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Abstract: Successful leadership is one of the key contributors to an effective school. Key 

people in the exercise of this role are school principals. The importance of their role lies in the 

position they occupy within the educational hierarchy and in the competence they exercise. 

The purpose of this research is to map the way in which leadership is exercised by the school 

principals of primary level education and to explore their views on the style and types of 

leadership models they adopt in the performance of their duties. In order to conduct this 

research effectively, the qualitative approach was chosen, because it was considered the most 

appropriate to reveal the views and perceptions of the respondents about the research 

questions that were raised, while the technique of the focused interview was preferred as the 

most appropriate method. Regarding leadership styles in education, the principals' responses 

have shown that most of them adopt the democratic style, demonstrating a high interest in 

individuals and in the production of work, while in terms of types of leadership models in 

education, responses have shown that principals follow patterns which focus on different 

aspects of leadership at school. 
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Πεξίιεςε: Ζ άζθεζε εγεηηθνχ ξφινπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Πξφζσπα-θιεηδηά ζηελ άζθεζε απηνχ ηνπ ξφινπ είλαη νη 

δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο έγθεηηαη ζηε ζέζε ηελ νπνία 

θαηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχλ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ε εγεζία 

πξαγκαηψλεηαη ζηνλ ξφιν ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεψλ ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζηπι θαη ηνπο ηχπνπο-κνληέια εγεζίαο 

πνπ πηνζεηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο, επηιέρζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε, επεηδή ζεσξήζεθε ε πην θαηάιιειε γηα λα 

απνθαιχςεη ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ γχξσ απφ ηα εξεπλεηηθά 
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εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ, ελψ πξνηηκήζεθε σο θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ε ηερληθή ηεο 

εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο. ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηπι εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

νη απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη πηνζεηνχλ ην δεκνθξαηηθό ζηπι, 

επηδεηθλχνληαο πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, ελψ ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ ηχπσλ-κνληέισλ εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη απαληήζεηο έδεημαλ 

φηη νη δηεπζπληέο αθνινπζνχλ κνληέια πνπ ην θαζέλα εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο 

εγεζίαο ζην ζρνιείν. 

Λέμεηο θιεηδηά: εγεζία, ζηπι εγεζίαο, ηχπνη-κνληέια εγεζίαο, δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο  

Δηζαγσγή 

Οη αξρέο ηεο δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε πνιινχο ζεσξεηηθνχο ηεο νξγαλσηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

επηζηήκεο, εθαξκφδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε ε εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε λα απνηειεί θχξην πεδίν δνθηκαζίαο ζρεηηθψλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ. Γελ μελίδεη, 

ινηπφλ, πνπ ην δήηεκα ηεο εγεζίαο απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηνίθεζε θαη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν πνιιψλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Καξαγηάλλεο, 2014: 15). Ζ αικαηψδεο θαη ζπλερήο αχμεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο, πνπ απαμηψλεη πνιχ γξήγνξα ηηο παξερφκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη ζέηεη 

ζε ακθηζβήηεζε ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ σο βαζηθνχ θνηλσληθνχ ζεζκνχ, θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε ηελ απφθηεζε επέιηθηεο δνκήο, θαζψο θαη επέιηθηεο θαη εππξνζάξκνζηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο (Καηζαξφο, 2008: 118). Ζ ζρνιηθή εγεζία αληηκεησπίδεηαη σο θεληξηθφο 

κνριφο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ην ελδηαθέξνλ γη’ απηήλ ηξνθνδνηείηαη απφ 

ηελ εκπηζηνζχλε ζηε δπλακηθή ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ (Harris, 2005: 73). Ζ επηινγή ελφο κνληέινπ επηθνηλσλίαο θαη 

ελφο πξνζσπηθνχ ζηπι εγεζίαο απφ ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ην 

παηδαγσγηθφ θαη ςπρνινγηθφ θιίκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. ε κηα επνρή 

ζπλερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο-εγέηεο θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε απαηηεηηθέο θαη αληηθξνπφκελεο πξνζδνθίεο. Σα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο εγεζίαο θαη ζπλεπψο ηα άηνκα πνπ εγνχληαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη φρη κφλν πνιιψλ αιιά θαη ησλ 

θαηάιιεισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, γηαηί κφλν έηζη ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο (Υαηδεδήκνπ & Βηηζηιάθε, 2006). Ο παξαδνζηαθφο ξφινο ησλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο παξακέλεη ην πξσηαξρηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απμαλφκελσλ πηέζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. ηελ Διιάδα ην ηζρχνλ ζχζηεκα 

δηνίθεζεο ηειεί ππφ αλαζεψξεζε θαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή-εγέηε ππφ ζπλερείο πξνθιήζεηο 

θαη κεηαζρεκαηηζκφ. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί ηελ θαηαγξαθή 

ησλ απφςεσλ ησλ ζηειερψλ εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζηπι θαη ηνπο ηχπνπο-κνληέια εγεζίαο πνπ 

πηνζεηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
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1. Σθνπόο ηεο έξεπλαο 

Ζ εγεζία απνηειεί κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο θαη κηα απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο 

ζηε ζεσξία ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, θαζψο ζεσξείηαη σο κία απφ ηηο βαζηθέο 

ζπληζηψζεο ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ. Ζ άζθεζε εγεηηθνχ 

ξφινπ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Σα 

απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ (Buch, 2005: 

97-100 . Παζηαξδήο, 2004: 135-136). Πξφζσπα-θιεηδηά ζηελ άζθεζε απηνχ ηνπ ξφινπ είλαη 

νη Γηεπζπληέο ρνιηθψλ Μνλάδσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπο έγθεηηαη ζηε ζέζε ηελ νπνία 

θαηέρνπλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχλ 

(Μπισλά, 2005: 45). θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ε 

εγεζία πξαγκαηψλεηαη ή εληνπίδεηαη ζην ξφιν ησλ δηεπζπληψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ κέζσ 

ηεο θαηαγξαθήο ησλ απφςεψλ ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζηπι θαη ηνπο ηχπνπο-κνληέια εγεζίαο 

πνπ πηνζεηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οη ζπλερείο θαη ξαγδαίεο κεηαβνιέο 

ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσλίαο αζθνχλ αλακθίβνια κεγάιε επηξξνή ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, θαζψο νη λέεο γεληέο αλακέλεηαη λα δήζνπλ ζε έλα θφζκν πνπ θπξηαξρεί ν 

αληαγσληζκφο. Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη νιφθιεξε ε θνηλσλία, βηψλεη ξαγδαίνπο 

κεηαζρεκαηηζκνχο, ζπλερείο «θαηλνηνκίεο» θαη έληνλε αληαγσληζηηθφηεηα κε έκθαζε ζηελ 

απφδνζε. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε θαηάιιειε εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη θαη’ επέθηαζε 

ζηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε έξεπλα ζεσξνχκε φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνηχπσζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηηο εγεηηθέο θαη δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην ειιεληθφ δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Μειεηψληαο ηφζν ην ζεσξεηηθφ 

πιαίζην γηα ηελ εγεζία φζν θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, ζεσξνχκε φηη ε εγεζία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα λα εθζπγρξνληζηεί ε 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδνπκε ηηο απφςεηο-ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη 

δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ άζθεζε εγεζίαο εθ κέξνπο ηνπο ζην ρψξν ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.    

2. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

2.1. Δξεπλεηηθή κέζνδνο θαη εξεπλεηηθό εξγαιείν  

Ζ ζεκαζία ηνπ φξνπ κέζνδνο, ζπκπεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο κεζφδνπο ηεο θαλνληζηηθήο 

έξεπλαο, αιιά θαη απηέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην εξκελεπηηθό παξάδεηγκα - 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, παίμηκν ξφισλ, κε θαηεπζπλφκελε ζπλέληεπμε, γεγνλφηα θαη 

αθεγήζεηο (Cohen & Manion, 1997: 66). Ζ πξψηε θαηεγνξία πξνζεγγίζεσλ ζπλήζσο 

νλνκάδεηαη «πνζνηηθή έξεπλα», ελψ ε δεχηεξε «πνηνηηθή» θαη είλαη γλσζηέο νη δηαθσλίεο θαη 

ηα δηιήκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθξηηηθή αμηνπηζηία 
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ηνπο θαη ηελ ππεξνρή ηεο κηαο έλαληη ηεο άιιεο. χκθσλα κε ηνπο Bird et al. (1999), ε 

πνηνηηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηε βαζχηεξε αλάιπζε θαη εξκελεία θαηαζηάζεσλ, γεγνλφησλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ, ελψ, ζχκθσλα κε ηνπο Faulkner et al. (1999), ηε ραξαθηεξίδεη επειημία 

θαη κπνξεί λα δψζεη φιν ην θάζκα ησλ απαληήζεσλ θαη ηε δπλαηφηεηα αλαθάιπςεο θάπνησλ 

πηπρψλ, νπηηθψλ ή παξαγφλησλ πνπ δελ είραλ πξνιεθζεί (Κεδξάθα, 2008: 43). Ζ πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε ζπρλά ρεηξίδεηαη πεξηπηψζεηο, είλαη επαίζζεηε ζηελ πεγή ηεο πιεξνθνξίαο, ζηηο 

δηαδηθαζίεο, ζηελ εκπεηξία. Πιεζηάδεη εγγχηεξα ην εξεπλψκελν αληηθείκελν θαη ζηνρεχεη 

ζηελ νιηζηηθή θαη βαζηά θαηαλφεζε ηεο θνηλσληθήο δσήο. Δλζσκαηψλεη ηελ θαηαζηαζηαθή 

αληίιεςε ησλ δξψλησλ θαη απνηηκά ηηο ζρέζεηο, ηηο έλλνηεο θαη ηα λνήκαηα πνπ ζπλάπηνπλ νη 

άλζξσπνη θαη ηα ζπλδέεη κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Αληί λα αληηπαξαβάιιεη δεδνκέλα 

κνληέισλ ή ππνζέζεσλ, αλαπηχζζεη γλψζεηο απφ ηνπο ηχπνπο ησλ δεδνκέλσλ. Σα δείγκαηα 

είλαη ζρεηηθά κηθξά θαη επεξεάδνληαη απφ ζεσξεηηθέο ζθέςεηο θαη φρη απφ πηζαλφηεηεο. Οη 

κέζνδνη αλάιπζεο πνπ απαζρνιεί είλαη πνιπδηάζηαηεο, φρη ηδηαίηεξα ηππνπνηεκέλεο, 

επέιηθηεο γηα κεγάιν εχξνο θαηαζηάζεσλ θαη ζθνπψλ, πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη 

θαηά ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο θαη λα εηζρσξνχλ ζην ζέκα απφ ηε ζθνπηά ησλ θαηλνκέλσλ θαη 

φρη κφλν απφ ηνπ ζπγγξαθέα. Δμαηηίαο ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο επειημίαο πνπ θέξεη, 

ηαηξηάδεη ζηελ εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ θαη ζχλζεησλ πεξηζηαηηθψλ, θαηλνκέλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ ελέρεη ε δηνίθεζε (Καξαγηάλλεο, 2014: 334). 

  Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαη έρνληαο ππφςε ηα 

παξαπάλσ, επηιέμακε ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε, αθξηβψο δηφηη ζεσξήζεθε σο ε πην 

θαηάιιειε γηα λα απνθαιχςεη ηηο εκπεηξίεο, ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ 

(Σζνπξβάθαο, 1997) γχξσ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη θαη γεληθφηεξα 

ηηο αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο γηα ηελ εγεζία ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

φπσο ηε βηψλνπλ ζηελ πξάμε, σο δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ελψ πξνηηκήζεθε σο 

θαηαιιειφηεξε κέζνδνο ε ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ζπλέληεπμεο 

επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα είλαη άκεζνο, λα θαηαλνεί πιεξέζηεξα θνηλσληθέο αληηιήςεηο θαη 

λα αληιεί πιεξνθνξίεο ζε βάζνο (Ησζεθίδεο, 2003). Ο Oppenheim (1992) ππνζηεξίδεη φηη νη 

ζπλεληεχμεηο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, επεηδή νη απαληψληεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο θαη 

σο απνηέιεζκα απηνχ είλαη πην θηλεηνπνηεκέλνη θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπιινγή 

πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δίλνληαη ζπλήζσο ζηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, κέζσ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξνο ρεηξηζκφο δπζθνιφηεξσλ θαη αλνηρηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεσλ (Cohen, Manion & Morrison, 2007: 452-453).  

Ζ κέζνδνο απηή ελδείθλπηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, φπνπ 

δηεξεπλψληαη απφςεηο θαη ζηάζεηο δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ εγεζία ζηελ εθπαίδεπζε, γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο: πξψηνλ, 

εμαζθαιίδεη ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ζπγθέληξσζε εκπεηξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επηηξέπεη λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο θαη λα θηλεηνπνηεζνχλ νη απνθξηλφκελνη. Γεχηεξνλ, 

θαηαζηεί εθηθηή ηελ θαηάζεζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη καξηπξηψλ πνηνηηθήο θχζεο γηα 
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ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Άιισζηε, ζηε βηβιηνγξαθία έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ κε ζπλέληεπμε δηαζθαιίδεη κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα 

(Τθαληφπνπινο & Νηθνιαΐδνπ, 2008: 44). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κνξθή ηεο εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο (focused 

interview), πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα κειέηε ζε βάζνο ησλ αμφλσλ ηεο έξεπλάο καο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1993: 126-128). H Bell (1997: 148) αλαθέξεη φηη ην πιενλέθηεκα ηεο 

εζηηαζκέλεο ζπλέληεπμεο είλαη φηη νξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ έλα πιαίζην εξγαζίαο, ψζηε ε 

αλάιπζε λα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απινπνηεκέλε. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα νπνηαδήπνηε 

έξεπλα, αιιά ηδηαίηεξα γηα ηηο πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ κειέηεο.  

2.2. Γείγκα ηεο έξεπλαο-Σπκκεηέρνληεο 

Βαζηθή κνλάδα αλάιπζεο ήηαλ ην ζηέιερνο δηνίθεζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ν δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ ζπληζηακέλε ησλ απαληήζεσλ ησλ 

εξεπλψκελσλ ζηειερψλ απνηχπσζε εάλ θαη πψο νη δηεπζπληέο αζθνχλ εγεζία ζην ειιεληθφ 

δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Γηα ηελ άληιεζε ηνπ δείγκαηνο επηιέρζεθε νη λνκνί Έβξνπ, 

Ρνδφπεο θαη Ξάλζεο ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ζ επηινγή ηεο 

πεξηνρήο απηήο έγηλε θπξίσο, επεηδή ε νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο εληζρχεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο πξνΐζηαληαη νη δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηφο καο 

πξνέξρνληαη απφ κηα γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη κηα θνηλή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Δπίζεο, ε αξθνχλησο εθηεηακέλε πξνπαξαζθεπή ηεο έξεπλαο θαη ε 

πςειή εζηίαζε ζην δεηνχκελν θαηέζηεζαλ ιηγφηεξν αλαγθαία ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ 

δείγκαηνο. Πξνηηκήζεθε ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία (purposive sampling) έρνληαο ππφςε φηη 

φινη νη εξεπλεηέο εμαξηψληαη απφ ηελ θαιή ζέιεζε θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ 

θαη φηη ζα ήηαλ κάιινλ δχζθνιν γηα έλα εξεπλεηή πνπ δνπιεχεη κηα εξγαζία κηθξήο 

θιίκαθαο λα βξεη έλα πξαγκαηηθά ηπραίν δείγκα (Bell, 1997: 132).  

Σν δείγκα ζηειερψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζπγθξνηήζεθε απφ δέθα δηεπζπληέο 

7/ζεζίσλ θαη άλσ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ δείγκαηνο εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο θαη ηηο ηεζείζεο εξσηήζεηο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη ζρεηηθά 

κηθξφ, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε πνηνηηθέο έξεπλεο, αιιά θαη απνιχησο θαηάιιειν. 

Δμαηηίαο ηεο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο νξγάλσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιαηζίνπ, κεγαιχηεξν 

κέγεζνο δείγκαηνο ζα κπνξνχζε λα απνβεί δπζθίλεην θαη λα θαηαιήμεη ζε ξερή πξννπηηθή 

(Creswell, 2005: 207).   

3. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλάο καο αθνινχζεζε ζε γεληθέο γξακκέο ηε δηαδηθαζία 

πνπ πξνηείλεη ν Hycner (1985) απφ ηελ νπηηθή ηνπ θαηλνκελνινγηθνχ πξίζκαηνο. Ζ 

αλάγλσζε ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εξσηψκελσλ θαη ε δηαίξεζή ηνπ ζε θαηεγνξίεο 

έγηλε κέζα απφ κία δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο, έρνληαο σο άμνλεο ελδηαθέξνληνο ηα εξεπλεηηθά 
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εξσηήκαηα θαη κεηαβάιινληαο ην ιεθηηθφ πεξηερφκελν ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε ζπλνπηηθά 

επξήκαηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα απνδφζεθαλ κε πνηνηηθνχο φξνπο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ππήξμε 

κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

Οη ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη κεηαγξάθεθαλ φρη κφλν νη θπξηνιεθηηθέο 

δειψζεηο, αιιά θαη ε κε ιεθηηθή, παξαγισζζηθή επηθνηλσλία, έηζη ψζηε λα ζπιιάβνπκε ηα 

λνήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ ησλ ζπλεληεχμεσλ 

πεξηειάκβαλε ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε γξαπηφ ιφγν-θείκελν, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα, 

επεμεξγαζηήθακε κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Κεδξάθα, 2008: 49). Ζ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη κηα κέζνδνο αλάιπζεο, ε νπνία ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία 

θαηεγνξηνπνίεζεο, επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ηνπ ιεθηηθνχ θαη απεηθνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ησλ βηβιίσλ ζε πνζνηηθά δεδνκέλα (Κπξηαδή, 1998). ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν 

ζπζηεκαηηθήο πεξηγξαθήο θη εμήγεζεο θεηκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή αλάγλσζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο δξάζεο ησλ αηφκσλ. Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θεηκέλσλ 

εθθξάδνπλ απφςεηο, ζπκπεξηθνξέο, θνηλσληθέο αμίεο πξάμεηο, πεπνηζήζεηο, δειαδή 

ηδενινγία» (Σζνπξβάθαο, 1997: 144).  

 Ζ κέζνδνο απηή  ζεσξείηαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα λα αλαιπζνχλ πιεξνθνξίεο γξαπηψλ 

ηεθκεξίσλ, δειαδή γηα ηελ αλαδήηεζε θαη αμηνιφγεζε κελπκάησλ ζηνλ έληππν ιφγν, ηδίσο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ πξνθαηαιήςεηο (Verma & Mallick, 2004: 224). Οη 

δαθηπινγξαθεκέλεο, ερεηηθέο θαη ινηπέο παξαηεξήζεηο ηαμηλνκήζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ. ε 

θάζε επφκελε ζπλεδξία ηα επξήκαηα αληεμεηάζηεθαλ, δηαζηαπξψζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ κε 

θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα. Οη δηαδηθαζίεο ηεο ζπιινγήο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

ζπλπθάλζεθαλ, εθφζνλ θάζε λέν ζηνηρείν παξαηήξεζεο ζπγθξηλφηαλ κε ηα πξνεγνχκελα θαη 

ηαπηφρξνλα δελφηαλ κε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ηε ζεσξία θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Οη 

πιεξνθνξίεο επεμεγήζεθαλ κε ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ/ζπκθξαδνκέλσλ. 

