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Abstract: The effective administration of a school unit is a special challenge for every 

principal, who wants to adopt best practices and to coordinate the activities of all those 

involved in the educational process, to ensure the smooth operation of the school unit and its 

transformation into an effective school. The present research focuses on achieving efficiency 

through the treatment of a very important problem, which each principal faces in relation to 

the human resources of the school unit: conflict management. Through bibliographic research 

the conceptual framework of the study is first presented, with an analysis of the concepts of 

administration, leadership and efficiency in the school environment. The presentation of the 

concept of conflicts and the analysis of their management techniques follow, whereas the last 

section summarizes the findings of the previous parts and presents the discussion, the 

limitations of the research and the accompanying proposals. As the appropriate way of 

managing in-school conflicts is pointed out, the study is a valuable aid for every principal in 

his effort for the proper management of the school human resources. 
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Πεπίλετε: Ζ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί μερσξηζηή 

πξφθιεζε γηα θάζε δηεπζπληή, πνπ επηζπκεί ηελ πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ην 

ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, γηα 

ηελ εμαζθάιηζε εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε 

απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν. Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

κέζα απφ ηελ επίιπζε ελφο ζεκαληηθφηαηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε 

δηεπζπληήο ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ. Μέζα απφ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα παξνπζηάδεηαη θαηαξράο ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ηεο κειέηεο, κε αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο δηνίθεζεο, ηεο εγεζίαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ε αλάιπζε ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζήο ηνπο, ελψ ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα 

ζπλνςίδνληαη ηα επξήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ κεξψλ θαη παξνπζηάδνληαη ε ζπδήηεζε, 

νηπεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη νη ζπλαθφινπζεο πξνηάζεηο. Καζψο επηζεκαίλεηαη ν 

ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ ελδνζρνιηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ε κειέηε απνηειεί 
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πνιχηηκν βνήζεκα γηα θάζε δηεπζπληή, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα νξζή δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. 

Λέξειρ κλειδιά: Γηνίθεζε, Ζγεζία, Απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν, Γηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ 

1. Ειζαγυγή 

Οη πνιχπιεπξεο θαη ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ ζεκεηψλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παγθνζκίσο ζε 

θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο δσήο γίλνληαη αλαπφθεπθηα ε αηηία 

αληίζηνηρσλ αιιαγψλ -θάπνηε απφηνκσλ- θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (European 

Commission, Report I, 2002). πλαθφινπζα, ν εθπαηδεπηηθφο ζήκεξα έξρεηαη αληηκέησπνο κε 

λέεο, εληειψο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνεγνχκελσλ 

γελεψλ, θαη αληηδξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηηο πξνθιήζεηο, επαλαπξνζδηνξίδνληαο θαη 

δηαθνξνπνηψληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο. Σν ίδην 

αθξηβψο θαηλφκελν παξαηεξείηαη, θπζηθά, θαη ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, ηα 

νπνία, πέξα απφ ηνλ παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ ηνπο ξφιν, έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη φιεο 

ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα δηιήκκαηα πνπ επηβάιιεη ε θαηλνχξηα, πνιπδηάζηαηε πξαγκαηηθφηεηα 

(Ξσρέιιεο, 2005). 

Έηζη, θαζψο αλαθχπηνπλ λέα, ζχλζεηα πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο θαηλνθαλείο, νινέλα θαη πην 

ζπρλά γίλεηαη ζήκεξα ιφγνο γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ, πην ζχγρξνλνπ δηδαθηηθνχ 

θαη δηνηθεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν ζα κπνξεί αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά 

ζηηο αλάγθεο ησλ θαηξψλ (Θσκά, 2010).Σν «απνηειεζκαηηθφ» ζρνιείν, επέιηθην θαη ηθαλφ λα 

πξνζαξκνζηεί  δεκηνπξγηθά ζε θάζε είδνπο αιιαγέο, απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, δηακνξθψλνληαο έλα λέν, ζχγρξνλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη 

δηνίθεζεο (Εηάθα, 2014). ε έλα ηέηνην κνληέιν θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ν δηεπζπληήο. Ωο 

θχξηνο παξάγνληαο ζπληνληζκνχ, νξγάλσζεο, ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ, ππέξβαζεο δηαθνξψλ, 

γεθχξσζεο παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ ζηνηρείσλ θαη αλάδεημεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε 

νινθιεξσκέλν κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθνπνηεηηθφ ζεζκφ, ν ζχγρξνλνο δηεπζπληήο επηδηψθεη 

λα ππεξβεί ηηο παξσρεκέλεο αληηιήςεηο πνπ δηέπνπλ ηα παξαδνζηαθά κνληέια δηνίθεζεο θαη 

λα αλαδεηρζεί ζε πξννδεπηηθφ εγέηε, πνπ ζέηεη θαη πξαγκαηνπνηεί πςεινχο ζηφρνπο  

(Εσγφπνπινο, 2012). 

