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Abstract: Modern school plays a much wider role than the one it used to play inthe past. The
students are not only seen as recipients of cognitive information also the teachers are not only
expected to be knowledge providers. The tasks of a teacher include efforts to develop each
student not only mentally, but also emotionally and socially. The school principal's choice of
a proper communication model and a personal leadership style, influences and shapes the
pedagogical and psychological climate of the school community. The improvement of quality
and success of the school unit is primarily based on its leadership. The principal's ability to
meet the requirements of their leading role relies not only on their willingness to take up this
responsibility but also to what extent they have the necessary skills to do so. Modern research
accurately identifies the skills which characterize the person with distinct performance on this
field. The new criterion shows the importance of having social and emotional skills.
Therefore, the principal should know how to effectively use social and emotional education
techniques in order to ensure classroom and school management, to promote teachers'
efficiency and to effectively solve the problems of school life.
Keywords: School unit, Classroommanagement, Principal, Social and Emotional Skills
Πεπίλητη: Σν ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα παίμεη έλα ξφιν πνιχ επξχηεξν απφ ηνλ
πεξηνξηζκέλν παξαδνζηαθφ. Ο καζεηήο δελ αληηκεησπίδεηαη κφλν σο δέθηεο γλσζηηθψλ
πιεξνθνξηψλ, φπσο αληίζηνηρα ν εθπαηδεπηηθφο δελ απνηειεί κφλν θνξέα γλψζεσλ. ηα
θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ ζα θαηαβάιιεη γηα λα
αλαπηπρζεί ν θάζε καζεηήο φρη κφλν δηαλνεηηθά, αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά. Ζ
επηινγή ελφο κνληέινπ επηθνηλσλίαο θαη ελφο πξνζσπηθνχ ζηπι εγεζίαο απφ ηνλ Γηεπζπληή
ρνιηθήο Μνλάδαο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ην παηδαγσγηθφ θαη ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο ζπκβάιιεη πξσηίζησο ε εγεζία ηεο. Ζ δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ηνπ Γηεπζπληή
ζηνλ εγεηηθφ ηνπ ξφιν είλαη ζπλάξηεζε φρη κφλν ηεο δηάζεζήο ηνπ γηα αλάιεςε απηνχ ηνπ
ξφινπ, αιιά θαη ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο. Ζ ζχγρξνλε
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έξεπλα εληνπίδεη κε αθξίβεηα ηηο δεμηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην άηνκν κε ηε δηαθεθξηκέλε
επίδνζε. Σν λέν θξηηήξην ξίρλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο κοινυνικέρ και ζςναιζθημαηικέρ
δεξιόηηηερ. Ο Γηεπζπληήο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο κοινυνικήρ και
ζςναιζθημαηικήρ αγυγήρ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ, ηελ
ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο δσήο.
Λέξειρ κλειδιά: ρνιηθή Μνλάδα, Γηαρείξηζε ρνιηθήο Σάμεο, Γηεπζπληήο, Κνηλσληθέο θαη
πλαηζζεκαηηθέο Γεμηφηεηεο

Ειζαγυγή
Ζ ρνιηθή Γηεχζπλζε είλαη ε πξψηε βαζκίδα δηνίθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο
θαη απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν απνηειεί νξγαλσηηθφ ζρεκαηηζκφ ηνπ θξάηνπο
πνπ επηδηψθεη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ (κνξθσηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο) αζθψληαο
δεκφζηα εμνπζία (αΐηεο, 2008). Αθνξά ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
πθηζηακέλσλ θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε ηεο δηνίθεζεο (Καηζαξφο,
2008). Ο Γηεπζπληήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο επηδηψθνληαο ηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη
απνθεχγνληαο ηελ εθαξκνγή απηαξρηθψλ αληηιήςεσλ, παξέρεη δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο
νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ηνπο ππνθηλεί θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε, είλαη ν εκςπρσηήο φισλ, φρη κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ
γνλέσλ θαη ησλ καζεηψλ ζηηο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ εληφο θαη
εθηφο ρνιείνπ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πξφνδν θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ
ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (ηξαβάθνπ, 2003). ην ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα παίμεη έλα
ξφιν πνιχ πην επξχ απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν παξαδνζηαθφ. Λφγσ ηνπ πνιχπιεπξνπ θαη
πνιχπινθνπ έξγνπ ηνπ, ηεο αικαηψδνπο ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη ησλ απμεκέλσλ
απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο, νθείιεη λα θαηέρεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ
νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ,
ψζηε λα κπνξεί κε ηα εθφδηα απηά λα εξγάδεηαη γηα ην θαιφ φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζην
έξγν ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (Βηηζηιάθε& Ράπηεο, 2007).