Πξνζπαζήζακε λα εηζέιζνπκε ζηνλ θφζκν ηνπ «κνλαδηθνχ αηφκνπ πνπ εξσηάηαη» (Hycner, 

1985) θαη λα θαηαλνήζνπκε φζα ιέεη ν θάζε ζπκκεηέρσλ ζηε ζπλέληεπμε θαη φρη απηά πνπ 

πεξηκέλακε φηη ζα πεη.  

Κεληξηθέο έλλνηεο ή δειψζεηο θαζφξηζαλ ηηο θξίζηκεο νξίδνπζεο εγεζίαο. ην πιαίζην ηεο 

κεζφδνπ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ε δηαδηθαζία, ε νπνία αθνινπζήζεθε, πεξηειάκβαλε ηε 

ζπζηεκαηηθή κέηξεζε κνλάδσλ, νη νπνίεο έπξεπε αξρηθά λα θαζνξηζηνχλ, θαη ζχκθσλα κε 

απηέο, νη απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ λα εληαρζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο-

θαηεγνξίεο πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ, ψζηε λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

(Κπξηαδή, 2006). Οη θαηεγνξίεο απηέο έπξεπε λα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα έρνπλ 

ραξαθηήξα εξκελεπηηθφ (Bird et al, 1999), ψζηε ηα δεδνκέλα λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ελφηεηεο 

πνπ λα πιεξνχλ νξηζκέλνπο κεζνδνινγηθνχο φξνπο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Σζνπξβάθαο, 

1997), δειαδή, λα είλαη νκνηνγελείο, αληηθεηκεληθέο, εμαληιεηηθέο θαη αιιειναπνθιεηφκελεο. 

χκθσλα κε ηνπο Κπξηαδή (2006) θαη Φξεηδεξίθνπ (1995), ζεκείν-θιεηδί ζηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ είλαη ε πξνζερηηθή κειέηε ηνπ πξνο δηεξεχλεζε πιηθνχ εθ ησλ πξνηέξσλ, ψζηε 
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λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθήλεηα θη επηηπρία νη κνλάδεο ηαμηλφκεζεο θαη νη θαηεγνξίεο 

αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ, θαζψο θαη νη πηζαλέο ηνπο ηδηνκνξθίεο  (Κεδξάθα, 2008: 49-50). 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθνκηζζνχλ νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εγεζία ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ρξεηάζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί κία κνλάδα κέηξεζεο, ζηελ νπνία λα 

παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά νινθιεξσκέλα ε νπηηθή θαη νη απφςεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηειερψλ εθπαίδεπζεο. Ύζηεξα απφ ηε ιεπηνκεξή εμέηαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δέθα 

ζπλεληεχμεσλ, σο κνλάδα ηαμηλφκεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ επηιέρζεθε ε θξάζε, επεηδή 

ζεσξήζεθε φηη ζηηο θξάζεηο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, παξνπζηάδεηαη θαιχηεξα ε νπζία ησλ 

απφςεσλ πνπ παξέζεζαλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

3.1. Καηαγξαθή ζηπι εγεζίαο πνπ πηνζεηνύλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ  

ηπι εγεζίαο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο εγεζίαο θαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν εγέηεο ζπκπεξηθέξεηαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο (Mullins, 1991: 267). 

Δίλαη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εγέηεο φηαλ εξγάδεηαη κε άιια άηνκα. 

Απηά ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θάλνπλ ηα άηνκα λα αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη λα αλαπηχζζνπλ ζπλήζεηεο δξάζεο, πνπ γίλνληαη θαηά θάπνην 

ηξφπν πξνβιέςηκεο ζε απηνχο πνπ εξγάδνληαη καδί ηνπο (Hersey & Blanchard, 1988: 146-

147). Σα γλσζηφηεξα πξφηππα εγεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ζηπι εγεζίαο) βαζίδνληαη ζηελ 

παξαδνρή φηη θάζε εγέηεο ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα δχν πξάγκαηα: γηα ηα απνηειέζκαηα 

(δειαδή, πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ην έξγν) θαη γηα ηηο ζρέζεηο (δειαδή, πξνζαλαηνιίδεηαη 

πξνο ηνπο αλζξψπνπο). 

ηελ εξψηεζε «ζύκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, θάζε εγέηεο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο δύν 

κεηαβιεηέο: ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο ή/θαη ηελ απόδνζε εξγαζίαο. Δζείο, πνπ απνδίδεηαη 

πεξηζζόηεξε ζπνπδαηόηεηα, ζην έξγν, ζηνπο αλζξώπνπο ή θαη ζηα δύν;» δφζεθαλ νη εμήο 

απαληήζεηο: 

«Ννκίδσ θαη ζηα δύν. Καηαξρήλ, απηό πνπ ραξαθηεξίδεη ην δηθό κνπ ζρνιείν είλαη ε πξνώζεζε  

ηεο νκαδηθήο-ζπλεξγαηηθήο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. Υπάξρεη ζεηηθή αηκόζθαηξα θαη ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζε κέλα θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο… Πηζηεύσ αθξάδαληα όηη όια ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ 

δηδαζθόλησλ έρνπλ πςειό αίζζεκα επζύλεο, νη ζπλάδειθνη είλαη αθνζησκέλνη ζε απηό πνπ 

θάλνπλ. Γη’ απηό θαη ηηο πην πνιιέο θνξέο ιεηηνπξγνύκε απνηειεζκαηηθά… Απηό πνπ κε 

ελδηαθέξεη είλαη λα πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νη ζηόρνη ηνπ ζρνιείνπ 

θαη νη επηζπκίεο ησλ ζπλαδέξθσλ. Αληαιιάζζνπκε δεκνθξαηηθά ηηο ζθέςεηο καο… Πξνσζείηαη 

θαη ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο, πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο… Καη  απηό γηαηί ηνπο παξέρνληαη 

ηα θίλεηξα γηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ…» (1
νο

 Γηεπζπληήο)   

Παξαηεξνχκε φηη ν δηεπζπληήο απηφο πηνζεηεί ην δεκνθξαηηθό ή ζπκκεηνρηθό ζηηι, δειαδή, 

επηδεηθλχεη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαγσγή θαη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ην πξνζσπηθφ. 

Σν έξγν εθηειείηαη απφ αθνζησκέλν πξνζσπηθφ, γηαηί ππάξρεη αγαζηή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλσλ.  
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«Καηαξρήλ, ην ζηπι πνπ πηνζεηνύκε νη πεξηζζόηεξνη δηεπζπληέο ζρνιείσλ είλαη ην δεκνθξαηηθό-

ζπκκεηνρηθό. Απηό έρεη λα θάλεη κε ηνπο λόκνπο θα ηηο εγθπθιίνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ… Όκσο, πηζηεύσ όηη κάιινλ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα 

«θαηαζθεπαζκέλε» δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία, κε έλα θαηαζθεπαζκέλν ζπκκεηνρηθό πξόηππν. 

Από εθεί θαη πέξα έρσ ηελ αίζζεζε όηη ε αλάπηπμε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζηπι εγεζίαο έρεη λα 

θάλεη κε ηηο πεξηζηάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγώ… Σην ζρνιείν κνπ πξνζπαζώ λα δείρλσ ην 

ίδην ελδηαθέξνλ θαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ, 

απηόο είλαη ν ζηόρνο, ζην κέηξν πάληα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνύ… Γελ κπνξεί θαλείο 

λα απαηηεί πξάγκαηα από θάπνηνλ πνπ δελ κπνξεί  λα δώζεη πην πνιιά από όζα αληέρεη… Όζν 

πεξηζζόηεξν πηέδεηο ηνπο αλζξώπνπο γηα απνηειέζκαηα, ηόζν εληνλόηεξν είλαη θαη ην stress πνπ 

πξνθαιείο...» (2
νο

 Γηεπζπληήο)   

Απφ ηελ απάληεζε απηή δηαπηζηψλνπκε φηη ην ζηηι ηνπ εθθξεκνύο, δειαδή ην ηζνξξνπεκέλν, 

κέηξην ελδηαθέξνλ ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ απφδνζε ηεο εξγαζίαο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

αλζξψπσλ, είλαη ην πξφηππν ζπκπεξηθνξάο πνπ πηνζεηεί ν 2
νο

 δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

φηαλ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

«Απηό πνπ κε ελδηαθέξεη πάλσ από όια είλαη λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα ό,ηη πξνβιέπεηαη από ην 

ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, λα πινπνηνύληαη πάζε ζπζία νη ζηόρνη ηνπ ζρνιείνπ… Σαθώο, ε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, γηαηί απηό επηβάιιεη ην ηζρύνλ ζεζκηθό 

πιαίζην… Δγώ, αθνύσ πάληα θαη ηηο γλώκεο ησλ άιισλ. Όκσο, ζέισ λα θαζνξίδσ όζν κπνξώ, 

ηηο πξάμεηο ησλ ζπλαδέξθσλ εθπαηδεπηηθώλ, λα ειέγρσ, λα επνπηεύσ, λα παξαθνινπζώ ηελ 

νξζή εθαξκνγή ησλ εγθπθιίσλ… Σε κηα κεγάιε ζρνιηθή κνλάδα όπσο ε δηθή κνπ, θάπνηεο 

απνθάζεηο ηηο παίξλσ κόλνο κνπ, ρσξίο λα δίλσ πνιιέο εμεγήζεηο ζην πξνζσπηθό. Γελ κπνξεί 

λα γίλεη θη αιιηώο. Ο ρξόλνο είλαη πνιύηηκνο…»  (3
νο

 Γηεπζπληήο)      

Παξαηεξνχκε φηη ην απηαξρηθό ζηπι, φπνπ ην εγεηηθφ ζηέιερνο δείρλεη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ παξαγσγή θαη ρακειφ γηα ην πξνζσπηθφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην απηαξρηθό 

θαινπξναίξεην ζηπι, φπνπ ν εγέηεο είλαη απηαξρηθφο, φκσο, επηηξέπεη θάπνηαο κνξθήο 

επηθνηλσλία κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ηνχην γηα λα ηνπο δείμεη φηη είλαη πξνζηηφο θαη 

πξάηηεη γηα ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ, είλαη ην ζηπι πνπ πηνζεηεί ν 3
νο

 δηεπζπληήο ηεο έξεπλάο 

καο.    

