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Πεπίλητη 

 

Σν ζρνιείν είλαη έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα δπλακηθφ θαη κεηαβαιιφκελν, θαζψο ζε 

απηφ δξνπλ θαη επηδξνχλ πνηθίινη παξάγνληεο (εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία, 

εθπαηδεπηηθνί, δηεπζπληέο ζρνιείσλ, δηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, ζπληνληζηέο 

εθπαίδεπζεο, γνλείο, καζεηέο, ηνπηθή θνηλσλία, απηνδηνίθεζε). Απηφ δηακνξθψλεη 

έλα πεδίν δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηδηψμεσλ απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε, πνπ 

ζπρλά νδεγνχληαη ζηε ζχγθξνπζε, φηαλ νη επηδηψμεηο, νη αμίεο ή ηα ζπκθέξνληα 

νκάδσλ ή αηφκσλ δηαθέξνπλ θαη θάζε κία επηζπκεί ηελ θπξηαξρία ηνπ δηθνχ ηεο 

ιφγνπ. Οη ζπγθξνχζεηο απηέο θαηαζηξέθνπλ ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ππνζθάπηνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ηνπ ζρνιείνπ. εκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ επίηεπμε 

θιίκαηνο εξεκίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είλαη ν/ε 

δηεπζπληήο/α ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηάζνπκε ηηο 

ζπγθξνχζεηο απφ ηελ νπηηθή ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Α/ζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη 

Λαζηζίνπ Κξήηεο. 

 

Λέξειρ κλειδιά:  

Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, δηνίθεζε, δηεπζπληέο/εο Γεκνηηθψλ, ζρνιηθφ θιίκα, 

αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί.  
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ΜΔΡΟ Α΄: ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ 

Κεθάλαιο 1 

 

1.1. Γιαηύπυζη ηος επεςνηηικού επυηήμαηορ 

 

Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θάζε αλζξψπηλεο νξγάλσζεο ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο. Αλ 

ζέινπκε ινηπφλ λα εμεηάζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ 

φπσο ην ζρνιείν, ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη 

νη ζρέζεηο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πνπ αλαπφθεπθηα θαζνξίδεη ην θιίκα πνπ 

επηθξαηεί (Getzels & Guba, 1957).  

Δμεηάδνληαο φκσο ηε ζρνιηθή κνλάδα, δηαπηζηψλνπκε φηη δελ είλαη κηα ηπραία 

ζπγθέληξσζε αηφκσλ, αιιά έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα κε ηδηαίηεξε δηάξζξσζε, κηα 

νκάδα πνπ εκθαλίδεη θάπνηα  ραξαθηεξηζηηθά θνηλά κε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, 

ηαπηφρξνλα φκσο εκθαλίδεη θαη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο (Μαπξνζθνχθεο, 2007).  

Σα κέιε απηήο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο αλαιακβάλνπλ ηππηθνχο θαη άηππνπο 

ξφινπο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

απφ ηελ νπηηθή ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Α/ζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ. 

Ο ζθνπφο θαζνξίδεη θαη ηνλ ζηφρν ηεο κειέηεο (Creswell, 2011). 

Γηα ην ιφγν απηφ ζπγθεληξψζακε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη 

επεμεξγαζηήθακε ηηο ζρεηηθέο απφςεηο ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηνπο Ννκνχο 

Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ. 

 

1.2.Η ζημαζία ηος ππορ διεπεύνηζη θέμαηορ 

 

Γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα ν δηεπζπληήο απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή 

απνηειεζκαηηθφηεηαο (αΐηεο, 2008). Οη ζπρλφηαηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πθίζηαηαη ε 

ζρεηηθή λνκνζεζία κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη νη δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηειερψλ απνηειεί έλα δείθηε ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ζηε 
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ζρνιηθή δηεχζπλζε εθ κέξνπο ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ ζηε ρψξα καο 

(Αξγπξνπνχινπ & πκεσλίδεο, 2017).  

Γηα λα κπνξέζνπλ ηα ζρνιεία λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο παξάγνληαο ην άπιν αγαζφ ηεο γλψζεο κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπο, ζα πξέπεη λα δηνηθεζνχλ 

απνηειεζκαηηθά. εκαληηθφ ζπζηαηηθφ ζε θάζε πξνζπάζεηα αιιαγήο θαη βειηίσζεο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

θαζψο ν δηεπζπληήο παίδεη ην ξφιν ηνπ θαηαιχηε ζηε ζρνιηθή βειηίσζε θαη ζηελ 

επηηπρή αλαδηνξγάλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Αξγπξνπνχινπ & 

πκεσλίδεο, 2017).  

ε έλα πεξηβάιινλ, φπσο ην ζρνιηθφ, πνπ δηαθξίλεηαη απφ ξεπζηφηεηα θαη απφ 

έληνλε αιιειεπίδξαζε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, ν δηεπζπληήο έρεη ην ξφιν ηνπ 

δηαρεηξηζηή ησλ παξακέηξσλ ηνπ θαη ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Αξγπξνπνχινπ, 2015).  

Καηαλννχκε ινηπφλ φηη ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ νξγάλσζε θαη 

δηνίθεζή ηνπ έρνληαο πνιιέο θαη πνηθίιεο αξκνδηφηεηεο, δηνηθεηηθέο, δηαρεηξηζηηθέο, 

νηθνλνκηθέο, εθπαηδεπηηθέο, παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο (ηξαβάθνπ, 2003).  

Δπηδξά ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρνιείνπ, επεξεάδνληαο ηα θίλεηξα 

θαη ηηο επηδφζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δεκηνπξγψληαο ην θαηάιιειν θιίκα θαη 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο (αΐηεο, 2008).  

Δίλαη εχινγν ινηπφλ φηη θαη ζηελ  δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ θαζνξηζηηθφο ζα είλαη ν 

ξφινο πνπ ζα δηαδξακαηίζεη ν δηεπζπληήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Αλ θαη κειεηψληαο ηε ζρεηηθή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία (αΐηεο, 2017) 

παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη έλα ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ην ζέκα 

ησλ ζπγθξνχζεσλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή, ζα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη, θαζψο ην ζρνιείν είλαη έλαο δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελνο νξγαληζκφο  θαη επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή 

ζπγθπξία, ην ζέκα δελ έρεη εμαληιεζεί θαη παξνπζηάδεη έληνλν επηζηεκνληθφ 

ελδηαθέξνλ.  

Απηφ πξνθχπηεη εχθνια σο ζπκπέξαζκα, αλ αλαινγηζηνχκε ηελ παξνχζα 

ζπγθπξία ηεο παλδεκίαο θαη ηε δηακάρε πνπ έρεη μεζπάζεη κεηαμχ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εμ απνζηάζεσο κεηάδνζε ηνπ καζήκαηνο 
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πνπ δηεμάγεηαη εθηφο ζρνιηθήο ηάμεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, γεγνλφο 

πνπ δηαηαξάζζεη ην νκαιφ εθπαηδεπηηθφ θιίκα θαη απμάλεη ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, ΤΠΔΠΘ θαη θνηλσλίαο. Δπίζεο, ηα λέα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ε πξνσζνχκελε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηεπζπληή θαη εθπαηδεπηηθψλ, γελλνχλ 

λέεο εζηίεο ζπγθξνχζεσλ εληφο ζρνιείνπ θαη αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ άκεζα ηηο 

ζρέζεηο ησλ εθπ/θψλ  θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σέινο νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη εξγαζηαθφ επίπεδν (νηθνλνκηθή θξίζε, κείσζε 

πξνζιήςεσλ, αχμεζε δηδαθηηθνχ σξαξίνπ, άθημε πξνζθχγσλ) επηδξνχλ ζην ζρνιείν 

θαη δηακνξθψλνπλ λέα πεδία ζπγθξνχζεσλ.  

πλεπψο, ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ζηηο ζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο απφ ηελ 

νπηηθή ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε 

θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηνπο Ν. Ρεζχκλεο-Λαζηζίνπ είλαη ρξήζηκε θαη ζα 

αλαδείμεη λέα δεδνκέλα βνεζψληαο ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηε κειέηε 

ηεο ζρεηηθήο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, ελψ ζα βνεζήζεη ηνπο ίδηνπο ηνπο δηεπζπληέο νη 

νπνίνη θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 

1.3.Δννοιολογικέρ αποζαθηνίζειρ ηηρ ζύγκποςζηρ 

 

Οη Getzels θαη Guba είλαη νη πξψηνη πνπ έθαλαλ ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηε 

ζεσξία ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ εθπαίδεπζε. χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Getzels θαη Guba (1957, 1968) κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ην ζρνιείν σο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο απνηειεί έλα αλνηθηφ 

θνηλσληθφ ζχζηεκα. Ωο θνηλσληθά ζπζηήκαηα ηα ζρνιεία είλαη αλζξψπηλα  θαη φρη 

κεραληζηηθά, ελψ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζηειερψλεη έλα ζρνιείν δξα κε 

βάζε ηα πξνζσπηθά πηζηεχσ, ηνπ ζηφρνπο θαη ηνπο ξφινπο ηνπ θαζελφο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Οη άλζξσπνη απηνί δελ θαηέρνπλ απιά γξαθεηνθξαηηθέο ζέζεηο, αιιά 

επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζρνιεία απαξηίδνληαη απφ 

άηνκα κε δηακνξθσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο, ηα νπνία δελ επηηεινχλ απιά θάπνηνπο 

ξφινπο, αιιά έρνπλ ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο αλάγθεο, νη νπνίεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη πηζαλφλ λα ππξνδνηήζνπλ εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο (αΐηεο, 
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2002). Σν ζρνιείν έρεη σο ζθνπφ ηε κφξθσζε θαη ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ 

θαη γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ νθείιεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη λα 

εμαζθαιίδεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ. Η κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα θάζε εθπαηδεπηηθνχ  θαη ε αλάγθε πνπ 

ππάξρεη γηα ζπλεξγαζία θαη θνηλή δξάζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηδηψμεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο ζπλέπεηα ηεο 

θαζνιηθήο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ιεηηνπξγίαο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (αΐηεο, 2002), αληηζέζεηο πνπ ζπρλά θηάλνπλ ζην επίπεδν ηεο 

ζχγθξνπζεο. 

Με ηνλ φξν «ζχγθξνπζε» νξίδνπκε ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε 

ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ή αθφκα θαη κίαο νιφθιεξεο νκάδαο ζηνρεχεη ζηελ 

ζθφπηκε παξεκπφδηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη έλα άιιν άηνκν ή κία 

άιιε νκάδα (Μπνπξαληάο, 2002). πγθξνχζεηο νη νπνίεο εθδειψλνληαη ζην πιαίζην 

κηαο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην εζσηεξηθφ κηαο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα επεξεάζεη ηφζν ηελ δνκή φζν θαη ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ (Korsgaard, Brodt, & Sapienza, 2003). χκθσλα 

κε ηνλ φξν νξγαλσζηαθή ή νκαδηθή/δηνκαδηθή ζχγθξνπζε ελλννχκε εθείλν ην είδνο 

ηεο ζχγθξνπζεο, πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο δηαθσλίαο κεηαμχ δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξσλ νξγαλσζηαθψλ κειψλ ή νκάδσλ. Δληφο ηνπ ζρνιείνπ νη ζπγθξνχζεηο 

κπνξεί λα είλαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, λα αθνξνχλ πξνζσπηθνχο ή 

επαγγεικαηηθνχο ζηφρνπο, δηαθνξεηηθέο γλψκεο θαη απφςεηο, δήιηα θαη ερζξφηεηα 

πνπ πεγάδνπλ απφ θαηαζηάζεηο πξνζσπηθήο θχζεσο ή θαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα (αΐηεο, 2014) θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηφζν ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία φζν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. 

Μειεηψληαο ην θαηλφκελν ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ δηαπηζηψλνπκε φηη, φηαλ 

έλα κέινο ηεο θνηλφηεηαο ή κηα νκάδα ζπγθξνχεηαη κε έλα άιιν κέινο ή κηα άιιε 

νκάδα, αλαδχεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

επηδηψθεηαη λα παξεκπνδηζηνχλ ζθφπηκα νη ζηφρνη θάπνηνπ αηφκνπ ή κηαο νκάδαο 

(Μπνπξαληάο, 1992), θαζψο απηνί γίλνληαη αληηιεπηνί σο  απεηιή γηα ηα ζπκθέξνληα 

θαη ηηο αλάγθεο αληίπαισλ είηε αηφκσλ είηε νκάδσλ  (Κνιηάδεο, 2010). Η δηαθσλία 

απηή κπνξεί λα εθδεισζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη λα έρεη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα, θαζψο ελδέρεηαη λα πξφθεηηαη γηα κηα δηαθσλία ήπηαο κνξθήο ή γηα 

έλαλ θινληζκφ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. εκαληηθφο 
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παξάγνληαο ηφζν ζηελ έλαξμε ηεο ζχγθξνπζεο φζν θαη ζηελ έληαζή ηεο είλαη ε 

ππνθεηκεληθή πξφζιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ην θάζε άηνκν, θαζψο θάζε έλαο 

απφ ηνπο δξψληεο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ επεμεξγάδεηαη ηα γεγνλφηα απφ ηε δηθή 

ηνπ νπηηθή γσλία (Κνιηάδεο, 2010).  

Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ζπγθξνχζεσλ εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, απνηειεί ην φηη απφ ηε κηα ηα 

ζρνιεία αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

σζνχληαη λα επηηχρνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα πξφηππα απφδνζεο γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν, γεγνλφο πνπ απαηηεί νκαδηθή ιεηηνπξγία εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη 

απφ ηελ άιιε, απφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ δελ εληζρχεηαη ε αλάπηπμε ηεο 

νκαδηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ελψ είλαη έληνλε 

ε εμεηδίθεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ ην νδεγεί ζε κηα αηνκηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Somech, 2008). 

Η ζχγθξνπζε ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ κεκνλσκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ εθηίκεζε 

ηεο αμίαο πνπ απνδίδεηαη ζηε ζχγθξνπζε, ηνπο ζηφρνπο, ην άγρνο, ηνλ ζπκφ θαη ηελ 

επηζπκία ηνπ αηφκνπ γηα απηνλνκία (Wall & Callister, 1995). Οη αηνκηθέο δηαθνξέο, 

φπσο νη πνιηηηθέο απφςεηο, ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ε πξνζσπηθφηεηα θαη ην θχιν κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ ζηελ πξφθιεζή ηεο (Dogan, 

2016).Σε ζχγθξνπζε ζηεξίδνπλ θαη δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο, πνπ αθνξνχλ ζην 

ηζηνξηθφ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Wall & 

Callister, 1995) θαη ηα εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία, πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ νκαιή 

ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (αΐηεο, 2002. Αζαλαζνχια – 

Ρέππα, 2008). 

Αίηην ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζπληζηά θαη 

ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιππινθφηεηα θαη αζάθεηα (Wall & Callister, 1995. Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008, 

ζει. 324), πνπ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο δελ απνζαθελίδεη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ε αλάζεζε 

καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ή ε δηακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ θαζεγεηψλ (αΐηεο, 2002). Δπίζεο ιεπηνκέξεηεο ζεκαληηθέο γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, πνπ δελ νξίδνληαη λνκνζεηηθά κε αθξίβεηα, αιιά 

επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, απνηεινχλ 
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ζεκεία ηξηβήο θαη ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο νη δηαθνξέο ζηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο ή ηεο δηδαζθαιίαο, ε ψξα πξνζέιεπζεο ζηελ ηάμε θαη ε 

ζρνιηθή πεηζαξρία (Dogan, 2016). 

Μέζα ζε έλα ηέηνην αζαθέο θαη δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ έλαο θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ θαη ν ηξφπνο πνπ 

απηφο αζθεί ην έξγν ηνπ σο εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απνηειεζκαηηθή εγεζία 

ζχκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2005) είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν εγέηεο 

αζθεί επηξξνή ζηε ζθέςε, ηε δξάζε, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο κηαο νκάδαο 

αλζξψπσλ, έρνληαο σο ζηφρν ηελ εθνχζηα θαη πξφζπκε ζπκκεηνρή ζηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε επηδηψμεσλ ηεο νκάδαο, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζή ηνπο. 

Ο εγέηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα 

επηιέγεη θαη λα πξνζαξκφδεη ηνλ θαηάιιειν ηχπν εγεζίαο, αλάινγα κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ. Άξα ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ σο εγέηεο, 

πέξαλ ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πξέπεη λα δηαθξίλεηαη θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα κειεηά θαη λα απνθξππηνγξαθεί ηελ πξνζσπηθφηεηα θαζελφο απφ ην πξνζσπηθφ 

ηνπ (Αζπξίδεο, Μαιέηζθνο, 2017) θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε δξάζε ηνπ, 

ηδηαηηέξσο φηαλ ζηνλ νξγαληζκφ πνπ δηνηθεί πθέξπεη ή έρεη εθθξαζηεί αλνηθηά κηα 

ζχγθξνπζε.  

πλνπηηθά κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν δηεπζπληήο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο 

παξάγνληαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Γη’ απηφ απαξαίηεην είλαη λα έρεη 

ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε απφ κέξνπο ηνπ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα (Masters & Albright, 2002).  
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Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο 

(Πεγή: Masters & Albright, 2002) 

Γλψζεηο Ιθαλφηεηεο Γεμηφηεηεο 

 Οξγαλσζηαθνί ζηφρνη 

 Οξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα 

 χζηεκα δηαρείξηζεο 

ζπγθξνχζεσλ 

 Σερληθέο δηαρείξηζεο 

ζπγθξνχζεσλ 

 Γηαδηθαζίεο 

ζπζηήκαηνο 

 Δπηθνηλσλία 

 Καηαλφεζε 

 Δλζπλαίζζεζε 

 Αλάιπζε 

 πζρέηηζε 

 Λήςε απνθάζεσλ  

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

 Δλεξγεηηθή αθξφαζε 

 Γηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ 

 Γηαπξαγκάηεπζε 

 Γηεπθφιπλζε 

 Γηακεζνιάβεζε 

 Γηαηηεζία 

 

Ο  φξνο ζχγθξνπζε ζπλνδεχεηαη ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν απφ κηα ζχγρπζε, 

πξντφλ ησλ κειεηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο, θαη 

είλαη  θαηλφκελν ησλ θνηλσληθσ́λ ζρέζεσλ ην́ζν θπζηθν,́ φζν θαη ε αξκνλία, θαη ην́ζν 

ζεκαληηθφ, φζν θαη ε νκνθσλία.  

Αλαιπηηθφηεξα, ε ζχγθξνπζε είλαη κηα δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο ακθίδξνκε 

κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ, δειαδή θνηλσληθψλ νληνηήησλ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ αζπκβαηφηεηα, δπζπηζηία θαη δηαθσλία (Rahim, 2001). πγθεθξηκέλα, νη 

Masters & Albright (2002) αλαθέξνπλ φηη ε ζχγθξνπζε πθίζηαηαη φηαλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα αιιειεμαξηψκελα κέξε δηαθσλνχλ. Η αιιειεμάξηεζε ππάξρεη ππν́ ηελ 

έλλνηα φηη ε επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο πξνο θνηλή ηθαλνπνίεζε δελ κπνξεί λα επέιζεη 

ρσξίο ακνηβαία πξνζπάζεηα.  