Ζ επηινγή ελφο κνληέινπ επηθνηλσλίαο θαη ελφο πξνζσπηθνχ ζηπι εγεζίαο απφ ην Γηεπζπληή
ρνιηθήο Μνλάδαο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ην παηδαγσγηθφ θαη ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ επηινγή απηή φρη κφλν πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δηαζηάζεηο
επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπο, αιιά δεκηνπξγεί θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηακαζεηηθή επηθνηλσλία ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο
γεληθφηεξα (Εεξγηψηεο, 2007). ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ ηεο
ρνιηθήο Μνλάδαο ζπκβάιιεη πξσηίζησο ε εγεζία ηεο (ηξαβάθνπ, 2003). Σα εθπαηδεπηηθά
απνηειέζκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο εγεζίαο θαη ζπλεπψο ηα άηνκα πνπ εγνχληαη
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη φρη κφλν πνιιψλ αιιά θαη ησλ
θαηάιιεισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο
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απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο,
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Υαηδεδήκνπ&Βηηζηιάθε, 2006).

ηεο

πιεξνθνξίαο

θαη

ηεο

Ο Γηεπζπληήο ζην ρψξν ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ρξεηάδεηαη λα επηδεηθλχεη πςειφ επίπεδν
λνεηηθψλ θαη ηερληθψλ δεμηνηήησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηνλ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο. Απηέο
πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη απφ πςειφ επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, δειαδή
ηθαλνηήησλ απηεπίγλσζεο, απηνδηαρείξηζεο, θνηλσληθήο επίγλσζεο θαη δηαρείξηζεο ζρέζεσλ.
Υξεηάδεηαη, επίζεο, λα δηαζέηεη εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο, πνπ είλαη ε βάζε φισλ
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη απνηεινχλ πξνυπφζεζε ηεο ηθαλφηεηαο έκπλεπζεο πξνο λέεο
θαηεπζχλζεηο (Καηζαξφο, 2008). Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο κπνξεί λα βνεζήζεη
πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ, πνπ αλαθχνληαη θαηά ηε
δηδαζθαιία θαη κάζεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε. Λχζεηο, φπσο ε αλάπηπμε ηερληθψλ γηα ηε
γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε αλάπηπμε θαιψλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ ηελ απνθπγή πξνβιεκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ
ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο. Έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ,
πνπ δελ αλαπηχζζεη θίλεηξα θαη πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο κάζεζεο, είλαη
ζρεδφλ βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, αθφκε θαη
ζε επηζεηηθφηεηα (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπκβνιή ηνπ
Γηεπζπληή ζηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο ζε φηη αθνξά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο ρνιηθήο Σάμεο, απνηειεί ζπνπδαία ηερληθή
παξαθίλεζεο θαη θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε εγεζία
θαηνξζψλεη λα ηαπηηζηνχλ νη ζηφρνη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ.

1. Βαζικέρ έννοιερ
1.1. Διασείπιζη Σσολικήρ Τάξηρ
Ζ Γηαρείξηζε ηεο ηάμεο ζπληζηά αμηφινγε πηπρή ηεο παηδαγσγηθήο γλψζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνξά ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο
πεξηβάιινληνο κάζεζεο, κε φζν ην δπλαηφ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Woolfolk,
2007). Μία αξθεηά παξαδνζηαθή θαη ζηελή αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο
ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηελ εθιακβάλεη σο κία δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο πξνβιεκαηηθήο θαη
απείζαξρεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (Allen, 2010). Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα
παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα
ζηε κάζεζε, ζηελ πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηελ θνηλσληθφηεηα θαη
γεληθά ζηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε (Υαηδερξήζηνπ &Hopf, 1992). Δπνκέλσο, κία
δηδαζθαιία γηα λα ραξαθηεξίδεηαη σο επαξθήο θαη επηηπρεκέλε, απαηηεί πνιιά πεξηζζφηεξα
απφ έλα απιφ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ (Allen, 2010).
