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Περίληψη

Οι συγκρούσεις συνυπάρχουν με την ανθρώπινη 
φύση και προκύπτουν σε κάθε κοινωνική ενασχόλη-
ση και σε κάθε κοινότητα. Η εκπαίδευση δεν αποτελεί 
εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα. Αναπόσπαστο μέρος 
της σχολικής ζωής συνιστούν οι συγκρούσεις στο 
σχολικό περιβάλλον και ο τρόπος διαχείρισής τους 
επηρεάζει ζωτικές λειτουργίες της σχολικής μονά-
δας και καθορίζει την αποτελεσματική λειτουργία 
της, καθώς και την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στον καταλυτικό ρόλο του/της διευθυντή/ντριας τόσο στην πρό-
ληψη όσο και στην αποτελεσματική διευθέτηση των συγκρούσεων στις σχολικές 
μονάδες, καθώς και στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να δια-
θέτει, προκειμένου να τις διαχειριστεί προς όφελος του εκπαιδευτικού οργανισμού.
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Abstract

Conflicts coexist in human nature and arise in 
every social activity and community. Education 
is no exception to this rule. Conflicts at school 
environment are part of its reality and their way 
of management affects the vital functions of the 
school and determines its effectiveness, functionality 
and quality of the provided education. Particular 
emphasis was given to determine the role of the Principal, not only in the 
prevention but also in the effective resolution of the conflicts at schools. In 
addition, we come into sight the knowledge, skills and abilities that he should 
possess in order to override or eliminate any kind of conflicts for the school benefit.

1. Εισαγωγή

Οι συγκρούσεις αποτελούν ένα κοινωνικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα μεταξύ 
ατόμων, ομάδων, οργανώσεων και εθνών (Rubin, 1994). Είναι δε αναπόσπαστο 
κομμάτι της ανθρώπινης και κοινωνικής ζωής. Είναι μια διαδικασία που συμ-
βαίνει, όταν ένα άτομο ή μία ομάδα συνειδητοποιεί ότι τα ενδιαφέροντά τους 
παρεμποδίζονται ή επηρεάζονται αρνητικά από άλλους (Wall & Callester, 1995) 
και συχνά βιώνεται ως αποτέλεσμα διαφωνιών και ασυνεπειών κατά τη διάρκεια 
διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων (Göksoy & Argon, 2016). Οι συγκρούσεις όμως 
μπορεί να απορρέουν και από διάφορους άλλους λόγους-έριδες μεταξύ δύο ή 
περισσότερων ατόμων ή μιας ομάδας και έτσι αντιτίθενται στον σχεδιασμό και 
τον προγραμματισμό για την επίτευξη στόχων (Göksoy & Argon, 2016). 

Η έννοια της σύγκρουσης αντιμετωπίζεται ως αρνητική κατάσταση και διαδι-
κασία. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια συγκρουσιακών συμβάντων εμφανίζονται 
δυσκολίες στη στοχοθεσία και σημαντική ανεπάρκεια στους μηχανισμούς λήψης 
αποφάσεων (Göksoy & Argon, 2016). 

Γενικά, η σύγκρουση είναι μια πολυδιάστατη δυναμική διαδικασία. Οι λόγοι 
που συμβαίνουν οι συγκρούσεις στις σχολικές δομές είναι συνήθως διαφωνίες, 
τριβές και αποκλίσεις βάσει διαφορών που υπάρχουν στις απόψεις και τα ενδια-
φέροντα (Göksoy & Argon, 2016). Είναι φανερό ότι οι συγκρούσεις συνδέονται 
με τις διαφορετικές προσεγγίσεις, στάσεις και οπτικές πάνω σε διάφορα ζητή-
ματα, που αποτελούν αντικείμενο της καθημερινής επαφής μεταξύ των μελών 
της ομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πολύ πιθανή η εμφάνισή τους, όταν δια-
μορφώνονται συνθήκες διάκρισης και ανταγωνισμού (π.χ. λόγω διάστασης συμ-
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φερόντων ή προσπάθειας για διατήρηση ή εξύψωση της ατομικής ή κοινωνικής 
ταυτότητας (Hogg & Vaughan, 2010) ή όταν υπάρχει αποτυχία στον συντονισμό 
ανθρώπων (μαθητών, δασκάλων, βοηθητικού προσωπικού), δραστηριοτήτων και 
μέσων στη σχολική μονάδα.