Δπηπξνζζέησο, ν Robins (1989) αλαθέξεη φηη είλαη έλα θαηλφκελν θαηά ην νπνίν 

ην ππνθείκελν Α επηδηψθεη εθνπζίσο λα πεξηνξίζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ Β . Ο Boulding (1969) νξίδεη ηε ζχγθξνπζε σο παξαηεξνχκελεο 

δηαπξνζσπηθέο αζπκβαηφηεηεο ή αζχκθσλεο αληηιήςεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ.   

χκθσλα κε ηνπο Di Paola & Hoy, (2001:238) ε ζπ́γθξνπζε μεθηλάεη ν́ηαλ έλα 

άηνκν ή κία νκάδα αηζζάλεηαη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ελφο άιινπ αηφκνπ ή νκάδαο. 
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Γεληθφηεξα ε ζπ́γθξνπζε εήλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία , ε νπνήα δηέξρεηαη απν́ 

ζηάδηα, θαηά ηα νπνία είηε θνξπθψλεηαη θαη πξνθαιείηαη ζπλαηζζεκαηηθή έθξεμε κε 

εθδειψζεηο ζπκνχ ησλ δχν αληηπάισλ πιεπξψλ , είηε επηιχεηαη κε ψξηκν ηξφπν πξνο 

θνηλή ηθαλνπνίεζε , πξηλ ε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη 

επεξεάζεη ηελ θξίζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζσζηήο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

(James & Callister, 1995).  

Δπηπξνζζέησο, είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν θαη κπνξεί λα είλαη δηαπξνζσπηθή 

(interpersonal) ή επηθεληξσκέλε ζην έξγν (task focused ), θαηαζηξνθηθή ή 

παξαγσγηθή θαη κπνξεί θάπνηνο λα ηε δηαρεηξηζζεί , λα ηελ αγλνέζεη έ απισ́ο λα ηελ 

αλερζεί (Jehn, 1997).  

Με ηελ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε, ε ζχγθξνπζε σο  νξγαλσζηαθφ θαηλφκελν 

πξέπεη λα απνθεχγεηαη, θαζψο πξνθαιεί αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο 

ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάδπζε πξνβιεκάησλ  εγεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ησλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ ηνλ ζηειερψλνπλ.  Δπηπιένλ ε χπαξμε ηεο ζχγθξνπζεο 

αληηκεησπίδεηαη σο ζηνηρείν πνπ δηαθφπηεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ 

θαη  σο απνηπρία εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο λα αζθήζεη ηθαλνπνηεηηθφ έιεγρν, θαζψο 

αδπλαηεί λα επηβάιεη ηνπο θαηάιιεινπο θαλφλεο ζηελ νκάδα  (Mullins, 1996).  

Η παξαδνζηαθή απηή αληίιεςε έξρεηαη λα αλαβαζκηζηεί κε ηελ εμέιημε ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, φηαλ ππνζηεξίδεηαη φηη νη ζπγθξνχζεηο είλαη πιένλ 

αλαπφθεπθηεο ζηνπο νξγαληζκνχο, νθείινληαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ δνκψλ, ησλ 

ηερληθψλ, ησλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπο θαη έρνπλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ελψ επηιχνληαη κε ηε θπζηθή απνκάθξπλζε ησλ ζπγθξνπφκελσλ κεξψλ ή 

κε ηελ παξέκβαζε ησλ αλσηέξσλ. 

ε φινπο φκσο ηνπο νξηζκνχο, ε θνηλή ζπληζηακέλε είλαη φηη γηα λα ππάξμεη 

ζχγθξνπζε, ζα πξέπεη λα έρνπκε δχν πξάγκαηα:  

1) απνθιίλνπζεο κεηαμχ ηνπο ζπκπεξηθνξέο (δηαθνξεηηθέο ή πξνθαλψο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο) θαη  

2) αζπκβαηφηεηα απηψλ ησλ απφςεσλ, άξα λα έρνπκε κηα αλεπηζχκεηε 

θαηάζηαζε, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ελέξγεηα ελφο αηφκνπ ή νκάδαο πνπ ζηφρν 

έρεη λα επεξεάζεη ηελ επηζπκεηή ελέξγεηα άιινπ αηφκνπ ε νκάδαο (Owens 

2007:306). 
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1.4. Πεπιοπιζμοί και πποϋποθέζειρ  

 

Γηα κηα θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζρνιηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ νπηηθή ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη 

Λαζηζίνπ απαηηείηαη πην ζπζηεκαηηθή έξεπλα, κε ηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ 

δεδνκέλσλ.  

ηελ έξεπλα απηή ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πεξηνξίδνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ. 

Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνλίδεηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

ε λέεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

ζα παξνπζίαδε ελδηαθέξνλ ε άπνςε ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Δπηπξφζζεηα ζα κπνξνχζε λα εξεπλεζεί θαη ην θαηλφκελν ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ζπγθξηηηθά, κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ. 
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Κεθάλαιο 2 

Οι ζςγκπούζειρ ζηη ζσολική μονάδα 

 

2.1. Οι ζςγκπούζειρ ζηη ζσολική μονάδα 

 

Σν ζρνιείν, γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, πξέπεη λα δηνηθείηαη απνηειεζκαηηθά. 

Σα ζρνιεία, δειαδή νη νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ δηάθνξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, 

έρνπλ θάπνηα κνξθή δηνίθεζεο: «Η δηνίθεζε ελόο εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ είλαη ε 

δηαδηθαζία ζπληνληζκνύ αλζξώπηλωλ πόξωλ-καζεηώλ, δαζθάιωλ, βνεζεηηθνύ 

πξνζωπηθνύ- δξαζηεξηνηήηωλ θαη ππαξρόληωλ κέζωλ γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο κε 

πην απνηειεζκαηηθό ηξόπν» (Κνπηνχδεο, 2008α:34). 

Δίλαη ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε 

φισλ ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηνπ (Κνπηνχδεο, 1999:16). 

Γηα ηνλ αΐηε (2001:24) «ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα 

δξάζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθνληαη απφ δηάθνξνπο ηχπνπο 

εθπαίδεπζεο». 

Με βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.1566/1985, άξζξν 11) πεξί δνκήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ε δηνίθεζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αζθείηαη απφ ηνλ δηεπζπληή, ηνλ ππνδηεπζπληή θαη ην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ.  

Όπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ν δηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηελ ηήξεζε ησλ 

λφκσλ, ησλ εγθπθιίσλ, ησλ ππεξεζηαθψλ εληνιψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ.  

Μεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηα ΠΔΚΔ. Καζνδεγεί, θαηεπζχλεη, ζπκβνπιεχεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, παίξλεη πξσηνβνπιίεο, επηηεξεί θαη ειέγρεη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (λ. 1566/1985, ΦΔΚ 167,η.Α'& Τ.Α. 105657/2002, 

ΦΔΚ 1340, η.Β). 
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Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Τ.Α. 105657/2002, άξζξα 

27, 28, 29), «ν δηεπζπληήο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη είλαη 

ν δηνηθεηηθφο, επηζηεκνληθφο αιιά θαη παηδαγσγηθά ππεχζπλνο ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ». 

πγθεθξηκέλα: 

- Καζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα λα ζέζεη πςεινχο ζηφρνπο θαη λα 

εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο γηα έλα ζρνιείν 

δεκνθξαηηθφ θαη αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία. 

- Καζνδεγεί θαη βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο 

λεφηεξνπο, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ 

ραξαθηήξα θαη νθείιεη λα απνηειεί παξάδεηγκα. 

- Φξνληίδεη ψζηε ην ζρνιείν λα γίλεη ζηνηρεηψδεο κνλάδα επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, παηδαγσγηθά θαη επηζηεκνληθά. 

- Γηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ηνπο. πλεξγάδεηαη καδί 

ηνπο ηζφηηκα θαη κε πλεχκα αιιειεγγχεο . Γηαηεξεί θαη εληζρχεη ηε ζπλνρή ηνπ 

ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο, ελζαξξχλεη ηηο πξσηνβνπιίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εκπλέεη θαη παξέρεη ζεηηθά θίλεηξα ζ ’ απηνχο. 

- Διέγρεη ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ θαη θαηεπζχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη έγθαηξα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβαλ. Σέινο, αμηνινγεί 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φπσο ε λνκνζεζία νξίδεη, έρνληαο σο γλψκνλα ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπ ηνπο ζθνπνχο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 8 παξ.4. 

 

Αθφκε, ν δηεπζπληήο έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθνχ 

θιίκαηνο ζην ζρνιείν θαη θξνληίδεη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη ζεκαληηθφο θαη απαηηεηηθφο θαη νθείιεη λα ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

επλντθνχ θιίκαηνο.  

Ωζηφζν ε αιιειεπίδξαζε πνιιέο θνξέο θαηαιήγεη ζε δηαθσλίεο θαη πξνζηξηβέο, 

νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Οη ζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ πνιχπινθε δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο ε 

δηαρείξηζε θαη δηεπζέηεζε πεξηιακβάλνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή 

(αΐηεο, 2008:26). 
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2.2. Μοπθέρ ζςγκπούζευν ζηη ζσολική μονάδα 

 

ην ζρνιείν νη ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν. Ο δηεπζπληήο, νη 

εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο, νη γνλείο, θπζηθφ είλαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη 

πξνζδνθίεο, νη νπνίεο έρνπλ αληίθηππν ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη 

πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο. χκθσλα κε ηνλ Κνπηνχδε, νη ζπγθξνχζεηο, αλ ηηο 

δηαρεηξηζηνχκε απνηειεζκαηηθά, κπνξεί λα είλαη κηα πνιχηηκε «πεγή» 

δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηνλ νξγαληζκφ (Κνπηνχδεο, 2008:2). 

Δίλαη θπζηθφ λα δεκηνπξγνχληαη δηαθσλίεο θαη αληηζέζεηο ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

Οη ελδνζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο (Άλζεο & 

Καθιακάλεο, 2007:1): 

 Γηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο: κεηαμχ δχν αηφκσλ ηεο ίδηαο νκάδαο (Μπξίληα, 

2010:44). 

 Οκαδηθέο-δηνκαδηθέο ζπγθξνχζεηο: αλάκεζα ζε δηάθνξεο νκάδεο ή ππννκάδεο 

κέζα ζην ζρνιείν (Παπαζηακάηεο, 2010:116). 

 Μεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ: αλάκεζα ζην δηεπζπληή θαη ζην ζχιινγν 

δηδαζθφλησλ, ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο θ.ιπ. (Αζαλαζνχια-

Ρέππα, 2008α :95). 

 ρνιηθήο θνηλφηεηαο: αλαθχπηνπλ αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (αΐηεο, 2002:221). 

 Δλδνπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο: αθνξνχλ ην ίδην ην άηνκν θαη πξνθχπηνπλ κέζα 

απφ ηελ αζπκθσλία δχν ή πεξηζζνηέξσλ ξφισλ, ηνπο νπνίνπο θαιείηαη ην 

άηνκν απηφ λα εθηειέζεη (Μνπράγηεξ, 1985:12). 

 

2.3. Σύποι ζςγκπούζευν ζηη ζσολική μονάδα 

 

Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί πεδίν γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο εμήο:  

 Λαλζάλνπζα: εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή κηαο δπζρεξνχο θαηάζηαζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία θάηη δελ είλαη ζσζηφ, ρσξίο σζηφζν απηφ λα είλαη εκθαλέο.  

 Αληηιεπηή: αλαθέξεηαη ζηελ παξεμήγεζε ησλ απφςεσλ ή ησλ ζέζεσλ ηνπ 

άιινπ.  
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 Φαλεξή: φηαλ εμσηεξηθεχεηαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν κεξψλ (αΐηεο 

2007:220-221). 

 

2.4. Αιηίερ ζςγκπούζευν μεηαξύ ηυν εκπαιδεςηικών 

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία θάλεθε φηη έρνπλ θαηαγξαθεί αξθεηέο αηηίεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιείν (Μπξίληα, 2010:43 · Μπνπξαληάο, 2001:421-

422). 

 

 Πεξηνξηζκέλνη πφξνη: ην ζρνιείν νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

κνηξαζηνχλ θάπνηνπο θνηλνχο πφξνπο, νη νπνίνη, φηαλ είλαη πεξηνξηζκέλνη, 

απνηεινχλ πεγή ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ (Υπηήξεο, 

2001).  

 πγθξνπφκελνη ζηφρνη: φηαλ δχν άηνκα ή νκάδεο έρνπλ αληίζεηνπο ζηφρνπο, κε 

ηελ θάζε πιεπξά λα επηδηψθεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο (Μπνπξαληάο, 

2001).  

 Γηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο - αμίεο: ην ζρνιείν ππάξρνπλ αξθεηνί άλζξσπνη κε 

δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη αμίεο θαη επφκελν είλαη λα δεκηνπξγνχληαη 

ζπγθξνχζεηο  (Μπνπξαληάο, 2001). 

 Οξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ: Οη αδπλακίεο ηεο νξγάλσζεο, φπσο ν θαζνξηζκφο 

θαζεθφλησλ θαη ξφισλ ησλ κειψλ ηεο,  απνηεινχλ παξάγνληα ζπγθξνχζεσλ. 

ην ζρνιείν ν αζαθήο θαζνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ κεηαμχ ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ νδεγεί ζε ζεκαληηθέο ζπγθξνχζεηο (αΐηε & αΐηεο, 2011). 

 Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Η θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

δαζθάισλ ζην ζρνιείν απνηειεί πεγή αληηζέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ. 

 Δξγαζηαθφ θαζεζηψο: Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο πξνζσπηθνχ δηαηαξάζζνπλ ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη πιήηηνπλ ηε ζπλνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αλαπιεξσηέο 

πξνζσξηλά ηνπνζεηεκέλνη ζην ζρνιείν, εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκπιεξψλνπλ 

σξάξην ζε άιια ζρνιεία θαζψο θαη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη 

λα ελζσκαησζνχλ ζηελ νκάδα ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, ζπλεξγάδνληαη 

ιηγφηεξν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

ηδηαίηεξεο δπζκελείο ζπλζήθεο θάζε ζρνιείνπ. 



18 
 

 Γηνίθεζε: Η κνξθή δηνίθεζεο παίδεη ξφιν ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ ή αξλεηηθνχ 

θιίκαηνο θαη επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τπάξρνπλ 

ηέζζεξα είδε εγεζίαο: (Παπαζηακάηεο, 2005:112-113): ην απηαξρηθφ, ην 

πεηζηηθφ, ην ζπκβνπιεπηηθφ, ην ζπκκεηνρηθφ ζηπι δηνίθεζεο.  

 

2.5. ςνέπειερ ςγκπούζευν  

 

Οη ζπγθξνχζεηο ραξαθηεξίδνπλ φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη κπνξεί λα επηθέξνπλ 

ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Μηα ζχγθξνπζε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

επνηθνδνκεηηθή ή θαηαζηξνθηθή, δηφηη ε αμία ηεο είλαη νπδέηεξε θαη αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν επίιπζήο ηεο ραξαθηεξίδεηαη σο ιεηηνπξγηθή ή κε ιεηηνπξγηθή (αΐηεο, 

2011:256). 

 

2.5.1. Θεηικέρ ζςνέπειερ ζςγκπούζευν 

 

• Σα κέιε ησλ νκάδσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απνθάζεηο ή 

ηηο επηινγέο ηνπο νδεγνχληαη ζηελ παξαγσγή λέσλ, πεξηζζφηεξσλ θαη 

επθπέζηεξσλ ηδεψλ θαη ηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ (Υπηήξεο, 

2001). 

• Η ζχγθξνπζε πνπ πξνθχπηεη απφ έλαλ πγηή αληαγσληζκφ απμάλεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα βνεζψληαο ηηο νκάδεο λα 

βειηηψλνληαη ζπλερψο, γηα λα πεηχρνπλ ηειηθά ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Υπηήξεο, 

2001). 

• Η ζχγθξνπζε παξαδνζηαθά πεγάδεη απφ κηα αδπλακία. Με ηελ εκθάληζε ηεο 

ζχγθξνπζεο γίλεηαη εκθαλήο θαη ε αδπλακία απηή θαη δίλεηαη παξάιιεια ην 

έξεηζκα γηα ηελ νξηζηηθή ηεο αληηκεηψπηζε (Παπαδνπνχινπ, 2012). 

• Η ζχγθξνπζε νδεγεί ηα αληίπαια κέξε ζηε ιήςε ζσζηφηεξσλ απνθάζεσλ, 

αθνχ αλαγθάδνληαη λα παξνπζηάζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα ηελ 

επίιπζε ελφο δεηήκαηνο (Παξαζθεπφπνπινο, 2008). 

• Οη ζπγθξνχζεηο βνεζνχλ ηνπο εκπιεθφκελνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο, ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο. Απηφ κειινληηθά βνεζάεη 

ζηελ απνθπγή λέσλ ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ πγηή επηθνηλσλία 

(Παξαζθεπφπνπινο, 2008). 
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2.5.2. Απνηηικέρ ζςνέπειερ ζςγκπούζευν 

 

Η ζχγθξνπζε έρεη αξλεηηθή ζεκαζία, δηφηη  νδεγεί ζε ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πίεζεο θαη αλεπηζχκεησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ( Παπαζηακάηεο, 2005).  

 

Οη θπξηφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο είλαη: 

• Η δπζπηζηία, ε πξνθαηάιεςε θαη ε θαρππνςία πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα 

ζηα εκπιεθφκελα κέξε δπζθνιεχνπλ ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη 

δηαηαξάζζνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, κε απνηέιεζκα λα θαιιηεξγείηαη 

αξλεηηθφ θιίκα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ (Μπξίληα, 2010). 

• Γεκηνπξγνχλ πφισζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κεηψλνπλ 

ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκαιήο θαη δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο ηνπο 

(Μπξίληα, 2010). 

• Οη ζπγθξνχζεηο πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ νξγαληζκφ, γηαηί κεηψλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία, εκπνδίδνπλ ηε ζπλεξγαζία, εληζρχνπλ ηηο δηαθνξέο, νδεγνχλ ζε 

βηαζηηθέο θαη πξνθαηεηιεκκέλεο απνθάζεηο (Μπξίληα, 2010). 

• Σα ζπγθξνπφκελα κέξε αλαπηχζζνπλ λφκηκε αληίδξαζε γηα ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ σο ηηκσξία απφ ην έηεξν εκπιεθφκελν 

κέξνο ηεο ζχγθξνπζεο (Παξαζθεπφπνπινο, 2008). 

 

2.6. Γιασείπιζη ζςγκπούζευν 

 

Απφ αξθεηέο έξεπλεο έρεη θαηαγξαθεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ δηαρεηξίδνληαη ηηο ζπγθξνχζεηο. 

ε έξεπλά ηνπ ν Balay (2006) δηαπίζησζε φηη νη δηεπζπληέο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

είλαη πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ζπκβηβαζκφ ή ηελ απνθπγή. χκθσλα κε 

ηνλ Adams (1990), νη δηεπζπληέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηβνιή ή ηελ απνθπγή γηα 

ηε δηαρείξηζε ηεο ζχγθξνπζεο πνιχ πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ πςειά επίπεδα 

ζχγθξνπζεο ζηα ζρνιεία ηνπο (Balay, 2006).  

