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Περίληψη

Στη σημερινή εποχή, η αγορά εργασίας, προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές επιτα-
γές, αυξάνει τις απαιτήσεις της, δημιουργώντας ένα 
ανταγωνιστικό πλαίσιο μεταξύ των οργανισμών. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα, όντας ένας οργανισμός, δεν 
μπορεί να παραμείνει στάσιμο μέσα σε όλη αυτή τη 
συνεχόμενη εξέλιξη και ανάπτυξη. Η εξασφάλιση 
της επιτυχίας, μέσω της αποτελεσματικής λειτουρ-
γίας της σχολικής μονάδας, θεωρείται βασικό μέλημα κάθε εκπαιδευτικού θεσμού. 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή σχολικής μονάδας εξασφαλίζουν 
καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, 
επιδρώντας θετικά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιότητας των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων του διευθυντή στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά τη συλλογή δεδομένων, έδειξαν ότι η 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί πως η συμβολή των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων επιδρά καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, 
έχοντας ως πρόσωπο-κλειδί τον διευθυντή.
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Abstract

Nowadays, the labor market, in order to meet 
modern social requirements, is increasing its 
demands, creating a competitive environment 
between organizations. The educational system, 
being an organization, cannot remain stagnant 
throughout this continuous evolution and 
development. Ensuring success through the 
effective operation of the school unit is considered a key concern of every 
educational institution. The communication skills of the principal of the school 
unit, ensure better interpersonal relations between the members of the school 
community, having a positive effect on ensuring its smooth operation. The 
purpose of this paper is to highlight the importance of the Communication 
Skills of the Principal in the effective operation of the school unit. The results 
of the research after the data collection showed that the majority of teachers 
consider that communication skills are a key component of an effective school 
unit and ensure its smooth operation.

1. Εισαγωγή

Η σχολική μονάδα είναι ένας κοινωνικός οργανισμός, ο οποίος έχει επίκεντρο 
τον άνθρωπο. Η έννοια της σχολικής αποτελεσματικότητας ταυτίζεται με το 
σύγχρονο – νέο σχολείο, του οποίου το κέντρο δεν αποτελεί πλέον ο δάσκαλος 
(δασκαλοκεντρικό), αλλά ο μαθητής (μαθητοκεντρικό), και το οποίο έχει ως άξονα 
προτεραιό τητας τις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Μέλημα ενός αποτελε-
σματικού σχολείου είναι η βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαί-
δευσης και κατ’ επέκταση η σχολική επιτυχία, μέσω της εύρυθμης λειτουργίας 
της σχολικής μονάδας. Τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής κοινότητας επιδρούν 
καθοριστικά στην ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και αποτελούν μοχλό 
για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της.

Το πρόσωπο εκείνο που κατέχει την ανώτατη θέση στη διοίκηση της σχολι-
κής μονάδας είναι ο διευθυντής, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-«κλειδί», καθώς 
τόσο οι ηγετικές πρακτικές – στρατηγικές που θα εφαρμόσει στη διοίκηση της 
σχολικής μονάδας, όσο και το επίπεδο των βασικών δεξιοτήτων που διαθέτει, 
επιδρούν καθοριστικά στον βαθμό αποτελεσματικότητας του σχολείου που διευ-
θύνει. Οι κοινωνικές δεξιότητες, μέρος των οποίων αποτελούν και οι επικοινω-
νιακές δεξιό τητες, χαρακτηρίζονται ως δεξιότητες «ζωής», δεδομένου ότι μέσω 
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της εφαρμογής τους αναπτύσσονται καλές επικοινωνιακές – διαπροσωπικές 
(επαγγελματικές) σχέσεις. Οι ποιοτικές επικοινωνιακές σχέσεις συνδέονται με την 
επιτυχία σε οποιοδήποτε ανθρώπινο εγχείρημα, όπως είναι η αποτελεσματική 
διοίκηση – ηγεσία της σχολικής μονάδας από τον διευθυντή. 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η ανάδειξη της σπουδαιό-
τητας των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή στην αποτελεσματική λει-
τουργία της σχολικής μονάδας. Αρχικά, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στο έργο 
του διευθυντή σχολικής μονάδας και εν συνεχεία παρουσιάζονται οι επικοινω-
νιακές δεξιότητες. Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος, όπου παρουσιάζονται ο σκο-
πός και οι στόχοι της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα και τα αποτελέσματα. 
Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ορισμένων συμπερασμάτων που 
προκύπτουν από τα αποτελέσματα της έρευνας.

