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Abstract: This study aims to present the different types of leadership of primary school 

principals in Cyprus through existing leadership theories and to investigate the degree of 

influence of principals on teacher burnout through the school climate. The participants of the 

survey were 225 teachers.  The data collection was done with the use of a questionnaire made 

by the researcher. It could be said that the principals of the public schools of Cyprus are 

primarily transformers.  The school climate formed by the transformational leader contributes 

to the teachers’ development, to their participation in the decision-making process, to the 

development of collaborations, but also to the submission of innovative and creative ideas and 

proposals. In addition, the climate in schools contributes positively to encounter burnout. 
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Πεπίλητη: Η κειέηε απηή έρεη ζηόρν λα παξνπζηάζεη ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο εγεζίαο ησλ 

δηεπζπληώλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Κύπξνπ κέζα από πθηζηάκελεο ζεσξίεο εγεζίαο θαη λα 

δηεξεπλήζεη ην βαζκό επίδξαζεο ησλ δηεπζπληώλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο. Σηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 225 εθπαηδεπηηθνί, 

ελώ γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε από ηνλ εξεπλεηή. Θα κπνξνύζε λα ιερζεί όηη νη δηεπζπληέο ησλ δεκόζησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο Κύπξνπ πξσηίζησο είλαη κεηαζρεκαηηζηέο.  Τν ζρνιηθό θιίκα πνπ 

δηακνξθώλεηαη από ην κεηαζρεκαηηζηηθό εγέηε ζπκβάιεη ζηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ, αιιά 

θαη ζηελ θαηάζεζε θαηλνηόκσλ θαη δεκηνπξγηθώλ ηδεώλ θαη πξνηάζεσλ.  Επηπιένλ, ην θιίκα 

πνπ ππάξρεη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο. 

Λέξειρ κλειδιά: επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ζρνιηθό θιίκα, κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ηύπνη 

εγεζίαο 



Επηζηεκνληθό Εθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 
Τόκνο 9, Τεύρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 119 από 409 

Διζαγυγή 

Τειεπηαία, παξνπζηάδεηαη έληνλν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία, 

θαζώο έρεη απνδεηρζεί όηη επεξεάδεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα.  Έξεπλεο ππνζηήξημαλ όηη 

ε εγεζία επηδξά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

επίηεπμε ησλ ζρνιηθώλ ζηόρσλ (Leithwood θ.ά., 2004· Leithwood θ.ά., 2010).   

Έληνλν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη θαη γηα ην ζρνιηθό θιίκα (π.ρ. Tschannen-

Moran&Hoy, 2007), εθόζνλ βξέζεθε λα ζπκβάιιεη ζην άγρνο, ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ζηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Thapa, Cohen, 

Guffey, &Higgins-D’Alessandro, 2013, Barnabe&Burns, 1994) θαη ζηε δέζκεπζε ηνπο ζηε 

δηδαζθαιία (Weiqi, 2007).  Τν ζρνιηθό θιίκα απνδείρζεθε όηη ζρεηίδεηαη κε ηηο ζρέζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ, ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληή θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη (Cohen, 

McCabe, Michelli&Pickeral, 2009).   

Καηά ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε, ν εμνπζελσκέλνο εξγαδόκελνο αλαπηύζζεη ζρεηηθά κε 

ηελ εξγαζία ηνπ κία αξλεηηθή ζηάζε (Schaufeli&Enzmann, 1998), ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε 

κεησκέλε παξαθίλεζε θαη ζε ζπλαηζζήκαηα θπληζκνύ (Maslachetal., 1996; Maslach, 

Schaufeli, &Leiter, 2001).  Η Maslach, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Schaufeli θαη Leiter (2001), 

επέθηεηλε ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο ώζηε λα πεξηιακβάλεη εθθξάζεηο 

ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο, ζρεκάηηδνληαο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο 

ηεο.  Τε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε, όπνπ ην άηνκν είλαη ζπλερώο ζπλαηζζεκαηηθά 

εμαληιεκέλν, ηελ απνπξνζσπνπνίεζε, όπνπ αλαπηύζζεηαη κηα θπληθή ζηάζε από ηνλ 

εξγαδόκελν πξνο ηνλ πξντζηάκελό ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθή επίηεπμε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

ρακεινύ επηπέδνπ ζπλαηζζήκαηα ηθαλόηεηαο θαη πξνζσπηθήο επίηεπμεο ζηελ εξγαζία θαη 

ζεσξείηαη όηη είλαη ε δηάζηαζε ηεο απηό-αμηνιόγεζεο.   