Έξεπλα ησλ Ράπηε & Βηηζηιάθε (2007) απέδεημε φηη νη δηεπζπληέο δελ αδηαθνξνχλ 

θαη πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ 
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απηέο ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αλεμαξηήησο εάλ θαηαθέξλνπλ λα 

ην θάλνπλ απνηειεζκαηηθά ή φρη (Πνηνχξε, 2013).  

Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ηνπ Αλησλάθε βξέζεθε φηη νη ζπγθξνχζεηο είλαη πην ζπάληεο, 

φηαλ ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη απνηειεζκαηηθφο (Αλησλάθεο, 2012).  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ - ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ 

Κεθάλαιο 3 

Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ 

 

3.1. κοπόρ και ζηόσορ ηηρ έπεςναρ 

 

ε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο ε ζπρλή αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ νδεγεί ζε 

ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο εθθξάδνπλ ηελ ερζξφηεηα, ηνλ αληαγσληζκφ ή ηελ 

παξαλφεζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε. Οη ζπγθξνχζεηο 

ζηα ζρνιεία κπνξεί λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο. χκθσλα κε ηνλ αΐηε (2014) 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζπγθξνχζεηο δηαπξνζσπηθέο, 

νκαδηθέο, κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ θαη ζπγθξνχζεηο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο ιακβάλνπλ ρψξα αλάκεζα ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο ηνπ 

ζρνιείνπ ή αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο θαη ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Οη 

δάζθαινη δπζθνιεχνληαη λα ππαθνχζνπλ ζηνπο δηεπζπληέο ή λα αθνινπζήζνπλ 

θαλφλεο ή λα απνδερηνχλ επηπιένλ εξγαζία, ελψ νη δηεπζπληέο ηνχο πηέδνπλ γηα 

πνιιέο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζκα νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα 

ζηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο δηεπζπληέο λα είλαη ζπρλέο (Ghaffar, 2009). 

Οη νκαδηθέο ζπγθξνχζεηο ιακβάλνπλ ρψξα αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο θαη, θαζψο ζε θάζε νξγαληζκφ 

δεκηνπξγνχληαη άηππεο νκάδεο, εκθαλίδνληαη ζπγθξνχζεηο θαη κεηαμχ απηψλ 

ησλ νκάδσλ. 

Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ πξνθχπηνπλ αλάκεζα ζε έλα άηνκν 

θαη κηα νκάδα. πγθεθξηκέλα κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζπγθξνχζεηο αλάκεζα 

ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ ή αλάκεζα ζε έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο κηαο ζρνιηθήο ηάμεο. 
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Οη ζπγθξνχζεηο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζην ζρνιείν 

θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σν ζρνιείν είλαη έλα αλνηρηφ ζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη 

ζε αιιειεπίδξαζε κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ. Αλαπφθεπθηα ε 

αιιειεπίδξαζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

αλάκεζα ζηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ θαη ηνλ ζχιινγν γνλέσλ ή ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. 

Δπνκέλσο, νη ζπγθξνχζεηο κέζα ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα κπνξεί λα είλαη 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ δαζθάισλ, 

κεηαμχ ησλ δαζθάισλ ή αθφκα θαη αλάκεζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή ηνπο γνλείο (Henkin & Holliman, 2009). 

Η επίιπζε θαη δηαρείξηζε κηαο ζχγθξνπζεο ζε έλα ζρνιηθφ νξγαληζκφ είλαη κηα 

δηαδηθαζία δχζθνιε (Μαπξνζθνχθεο, 2004). 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ  απφ ηελ 

νπηηθή ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Α/ζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζε απηέο. Δηδηθφηεξα πξφθεηηαη λα 

δηεξεπλεζνχλ νη ζηάζεηο θαη απφςεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ. Ο ζθνπφο θαζνξίδεη θαη 

ηνλ ζηφρν ηεο κειέηεο (Creswell, 2011). 

 

3.2.ημανηικόηηηα ηηρ έπεςναρ  

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε ην δήηεκα 

ζρνιηθέο ζπγθξνχζεηο απφ ηελ νπηηθή ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηηο 

ζπγθξνχζεηο απηέο δελ έρεη πξνζεγγηζηεί, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο. 
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3.3. Σα διεπεςνηηικά επυηήμαηα ηηρ έπεςναρ   

 

- Πνηα είλαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ 

νπηηθή ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ θαη 

πνηνο ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζε απηέο; 

- Πνηεο κνξθέο ζχγθξνπζεο εθδειψλνληαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ησλ δχν 

απηψλ λνκψλ; 

- ε πνηνπο ηνκείο εληνπίδνληαη ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη 

Λαζηζίνπ;  

    α) νη πφξνη θαη ε θαηαλνκή ηνπο, β) ν ζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζεκείσλ ηξηβήο, γ) νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα 

ην ηη πξέπεη λα γίλεη ζην ζρνιείν, δ) ε επηθνηλσλία.  

 

3.4. Δγκςπόηηηα και αξιοπιζηία ηηρ έπεςναρ 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα, έρνληαο θαηά λνπ ηα ζέκαηα αμηνπηζηίαο θαη 

εγθπξφηεηαο, έγηλε ζεηξά ελεξγεηψλ, ησλ εμήο : 

 Σν εξσηεκαηνιφγην ζπλφδεπε επηζηνιή, ε νπνία αλαθεξφηαλ ζηνλ 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ απαληήζεσλ.  

 Η πηινηηθή έξεπλα ζπλέβαιε ζηνλ πεξηνξηζκφ ζεκάησλ αμηνπηζηίαο 

θαη εγθπξφηεηαο. 

 Ο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο (Ν= 113) θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο. 
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3.5.Γιαδικαζία εκηέλεζηρ ηηρ έπεςναρ  

 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο απνζηάιζεθε ειεθηξνληθφο ζχλδεζκνο, πνπ παξέπεκπε ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ αλψλπκε. Με ηε 

δηαδηθαζία απηή νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχζαλ ειεχζεξα λα δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο, ρσξίο λα θνβνχληαη ηελ ηαχηηζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο κε ην πξφζσπφ ηνπο θαη 

λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην 

πξψην κέξνο νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ ζην 

δεχηεξν κέξνο ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζηνλ 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οη εξσηήζεηο ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

θιεηζηψλ (ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο) θαη αλνηθηψλ εξσηήζεσλ. ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ ν 

εξσηψκελνο θαιείηαη λα επηιέμεη κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ απαληήζεσλ, ελψ ζηηο 

αλνηρηνχ ηχπνπ ν εξσηψκελνο απαληά ζηελ εξψηεζε ζπκπιεξψλνληαο ην θελφ 

πεξηζψξην πνπ πξνβιέπεηαη γηα λα θαηαρσξίζεη ηελ απάληεζή ηνπ. Έηζη ε επηινγή 

ηεο κνξθήο ησλ εξσηήζεσλ γίλεηαη κε θξηηήξην ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

επειημία, ην ελδηαθέξνλ, ηελ νκνηνγέλεηα θαη θπξίσο ηελ θαηαιιειφηεηα ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (Υαιηθηάο, Λάινπ, Μαλσιέζνπ, 2015). Η δηάξθεηα 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πεξίπνπ δεθαπέληε (15) ιεπηά. Η έξεπλα 

δηεμήρζε ηνπο κήλεο Ινχλην θαη Ινχιην ηνπ 2021. 

 

3.6. Μέζα ζςλλογήρ δεδομένυν  

 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα είλαη αλψλπκν 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπλνδεπφηαλ απφ εηζαγσγηθή ζειίδα , ε νπνία 

πιεξνθνξνχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο.  

Σν εξσηεκαηνιφγην κεηά απφ πηινηηθή θάζε ζεσξήζεθε θαηάιιειν γηα 

ρξήζε ζην δείγκα καο.  

Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο είλαη είηε δηρνηνκηθέο (απαληήζεηο Ναη ή Όρη) είηε 

ζπλνδεχνληαη απφ ελαιιαθηηθέο πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο (θιίκαθα Likert), 
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απφ ηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο επηιέγεη εθείλε πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχεη 

θαιχηεξα. Οη θιεηζηέο εξσηήζεηο βνεζνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο, θαζψο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ζηνηρείν είλαη φηη ν εξεπλεηήο επηβάιιεη 

ζπγθεθξηκέλν θάζκα απαληήζεσλ ζηνλ εξσηψκελν θαη ν ηειεπηαίνο νξγαλψλεη 

ηηο ζθέςεηο ηνπ ζην πιαίζην ηνπ ζρήκαηνο πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη (Κπξηαδή, 

1999). Γηα ηελ ελζσκάησζε απαληήζεσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην εξσηεκαηνιφγην, ζηηο εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

ππνιεηκκαηηθή γεληθή θαηεγνξία «άιιν» (Κπξηαδή, 1999). 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε αλαζθφπεζε άιισλ 

εξεπλψλ, απφ ηηο νπνίεο δαλεηζηήθακε ζηνηρεία, εξσηήκαηα θαη απφςεηο 

(Αλζήο, & Καθιακάλεο, Θ. 2007. Αξγπξνπνχινπ, 2015. Αξγπξνπνχινπ, 

πκεσλίδεο, 2017. Αξγπξνπνχινπ, 1999. Αζπξίδεο, Μαιέηζθνο, 2017).  

 

3.7. Πληθςζμόρ και δείγμα  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ζπζρεηηζηηθφο κε ηπραία δεηγκαηνιεςία 

(Αζαλαζίνπ, 2007).  

Έηζη, δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη αλαπιεξσηέο θαη σξνκίζζηνη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε απφ ηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη 

Λαζηζίνπ. Η έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε φια ζρεδφλ ηα δεκνηηθά ζρνιεία ησλ 

Ννκψλ Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ. 

 

3.8. Η ηαςηόηηηα ηηρ έπεςναρ 

 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο, κε 

ην εηδηθφ ινγηζκηθφ SPSS. ηελ αξρή πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο ηεο 

θαλνληθφηεηαο ησλ θαηαλνκψλ ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο. Η ηειηθή ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε πεξηιακβάλεη: 

 έιεγρν αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 
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 θαηαλνκή ζπρλνηήησλ ησλ κεηαβιεηψλ, 

 αλαιχζεηο (ttest θαη anova αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ). 

 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε αμηνπηζηία ηεο δνκήο, φπνπ ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο Cronbach’s Alpha, 

ηηκέο ηνπ νπνίνπ κεγαιχηεξεο ηνπ 0,70 ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο (Cronbach, 

Lee Shavelson & Richard, 2004). ην εξσηεκαηνιφγην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο ε δηάζηαζε ηνπ Cronbach’s Alpha βξέζεθε αμηφπηζηε (Cronbach α 

0,81).  

Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε εμήο: Αξρηθά κέζσ ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ειέρζεθε ε δηάζηαζε ηνπ Cronbach’s Alpha ζε ζχλνιν 

απαληήζεσλ 50 ππνθεηκέλσλ ζην εξσηεκαηνιφγην , ε νπνία βξέζεθε 

ζρεηηθά αμηφπηζηε (Cronbach α 0,75). 

Μεηά απφ 15 εκέξεο μαλαέδσζα ζηα ίδηα ππνθείκελα κε άιιε ζεηξά ηηο 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν ηνπ 

Cronbach’s Alpha  ην απνηέιεζκα βξέζεθε (Cronbach α 0,81).  

Απφ ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνζνζηά, κέζνη 

φξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ δεδνκέλσλ. Απφ ηε ζπζρεηηζηηθή αλάιπζε 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ηεζη αμηνπηζηίαο (reliability test) γηα φιεο ηηο 

δειψζεηο καδί, ην t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα γηα φιεο ηηο δειψζεηο κε 

κεηαβιεηή δχν επηινγψλ (φπσο ην θχιν) θαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο (One 

Way Anova test) γηα φιεο ηηο δειψζεηο κε κεηαβιεηή πάλσ απφ δχν 

επηινγέο, γηα λα δηαπηζησζεί αλ νη δηαθνξέο ηνπο είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο (Υαιηθηάο, Λάινπ, Μαλσιέζνπ, 2015. Παπαλαζηαζίνπ & 

Παπαλαζηαζίνπ, 2005). Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, απφ ηνπο 113 

εθπαηδεπηηθνχο νη 28, πνζνζηφ δειαδή 24,8%,  ήηαλ άλδξεο, θαη νη 85, 

πνζνζηφ 75,2%, ήηαλ γπλαίθεο. 
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Πίλαθαο  1 

1.Φχιν 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Άλδξαο 
28 24,8 

Γπλαίθα 
85 75,2 

χλνιν 
113 100,0 

 

ηε ζπλέρεηα θαηαγξάςακε ηελ νξγαληθφηεηα ησλ κνλάδσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Ννκψλ Ρεζχκλεο θαη 

Λαζηζίνπ, απφ ηηο νπνίεο πξνήιζε ην ηειηθφ δείγκα.  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θάλεθε φηη ζε 

πνζνζηφ 31,9% δειψζεθαλ ηα 6/ζέζηα ζρνιεία ζε ζρέζε κε ηελ 

νξγαληθφηεηα θαη αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ  38,1% ηα 12/ζέζηα ζρνιεία θαη 

αθνινπζνχλ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά απφ 5/ζέζηα  κέρξη 1/ζέζηα. 

Πίλαθαο  2 

2. Οξγαληθφηεηα ζρνιείνπ: 

……./ζέζην Γεκ. ρνιείν 

 

πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

1 2 1,8 

2 3 2,7 

3 7 6,2 

4 5 4,4 

5 8 7,1 

6 36 31,9 

7 5 4,4 

9 1 ,9 

10 2 1,8 

11 1 ,9 

12 43 38,1 

Σφνολο 113 100,0 

 

Έλα αθφκα ζηνηρείν, ην νπνίν ζειήζακε λα θαηαγξάςνπκε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, ήηαλ ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε 



28 
 

θάλεθε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ, ζε πνζνζηφ 40,7%, έρνπλ 

ειηθία άλσ ησλ 31 - 40 εηψλ, θαη αθνινπζνχλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 30,1% ε θαηεγνξία ησλ 41 - 50 εηψλ, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

21,2% ε θαηεγνξία ησλ 20-30 εηψλ θαη ζε πνζνζηφ 8,0% ε θαηεγνξία ησλ 

άλσ ησλ 51 εηψλ.  

Πίλαθαο  3 

3. Ηλικία: 
 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

20-30 
24 21,2 

31-40 
46 40,7 

41-50 
34 30,1 

51 θαη άλσ   
9 8,0 

χλνιν 
113 100,0 

 

Η νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

επφκελν πίλαθα. Απφ ηελ αλάιπζε θάλεθε φηη ην 60,2% απφ απηνχο είλαη 

έγγακνη, 2,7% δηαδεπγκέλνη θαη ην 37,2% άγακνη. 

Πίλαθαο  4 

4. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Έγγακνο-ε 
68 60,2 

Άγακνο-ε 
42 37,2 

Γηαδεπγκέλνο-ε    
3 2,7 

χλνιν 
113 100,0 

 

 

Σα ζπλνιηθά έηε ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε απνηππψλνληαη απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ην 29,2% 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ ππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε 5 έηε, ην 23,9% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε 3 θαη 4 έηε ην 15,9% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε έσο 2 έηε, θαη ζε κηθξφηεξα 

πνζνζηά ππεξεηεί ζηελ εθπαίδεπζε απφ 6 έσο 7 έηε.  

 

Πίλαθαο  5 

5.πλνιηθά ρξφληα ππεξεζίαο  ζηελ εθπαίδεπζε:  

 πρλφηεηα 
Ν 

Πνζνζηφ 
% 

2 18 15,9 

3 27 23,9 

4 27 23,9 

5 33 29,2 

6 7 6,2 

7 1 ,9 

χλνιν 113 100,0 

 

ε φ,ηη αθνξά ηα ζπλνιηθά ρξφληα ππεξεζίαο ζην ζρνιείν, θάλεθε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ππεξεηεί σο 2 έηε ζην ίδην 

ζρνιείν. 

Πίλαθαο  6 

6. Υξφληα ππεξεζίαο ζην ησξηλφ ζρνιείν 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

1 43 38,1 

2 40 35,4 

3 23 20,4 

4 2 1,8 

5 5 4,4 

Σφνολο 113 100,0 

 

Η θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

60,2% θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα, ην 33,6% δηαζέηεη θη άιιν πηπρίν 

ΑΔΙ/ΣΔΙ, ην 3,5% έρεη κεηεθπαηδεπηεί, ελψ ην 2,7% δηαζέηεη δηδαθηνξηθφ 

δίπισκα. 
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Πίλαθαο  7 

7. Δθηφο απφ ην βαζηθφ πηπρίν ηη άιιεο ζπνπδέο έρεηε θάλεη; 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Άιιν πηπρίν ΑΔΙ/ ΣΔΙ 
38 33,6 

Μεηαπηπρηαθφ (Master) 
68 60,2 

Γηδαθηνξηθφ 
3 2,7 

Μεηεθπαίδεπζε 
4 3,5 

χλνιν 
113 100,0 

 

Η θαηαγξαθή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

85,8% εξγάδνληαη σο αλαπιεξσηέο, ελψ ην 14,2% εξγάδνληαη σο 

σξνκίζζηνη. 

 

Πίλαθαο  8 

8. ρέζε εξγαζίαο ζην ζρνιείν:  

 πρλφηεηα 
Ν 

Πνζνζηφ 
% 

αλαπιεξσηήο/α  
97 85,8 

σξνκίζζηνο/α 
16 14,2 

χλνιν 
113 100,0 

 

ην ηειεπηαίν εξψηεκα θαηαγξάςακε ηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ησλ 

εξσηψκελσλ. Έηζη ε θαηαγξαθή ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην ζρνιείν θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 66,9% εξγάδνληαη σο αλαπιεξσηέο δάζθαινη θαη 

δαζθάιεο, ελψ ην 33,1% εξγάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 
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Πίλαθαο  9 

9. Δξγάδνκαη ζην ζρνιείν σο:  

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αλαπιεξσηήο Γάζθαινο/α 99 66,9 70,3 

Δηδηθφηεηα  49 33,1 100,0 

χλνιν 148 100,0  
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Κεθάλαιο 4 

Παποςζίαζη ηυν αποηελεζμάηυν 

 

Όπσο είδακε, ηα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  αθνξνχλ ζηε δηεξεχλεζε 

ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ νπηηθή ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηνλ ξφιν ηνπ δηεπζπληή ζε 

απηέο.  

Σα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα απαληνχλ ζηα εμήο: 

- Πνηα είλαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ 

νπηηθή ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ  

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζε απηέο ζηνπο Ν. 