2. Θεωρητικό πλαίσιο

2.1. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας

Ο διευθυντής σχολικής μονάδας υπάγεται στα κατώτατα στελέχη εκπαίδευσης, 
όσον αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά σε μία σχολική μονάδα 
κατέχει την υψηλότερη θέση στην κλίμακα της ιεραρχίας. Παλαιότερα, ο ρόλος 
του περιοριζόταν μόνο στη διεκπεραίωση των διοικητικών και υπηρεσιακών 
του καθηκόντων, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα, αφού επιτελεί πολύπλευρο 
και πολύπλοκο έργο, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του σύγχρονου σχο-
λείου. Έτσι, αναλαμβάνει ποικίλες αρμοδιότητες και καθήκοντα παιδαγωγικού 
και διδακτικού χαρακτήρα. 

Κύριο μέλημα του διευθυντή είναι η δημιουργία καλού – παιδαγωγικού σχο-
λικού κλίματος ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας (διδάσκοντες – 
μαθητές και γονείς μαθητών), καθώς το καλό-θετικό σχολικό κλίμα συμβάλλει στην 
αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου. Επίσης, εμψυχώνει και ενθαρρύνει το 
διδακτικό προσωπικό προκειμένου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ενισχύοντας 
έτσι την αυτενέργειά του, και παρέχει διδακτικές και παιδαγωγικές οδηγίες στους 
εκπαιδευτικούς, λειτουργώντας ως πρότυπο (Στραβάκου, 2003).

Λόγω των αρμοδιοτήτων που έχει ο διευθυντής σχετικά με τη διεύθυνση και 
τη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας, η σύγχρονη βιβλιογραφία τού αποδίδει και 
τον ρόλο του ηγέτη. Η σωστή ηγεσία αποτελεί τον πυρήνα για τη δημιουργία μίας 
αποτελεσματικής και ποιοτικής σχολικής μονάδας (Μυλωνά, 2005). Ένας διευ-
θυντής-ηγέτης διακρίνεται από έναν διευθυντή που απλώς διοικεί τη σχολική 
μονάδα από κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που διαθέτει, τα 
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οποία διαμορφώνουν το ηγετικό του προφίλ. Το βασικότερο από όλα τα χαρακτη-
ριστικά είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που 
στελεχώνει τον οργανισμό στον μέγιστο βαθμό. 

Στην παρούσα εργασία, ο οργανισμός είναι η σχολική μονάδα, ηγέτης ο διευθυ-
ντής και ανθρώπινο δυναμικό οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό που εργά-
ζεται σε αυτήν. Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να στηρίζεται 
σε δύο βασικούς άξονες: στην εμπιστοσύνη ανάμεσα σε διευθυντή και υπάλληλο 
και στην ενεργοποίηση του υπαλλήλου (Πάνου, 2009). Η ηγετική αποτελεσματι-
κότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα, τον βαθμό αυτοπεποί-
θησης, ενέργειας, προσαρμοστικότητας, την ενσυναίσθηση και την πρωτοβουλία 
που διαθέτει, καθώς επίσης και από το επικοινωνιακό προφίλ – τις επικοινωνια-
κές δεξιότητες – την επικοινωνιακή ευελιξία του διευθυντή (Αναστασίου, 2014).

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά στυλ εκπαιδευτικής ηγεσίας, σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία, είναι η μετασχηματιστική ηγεσία, σύμφωνα με την οποία, η βασι-
κότερη παράμετρός της είναι το όραμα. Ο διευθυντής-ηγέτης θα πρέπει να έχει 
ένα όραμα, το οποίο να βασίζεται στην αρχή της δημιουργίας, της επικοινωνίας, 
της ανάπτυξης και της αλλαγής. Ο βασικός στόχος ενός μετασχηματιστικού ηγέτη 
θα πρέπει να είναι η αλλαγή, η οποία οδηγεί στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της 
σχολικής του μονάδας. Συνοψίζοντας, ο ηγέτης ο οποίος ασκεί μετασχηματιστική 
ηγεσία θα πρέπει να αποτελεί μοχλό θετικής αλλαγής για τη σχολική μονάδα.