Ζ ζχγρξνλε έξεπλα έρεη αλαδείμεη ην ζρνιείν σο έλα ζχζηεκα δπλακηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ,
νη νπνίεο κπνξνχλ λα δξάζνπλ επηβαξπληηθά ζηελ αλάπηπμε, επηδείλσζε ή παγίσζε ησλ
πξνβιεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζε παηδηά πξνζρνιηθήο, ζρνιηθήο αιιά θαη εθεβηθήο ειηθίαο
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(Roaesen&Eccles, 2000). Δίλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφ φηη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
πνπ έρνπλ ήδε εκθαληζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηείλνπλ λα
γεληθεχνληαη θαη λα επηδεηλψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, εμαηηίαο
παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Κνπξθνχηαο, 2007). Σν
ζχγρξνλν ζρνιείν θαιείηαη λα παίμεη έλα ξφιν πνιχ επξχηεξν απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν
παξαδνζηαθφ. Γελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, αιιά εθηείλεηαη θαη ζε
πεξηνρέο πέξαλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, φπσο νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο
πιεπξέο ησλ καζεηψλ. ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη φηη ε αλάπηπμε
ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ζηελ νιφηεηά ηεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα (ΓΔΠΠ, ΦΔΚ
ηεχρνο Β΄, αξ. θχιινπ 303/13-03-2003). Ο καζεηήο δελ αληηκεησπίδεηαη κφλν σο δέθηεο
γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο αληίζηνηρα ν εθπαηδεπηηθφο δελ απνηειεί θνξέα γλψζεσλ θαη
κφλν. ηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ ζα
θαηαβάιιεη γηα λα αλαπηπρζεί ν θάζε καζεηήο, φρη κφλν δηαλνεηηθά, αιιά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008).
Ζ ίδηα ε θχζε ησλ ηάμεσλ, ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ καζεηψλ θαζηζηά ηελ θαιή δηαρείξηζε
έλα ζεκαληηθφηαην ζπζηαηηθφ επηηπρίαο. Απηνί πνπ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ
απνηειεζκαηηθά ηελ ηάμε εμνηθνλνκνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηε δηδαζθαιία, ελζαξξχλνπλ
ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαη
βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ηνλ εαπηφ ηνπο (Woolfolk, 2007). Ο ζηφρνο
ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ, παξαγσγηθνχ
πεξηβάιινληνο κάζεζεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ είλαη ε αχμεζε ηνπ
ρξφλνπ ζρνιηθήο κάζεζεο, ε ελεξγφο εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε θαηάιιειεο καζεζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αμίδνπλ ηνλ θφπν, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε κάζεζε απφ φινπο ηνπο
καζεηέο (μέξνπλ φινη πψο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο; Μπνξνχλ λα
θαηαλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο, δεδνκέλνπ ηνπ
πνιηηηζκηθνχ ηνπο ππνβάζξνπ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο;). Γηα
νξηζκέλνπο καζεηέο, ηδίσο γηα εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ή
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε δηδαζθαιία θαη ε εμάζθεζε
ησλ ζεκαληηθψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο (Emmet&Stough, 2001).
1.2. Ο Διεςθςνηήρ Σσολικήρ Μονάδαρ
ην πιαίζην απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ ν Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο έρεη θαζνξηζηηθφ
ξφιν ζηε δεκηνπξγία θαη ζηήξημε ησλ θεληξηθψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ, πνπ δηακνξθψλνπλ
ηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη γηα ηε δηάρπζε απηψλ ησλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ ζηα
κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Καηζαξφο, 2008).Ζ δηακφξθσζε θαη πξνψζεζε θνηλνχ
νξάκαηνο θαη ζθνπψλ εμεηδηθεπκέλσλ ζε ζαθψο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο απφ ηε Γηεχζπλζε
ηνπ ρνιείνπ θαη ε δηαηήξεζε πςειψλ πξνζδνθηψλ γηα ηνπο καζεηέο έρεη απνδεηρηεί φηη
απνηεινχλ θνξπθαίνπο παξάγνληεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ (Λαΐλαο,
2004 . Καξαηδηά-ηαπιηψηε & Λακπξφπνπινο, 2006).