«Πξνζαλαηνιίδνκαη πεξηζζόηεξν ζηνπο αλζξώπνπο… Πξνζπαζώ ζην ζρνιείν καο λα ππάξρεη 

ζεηηθή αηκόζθαηξα θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κειώλ, ζπγθαιώ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ηα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο ελεκεξώλσ γηα θάζε ζεζκηθή αιιαγή πνπ γίλεηαη… 

Όιεο ηηο απνθάζεηο ηηο παίξλνπκε από θνηλνύ, κε  δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Δλζαξξύλσ 

πάληα ηε ζπδήηεζε γηα έλα ζέκα, ηνλ αλνηρηό δηάινγν θαη κεηά παίξλνπκε απνθάζεηο, πνπ 

αληαλαθινύλ ηε ζπλαίλεζε  όισλ  καο… Γίλεηαη πάληα πξνζπάζεηα γηα ζπλαίλεζε… Σηόρνο 

κνπ είλαη ε ππεπζπλόηεηα θαη ε δέζκεπζε γηα ζπιινγηθά απνηειέζκαηα…» (4
νο

 Γηεπζπληήο)      

Γηαπηζηψλνπκε απφ ηα παξαπάλσ φηη ην δεκνθξαηηθό-ζπκκεηνρηθό ζηπι είλαη απηφ πνπ 

πηνζεηεί ν 4
νο

 δηεπζπληήο, θαζψο επηδεηθλχεη πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα θαη ην 

απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ.   
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«Αλ είρα πεξηζζόηεξν ρξόλν ζα έδηλα ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ησλ 

ζπλαδέξθσλ, ζηελ πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζά καο, αιιά θαη κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο ηνπ θαη ιηγόηεξν ζηελ πινπνίεζε ησλ θαζεθόλησλ θαη ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζρνιείνπ… 

Απηά δελ ηειεηώλνπλ πνηέ… Θα πξνζπαζνύζα γηα ηε ελίζρπζε ηνπ εζηθνύ ηνπο, ηε βειηίσζε 

ηεο επηθνηλσλίαο, ηελ νηθνδόκεζε ζηαζεξώλ, δπλαηώλ ζρέζεσλ ζηελ νκάδα… Δίλαη πνιύ 

ζεκαληηθό λα ληώζεη θάπνηνο πσο ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα θηιηθό πεξηβάιινλ εξγαζίαο, λα 

ληώζεη επραξηζηεκέλνο. Ννκίδσ, όηη ηόηε ηα πξάγκαηα γίλνληαη πην εύθνια…» (5
νο

 Γηεπζπληήο)  

Ζ απάληεζε απηή καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ην αλζξσπηζηηθό ζηπι εγεζίαο είλαη απηφ 

πνπ αθνινπζεί ν 5
νο

 δηεπζπληήο ηεο έξεπλάο καο. Ο εγέηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ ην ζηπι 

εγεζίαο ηείλεη λα ππνινγίδεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο δίλνληαο κηθξφηεξε 

έκθαζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο απέλαληη ζηελ εξγαζία. Δπηδηψθνληαο λα 

ηνπο θξαηάεη επραξηζηεκέλνπο θαη επηπρηζκέλνπο, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία αξκνλίαο θαη 

ζπληνληζκνχ ηεο νκάδαο.   

«Μνπ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηώ ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηδέεο όισλ ησλ πθηζηακέλσλ, γη απηό θαη 

επηθνηλσλώ ηαθηηθά καδί ηνπο. Αξθεηέο θνξέο δεηάσ ηε γλώκε ηνπο θαη πξνζπαζώ λα 

ιεηηνπξγώ γηα ην ζπκθέξνλ όισλ, αιιά πνιιέο θνξέο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη από εκέλα…. 

Γελ είλαη πάληα εύθνιν λα έρεηο ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ άιισλ. Απηό πνπ πξνέρεη είλαη ε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ εξγαζηώλ ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη επηηαθηηθέο… Ο 

ρξόλνο ηξέρεη, πνιιέο θνξέο νύηε πνπ πξνιαβαίλεηο λα γλσξίζεηο ηνπο άιινπο ζπλαδέξθνπο… 

Οη ζρέζεηο κνπ καδί ηνπο ζα έιεγα όηη είλαη ηππηθέο, ππεξεζηαθέο… »   (6
νο

 Γηεπζπληήο) 

Γηαπηζηψλνπκε απφ ηελ παξαπάλσ απάληεζε φηη ην απηαξρηθό θαινπξναίξεην ζηπι είλαη απηφ 

πνπ αθνινπζεί ν 6
νο

 δηεπζπληήο, θαζψο ν εγέηεο επηηξέπεη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο κε ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Θα κπνξνχζε, φκσο, λα ραξαθηεξηζζεί θαη   ζπκβνπιεπηηθό ζηπι, 

θαζψο ν εγέηεο κέζσ κηαο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηδέεο 

φισλ ησλ πθηζηακέλσλ. Αλαζέηεη θάπνηεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, φκσο, 

δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο θαη ε ηειηθή απφθαζε είλαη ηνπ ίδηνπ.  

«Κύξηνο ζηόρνο κνπ είλαη, θαηαξρήλ, ε αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο...  Δληζρύσ κε θάζε 

ηξόπν ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο θαη επηδηώθσ ην ζπληνληζκό ηνπο. Όινη νη ζηόρνη ηνπ ζρνιείνπ 

νξίδνληαη από θνηλνύ κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, έηζη ώζηε όινη καδί λα πξνζπαζήζνπκε λα 

ηνπο πινπνηήζνπκε. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ληώζνπλ νη ζπλάδεξθνη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

ζπιιόγνπ δηθέο ηνπο… Σπλήζσο νη ζηόρνη πνπ ζέηνπκε είλαη πςεινί. Έρνπκε πςειέο 

πξνζδνθίεο γηα ηνπο καζεηέο καο, αιιά θαη γηα καο ηνπο ίδηνπο. Γελ εθεζπράδνπκε… 

Πξνζπαζώ λα παξαθηλώ ηνπο ζπλαδέιθνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηώλ ησλ ζηόρσλ, απηώλ 

ησλ πξνζδνθηώλ… Δθρσξώ αξκνδηόηεηεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο δίλσ ηελ επθαηξία λα 

ρεηξηζηνύλ  δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην ζρνιείν… Δληζρύσ κε θάζε ηξόπν ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο 

κέζα από επαίλνπο, κέζα από ηελ αλαγλώξηζε ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπο….» (7
νο

 Γηεπζπληήο)  

Παξαηεξνχκε φηη ην δεκνθξαηηθό-ζπκκεηνρηθό ζηπι, φπνπ ε παξαθίλεζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

νκαδηθνχ πλεχκαηνο είλαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν θαη  θχξηνο ζηφρνο ηνπ εγέηε είλαη ε 

ελζάξξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε ζέζπηζε πςειψλ ζηφρσλ, 
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είλαη ην ζηπι πνπ αθνινπζεί ν 7
νο

 δηεπζπληήο.  Ζ ζέζπηζε πςειψλ ζηφρσλ απμάλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαζψο  θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ κε ηελ 

επίηεπμή ηνπο.  

«Γίλσ ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηνπο αλζξώπνπο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Με ελδηαθέξεη λα 

ηθαλνπνηνύληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα θηιηθό ζην 

ρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο, νη ζρέζεηο λα είλαη αξκνληθέο, νη άλζξσπνη λα επηθνηλσλνύλ κεηαμύ 

ηνπο. Δίλαη πνιύ βαζηθό νη ζπλάδειθνη λα ληώζνπλ όηη ηνπο εθηηκνύλ,  όηη αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αμία ηνπο, όηη έρνπλ ηθαλόηεηεο, όηη είλαη ζεκαληηθνί… Σην ζρνιείν απηό δνπιεύνπκε πνιύ ηελ 

απηνεθηίκεζή καο σο δάζθαινη θαη έλαο δάζθαινο πνπ ηα έρεη θαιά κε ηνλ εαπηό ηνπ, πνπ 

ληώζεη πςειή απηνεθηίκεζε, ηόηε απηό ην κεηαδίδεη θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ… Απηό πνπ 

επηδηώθνπκε είλαη λα αθνύγνληαη νη γλώκεο όισλ. Δίλαη ζεκαληηθό ζε έλα ζρνιείν λα ππάξρεη 

θιίκα αλάπηπμεο θαη αληαιιαγήο ηδεώλ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όκσο, απηό είλαη πνιύ δύζθνιν 

λα ζπκβεί… Γηαηί ην ιέσ απηό; Γηαηί πηζηεύσ πσο ζηα πεξηζζόηεξα επηθξαηεί κηα επηθαλεηαθή 

ζπλαδειθηθόηεηα, κηα «ξερή» δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία. Κη απηό έρεη λα θάλεη κε ηα 

πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο…  Όηαλ νη ζπλάδειθνη 

ληώζνπλ ζηα αιήζεηα «νκάδα», αληαιιάμνπλ ηδέεο, εκπεηξίεο, ζπλαηζζήκαηα, ηόηε ζα ππάξμεη 

θαη όξεμε γηα δξάζε… Όια  απηά, βέβαηα, ζπληεινύλ ζηε κέγηζηε απόδνζε ηεο νκάδα, ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο κεγαιύηεξεο δπλαηήο δέζκεπζεο εθ κέξνπο ηνπο όηη ζα εξγαζηνύλ όζν 

ρξεηάδεηαη, όηη ζα αλαιάβνπλ ξίζθα, όηη ζα θαηλνηνκήζνπλ… »   (8
νο

 Γηεπζπληήο) 