2.2. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες υπάγονται στην κατηγορία των «Δεξιοτήτων Ζωής», 
γεγονός που τις καθιστά πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη μιας ποιοτικής 
ανθρώπινης σχέσης – συνεργασίας, τόσο σε προσωπικό – οικογενειακό, όσο και 
σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο. Η καλή επικοινωνιακή διαδικασία-σχέση 
συμβάλλει καθοριστικά στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, καθώς επίσης 
και στον βαθμό κοινωνικοποίησής του. 

Όσον αφορά τον εργασιακό τομέα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν 
ίσως και το πιο βασικό συστατικό για την επαγγελματική άνοδο και εξέλιξη των 
εργαζομένων, αλλά και για τη γενικότερη επιτυχία ενός οργανισμού. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί η επικοινωνία αποτελεί το πιο βασικό θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται 
ο εκάστοτε οργανισμός. Αντίστοιχα, η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας 
μπορεί να είναι και καταστροφική, καθώς επιφέρει πολλά σφάλματα από παρερ-
μηνείες, οδηγώντας σε προβλήματα και συγκρούσεις ανάμεσα στους εργαζομέ-
νους (Αντωνιάδου, 2014).

H επικοινωνία αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της σχολικής πραγματικότητας, 
αφού κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στις βασικές διοικητικές λειτουρ-
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γίες (Σαΐτης, 2002). Η σχολική αποτελεσματικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την ποιότητα της επικοινωνίας που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη της σχολι-
κής κοινότητας. Σε αυτό το κομμάτι, ο διευθυντής διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο, 
δεδομένου ότι η επικοινωνιακή του δραστηριότητα καταλαμβάνει πάνω από το 
78% του καθημερινού εργάσιμου χρόνου του και αυξομειώνεται ανάλογα με το 
μέγεθος των προβλημάτων που προκύπτουν στη σχολική μονάδα. Ο σύγχρονος 
διευθυντής-ηγέτης, που έχει ως κύριο μέλημα τη διοίκηση ενός αποτελεσματι-
κού σχολείου, θα πρέπει να αποβάλει από τον τρόπο διοίκησης που ασκεί όλα τα 
παραδοσιακά-αυταρχικά στοιχεία ηγεσίας, προάγοντας την ανοιχτή επικοινωνία 
μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας (Μερκούρη, 2015). 

Ο διευθυντής σχολικής μονάδας, λοιπόν, θα πρέπει να δημιουργήσει ανοιχτούς 
και ουσιαστικούς διαύλους επικοινωνίας, θέτοντας τον δικό του ρόλο ως κομβικό 
σημείο της επικοινωνιακής διαδικασίας. Για να μπορέσει να καταστεί εφικτό κάτι 
τέτοιο, θα πρέπει να εφαρμόσει στον τρόπο ηγεσίας που ασκεί την πολιτική της 
«ανοιχτής πόρτας». Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι θετικός και δεκτικός 
τόσο στις νέες ιδέες που μπορεί να φέρει το διδακτικό προσωπικό, όσο και στα 
τυχόν προβλήματα-δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 
και επιθυμούν να μοιραστούν μαζί του.

Αρχικά, η πιο βασική επικοινωνιακή δεξιότητα που θα πρέπει να διαθέτει 
ο διευθυντής σχολικής μονάδας είναι η ορθή χρήση τόσο του προφορικού όσο 
και του γραπτού λόγου. Θα πρέπει δηλαδή να είναι ικανός να παράγει προτά-
σεις, οι οποίες είναι γραμματικά και συντακτικά ορθές και ο λόγος που παράγει 
να συνδέεται με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο (επίσημος – ανεπίσημος 
λόγος, διάλεκτος, προφορά, ιδιωματισμοί, βαθμός ευγένειας), τόσο του ίδιου του 
ομιλητή όσο και του ακροατή στον οποίο και απευθύνεται ο λόγος του (Κοψίδου, 
2006). Επιπλέον, θα πρέπει ο λόγος του διευθυντή να είναι σαφής και ειλικρινής, 
χωρίς να πλατειάζει ή να επαναλαμβάνεται. Η δεξιότητα της έκφρασης, σύμφω-
να με την οποία μπορούμε να εκφράζουμε αυτά που επιθυμούμε, μεταφέροντας 
έτσι στους άλλους ακριβώς το μήνυμα-πληροφορία που θέλουμε, αποτελεί μια 
επιπρόσθετη επικοινωνιακή δεξιότητα που θα πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής-
ηγέτης (Δημητρίου, 2010).