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Ζ ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο, αθνξά ηελ
ελζπλείδεηε πξνζπάζεηα ησλ ζηειερψλ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
πθηζηακέλσλ θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε ηεο δηνίθεζεο (Καηζαξφο,
2008). Ο Γηεπζπληήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο επηδηψθνληαο ηε ζηελή ζπλεξγαζία θαη
απνθεχγνληαο ηελ εθαξκνγή απηαξρηθψλ αληηιήςεσλ, παξέρεη δηδαθηηθέο θαη παηδαγσγηθέο
νδεγίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ηνπο ππνθηλεί θαη ηνπο ελζαξξχλεη λα
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα απνηειεζκαηηθή
δηδαζθαιία θαη κάζεζε, είλαη ν εκςπρσηήο φισλ ζηηο πξνζπάζεηεο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ
αλαιακβάλνπλ, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πξφνδν θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ
ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο (ηξαβάθνπ, 2003). Βέβαηα, ππάξρνπλ θαη απφςεηο πνπ δίλνπλ
αλάινγε έκθαζε ζην δηαρεηξηζηηθφ ξφιν ηεο Γηεχζπλζεο, κε ηελ έλλνηα φηη πεξηιακβάλεη θαη
έλα ηερληθφ κέξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε πξαθηηθά δεηήκαηα εμαζθάιηζεο ησλ θαηάιιεισλ
θηηξηαθψλ ζπλζεθψλ ή ησλ ζπλζεθψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζην ζρνιείν ή ηελ εμαζθάιηζε
ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ (Dean, 1995 .Σχπαο, 1999).
Δίλαη πξάγκαηη ζεκαληηθφ ν Γηεπζπληήο λα ελεξγεί σο επαγγεικαηίαο ηεο δηνίθεζεο,
θαηαλνψληαο ηε ζεσξία θαη εθαξκφδνληάο ηελ ζηελ πξάμε, κε ζηφρν λα εμαζθαιίζεη ηε
κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο.Όκσο, αθφκα πην ζεκαληηθφ γηα ηελ
εθπαίδεπζε, φπνπ ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη θπξίαξρνο, είλαη ν Γηεπζπληήο λα έρεη
ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη λα ηηο αμηνπνηεί, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίδεη θαη λα επνπηεχεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, λα ηνπο εκπλέεη θαη λα ηνπο ππνθηλεί, ψζηε λα
ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ζηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη ζην ρεηξηζκφ
ησλ δηαθνξψλ, πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο
(Καηζαξφο, 2008). Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί,
αιιά θαη λα δηαηεξεζεί, κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο, έλα ζεηηθφ πεξηβάιινλ
κάζεζεο ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη ζρνιηθέο ηάμεηο
απνηεινχλ ζπγθεθξηκέλα είδε πεξηβάιινληνο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ
ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηέο. Έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα ηε
δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ, παξαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο είλαη ε πξφιεςε ησλ
πξνβιεκάησλ θαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Woolfolk, 2007).
Βαζηθή απνζηνιή ηνπ Γηεπζπληή είλαη ε επίηεπμε ηεο ηάμεο θαη ηεο αξκνλίαο θεξδίδνληαο
θαη δηαηεξψληαο ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ρνιείνπ ζε φ,ηη αθνξά ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηάμεψλ ηνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ζρνιηθέο ηάμεηο είλαη
πνιπδηάζηαηεο θαη απξφβιεπηεο, ε απνζηνιή απηή είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη απαηηεί
ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο.

2. Δεξιόηηηερ Διεςθςνηή Σσολικήρ Μονάδαρ
2.1. Κοινυνικέρ και Σςναιζθημαηικέρ Δεξιόηηηερ
Ζ δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ζηνλ εγεηηθφ ηνπο ξφιν
είλαη ζπλάξηεζε φρη κφλν ηεο δηάζεζήο ηνπο γηα αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ, αιιά θαη ηνπ
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βαζκνχ ζηνλ νπνίν δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο. Ζ κειέηε ησλ δεμηνηήησλ έρεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε
ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ηελ απφδνζή ηνπ. Ζ έξεπλα εληνπίδεη κε πξσηνθαλή αθξίβεηα
ηηο δεμηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην άηνκν κε ηε δηαθεθξηκέλε επίδνζε. Γείρλεη, επίζεο,
πνηεο αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή δηάθξηζε,
ηδηαίηεξα ζε εγεηηθέο ζέζεηο. Σν λέν θξηηήξην ξίρλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηηο κοινυνικέρ και
ζςναιζθημαηικέρ δεξιόηηηερ (Goleman, 2000). Οη Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ ρξεηάδεηαη
λα γλσξίδνπλ ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο κοινυνικήρ και ζςναιζθημαηικήρ αγυγήρ γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο ηάμεο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ «δχζθνισλ»
καζεηψλ. Οη δεμηφηεηεο απηέο ζα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο λα ρεηξηζηνχλ ην
επαγγεικαηηθφ ηνπο άγρνο θαη λα επηηχρνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηεο ζρνιηθήο δσήο (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008).