Το προσωπικό και γενικά το ανθρώπινο δυναμικό (διευθυντής/ντρια, εκπαι-
δευτικοί, μαθητές, γονείς, παράγοντες τοπικής κοινωνίας) στον ευαίσθητο χώρο 
της εκπαίδευσης συχνά έχουν αντίρροπες απόψεις, προσδοκίες και πρακτικές, που 
μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις (Κουτούζης, 2008· Μητσαρά και Ιορδανίδης, 
2015). Στα σχολεία, τέτοιες συγκρούσεις μπορεί να προκύψουν σε πολλά θέματα, 
όπως η κατανομή της εργασίας μεταξύ του προσωπικού, η διαχείριση των οικο-
νομικών, οι εντός και εκτός του σχολείου διδακτικές δραστηριότητες, οι ανταμοι-
βές, οι τιμωρίες, οι πολιτικές απόψεις, οι αρνητικές προσωπικές συμπεριφορές, το 
σύστημα βαθμολόγησης, τα ζητήματα σχετικά με τη νομοθεσία, οι συμπεριφορές 
των μαθητών, ακόμη και ο ενδυματολογικός κώδικας (Karip, 2000). Πιθανόν να 
υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ διευθυντή/ντριας – εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαι-
δευτικών, εκπαιδευτικών – γονέων ή και μεταξύ των μαθητών. Οφείλουμε να 
έχουμε κατά νου ότι ανεξάρτητα από το είδος της σύγκρουσης ή την ομάδα που 
συμμετέχει σε αυτήν, οι συγκρούσεις, όταν παραμένουν και δεν επιλύονται, θα 
οξύνονται, θα καθίστανται πιο περίπλοκες και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε 
αυτές θα βιώνουν αρνητικά και δυσάρεστα συναισθήματα (Argon, 2014). Αυτό θα 
επηρεάσει αρνητικά την εργασία, τις επιδόσεις του προσωπικού και θα μειώσει 
την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα σχολεία. 

2. Σχολείο και συγκρούσεις 

Οι συγκρούσεις στις σχολικές μονάδες κατηγοριοποιούνται σε: α) ενδοσχολικές, 
που εκδηλώνονται στο εσωτερικό ενός εκπαιδευτικού οργανισμού μεταξύ ατόμων 
ή ομάδων και β) συγκρούσεις της σχολικής κοινότητας με το εξωτερικό περιβάλ-
λον (Αντωνίου, 2018). Οι ενδοσχολικές συγκρούσεις μπορεί να είναι ενδοπρο-
σωπικές, διαπροσωπικές, ομαδικές και συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων:
• Η ενδοπροσωπική σύγκρουση είναι η διαμάχη του ατόμου με τον εαυτό του 

και είναι γνωστή ως εσωτερική σύγκρουση ή σύγκρουση ρόλων. Οι συγκρού-
σεις ρόλων προκύπτουν κυρίως από την ανάληψη πολλών καθηκόντων σε 
έναν ρόλο. 

• Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις είναι οι συγκρούσεις που ξεσπούν μεταξύ ατό-
μων που ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικά επαγγελματικά επίπεδα, όπως για 
παράδειγμα μεταξύ των διδασκόντων, μεταξύ των διοικητικών στελεχών του 
σχολείου (διευθυντή/ντριας, υποδιευθυντή/ντριας) ή μεταξύ ενός διοικητικού 
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στελέχους και ενός εκπαιδευτικού (Μπουραντάς, 2002· Σαΐτη και Σαΐτης, 2012· 
Σαΐτης, 2007). Οι κυριότερες αιτίες των διαπροσωπικών συγκρούσεων είναι τα 
διαφορετικά ατομικά χαρακτηριστικά των μελών ενός οργανισμού (π.χ. αντι-
λήψεις, προσωπικότητα, συναισθήματα, αξίες), καθώς και η χρησιμοποίηση 
διαφορετικών μεθόδων, τεχνικών, πρακτικών και πολιτικών (Stoner, 1989). 