Μία από τις πιο σπουδαίες, αν όχι η πιο σπουδαία, επικοινωνιακές δεξιότη-
τες που θα πρέπει να κατέχει και να αξιοποιεί οποιοδήποτε άτομο αναλαμβάνει 
ηγετική θέση σε έναν οργανισμό, είναι η προσεκτική και ενεργητική ακρόαση. 
Αυτό σημαίνει ότι ο ακροατής, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο διευθυντής, δεν 
είναι παθητικός δέκτης κατά τη λήψη των πληροφοριών από τον συνομιλητή 
του, αλλά συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταξύ τους επικοινω νίας. 
Μέσω της προσεκτικής και ενεργητικής ακρόασης, υπάρχει ανατροφοδότηση 
(feedback) μεταξύ των επικοινωνούντων μελών, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνε-
ται η καλύτερη αντιμετώπιση του εκάστοτε προβλήματος. Ο διευθυντής, ο οποίος 
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είναι ενεργός ακροατής, θα πρέπει να μπορεί να αποκωδικοποιεί και να ερμη-
νεύει, όχι μόνο τα λεκτικά, αλλά και τα μη λεκτικά μηνύματα (Πάνου, 2009). Η 
μη λεκτική επικοινωνία είναι εξίσου σημαντική με τη λεκτική και πολλές φορές 
μας δίνει και περισσότερες πληροφορίες από τη λεκτική. 

Μία εξίσου σημαντική επικοινωνιακή δεξιότητα είναι η ενσυναίσθηση, η οποία 
αφορά τη βιωματική εσωτερίκευση των συναισθημάτων του άλλου. Με άλλα 
λόγια, η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα για συναισθηματική ταύτιση με την 
ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου και η κατανόηση της συμπεριφοράς, των 
αναγκών και των κινήτρων του. Η ενσυναίσθηση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό 
ενός ατόμου με υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Ένας επικοινωνια-
κός διευθυντής-ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει υψηλό επίπεδο συναισθηματικής 
νοημοσύνης (emotional intelligence) ή αλλιώς νοημοσύνη της καρδιάς και κατ’ 
επέκταση και ενσυναίσθηση. Είναι σημαντικό να μπορεί να είναι ανοιχτόμυαλος 
και να έχει ποικιλομορφία στον τρόπο σκέψης του, ώστε να μπορεί να δει και να 
σκεφτεί τα πράγματα από την οπτική του συνομιλητή του. Θα πρέπει επίσης να 
απελευθερώνει τα συναισθήματά του, προκειμένου να παροτρύνει και τον συνο-
μιλητή του να κάνει το ίδιο και, τέλος, θα πρέπει να σέβεται τόσο τα συναισθήματα 
όσο και το αξιακό σύστημα του συνομιλητή του. Ένα άτομο μπορεί να αναγνωρί-
σει και να κατανοήσει τη συναισθηματική κατάσταση ενός άλλου ατόμου, μόνο 
όταν έχει ήδη κατανοήσει τον δικό του συναισθηματικό κόσμο (Goleman, 2000). 

Στην περίπτωση που προκύψει ένα σοβαρό πρόβλημα στη σχολική μονάδα 
και επικρατήσει συγκρουσιακό κλίμα μεταξύ των μελών της, ο διευθυντής που 
διαθέτει τις παραπάνω δεξιότητες μπορεί να ελέγξει πρωτίστως τον εαυτό του 
και να μη γίνει έρμαιο των αρνητικών συναισθημάτων που τον κατακλύζουν. 
Αντίθετα, αναγνωρίζοντας τα αρνητικά του συναισθήματα στην παρούσα φάση, 
καθίσταται ικανός να διαχειριστεί τον θυμό του, κατευνάζοντας τα πνεύματα και 
αντιμετωπίζοντας καλύτερα την κατάσταση. Με αυτή την τακτική, διαφυλάσσε-
ται η επικοινωνιακή γέφυρα που χτίζεται μέρα με τη μέρα ανάμεσα στον ίδιο και 
το διδακτικό προσωπικό. 