Ζ κοινυνική θαη ζςναιζθημαηική αγυγή νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο νη
άλζξσπνη καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα
ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο άιινπο, λα ιακβάλνπλ ζσζηέο απνθάζεηο, λα ζπκπεξηθέξνληαη κε
ππεπζπλφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηνπο εζηθνχο θαλφλεο, λα αλαπηχζζνπλ ζεηηθέο ζρέζεηο θαη
λα απνθεχγνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Eliasetal, 1997). Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ην
άηνκν ηελ αμία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη λα ηα ζπλδέεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
ελεξγεηψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεη ζσζηέο απνθάζεηο, δηαθνξεηηθά φιεο νη απνθάζεηο
ζα θαίλνληαλ εμίζνπ θαιέο (Damasio, 1994).
Ζ ζχγρξνλε ηαμηλφκεζε ησλ εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ πεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηεο νκάδεο
ηθαλνηήησλ, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο εκπίπηνπλ ζηε ζςναιζθημαηική νοημοζύνη: α) ηηο
πποζυπικέρ ικανόηηηερ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξηδφκαζηε ηνλ εαπηφ
καο θαη β) ηηο κοινυνικέρ ικανόηηηερ, κε βάζε ηηο νπνίεο δηαρεηξηδφκαζηε ηηο ζρέζεηο καο. Οη
πποζυπικέρ ικανόηηηερ αλαπηχζζνληαη ζε δχν δηαζηάζεηο: ηελ αςηοεπίγνυζη θαη ηελ
αςηοπεποίθηζη, ελψ νη κοινυνικέρ ικανόηηηερ ζηελ κοινυνική επίγνυζη θαη ηε διασείπιζη
ζσέζευν (Καηζαξφο, 2008). Ζ διασείπιζη ζρέζεσλ, αθνξά ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ έμπνεςζη (ηθαλφηεηα θαζνδήγεζεο αηφκσλ
θαη νκάδσλ πξνο ην φξακα), ηελ επιπποή (ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο κεζφδσλ
πεηζνχο), ηελ ανάπηςξη ηυν άλλυν (ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ αλαγθψλ αλάπηπμεο ησλ άιισλ
θαη ππνζηήξημήο ηνπο κέζα απφ αλαηξνθνδφηεζε θαη θαζνδήγεζε), ηελ καηαλςηική δπάζη
ζηην αλλαγή (ηθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη θαζνδήγεζεο πξνο λέεο θαηεπζχλζεηο),
ηε διασείπιζη ζςγκπούζευν (ηθαλφηεηα δηαπξαγκάηεπζεο θαη επίιπζεο δηαθσληψλ), ηην
οικοδόμηζη δεζμών (ε ηθαλφηεηα θαιιηέξγεηαο θαη ζπληήξεζεο ελφο δηθηχνπ ζρέζεσλ), ηε
ζύμππαξη και ζςνεπγαζία (ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη νκαδηθφηεηαο)
(Goleman, Boyatzis&McKee, 2002).
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3. Ψςσολογικό Κλίμα Σσολικήρ Μονάδαρ
Παξάιιεια, κέζα ζην πιαίζην ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ηνπ ν Γηεπζπληήο θαιείηαη λα αλαιάβεη
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη γηα
ηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο (Καηζαξφο, 2008).Έλα απφ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ είλαη θαη ην ανοισηό ή εςνοφκό κλίμα. Ζ
πξαγκαηηθή θαη δπλακηθή ηζρχο ηνπ θιίκαηνο δεκηνπξγεί κέζα ζηα ζρνιεία επράξηζηα θαη
δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ ςπρηθή δηάζεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ επίδνζε ησλ
καζεηψλ. Ζ δεκηνπξγία θαιήο αηκφζθαηξαο ζην ζρνιείν εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
Γηεπζπληή λα ρεηξηζηεί ζσζηά ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη ιηγφηεξν απφ ηελ εμνπζία πνπ
ηνπ παξέρεη ν λφκνο (αΐηεο, 2008). Ζ ίδηα ε θχζε ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, αλ
ζα είλαη θηιηθέο, ερζξηθέο ή αδηάθνξεο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην είδνο ηεο επηθνηλσλίαο πνπ
αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.
Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γηεπζπληή ρνιηθήο Μνλάδαο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο
έλα πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο κέιε κηαο θνηλσλίαο. Ζ αλάπηπμε ηεο
αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο πνπ λνηάδεηαη, επλνεί ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα εμέιημεο ησλ παηδηψλ πνπ
επηβαξχλνληαη απφ αξλεηηθνχο παξάγνληεο (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Σα ζεκεξηλά
παηδηά δνπλ ζε πεξηβάιινλ φπνπ νη παξάγνληεο πνπ ζπληείλνπλ ζηελ εκθάληζε
ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνιιαπιαζηάδνληαη. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ην
θησρφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ, νη θνηλσληθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο, ην
ρακειφ κνξθσηηθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, νη δπζιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο αλάκεζα
ζηα κέιε ηεο, νη θαθέο ζρέζεηο κε ηηο νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο
θ.ιπ. (Durlak, 1998). Έρεη δηαπηζησζεί φηη, ελψ ν ζπλδπαζκφο θάπνησλ απφ ηνπο παξαπάλσ
παξάγνληεο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηαζηνχλ θάζε είδνπο πξνβιήκαηα, πνιινί
καζεηέο πνπ δνπλ ζε πεξηβάιινληα απμεκέλεο επηθηλδπλφηεηαο, δελ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα, αθξηβψο γηαηί ππάξρεη παξάιιεια έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηα
πξνζηαηεχεη (Werner, 1989). Δπνκέλσο, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ
Γηεπζπληή γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ε νπνία ζα
ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα, θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ, πλεχκα
ελφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε,
2008).
Σν ζεηηθφ ςπρνινγηθφ θιίκα ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηε κάζεζε θαη
ηε ζπκπεξηθνξά θαη έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ζηεξίδεη ςπρνινγηθά ηνπο καζεηέο θαη
πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο, εθθξάδεη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο, επηιέγεη
καζεηνθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζέκαηα δηδαζθαιίαο θαη νξγάλσζεο, παξέρεη άκεζεο
αλαηξνθνδνηήζεηο, ελζαξξχλεη ηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία, δηαηππψλεη
μεθάζαξνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, εθθξάδεη έκπξαθηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πξνο ηνπο
καζεηέο (ακπάλε, 2007). Αληίζεηα, ην θαηαζιηπηηθφ θαη απσζεηηθφ θιίκα απνπλέεη αίζζεζε
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θζνξάο θαη απνγνήηεπζεο, επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ν
εθπαηδεπηηθφο θαη, θαηά ζπλέπεηα ειαρηζηνπνηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρνιηθήο
Μνλάδαο (αΐηεο, 2008). Όκσο, έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ δελ εθπιεξψλεη ηηο αλάγθεο
ησλ καζεηψλ, πνπ δελ αλαπηχζζεη θίλεηξα θαη πξνγξάκκαηα ελεξγεηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο
κάζεζεο, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζε πξνβιήκαηα
ζπκπεξηθνξάο, αθφκε θαη ζε επηζεηηθφηεηα (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008).
Απνηειεζκαηηθφο ζηε δεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο είλαη ν ζρνιηθφο εγέηεο πνπ
απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ, ζπγθεληξσηηθφ ηνπ ξφιν θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο δηαδξακαηίδνληαο ην ξφιν ηνπ δηεθπεξαησηή. Ο δηεθπεξαησηηθφο εγέηεο
αλαιακβάλεη ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ θαη ζηεξίδεη ην πξνζσπηθφ,
εμνπζηνδνηψληαο ην λα ελεξγεί παίξλνληαο δεκηνπξγηθέο πξσηνβνπιίεο (Αξηζηνηέινπο &
Αγγειίδεο, 2012). Τπνζηεξίδεη θάζε εθπαηδεπηηθφ αηνκηθά θαη ηνλ θάλεη λα αηζζάλεηαη
αμηφινγνο. Απηφ πεξηιακβάλεη ζπδήηεζε κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη κηα
πνιηηηθή ελζάξξπλζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θξηηηθή κε έλαλ ππνζηεξηθηηθφ ηξφπν
(αΐηεο, 2008). Δπίζεο, εθνδηάδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ
θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή επηκφξθσζή
ηνπο, βνεζψληαο ηνπο λα γίλνπλ θαιχηεξνη ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη εκπλένληάο
ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ λέεο πξνθιήζεηο, λέεο ηδέεο θαη λέεο δεμηφηεηεο.Σηο δεμηφηεηεο απηέο
κπνξεί λα επηρεηξήζεη λα ηηο θαιιηεξγήζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, είηε
εθαξκφδνληαο ζπζηεκαηηθά έλα πξφγξακκα είηε ελζσκαηψλνληαο θάπνηεο επηθνηλσληαθέο
ηερληθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία.