• Οι ομαδικές συγκρούσεις είναι οι συγκρούσεις που εμφανίζονται μεταξύ ατό-
μων διαφορετικών ομάδων μέσα στη σχολική μονάδα (π.χ. μεταξύ μαθητών 
και εκπαιδευτικών) (Σαΐτης, 2014). Οι ομαδικές συγκρούσεις διακρίνονται σε 
δια-ομαδικές και σε ενδο-ομαδικές. Οι ομάδες μέσα στον σχολικό οργανισμό 
δημιουργούνται είτε από τη διοίκηση, με σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων 
των μελών τους και καλούνται τυπικές, είτε προκύπτουν από τις κοινωνικές 
σχέσεις μεταξύ των διδασκόντων, για την ικανοποίηση των κοινωνικών ή 
ψυχολογικών αναγκών τους και καλούνται άτυπες (Αντωνίου, 2018). Δια-
ομαδικές είναι οι συγκρούσεις μεταξύ ομάδων που συνυπάρχουν στον εκπαι-
δευτικό οργανισμό είτε πρόκειται για τυπικές είτε πρόκειται για άτυπες. Οι 
συγκρούσεις αυτές μπορεί να οφείλονται στους διαφορετικούς στόχους των 
ομάδων ή στις διαφορετικές τακτικές που ακολουθούν για την επίτευξη των 
στόχων του οργανισμού. Ενδο-ομαδικές είναι οι συγκρούσεις μεταξύ ατόμων 
που ανήκουν στην ίδια ομάδα και εμφανίζονται όταν υπάρχουν διαφωνίες 
σχετικά με τους στόχους, τα καθήκοντα, τις διαδικασίες, αλλά και όταν κάποιο 
μέλος της εμφανίζει εγωιστική και αλαζονική συμπεριφορά, αδιαφορώντας 
για τις επιθυμίες των υπόλοιπων μελών της. Οι συνέπειες των ενδο-ομαδικών 
συγκρούσεων μπορεί να είναι ολέθριες τόσο για τη συνεργασία των μελών της 
ομάδας όσο και για την αποτελεσματικότητά της (Σαΐτης, 2007). 

• Συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων που εκδηλώνονται ανάμεσα στον/
στη διευθυντή/ντρια και τον σύλλογο διδασκόντων, μεταξύ εκπαιδευτικού και 
μαθητών ενός τμήματος κ.λπ. (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008· Σαΐτη και Σαΐτης, 
2012· Σαΐτης, 2014· Χυτήρης, 2001). 

• Οι συγκρούσεις της σχολικής κοινότητας με το εξωτερικό περιβάλλον αφο-
ρούν ζητήματα ή συμβάντα που μπορεί να προκύψουν με φορείς, όπως είναι 
η τοπική αυτοδιοίκηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η τοπική κοινωνία, οι 
πολιτιστικοί οργανισμοί, κ.λπ.

• Σύμφωνα με τη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία, οι κυριότερες πηγές των 
συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον είναι: 

• Οι συγκρουόμενοι στόχοι. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν ανάμεσα σε άτομα 
ή ομάδες του σχολικού οργανισμού παρουσιάζονται συγκρουόμενοι, ασύμβα-
τοι στόχοι (Μπουραντάς, 2002). 

• Η ύπαρξη τυπικών και άτυπων ομάδων και οι αντιπαραθέσεις που δημιουρ-
γούνται μεταξύ τους (Goksoy & Argon, 2016).

• Οι περιορισμένοι πόροι (Mullins, 2007· Πετρίδου, 2011).
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• Το σύστημα επικοινωνίας του εκπαιδευτικού οργανισμού (Αθανασούλα-Ρέππα, 
2008· Σαΐτης, 2014). 

• Οι επιβαλλόμενες αλλαγές στη σχολική μονάδα (Everard & Morris, 1999). 
• Οι οργανωτικές αδυναμίες (Ghaffar, 2009).
• Τα ατομικά χαρακτηριστικά. Οι διαφορετικές αξίες και πεποιθήσεις, οι πολιτικές 

ιδεολογίες που μπορεί να έχουν τα άτομα ή οι ομάδες ανθρώπων φαίνεται ότι 
μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία της 
σχολικής μονάδας (Σαΐτης, 2008· Μπουραντάς, 2002· Johdi & Apitree, 2012). 

• Το στυλ ηγεσίας του διευθυντή/ντριας. Ο/η διευθυντής/ντρια-ηγέτης/τιδα απο-
τελεί τον θεμέλιο λίθο για την εύρυθμη λειτουργία του σχολικού οργανισμού. 
Τόσο ο αυταρχικός τρόπος διοίκησης όσο και ο συμμετοχικός ελλοχεύουν 
κινδύνους για την εκδήλωση αντιδράσεων (Παρασκευόπουλος, 2008· Τέκος 
και Ιορδανίδης, 2011). 