Κάποιες επιπλέον επικοινωνιακές δεξιότητες είναι η χρήση ανοιχτού τύπου 
διερευνητικών και διευκρινιστικών ερωτήσεων (πώς, γιατί, πότε, ποιος, πού), 
από την πλευρά του διευθυντή, καθώς αποτελούν κίνητρο για ανατροφοδότηση 
κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. Επιπλέον, ο διευθυντής θα πρέπει να δίνει 
τον απαιτούμενο χρόνο στον συνομιλητή του, προκειμένου να επεξεργαστεί την 
ερώτηση και να μπορέσει να απαντήσει. Επίσης, θα πρέπει να συνοψίζει τα πιο 
σημαντικά σημεία της μεταξύ τους συζήτησης και να στρέφει την προσοχή του 
στη λύση του εκάστοτε προβλήματος που προκύπτει. 

Τέλος, πέρα από τις παραπάνω επικοινωνιακές δεξιότητες, στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται και το χιούμορ ως ένα εξίσου σημαντικό μέσο επικοινωνίας. Αναφέ-
ρεται πιο συχνά ως επικοινωνιακό εργαλείο, η σημασία του οποίου παίζει καθο-
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ριστικό ρόλο στις ανθρώπινες σχέσεις. Το χιούμορ είναι ένα από τα πιο σημα-
ντικά «όπλα» που μπορεί να διαθέτει ένα ανώτερο στέλεχος σε έναν οργανισμό, 
γιατί συνδέεται με την αποτελεσματική ηγεσία. Στην περίπτωση του διευθυντή 
σχολικής μονάδας, με το χιούμορ του, πέρα από το πιο άνετο-φιλικό εργασιακό 
περιβάλλον που δημιουργεί, βοηθά τους εκπαιδευτικούς να απελευθερωθούν 
από έντονο στρες και άγχος και να είναι πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί. Το 
χιούμορ μπορούμε να πούμε ότι είναι μια συναισθηματική επικοινωνιακή δεξιό-
τητα, μέσω της οποίας το άτομο επιτυγχάνει πιο εύκολα την ομαλή προσαρμογή 
του σε ένα κοινωνικό – εργασιακό πλαίσιο.

2.3. Επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή και σχολική 
αποτελεσματικότητα

Η δυναμική ηγεσία του διευθυντή σχολικής μονάδας αποτελεί απαραίτητη προϋ-
πόθεση για τη μετατροπή του απαρχαιωμένου μοντέλου σχολείου σε σύγχρονο 
και αποτελεσματικό (Μυλωνά, 2005). Η επικοινωνία αποτελεί ένα από τα πιο 
βασικά θεμέλια για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και ο διευ-
θυντής είναι το πρόσωπο, το οποίο, μέσω των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που 
διαθέτει, μπορεί να συμβάλει στη σχολική αποτελεσματικότητα. Αυτό συμβαίνει 
γιατί οι επικοινωνιακές του δεξιότητες επιδρούν θετικά στους εξής παράγοντες:
• Σχολικό κλίμα.
• Διαδικασία λήψης αποφάσεων.
• Διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά το σχολικό κλίμα, ο διευθυντής, μέσω του ανοιχτού 
και αμφίδρομου διαύλου επικοινωνίας που δημιουργεί με όλα τα ενεργά μέλη 
της σχολικής μονάδας, ενισχύει τη δημιουργία ενός θετικού – δημιουργικού και 
δημοκρατικού κλίματος συνεργασίας, μέσα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύ-
νονται να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες. Με αυτό τον τρόπο, παρέχεται κίνητρο 
στους εκπαιδευτικούς, τονώνοντας την ηθική και επαγγελματική τους ταυτότητα.

H δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, το οποίο προάγει τις 
ανθρώπινες σχέσεις και συμβάλλει στη διατήρηση της συνοχής ανάμεσα σε όλα 
τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ταυτίζεται με την έννοια της σχολικής αποτε-
λεσματικότητας. Αντίθετα, το καταθλιπτικό σχολικό κλίμα σηματοδοτεί μια πολύ 
σημαντική αποτυχία για τον διευθυντή, αφού συνδέεται με αισθήματα όπως ο θυμός 
και η απογοήτευση, η έλλειψη καλής και ουσιαστικής επικοινωνίας. Επιπλέον, 
ελαχιστοποιεί την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελώντας τροχοπέδη 
στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας (Γουρναρόπουλος, 2007).

Όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι καλές διαπροσωπικές – επι-
κοινωνιακές σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της σχολικής μονάδας συμβάλλουν 
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στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, η οποία συνδέεται με τη σχολική αποτελεσμα-
τικότητα. Μέσω της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων, ο διευθυντής υιοθετεί ένα 
δημοκρατικό στυλ ηγεσίας, αφού οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλοί εντολοδόχοι, 
αλλά συμμετέχουν στη λήψη των σημαντικών αποφάσεων, συναποφασίζοντας 
μαζί του, ενώ αυτός έχει περισσότερο συντονιστικό – συμβουλευτικό – καθοδη-
γητικό ρόλο (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Τέλος, oι συγκρούσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των δυναμικών – 
σημαντικών διαπροσωπικών σχέσεων. Όταν σε μία διαπροσωπική επαφή δεν 
υπάρχει κανενός είδους διαφωνία, τότε τα επικοινωνούντα μέλη θεωρούν τη 
μεταξύ τους σχέση ασήμαντη, γι’ αυτό και δεν εκφράζονται πλήρως. Η επίλυση 
της σύγκρουσης από πλευράς του διευθυντή θα πρέπει να βασίζεται στις επι-
κοινωνιακές του δεξιότητες, καθώς χρησιμοποιώντας τες, θα πρέπει να μπορεί 
να ερμηνεύει και να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες στρατηγικές διαχείρισης της 
σύγκρουσης. Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής θα πρέπει να μπορεί να εντοπίζει 
μία εν δυνάμει σύγκρουση, ερμηνεύοντας τη μη λεκτική επικοινωνία ανάμεσα 
στα άτομα που διαφωνούν. Πέρα όμως από τον εντοπισμό, ο διευθυντής θα πρέ-
πει να διαθέτει και ενσυναίσθηση, ώστε να μπορεί να μπει στη θέση του άλλου 
και να κατανοήσει το πώς νιώθει αυτός και από πού απορρέει η αντίδρασή του 
στην προκειμένη περίπτωση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να ερμηνεύσει καλύ-
τερα τη συγκρουσιακή κατάσταση και να κατευνάσει τους τόνους πιο εύκολα. 
Επομένως, οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή συμβάλλουν θετικά στη 
διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων, γεγονός που συνδέεται με τη σχολική απο-
τελεσματικότητα (Devito, 2004). 

3. Μεθοδολογία

3.1. Σκοπός – Στόχοι έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευ-
τικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη της Αλεξανδρούπολης για τη συμ-
βολή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του διευθυντή σχολικής μονάδας στην 
εύρυθμη λειτουργία της.

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της έρευνας είναι:
1. Η διερεύνηση της συχνότητας επικοινωνίας ανάμεσα στους διευθυντές σχο-

λικών μονάδων και το διδακτικό προσωπικό.
2. Η διερεύνηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διευθυντών σχολικών 

μονάδων.
3. H διερεύνηση της συμβολής των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των διευθυ-
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ντών σχολικών μονάδων στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων με το 
διδακτικό προσωπικό.

4. Η διερεύνηση του βαθμού συνεργασίας ανάμεσα στους διευθυντές σχολικών 
μονάδων και το διδακτικό προσωπικό.

3.2. Ερευνητικά ερωτήματα

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να απαντήσει στις ακόλουθες ερευνητικές ερωτήσεις:
1. Πόσο συχνά επικοινωνούν οι διευθυντές σχολικών μονάδων με το διδακτικό 

προσωπικό;
2. Σε ποιον βαθμό διαθέτουν οι διευθυντές σχολικών μονάδων επικοινωνιακές 

δεξιότητες;
3. Κατά πόσο συμβάλλουν οι επικοινωνιακές δεξιότητες των διευθυντών σχολι-

κών μονάδων στις διαπροσωπικές σχέσεις με το διδακτικό προσωπικό;
4. Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία ανάμεσα στους διευθυντές σχολι-