Ρεζχκλεο-Λαζηζίνπ; 

- Πνηεο κνξθέο ζχγθξνπζεο εθδειψλνληαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ησλ 

Ννκψλ Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ; 

- ε πνηνπο ηνκείο εληνπίδνληαη ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη 

Λαζηζίνπ; α) νη πφξνη θαη ε θαηαλνκή ηνπο, β) ν ζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ, 

κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζεκείσλ ηξηβήο, γ) νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη ζην ζρνιείν, δ) ε επηθνηλσλία.  
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4.1. Ανάλςζη και παποςζίαζη ηος ππώηος επεςνηηικού επυηήμαηορ 

 

Σα αληίζηνηρα εξσηήκαηα, ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ, απαληνχλ ζην 

πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Πνηα είλαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηωλ 

ζπγθξνύζεωλ από ηελ νπηηθή ηωλ αλαπιεξωηώλ θαη ωξνκηζζίωλ εθπαηδεπηηθώλ 

ζηελ Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε θαη πνηνο ν ξόινο ηνπ δηεπζπληή ζηνπο Ννκνύο 

Ρεζύκλεο θαη Λαζηζίνπ;» 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, εκθαλίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ νπηηθή ησλ 

αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ θαη αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ 

δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Σν πξψην εξψηεκα ηεο ελφηεηαο απηήο ηέζεθε ζηα ππνθείκελα σο εμήο: «1. 

ε πνηα ζπρλόηεηα παξαηεξνύληαη ζπγθξνύζεηο ζην ζρνιείν ζαο κεηαμύ ηωλ 

παξαθάηω νκάδωλ;».  

 κεηαμύ δαζθάιωλ, δαζθάιωλ θαη γνλέωλ, δαζθάιωλ θαη δηεύζπλζεο, 

δηεύζπλζεο θαη γνλέωλ θαη δηεύζπλζεο θαη καζεηώλ 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

θξηηεξίνπ T-test παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δχν επηκέξνπο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο ζε ζρέζε 

κε ην ππνεξψηεκα απηφ (κεηαμύ δαζθάιωλ). (F = 0,55 - df = 146 – Sig = ,943).  
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Πίλαθαο 1 

1.ε πνηα ζπρλφηεηα παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν ζαο κεηαμχ ησλ παξαθάησ 

νκάδσλ; 

1. κεηαμχ δαζθάισλ 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

 Πνιχ ζπρλά 
5 4,4 

 πρλά 
14 12,4 

 Μεξηθέο Φνξέο  
30 26,5 

 πάληα  
51 45,1 

 Πνηέ 
13 11,5 

χλνιν 
113 100,0 

 

Πνιχ ζπρλά ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 4,4% παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθσλνχλ κε ηελ ζέζε απηή, φηη δειαδή κεηαμχ δαζθάισλ παξαηεξνχληαη 

ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν, φπσο επίζεο ζηελ θαηεγνξία «ζπρλά» ζε πνζνζηφ 

12,4% νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ. 

ηελ νπδέηεξε ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ παξαηεξνχκε φηη ζηελ θαηεγνξία 

«Μεξηθέο θνξέο» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 26,5% νη εθπαηδεπηηθνί νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. 

ηνλ αξλεηηθφ βαζκφ ζπκθσλίαο παξαηεξνχκε φηη ζηελ αληίζηνηρε 

αμηνινγηθή θαηεγνξία «πάληα» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 45,1% νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ ζέζε απηή, ελψ ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξία «Πνηέ» ζε 

πνζνζηφ 11,5% παξαηεξνχκε φηη, νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκθσλνχλ φηη κεηαμχ 

δαζθάισλ παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ινηπφλ, θάλεθε λα δειψλνπλ φηη κεηαμχ δαζθάισλ δελ 

παξαηεξνχληαη ζπρλά ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

θξηηεξίνπ T test  παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δχν επηκέξνπο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο ζε ζρέζε 

κε ην ππνεξψηεκα απηφ (κεηαμύ δαζθάιωλ θαη γνλέωλ. (F = 1,00 - df = 146 – 

Sig = ,65).  

 

Πίλαθαο 2 

1.ε πνηα ζπρλφηεηα παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν ζαο κεηαμχ ησλ παξαθάησ 

νκάδσλ; 

2· κεηαμχ δαζθάισλ θαη γνλέσλ 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

 Πνιχ ζπρλά 
6 5,3 

 πρλά 
14 12,4 

 Μεξηθέο Φνξέο  
49 43,4 

 πάληα  
42 37,2 

 Πνηέ 
2 1,8 

χλνιν 
113 100,0 

 

Πνιχ ζπρλά ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 5,3% παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθσλνχλ κε ηελ ζέζε απηή, φηη δειαδή κεηαμχ δαζθάισλ θαη γνλέσλ 

παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν, φπσο επίζεο ζηελ θαηεγνξία 

«ζπρλά» ζε πνζνζηφ 12,4% νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ. 

ηελ νπδέηεξε ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ παξαηεξνχκε φηη ζηελ θαηεγνξία 

«Μεξηθέο θνξέο» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 43,4% νη εθπαηδεπηηθνί νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. 

ηνλ αξλεηηθφ βαζκφ ζπκθσλίαο παξαηεξνχκε φηη ζηελ αληίζηνηρε 

αμηνινγηθή θαηεγνξία «πάληα» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 37,2% νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ ζέζε απηή, ελψ ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξία «Πνηέ» ζε 
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πνζνζηφ 1,8% παξαηεξνχκε φηη, νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκθσλνχλ φηη κεηαμχ 

δαζθάισλ θαη γνλέσλ παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ινηπφλ, θάλεθε λα δειψλνπλ φηη κεηαμχ δαζθάισλ θαη 

γνλέσλ δελ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

θξηηεξίνπ T test παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δχν επηκέξνπο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο ζε ζρέζε 

κε ην ππνεξψηεκα απηφ (κεηαμύ δαζθάιωλ θαη δηεύζπλζεο. (F = ,023 - df = 146 

– Sig = ,425).  

 

Πίλαθαο 3 

1.ε πνηα ζπρλφηεηα παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν ζαο κεηαμχ ησλ παξαθάησ 

νκάδσλ; 

3· κεηαμχ δαζθάισλ θαη δηεχζπλζεο 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

 Πνιχ ζπρλά 
10 8,8 

 πρλά 
12 10,6 

 Μεξηθέο Φνξέο  
32 28,3 

 πάληα  
36 31,9 

 Πνηέ 
23 20,4 

χλνιν 
113 100,0 

 

Πνιχ ζπρλά ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 8,8% παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθσλνχλ κε ηελ ζέζε απηή, φηη δειαδή κεηαμχ δαζθάισλ θαη δηεχζπλζεο 

παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν, φπσο επίζεο ζηελ θαηεγνξία 

«ζπρλά» ζε πνζνζηφ 10,6% νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ. 



37 
 

ηελ νπδέηεξε ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ παξαηεξνχκε φηη ζηελ θαηεγνξία 

«Μεξηθέο θνξέο» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 28,3% νη εθπαηδεπηηθνί νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. 

ηνλ αξλεηηθφ βαζκφ ζπκθσλίαο παξαηεξνχκε φηη ζηελ αληίζηνηρε 

αμηνινγηθή θαηεγνξία «πάληα» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 31,9% νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ ζέζε απηή, ελψ ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξία «Πνηέ» ζε 

πνζνζηφ 20,4% παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκθσλνχλ φηη κεηαμχ 

δαζθάισλ θαη δηεχζπλζεο παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ινηπφλ, θάλεθε λα δειψλνπλ φηη κεηαμχ δαζθάισλ θαη 

δηεχζπλζεο δελ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

θξηηεξίνπ T test  παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δχν επηκέξνπο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο ζε ζρέζε 

κε ην ππνεξψηεκα απηφ (κεηαμύ δηεύζπλζεο θαη γνλέωλ. (F = 1,57 - df = 146 – 

Sig = ,602).  

Πίλαθαο 4 

1.ε πνηα ζπρλφηεηα παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν ζαο κεηαμχ ησλ παξαθάησ 

νκάδσλ; 

4· κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη γνλέσλ 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

 Πνιχ ζπρλά 
10 8,8 

 πρλά 
7 6,2 

 Μεξηθέο Φνξέο  
40 35,4 

 πάληα  
44 38,9 

 Πνηέ 
12 10,6 

χλνιν 
113 100,0 

 

Πνιχ ζπρλά ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 8,8% παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθσλνχλ κε ηελ ζέζε απηή, φηη δειαδή κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη γνλέσλ 
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παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν, φπσο επίζεο ζηελ θαηεγνξία 

«ζπρλά» ζε πνζνζηφ 6,2% νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ. 

ηελ νπδέηεξε ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ παξαηεξνχκε φηη ζηελ θαηεγνξία 

«Μεξηθέο θνξέο» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 35,4% νη εθπαηδεπηηθνί νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. 

ηνλ αξλεηηθφ βαζκφ ζπκθσλίαο παξαηεξνχκε φηη ζηελ αληίζηνηρε 

αμηνινγηθή θαηεγνξία «πάληα» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 38,9% νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ ζέζε απηή, ελψ ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξία «Πνηέ» ζε 

πνζνζηφ 10,6% παξαηεξνχκε φηη, νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκθσλνχλ φηη κεηαμχ 

δηεχζπλζεο θαη γνλέσλ παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ινηπφλ, θάλεθε λα δειψλνπλ φηη κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη 

γνλέσλ δελ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

θξηηεξίνπ T test  παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δχν επηκέξνπο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο ζε ζρέζε 

κε ην ππνεξψηεκα απηφ (κεηαμύ δηεύζπλζεο θαη καζεηώλ). (F = ,818 - df = 146 

– Sig = 0,73).  
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Πίλαθαο 5 

1.ε πνηα ζπρλφηεηα παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν ζαο κεηαμχ ησλ παξαθάησ 

νκάδσλ; 

5· κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη καζεηψλ 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

 Πνιχ ζπρλά 
10 8,8 

 πρλά 
7 6,2 

 Μεξηθέο Φνξέο  
45 39,8 

 πάληα  
39 34,5 

 Πνηέ 
12 10,6 

χλνιν 
113 100,0 

 

Πνιχ ζπρλά ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 8,8% παξαηεξνχκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκθσλνχλ κε ηελ ζέζε απηή, φηη δειαδή κεηαμχ δαζθάισλ παξαηεξνχληαη 

ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν, φπσο επίζεο ζηελ θαηεγνξία «ζπρλά» ζε πνζνζηφ 

6,2% νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ. 

ηελ νπδέηεξε ζέζε ησλ ππνθεηκέλσλ παξαηεξνχκε φηη ζηελ θαηεγνξία 

«Μεξηθέο θνξέο» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 39,8% νη εθπαηδεπηηθνί νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. 

ηνλ αξλεηηθφ βαζκφ ζπκθσλίαο παξαηεξνχκε φηη ζηελ αληίζηνηρε 

αμηνινγηθή θαηεγνξία «πάληα» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 34,5% νη εθπαηδεπηηθνί 

δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ ζέζε απηή, ελψ ζηελ αμηνινγηθή θαηεγνξία «Πνηέ» ζε 

πνζνζηφ 10,6% παξαηεξνχκε φηη, νη εθπαηδεπηηθνί δελ ζπκθσλνχλ φηη κεηαμχ 

δηεχζπλζεο θαη καζεηψλ παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ινηπφλ, θάλεθε λα δειψλνπλ φηη κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη 

καζεηψλ δελ παξαηεξνχληαη ζπρλά ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 
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Πίλαθαο 6 

Αλάιπζε δηαθχκαλζεο (T-test) σο πξνο ηε κεηαβιεηή θχιν ησλ 

ππνθεηκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηα ππν-εξσηήκαηα ηνπ άμνλα «ηνηρεία 

ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα»  

 
Sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

B2_A Άλδξεο 28 5,40 2,509 ,397 

Γπλαίθεο 85 4,17 2,080 ,200 

 

Σν δεχηεξν εξψηεκα ηεο ελφηεηαο απηήο ηέζεθε σο εμήο: «Πνηεο απφ ηηο 

παξαθάησ αηηίεο ζεσξείηε φηη είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζαο;».  

 

Πίλαθαο 7 

2.Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ αηηίεο ζεσξείηε φηη είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζαο; 

(Ιεξαξρήζηε κε βάζε ηε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο ηηο παξαθάηω αηηίεο). 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

1.ε θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
4 3,5 

2.νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη (ζε πιηθφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ) 
14 12,4 

3.ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αμηψλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο 

θνπιηνχξαο 34 30,1 

4.νη ζπγθξνπφκελνη ζηφρνη κεηαμχ ησλ κειψλ 
19 16,8 

5.ν αζαθήο θαζνξηζκφο θαζεθφλησλ 
9 8,0 

6.ε άληζε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ 
13 11,5 

7.ε θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ 
5 4,4 

8.ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ 
6 5,3 
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9.ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ δηαθφξσλ νκάδσλ 
6 5,3 

10.ε εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη αιιαγψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 
3 2,7 

χλνιν 
113 100,0 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη νη αηηίεο πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν 

ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη αξρηθά ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αμηψλ, ησλ αληηιήςεσλ 

θαη ηεο θνπιηνχξαο, νη ζπγθξνπφκελνη ζηφρνη κεηαμχ ησλ κειψλ, ε άληζε 

θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, νη πεξηνξηζκέλνη πφξνη (ζε πιηθφ θαη αλζξψπηλν 

δπλακηθφ). 

Σν ηξίην εξψηεκα ηεο ελφηεηαο απηήο ηέζεθε σο εμήο: «Πνηεο απφ ηηο 

παξαθάησ αηηίεο ζεσξείηε φηη είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζαο;».  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, θάλεθε φηη ε ηεξαξρηθή ζεηξά κε ηελ νπνία 

απάληεζαλ ζηηο πξνηάζεηο απηέο δηακνξθψζεθε σο εμήο:  

1. ε ειιηπήο ζπκκεηνρή θαη ε αδηαθνξία ησλ γνλέσλ γηα ην 

παηδαγσγηθφ έξγν ηνπ ζρνιείνπ  55,8% 

2. ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ 16,8% 

3. ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αμηψλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο 

θνπιηνχξαο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 15,9% 

5. ε παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ζην παηδαγσγηθφ ηνπο έξγν  6,2% 

4. ε θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο 5,3% 
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Πίλαθαο 8 

3.Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ αηηίεο ζεσξείηε φηη είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζαο; 

(Ιεξαξρήζηε βάζεη ηεο ζεηξάο ζεκαληηθόηεηαο ηηο παξαθάηω αηηίεο.) 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

1.θ ελλιπισ ςυμμετοχι και θ αδιαφορία των γονζων για το 

παιδαγωγικό ζργο του ςχολείου  
63 55,8 

2.ο τρόποσ διοίκθςθσ του ςχολείου 19 16,8 

3.θ διαφορετικότθτα των αξιϊν, των αντιλιψεων και τθσ 

κουλτοφρασ μεταξφ νθπιαγωγϊν και γονζων 
18 15,9 

4.θ κακι επικοινωνία  6 5,3 

5.θ παρζμβαςθ των γονζων ςτο παιδαγωγικό ζργο 7 6,2 

Σφνολο 113 100,0 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ινηπφλ, θάλεθε λα δειψλνπλ φηη νη αηηίεο πνπ ζεσξνχλ φηη 

είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο είλαη:  

1. ε ειιηπήο ζπκκεηνρή θαη ε αδηαθνξία ησλ γνλέσλ γηα ην παηδαγσγηθφ 

έξγν ηνπ ζρνιείνπ, 

2. ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ, 

 3.ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αμηψλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο θνπιηνχξαο 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ. 

ε επφκελν εξψηεκα ηεο ελφηεηαο απηήο, ηνπο δεηήζεθε  λα δειψζνπλ πνηνο 

δηαρεηξίδεηαη πην ζπρλά ηηο ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 

Φάλεθε φηη ε δηεχζπλζε ζε πνζνζηφ 66,2% δηαρεηξίδεηαη πην ζπρλά ηηο 

ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν ελψ αθνινπζεί ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 

28,4%, ε ζπκβνιή ησλ ίδησλ ησλ δαζθάισλ.  

 

 

 



43 
 

 

Πίλαθαο 9 

4.Πνηνο δηαρεηξίδεηαη πην ζπρλά ηηο ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν πνπ εξγάδεζηε; 

 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Αζξνηζηηθφ 

Πνζνζηφ 

Η δηεχζπλζε 98 66,2 66,2 

Οη δάζθαινη 42 28,4 94,6 

Κάπνηνο άιινο 8 5,4 100,0 

χλνιν 148 100,0  

 

Δπίζεο ζε άιιν εξψηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη απηφ ζπκβαίλεη «Πνιχ ζπρλά» ζε 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ 2,7%,  «πρλά» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 13,1%, «Μεξηθέο 

θνξέο» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 13,5%, «πάληα» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 31,0% 

θαη «Πνηέ» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 46,9%. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, θάλεθε λα δειψλνπλ φηη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο δελ ρξεηάδεηαη ζπλήζσο κεζνιάβεζε ηξίηνπ -  

«άιινπ» πξνζψπνπ.  