• Οι αποκλίσεις στα ενδιαφέροντα μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. Οι προϊ-
στάμενοι αναζητούν βασικά την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την 
υπακοή των άλλων στην εξουσία τους (Σαΐτης, 2007).

• Το εξωτερικό περιβάλλον. Το σχολείο αποτελεί ένα σύστημα που δεν περιορί-
ζεται στο εσωτερικό του, αλλά δέχεται επιδράσεις και από τους εξωτερικούς 
παράγοντες που το περιβάλλουν (Σαΐτης, 2014). Οι ανατροφοδοτήσεις μέσω 
των συγκεκριμένων διαδράσεων μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις και 
συγκρούσεις μέσα σε μια σχολική μονάδα (Σπυροπούλου, 2010).

• Το εργασιακό καθεστώς. Η φύση του επαγγέλματος, με τις συχνές μετακινήσεις 
εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, αποσπασμένοι κ.ά.), 
προκαλεί έλλειψη συνοχής στον σύλλογο διδασκόντων (Παρασκευόπουλος, 
2008· Σαΐτης, 2007· Τέκος και Ιορδανίδης, 2014).

• Οι αντιθέσεις των ομάδων (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008· Ιορδανίδης, 2014· 
Rahim, 2002). 

• Η διαπιστωμένη ανισότητα. Μπορεί να προκύψει, όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν 
την αίσθηση ότι ο/η διευθυντής/ντρια δεν ασκεί ισότιμη διαχείριση στη σχολι-
κή μονάδα, με αποτέλεσμα να εγείρονται ακόμα και ζητήματα ανισοτήτων και 
διακρίσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, και στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευ-
τικοί μπορεί να αντιδράσουν, για να άρουν τις ανισότητες, με αποτέλεσμα η 
εκδήλωση των συγκρούσεων να είναι πια δεδομένη (March & Simon, 2003).

• Η αλληλεξάρτηση καθηκόντων και οι διαφορετικοί κεντρικοί στόχοι. Μία ενδε-
χόμενη αποτυχία σε ένα τμήμα θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα και σε 
ένα άλλο. Έτσι, η βάση για την κατανόηση του φαινομένου των συγκρούσεων 
παρομοιάζεται με μια μηχανή, η οποία χαρακτηρίζεται από είσοδο – διαδικα-
σία και έξοδο (Μπουραντάς, 2001).

• Όσον αφορά τα ελληνικά σχολεία, σε έρευνα της Saiti (2015), ως συνήθεις 
πηγές συγκρούσεων αναφέρονται:
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• Η έλλειψη συνεκτικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών. 
• Η έλλειψη αποτελεσματικής ηγεσίας και επομένως ανάπτυξης αρμονικού 

κλίματος από τη σχολική διεύθυνση.
• Οι οργανωτικές ελλείψεις και οι αναποτελεσματικές δομές επικοινωνίας και 

διάχυσης της πληροφορίας.
• Οι περιορισμένοι υλικοί και οικονομικοί πόροι. 
• Οι ατομικές διαφορές και οι διαφορές στις προτιμήσεις, στις στάσεις, στις 

πεποιθήσεις. 

3. Η διαχείριση των συγκρούσεων και οι τεχνικές της 

Η διαχείριση των συγκρούσεων δεν καθιστά απαραίτητη την επίλυση μιας 
σύγκρουσης, αλλά σχετίζεται με τον σχεδιασμό ενεργειών που στοχεύουν στον 
περιορισμό των δυσλειτουργιών της στα όρια του οργανισμού (Rahim, 2002). Ως 
εκ τούτου, η διαχείριση των συγκρούσεων αφορά μια διαδικασία που αποβλέ-
πει στον περιορισμό της έντασης μιας συγκρουσιακής κατάστασης, ώστε να μην 
αναπτυχθεί περαιτέρω (Mayer, 1995). 