Ζ απάληεζε απηή καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε  φηη, ζχκθσλα κε ηε δηάθξηζε ησλ Goleman et 

al (2002), ην ζπλαδεξθηθό ζηπι εγεζίαο (Affiliative style) είλαη απηφ πνπ δηαθξίλεη ηνλ 8
ν
 

δηεπζπληή ηεο έξεπλάο καο, αθνχ πξνηάζζεη ηα άηνκα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο πάλσ απφ 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θαζήθνληα απέλαληη ζηελ εξγαζία. Ο δηεπζπληήο πνπ ρξεζηκνπνηεί απηφ 

ην ζηπι εγεζίαο είλαη αλνηρηφο ζην κνίξαζκα ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγεί έλα θιίκα ζπλαδειθηθφ θαη θηιηθφ ζηνλ νξγαληζκφ. Σείλεη λα 

εθηηκάεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο δίλνληαο κηθξφηεξε έκθαζε ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη κεγαιχηεξε ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

ππαιιήισλ ηνπ. Έηζη, εμαζθαιίδεη ηζρπξέο ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Απηφο ν ηχπνο εγεζίαο πξνζθέξεη άπιεηα ζεηηθή αλαγλψξηζε. Απηή ε αλαγλψξηζε επελεξγεί 

ζεηηθά θαη θηλεηνπνηεί ηνπο εξγαδνκέλνπο. Οη ηθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληή-εγέηε πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ νκάδσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε 

ρξήζε ηεο θνηλσληθήο δχλακεο, ε ζεηηθή εθηίκεζε, ε δηνίθεζε νκαδηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε 

αθξηβήο απηνεθηίκεζε (Boyatzis, 1982: 122).      

«Σηνρεύσ πεξηζζόηεξν ζην άηνκν σο πξνζσπηθόηεηα θαη ιηγόηεξν ζηα θαζήθνληά ηνπ… Οη 

ζπλάδεξθνη πεξλνύλ δύζθνια ηα ηειεπηαία ρξόληα κε όιν απηό πνπ ζπκβαίλεη, γη’ απηό θαη 

επηδηώθσ λα είλαη επραξηζηεκέλνη, επηπρηζκέλνη… Θεσξώ πνιύ ζεκαληηθό ην ρηίζηκν θαη 

δέζηκν ηεο νκάδαο, ηηο αξκνληθέο ζρέζεηο αλάκεζα ηνπο, ηελ απνθπγή ζπγθξνύζεσλ. Απηό πνπ 

έρνπλ αλάγθε νη ζπλάδεξθνη είλαη ε αλαπηέξσζε ηνπ εζηθνύ ηνπο, ε αλαγλώξηζε ησλ θόπσλ 

ηνπο… Κη ύζηεξα έξρεηαη θαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ…» (9
νο

 Γηεπζπληήο) 
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Γηαπηζηψλνπκε απφ ηελ παξαπάλσ απάληεζε φηη ην αλζξσπηζηηθό ζηηι, φπνπ ν δηεπζπληήο 

δίλεη έκθαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο πνπ νδεγνχλ ζε έλα 

άλεην θηιηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ξπζκφ εξγαζίαο, ελψ δείρλεη ρακειφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ παξαγσγή θαη ηελ απφδνζε έξγνπ, είλαη ην ζηπι πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 9
νο

 δηεπζπληήο.     

«Δμαξηάηαη από ηελ σξηκόηεηα ησλ κειώλ ηεο νκάδα θαη από ηελ εκπεηξία ηνπ δηεπζπληή ηη 

από ηα δύν ζα αθνινπζήζεη… Δγώ έρσ πιήξε εκπηζηνζύλε ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, 

ρξεζηκνπνηώ ηηο γλώζεηο, ηηο ηδέεο ηνπο, ηνπο αλαζέησ αξκνδηόηεηεο. Πξνζπαζώ λα 

δηαζθαιίζσ ηηο θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηε ζπιινγηθή εξγαζία, ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ, ηε ζύκπλνηα, ηε ζπλεξγαζία.  Με ελδηαθέξεη ην πςειό εζηθό ησλ ζπλαδέιθσλ, 

γηαηί κόλν έηζη πινπνηείο θαη πςεινύο ζηόρνπο…»   (10
νο

 Γηεπζπληήο)   

Παξαηεξνχκε φηη ην δεκνθξαηηθό-ζπκκεηνρηθό ζηπι είλαη απηφ πνπ πηνζεηεί ν 10
νο

 δηεπζπληήο 

ηεο έξεπλάο καο. 

3.2. Καηαγξαθή ηύπσλ-κνληέισλ εγεζίαο πνπ πηνζεηνύλ νη δηεπζπληέο ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ  

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα «πνηνλ ηύπν-κνληέιν εγεζίαο πηζηεύεηε όηη εθαξκόδεηε 

σο δηεπζπληήο ζρνιηθήο κνλάδαο;» δελ κπφξεζαλ λα απαληήζνπλ φινη νη δηεπζπληέο, θαζψο 

θάλεθε φηη θάπνηνη δε γλσξίδνπλ ηα κνληέια εγεζίαο (δηνηθεηηθή, δηαπξνζσπηθή, 

κεηαζρεκαηηζηηθή, ζπκκεηνρηθή, ζπλαιιαθηηθή εγεζία θιπ.). Άιισζηε, νη δηαθνξνπνηήζεηο, 

νη αιιεινεπηθαιχςεηο, ε δηαθνξεηηθή εζηίαζε θαη ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε κνξθήο εγεζίαο, 

αιιά θαη ηα δπζδηάθξηηα φξηα κεηαμχ ηνπο νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα απνθιεηζηηθά ζηελ επηζήκαλζε θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

δηαθφξσλ ηχπσλ εγεζίαο, αιιά θπξίσο ζηελ αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ κνληέισλ εγεζίαο, ε 

εθαξκνγή ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνσζήζεη ζεηηθή νξγαλσηηθή αιιαγή θαη βειηίσζε. 

Γηαπηζηψζακε, ινηπφλ, φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο δελ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη ζε 

ζέκαηα δηνίθεζεο θαη εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ψζηε λα γλσξίδνπλ ηα επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα θαη λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ πνηνλ ηχπν-κνληέιν εγεζίαο επηιέγνπλ γηα ην 

ζρνιείν ηνπο. Γη’ απηφ ην ιφγν ππνβάιακε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ εξψηεζή καο ζηνπο 

δηεπζπληέο ζρεηηθά κε ην κνληέιν εγεζίαο πνπ πηνζεηνχλ: «Πεξηγξάςηε κε ιίγα ιόγηα πνύ 

εζηηάδεηαη πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή ζαο σο δηεπζπληήο, π.ρ. ζηα θαζήθνληα, ζηηο 

δνκέο, ζηελ νκαδηθόηεηα, ζηελ αιιαγή, ζηνλ έιεγρν, ζηελ παξαθίλεζε, ζηε ζπλαιιαγή 

κε ηνπο ζπλαδέξθνπο κε ζθνπό ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθόηεηα, ζηε δεκηνπξγία 

νξάκαηνο, ζηελ επνπηεία, ζηελ θαιιηέξγεηα πξνζδνθηώλ θιπ;». Οη απαληήζεηο πνπ 

ιάβακε είλαη νη εμήο: 

«Τν πην ζεκαληηθό, θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη ε νκάδα θαη νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

νκάδαο. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ηεξνύληαη ζε έλα ζρνιείν νη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ζηηο απνθάζεηο… Η ζπκκεηνρή δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαρέεηαη ε 

αηνκηθή γλώζε θαη εκπεηξία  ηνπ θαζελόο. Η ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ εμαζθαιίδεη ηε 

δέζκεπζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, εμαζθαιίδεη ηελ πνηόηεηα ζηελ εξγαζηαθή δσή, εληζρύεη ηα 
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θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ… Καη απηό νδεγεί ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ 

έξγσλ…» (1
νο

 Γηεπζπληήο)  

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ εθαξκφδεη ν 1
νο

 δηεπζπληήο ηεο 

έξεπλάο καο είλαη ε δηαλεκεκέλε ή ζπκκεηνρηθή εγεζία, ε νπνία πξνυπνζέηεη φηη νη 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο νκάδαο απνηεινχλ ην θεληξηθφ ζεκείν εζηίαζεο ηεο 

πξνζνρήο ηεο νκάδαο. Οη Sergiovanni (1984) θαη Copland (2001) ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζπκκεηνρηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηελ απνθπγή ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο εγεζίαο ζε έλα 

πξφζσπν θαη ηελ θαηαλνκή ηεο ζε κηα επξχηεξε βάζε (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 45). Ζ 

κνξθή απηή εγεζίαο βαζίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη επηβάιιεηαη κε βάζε ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο, αιιά θαη ζηε δχλακε εμνπζίαο 

θαη επηξξνήο, ε νπνία είλαη δπλεηηθά δηαζέζηκε ζε νπνηνδήπνηε εκπιεθφκελν ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, λνκηκνπνηεκέλν κε βάζε ηηο εηδηθέο γλψζεηο ηνπ, ην δεκνθξαηηθφ δηθαίσκά ηνπ 

ηεο επηινγήο θαη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ ζηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ (Leinthwood & Duke, 

1999 ζην Καηζαξφο, 2007: 110).  