 

  



44 
 

 

Πίλαθαο 10 

5.Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο ρξεηάδεηαη κεζνιάβεζε ηξίηνπ 

πξνζψπνπ (ΠΔΚΔ, Γ/ληήο Δθπαίδεπζεο); 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Πνιχ ζπρλά 
3 2,7 

πρλά 
7 6,2 

Μεξηθέο θνξέο 
15 13,3 

πάληα 
35 31,0 

Πνηέ 
53 46,9 

χλνιν 
113 100,0 
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 4.2. Ανάλςζη και παποςζίαζη ηος δεύηεπος επεςνηηικού επυηήμαηορ 

 

Σα αληίζηνηρα εξσηήκαηα, ηα νπνία αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, απαληνχλ ζην 

δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πνηεο κνξθέο ζχγθξνπζεο εθδειψλνληαη ζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία ησλ Ννκψλ Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ; 

Σν πξψην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ ην εμήο: 

«Θεσξείηε φηη νη ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιηθφ ζαο 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ;». Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη απηφ ζπκβαίλεη «πνιχ ζπρλά» ζε 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ 13,3%,  «ζπρλά» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 13,3%, «κεξηθέο 

θνξέο» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 26,5%, «ζπάληα» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 28,3% 

θαη «πνηέ» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 18,6%. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζε έλα πνζνζηφ 26,5% φηη νη ζπγθξνχζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Πίλαθαο 11 

1.Θεσξείηε φηη νη ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιηθφ ζαο πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ; 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Πνιχ ζπρλά 
15 13,3 

πρλά 
15 13,3 

Μεξηθέο θνξέο 
30 26,5 

πάληα 
32 28,3 

Πνηέ 
21 18,6 

χλνιν 
113 100,0 
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Σν δεχηεξν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ λα αλαδείμνπλ ζε 

πνην βαζκφ ζεσξνχλ φηη νη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ζεκαληηθέο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη νη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ζεκαληηθέο 

θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηηο εμήο ζεηηθέο ζπλέπεηεο (Πίλαθαο 21): 

 

1. ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ 24,8% 

2. ηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηά ηελ επίιπζή 

ηνπο 30,1% 

3. ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εχξεζε δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ ζηα 

πξνβιήκαηα 35,4% 

4. ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δαζθάισλ ιφγσ ηνπ 

αληαγσληζκνχ 23,0% 

5. ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ 28,3% 

6. ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο 26,5% 

7. ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη ελζπλαίζζεζεο 32,7% 

9. ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ απφ ηηο 

νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ λένη ηξφπνη δξάζεο 36,3% 

10. ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ 27,4% 

 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ 

T test  παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δχν επηκέξνπο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο ζε 

ζρέζε κε ηα ππνεξσηήκαηα  απηά.  (Πίλαθαο 21) 
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Πίλαθαο 21 

Αλάιπζε δηαθχκαλζεο (T test) σο πξνο ηε κεηαβιεηή θχιν ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζε ζρέζε κε ηα ππνεξσηήκαηα ηνπ άμνλα «ηνηρεία ζπγθξνχζεσλ 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα»  

 

 
Sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

C2_1 Άλδξεο 28 3,05 1,176 ,186 

Γπλαίθεο 85 3,41 1,103 ,106 

C2_2 Άλδξεο 28 3,15 1,122 ,177 

Γπλαίθεο 85 3,22 1,088 ,105 

C2_3 Άλδξεο 28 3,05 1,085 ,172 

Γπλαίθεο 85 3,09 1,098 ,106 

C2_4 Άλδξεο 28 3,65 1,075 ,170 

Γπλαίθεο 85 3,43 1,232 ,119 

C2_5 Άλδξεο 28 3,20 1,091 ,172 

Γπλαίθεο 85 3,11 1,202 ,116 

C2_6 Άλδξεο 28 3,20 1,091 ,172 

Γπλαίθεο 85 3,28 1,183 ,114 

C2_7 Άλδξεο 28 3,05 1,037 ,164 

Γπλαίθεο 85 3,09 1,242 ,120 

C2_8 Άλδξεο 28 3,25 1,193 ,189 

Γπλαίθεο 85 2,93 1,266 ,122 

C2_9 Άλδξεο 28 3,15 1,167 ,184 

Γπλαίθεο 85 3,19 1,269 ,122 

 

 



48 
 

 F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

 
      

C2_1 Equal variances assumed ,120 ,729 -1,720 146 ,088 

Equal variances not assumed   -1,670 65,997 ,100 

C2_2 Equal variances assumed ,704 ,403 -,356 146 ,723 

Equal variances not assumed   -,351 67,893 ,727 

C2_3 Equal variances assumed ,335 ,564 -,210 146 ,834 

Equal variances not assumed   -,211 70,526 ,833 

C2_4 Equal variances assumed 4,534 ,035 1,015 146 ,312 

Equal variances not assumed   1,081 79,303 ,283 

C2_5 Equal variances assumed ,971 ,326 ,409 146 ,683 

Equal variances not assumed   ,428 76,360 ,670 

C2_6 Equal variances assumed 1,482 ,225 -,363 146 ,717 

Equal variances not assumed   -,376 75,164 ,708 

C2_7 Equal variances assumed 3,068 ,082 -,193 146 ,847 

Equal variances not assumed   -,210 82,962 ,834 

C2_8 Equal variances assumed ,182 ,670 1,404 146 ,162 

Equal variances not assumed   1,443 73,634 ,153 

C2_9 Equal variances assumed ,131 ,718 -,153 146 ,879 

Equal variances not assumed   -,159 75,377 ,874 

 

ηε ζπλέρεηα ηέζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο άιιν, παξφκνην εξψηεκα, ην 

εμήο: «Θεσξείηε φηη νη ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιηθφ ζαο 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ;» Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη απηφ ζπκβαίλεη «Πνιχ ζπρλά» 

ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 30,1%, «πρλά» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 26,5%, «Μεξηθέο 
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θνξέο» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 27,4%, «πάληα» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 12,4% 

θαη «Πνηέ» ζε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 3,5%.  

Οη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη ζεσξνχλ φηη νη ζπγθξνχζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

Πίλαθαο 22 

3.Θεσξείηε φηη νη ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιηθφ ζαο πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ; 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Πνιχ ζπρλά 
34 30,1 

πρλά 
30 26,5 

Μεξηθέο θνξέο 
31 27,4 

πάληα 
14 12,4 

Πνηέ 
4 3,5 

χλνιν 
113 100,0 

 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εξσηήκαηνο ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ λα αλαδείμνπλ ζε πνην βαζκφ ζεσξνχλ φηη νη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ζεκαληηθέο. Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη νη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ζεκαληηθέο θαη κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δηδηθφηεξα ζε 

ζεηηθφ βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηηο εμήο ζπλέπεηεο: 

1.Αμηνιφγεζε ζεκαληηθφηεηαο αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ (Πίλαθαο 23 - 31) 72,6% 

2.ε δεκηνπξγία αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 76,1% 

3.ε δπζρέξεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ 64,6% 
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4.ε παξεκπφδηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ 71,7% 

5.ε αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπλνρή ηεο νκάδαο 56,6% 

6.ε κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ ζπλαδέιθσλ 62,8% 

7.ε δπζθνιία ζηε ιήςε απνθάζεσλ 70,8% 

8.ε αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο 64,6% 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

θξηηεξίνπ T test  παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δχν επηκέξνπο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο ζε ζρέζε 

κε ηα ππνεξσηήκαηα  απηά.  

Οη εθπαηδεπηηθνί, θάλεθε λα δειψλνπλ φηη ζεσξνχλ φηη νη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ζεκαληηθέο θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηηο αξλεηηθέο απηέο, 

αλαθεξφκαζηε ζηελ αμηνιφγεζε ζεκαληηθφηεηαο αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ, ηε δπζρέξεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

ζπλαδέιθσλ, ηε παξεκπφδηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ  

αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπλνρή ηεο νκάδαο ,ζηε δπζθνιία ιήςεο απνθάζεσλ, 

θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο. 

Πίνακασ 23 
4.Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυγκροφςεων είναι 

ςθμαντικζσ; 

1.Αξιολόγθςθ ςθμαντικότθτασ αρνθτικϊν ςυνεπειϊν των ςυγκροφςεων 

 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  53 46,9 

Πολφ  29 25,7 

Αρκετά  15 13,3 

Λίγο  16 14,2 

Κακόλου    

Σφνολο 113 100,0 

 

 
 



51 
 

 
Πίνακασ 24 
4.Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυγκροφςεων είναι 

ςθμαντικζσ; 

2.θ δθμιουργία αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων μεταξφ των ςυναδζλφων 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  53 46,9 

Πολφ  33 29,2 

Αρκετά  15 13,3 

Λίγο  10 8,8 

Κακόλου  2 1,8 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 25 
4.Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυγκροφςεων είναι 

ςθμαντικζσ; 

3.θ δυςχζρεια τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των ςυναδζλφων 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  46 40,7 

Πολφ  27 23,9 

Αρκετά  21 18,6 

Λίγο  17 15,0 

Κακόλου  2 1,8 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 26 
4.Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυγκροφςεων είναι 

ςθμαντικζσ; 

4.θ παρεμπόδιςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του ςχολείου 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  51 45,1 

Πολφ  30 26,5 

Αρκετά  18 15,9 

Λίγο  12 10,6 

Κακόλου  2 1,8 

Σφνολο 113 100,0 
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Πίνακασ 27 
4.Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυγκροφςεων είναι 

ςθμαντικζσ; 

5.θ αρνθτικι επίδραςθ ςτθ ςυνοχι τθσ ομάδασ 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  41 36,3 

Πολφ  23 20,4 

Αρκετά  21 18,6 

Λίγο  24 21,2 

Κακόλου  4 3,5 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 28 
4.Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυγκροφςεων είναι 

ςθμαντικζσ; 

6.θ μείωςθ τθσ απόδοςθσ των ςυναδζλφων 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  36 31,9 

Πολφ  35 31,0 

Αρκετά  24 21,2 

Λίγο  18 15,9 

Κακόλου    

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 29 
4.Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυγκροφςεων είναι 

ςθμαντικζσ; 

7.θ δυςκολία ςτθ λιψθ αποφάςεων 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  54 47,8 

Πολφ  26 23,0 

Αρκετά  23 20,4 

Λίγο  10 8,8 

Κακόλου    

Σφνολο 113 100,0 
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Πίνακασ 30 
4.Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυγκροφςεων είναι 

ςθμαντικζσ; 

8.θ αφξθςθσ του εργαςιακοφ ςτρεσ και τθσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  47 41,6 

Πολφ  26 23,0 

Αρκετά  28 24,8 

Λίγο  12 10,6 

Κακόλου    

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 31 
4.Σε ποιο βακμό κεωρείτε ότι οι παρακάτω αρνθτικζσ ςυνζπειεσ των ςυγκροφςεων είναι 

ςθμαντικζσ; 

9.θ μείωςθ του θκικοφ και τα αυτοπεποίκθςθσ των θττθμζνων 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  24 21,2 

Πολφ  42 37,2 

Αρκετά  25 22,1 

Λίγο  13 11,5 

Κακόλου  9 8,0 

Σφνολο 113 100,0 
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Πίλαθαο 32 

Αλάιπζε δηαθχκαλζεο (T test) σο πξνο ηε κεηαβιεηή θχιν ησλ 

ππνθεηκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηα ππνεξσηήκαηα ηνπ άμνλα «ηνηρεία 

ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα»  

 Sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

C4_1 Άνδρες 28 1,95 1,037 ,164 

Γσναίκες 85 1,87 1,042 ,100 

C4_2 Άνδρες 28 2,00 1,109 ,175 

Γσναίκες 85 1,78 ,960 ,092 

C4_3 Άνδρες 28 2,00 1,109 ,175 

Γσναίκες 85 2,15 1,134 ,109 

C4_4 Άνδρες 28 1,80 1,137 ,180 

Γσναίκες 85 2,02 ,995 ,096 

C4_5 Άνδρες 28 2,20 1,305 ,206 

Γσναίκες 85 2,43 1,247 ,120 

C4_6 Άνδρες 28 2,10 1,008 ,159 

Γσναίκες 85 2,22 1,035 ,100 

C4_7 Άνδρες 28 1,75 ,899 ,142 

Γσναίκες 85 1,91 ,991 ,095 

C4_8 Άνδρες 28 2,00 1,109 ,175 

Γσναίκες 85 2,02 ,995 ,096 
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 F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

C4_1 Equal variances assumed 1,156 ,284 ,413 146 ,680 

Equal variances not assumed   ,414 70,083 ,680 

C4_2 Equal variances assumed 1,301 ,256 1,198 146 ,233 

Equal variances not assumed   1,121 61,910 ,267 

C4_3 Equal variances assumed ,321 ,572 -,710 146 ,479 

Equal variances not assumed   -,717 71,149 ,476 

C4_4 Equal variances assumed 2,826 ,095 -1,141 146 ,256 

Equal variances not assumed   -1,073 62,446 ,287 

C4_5 Equal variances assumed ,089 ,766 -,967 146 ,335 

Equal variances not assumed   -,947 67,055 ,347 

C4_6 Equal variances assumed ,172 ,679 -,642 146 ,522 

Equal variances not assumed   -,650 71,469 ,517 

C4_7 Equal variances assumed ,037 ,848 -,879 146 ,381 

Equal variances not assumed   -,920 76,386 ,361 

C4_8 Equal variances assumed 3,728 ,055 -,097 146 ,923 

Equal variances not assumed   -,093 63,648 ,926 

P = 0,005 
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4.3. Ανάλςζη και παποςζίαζη ηος ηπίηος επεςνηηικού επυηήμαηορ 

 

     Σα αληίζηνηρα εξσηήκαηα ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ απαληνχλ ζην 

ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «ε πνηνπο ηνκείο εληνπίδνληαη ηα αίηηα ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο 

Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ;» 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζε ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη 

Λαζηζίνπ εληνπίδνληαη ζε ηνκείο φπσο νη αλεπαξθείο πφξνη θαη ε θαηαλνκή 

ηνπο, ν θαθφο ζρεδηαζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ηελ εκθάληζε ζεκείσλ ηξηβήο, νη δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο, πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ. 

Σν πξψην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ ζρεηηθφ κε ην ξφιν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα. πγθεθξηκέλα ηα εξσηήκαηα αλαθέξνληαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ην ξφιν ηεο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

θξηηεξίνπ T test  παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δχν επηκέξνπο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο ζε ζρέζε 

κε ηα ππνεξσηήκαηα  απηά.  (Πίλαθαο 49). 

Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ν ξφινο ηνπ/ηεο δηεπζπληή/αο ζην ζρνιείν ζε 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο θαη κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δηδηθφηεξα ζε ζεηηθφ 

βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηηο εμήο ελέξγεηεο ηεο δηεχζπλζεο: 

1.Δπαλεμεηάδεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλα θαη 

αλαξσηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια (Πίλαθαο 33 - 48). 35,4% 

2. Γελ παξεκβαίλεη κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά. 33,6% 

3. Δζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ/ηεο ζε αληηθαλνληθφηεηεο, ιάζε, 

εμαηξέζεηο θαη απνθιίζεηο απφ ηα  standards. 17,7% 

4. Απνθεχγεη λα εκπιαθεί φηαλ αλαθχπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα. 33,6% 
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5. Αλαθέξεηαη ζηηο δηθέο ηνπ/ηεο ζεκαληηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο. 15,9% 

6. Δίλαη απψλ φηαλ ηνλ/ηελ έρνπλ αλάγθε. 48,7% 

7. Αλαδεηά δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ. 46,9% 

8. Κάλεη μεθάζαξν ηη απνηέιεζκα πεξηκέλεη λα πάξεη θάπνηνο φηαλ 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη. 66,4% 

9. Βάδεη ην θαιφ ηεο νκάδαο πην πάλσ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ/ηεο 

ζπκθέξνλ. 21,2% 

10. Αθνινπζεί ηελ ηαθηηθή ηνπ φηη πξέπεη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ 

ρξφληα πξηλ λα αλαιάβεη δξάζε. 35,4% 

11. Δπηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ/ηεο απνθιεηζηηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ιαζψλ, παξαπφλσλ θαη απνηπρηψλ. 48,7% 

12. θέπηεηαη ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ. 31,0% 

13. Παξαθνινπζεί θάζε ιάζνο πνπ γίλεηαη. 41,6% 

14. Δπηδεηθλχεη αίζζεκα δχλακεο θαη απηνπεπνίζεζεο. 38,9% 

15.Πξνβάιιεη έλα ζπλαξπαζηηθφ φξακα γηα ην κέιινλ. 18,6% 

16. Απνθεχγεη λα παίξλεη απνθάζεηο. (Πίλαθαο 48). 14,2% 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ζεσξνχλ φηη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  Θεσξνχλ φηη  

ε δηεχζπλζε πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο, φπσο ην λα επαλεμεηάδεη θξίζηκα ζηνηρεία 

πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλα θαη αλαξσηηέηαη εάλ απηά είλαη θαηάιιεια, ην λα 

κελ παξεκβαίλεη κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ζνβαξά, ην λα εζηηάδεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ/ηεο ζε αληηθαλνληθφηεηεο, ιάζε, εμαηξέζεηο θαη απνθιίζεηο απφ ηα 

standards, λα απνθεχγεη λα εκπιαθεί φηαλ αλαθχπηνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα, λα 

αλαθέξεηαη ζηηο δηθέο ηνπ/ηεο ζεκαληηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο, λα κελ είλαη 

απψλ/νχζα φηαλ ηνλ/ηελ έρνπλ αλάγθε, λα αλαδεηά δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

γσλίεο θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 
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Πίνακασ 33 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

1.Επανεξετάηει κρίςιμα ςτοιχεία που κεωροφνται δεδομζνα και αναρωτιζται εάν αυτά είναι 

κατάλλθλα. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  17 15,0 

Πολφ  23 20,4 

Αρκετά  36 31,9 

Λίγο  29 25,7 

Κακόλου  8 7,1 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 34 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

2.Δεν παρεμβαίνει μζχρι τα προβλιματα να γίνουν ςοβαρά. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  17 15,0 

Πολφ  21 18,6 

Αρκετά  34 30,1 

Λίγο  27 23,9 

Κακόλου  14 12,4 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 35 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

3.Εςτιάηει τθν προςοχι του ςε αντικανονικότθτεσ, λάκθ, εξαιρζςεισ και αποκλίςεισ από τα 

standards. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  11 9,7 

Πολφ  9 8,0 

Αρκετά  27 23,9 

Λίγο  23 20,4 

Κακόλου  43 38,1 

Σφνολο 113 100,0 
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Πίνακασ 36 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

4.Αποφεφγει να εμπλακεί όταν ανακφπτουν ςθμαντικά ηθτιματα. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  17 15,0 

Πολφ  21 18,6 

Αρκετά  23 20,4 

Λίγο  43 38,1 

Κακόλου  9 8,0 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 37 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

5.Αναφζρεται ςτισ δικζσ του/τθσ ςθμαντικζσ αξίεσ και πεποικιςεισ. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  11 9,7 

Πολφ  7 6,2 

Αρκετά  16 14,2 

Λίγο  18 15,9 

Κακόλου  61 54,0 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 38 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

6.Είναι απϊν όταν τον/τθν ζχουν ανάγκθ. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  28 24,8 

Πολφ  27 23,9 

Αρκετά  33 29,2 

Λίγο  15 13,3 

Κακόλου  10 8,8 

Σφνολο 113 100,0 
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Πίνακασ 39 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

7.Αναηθτά διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ κατά τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  22 19,5 

Πολφ  31 27,4 

Αρκετά  36 31,9 

Λίγο  11 9,7 

Κακόλου  13 11,5 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 40 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

8.Κάνει ξεκάκαρο τι αποτζλεςμα περιμζνει να πάρει κάποιοσ όταν επιτευχκοφν οι ςτόχοι. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  35 31,0 

Πολφ  40 35,4 

Αρκετά  17 15,0 

Λίγο  10 8,8 

Κακόλου  11 9,7 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 41 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

9.Βάηει το καλό τθσ ομάδασ πιο πάνω από το προςωπικό του/τθσ ςυμφζρον. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  11 9,7 

Πολφ  13 11,5 

Αρκετά  26 23,0 

Λίγο  15 13,3 

Κακόλου  48 42,5 

Σφνολο 113 100,0 
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Πίνακασ 42 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

10.Ακολουκεί τθν τακτικι του ότι πρζπει τα προβλιματα να γίνουν χρόνια πριν να αναλάβει 

δράςθ. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  13 11,5 

Πολφ  27 23,9 

Αρκετά  24 21,2 

Λίγο  22 19,5 

Κακόλου  27 23,9 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 43 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

11.Επικεντρϊνει τθν προςοχι του/τθσ αποκλειςτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ λακϊν, παραπόνων 

και αποτυχιϊν. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  17 15,0 

Πολφ  38 33,6 

Αρκετά  32 28,3 

Λίγο  15 13,3 

Κακόλου  11 9,7 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 44 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

12.Σκζπτεται τισ θκικζσ ςυνζπειεσ των αποφάςεων. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  12 10,6 

Πολφ  23 20,4 

Αρκετά  29 25,7 

Λίγο  29 25,7 

Κακόλου  20 17,7 

Σφνολο 113 100,0 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

Πίνακασ 45 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

13.Παρακολουκεί κάκε λάκοσ που γίνεται. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  23 20,4 

Πολφ  24 21,2 

Αρκετά  28 24,8 

Λίγο  16 14,2 

Κακόλου  22 19,5 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 46 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

14.Επιδεικνφει αίςκθμα δφναμθσ και αυτοπεποίκθςθσ. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  16 14,2 

Πολφ  28 24,8 

Αρκετά  30 26,5 

Λίγο  17 15,0 

Κακόλου  22 19,5 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 47 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

15.Προβάλλει ζνα ςυναρπαςτικό όραμα για το μζλλον. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  9 8,0 