Οι τρόποι ή μέθοδοι διευθέτησης μιας σύγκρουσης εξαρτώνται από δυο μετα-
βλητές: το ενδιαφέρον για τα δικά μας συμφέροντα και το ενδιαφέρον για τα συμ-
φέροντα των άλλων ή της άλλης ομάδας. Σύμφωνα με τον Γιαννουλέα (1998, 
όπως αναφέρεται στο Καραγιάννη και Ρουσσάκη, 2015), υπάρχουν πέντε τρόποι 
διευθέτησης των συγκρούσεων: 
α)  Ο τρόπος της αποφυγής. Σύμφωνα με τον τύπο αυτό, κάποιος αποφεύγει να 

επιλύσει τη σύγκρουση, υποχωρεί, απομονώνεται και προσπαθεί να υποβαθ-
μίσει τη διαφορά, γιατί έχει χαμηλό προσωπικό ενδιαφέρον, και το ίδιο ισχύει 
και για τα συμφέροντα των άλλων. Συνήθως, το πρόβλημα επανέρχεται μελ-
λοντικά μεγιστοποιημένο (Indelicato, 2005). 

β)  Ο συμβιβαστικός τρόπος. Ο συμβιβασμός είναι μια στρατηγική για την αντιμε-
τώπιση των συγκρούσεων, η οποία έχει ως στόχο να ικανοποιήσει ένα μέρος 
τουλάχιστον των θέσεων κάθε πλευράς. Αυτή η τεχνική δίνει μερική ικανο-
ποίηση σε κάθε πλευρά και κανείς δεν θεωρείται ολοκληρωτικά νικητής ή 
ηττημένος (Ιορδανίδης, 2014· Παπουτσάκη και Πατσάλης, 2014). Θεωρείται 
όμως κατάλληλη τεχνική διαχείρισης των συγκρούσεων στις σχολικές μονά-
δες (Σαΐτη και Σαΐτης, 2011). 

γ)  Ο τρόπος της εξομάλυνσης. Με τον τύπο αυτό ελαχιστοποιείται σταδιακά η 
σύγκρουση, η οποία χρησιμοποιείται ως μέσο εκτόνωσης. Κατά την εξομά-
λυνση, ο/η διευθυντής/ντρια προσπαθεί να υποβαθμίσει τις διαφορές, τονί-
ζοντας ιδιαίτερα τα κοινά συμφέροντα. Ο συγκεκριμένος τύπος αναγνωρίζει 
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κατ’ αρχάς ότι υπάρχει σύγκρουση, αλλά δίνει έμφαση στις αρμονικές και 
ειρηνικές σχέσεις μέσα στον οργανισμό. 

δ)  Ο πιεστικός τρόπος. Η απλούστερη μέθοδος επίλυσης μιας σύγκρουσης είναι 
η διατήρηση ανταγωνιστικού κλίματος μέχρι να επικρατήσει ο ισχυρότερος. 
Η κυρίαρχη πλευρά προσπαθεί να διασφαλίσει τη δική της υπεροχή, χρησιμο-
ποιώντας την εξουσία που διαθέτει και η οποία μπορεί να πηγάζει από: α) την 
εξουσία (θέση στην ιεραρχική κλίμακα), β) την αρχαιότητα και την εμπειρία 
και γ) την ειδικότητα. Σε αυτόν τον τρόπο διευθέτησης ανήκει η χαρακτηρι-
στική αλλά και συνηθισμένη τακτική της διατύπωσης εντολών του προϊστα-
μένου προς τους υφισταμένους του για θέματα ρουτίνας ή για εργασίες που 
απαιτούν γρήγορη εκτέλεση (Σαΐτη και Σαΐτης, 2011).

Σύμφωνα με τον Farhangian (2014: 15) το κάθε στυλ ηγεσίας αντιστοιχεί ως 
έναν βαθμό σε κάθε τεχνική διαχείρισης των συγκρούσεων. Ερεύνησε τη συσχέ-
τιση μεταξύ των δύο και βρήκε ότι η συναλλακτική ηγεσία συσχετίζεται θετικά 
με την τεχνική του ανταγωνισμού και αρνητικά με την τεχνική της αποφυγής. 
Επιπλέον, η μετασχηματιστική ηγεσία έχει μια θετική συσχέτιση με την τεχνική 
της συνεργασίας και μια αρνητική με την τεχνική της αποφυγής, ενώ η laissez-
faire (μη παρεμβατική) ηγεσία σχετίζεται θετικά με την τεχνική της αποφυγής και 
αρνητικά με την τεχνική της συνεργασίας. Παρ’ όλα αυτά, αυτές οι συσχετίσεις 
δεν αποδεικνύουν απαραίτητα και καθολικά τη σχέση των στυλ ηγεσίας και των 
τεχνικών διαχείρισης των συγκρούσεων, καθώς «αυτή η σχέση μπορεί να είναι 
εξαιρετικά πολύπλοκη» (2014: 155). 