«Θα ζαο έδηλα ηελ πην ζπλεζηζκέλε, ηελ πην ηεηξηκκέλε απάληεζε: όηη εθαξκόδσ ηε 

ζπκκεηνρηθή εγεζία. Απηό άιισζηε καο έκαζε ην ίδην ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα… Όκσο, όπσο 

ζαο είπα θαη πξνεγνπκέλσο, πξόθεηηαη γηα κηα «θαηαζθεπή» πνπ ζε ηίπνηα δε ζπλεηζθέξεη ζην 

ζρνιείν… Γελ ππάξρεη αιεζηλή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ νύηε γλήζηα ζπλαδειθηθόηεηα 

ζηα ζρνιεία θαη νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί είλαη αδηάθνξνη… Απηόο, όκσο, είλαη έλαο 

ζνβαξόο ιόγνο λα δώζσ αθόκε πεξηζζόηεξε βαξύηεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

νκαδηθόηεηαο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Αλ αληηκεησπίδσ ηνπο ζπλαδέξθνπο κε ζεβαζκό θαη 

ελδηαθέξνλ, αλ αθνύσ ηε γλώκε ηνπο γηα ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ, αλ αλαγλσξίδσ ηελ αμία ηνπο, 

ηόηε ζηγά ζηγά πηζηεύσ όηη ζα θαηαθέξνπκε λα νηθνδνκήζνπκε ηε γλήζηα ζπλεξγαζία, ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ… »  (2
νο

 Γηεπζπληήο)  

Ζ απάληεζε απηή ηνπ 2
νπ

 δηεπζπληή καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ελφο ζπκκεηνρηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηηο ζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ. Δάλ 

απηνί ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ελεξγεηηθά, ηφηε απηή κπνξεί λα πεηχρεη. Αλ, φκσο, 

δείρλνπλ απάζεηα ή ερζξηθφηεηα, θαίλεηαη ζίγνπξν φηη ην κνληέιν ζα απνηχρεη (Hellawell, 

1998 ζην Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 47). Αθφκε, είλαη πνιχ πηζαλφ, νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ 

επηζπκνχλ πάληα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ άζθεζε εγεζίαο, θαζψο πνιινί εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ δελ είλαη 

πάληα επηζπκεηή (Hoy & Miskel, 2013
. 

Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). Ο Hoyle (1986) 

ππνζηεξίδεη φηη νη γξαθεηνθξαηηθέο θαη πνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη 

γλήζηα ζπλαδειθηθφηεηα ζηα ζρνιεία. Οη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηα ζρνιεία εμαξηψληαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ, παξά απφ ηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 47-48).  

«Ωο δηεπζπληήο γλσξίδσ ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ κνπ θαη επηδηώθσ ηελ επίηεπμή ηνπο. Απηό 

πνπ δεηώ είλαη ε ζπκκόξθσζε θαη ν έιεγρνο ησλ πθηζηακέλσλ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζπαζεηώλ ηνπο γηα ην θαιό ηνπ ζρνιείνπ… Δπεηδή μέξσ ηηο αλάγθεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ 
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θαζελόο, ηνπο αλαζέησ θαζήθνληα θαη εξγαζίεο πνπ πεξηκέλσ λα ηηο νινθιεξώζνπλ. Καη εγώ 

ζα θεξζώ αλάινγα… Γειαδή, ζα ηνπο αληακείςσ…» ( 3
νο

 Γηεπζπληήο)  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία είλαη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ 

αθνινπζεί ν 3
νο

 δηεπζπληήο ηεο έξεπλάο καο. Ο εγέηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γλσξίδεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη, ζε αληάιιαγκα ηεο εξγαζηαθήο ηνπ απφδνζεο, επηρεηξεί κε 

πνιινχο θαη πνηθίινπο ηξφπνπο λα ηηο ηθαλνπνηήζεη. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηα θαζήθνληα πνπ 

αλαηίζεληαη απφ ηνλ εγέηε θαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ ππεξεζηψλ κε δηάθνξεο αληακνηβέο. 

Θα κπνξνχζε, φκσο, λα εηπσζεί φηη πξνζεγγίδεη θαη ην κνληέιν ηεο δηνηθεηηθήο εγεζίαο, ηεο 

νπνίαο νη δηάθνξεο εθδνρέο ζρεδφλ ηαπηίδνπλ ηελ εγεζία κε ηε δηνίθεζε ή κε ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο. O Bush (2007) αλαθέξεηαη ζε ζηφρνπο, δνκέο θαη έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο, 

γη’ απηφ θαη ε κνξθή απηή πεξηγξάθεηαη θαη σο δηαρεηξηζηηθή εγεζία, ελψ νη Leithwood, 

Jantzi θαη Steinbach (1999: 14) ππνζηεξίδνπλ πσο ζηε δηνηθεηηθή εγεζία νη εγέηεο εζηηάδνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο πάλσ ζηηο ιεηηνπξγίεο, ζηα θαζήθνληα θαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο. 

«Δζηηάδσ πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή κνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο νκαδηθόηεηαο, γηαηί πηζηεύσ όηη 

από εδώ μεθηλνύλ όια… Σηα πιαίζηα ησλ θαζεθόλησλ κνπ είκαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθαιώ 

ηα κέιε ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ζε ζπλεδξηάζεηο, λα γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εμσδηδαθηηθώλ 

εξγαζηώλ, λα ηνπο ελεκεξώλσ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία θιπ. Απηά, όκσο δελ αξθνύλ… 

Απηό πνπ επηδηώθσ είλαη ε αλάπηπμε κηαο νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ κειώλ… Πσο 

ην πεηπραίλεη θαλείο απηό; Μα, αληηκεησπίδνληάο ηνπο ηζόηηκα, δίλνληάο ηνπο αξκνδηόηεηεο, 

θάλνληάο ηνπο ζπλππεύζπλνπο, εκπλένληάο ηνπο, ππνθηλώληαο ηνπο λα θάλνπλ πξάγκαηα, λα 

πξνσζήζνπλ θνηλνύο ζηόρνπο. Θέιεη δνπιεηά όιν απηό, αιιά πηζηεύσ όηη έηζη πξνσζείηαη ε 

ζπκκεηνρή ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα… »   (4
νο

 Γηεπζπληήο) 

Απφ ηελ παξαπάλσ απάληεζε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπκκεηνρηθή εγεζία 

είλαη ην κνληέιν πνπ αθνινπζεί πνιχ ζπλεηδεηά ν 4
νο

 δηεπζπληήο.   

Απηό πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε ζρνιηθή κνλάδα είλαη ην πνιύπινθν θαη ην απξόβιεπην. Ννκίδσ 

πσο θαλέλα κνληέιν εγεζίαο δελ κπνξεί λα είλαη από κόλν ηνπ απνηειεζκαηηθό, θάζε 

πεξίπησζε ζρνιείνπ είλαη δηαθνξεηηθή… Απηό πνπ θαηά ηε γλώκε κνπ είλαη ζεκαληηθό, είλαη 

λα επηιέγνπκε θάζε θνξά ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά, ην ζσζηό ηξόπν αληίδξαζεο, ηε ζσζηή 

ζηξαηεγηθή γηα λα αληαπνθξηζνύκε ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ… Οη αλάγθεο ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη θάζε κέξα θαη δηαθνξεηηθέο… Άξα, θάζε θνξά ζα πξέπεη λα αληηδξώ θη εγώ 

αλάινγα…»  (5
νο

 Γηεπζπληήο) 

Ζ απάληεζε απηή ηνπ 5
νπ

 δηεπζπληή καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ 

αθνινπζεί είλαη ε ελδερνκεληθή εγεζία. Ζ ελδερνκεληθή εγεζία βαζίδεηαη ζηηο ππνζέζεηο φηη 

θαλέλα κνληέιν εγεζίαο δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο θαη φηη 

νη εγέηεο κπνξνχλ λα αιιάδνπλ κνληέια εγεζίαο θαη λα αμηνπνηνχλ έλα κεγάιν ξεπεξηφξην 

εγεηηθψλ πξαθηηθψλ, πξνζαξκνδφκελνη ζηηο ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο (Καηζαξφο, 2008: 111). 

Ο Yukl (2002) αλαθέξεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε κε πξνγλσζηηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ 

έξγνπ θαη, επνκέλσο, ζηελ αλάγθε νη εγέηεο λα αλαγλσξίδνπλ δηαξθψο ηελ θαηάζηαζε θαη λα 

πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε απηή. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
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ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, 

βαζηδφκελνο ζε έλα πιήζνο ζηξαηεγηθψλ απφ ηνπο επηκέξνπο ηχπνπο εγεζίαο (Leithwood et 

al. 1999) επηιέγνληαο γηα θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε ηελ θαηαιιειφηεξε. 

«Πξώηα-πξώηα, σο δηεπζπληήο θξνληίδσ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ κε 

βάζε ηα πξνβιεπόκελα…. Δπηδηώθσ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθόηεηαο, ηεξώ απαξέγθιηηα ην ηζρύνλ λνκνζεηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ, αμηνπνηώ ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία γηα ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, κεξηκλώ γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ καζεηώλ… Φξνληίδσ γηα ηελ αμηνπνίεζε όισλ ησλ πόξσλ, 

αλζξώπηλσλ θαη πιηθώλ. Γεληθά, θξνληίδσ γηα ηελ έγθαηξε αληαπόθξηζή κνπ ζηηο ππεξεζηαθέο 

ππνρξεώζεηο… » (6
νο

 Γηεπζπληήο)  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηνηθεηηθή εγεζία είλαη ην κνληέιν πνπ αθνινπζεί 

ν 6
νο

 δηεπζπληήο ηεο έξεπλάο καο, φπσο θαη ν 3
νο

 δηεπζπληήο. O πβξηδηθφο φξνο «δηνηθεηηθή 

εγεζία» ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο δχν ζπκπιεξσκαηηθνχο θαη ζπρλά αληηθαηηθνχο ξφινπο 

πνπ νη δηεπζπληέο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηνλψζνπλ ηηο λέεο ηνπο 

πξνζπάζεηεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο ξνπηίλαο (Hunt, 2004). Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δηνηθεηηθήο εγεζίαο είλαη παξφκνηνο κε απηφλ ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα 

ηελ θιαζηθή δηνίθεζε. Σν κνληέιν απηφ εγεζίαο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηελ εγεζία 

εθείλε πνπ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία, ηελ αιιαγή θαη ηελ αλάιεςε ξίζθνπ. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ πεξηιακβάλεη θαζφινπ ηελ έλλνηα ηνπ νξάκαηνο, πνπ είλαη ε 

βαζηθή έλλνηα ζηα πεξηζζφηεξα κνληέια εγεζίαο. ηε δηνηθεηηθή εγεζία ε εζηίαζε είλαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ παξά ζηνλ νξακαηηζκφ ελφο θαιχηεξνπ 

κέιινληνο γηα ην ζρνιείν (Dressler, 2001). 