Πολφ  12 10,6 

Αρκετά  22 19,5 

Λίγο  22 19,5 

Κακόλου  48 42,5 

Σφνολο 113 100,0 
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Πίνακασ 48 
1.Ο/θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο:  

16.Αποφεφγει να παίρνει αποφάςεισ. 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  12 10,6 

Πολφ  4 3,5 

Αρκετά  37 32,7 

Λίγο  24 21,2 

Κακόλου  36 31,9 

Σφνολο 113 100,0 
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Πίλαθαο 49 

Αλάιπζε δηαθχκαλζεο (T test) σο πξνο ηε κεηαβιεηή θχιν ησλ 

ππνθεηκέλσλ, ζε ζρέζε κε ηα ππνεξσηήκαηα ηνπ άμνλα «ηνηρεία 

ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα»  

Group Statistics 

 
sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

D1_1 Άλδξεο 28 2,55 1,085 ,172 

Γπλαίθεο 85 3,02 1,168 ,112 

D1_2 Άλδξεο 28 3,00 1,281 ,203 

Γπλαίθεο 85 3,04 1,267 ,122 

D1_3 Άλδξεο 28 3,40 1,374 ,217 

Γπλαίθεο 85 3,81 1,269 ,122 

D1_4 Άλδξεο 28 2,95 1,260 ,199 

Γπλαίθεο 85 3,04 1,237 ,119 

D1_5 Άλδξεο 28 3,95 1,339 ,212 

Γπλαίθεο 85 3,91 1,424 ,137 

D1_6 Άλδξεο 28 2,85 1,167 ,184 

Γπλαίθεο 85 2,57 1,247 ,120 

D1_7 Άλδξεο 28 2,80 1,137 ,180 

Γπλαίθεο 85 2,69 1,265 ,122 

D1_8 Άλδξεο 28 2,25 1,428 ,226 

Γπλαίθεο 85 2,35 1,270 ,122 

D1_9 Άλδξεο 28 3,45 1,377 ,218 

Γπλαίθεο 85 3,72 1,373 ,132 

D1_10 Άλδξεο 28 3,20 1,305 ,206 
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Γπλαίθεο 85 3,20 1,386 ,133 

D1_11 Άλδξεο 28 3,15 1,122 ,177 

Γπλαίθεο 85 2,67 1,192 ,115 

D1_12 Άλδξεο 28 3,40 1,257 ,199 

Γπλαίθεο 85 3,20 1,229 ,118 

D1_13 Άλδξεο 28 2,65 1,210 ,191 

Γπλαίθεο 85 2,91 1,463 ,141 

D1_14 Άλδξεο 28 3,15 1,167 ,184 

Γπλαίθεο 85 3,00 1,408 ,135 

D1_15 Άλδξεο 28 3,75 1,276 ,202 

Γπλαίθεο 85 3,81 1,327 ,128 

D1_16 Άλδξεο 28 3,30 1,436 ,227 

Γπλαίθεο 85 3,80 1,134 ,109 
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 F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

D1_1 Equal variances assumed ,092 ,762 -2,208 146 ,029 

Equal variances not assumed   -2,285 74,657 ,025 

D1_2 Equal variances assumed ,797 ,374 -,157 146 ,875 

Equal variances not assumed   -,157 69,090 ,876 

D1_3 Equal variances assumed 1,413 ,237 -1,727 146 ,086 

Equal variances not assumed   -1,665 65,172 ,101 

D1_4 Equal variances assumed ,027 ,869 -,378 146 ,706 

Equal variances not assumed   -,375 68,657 ,709 

D1_5 Equal variances assumed ,058 ,810 ,164 146 ,870 

Equal variances not assumed   ,169 73,825 ,866 

D1_6 Equal variances assumed 1,636 ,203 1,216 146 ,226 

Equal variances not assumed   1,254 74,142 ,214 

D1_7 Equal variances assumed 2,270 ,134 ,503 146 ,615 

Equal variances not assumed   ,529 77,083 ,598 

D1_8 Equal variances assumed ,544 ,462 -,419 146 ,676 

Equal variances not assumed   -,397 63,235 ,693 

D1_9 Equal variances assumed ,012 ,915 -1,071 146 ,286 

Equal variances not assumed   -1,069 69,585 ,289 

D1_10 Equal variances assumed ,375 ,541 -,015 146 ,988 

Equal variances not assumed   -,015 73,709 ,988 

D1_11 Equal variances assumed ,769 ,382 2,225 146 ,028 

Equal variances not assumed   2,288 73,715 ,025 

D1_12 Equal variances assumed ,000 ,992 ,858 146 ,392 
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Equal variances not assumed   ,849 68,373 ,399 

D1_13 Equal variances assumed 3,850 ,052 -,993 146 ,322 

Equal variances not assumed   -1,084 83,730 ,282 

D1_14 Equal variances assumed 4,411 ,037 ,601 146 ,548 

Equal variances not assumed   ,655 83,525 ,514 

D1_15 Equal variances assumed ,183 ,670 -,267 146 ,790 

Equal variances not assumed   -,271 72,253 ,787 

D1_16 Equal variances assumed 2,910 ,090 -2,195 146 ,030 

Equal variances not assumed   -1,970 57,963 ,054 

 

Άιιν εξψηεκα ζηελ ελφηεηα απηή πνπ ηέζεθε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ 

ζρεηηθφ ηφζν κε ην ξφιν ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, φζν θαη κε ην βαζκφ πνπ ν /ε δηεπζπληήο/α 

ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

πγθεθξηκέλα ηα εξσηήκαηα αλαθέξνληαη ζε ηερληθέο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ην ξφιν ηεο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

θξηηεξίνπ T test παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο δχν επηκέξνπο νκάδεο ηνπ δείγκαηφο καο ζε ζρέζε 

κε ηα ππνεξσηήκαηα  απηά.  (Πίλαθαο 62) 

Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ν/ε δηεπζπληήο/α ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηε 

δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο/ή θαη 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δηδηθφηεξα 

ζε ζεηηθφ βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηηο εμήο ηερληθέο ηεο 

δηεχζπλζεο: 

1. Απνθεχγεη λα δηαρεηξηζηεί ηε ζχγθξνπζε. (Πίλαθαο 50- 55) 15,9% 

2. πκβηβάδεη ηηο δχν πιεπξέο, ψζηε λα βξεζεί κηα κέζε ιχζε. 47,8% 
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3. Δμνκαιχλεη ηελ θαηάζηαζε πείζνληαο ηε κία πιεπξά λα 

ππνρσξήζεη θαη δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ησλ νκαιψλ 

ζρέζεσλ. 25,7% 

4. Υξεζηκνπνηεί ηελ εμνπζία ηνπ γηα λα αλαγθάζεη ηηο δχν 

αληηθξνπφκελεο πιεπξέο λα ζηακαηήζνπλ ηε ζχγθξνπζε. 22,1% 

5. πλεξγάδεηαη κε ηηο δχν πιεπξέο γηα λα βξεη ηελ θαιχηεξε ιχζε θαη 

γηα ηνπο δχν. 56,6% 

 

Πίνακασ 50 
2. Σε ποιο βακμό ο /θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο ςασ χρθςιμοποιεί τισ παρακάτω 

τεχνικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων που δθμιουργοφνται ςτο χϊρο τθσ 

εργαςίασ ςασ και ςε ποιο βακμό κα κζλατε να τισ χρθςιμοποιεί;  

1.αποφεφγει να διαχειριςτεί τθ ςφγκρουςθ 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  9 8,0 

Πολφ  9 8,0 

Αρκετά  20 17,7 

Λίγο  31 27,4 

Κακόλου  44 38,9 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 51 
2. Σε ποιο βακμό ο /θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο ςασ χρθςιμοποιεί τισ παρακάτω 

τεχνικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων που δθμιουργοφνται ςτο χϊρο τθσ 

εργαςίασ ςασ και ςε ποιο βακμό κα κζλατε να τισ χρθςιμοποιεί;  

2.ςυμβιβάηει τισ δφο πλευρζσ, ϊςτε να βρεκεί μια μζςθ λφςθ 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  15 13,3 

Πολφ  39 34,5 

Αρκετά  37 32,7 

Λίγο  12 10,6 

Κακόλου  10 8,8 

Σφνολο 113 100,0 
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Πίνακασ 52 
2. Σε ποιο βακμό ο /θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο ςασ χρθςιμοποιεί τισ παρακάτω 

τεχνικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων που δθμιουργοφνται ςτο χϊρο τθσ 

εργαςίασ ςασ και ςε ποιο βακμό κα κζλατε να τισ χρθςιμοποιεί;  

3.εξομαλφνει τθν κατάςταςθ πείκοντασ τθ μία πλευρά να υποχωριςει δίνοντασ ζμφαςθ 

ςτθ διατιρθςθ των ομαλϊν ςχζςεων 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  12 10,6 

Πολφ  17 15,0 

Αρκετά  42 37,2 

Λίγο  27 23,9 

Κακόλου  15 13,3 

Σφνολο 113 100,0 

 

Πίνακασ 53 
2. Σε ποιο βακμό ο /θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο ςασ χρθςιμοποιεί τισ παρακάτω 

τεχνικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων που δθμιουργοφνται ςτο χϊρο τθσ 

εργαςίασ ςασ και ςε ποιο βακμό κα κζλατε να τισ χρθςιμοποιεί;  

4.χρθςιμοποιεί τθν εξουςία του για να αναγκάςει τισ δφο αντικρουόμενεσ πλευρζσ να 

ςταματιςουν τθ ςφγκρουςθ 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  12 10,6 

Πολφ  13 11,5 

Αρκετά  16 14,2 

Λίγο  34 30,1 

Κακόλου  38 33,6 

Σφνολο 113 100,0 
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Πίνακασ 54 
2. Σε ποιο βακμό ο /θ διευκυντισ/ντρια ςτο ςχολείο ςασ χρθςιμοποιεί τισ παρακάτω 

τεχνικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυγκροφςεων που δθμιουργοφνται ςτο χϊρο τθσ 

εργαςίασ ςασ και ςε ποιο βακμό κα κζλατε να τισ χρθςιμοποιεί;  

5.ςυνεργάηεται με τισ δφο πλευρζσ για να βρει τθν καλφτερθ λφςθ και για τουσ δφο 

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

Πάρα  πολφ  34 30,1 

Πολφ  30 26,5 

Αρκετά  25 22,1 

Λίγο  13 11,5 

Κακόλου  11 9,7 

Σφνολο 113 100,0 

 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί θάλεθε λα ζεσξνχλ φηη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο, 

ζεσξνχλ φηη εάλ ε δηεχζπλζε πξνβαίλεη ζε ηερληθέο φπσο ην λα απνθεχγεη λα 

δηαρεηξηζηεί ηε ζχγθξνπζε, λα ζπκβηβάδεη ηηο δχν πιεπξέο, ψζηε λα βξεζεί κηα 

κέζε ιχζε, λα εμνκαιχλεη ηελ θαηάζηαζε πείζνληαο ηε κία πιεπξά λα 

ππνρσξήζεη θαη δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαηήξεζε ησλ νκαιψλ ζρέζεσλ, λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ εμνπζία ηεο γηα λα αλαγθάζεη ηηο δχν αληηθξνπφκελεο πιεπξέο 

λα ζηακαηήζνπλ ηε ζχγθξνπζε θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δχν πιεπξέο γηα λα 

βξεη ηελ θαιχηεξε ιχζε θαη γηα ηνπο δχν, ηφηε ζα ππάξρεη ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ.  

ε άιιν εξψηεκα δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δειψζνπλ αλ ζα 

ππάξμνπλ ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν κε δεδνκέλε ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο. Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θάλεθε φηη 

ζπκθσλνχλ φηη ζα ππάξμνπλ ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν κε δεδνκέλε ηελ 

ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο απφ ηε λέα ρξνληά 

θαη δήισζαλ φηη νη ζπγθξνχζεηο απηέο ζα πξνθχςνπλ απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ζα 

έρνπλ. 
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Πίλαθαο 55 

4. Με δεδνκέλε ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο  ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο απφ ην ΤΠΔΠΘ 

γηα ηελ επφκελε ρξνληά, πηζηεχεηε φηη ζα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν;  

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ΝΑΙ 
60 53,1 

OXI 
53 46,9 

χλνιν 
113 100,0 

 

Πίλαθαο 56 

5. Αλ ΝΑΙ απφ πνηνπο; 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Απφ παιηνχο εθπαηδεπηηθνχο 
4 3,5 

Απφ θάπνηνπο ζξεζθφιεπηνπο 

ζπλαδέιθνπο 1 ,9 

Απφ καζεηέο 
2 1,8 

Απφ κεξίδα γνλέσλ 
1 ,9 

Απφ νξηζκέλνπο κφλν γνλείο 

(ζξεζθφιεπηνπο - αιινδαπνχο) 2 1,8 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 15 13,3 

Απφ ηνπο κφληκνπο Γηεπζπληέο 
2 1,8 

Απφ ηνπο λένπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ δελ επηκνξθψζεθαλ 1 ,9 

χλνιν 
113 100,0 

 

ε άιιν εξψηεκα δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δειψζνπλ αλ 

πηζηεχνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο. Απφ ηηο 
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απαληήζεηο ηνπο θάλεθε φηη ζπκθσλνχλ φηη ζα πξέπεη λα δηδαρζεί ε 

ζεμνπαιηθή αγσγή απφ ηε λέα ρξνληά θαη δήισζαλ φηη πηζηεχνπλ ζηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο ζε πνζνζηφ 83,2%. Σα 

ίδηα πνζνζηά 83,2 ΝΑΙ, έδσζαλ θαη ζην επφκελν εξψηεκα: Αλ πηζηεχνπλ φηη ε 

αλάζεζε παηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην ΤΠΔΠΘ, ρσξίο ζσζηή 

ελεκέξσζε - θαζνδήγεζε, θαζψο θαη ε απφ κέξνπο ηνπο αλάιεςε θαη 

παξνπζίαζή ηνπο, ηνχο δεκηνπξγεί επηπξφζζεην άγρνο θαη ζπγθξνχζεηο.  

Πίνακασ 57 
6. Πιςτεφετε ςτθν αναγκαιότθτα του μακιματοσ τθσ ςεξουαλικισ αγωγισ;  

 Συχνότθτα 
Ν 

Ποςοςτό 
% 

ΝΑΙ 94 83,2 

όχι 19 16,8 

Σφνολο 113 100,0 

 

 

Πίλαθαο 58 

6. Η εθπφλεζε παηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην ΤΠΔΠΘ (ζεμνπαιηθή αγσγή, 

πεξηβαιινληηθή αγσγή, δηαηξνθή θαη πγεία θ.ά.), ε ειιηπήο ελεκέξσζε, ε επεμεξγαζία θ ε 

παξνπζίαζή ηνπο, δεκηνπξγνχλ πηζηεχεηε επηπξφζζεην άγρνο θαη ζπγθξνπζηαθέο 

θαηαζηάζεηο; 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ΝΑΙ 
96 85,0 

OXI 
17 15,0 

χλνιν 
113 100,0 

 

ε άιιν εξψηεκα δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δειψζνπλ αλ 

πηζηεχνπλ φηη ε πνιχρξνλε "αδηνξηζηία" θαη ε "αβεβαηφηεηα"  είλαη παξάγνληαο 

άγρνπο γη’ απηνχο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζπγθξνχζεσλ. Απφ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο θάλεθε φηη ζπκθσλνχλ ζε πνζνζηφ 83,8%. 

 



73 
 

ε άιιν εξψηεκα δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δειψζνπλ αλ 

πηζηεχνπλ φηη ε γξαθεηνθξαηία θαη νη απαηηήζεηο ζε ζπκπιήξσζε εγγξάθσλ 

απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο πξνζζέηεη επηπιένλ θφξην εξγαζίαο.  

Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θάλεθε φηη ζπκθσλνχλ ζε πνζνζηφ 59,5% θαη φηη 

ην ζέκα απηφ απνηειεί θάπνηεο θνξέο παξάγνληα ζχγθξνπζεο ζε πνζνζηφ 

90,3%. 

 

Πίλαθαο 59 

8.Η γξαθεηνθξαηία θαη νη απαηηήζεηο ζε ζπκπιήξσζε εγγξάθσλ απφ ηελ Τπεξεζία ζάο 

πξνζζέηεη επηπιένλ θφξην εξγαζίαο; 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ΝΑΙ 
64 56,6 

OXI 
49 43,4 

χλνιν 
113 100,0 

 

Πίλαθαο 60 

9. Απηφ απνηειεί θάπνηεο θνξέο παξάγνληα ζχγθξνπζεο; 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ΝΑΙ 
102 90,3 

OXI 
11 9,7 

χλνιν 
113 100,0 

 

Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, επίζεο, θάλεθε φηη ζπκθσλνχλ ζε πνζνζηφ 66,2% 

θαη 77,0% αληίζηνηρα, νη παιηνί εθπαηδεπηηθνί, θαζψο θαη νη παιηνί 

αλαπιεξσηέο, φπσο θαη νη δηεπζπληέο ζε πνζνζηφ 28,3% ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

ζεηηθά. 
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Πίλαθαο 61 

10. Οη παιηνί εθπαηδεπηηθνί πψο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Πάξα πνιχ θαιά 
50 44,2 

Πνιχ θαιά 
32 28,3 

Αξθεηά θαιά 
24 21,2 

Λίγν θαιά 
5 4,4 

Καζφινπ θαιά   
2 1,8 

χλνιν 
113 100,0 

 

 

ε άιιν εξψηεκα δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δειψζνπλ αλ 

πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζηα νιηγνζέζηα-επαξρηαθά 

θαη ζηα πνιπζέζηα αζηηθά ζρνιεία;   

Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θάλεθε φηη ζπκθσλνχλ ζε πνζνζηφ 91,2%.  