Ως διαχείριση των συγκρούσεων δεν νοείται απλώς η αποφυγή, η μείωση ή 
ο τερματισμός των συγκρούσεων, αλλά ο σχεδιασμός τέτοιων μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών, ώστε να μειωθούν οι δυσλειτουργίες τους και να ενισχυθούν τα 
εποικοδομητικά τους αποτελέσματα, προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσμα-
τικός ο οργανισμός (Rahim, 2002). Έτσι ο/η διευθυντής/ντρια, όταν σχεδιάζει τις 
στρατηγικές του διαχείρισης των συγκρούσεων, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
του την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού, την ικανοποίη-
ση των αναγκών των εμπλεκομένων και φυσικά την εξεύρεση ηθικών λύσεων 
(Rahim, 2002). 

Οι διευθυντές/ντριες που αναζητούν τις πηγές των συγκρούσεων μπορεί να 
ανακαλύψουν ότι αρκετές από αυτές σχετίζονται με τη δική τους συμπεριφορά 
στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, η οποία μπορεί να απορρέει από τα ηγετικά 
τους γνωρίσματα (Johnson, 2003). Πρέπει να είναι ανοιχτοί στις νέες πληροφο-
ρίες και να είναι πρόθυμοι, αν χρειαστεί βάσει των νέων στοιχείων, να αλλάξουν 
τις απόψεις τους για κάποιο θέμα (Rahim, 2002). 
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4. Ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας στη διαχείριση  
των συγκρούσεων 

Ο/η διευθυντής/ντρια μιας σχολικής μονάδας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διευ-
θέτηση των προστριβών που δημιουργούνται σε αυτήν, καθώς είναι το πρόσωπο το 
οποίο διοικεί το σχολείο και είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του (Γουρ-
ναρόπουλος, 2007· Παρασκευόπουλος, 2008). Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτο και 
καθημερινό φαινόμενο (Riasi & Asadzadeh, 2016). Η συχνότητα των συγκρούσε-
ων στα σχολεία είναι ιδιαίτερα αυξημένη (Τέκος και Ιορδανίδης, 2011), καθώς έχει 
υπολογιστεί πως οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων δαπανούν περίπου 
το 20% του χρόνου τους για την αντιμετώπιση κάποιας σύγκρουσης (Κάντας, 1995).

Καθοριστικός για την εποικοδομητική τους αντιμετώπιση είναι ο τρόπος που 
γίνονται αντιληπτές οι συγκρούσεις από τον/τη διευθυντή/ντρια και κατά συνέ-
πεια ο τρόπος διαχείρισής τους (Αντωνίου, 2018). Οι συγκρούσεις αποτελούν ένα 
εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται έντεχνα από τους/τις διευθυντές/ντριες 
για την επίτευξη επιτυχούς ηγεσίας σε έναν οργανισμό (Pondy, 1967). Απώτερος 
στόχος τους θα πρέπει να είναι η μείωση της έντασης και του αρνητικού κλίμα-
τος, συμβάλλοντας έτσι στην απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων, στη συνεργασία, στη συνεχή επαγγελματική βελτίωση των εκπαιδευ-
τικών και εν τέλει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας ως συμβούλου συμβάλλει στην προώθηση 
θετικού σχολικού κλίματος. Ο ρόλος αυτός άλλωστε προσιδιάζει στα χαρακτη-
ριστικά του/της διευθυντή/ντριας-ηγέτη/τιδος, ο οποίος πρέπει να εμπνέει, να 
δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης, να καθοδηγεί, να συνεργάζεται και να διαθέ-
τει ικανότητες και δεξιότητες στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, 
χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν στη συμβουλευτική σχέση. 