«Δζηηάδσ πεξηζζόηεξν ζηελ πξόιεςε όισλ ησλ θαηαζηάζεσλ… Γειαδή, θξνληίδσ εμ’ αξρήο 

γηα ηε δηακόξθσζε θνηλώλ αμηώλ, θνηλώλ αληηιήςεσλ θαη ζην ρηίζηκν ελόο θνηλνύ νξάκαηνο 

γηα ην ζρνιείν. Δζηηάδσ ζηηο ηθαλόηεηεο όισλ  ησλ κειώλ ηεο νκάδαο θαη ζηελ αθνζίσζή ηνπο 

ζηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ… Αλ θαηαθέξνπκε πςειά επίπεδα δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο ζε 

απηό πνπ ζέινπκε λα πεηύρνπκε, αλ παξαθηλεζνύλ όινη θαη ζπλεξγαζηνύλ γηα ην θαιό ηνπ 

ζρνιείνπ, ηόηε λνκίδσ πσο όινη ζα αλαπηπρζνύλ. Καη δάζθαινη θαη καζεηέο…»   (7
νο

 

Γηεπζπληήο)  

Σα παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζηε δηαπίζησζε φηη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη ην 

κνληέιν πνπ αθνινπζεί ν 7
νο

 δηεπζπληήο, αθνχ ν κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο είλαη απηφο πνπ 

θξνληίδεη απφ πξηλ γηα ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνζπαζεί λα 

δηακνξθψζεη ηηο αληηιήςεηο, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε αληίζεζε κε ην 

δηεθπεξαησηή εγέηε, ν νπνίνο αληηδξά εθ ησλ πζηέξσλ θαη θάλεη ρξήζε κίαο ζπλαιιαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ παξαθίλεζε ησλ πθηζηακέλσλ (Cheng, 1996a 
.
 Firestone & Louis, 1999 

ζην Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 70). Απηφο ν ηχπνο εγεζίαο εζηηάδεη ζηελ επηξξνή σο πξνο 

ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Τςειφηεξα επίπεδα 

πξνζσπηθήο δέζκεπζεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κεγαιχηεξεο ηθαλφηεηεο γηα 

πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ ππνηίζεηαη φηη νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα 

παξαγσγηθφηεηα (Leithwood & Duke, 1999 ζην Καηζαξφο, 2008: 108). 
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«Τν δεηνύκελν είλαη ε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, κε ηνπο 

καζεηέο, κε ηνπο γνλείο… Γηα λα γίλεη, όκσο, απηό, ρξεηάδεηαη ν δηεπζπληήο λα κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ηα θίλεηξα θαη ηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ αλζξώπσλ, ηηο δηαζέζεηο ηνπο, ηηο αλεζπρίεο 

ηνπο, ην ραξαθηήξα ηνπο… Όια είλαη ζέκα ρεηξηζκνύ… Αλ ελδηαθεξζείο πξαγκαηηθά γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ ζπλαδέξθσλ, γηα ηηο επηζπκίεο, γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηνπο ην δείμεηο, ηόηε 

είλαη πην εύθνιν λα ηνπο εκπλεύζεηο, λα ηνπο θαζνδεγήζεηο πξνο, λένπο ζηόρνπο…»   (8
νο

 

Γηεπζπληήο)  

Ζ δηαπξνζσπηθή εγεζία θαίλεηαη φηη είλαη ην κνληέιν πνπ πηνζεηεί ν 8
νο

 δηεπζπληήο. Δίλαη 

ην κνληέιν εγεζίαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ζπλαδειθηθφηεηα θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο ζρεηίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Bush 

(1999, 2003), κε κηα δηαδηθαζία απηνζπλαίζζεζεο, ε νπνία νδεγεί ζε κηα επηηπρεκέλε 

αιιειεπίδξαζε κε ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Ζ δηαπξνζσπηθή εγεζία βαζίδεηαη ζηε 

δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε, ε νπνία νξίδεηαη σο κηα απζεληηθή ζεηξά απφ δηαηζζεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ απμεκέλε απηνεπίγλσζε θαη απηνγλσζία, ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή εκπινθή κε άιινπο. χκθσλα κε ηνπο Gardner & Hatch 

(1989: 6) ε δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαθξίλεη θαη λα 

αληηδξά θαηάιιεια ζηε δηάζεζε, ζην ραξαθηήξα, ζηα θίλεηξα θαη ζηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ. Ζ απηεπίγλσζε δηεπθνιχλεη ηφζν ηελ ελζπλαίζζεζε φζν θαη ηελ απηνδηαρείξηζε, 

ελψ κε ηε ζεηξά ηνπο νη δπν απηέο ηθαλφηεηεο, ζε ζπλδπαζκφ, ζπκβάιινπλ ζηνλ 

απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζρέζεψλ καο κε ηνπο άιινπο.  

«Σην ζρνιείν πξέπεη όινη λα εκπιέθνληαη ζηελ από θνηλνύ ιήςε απνθάζεσλ θαη νη απνθάζεηο 

λα είλαη νκόθσλεο… Γη’ απηό, σο δηεπζπληήο, απνθεύγσ ηηο απζηεξέο εληνιέο θαη παζρίδσ λα 

ζπλεηζθέξνπλ όινη, κε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο ν θαζέλαο, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ… Δίλαη 

ζεκαληηθό ε ζπκκεηνρή λα ζηεξίδεηαη ζε δεκνθξαηηθέο βάζεηο θαη λα αλαπηύζζεηαη ε νκαδηθή 

εξγαζία, γηαηί έηζη απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζρνιείνπ… »   (9
νο

 Γηεπζπληήο)  

Απηή ε απάληεζε καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε πσο ν 9
νο

 δηεπζπληήο ηεο έξεπλάο καο 

αθνινπζεί ην κνληέιν ηεο ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο. Φαίλεηαη φηη είλαη έλα ειθπζηηθφ κνληέιν, 

δηφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ην νπνίν πηνζεηνχλ ηέζζεξηο απφ ηνπο δηεπζπληέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλά καο.   

 «Δζηίαζα θαη εζηηάδσ πεξηζζόηεξν ζηε δεκηνπξγία ελόο νξάκαηνο γηα ην ζρνιείν. Έρσ 

θαηαθέξεη λα εκπλεύζσ ηνπο ζπλαδέξθνπο κνπ γηα έλα θνηλό όξακα, γηα λα πεηύρνπκε 

θάπνηνπο ζηόρνπο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο… Καη όρη κόλν 

απηό… Έρνπκε θαηαθέξεη λα ζθεπηόκαζηε θαη λα αληηιακβαλόκαζηε ηα πξάγκαηα κε ηνλ ίδην 

γόληκν ηξόπν. Έρνπκε ηηο ίδηεο αμίεο, ηηο ίδηεο απόςεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ννκίδσ πσο έρσ 

θαηαθέξεη θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δέζκεπζε, λα αλαιακβάλνπλ θαη ηελ επζύλε ησλ πξάμεσλ 

ηνπο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Γελ είλαη θαη ιίγν… Έρνπκε θαηαθέξεη όινη καδί λα πξνζπαζνύκε 

γηα ηελ θαηλνηνκία, γηα ηελ αιιαγή,  όρη κόλν ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ησλ εαπηώλ καο, άζρεηα  

αλ ην ίδην ην  εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δε καο αθήλεη πνιιά πεξηζώξηα γηα θάηη ηέηνην…» (10
νο

 

Γηεπζπληήο)    
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Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κνληέιν εγεζίαο πνπ αθνινπζεί ν 10
νο

 δηεπζπληήο 

ηεο έξεπλαο είλαη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ε νπνία εκθαλίδεηαη φηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξφζσπα ζρεηίδνληαη κε άιια κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε εγέηεο θαη πθηζηάκελνη λα αλπςψλνπλ ν 

έλαο ηνλ άιινλ ζε αλψηεξα επίπεδα αθνζίσζεο, παξαθίλεζεο θαη εζηθφηεηαο. Οη εγέηεο, 

δειαδή, κεηακνξθψλνπλ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο αλεβάδνληάο ηνπο ζε πςειφηεξα επίπεδα 

θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα ηνπο βνεζνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπο 

(Polychroniou, 2008: 9-12). Οη Kowalski & Oates (1993) ππνζηεξίδνπλ πσο ε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε ππέξβαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ 

εαπηφ καο, θαη απφ ηνλ εγέηε θαη απφ ηνλ πθηζηάκελν. O Blase (1989) ηζρπξίδεηαη φηη νη 

εγέηεο πνπ πηνζεηνχλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

εμνπζία ηνπο καδί κε άιινπο, παξά λα αζθήζνπλ έιεγρν πάλσ ζε απηνχο (Βηηζηιάθε & 

Ράπηεο, 2007: 67).  Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία νδεγεί ζηελ νηθνδφκεζε ελφο εληαίνπ, 

θνηλνχ ελδηαθέξνληνο κεηαμχ εγεηψλ θαη νπαδψλ ζην ζρνιείν θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. 

Οη ζηφρνη εγεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ ζπλελψλνληαη ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε είλαη ξεαιηζηηθφ λα 

ππνηεζεί φηη πξνθχπηνπλ αξκνληθέο ζρέζεηο θαη πξαγκαηηθή ζχγθιηζε πνπ νδεγεί ζε 

ζπκθσλεκέλεο απνθάζεηο (Bush, 2007). Μέζσ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηαδηθαζίαο ηα 

θίλεηξα ηνπ εγέηε θαη ησλ πθηζηακέλσλ ελνπνηνχληαη (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 67).  