 

Πίλαθαο 62 

12. Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζηα νιηγνζέζηα-επαξρηαθά θαη ζηα 

πνιπζέζηα αζηηθά ζρνιεία;   

 πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

Ναη 
103 91,2 

Όρη 
10 8,8 

χλνιν 
113 100,0 
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Πίλαθαο 63 

Group Statistics 

 
sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

B1 Άνδρες 28 
3,45 ,986 ,156 

Γσναίκες 85 
3,46 ,980 ,094 

B2 Άνδρες 28 
3,20 ,883 ,140 

Γσναίκες 85 
3,13 ,844 ,081 

B3 Άνδρες 28 
3,55 1,176 ,186 

Γσναίκες 85 
3,37 1,227 ,118 

B4 Άνδρες 28 
3,40 1,172 ,185 

Γσναίκες 85 
3,30 1,035 ,100 

B5 Άνδρες 28 
3,25 1,149 ,182 

Γσναίκες 85 
3,31 1,001 ,096 

B2_A Άνδρες 28 
5,40 2,509 ,397 

Γσναίκες 85 
4,17 2,080 ,200 

B3_A Άνδρες 28 
1,50 1,038 ,164 

Γσναίκες 85 
2,00 1,253 ,121 

B4_A Άνδρες 28 
1,35 ,580 ,092 

Γσναίκες 85 
1,41 ,597 ,057 

B5_A Άνδρες 28 
4,30 ,853 ,135 

Γσναίκες 85 
3,98 1,184 ,114 

C1 Άνδρες 28 
2,85 1,292 ,204 

Γσναίκες 85 
3,41 1,261 ,121 

C2_1 Άνδρες 28 
3,05 1,176 ,186 

Γσναίκες 85 
3,41 1,103 ,106 

C2_2 Άνδρες 28 
3,15 1,122 ,177 
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Γσναίκες 85 
3,22 1,088 ,105 

C2_3 Άνδρες 28 
3,05 1,085 ,172 

Γσναίκες 85 
3,09 1,098 ,106 

C2_4 Άνδρες 28 
3,65 1,075 ,170 

Γσναίκες 85 
3,43 1,232 ,119 

C2_5 Άνδρες 28 
3,20 1,091 ,172 

Γσναίκες 85 
3,11 1,202 ,116 

C2_6 Άνδρες 28 
3,20 1,091 ,172 

Γσναίκες 85 
3,28 1,183 ,114 

C2_7 Άνδρες 28 
3,05 1,037 ,164 

Γσναίκες 85 
3,09 1,242 ,120 

C2_8 Άνδρες 28 
3,25 1,193 ,189 

Γσναίκες 85 
2,93 1,266 ,122 

C2_9 Άνδρες 28 
3,15 1,167 ,184 

Γσναίκες 85 
3,19 1,269 ,122 

C3 Άνδρες 28 
2,45 1,300 ,206 

Γσναίκες 85 
2,22 1,035 ,100 

C4_1 Άνδρες 28 
1,95 1,037 ,164 

Γσναίκες 85 
1,87 1,042 ,100 

C4_2 Άνδρες 28 
2,00 1,109 ,175 

Γσναίκες 85 
1,78 ,960 ,092 

C4_3 Άνδρες 28 
2,00 1,109 ,175 

Γσναίκες 85 
2,15 1,134 ,109 

C4_4 Άνδρες 28 
1,80 1,137 ,180 

Γσναίκες 85 
2,02 ,995 ,096 
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C4_5 Άνδρες 28 
2,20 1,305 ,206 

Γσναίκες 85 
2,43 1,247 ,120 

C4_6 Άνδρες 28 
2,10 1,008 ,159 

Γσναίκες 85 
2,22 1,035 ,100 

C4_7 Άνδρες 28 
1,75 ,899 ,142 

Γσναίκες 85 
1,91 ,991 ,095 

C4_8 Άνδρες 28 
2,00 1,109 ,175 

Γσναίκες 85 
2,02 ,995 ,096 

C4_9 Άνδρες 28 
2,75 1,104 ,174 

Γσναίκες 85 
2,43 1,217 ,117 

D1_1 Άνδρες 28 
2,55 1,085 ,172 

Γσναίκες 85 
3,02 1,168 ,112 

D1_2 Άνδρες 28 
3,00 1,281 ,203 

Γσναίκες 85 
3,04 1,267 ,122 

D1_3 Άνδρες 28 
3,40 1,374 ,217 

Γσναίκες 85 
3,81 1,269 ,122 

D1_4 Άνδρες 28 
2,95 1,260 ,199 

Γσναίκες 85 
3,04 1,237 ,119 

D1_5 Άνδρες 28 
3,95 1,339 ,212 

Γσναίκες 85 
3,91 1,424 ,137 

D1_6 Άνδρες 28 
2,85 1,167 ,184 

Γσναίκες 85 
2,57 1,247 ,120 

D1_7 Άνδρες 28 
2,80 1,137 ,180 

Γσναίκες 85 
2,69 1,265 ,122 

D1_8 Άνδρες 28 
2,25 1,428 ,226 
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Γσναίκες 85 
2,35 1,270 ,122 

D1_9 Άνδρες 28 
3,45 1,377 ,218 

Γσναίκες 85 
3,72 1,373 ,132 

D1_10 Άνδρες 28 
3,20 1,305 ,206 

Γσναίκες 85 
3,20 1,386 ,133 

D1_11 Άνδρες 28 
3,15 1,122 ,177 

Γσναίκες 85 
2,67 1,192 ,115 

D1_12 Άνδρες 28 
3,40 1,257 ,199 

Γσναίκες 85 
3,20 1,229 ,118 

D1_13 Άνδρες 28 
2,65 1,210 ,191 

Γσναίκες 85 
2,91 1,463 ,141 

D1_14 Άνδρες 28 
3,15 1,167 ,184 

Γσναίκες 85 
3,00 1,408 ,135 

D1_15 Άνδρες 28 
3,75 1,276 ,202 

Γσναίκες 85 
3,81 1,327 ,128 

D1_16 Άνδρες 28 
3,30 1,436 ,227 

Γσναίκες 85 
3,80 1,134 ,109 

D2_1 Άνδρες 28 
3,70 1,159 ,183 

Γσναίκες 85 
3,83 1,308 ,126 

D2_2 Άνδρες 28 
2,75 1,006 ,159 

Γσναίκες 85 
2,74 1,179 ,113 

D2_3 Άνδρες 28 
3,30 ,911 ,144 

Γσναίκες 85 
3,13 1,208 ,116 

D2_4 Άνδρες 28 
3,55 1,339 ,212 

Γσναίκες 85 
3,63 1,358 ,131 
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D2_5 Άνδρες 28 
2,55 1,300 ,206 

Γσναίκες 85 
2,48 1,391 ,134 

D4 Άνδρες 28 
1,45 ,504 ,080 

Γσναίκες 85 
1,46 ,501 ,048 

D6 Άνδρες 28 
1,05 ,221 ,035 

Γσναίκες 85 
1,20 ,405 ,039 

D7 Άνδρες 28 
1,20 ,405 ,064 

Γσναίκες 85 
1,15 ,357 ,034 

D8 Άνδρες 28 
1,20 ,405 ,064 

Γσναίκες 85 
1,48 ,502 ,048 

D9 Άνδρες 28 
1,10 ,304 ,048 

Γσναίκες 85 
1,13 ,337 ,032 

D10 Άνδρες 28 
2,25 ,954 ,151 

Γσναίκες 85 
2,15 1,066 ,103 

D11 Άνδρες 28 
1,90 ,778 ,123 

Γσναίκες 85 
1,96 ,966 ,093 

D11_1 Άνδρες 28 
2,25 ,954 ,151 

Γσναίκες 85 
1,89 1,088 ,105 

D12 Άνδρες 28 
1,15 ,362 ,057 

Γσναίκες 85 
1,07 ,263 ,025 
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Πίλαθαο 64 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

B1 Equal variances assumed ,057 ,812 -,071 146 ,943 -,013 ,182 -,372 ,346 

Equal variances not assumed   -,071 69,414 ,943 -,013 ,182 -,376 ,350 

B2 Equal variances assumed 1,006 ,318 ,445 146 ,657 ,070 ,158 -,242 ,383 

Equal variances not assumed   ,436 67,055 ,664 ,070 ,161 -,252 ,393 

B3 Equal variances assumed ,023 ,879 ,800 146 ,425 ,180 ,225 -,264 ,624 

Equal variances not assumed   ,816 72,535 ,417 ,180 ,220 -,259 ,619 

B4 Equal variances assumed 1,576 ,211 ,522 146 ,602 ,104 ,199 -,289 ,496 

Equal variances not assumed   ,493 62,836 ,624 ,104 ,210 -,317 ,524 

B5 Equal variances assumed ,818 ,367 -,336 146 ,738 -,065 ,193 -,446 ,317 

Equal variances not assumed   -,315 62,228 ,754 -,065 ,206 -,476 ,346 

B2_A Equal variances assumed 2,395 ,124 3,025 146 ,003 1,233 ,408 ,427 2,039 

Equal variances not assumed   2,775 59,961 ,007 1,233 ,444 ,344 2,122 

B3_A Equal variances assumed 3,350 ,069 -2,252 146 ,026 -,500 ,222 -,939 -,061 

Equal variances not assumed   -2,456 83,605 ,016 -,500 ,204 -,905 -,095 

B4_A Equal variances assumed ,541 ,463 -,524 146 ,601 -,057 ,110 -,274 ,159 

Equal variances not assumed   -,531 71,590 ,597 -,057 ,108 -,273 ,158 

B5_A Equal variances assumed 2,905 ,090 1,557 146 ,122 ,319 ,205 -,086 ,723 
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Equal variances not assumed   1,804 96,538 ,074 ,319 ,177 -,032 ,669 

C1 Equal variances assumed ,002 ,961 -2,373 146 ,019 -,557 ,235 -1,022 -,093 

Equal variances not assumed   -2,346 68,265 ,022 -,557 ,238 -1,031 -,083 

C2_1 Equal variances assumed ,120 ,729 -1,720 146 ,088 -,357 ,208 -,768 ,053 

Equal variances not assumed   -1,670 65,997 ,100 -,357 ,214 -,785 ,070 

C2_2 Equal variances assumed ,704 ,403 -,356 146 ,723 -,072 ,203 -,474 ,329 

Equal variances not assumed   -,351 67,893 ,727 -,072 ,206 -,483 ,339 

C2_3 Equal variances assumed ,335 ,564 -,210 146 ,834 -,043 ,203 -,443 ,358 

Equal variances not assumed   -,211 70,526 ,833 -,043 ,201 -,444 ,359 

C2_4 Equal variances assumed 4,534 ,035 1,015 146 ,312 ,224 ,221 -,212 ,660 

Equal variances not assumed   1,081 79,303 ,283 ,224 ,207 -,188 ,637 

C2_5 Equal variances assumed ,971 ,326 ,409 146 ,683 ,089 ,217 -,340 ,518 

Equal variances not assumed   ,428 76,360 ,670 ,089 ,208 -,325 ,502 

C2_6 Equal variances assumed 1,482 ,225 -,363 146 ,717 -,078 ,214 -,502 ,346 

Equal variances not assumed   -,376 75,164 ,708 -,078 ,207 -,489 ,334 

C2_7 Equal variances assumed 3,068 ,082 -,193 146 ,847 -,043 ,220 -,478 ,393 

Equal variances not assumed   -,210 82,962 ,834 -,043 ,203 -,446 ,361 

C2_8 Equal variances assumed ,182 ,670 1,404 146 ,162 ,324 ,231 -,132 ,780 

Equal variances not assumed   1,443 73,634 ,153 ,324 ,225 -,123 ,771 

C2_9 Equal variances assumed ,131 ,718 -,153 146 ,879 -,035 ,230 -,490 ,419 

Equal variances not assumed   -,159 75,377 ,874 -,035 ,221 -,476 ,406 

C3 Equal variances assumed 3,741 ,055 1,107 146 ,270 ,228 ,206 -,179 ,635 

Equal variances not assumed   ,997 58,301 ,323 ,228 ,228 -,229 ,685 

C4_1 Equal variances assumed 1,156 ,284 ,413 146 ,680 ,080 ,193 -,301 ,460 

Equal variances not assumed   ,414 70,083 ,680 ,080 ,192 -,304 ,463 

C4_2 Equal variances assumed 1,301 ,256 1,198 146 ,233 ,222 ,186 -,144 ,589 
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Equal variances not assumed   1,121 61,910 ,267 ,222 ,198 -,174 ,619 

C4_3 Equal variances assumed ,321 ,572 -,710 146 ,479 -,148 ,209 -,561 ,264 

Equal variances not assumed   -,717 71,149 ,476 -,148 ,207 -,560 ,264 

C4_4 Equal variances assumed 2,826 ,095 -1,141 146 ,256 -,219 ,192 -,597 ,160 

Equal variances not assumed   -1,073 62,446 ,287 -,219 ,204 -,626 ,189 

C4_5 Equal variances assumed ,089 ,766 -,967 146 ,335 -,226 ,234 -,688 ,236 

Equal variances not assumed   -,947 67,055 ,347 -,226 ,239 -,702 ,250 

C4_6 Equal variances assumed ,172 ,679 -,642 146 ,522 -,122 ,190 -,498 ,254 

Equal variances not assumed   -,650 71,469 ,517 -,122 ,188 -,497 ,252 

C4_7 Equal variances assumed ,037 ,848 -,879 146 ,381 -,157 ,179 -,511 ,196 

Equal variances not assumed   -,920 76,386 ,361 -,157 ,171 -,498 ,183 

C4_8 Equal variances assumed 3,728 ,055 -,097 146 ,923 -,019 ,190 -,394 ,357 

Equal variances not assumed   -,093 63,648 ,926 -,019 ,200 -,418 ,381 

C4_9 Equal variances assumed 1,371 ,243 1,474 146 ,143 ,324 ,220 -,110 ,758 

Equal variances not assumed   1,542 76,377 ,127 ,324 ,210 -,094 ,743 

D1_1 Equal variances assumed ,092 ,762 -2,208 146 ,029 -,469 ,212 -,888 -,049 

Equal variances not assumed   -2,285 74,657 ,025 -,469 ,205 -,877 -,060 

D1_2 Equal variances assumed ,797 ,374 -,157 146 ,875 -,037 ,235 -,502 ,428 

Equal variances not assumed   -,157 69,090 ,876 -,037 ,236 -,509 ,435 

D1_3 Equal variances assumed 1,413 ,237 -1,727 146 ,086 -,415 ,240 -,890 ,060 

Equal variances not assumed   -1,665 65,172 ,101 -,415 ,249 -,912 ,083 

D1_4 Equal variances assumed ,027 ,869 -,378 146 ,706 -,087 ,230 -,542 ,368 

Equal variances not assumed   -,375 68,657 ,709 -,087 ,232 -,550 ,376 

D1_5 Equal variances assumed ,058 ,810 ,164 146 ,870 ,043 ,259 -,470 ,555 

Equal variances not assumed   ,169 73,825 ,866 ,043 ,252 -,460 ,545 

D1_6 Equal variances assumed 1,636 ,203 1,216 146 ,226 ,276 ,227 -,173 ,724 
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Equal variances not assumed   1,254 74,142 ,214 ,276 ,220 -,163 ,714 

D1_7 Equal variances assumed 2,270 ,134 ,503 146 ,615 ,115 ,228 -,336 ,566 

Equal variances not assumed   ,529 77,083 ,598 ,115 ,217 -,317 ,547 

D1_8 Equal variances assumed ,544 ,462 -,419 146 ,676 -,102 ,243 -,583 ,379 

Equal variances not assumed   -,397 63,235 ,693 -,102 ,257 -,615 ,411 

D1_9 Equal variances assumed ,012 ,915 -1,071 146 ,286 -,272 ,254 -,775 ,230 

Equal variances not assumed   -1,069 69,585 ,289 -,272 ,255 -,780 ,236 

D1_10 Equal variances assumed ,375 ,541 -,015 146 ,988 -,004 ,253 -,503 ,496 

Equal variances not assumed   -,015 73,709 ,988 -,004 ,246 -,493 ,486 

D1_11 Equal variances assumed ,769 ,382 2,225 146 ,028 ,483 ,217 ,054 ,913 

Equal variances not assumed   2,288 73,715 ,025 ,483 ,211 ,062 ,904 

D1_12 Equal variances assumed ,000 ,992 ,858 146 ,392 ,196 ,229 -,256 ,649 

Equal variances not assumed   ,849 68,373 ,399 ,196 ,231 -,265 ,658 

D1_13 Equal variances assumed 3,850 ,052 -,993 146 ,322 -,257 ,259 -,770 ,255 

Equal variances not assumed   -1,084 83,730 ,282 -,257 ,238 -,730 ,215 

D1_14 Equal variances assumed 4,411 ,037 ,601 146 ,548 ,150 ,249 -,343 ,643 

Equal variances not assumed   ,655 83,525 ,514 ,150 ,229 -,305 ,605 

D1_15 Equal variances assumed ,183 ,670 -,267 146 ,790 -,065 ,243 -,545 ,416 

Equal variances not assumed   -,271 72,253 ,787 -,065 ,239 -,541 ,411 

D1_16 Equal variances assumed 2,910 ,090 -2,195 146 ,030 -,496 ,226 -,943 -,049 

Equal variances not assumed   -1,970 57,963 ,054 -,496 ,252 -1,000 ,008 

D2_1 Equal variances assumed ,750 ,388 -,567 146 ,571 -,133 ,235 -,598 ,331 

Equal variances not assumed   -,600 78,113 ,550 -,133 ,222 -,576 ,309 

D2_2 Equal variances assumed ,768 ,382 ,044 146 ,965 ,009 ,210 -,406 ,425 

Equal variances not assumed   ,047 81,090 ,962 ,009 ,195 -,380 ,398 

D2_3 Equal variances assumed 5,085 ,026 ,810 146 ,419 ,170 ,210 -,245 ,586 
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Equal variances not assumed   ,920 92,064 ,360 ,170 ,185 -,197 ,538 

D2_4 Equal variances assumed ,016 ,899 -,318 146 ,751 -,080 ,250 -,574 ,415 

Equal variances not assumed   -,320 70,626 ,750 -,080 ,249 -,576 ,416 

D2_5 Equal variances assumed ,585 ,446 ,271 146 ,787 ,069 ,253 -,432 ,569 

Equal variances not assumed   ,279 74,217 ,781 ,069 ,245 -,420 ,557 

D4 Equal variances assumed ,088 ,767 -,140 146 ,889 -,013 ,093 -,196 ,171 

Equal variances not assumed   -,139 69,397 ,890 -,013 ,093 -,199 ,173 

D6 Equal variances assumed 29,164 ,000 -2,277 146 ,024 -,154 ,068 -,287 -,020 

Equal variances not assumed   -2,940 125,589 ,004 -,154 ,052 -,257 -,050 

D7 Equal variances assumed 2,151 ,145 ,756 146 ,451 ,052 ,069 -,084 ,187 

Equal variances not assumed   ,713 62,757 ,478 ,052 ,073 -,093 ,197 

D8 Equal variances assumed 58,534 ,000 -3,181 146 ,002 -,281 ,088 -,456 -,107 

Equal variances not assumed   -3,509 85,854 ,001 -,281 ,080 -,441 -,122 

D9 Equal variances assumed ,988 ,322 -,487 146 ,627 -,030 ,061 -,150 ,091 

Equal variances not assumed   -,511 76,929 ,611 -,030 ,058 -,145 ,086 

D10 Equal variances assumed ,080 ,777 ,530 146 ,597 ,102 ,192 -,278 ,481 

Equal variances not assumed   ,558 77,385 ,578 ,102 ,182 -,261 ,465 

D11 Equal variances assumed ,167 ,684 -,370 146 ,712 -,063 ,170 -,399 ,273 

Equal variances not assumed   -,408 86,043 ,684 -,063 ,154 -,369 ,244 

D11_1 Equal variances assumed ,003 ,958 1,851 146 ,066 ,361 ,195 -,024 ,747 

Equal variances not assumed   1,967 78,943 ,053 ,361 ,184 -,004 ,727 

D12 Equal variances assumed 7,514 ,007 1,402 146 ,163 ,076 ,054 -,031 ,183 

Equal variances not assumed   1,214 55,022 ,230 ,076 ,063 -,049 ,201 
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Κεθάλαιο 5 

σολιαζμόρ και ανάλςζη ηυν εςπημάηυν – ςμπεπάζμαηα 

5.1. ε ζσέζη με ηο ππώηο επεςνηηικό επώηημα 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο 

εξσηεκάησλ ηα νπνία  απαληνχλ ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Πνηα είλαη ε 

αλαγθαηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ νπηηθή ησλ 

αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη  Λαζηζίνπ;», έρνπλ 

ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, θάλεθε λα δειψλνπλ φηη: 

 κεηαμχ δαζθάισλ, δαζθάισλ θαη γνλέσλ,  δαζθάισλ θαη δηεχζπλζεο,  

δηεχζπλζεο θαη γνλέσλ θαη κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη καζεηψλ δελ 

παξαηεξνχληαη ζπρλά ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη νη αηηίεο πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν 

είλαη ε  δηαθνξεηηθφηεηα αμηψλ, αληηιήςεσλ θαη θνπιηνχξαο, νη ζπγθξνπφκελνη 

ζηφρνη κεηαμχ ησλ κειψλ, ε άληζε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, νη πεξηνξηζκέλνη 

πφξνη (ζε πιηθφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ). 