Για την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων, ο/η διευθυντής/ντρια, 
μεταξύ άλλων, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα εξής (Medina et al., 2002): 
• να γνωρίζει και να προβλέπει τις πιθανές πηγές σύγκρουσης και να αντιδρά 

εγκαίρως,
• να αναγνωρίζει αμέσως τον τύπο της σύγκρουσης,
• να ενθαρρύνει την ανοιχτή συζήτηση για θέματα καθήκοντος και να κατευ-

νάζει ή να επιλύει θέματα συναισθηματικής φύσης,
• να γνωρίζει και να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις τεχνικές διαχείρισης 

συγκρούσεων και τις συνέπειές τους,
• να παρακολουθεί τη διαδικασία επίλυσης της σύγκρουσης και να μετατρέ-

πει τα θέματα από συναισθηματικού τύπου (συναισθηματική σύγκρουση) σε 
θέματα καθήκοντος (γνωστική σύγκρουση), 

• να ενισχύει τη λειτουργία της ομάδας. 
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Ο/η διευθυντής/ντρια πρέπει να αναπτύξει αρμονικές σχέσεις με όλους τους 
εκπαιδευτικούς, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ τους και με τον 
ίδιο, και να διαχειρίζεται τις κρίσεις και τα προβλήματα στις σχέσεις των εκπαι-
δευτικών για να ευνοείται η συνεργασία μεταξύ τους. Στις περιπτώσεις εκείνες 
όπου εκδηλώνονται συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, ο/η διευθυντής/
ντρια δεν πρέπει να δείξει αδιαφορία και να αγνοήσει τέτοια περιστατικά, γιατί 
υπάρχει κίνδυνος η κατάσταση να συνεχιστεί, προκαλώντας προβλήματα στη λει-
τουργία του οργανισμού και συναισθηματικές φορτίσεις στους εκπαιδευτικούς. Οι 
στάσεις και η συμπεριφορά του κάθε ατόμου είναι δυνατόν να αλλάξουν και να 
μετατραπεί μια σχέση αντιπάθειας σε σχέση συμπάθειας, μια σχέση δυσπιστίας 
σε σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση αρνητική σε θετική (Λιάντας, 2000).

Η αλλαγή αυτή είναι δυνατόν να συντελεστεί μέσω της συμβουλευτικής σχέ-
σης που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στον/στη διευθυντή/ντρια-σύμβουλο και στους 
εκπαιδευτικούς. Για να παρέμβει συμβουλευτικά στη διαχείριση των διαφορετι-
κών συγκρούσεων που προκύπτουν στο σχολείο, είναι απαραίτητο να διαθέτει 
μια σειρά από χαρακτηριστικά και δεξιότητες. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά, οι δεξιότητες που διακρίνουν τον/τη διευθυντή/
ντρια-σύμβουλο από τον παραδοσιακό διευθυντή/ντρια που έχει γραφειοκρατική 
νοοτροπία, είναι αλληλένδετα και το ένα αποτελεί τη βάση του άλλου. 

Ο/η διευθυντής/ντρια-ηγέτης/τιδα και σύμβουλος, είναι μια σύνθετη προσω-
πικότητα που διαθέτει ηγετικές, συμβουλευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, 
τις οποίες μπορεί εύστροφα να τις χρησιμοποιήσει, για να προλάβει την εκδή-
λωση συγκρούσεων. Αλλά ακόμη κι αν εκδηλωθούν οι συγκρούσεις –μια και σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι φυσιολογικές και αναπόφευκτες μέσα στον οργα-
νισμό– μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές του για να τις αντιμετωπίσει, 
χωρίς να προκληθεί διακοπή στις σχέσεις των συγκρουόμενων μερών, δηλαδή 
στη μεταξύ τους επικοινωνία, και κατά συνέπεια στη δημιουργική και αποτελε-
σματική λειτουργία της υπηρεσίας. 

Η ουσιαστική συζήτηση μαζί τους με τις τεχνικές της ενεργού ακρόασης του/
της διευθυντή/ντριας, η έμπρακτη αποδοχή, η ανεπιφύλακτη θετική αναγνώριση, 
η ικανότητα της ενσυναίσθησης, η συναισθηματική ζεστασιά μπορεί να οδηγή-
σει τους εμπλεκομένους στην κατανόηση των συναισθημάτων τους, των αιτιών 
της σύγκρουσης και τελικά στην επίλυση του προβλήματος. Οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες του/της διευθυντή/ντριας συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση των 
συγκρούσεων, καθώς του επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται τα μη λεκτικά μηνύματα. 
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5. Συμπεράσματα 