Ζ παξνχζα κειέηε, πνπ δηεμήρζε ζην πιαίζην επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο, θηινδνμεί λα 

παξνπζηάζεη κία απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο, πνπ αληηκεησπίδεη έλαο δηεπζπληήο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ,ηε δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην ζχγρξνλν ζρνιείν.Πξφθεηηαη γηα ζηφρν 

κεγαιεπήβνιν, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ θαζεκεξηλά ν δηεπζπληήο αληηκεησπίδεη κηθξέο ή 

κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο, θαζψο επηβάιιεηαη λα δηαρεηξηζηεί ηαπηφρξνλα θαη αλζξψπηλν 

δπλακηθφ (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, γνλείο θαη θεδεκφλεο, θνηλσλία) 

αιιά θαη πιηθά κέζα, ελψ παξάιιεια απαηηείηαη λα νξγαλψζεη δξαζηεξηφηεηεο θάπνηε κε 

ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο (Καηζαξφο, 2008a).  
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ηελ πξψηε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο, κε αλάιπζε ησλ 

ελλνηψλ ηεο δηνίθεζεο, ηεο εγεζίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Αθνινπζεί ζηε δεχηεξε ελφηεηα ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε αλάιπζε 

ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζήο ηνπο. Ζ ηξίηε ελφηεηα, ηέινο, ζπλνςίδεη ηα επξήκαηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ κεξψλ, πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε, ηελ παξνπζίαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο 

έξεπλαο θαη ηηο ζπλαθφινπζεο πξνηάζεηο. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ηίζεηαη ε βάζε 

-πέξα απφ ηελ απφθηεζε ζρεηηθήο γλψζεο- ψζηε νη ζχγρξνλνη δηεπζπληέο-εγέηεο λα 

βνεζεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πνιπδηάζηαηνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επζχλεο, 

αληηιακβαλφκελνη ηε ζπλέρεηα, εξκελεχνληαο ηελ ακθίδξνκε ζρέζε δηεπζπληή θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ θαη θαηαλνψληαο ην είδνο, ηελ αηηία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

φπνησλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Θα κπνξέζνπλ, έηζη, λα αληηκεησπίζνπλ πηζαλά ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα αιιά θαη λα πξνβιέςνπλ ή/θαη λα πξνιάβνπλ αληίζηνηρα ζην κέιινλ. 

2. Εννοιολογικό πλαίζιο 

2.1.  Οι έννοιερ ηερ ζσολικήρ διοίκεζερ και ηερ ζσολικήρ εγεζίαρ 

Ο φξνο «δηνίθεζε», ή ν ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνο αγγιηθφο φξνο management, ζε πξψηε 

αλάγλσζε δείρλεη αζπκβίβαζηνο κε ην ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο αλαθέξεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Αθνξά ζην ζπληνληζκφ πφξσλ θάζε είδνπο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε απφδνζε,γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ην επηδησθφκελν 

θέξδνο, θαη πεξηιακβάλεη θαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο: πξνγξακκαηηζκφ, νξγάλσζε, δηεχζπλζε 

θαη έιεγρν δξαζηεξηνηήησλ, κε παξάιιειε αμηνπνίεζε θάζε παξαγσγηθνχ πφξνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελφο νξγαληζκνχ (Καηζαξφο, 2008a). Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο είλαη 

ζπλερείο θαη έπνληαη ε κία ηεο άιιεο. Δπηβάιιεηαη λα αξρίδνπλ κε αλαζθφπεζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη λα νινθιεξψλνληαη κε 

αμηνιφγεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, κε απψηεξν ζηφρν ηε 

δηφξζσζε ιαζψλ, θαζψο θαη ηε βειηίσζε θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(Κνπηνχδεο, 1999).  

Βαζχηεξε κειέηε ηεο έλλνηαο θαηαδεηθλχεη, παξφια απηά, ζηελέο ζρέζεηο θαη κε ην ζεζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Καζψο ζην ζχγρξνλν ζρνιείν απαηηείηαη –φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε θάζε 

άιινπ νξγαληζκνχ- ζπληνληζκφο πφξσλ (ηερληθψλ, πιηθψλ αιιά θαη αλζξψπηλσλ) 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, φπσο επηδηψθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα παγθνζκίσο, 

γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο απαηηείηαη δηνίθεζε. Απαξαίηεηνο είλαη, επίζεο, θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ε δηεχζπλζε, ν έιεγρνο δξαζηεξηνηήησλ, ε αλαζθφπεζε 

πξφηεξσλ ελεξγεηψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε (Εσγφπνπινο, 2012· Κνπηνχδεο, 1999). 

Παξφιν πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ δελ επηδηψθεηαη κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο, φπσο 

απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ ζε κηα επηρείξεζε, φκσο βαζηθφο ζηφρνο είλαη πάληα ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δχθνια, ινηπφλ, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε έλλνηα ηεο 

δηνίθεζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αζπκβίβαζηε κε ην ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ (Εηάθα, 

2014).Έηζη, θαηά ην αΐηε (2007), σο ζρνιηθή δηνίθεζε νξίδεηαη θάζε ιεηηνπξγηθή 
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δηαδηθαζία θαη θάζε ζχλνιν ελεξγεηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο, ιήςεο απνθάζεσλ, 

δηεχζπλζεο, ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ, απαξαίηεησλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Δπί ρξφληα ε έλλνηα ηεο δηνίθεζεο ζεσξνχληαλ ζπλψλπκε κε εθείλε ηεο εγεζίαο, θαζψο 

παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά ζηνηρεία, κε απνηέιεζκα ε έλλνηα ηνπ δηεπζπληή- δηνηθεηή λα 

ζπκπίπηεη κε εθείλε ηνπ εγέηε. Μφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαδείρζεθαλ νη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ, θαζψο ε έλλνηα ηεο εγεζίαο απνδείρζεθε δηαθνξεηηθή απφ 

εθείλε ηεο δηνίθεζεο, αλακθίβνια ζπκπιεξσκαηηθή θαη πηζαλφλ αλψηεξε (Παζηαξδήο, 

2004). Παξακέλεη, παξφια απηά, αθφκα θαη ζήκεξα ε δπζθνιία ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ 

ηεο έλλνηαο ηεο εγεζίαο, ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ε χπαξμε πεξηζζφηεξσλ απφ 350 

ζρεηηθψλ νξηζκψλ. Πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα δπζθνιία αλακελφκελε θαη εχθνια εμεγήζηκε, 

θαζψο ε εγεζία αζθείηαη θάζε θνξά ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα (ρψξεο, θνπιηνχξεο, 

νξγαληζκνχο, θ.ι.π) θαη κπνξεί λα εξκελεπζεί κε βάζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

(Καηζαξφο, 2008a).  