Ο επηηπρεκέλνο εγέηεο αλαγλσξίδεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ελζαξξχλεη ηε βειηίσζή
ηνπο κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο, ε νπνία θαη θξίλεηαη
αλαγθαία ζηε ζχγρξνλε επνρή. Εεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην ζρνιείν, φπσο είλαη ε
πεηζαξρία, ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο, ε αλεπαξθήο ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ε ηδηαίηεξα
ρακειή επίδνζε, ε ζρνιηθή απνηπρία, ζπλδένληαη κε ηελ αλάγθε γηα θαηάιιειε εθπαίδεπζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηξφπνπο αμηνπνίεζεο ηεο
κοινυνικήρ και ζςναιζθημαηικήρ αγυγήρ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, ηελ ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θαη ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ «δχζθνισλ»
καζεηψλ(Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο φρη κφλν
δηαρεηξίδεηαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθαξκφδεη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ελεκεξψλεη,
δηνηθεί, νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη, αιιά νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο εθπαηδεπηήο ελειίθσλ,
εθφζνλ θαιείηαη λα γίλεη θνξέαο αιιαγήο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ απνηεινχκελν απφ
επαγγεικαηίεο ελήιηθεο, νη νπνίνη επηδηψθνπλ ηε δηα βίνπ κάζεζε. Ζ κάζεζε ησλ ελειίθσλ
αθνξά πάληα ζε κηα αιιαγή: αιιαγή σο πξνο ηε γλψζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο
δεμηφηεηεο, ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Ζ
εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζεσξείηαη σο κέζν γηα ηελ παξαγσγή πην
απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα κεηαζρεκαηηζηηθή
δηαδηθαζία πνπ ελδπλακψλεη ηα άηνκα θαη ηα βνεζά λα έρνπλ κηα θαιχηεξε θαη πην
ηθαλνπνηεηηθή δσή (Κφθθνο, 2000).
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ην ζχγρξνλν ζρνιείν ν Γηεπζπληήο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο θαινχληαη
λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην θαηάιιειν θιίκα, ψζηε νη καζεηέο λα έρνπλ ηελ
επθαηξία λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ, λα ζπδεηνχλ γηα ηελ επηινγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, λα
αληηιακβάλνληαη ηε ζέζε θαη ηελ νπηηθή ησλ άιισλ θαη λα αζθνχληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ (Goleman, 1998). Σα ηειεπηαία πνξίζκαηα ηεο
ςπρνινγίαο θαη ηεο παηδαγσγηθήο επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα κηα αγσγή πνπ ζα
ζηεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα θαη ζα πξνάγεη ηε γλψζε κέζα απφ
απηφλ (Batemanetal, 1997 .Eliasetal, 1997. Stern, 2000 .Νηάβνπ, 2000 . Υαηδερξήζηνπ, 2003).
3.1. Σςναιζθήμαηα και Μάθηζη
Σν ζρνιείν ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη ε κάζεζε απνηειεί
κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο δε καζαίλνπλ κφλνη ηνπο αιιά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη κε ηε βνήζεηα
ησλ γνληψλ ηνπο. Σα ζπλαηζζήκαηα κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ ή λα εκπνδίζνπλ ηε κάζεζε θαη
ηε ζρνιηθή επηηπρία (Eliasetal., 1997).