Πξόζθαηα έξεπλεο έδεημαλ όηη ν δηεπζπληήο ζπκβάιιεη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ζηελ 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ  (Carveth, 1984· Frances, 1984) ρσξίο όκσο 

λα δηαθαίλνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο επηιέγεη ηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ ηεο θάζε πεξίπησζεο 

κέζσ ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο. Επηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ηε Frances (1984), ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο θαη ηνπ ζηπι εγεζίαο ηνπ 

δηεπζπληή.  Η παξνύζα έξεπλα δηδαθηνξηθνύ επηπέδνπ θξίζεθε αλαγθαία όζνλ αθνξά ηα 

θππξηαθά δεδνκέλα θαζώο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζηέζεθαλ λέα δεδνκέλα ζηελ 

πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία όζνλ αθνξά ηηο ζεσξίεο εγεζίαο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ νη 

δηεπζπληέο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν.  Παξά ην γεγνλόο όηη ζην παγθόζκην 

εξεπλεηηθό πεδίν ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο όζνλ αθνξά ηηο ζεσξίεο εγεζίαο θαη ηε ζπκβνιή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ην ζέκα απηό παξνπζηάδεη ζηελ 

Κύπξν κεγάιν εξεπλεηηθό θελό.  Δελ ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εγεηώλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Κύπξνπ (Kythreotis, Pashiardis&Kyriakides, 2010· 

Pashiardis, Savvides, Lytra&Angelidou, 2011).  Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα πην πάλσ 

ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα πεξηζζόηεξεο έξεπλεο πνπ λα κειεηνύλ 
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ιεπηνκεξώο ηνπο ηύπνπο ησλ εγεηώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Κύπξν. 

1. Η έπεςνα 

1.1 Σκοπόρ και επεςνηηικά επυηήμαηα  

Σθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο εγεζίαο ησλ δηεπζπληώλ 

δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Κύπξνπ θαη λα δηεξεπλήζεη ην βαζκό επίδξαζεο ησλ δηεπζπληώλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο.  Γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο έξεπλαο κειεηήζεθαλ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληώλ ζε ζρέζε 

κε ηελ  επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.   

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ ηα πην θάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηνη ηύπνη εγεζίαο δηαθξίλνληαη ζηνπο δηεπζπληέο δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Κύπξνπ;  

2. Σε πνηό βαζκό επηδξνύλ νη ηύπνη εγεζίαο ζην ζρνιηθό θιίκα ησλ ζρνιείσλ; 

Σε πνηό βαζκό επηδξνύλ νη ηύπνη εγεζίαο ησλ δηεπζπληώλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο; 

1.2 Μεθοδολογία 

Πιεζπζκό ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηεο Κύπξνπ.  Γηα ηελ ηειηθή ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο 

επηιέγεθε αληηπξνζσπεπηηθή θαη ηπραία δεηγκαηνιεςία. Δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 225 

εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη είραλ σο βάζε ηνπο εληαίν δεκνηηθό 

ζρνιείν ηεο Λεκεζνύ θαη δελ ήηαλ αληηθαηαζηάηεο εθηόο θαη αλ είραλ δηθό ηνπο ηκήκα γηα 

νιόθιεξε ηε ζρνιηθή ρξνληά.  Τα ηδησηηθά δεκνηηθά ζρνιεία δελ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

εθόζνλ νη όξνη εξγνδόηεζεο θαη ππεξεζίαο δηαθέξνπλ από απηνύο ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ.   

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν εηνηκάζηεθε 

από ηνλ εξεπλεηή θαη απνηειείηαη από ηξία κέξε.  Τν πξώην κέξνο αθνξνύζε ηνπο ηύπνπο 

εγεζίαο, ην δεύηεξν ηε ζρνιηθό θιίκα θαη ην ηξίην ηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. 