Όζνλ αθνξά ζηηο θπξηφηεξεο απφ ηηο πξνζεγγίζεηο απηέο, εθείλε ησλ πξνζσπηθώλ 

γλσξηζκάησλ δίλεη έκθαζε ζηα έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο εγέηε, ελψ –ζηνλ αληίπνδα- ε 

πξνζέγγηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ππνζηεξίδεη φηη ε εγεζία δελ ζρεηίδεηαη κε έκθπηνπο 

παξάγνληεο αιιά δηδάζθεηαη. Αθνινχζσο, ε πξνζέγγηζε ηεο πεξίπησζεο ηνλίδεη ηελ απνπζία 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο εγεζίαο θαη ππνζηεξίδεη φηη έλαο εγέηεο δηακνξθψλεη ηε ζηάζε 

ηνπ αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ, ηέινο, εζηηάδεη ζηηο 

αιιαγέο, πνπ νθείιεη λα επηθέξεη ν εγέηεο ζηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ νπνίνπ 

εγείηαη, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε ζπλνιηθή ηνπ βειηίσζε (Κπζξαηψηεο, 2011).  

ε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, ε εγεζία αληηκεησπίδεηαη σο ην πιέγκα εθείλν ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο γηα λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Ωο 

απνηέιεζκα, ν φξνο ζεσξείηαη φηη αλαθέξεηαη ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί έλα κέινο νκάδαο 

ζηα ππφινηπα κέιε, γηα λα επηηεπρζεί έλαο θνηλφο ζηφρνο (Κπζξαηψηεο, 2010). ην ίδην 

πιαίζην, σο εγέηεο αληηκεησπίδεηαη εθείλνο πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάδεη ηνπο άιινπο 

ζηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ ν ίδηνο επηζπκεί (Everard&Morris, 1999). ηελ 

πεξίπησζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην άηνκν απηφ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα είλαη ν δηεπζπληήο, ν νπνίνο ζπλεξγάδεηαη κε άιια ζηειέρε πνπ επίζεο 

αζθνχλ θάπνηα κνξθή εγεζίαο, είηε ζην ζρνιείν, φπσο ν ππνδηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ, είηε ζε επξχηεξν πιαίζην, φπσο ν δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο, ν πεξηθεξεηαθφο 

δηεπζπληήο θαη ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο (αΐηεο, 2008).  

2.2.  Το αποηελεζμαηικό ζσολείο και ε αποηελεζμαηική ζσολική διοίκεζε 

Ο φξνο «απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν» εηζήρζε ζηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα απφ ηνλ Coleman ην 

1966, νη έξεπλεο ηνπ νπνίνπ νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ζρνιείν έρεη ειάρηζηε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο θαηά θχξην ιφγν ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηελ 

αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ (Θσκά, 2010). Ζ ακθηζβήηεζε ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ 
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δεκηνχξγεζε ζηηο Ζ.Π.Α, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ην «θίλεκα ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ», κε πξσηεξγάηε ηνλ R. Edmonds θαη βαζηθή αξρή ηελ 

αλακθηζβήηεηε δπλαηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε θαη ηελ φπνηα επίδξαζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Μάιηζηα ν Edmonds παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηνπο 

παξάγνληεο πνπ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, εμαζθαιίδνπλ ην παξαπάλσ απνηέιεζκα θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ζπληζηνχλ ην «απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν» (Εηάθα, 2014). 

Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (effectiveness), πάλησο,δχζθνια νξίδεηαη. ηελ 

πιεηνςεθία ησλ πξνηεηλφκελσλ νξηζκψλ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα επηηπγράλεη θάπνηνο 

έλα αλακελφκελν απνηέιεζκα θαη αληηδηαζηέιιεηαη ζηελ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο 

(efficiency), ηεο ηδηφηεηαο, δειαδή, παξαγσγήο έξγνπ θαη νθέινπο (Μπακπηληψηεο, 1998). 

Με άιια ιφγηα, απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ην λα θάλεη θαλείο ζσζηέο ελέξγεηεο, ελψ 

απνδνηηθφηεηα ην λα θάλεη θάηη ζσζηά. Έηζη, αλαθνξηθά κε ηε ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, 

έλα ζρνιείν κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθφ φηαλ είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζεη ηελ 

επίδνζε φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ, ζε ζρέζε πάληα κε ηελ επίδνζε πνπ αλακέλεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο απηνχο κε βάζε παξακέηξνπο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, φπσο νη πξνζσπηθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο, ε νηθνγέλεηα ή ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε (Θσκά, 2010). 