κών μονάδων και στο διδακτικό προσωπικό;

3.3. Ερευνητική διαδικασία

Για την υλοποίηση της έρευνας διεξήχθη ποσοτική έρευνα, ενώ χρησιμοποιήθηκε 
η μέθοδος της τυχαίας ή «βολικής» δειγματοληψίας. Ως ερευνητικό εργαλείο χρη-
σιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις κλειστού 
τύπου. Οι 4 πρώτες αφορούν τα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και 
οι υπόλοιπες 11 αφορούν την ποιότητα των επικοινωνιακών σχέσεων ανάμεσα 
στον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό. Το δείγμα μας είναι οι εκπαιδευ-
τικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Αλεξανδρούπολης. Μοιράστηκαν 
ερωτηματολόγια σε 100 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου 
Αλεξανδρούπολης, εκ των οποίων ελήφθησαν απαντημένα τα 95. Τα ερωτημα-
τολόγια μοιράστηκαν και συλλέχθηκαν τον Μάιο του 2017.

3.4. Ανάλυση δεδομένων – Συζήτηση

Παρακάτω παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου που χορηγήθηκε σε εκπαιδευτικούς.
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Πίνακας 1. Κατανομή των υποκειμένων σε σχέση με τη συχνότητα της προφορικής επικοινωνίας 
μεταξύ του/της διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού (μεταβλητή 1).

xi vi fi %
Καθόλου 0 0
Σπάνια 0 0

Λίγο 2 2,11
Συχνά 17 17,89

Πολύ συχνά 76 80,00

Διάγραμμα 1. Πόσο συχνά επικοινωνεί προφορικά ο/η διευθυντής/ντρια με το διδακτικό προσωπικό;

18%
Συχνά

80%
Πολύ συχνά

2%
Λίγο

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψη-
φία του δείγματος δήλωσε ότι ο διευθυντής τους επικοινωνεί πολύ συχνά προ-
φορικά μαζί τους. Το 17,89% (17 εκπαιδευτικοί) δήλωσε ότι επικοινωνεί συχνά, 
ενώ μόλις το 2,11% (2 εκπαιδευτικοί) υποστηρίζει ότι επικοινωνεί μαζί τους λίγο. 
Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν επέλεξε τις επιλογές σπάνια και καθόλου.

Πίνακας 2. Κατανομή των υποκειμένων σε σχέση με τον βαθμό των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
που διαθέτει ο/η διευθυντής/ντριά τους (μεταβλητή 2). 

xi vi fi %
Καθόλου 1 1,05

Σε πολύ μικρό βαθμό 8 8,42
Σε μικρό βαθμό 10 10,52

Σε μεγάλο βαθμό 40 42,11
Σε πολύ μεγάλο βαθμό 36 37,9

Σύνολο 95 100
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Διάγραμμα 2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι ο/η διευθυντής/ντριά σας διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες;

8%
Σε πολύ µικρό βαθµό

11%
Σε µικρό βαθµό

42%
Σε µεγάλο βαθµό

38%
Σε πολύ µεγάλο βαθµό

1%
Καθόλου

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, φαίνεται ότι το 42,11% (40 εκπαιδευ-
τικοί) θεωρεί ότι ο/η διευθυντής/ντριά τους διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότη-
τες σε μεγάλο βαθμό, ενώ το 37,89% (36 εκπαιδευτικοί) θεωρεί ότι διαθέτει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, το 10,52% (10 εκπαιδευτικοί) θεωρεί ότι διαθέτει 
σε μικρό βαθμό, το 8,42% (8 εκπαιδευτικοί) σε πολύ μικρό βαθμό και το 1,05% 
(ένας εκπαιδευτικός) δήλωσε ότι ο/η διευθυντής/ντριά του δεν διαθέτει καθόλου 
επικοινωνιακές δεξιότητες.