Η παξνύζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Σηελ πξώηε θάζε έγηλε ε 

κεηάθξαζε θαη ε επεμεξγαζία ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε πηινηηθή ηνπ 

ρνξήγεζε ζε 70 εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ζθνπό θπξίσο ηνλ εληνπηζκό 

αζαθεηώλ ζηηο εξσηήζεηο θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ κε θαηαλόεζεο ή παξεξκελείαο ησλ 

δειώζεσλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ πηζαλόλ λα πξνέθπςαλ από ηε κεηάθξαζε ηνπ 

εξγαιείνπ ζηα ειιεληθά.  Σηε δεύηεξε θάζε, ππνβιήζεθε αίηεζε ζην Κέληξν Εθπαηδεπηηθήο 

Έξεπλαο θαη Αμηνιόγεζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  Εθόζνλ παξαρσξήζεθε ε άδεηα 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο αθνινύζεζε ε ηξίηε θάζε ηεο θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ηειηθή ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ.  Τέινο, ζηελ ηέηαξηε θάζε έγηλε ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ. 
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1.3 Αποηελέζμαηα και ζςμπεπάζμαηα 

Σηελ έξεπλα είραλ ιάβεη κέξνο 225 εθπαηδεπηηθνί (188 γπλαίθεο, 37 άληξεο).  Οη 

πεξηζζόηεξνη ήηαλ ειηθίαο 36 – 45.  Όζνλ αθνξά ηα έηε ππεξεζίαο ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ εξγάζηεθε 21 – 25 ρξόληα, ελώ ειάρηζηνη εξγάζηεθαλ πάλσ από 30 ρξόληα.  

Τέινο, όζνλ αθνξά ηα πξνζόληα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

θαηέρεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν (79.3%). 

Αλαθνξηθά κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηεπζπληώλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δηεπζπληέο εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο, εθόζνλ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη νη δηεπζπληέο ελζαξξύλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δηακνξθώλνληαο ην 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα αηζζάλνληαη αζθαιήο λα εξγαζηνύλ, λα 

δεκηνπξγήζνπλ, λα ζπλεξγαζηνύλ, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία νκάδα, ε νπνία έρεη έλαλ 

εγέηε πνπ εκπλέεη, θαη ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από θνηλά νξάκαηα θαη ζθνπνύο. Ο Bass 

(1985) αλαθέξεη άιισζηε πσο έλαο κεηαζρεκαηηζηήο εγέηεο ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ κέζσ ηεο εμαηνκηθεπκέλεο ζθέςεο, ηεο πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο, δηαθόξσλ 

θηλήηξσλ (Bass, 1985·, Παζηαξδήο, 2014).  

Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ ηύπσλ εγεζίαο ζην ζρνιηθό θιίκα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνύζα έξεπλα εμέθξαζαλ απόςεηο όπσο: Σην ζρνιείν κνπ ππάξρεη θαιή 

επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ δαζθάισλ, Σπδεηώ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ κνπ κε άιινπο 

δαζθάινπο, Είκαη πξόζπκνο/ε λα δνθηκάζσ λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, Εθαξκόδσ 

θαηλνύξηεο θαη δηαθνξεηηθέο ηδέεο, Έρσ θαηλνηόκεο θαη δεκηνπξγηθέο ηδέεο. Τνπνζεηώληαο 

απηέο ηηο απόςεηο εληόο ησλ πιαηζίσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, δηαπηζηώλεηαη 

πσο εληάζζνληαη ζε δύν από απηέο, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Είλαη αιήζεηα πσο ην ζρνιηθό θιίκα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ ςπρηθή δηάζεζε θαη ηνλ 

ελζνπζηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην έξγν, ηελ παξαγσγηθόηεηα, ηελ απνδνηηθόηεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο όζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπο (Sergiovanni & 

Starratt, 2002· από Παζηαξδή, 2014). Η άπνςε απηή βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο θαζώο από ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξαηεξείηαη πσο ην ζρνιηθό θιίκα 

πνπ δηακνξθώλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνύ εγέηε ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηνπο, ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ θαη ηελ θαηάζεζε 