Πνιινί εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζρνιηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη απηνί, ζε γεληθέο γξακκέο, 

ζρεηίδνληαη κε ην δείγκα πνπ επηιέγεηαη, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ζρεδηαδφκελσλ ελεξγεηψλ 

θαη ηε κεζνδνινγία, ην θιίκα, ηηο πξνζδνθίεο, ην πιαίζην αμηνιφγεζεο, ηελ απφθηεζε 

θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ θαη, θπζηθά, ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ (Καδηαλάθε, 2008). Ο 

Mortimore (1995)ζεσξεί φηη βαζηθνί παξάγνληεο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη θαηαξράο νη θνηλνί 

ζηφρνη ησλ δηδαζθφλησλ, ε δηαξθήο επηκφξθσζή ηνπο, φπσο θαη ε ζηελή ζπλεξγαζία 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. εκαληηθφ ξφιν παίδεη, επίζεο, ε εζηίαζε ζηε κάζεζε, ε ζεηηθή 

ελίζρπζε, κε επηβξάβεπζε φζνλ αθνξά ζηελ επίδνζε αιιά θαη ζηελ πεηζαξρία ησλ καζεηψλ, 

ην ήξεκν θαη νξγαλσκέλν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνπο 

καζεηέο. Απαηηείηαη, ηέινο, ε αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ φισλ, ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη ζρέζεηο ηζφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ήξεκε 

εξγαζηαθή δσή θαη απνθπγή ζπγθξνχζεσλ (Mortimore, 1995). Οη ηειεπηαίεο απεηινχλ ηε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο θαη δπλακηηίδνπλ θάζε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζηφρσλ. Ζ δηαρείξηζή ηνπο 

απνηειεί, θαηά ζπλέπεηα, ηε ζεκαληηθφηεξε, ίζσο, πξφθιεζε γηα έλα δηεπζπληή, πνπ ζεσξεί 

φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά σο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη ηεο δηθήο ηνπ 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο θαη ζρεδηάδεη κε πξνζνρή ηηο ελέξγεηέο ηνπ βάζεη ησλ ζηφρσλ απηψλ, 

επηδηψθνληαο λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ψζηε ν ίδηνο λα εμειηρζεί απφ απιφ δηεπζπληή ζε 

εκπλεπζκέλν εγέηε (Καδηαλάθε, 2008).  
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3. Διασείπιζε ζςγκπούζευν 

3.1. Έννοια και πεπιεσόμενο ηυν ζςγκπούζευν 

Καηά ηνλ αΐηε (2007:269), θάζε ζρνιείν «απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ, ην νπνίν 

κε θνηλή πξνζπάζεηα απνβιέπεη ζηελ νξηνζέηεζε θαη επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη 

ζθνπψλ». Καζψο, φκσο, θάζε άλζξσπνο έρεη δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα απφ ηνπο 

ππφινηπνπο αιιά νθείιεηλα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπο, αλαπφθεπθηα δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο αληηπαξαζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο, σο απνηέιεζκα 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ θαζεκεξηλψλ ζεκάησλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

(Masters&Albright, 2002). Έηζη ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα νξηζζεί σο ε επηδίσμε 

αζπκβίβαζησλ ζηφρσλ, κε απνηέιεζκα ηα νθέιε ηνπ ελφο εξγαδνκέλνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ ή 

ρψξν λα απνβαίλνπλ ζε βάξνο ηνπ άιινπ (Corvette, 2007· Deutch, 1992). Πξφθεηηαη, 

ζπλεπψο, γηα κηα «πάιε» αλάκεζα ζε κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο αηφκσλ, ηα νπνία 

ζεσξνχλ φηη ε επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο επηδηψμεσλ θαη ζηφρσλ παξεκπνδίδεηαη κε 

θάπνην ηξφπν απφ άιινλ ή άιινπο (Robbins, 1998).Αξθεηέο θνξέο είλαη ζπγθξνχζεηο 

«θαλνληζκψλ», θαζψο αθνξνχλ ζηάζεηο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο ηεο 

νκάδαο (Κάληαο, 1995). 

ην πιαίζην κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθξηβψο φπσο θαη ζε θάζε άιινλ νξγαληζκφ, νη 

ζπγθξνχζεηο έρνπλ πνηθίιε ηππνινγία: αλαθνξηθά κε ηε κνξθή ηνπο, κπνξεί λα είλαη 

αληηιεπηέο ή ιαλζάλνπζεο, φηαλ ππνβφζθνπλ ρσξίο λα εθδειψλνληαη. Όζνλ αθνξά ζηα 

εκπιεθφκελα κέξε, κπνξεί λα είλαη θαηά πξψην ιφγν δηαπξνζσπηθέο, φηαλ αλαθχπηνπλ 

κεηαμχ αηφκσλ – κειψλ κηαο νκάδαο (Rahim, 2002). ηελ πεξίπησζε απηή ζπλήζσο 

ζπλδένληαη κε ζπλαηζζήκαηα κεκνλσκέλσλ αηφκσλ θαη θπξίσο κε ηελ αλάγθε ηνπο λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ πξαγκαηηθέο ή –θάπνηε- θαληαζηηθέο απεηιέο. πρλά, 

επίζεο, πξνθχπηνπλ απφ θαθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ, φπσο θαη απφ δπζθνιίεο 

νξγάλσζεο θαη ζηνρνζεζίαο, ελψ αξθεηέο θνξέο ζπλδένληαη κε ηελ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο 

(DiPaola&Hoy, 2001· Thomas, 1976), πξνθχπηνπλ δειαδή απφ δηαθσλία γηα ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (West, 2004).  