Η σύγκρουση στο σχολείο συμβαίνει, όταν ένα μέρος αντιλαμβάνεται τη δράση 
ενός άλλου μέρους ως ευκαιρία για την επίτευξη ενός στόχου. Οι συγκρούσεις 
στα σχολεία μπορεί να είναι αντικειμενικές ή υποκειμενικές, βίαιες ή μη βίαιες 
και θετικές ή αρνητικές (Schmidt & Kochan, 1972, στο NUCUP, 2006). Ως εκ 
τούτου, η διευθέτηση των συγκρούσεων έχει διπλό στόχο: αφενός τη μείωση των 
δυσλειτουργιών στον οργανισμό εντός του οποίου προκαλείται και αφετέρου την 
ενίσχυση των θετικών επιδράσεών της, ώστε να διατηρηθεί ή να ενισχυθεί η απο-
τελεσματικότητα και η δημιουργικότητα του οργανισμού και να προσδιοριστούν 
τρόποι για την καλύτερη πραγμάτωση των όποιων ατομικών στόχων υφίστανται 
στο πλαίσιο αυτό (Blake & Mouton, 1970· Rahim, 2002). 

Η εκπαίδευση δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα, αφού 
φέρνει στον ίδιο χώρο άτομα και ομάδες ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο, 
συμφέροντα και στόχους. Παράλληλα, έξω και γύρω από το σχολείο δραστηριοποι-
ούνται ομάδες πίεσης, όπως γονείς, παράγοντες τοπικής κοινωνίας, εκπρόσωποι 
τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ανώτερα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης 
(Φασουλής, 2006). Οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σε στρεσογόνες καταστάσεις 
εξαιτίας της υφής αυτού του περιβάλλοντος, αλλά και της φύσης της εργασίας 
τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγκρούσεις και πολλές φορές να διατα-
ράσσεται η ισορροπία του συστήματος. Ο Ball υποστηρίζει ότι, όπως συμβαίνει με 
αντίστοιχες μορφές κοινωνικής οργάνωσης, τα σχολεία είναι «πεδία πάλης, που 
σπαράσσονται από πραγματικές ή ενδεχόμενες συγκρούσεις» και η κατανόηση 
της «φύσης των σχολείων ως οργανισμών» απαιτεί την «κατανόηση αυτών των 
συγκρούσεων» (Ball, 1987: 19). Η αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων 
αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τη διοίκηση των σχολικών οργα-
νισμών. Τα διευθυντικά στελέχη των σχολικών μονάδων φαίνεται ότι αναλώνουν 
αρκετό χρόνο στη διαχείριση των συγκρούσεων με το διδακτικό προσωπικό, τους 
γονείς, τους μαθητές και όλους όσοι εμπλέκονται στη λειτουργία των σχολείων.

Η καλή γνώση των θεωρητικών προσεγγίσεων των συγκρούσεων και των 
μεθόδων διαχείρισής τους μπορεί να τους καταστήσει περισσότερο αποτελεσμα-
τικούς στην αντιμετώπιση και διαχείριση αυτού του φαινομένου, κερδίζοντας έτσι 
πολύτιμο χρόνο, που θα μπορούν να τον διαθέσουν αλλού και συμβάλλοντας στη 
διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος στη σχολική τους μονάδα.

Καταλυτικό ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων έχει 
ο/η διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας, ο οποίος ως ηγέτης/τιδα είναι 
ο βασικός παράγοντας διαχείρισης των συγκρούσεων. Ο τρόπος που θα επι-
χειρηθεί η πρόληψη και η αντιμετώπιση της σύγκρουσης διαδραματίζει σε 
μεγάλο βαθμό τον μετασχηματισμό της σε θετική δύναμη, που θα βελτιώσει 
την ποιότητα λύσης των προβλημάτων και θα οδηγήσει σε καινοτομίες και 
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αλλαγές. Για να καταστεί εφικτός ο μετασχηματισμός του/της διευθυντή/ντριας, 
πρέπει να διακρίνεται από υψηλές ικανότητες διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναμικού του σχολείου και να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις κατάλληλες 
στρατηγικές, ώστε να αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δια-
φωνίες που προκύπτουν. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η κατάλληλη 
επιμόρφωση και κατάρτιση των διευθυντών/ντριών, ώστε να είναι σε θέση 
να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις δίκαια, διαμεσολαβητικά, αμερόληπτα και 
ουσιαστικά και να μετατρέπουν τη σύγκρουση σε πηγή ανασύνταξης και ανα-
ζωογόνησης της σχολικής ζωής.
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