δεκηνπξγηθώλ ηδεώλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ ηύπσλ εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κέζσ ηνπ ζρνιηθνύ θιίκαηνο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ππάξρεη κία 

ζεηηθή άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε επαγγεικαηηθήο εμνπζέλσζεο, 

θαζώο από ηηο απόςεηο πνπ εμέθξαζαλ θαίλεηαη πσο ην θιίκα πνπ ππάξρεη ζηα ζρνιεία 

ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο.  Καζώο θαίλεηαη πσο ην θιίκα πνπ δηακνξθώλεηαη 

ζην ζρνιείν δελ είλαη θαζόινπ αληαγσληζηηθό, θαίλεηαη ινγηθό ην γεγνλόο πσο ε 

επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε είλαη κηθξή.  Επηπξόζζεηα ιακβάλνληαο ππόςηλ ηα επξήκαηα από 
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ηα πξώηα δύν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί από ηνπο δηεπζπληέο γίλεηαη εύθνια θαηαλνεηή ε ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη 

αλάκεζα ζηε ζηήξημε πνπ παξέρεηαη από ηνπο δηεπζπληέο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε.  

Πεξαηηέξσ, πξνέθπςε πσο πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο κπνξνύλ 

λα πξνβιέςνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  Όζνλ αθνξά ηελ 

απνπξνζσπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θάλεθε όηη απμάλεηαη όζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο θαη ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο απμάλνληαη.  Τέινο, ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζσπηθή επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θάλεθε λα απμάλεηαη θαζώο απμάλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαιιαθηηθήο εγεζίαο. Ωζηόζν, παξόιν πνπ ε ζπλαιιαθηηθή εγεζία 

ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθή σο πξνο νξηζκέλεο ζπλζήθεο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή σο πξνο 

ηελ επίηεπμε καθξνπξόζεζκσλ ζηόρσλ, ιόγσ ηνπ όηη βαζίδεηαη ζε έλα ζύζηεκα ακνηβώλ θαη 

πνηλώλ, όπνπ ν εγέηεο δηαηεξεί ηε δύλακε ηνπ θαη αζθεί έιεγρν ζην πξνζσπηθό ηνπ.   

Πποηάζειρ 

Αξρηθά αλακέλεηαη πσο θνξείο πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ράξαμεο εθπαηδεπηηθώλ πνιηηηθώλ 

όπσο είλαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, αιιά θαη ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ζα 

πξνβιεκαηηζηνύλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία πνπέ ρεη ν ηύπνο εγεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

πιαίζηα ησλ ζρνιείσλ από ηνπο δηεπζπληέο. Ιδηαίηεξα ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 

είλαη ζεκαληηθό λα αληηιεθζεί ηε ζπνπδαηόηεηα πνπ έρεη ν ηύπνο εγεζίαο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη ην ξόιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ Κύπξν. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή 

από ηνπο δύν θνξείο θαη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο επηκόξθσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν θαη αθνινύζσο λα 

νξγαλσζνύλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα επί ηνπ ζέκαηνο. 

Παξάιιεια, ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη από ην 

Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ηα νπνία ζα 

ζηνρεύνπλ ρξήζε κίαο θνηλήο κνξθήο εγεζίαο από κέξνπο ησλ δηεπζπληώλ, ε νπνία ζα 

δηαζθαιίδεη ηε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, όπνπ απηή είλαη ππαξθηή. Επίζεο, ηα πνξίζκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

γηα ηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθώλ πνπ αθνινπζνύλ νη δηεπζπληέο, κε ζθνπό ηελ ύπαξμε 

ππνζηεξηθηηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ δηεπζπληώλ ζρνιείνπ θαη δαζθάισλ.   

Επηπιένλ, κειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνύζαλ λα δηεμαρζνύλ ζρεηηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ απόςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν επίδξαζεο ηνπ ηύπνπ εγεζίαο ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμνπζέλσζε ζε ζρέζε κε ην θύιν. Τέινο, κία κειινληηθή επαλάιεςε ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

ζε δηεπζπληέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζα έδηλε ηε δπλαηόηεηα λα δηεξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ ην ελ ιόγσ ζέκα θαη κε κία ζπγθξηηηθή δηάζεζε. 
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