Οη ζπγθξνχζεηο κπνξεί, επίζεο, λα είλαη νκαδηθέο, φηαλ αθνξνχλ δηάθνξεο νκάδεο κέζα ζην 

ζρνιείν (Everard&Morris, 1999·αΐηεο, 1994). Σέηνηνπ ηχπνπ ζπγθξνχζεηο βαζίδνληαη ζηε 

δηαθνξά αληηιήςεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη ζηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ θαηάθηεζε 

πξνλνκίσλ (Κακπνπξίδεο, 2002). Τπάξρνπλ,επίζεο, ζπγθξνχζεηο κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ 

ή ζπγθξνχζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη νπνίεο ζπρλά πξνθχπηνπλ 

ιφγσ ηεο δηεθδίθεζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ ή ιφγσ ηεο έληνλεο θξηηηθήο, πνπ ζπλήζσο 

αζθείηαη απφ θνξείο εθηφο εθπαίδεπζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Rahim, 2002· Sethi, 

1995). 

Αξθεηνί είλαη νη κειεηεηέο πνπ έρνπλ αλαδείμεη ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο εθδήισζεο 

ζπγθξνχζεσλ -θπξίσο φζσλ ζρεηίδνληαη κε ην θαζήθνλ- ζην εζσηεξηθφ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη θάζε νξγαληζκνχ γεληθφηεξα(Chuangetal., 2004). Σνλίδνπλ κάιηζηα σο 
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θπξηφηεξν ζεηηθφ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή πνηθίισλ ηδεψλ, νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη 

πςειήο πνηφηεηαο, θαζψο πξνθχπηνπλ απφ αηηηνινγεκέλεο απφςεηο αηφκσλ ή νκάδσλ. Έηζη 

πξνθαιείηαη ελδηαθέξνλ, ηα κέιε ηεο νκάδαο δξαζηεξηνπνηνχληαη, πξνσζείηαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηα πξνβιήκαηα (Pondy, 1992· 

Tiosvold, 1998· Tyrrell, 2002). Οη Everard&Morris (1999) κάιηζηα, ζεσξνχλ φηη «απνπζία 

ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα ζεκαίλεη απνηίλαμε επζπλψλ, αδηαθνξία ή λσζξφηεηα». Άιισζηε ε 

ζχγθξνπζε είλαη έλαο ηξφπνο λα αλαδεηρζνχλ πξνβιήκαηα πνπ, ππφ άιιεο ζπλζήθεο, δελ ζα 

γίλνληαλ αληηιεπηά. Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ (Κακπνπξίδεο, 2002). 

Παξφια,φκσο, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

νη ζπγθξνχζεηο ζην εζσηεξηθφ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο -θαη θπξίσο φζεο ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπλαίζζεκα θαη φρη κε ην θαζήθνλ-έρνπλ νιέζξηα απνηειέζκαηα ζηε ζπλνρή, νξγάλσζε θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ,ζε πεξίπησζε πνπ δελ αληηκεησπηζηνχλ άκεζα θαη ζσζηά 

(Callanan&Perri, 2006· Medinaetal., 2002· Jehn, 1995· αΐηεο, 1994). ην δηαπξνζσπηθφ 

επίπεδν κπνξεί λα γίλνπλ ε αθνξκή λα θαηαζηξαθνχλ αξκνληθέο ζρέζεηο, πνπ ίζσο 

ρηίζηεθαλ κε δπζθνιία θαη κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζψο απφ ηε κηα κεξηά 

δεκηνπξγνχληαη αηζζήκαηα δπζπηζηίαο, θαρππνςίαο θαη απνγνήηεπζεο ζε φζνπο ληψζνπλ φηη 

αδηθήζεθαλ θαη απφ ηελ άιιε αηζζήκαηα ππεξνρήο ζε φζνπο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

ληθεηέο (Chuangetal., 2004· Κακπνπξίδεο, 2002). Σν πνιεκηθφ θιίκα πνπ δεκηνπξγείηαη 

γίλεηαη αθνξκή λα κεησζνχλ ηα δεκηνπξγηθά θίλεηξα φζσλ εκπιέθνληαη ζηε ζχγθξνπζε, νη 

νπνίνη ζπαηαινχλ ην ρξφλν ηνπο ζε κε νπζηαζηηθέο ελέξγεηεο, πνπ κνλαδηθφ ζηφρν έρνπλ λα 

κεηψζνπλ ηνλ αληίπαιν. Έηζη εγθαηαιείπεηαη θάζε πξνζπάζεηα ζπλεξγαζίαο, πνπ απνηειεί ηε 

βάζε αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ (Everard&Morris, 1999).  

3.2. Διασείπιζε ηυν ζςγκπούζευν 

Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

πξνθιήζεηο γηα έλα δηεπζπληή. πρλέο, άιισζηε, είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ν ίδηνο 

εκπιέθεηαη ζηε ζχγθξνπζε σο ππνθηλεηήο ή σο ελαγφκελνο. Αλ φκσο κηιάκε γηα δηεπζπληή – 

εγέηε, ηφηε ζίγνπξα εκπιέθεηαη σο κεζνιαβεηήο, πξνιεπηηθά ή «θαηαζβεζηηθά» (αΐηεο, 

2007): νθείιεη λα δηαγλψζεη ή λα πξνβιέςεη ηε ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ, λα εκβαζχλεη ζηα πξαγκαηηθά ηεο αίηηα θαη λα πηνζεηήζεη ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή, ψζηε λα απνθχγεη ηελ φμπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (Everard&Morris, 1999). Οη κειεηεηέο πξνηείλνπλ 

δηάθνξεο ηερληθέο, ηηο νπνίεο ν δηεπζπληήο νθείιεη λα γλσξίδεη. Οθείιεη,επίζεο, λα κπνξεί λα 

ηηο ζπλδπάζεη ή λα απνθαζίζεη ηάρηζηα πνηα ελδείθλπηαη θάζε θνξά, θαζψο θάζε πεξίπησζε 

κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (Γηαλνπιέαο, 1998). 

πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηηο εμήο ηερληθέο: 

Τεσνική ηερ αποθςγήρ: ν δηεπζπληήο δηαρσξίδεη πιήξσο ή κεξηθψοηηο πιεπξέο πνπ 

ζπγθξνχνληαη θαη αλαζέηεη θαζήθνληα θαη ξφινπο ζε θάζε πιεπξά, απνζπψληαο έηζη ηελ 
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πξνζνρή απφ ηε ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε (Βαθφια &Νηθνιάνπ, 2011). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

αλαβάιιεη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ειπίδνληαο φηη κε ην ρξφλν ζα μεραζηεί. Παξφιν 

πνπ σο ηερληθή δείρλεη ρακειφ ελδηαθέξνλ γηα ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ελδείθλπηαη ζε πεξίπησζε ζπγθξνχζεσλ γηα αζήκαληα ζέκαηα. Σαπηφρξνλα, φκσο, 

πξνθαιεί άγρνο, πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο θαη δπζρεξαίλεη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζην 

κέιινλ, αθνχ ην αίηην ηεο ζχγθξνπζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ αληηκεησπίδεηαη 

(Κακπνπξίδεο, 2002· Παπαζηάκνπ, 1989). 

Τεσνική ηος ζςμβιβαζμού: ν δηεπζπληήο παξεκβαίλεη έηζη ψζηε νη αληηκαρφκελεο πιεπξέο 

λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα κέζε, θνηλά απνδεθηή ιχζε, παξφιν πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 

δηαθνξέο ηνπο. Με έλα ηέηνην ζπκβηβαζκφ απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ληθεηψλ θαη εηηεκέλσλ 

θαη ηα πλεχκαηα -πξνζσξηλά ηνπιάρηζηνλ-εξεκνχλ, θαζψο εμαζθαιίδεηαη κεξηθή 

ηθαλνπνίεζε ζε θάζε πιεπξά θαη αλαδεηθλχνληαη ηα θνηλά ζεκεία ησλ νκάδσλ (Thomas, 

1976). Σν πξφβιεκα,φκσο, εθφζνλ δελ έρεη νπζηαζηηθά αληηκεησπηζηεί, ππάξρεη πηζαλφηεηα 

λα εκθαληζηεί μαλά  (Milton, 1981). 

Χπήζε ηερ εξοςζίαρ: ζηελ πεξίπησζε απηή ν δηεπζπληήο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμνπζία πνπ 

ηνπ δίλεη ε ζέζε ηνπ, επηβάιιεη ζηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηε ζχγθξνπζε λα ζηακαηήζνπλ ηελ 

αληηπαξάζεζε. Πξφθεηηαη γηα ηε γξεγνξφηεξε κέζνδν δηεπζέηεζεο ζπγθξνχζεσλ, πνπ, φκσο, 

δεκηνπξγψληαο ληθεηέο θαη κε, πξνθαιεί έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, κε απνηέιεζκα ηε 

δηάζπαζε ηεο απαηηνχκελεο ζε θάζε νκάδα ζπλνρήο θαη ηελ εκθάληζε λέσλ ζπγθξνχζεσλ 

(αΐηεο, 2007). Υξεζηκνπνηείηαη κεηαμχ εξγαδνκέλσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθφ 

επίπεδν ηεξαξρίαο κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη κπνξεί λα θαηαιήμεη αθφκα θαη ζε 

ακθηζβήηεζε ηεο εγεζίαο (Burrell&Morgan, 2005· Κπξίδεο, 1999· Rahim, 2002). 

Τεσνική ηερ οπγάνυζερ: γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απαηηείηαη θαηαξράο κειέηε ηεο θχζεο θαη 

ησλ αηηίσλ ηεο ζχγθξνπζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλνληαη θάζε θνξά ηα βήκαηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη πάληα ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ δηαθσλνχλησλ 

κεξψλ θαη ελδείθλπηαη γηα ζέκαηα ζεκαληηθά, ηα νπνία απαηηνχλ δεκηνπξγηθέο, νπζηαζηηθέο 

ιχζεηο (Κακπνπξίδεο, 2002· Milton, 1981).Ζ εθαξκνγή ηεο απαηηεί πηνζέηεζε δεκνθξαηηθνχ 

ζηπι εξγαζίαο θαη δηνίθεζεο θαη απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ελδηαθέξνληνο γηα ηαπηφρξνλε 

επίηεπμε αθελφο ησλ πξνζσπηθψλ θαη αθεηέξνπ ησλ νκαδηθψλ ζηφρσλ (Deutch, 1992· 

Follett, 1973). 

Τεσνική ηερ εξομάλςνζερ: νδεγεί ζε ζηαδηαθή χθεζε ηεο ζχγθξνπζεο. Δλδείθλπηαη γηα 

ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη 

βαζίδεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ππνβάζκηζεο ησλ δηαθνξψλ θαη αλάδεημεο ησλ θνηλψλ ζεκείσλ. 

Έηζη,κέζσ ππνρσξήζεσλ θαη ζπκκφξθσζεο απνθαζηζηά ηελ αξκνλία ζηηο ζρέζεηο. ηα 

αξλεηηθά ηεο ζπγθαηαιέγεηαη ην φηη ζπρλά νη αηηίεο ηεο δηάζηαζεο εμαθνινπζνχλ λα 

πθίζηαληαη, κε απνηέιεζκα αξγφηεξα λα εθδειψλεηαη ε ζχγθξνπζε πνιχ πην έληνλα 

(Burrell&Morgan, 2005· Thomas, 1976). 

πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ εληνπίδεηαη ζηελ ηεσνική – μονηέλο Thomas: θαηά ηνλ 

Thomas(1976) ε δηαρείξηζε θάζε θξίζεο θαζνξίδεηαη αθελφο απφ ην πφζν επηζπκνχλ ηα 
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εκπιεθφκελα κέξε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη αθεηέξνπ απφ ην πφζν έηνηκα 

είλαη λα ηθαλνπνηήζνπλ επηζπκίεο ησλ αληηπάισλ ηνπο. πλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ δεκηνπξγεί -αλάινγα κε ην βαζκφ επηζπκίαο θαη εηνηκφηεηαο- απνθπγή, 

πξνζαξκνγή, αληαγσληζκφ, ζπκβηβαζκφ ή ζπλεξγαζία. 

4. Σςμπεπάζμαηα 

Απφ ηελ παξαπάλσ αδξνκεξή επηζθφπεζε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία κηαο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο θχζεο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θάζε ζχγθξνπζεο, 

θαζψο θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ εθάζηνηε ζπκκεηερφλησλ ζε απηή, δηεπθνιχλνπλ ηελ επηινγή 

ησλ ζσζηψλ ελεξγεηψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα γηα φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ θαηαξράο 

κεγηζηνπνηείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη δηεπθνιχλεηαη 

ε επηηπρήο νξγάλσζε θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ (Γηαλνπιέαο, 1998). Σαπηφρξνλα ν 

δηεπζπληήο αλαδεηθλχεηαη ζε εγέηε, ζε πξφζσπν δειαδή πνπ δελ αζθεί απιψο δηνίθεζε αιιά 

είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ, καζεηψλ, γνλέσλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ινηπψλ εξγαδνκέλσλ ζην ζρνιείν (Κπζξαηψηεο, 2010).  

Σα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ, βέβαηα, θαιή γλψζε εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληή – εγέηε αθελφο 

ησλ ηερληθψλ πξφιεςεο ή δηεπζέηεζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη αθεηέξνπ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο, 

ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ. Ζ γλψζε απηή είλαη ην ζηνηρείν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο αλά πεξίπησζε ηερληθήο, κε βάζε ην είδνο, ηα θίλεηξα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ζχγθξνπζεο. Μηα ηέηνηα γλψζε, ζπλδπαζκέλε κε ηελ εκπεηξία, ηελ νπνία ζηαδηαθά απνθηά  

ν δηεπζπληήο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα ηνλ βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηεί επθνιφηεξα θαη άκεζα 

ηηο φπνηεο ζπγθξνχζεηο, εμαζθαιίδνληαο θιίκα εξεκίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα, βαζηθφηαηε πξνυπφζεζε νκαιήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο (Γηαλνπιέαο, 

1998·Everard&Morris, 1999·αΐηεο, 2007). 

5. Σςδήηεζε–Πεπιοπιζμοί - Πποηάζειρ 

ηελ παξνχζα κειέηε παξνπζηάζηεθε θαη αλαιχζεθε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ απφ ην δηεπζπληή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα  πξνβιήκαηα θαη δηιήκκαηα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο δηεπζπληήο ζρνιείνπ 

ζήκεξα. Με αθεηεξία ηα ζηνηρεία πνπ εμαζθαιίδνπλ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ζρνιηθή 

ιεηηνπξγία θαη ζπλαθφινπζα ζηε ζρνιηθή δηνίθεζε, παξνπζηάζηεθε αξρηθά ε δηαθνξά ηνπ 

απινχ δηεπζπληή απφ ην δηεπζπληή εγέηε θαη πξνηάζεθαλ ιχζεηο θαη ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο ν 

ηειεπηαίνο ελδείθλπηαη λα πξνβεί, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην ελ ιφγσ πξφβιεκα κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηνλ ίδην θαη ηνπο ινηπνχο εκπιεθνκέλνπο. Απψηεξνο ζηφρνο 

είλαη πάληα λα εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ζα θάλνπλ ην ζρνιείν 

απνηειεζκαηηθφ απέλαληη ζηηο ζπλζήθεο θαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ. 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 10, Σεχρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 220 απφ 306 

Αλακθίβνια πάλησο, γηα λα γίλεη πξάμε έλα ηέηνην φξακα απαηηείηαη κηα λέα ζεψξεζε ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο. Ζ ειιεληθή πνιηηεία θαη νη ίδηνη νη δηεπζπληέο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ 

ζρνιείν νθείινπλ λα ππεξβνχλ ην θαηεζηεκέλν, παξαδνζηαθφ πξφηππν, πνπ ππεξηνλίδεη ηελ 

εμνπζία ηνπ ελφο, θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα λέα ζεψξεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ ξφινπ (Εηάθα, 

2014). ηε ζεψξεζε απηή ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην πνιπδηάζηαην ηεο επαγγεικαηηθήο 

επζχλεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή, ε ακθίδξνκε ζρέζε δηεπζπληή θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ζε λέεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο 

κάιηζηα δηαθνξνπνηνχληαη ζπλερψο. Απαηηείηαη, ζπλεπψο,άλνηγκα ζε λέεο, πην ζχγρξνλεο 

πξαθηηθέο, ππέξβαζε ηνπ αηνκηζκνχ, πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο, θαζψο 

θαη έκθαζε ζηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηεο εγεζίαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε θαη 

ζηελ πνηφηεηα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Θσκά, 2010).  