Σπκπεξάζκαηα-Σπδήηεζε ησλ εξεπλεηηθώλ πνξηζκάησλ 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηπι εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη απαληήζεηο ησλ 

δηεπζπληψλ έδεημαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη πηνζεηνχλ ην δεκνθξαηηθό ζηπι, δειαδή επηδεηθλχνπλ 

πςειφ ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα θαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, δχν απφ ηνπο δέθα 

δηεπζπληέο πηνζεηνχλ ην ζπλαδεξθηθό-αλζξσπηζηηθό ζηπι ή ζηπι ηνπ εθθξεκνύο, δειαδή 

ηζνξξνπεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ θαη γηα ην απνηέιεζκα, ελψ δχν απφ 

απηνχο πηνζεηνχλ ην απηαξρηθό θαινπξναίξεην ζηπι, δειαδή ν δηεπζπληήο-εγέηεο είλαη 

απηαξρηθφο, φκσο, επηηξέπεη θάπνηαο κνξθήο επηθνηλσλία κε ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη 

ηνχην γηα λα ηνπο δείμεη φηη είλαη πξνζηηφο θαη πξάηηεη γηα ην δηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Κάπνηεο 

θνξέο δεηάεη ηε γλψκε ηνπο ρσξίο, σζηφζν, λα ηελ ππνινγίδεη. Αμίδεη, φκσο, λα αλαθεξζεί ε 

άπνςε δχν δηεπζπληψλ φηη ην δεκνθξαηηθφ ζηπι εγεζίαο είλαη κηα «θαηαζθεπή» 

(«θαηαζθεπαζκέλε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία, κε έλα θαηαζθεπαζκέλν ζπκκεηνρηθό πξόηππν») 

θαη θάηη ην «επηθαλεηαθφ», πνπ νθείιεηαη ζηα πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο («ζηα πεξηζζόηεξα (ζρνιεία) επηθξαηεί κηα επηθαλεηαθή 

ζπλαδειθηθόηεηα, κηα «ξερή» δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία… Κη απηό έρεη λα θάλεη κε ηα 

πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο…»). Πξφθεηηαη γηα κηα 

αληίιεςε πνπ επηζεκαίλεη ηα πξνβιεκαηηθά ζηνηρεία ηνπ θπξίαξρνπ νξγαλσηηθνχ πξνηχπνπ 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Κη άιινη κειεηεηέο, φπσο ν Καξαγηάλλεο (2014), έρνπλ 

επηζεκάλεη ζε αληίζηνηρε έξεπλά ηνπο ηελ θαηαζθεπαζκέλε ζπλαδειθηθφηεηα πνπ πξεζβεχεη 

ην ζπκκεηνρηθφ πξφηππν, ηε ξερή δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία θαη ην αζζελέο αμηαθφ πξφηππν. 

Θα είρε ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ λα εξεπλεζνχλ νη απφςεηο γηα ην ζέκα απηφ θαη 
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άιισλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, δηεπζπληψλ εθπαίδεπζεο), αιιά 

θπξίσο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηαγξαθή ησλ ηχπσλ-κνληέισλ εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, νη απαληήζεηο 

έδεημαλ φηη νη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ αθνινπζνχλ κνληέια πνπ ην θαζέλα εζηηάδεη ζε 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο εγεζίαο ζην ζρνιείν. Ζ ζπκκεηνρηθή εγεζία (1
νο

, 2
νο

, 4
νο

 θαη 9
νο

 

δηεπζπληήο) αζρνιείηαη κε ηνπο ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, ε δηνηθεηηθή εγεζία (3
νο

 θαη 6
νο

 δηεπζπληήο) δίλεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο νξγαλσηηθέο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, ε 

ζπλαιιαθηηθή εγεζία (3
νο

 δηεπζπληήο) ππνγξακκίδεη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

βαζίδνληαη πάλσ ζε κία αληαιιαγή γηα θάπνην πφξν πνπ εθηηκνχλ, ε ελδερνκεληθή εγεζία (5
νο

 

δηεπζπληήο) αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη αληηκεηψπηζεο 

έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ θαη αλαγθψλ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (7
νο

 θαη 10
νο

 δηεπζπληήο) 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία δέζκεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο θαη 

ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρνιείνπ θαη, ηέινο, ε δηαπξνζσπηθή εγεζία (8
νο

 δηεπζπληήο) 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρψξν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Καζέλα απφ απηά ηα κνληέια είλαη έλα κφλν θνκκάηη ηνπ παδι πνπ 

ζπλζέηεη ηελ εγεζία παξέρνληαο, φκσο, φπσο αλαθέξνπλ νη Bush & Glover (2003), δηαθξηηή 

αιιά κνλνδηάζηαηε πξαθηηθή γηα ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ.  

Απφ ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δηαπηζηψλνπκε φηη 

ε εγεζία ζην ζρνιείν είλαη έλλνηα κε πνιχπινθεο δηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο, άιιεο πεξηζζφηεξν 

θαη άιιεο ιηγφηεξν, κπνξνχλ νη δηεπζπληέο-εγέηεο λα ελζσκαηψλνπλ ζην έξγν ηνπο. Δίλαη 

γεγνλφο, ζχκθσλα κε ην αΐηε (2005), φηη θακία κνξθή εγεζίαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή γηα φια ηα ζρνιεία θαη φιεο ηηο ζπλζήθεο. ηελ παξνχζα 

έξεπλα δηαπηζηψλνπκε φηη ε επίδξαζε ηεο εγεζίαο κεγηζηνπνηείηαη φηαλ δηαλέκεηαη ζε φια ηα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, γη’ απηφ θαη ππεξηζρχεη ην κνληέιν ηεο ζπκκεηνρηθήο ή 

θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο. Ζ πνηνηηθή ζρνιηθή εγεζία απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ αηνκηθφ, 

ραξηζκαηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη γίλεηαη ζπιινγηθή, ζπκκεηνρηθή θαη ππνζηεξηθηηθή, ελψ ν 

δηεπζπληήο-εγέηεο ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ ζπλαδέξθσλ ηνπ θαη ηεο ζρνιηθήο ηνπ 

κνλάδαο. Αλ θαη ππάξρνπλ αληηθαηηθά ζηνηρεία απφ ζρεηηθέο έξεπλεο, ζα κπνξνχζακε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη νη αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο πηνζεηήζεθαλ θαη 

πξνβιήζεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηνλ Ν. 1566/85 θαη απφ ηελ ΤΑ 105657/Γ1/16-10-2002 (ΦΔΚ 

1340, η.Β΄) θαη απνηεινχλ βαζηθέο αμίεο γηα αξθεηνχο απφ ηνπο δηεπζπληέο ηεο έξεπλάο καο. 

 Οη Harris & Spillane (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπκκεηνρηθή εγεζία δελ είλαη παλάθεηα θαη 

φηη είλαη έλαο ηξφπνο λα δεη θαλείο ηελ εγεζία δηαθνξεηηθά ππφ ηελ πξννπηηθή ηνπ 

νξγαλσζηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ πεξηθιείεη θηλδχλνπο, 

θαηαιήγνληαο πσο είλαη έλα ξίζθν πνπ αμίδεη ηνλ θφπν. Ο Timperley (2005: 417) αλαθέξεη 

φηη ην λα θαηαλέκεηαη ε εγεζία ζε πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο είλαη κηα επηθίλδπλε 

πξνζπάζεηα θαη πνιιέο θνξέο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε θαηαλνκή ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλεπάξθεηαο. χκθσλα, ινηπφλ, κε απηή ηελ παξαδνρή, ζα πξέπεη λα κελ 
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απνζησπάηαη ην γεγνλφο φηη ε θαηαλνκή ηεο εγεζίαο ζε νξγαληζκνχο, εηδηθά ζε ρψξεο πνπ 

δελ έρνπλ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο, έρεη ζπλδεζεί κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ 

απνξξέεη απφ ην κεγάιν αξηζκφ εγεηψλ θαη ηηο δηαθσλίεο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο (Harris et al., 2007).  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπκκεηνρηθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηηο ζηάζεηο 

ηνπ πξνζσπηθνχ. Δάλ απηνί ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ελεξγεηηθά, ηφηε απηή κπνξεί λα 

πεηχρεη. Αλ, φκσο, δείρλνπλ απάζεηα ή ερζξηθφηεηα, θαίλεηαη ζίγνπξν φηη ην κνληέιν ζα 

απνηχρεη (Hellawell, 1998 ζην Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 47). Αθφκε, είλαη πνιχ πηζαλφ, νη 

εθπαηδεπηηθνί λα κελ επηζπκνχλ πάληα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ άζθεζε εγεζίαο, θαζψο 

πνιινί εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ δελ είλαη πάληα επηζπκεηή (Hoy & Miskel, 2013
. 
Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). Ο 

Hoyle (1986) ππνζηεξίδεη φηη νη γξαθεηνθξαηηθέο θαη πνιηηηθέο πξαγκαηηθφηεηεο δείρλνπλ φηη 

δελ ππάξρεη γλήζηα ζπλαδειθηθφηεηα ζηα ζρνιεία. Οη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηα ζρνιεία 

εμαξηψληαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ζηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ, παξά απφ ηε ζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Βηηζηιάθε & Ράπηεο, 2007: 47).  

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πσο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα θαηαηαρζνχλ νη δηεπζπληέο ζε 

θάπνηα κνξθή εγεζίαο (Harris, 2005), θαζψο ππάξρνπλ αιιεινεπηθαιχςεηο θαη ηα κνληέια 

εγεζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ελαιιαθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο επηινγέο.  Ζ ζεσξεηηθή απηή 

παξαδνρή επαιεζεχεηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο ην γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσησκέλσλ είλαη φηη νη δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ πηνζεηνχλ πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο φρη κφλν απφ έλα κνληέιν εγεζίαο, αιιά 

απφ πεξηζζφηεξα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκκεηνρηθή εγεζία. 
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