Πίνακας 3. Κατανομή των υποκειμένων σε σχέση με τον βαθμό σημαντικότητας των επικοινωνια
κών δεξιοτήτων του/της διευθυντή/ντριάς τους (μεταβλητή 3).

xi vi fi %
Καθόλου σημαντικές 0 0

Λίγο σημαντικές 1 1,05
Αρκετά σημαντικές 6 6,32
Πολύ σημαντικές 34 35,79

Πάρα πολύ σημαντικές 54 56,84
Σύνολο 95 100
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Διάγραμμα 3. Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις επικοινωνιακές δεξιότητες του/της διευθυντή/ντριας 
στη συνεργασία του/της με το διδακτικό προσωπικό;

1%
Λίγο σηµαντικές

6%
Αρκετά σηµαντικές

36%
Πολύ σηµαντικές

57%
Πάρα πολύ σηµαντικές

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, προκύπτει ότι το 56,84% (54 εκπαιδευτικοί) 
θεωρεί πάρα πολύ σημαντικές τις επικοινωνιακές δεξιότητες του/της διευθυντή/
ντριάς του, το 35,79% (34 εκπαιδευτικοί) τις θεωρεί πολύ σημαντικές, το 6,32% (6 
εκπαιδευτικοί) τις θεωρεί αρκετά σημαντικές και το 1,05% (1 εκπαιδευτικός) τις 
θεωρεί λίγο σημαντικές. Αξίζει να επισημανθεί ότι κανένας από τους συμμετέχοντες 
δεν θεωρεί ασήμαντες τις επικοινωνιακές δεξιότητες του/της διευθυντή/ντριας.

Πίνακας 4. Κατανομή των υποκειμένων σε σχέση με τον βαθμό αποτελεσματικότητας, όσον αφορά 
τη συνεργασία μεταξύ του/της διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού (μεταβλητή 4).

xi vi fi %
Καθόλου αποτελεσματική 0 0

Λίγο αποτελεσματική 1 1,05
Αρκετά αποτελεσματική 13 13,68
Πολύ αποτελεσματική 39 41,05

Πάρα πολύ αποτελεσματική 42 44,22
Σύνολο 95 100
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Διάγραμμα 4. Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε τη συνεργασία του/της διευθυντή/ντριας με τον καθένα 
από τους εκπαιδευτικούς ξεχωριστά;

1%
Λίγο αποτελεσµατική 14%

Αρκετά αποτελεσµατική

41%
Πολύ αποτελεσµατική

44%
Πάρα πολύ αποτελεσµατική

Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι το 44% (42 εκπαιδευτικοί) θεωρεί 
τη συνεργασία ανάμεσα στους ίδιους και στον διευθυντή τους πάρα πολύ αποτελε-
σματική, ενώ το 41% (39 εκπαιδευτικοί) τη θεωρεί πολύ αποτελεσματική. Το 14% 
(13 εκπαιδευτικοί) τη θεωρεί αρκετά αποτελεσματική, ενώ μόλις το 1% (1 εκπαι-
δευτικός) τη θεωρεί λίγο αποτελεσματική. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 
θεωρεί αναποτελεσματική τη συνεργασία του με τον διευθυντή σχολικής μονάδας.

4. Συμπεράσματα

Από την υλοποίηση της παρούσας έρευνας προκύπτουν ορισμένα συμπεράσμα-
τα, τα οποία είναι τα εξής:
• Οι διευθυντές επικοινωνούν πολύ συχνά με το διδακτικό προσωπικό.
• Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θεωρεί ότι ο/η διευθυ-

ντής/ντριά τους διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και μάλιστα σε αρκετά 
μεγάλο βαθμό.

• Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων.

• Tο μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι η συνεργασία με τον/τη διευθυντή/ντριά 
τους είναι πάρα πολύ αποτελεσματική ή πολύ αποτελεσματική, ενώ κανείς 
δεν δήλωσε ότι είναι αναποτελεσματική.
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Συνοψίζοντας καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:
• Οι επικοινωνιακές δεξιότητες βασίζονται στην ακοή και παρατήρηση, στη 

συζήτηση – διάλογο, στην ξεκάθαρη έκφραση συναισθημάτων και σκέψεων, 
στην ανατροφοδότηση και στη συνεργασία. 

• Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή διαμορφώνουν ένα επικοινω-
νιακό επαγγελματικό προφίλ και μια επικοινωνιακή ευελιξία, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία καλών επαγγελματικών-διαπροσωπικών σχέσεων και στην 
αποφυγή συγκρούσεων.

• Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή σχολικής μονάδας ταυτίζονται 
με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας, έννοιες 
που συνδέονται με τη συνεχώς αναπτυσσόμενη κοινωνία της γνώσης.
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