Ο ΟΟΑ έρεη ήδε δηαηππψζεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νπζηαζηηθψλ 

αιιαγψλ ζηε ζρνιηθή δηνίθεζε φισλ ησλ ρσξψλ.ε απηέο πεξηιακβάλεηαη ν 

επαλαθαζνξηζκφο ππεπζπλνηήησλ αλαθνξηθά κε φια ηα εγεηηθά ζηειέρε, κε παξάιιειε 

εθαξκνγή θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο,κέξηκλα γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ απνηειεζκαηηθήο 

ζρνιηθήο εγεζίαο θαη κεηαηξνπή ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή ζε έλα ειθπζηηθφ επάγγεικα 

(Κπζξαηψηεο, 2011). Αλαθνξηθά κε ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ ππεπζπλνηήησλ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξεο απηνλνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, κέζα απφ 

κηα πνιηηηθή απνθέληξσζεο, πνπ ζα εζηηάζεη ζηελ αλάδεημε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ, θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ζρνιείνπ (Καηζαξφο, 2008b). Μηα 

ηέηνηα πξαθηηθή κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα θαηαλνκή εγεζίαο ζε άιια ζηειέρε πέξα 

απφ ην δηεπζπληή, θαζψο θαη γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ξφινπ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ σο ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη ηνπο 

ηνπηθνχο πνιηηηθνχο παξάγνληεο (Εηάθα, 2014).  

Όζνλ αθνξά ζηηο ινηπέο πξνηάζεηο ηνπ ΟΟΑ, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εγεηηθψλ 

δεμηνηήησλ απαηηείηαη ζρεηηθή ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλερήο επηκφξθσζε φισλ ησλ 

λπλ θαη φισλ ησλ ππνςεθίσλ ζρνιηθψλ εγεηψλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, εγεζίαο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ Διιάδα είλαη ίζσο ε 

κνλαδηθή ζηηο κέξεο καο ρψξα πνπ δελ απαηηεί ηα εγεηηθά ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο λα έρνπλ 

γλψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε. Αληηζέησο, γηα ηελ επηινγή 

ησλ δηεπζπληψλ βαζηθφηαην ξφιν παίδνπλ ηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηα νπνία δειψλνπλ εκπεηξία 

ζην επάγγεικα, ελλνψληαο φηη έλαο έκπεηξνο εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη θαη’ αλάγθε θαη ηθαλφο 

δηεπζπληήο – εγέηεο (Εηάθα, 2014). Ζ φπνηα γλψζε δηαζέηνπλ νξηζκέλνη δηεπζπληέο 

πξνθχπηεη απφ δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, κε νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην 

αληηθείκελν ηεο δηνίθεζεο ή κε παξαθνινχζεζε ζρεηηθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 εκεηψλεηαη εδψ πσο ην ίδην ην ππνπξγείν Παηδείαο, αληί λα δηεπθνιχλεη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ βαζηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο ηνπ ΔΚΓΓΑ, ζέηεη ζπλερψο πνηθίια εκπφδηα (επηινγή επηκνξθνχκελσλ κε 

θιεξψζεηο, δπζθνιία εμαζθάιηζεο άδεηαο παξαθνινχζεζεο θαη αδπλακία θάιπςεο βαζηθψλ 

αλαγθψλ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνηρείν πνπ θαζηζηά 
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απαγνξεπηηθή ηελ παξαθνινχζεζε ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηακέλνπλ εθηφο 

Αζελψλ).Μεξηκλψληαο γηα ηελ ππέξβαζε θσιπκάησλ θαη εκπνδίσλ ηέηνηνπ είδνπο θαη 

νξγαλψλνληαο νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε φισλ ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε πνιηηεία κπνξεί λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθφηεξε ζρνιηθή δηνίθεζε ελψ 

νη ίδηνη νη ελδηαθεξφκελνη, έρνληαο πιένλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ζα κπνξέζνπλ λα 

επηηχρνπλ κεγαιχηεξε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνπο, ειθπζηηθφηεξνπο κηζζνχο θαη βειηίσζε 

φξσλ εξγαζίαο (Εηάθα, 2014· Κπζξαηψηεο, 2011). 

Υξεηάδεηαη, βέβαηα, πξνζεθηηθή κειέηε, έξεπλα θαη ζηάζκηζε δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνχλ θαη λα απνηηκεζνχλ ζσζηά:  

 ην είδνο θαη ε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο  

 ε αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ ζηειερψλ, ζε 

ζχγθξηζε ή/θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ππνςήθησλ πξνο κειινληηθή 

επηινγή 

 ε δεκηνπξγία επηκνξθσηηθψλ θέληξσλ ζε φιε ηε ρψξα 

 ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ επηκνξθσηψλ 

 ε εμαζθάιηζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ησλ επηκνξθνχκελσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

απνηειεζκαηηθή κέζνδν θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θελψλ, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη 

ε πξνζσξηλή απνπζία ηνπο 

 ν ηξφπνο πηζηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ γλψζεσλ, ψζηε ε επηκφξθσζε λα κελ 

εμαληιείηαη ζε ηππηθή παξαθνινχζεζε αιιά λα απνδεηθλχεηαη ε απφθηεζε 

νπζηαζηηθή γλψζεο 

Γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα κειεηεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζηελ παξνχζα κειέηε. Όια 

φκσο κπνξνχλλα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειινληηθήο έξεπλαο. 
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