Μειεηεηέο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ππνθεηκεληθψλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ
δηεξγαζηψλ ζηε δηάζεζε ησλ παηδηψλ λα επελδχζνπλ θφπν θαη ελέξγεηα ζηε κάζεζε,
ππνζηεξίδνπλ φηη φηαλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα δεκηνπξγνχλ απαηζηφδνμε αληηιεπηηθή
δηάζεζε, ε πξνζνρή ηνπ καζεηή εθηξέπεηαη ζε ζέκαηα άζρεηα κε ην καζεζηαθφ δεηνχκελν,
ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ «ελνριεηηθέο» θαη «παξείζαθηεο» ζθέςεηο, πνπ δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα
ζηελ ελαζρφιεζε κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επεμίαο θαη φρη ζηελ πξαγκάησζε ηεο κάζεζεο
(Boekaerts, 1993). Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο ρξεηάδνληαη ελίζρπζε απφ
ηα ζπλαηζζήκαηα γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο. Σα παηδηά δελ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ κε
ζαθήλεηα φηαλ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλα. (Weissberg& Δlias, 1993). Κάπνηεο
ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (ιχπε, άγρνο, ζπκφο) κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηε κάζεζε, ελψ
θάπνηεο άιιεο (ζπλαίζζεκα αζθάιεηαο) ηελ εληζρχνπλ. Έξεπλεο έδεημαλ φηη νη
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο είλαη αδηάζπαζηεο απφ ηηο γλσζηηθέο (Perry,
1996). Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηε κάζεζε.
Ζ γλψζε πνπ παξέρεη ε κοινυνική θαη ζςναιζθημαηική αγυγή ζην ζρνιείν θαη ε θαιιηέξγεηα
ηεο ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ πξνεηνηκάδνπλ νπζηαζηηθά ηνπο καζεηέο λα γίλνπλ δεθηηθνί
ζε έλλνηεο φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε θαηαλφεζε ηνπ άιινπ,
δηεξεπλψληαο θαη θαηαλνψληαο νη ίδηνη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ
θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο γηα πην δεκηνπξγηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
(Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). Ζ εμάζθεζε ηνπ παηδηνχ ζηηο ζςναιζθημαηικέρ και
κοινυνικέρ δεξιόηηηερ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο ελφο ζπλφινπ
κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε θαηάξηηζε ελφο
ιεμηινγίνπ γη’ απηά, ν έιεγρνο θαη ν ρεηξηζκφο ηνπο, ε απηναπνδνρή, ε ελζπλαίζζεζε, ε
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πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο
άιινπο (Σεθηνλνπνχινπ, 2007). Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κοινυνικήρ και
ζςναιζθημαηικήρ αγυγήρ πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή
επηηπρία, ηε δηαζθάιηζε ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηε βειηίσζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη ηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο (Goleman, 1998).

Σςμπεπάζμαηα
Ο Γηεπζπληήο θαη νη Δθπαηδεπηηθνί ηεο ρνιηθήο κνλάδαο ζην πιαίζην Γηαρείξηζεο ηεο
ρνιηθήο Σάμεο κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ κοινυνική και ζςναιζθημαηική αγυγή θαη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, έηζη ψζηε νη θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη
γλσζηηθέο δεμηφηεηεο λα εληζρχνπλ ε κία ηελ άιιε. Ο απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο, πνπ
θαιιηεξγεί πςειέο πξνζδνθίεο κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο θαη θαηαπνιεκά ηνλ εθεζπραζκφ,
θξνληίδεη γηα ηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη πξνσζεί ηε δηαξθή
επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε κέζα απφ πξνγξάκκαηα κοινυνικήρ και ζςναιζθημαηικήρ
αγυγήρ.
Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ σο ζηφρν λα ελεκεξψζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηνπο
ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο απηναληίιεςεο
θαη απηνεηθφλαο ησλ παηδηψλ, λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο, λα
εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη λα κεηαδψζνπλ
ζηάζεηο θαη αμίεο κέζα απφ ηε ζρνιηθή θαη καζεζηαθή αιιειεπίδξαζε. Παξέρνπλ, επίζεο,
ηελ επθαηξία θαη ην ρξφλν λα εξεπλήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, λα
κνηξαζηνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα αλαγλσξίζνπλ ηα
ζθάικαηα θαη ηα φξηά ηνπο.
Ζ ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζπλεπάγεηαη κηα κεγαιχηεξε ππνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη
κηα δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Απηή ε ππνρξέσζε ζεκαίλεη φηη ν Γηεπζπληήο
θαη ην Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζα πξέπεη λα μεθχγνπλ απφ ηα ζηελά
φξηα ηνπ παξαδνζηαθνχ ηνπο ξφινπ θαη λα αλαιάβνπλ κεγαιχηεξεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επάξθεηαο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην
διασείπιζηρ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ.
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