Η δηεχζπλζε δηαρεηξίδεηαη ζπρλά ηηο ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν ελψ 

αθνινπζεί ε ζπκβνιή ησλ ίδησλ ησλ δαζθάισλ.  

Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο δελ ρξεηάδεηαη 

ζπλήζσο κεζνιάβεζε ηξίηνπ πξνζψπνπ. 
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5.2. ε ζσέζη με ηο δεύηεπο επεςνηηικό επώηημα 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο 

εξσηεκάησλ ηα νπνία απαληνχλ ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Πνηεο 

κνξθέο ζχγθξνπζεο εθδειψλνληαη ζηα δεκνηηθά ζρνιεία ησλ Ννκψλ Ρεζχκλεο  

θαη Λαζηζίνπ;» έρνπλ ζπλνπηηθά σο εμήο: 

Οη εθπαηδεπηηθνί, θάλεθε λα ζεσξνχλ φηη νη ζπγθξνχζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

Θεσξνχλ φηη νη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ, φπσο ε ελίζρπζε ηεο 

ζπλνρήο ηεο νκάδαο, ε ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ, επηθνηλσλίαο, 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ελζπλαίζζεζεο, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δαζθάισλ ιφγσ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηψλ, ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ λένη 

ηξφπνη δξάζεο, είλαη ζεκαληηθέο θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

Γήισζαλ φηη ζεσξνχλ φηη νη ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ θαη απαληνχλ φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ φπσο:  

ε αμηνιφγεζε ζεκαληηθφηεηαο αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ, ε 

δπζρέξεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε 

παξεκπφδηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, ε αξλεηηθή επίδξαζε ζηε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο, ε δπζθνιία ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε αχμεζε ηνπ 

εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο είλαη ζεκαληηθέο θαη 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  
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5.3. ε ζσέζη με ηο ηπίηο επεςνηηικό επώηημα 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο 

εξσηεκάησλ ηα νπνία απαληνχλ ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «ε πνηνπο 

ηνκείο εληνπίδνληαη ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο Ννκνχο Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ;» έρνπλ σο 

εμήο: 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ζεσξνχλ φηη ηα αίηηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ Ννκψλ Ρεζχκλεο θαη  Λαζηζίνπ 

εληνπίδνληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, πνπ είλαη: ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη ε 

εκθάληζε ζεκείσλ ηξηβήο, νη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο, πνπ νδεγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην ηη πξέπεη λα γίλεη κέζα ζην ζρνιείν, ε θαθή 

επηθνηλσλία, πνπ νδεγεί ζε παξεμεγήζεηο, ν αληαγσληζκφο θαη ηα πξνζσπηθά 

πξνβιήκαηα θαη ε αλεπαξθήο ζχλδεζε ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη ε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεηηθά 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη ζα ππάξμνπλ ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν κε 

δεδνκέλε ηελ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο απφ ηε λέα 

ρξνληά θαη νη ζπγθξνχζεηο απηέο ζα πξνθχςνπλ απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ 

πιεξνθφξεζε/ελεκέξσζε πνπ ζα έρνπλ. 

Θεσξνχλ φηη ε αλάιεςε θαη παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ 

κέξνπο ηνπο, ρσξίο θαηάιιειε επηκφξθσζε, δεκηνπξγεί θαη άγρνο θαη 

ζπγθξνχζεηο.  

πκθσλνχλ φηη ζα πξέπεη λα δηδαρζεί ε ζεμνπαιηθή αγσγή απφ ηε λέα 

ρξνληά θαη δήισζαλ φηη πηζηεχνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Δπηβεβαηψλνπλ φηη ε πνιχρξνλε "αδηνξηζηία" θαη  ε "αβεβαηφηεηα"  είλαη 

παξάγνληεο άγρνπο γη απηνχο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζπγθξνχζεσλ. 
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Πποηάζειρ για παπαπέπα έπεςνα 

 

θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ απφ ηελ 

νπηηθή ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε θαη ν ξφινο ηνπ Γηεπζπληή (Γηεξεχλεζε ζηάζεσλ θαη απφςεσλ 

ησλ αλαπιεξσηψλ-σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο Ν. Ρεζχκλεο θαη 

Λαζηζίνπ) 

Δπεηδή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα κφλν λεζησηηθή πεξηνρή θαη ζε κηθξφ 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα εθπαηδεπηηθψλ, δελ κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα λα 

γεληθεπηνχλ.  

Σα λέα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία δηακνξθψλνληαη θαη κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν άιισλ εξεπλψλ είλαη ηα εμήο: 

• Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ίδησλ ησλ δηεπζπληψλ γηα ηηο ζπγθξνχζεηο 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

• πγθξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηηο ζπγθξνχζεηο. 

• Γηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ γηα ηηο ζπγθξνχζεηο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

• Σξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 

Θεσξνχκε φηη, ε παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλαπζκα γηα 

λέεο πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ.  
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Παπάπηημα 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

https://docs.google.com/presentation/d/1hv4O6yUY1b6LYgV_lVaP6aAPDzicf1j0CqzCAB3

BFb0/mobilepresent?slide=id.p7 

 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην εληάζζεηαη ζην πιαίζην εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζην 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο - ρνιή Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο 

Δθπαίδεπζεο - Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Δηδηθφηεηαο «Γηνίθεζε θαη 

Δπηκφξθσζε ζηελ Δθπαίδεπζε» κε ζέκα: 

Οι ζσολικέρ ζςγκπούζειρ από ηην οπηική ηυν αναπληπυηών και υπομιζθίυν 

εκπαιδεςηικών ζηην Α/θμια Δκπαίδεςζη και ο πόλορ ηος Γιεςθςνηή 

(Διερεύνηζη ζηάζεων και απόψεων ηων εκπαιδεσηικών ζηοσς Νομούς Ρεθύμνης και  

Λαζιθίοσ) 

 

Απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ρνιηθψλ Μνλάδσλ Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο λνκνχο 

Ρεζχκλεο  θαη Λαζηζίνπ θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπ είλαη πξναηξεηηθή. 

αο παξαθαιψ λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ κε εηιηθξίλεηα, ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Η ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη αλψλπκε θαη δελ απαηηεί πάλσ απφ 15 ιεπηά απφ ηνλ ρξφλν ζαο. 

αρ εςσαπιζηώ πολύ για ηη ζςνεπγαζία  

Μισαήλ Κοηζάθηηρ 

Δκπαιδεςηικόρ Φςζικήρ Αγυγήρ (ΠΔ 11) 

Ρέθςμνο 

Α΄ Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά (εκεηώζηε   ζην θαηάιιειν θνπηάθη) 

1.Φχιν:ΆλδξαοΓπλαίθα 

2.Οξγαληθφηεηαζρνιείνπ: …../ζέζηνΓεκ. ρνιείν 

3. Ηιηθία:20-30    31-40    41-50     51 θαη άλσ    

4.Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: ΈγγακνοΆγακνοΓηαδεπγκέλνο  

5.πλνιηθά ρξφληα ππεξεζίαο  ζηελ εθπαίδεπζε: 

6.Υξφληα ππεξεζίαο ζην ησξηλφ ζρνιείν  

https://docs.google.com/presentation/d/1hv4O6yUY1b6LYgV_lVaP6aAPDzicf1j0CqzCAB3BFb0/mobilepresent?slide=id.p7
https://docs.google.com/presentation/d/1hv4O6yUY1b6LYgV_lVaP6aAPDzicf1j0CqzCAB3BFb0/mobilepresent?slide=id.p7
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7.Δθηφο απφ ην βαζηθφ πηπρίν ηη άιιεο ζπνπδέο έρεηε θάλεη; 

 Άιιν πηπρίν ΑΔΙ/ ΣΔΙ   

 Μεηαπηπρηαθφ (Master)   

 Γηδαθηνξηθφ   

 Μεηεθπαίδεπζε   

 Άιιεο ζπνπδέο: ....................................................  
 

8. ρέζε εξγαζίαο ζην ζρνιείν:  

 αλαπιεξσηήο/α   

 σξνκίζζηνο/α    

 κε απφζπαζε   
 

9. Δξγάδνκαη ζην ζρνιείν σο:  

 Γάζθαινο/α   

 Δηδηθφηεηα    

 

Β΄. ηοισεία ζςγκπούζευν ζηη ζσολική μονάδα 

1.ε πνηα ζπρλφηεηα παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν ζαο κεηαμχ ησλ παξαθάησ 

νκάδσλ; 
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Μ
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Π
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1. κεηαμχ δαζθάισλ           

2· κεηαμχ δαζθάισλ θαη γνλέσλ     V     

3· κεηαμχ δαζθάισλ θαη δηεχζπλζεο           

4· κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη γνλέσλ           

5· κεηαμχ δηεχζπλζεο θαη καζεηψλ           

6· άιιν (πξνζδηνξίζηε): 

……………………………………………………….. 

          

 

2.Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ αηηίεο ζεσξείηε πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζαο; 
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(Ιεξαξρήζηε κε βάζε ηε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο ηηο παξαθάηω αηηίεο.) 

   

1.  θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

2·  πεξηνξηζκέλνη πφξνη (ζε πιηθφ θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ)  

3· δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αμηψλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ηεο θνπιηνχξαο  

4.  ζπγθξνπφκελνη ζηφρνη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

5.  αζαθήο θαζνξηζκφο θαζεθφλησλ  

6.  άληζε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ  

7·  θαηαλνκή ησλ ηάμεσλ  

8·  ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ  

9.  αληηπαξάζεζε κεηαμχ δηαθφξσλ νκάδσλ  

10.  εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη αιιαγψλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν  

 

 

 

3.Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ αηηίεο ζεσξείηε φηη είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζαο; 

(Ιεξαξρήζηε βάζεη ηεο ζεηξάο ζεκαληηθόηεηαο ηηο παξαθάηω αηηίεο.) 

 

1  ειιηπήο ζπκκεηνρή θαη αδηαθνξία ησλ γνλέσλ γηα ην παηδαγσγηθφ έξγν 

ηνπ ζρνιείνπ  

 

2  ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ  

3  δηαθνξεηηθφηεηα αμηψλ, αληηιήςεσλ θαη θνπιηνχξαο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ 

 

5  παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ζην παηδαγσγηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

6  έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ  

 

4.Πνηνο δηαρεηξίδεηαη πην ζπρλά ηηο ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν πνπ εξγάδεζηε; 
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Η δηεχζπλζε  Οη δάζθαινη   Κάπνηνο άιινο;    

 

5.Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο ζαο ρξεηάδεηαη κεζνιάβεζε ηξίηνπ 

πξνζψπνπ (ΠΔΚΔ, Γ/ληήο Δθπαίδεπζεο, πληνληζηήο Δθπ/ζεο); 

Πνιχ ζπρλά πρλάΜεξηθέο θνξέο πάληα  Πνηέ    

 

Γ΄. ςνέπειερ ηυν ζςγκπούζευν ζηη ζσολική μονάδα 

1.Θεσξείηε φηη νη ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιηθφ ζαο πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ; 

Πνιχ ζπρλά VπρλάΜεξηθέο θνξέο πάληα  Πνηέ    

2.ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη παξαθάησ ζεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη 

ζεκαληηθέο; 
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1 πκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιείνπ 

          

2 Βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηά 

ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

          

3 πκβνιή ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ εχξεζε 

δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα 

          

4 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δαζθάισλ 

ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ 

          

5 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ 

          

6 Δλίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο νκάδαο           

7 Δλίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ελζπλαίζζεζεο 

          

8 πκβνιή ηνπο ζηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

λένη ηξφπνη δξάζεο 

         

9 πκβνιή ηνπο ζηελ εηζαγσγή αιιαγψλ θαη           
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θαηλνηνκηψλ 

 

3.Θεσξείηε φηη νη ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ζρνιηθφ ζαο πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ; 

Πνιχ ζπρλά πρλάΜεξηθέο θνξέο πάληα  Πνηέ    

 

4.ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη παξαθάησ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη 

ζεκαληηθέο; 
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1 Γεκηνπξγία αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κεηαμχ 

ησλ ζπλαδέιθσλ 

          

2 Γπζρέξεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 

          

3 Παξεκπφδηζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ζρνιείνπ 

          

4 Αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπλνρή ηεο νκάδαο           

5 Μείσζε ηεο απφδνζεο ησλ ζπλαδέιθσλ           

6 Γπζθνιία ζηε ιήςε απνθάζεσλ   V        

7 Αχμεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ζηξεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο 

  V        

8 Μείσζε ηνπ εζηθνχ θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ 

εηηεκέλσλ 
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Γ΄. Δκπαιδεςηική ηγεζία και διασείπιζη ζςγκπούζευν ζηη ζσολική μονάδα 

 

1.Ο/ε δηεπζπληήο/α ζην ζρνιείν:   
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1 Δπαλεμεηάδεη θξίζηκα ζηνηρεία πνπ 

ζεσξνχληαη δεδνκέλα θαη αλαξσηηέηαη εάλ 

απηά είλαη θαηάιιεια. 

          

2 Γελ παξεκβαίλεη κέρξη ηα πξνβιήκαηα λα 

γίλνπλ ζνβαξά. 

          

3 Δζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε ιάζε, εμαηξέζεηο 

θαη απνθιίζεηο απφ ηα θαζηεξσκέλα. 

          

4 Απνθεχγεη λα εκπιαθεί φηαλ αλαθχπηνπλ 

ζεκαληηθά δεηήκαηα. 

          

5 Αλαθέξεηαη ζηηο δηθέο ηνπ/ηεο ζεκαληηθέο 

αμίεο θαη πεπνηζήζεηο. 

          

6 Δίλαη απψλ /απνχζα φηαλ ηνλ/ηελ έρνπλ 

αλάγθε. 

          

7 Αλαδεηά δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο θαηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

          

8 Κάλεη μεθάζαξν ην απνηέιεζκα πνπ πεξηκέλεη            

9 Βάδεη ην θαιφ ηεο νκάδαο πην πάλσ απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ/ηεο ζπκθέξνλ. 

          

10  Αθνινπζεί ηελ ηαθηηθή ηνχ φηη πξέπεη ηα 

πξνβιήκαηα λα γίλνπλ ρξφληα πξηλ λα 

αλαιάβεη δξάζε. 

          

11 Δπηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηνπ/ηεο 

απνθιεηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ιαζψλ, 

παξαπφλσλ θαη απνηπρηψλ. 

          

12 θέπηεηαη ηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

απνθάζεσλ. 

          

13 Παξαθνινπζεί θάζε ιάζνο πνπ γίλεηαη.           
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14 Δπηδεηθλχεη αίζζεκα δχλακεο θαη 

απηνπεπνίζεζεο. 

          

15 Πξνβάιιεη έλα ζπλαξπαζηηθφ φξακα γηα ην 

κέιινλ. 

          

16 Απνθεχγεη λα παίξλεη απνθάζεηο.           

 

2. ε πνην βαζκφ ν /ε δηεπζπληήο/α ζην ζρνιείν ζαο ρξεζηκνπνηεί ηηο παξαθάησ ηερληθέο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζαο  
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1 Απνθεχγεη λα δηαρεηξηζηεί ηε ζχγθξνπζε.           

2 πκβηβάδεη ηηο δχν πιεπξέο, ψζηε λα βξεζεί 

κηα κέζε ιχζε. 

          

3 Δμνκαιχλεη ηελ θαηάζηαζε πείζνληαο ηε κία 

πιεπξά λα ππνρσξήζεη, δίλνληαο έκθαζε ζηε 

δηαηήξεζε ησλ νκαιψλ ζρέζεσλ. 

          

4 Υξεζηκνπνηεί ηελ εμνπζία ηνπ γηα λα 

αλαγθάζεη ηηο δχν αληίπαιεο πιεπξέο λα 

ζηακαηήζνπλ ηε ζχγθξνπζε. 

          

5 πλεξγάδεηαη κε ηηο δχν πιεπξέο γηα λα βξεη 

ηελ θαιχηεξε ιχζε θαη γηα ηνπο δχν. 

          

 

4. Με δεδνκέλε ηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο απφ ην 

ΤΠΔΠΘ γηα ηελ επφκελε ρξνληά, πηζηεχεηε φηη ζα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο ζην ζρνιείν; 

ΝΑΙ   ΟΥΙ    

 

5. Αλ ΝΑΙ απφ πνηεο πιεπξέο πηζηεχεηε φηη ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο; 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Η εθπφλεζε παηδαγσγηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην ΤΠΔΠΘ ( εμ Αγσγή, Πεξηβαιινληηθή, 

Γηαηξνθή θ Τγεία θα), ε ειιηπήο ελεκέξσζε- επηκφξθσζε, ε αλάιεςε, επεμεξγαζία θαη 
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παξνπζίαζή ηνπο απφ κέξνπο ζαο, πηζηεχεηε φηη ζαο δεκηνπξγνχλ επηπξφζζεην άγρνο θαη 

ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο; 

ΝΑΙ        ΟΥΙ   

7. Πηζηεχεηε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο ζεμνπαιηθήο αγσγήο; 

ΝΑΙ  ΟΥΙ     

 

8.Η πνιχρξνλε "αδηνξηζηία" θαη  ε "αβεβαηφηεηα"  είλαη παξάγνληαο άγρνπο γηα εζάο θαη 

θαη’ επέθηαζε θαη ζπγθξνχζεσλ; 

ΝΑΙ   ΟΥΙ    

 

9. Η γξαθεηνθξαηία θαη νη απαηηήζεηο γηα ζπκπιήξσζε εγγξάθσλ απφ ηελ Τπεξεζία ζάο 

πξνζζέηεη επηπιένλ θφξην εξγαζίαο; 

ΝΑ Ι  ΟΥΙ    

 

10.Απηφ απνηειεί θάπνηεο θνξέο παξάγνληα ζχγθξνπζεο; 

ΝΑΙ   ΟΥΙ    

 

11.Οη παιηνί κφληκνη εθπαηδεπηηθνί πψο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

Πάξα πνιχ θαιά Πνιχ θαιά   Αξθεηά θαιά    Λίγν θαιά    Καζφινπ θαιά    

 

12.Οη παιηνί αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί πψο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

Πάξα πνιχ θαιά Πνιχ θαιά   Αξθεηά θαιά    Λίγν θαιά    Καζφινπ θαιά    

13.Οη δηεπζπληέο/εο πψο ζαο αληηκεησπίδνπλ; 

Πάξα πνιχ θαιά Πνιχ θαιά   Αξθεηά θαιά    Λίγν θαιά    Καζφινπ θαιά    

12.Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζηα νιηγνζέζηα-επαξρηαθά θαη ζηα 

πνιπζέζηα αζηηθά ζρνιεία; 

 




