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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 

Η επικοινωνία, η οποία συνιστά θεμέλιο λίθο των διαπροσωπικών σχέσεων, είναι 

στενά συνδεδεμένη με τα στελέχη διοίκησης των σχολείων και λαμβάνει χώρα τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον  των σχολικών μονάδων. Υπό το πρίσμα αυτό, 

το αντικείμενο μελέτης της παρούσας έρευνας είναι η  διερεύνηση του ρόλου του διευθυντή 

σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου (γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, σχολεία ίδιας ή διαφορετικής 

βαθμίδας και φορείς της τοπικής κοινωνίας). Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι απόψεις 30 

Διευθυντών/Προϊσταμένων των Δημοτικών Σχολείων του Νομού Κιλκίς, απέναντι στο πώς 

αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου και στη σημασία την οποία αποδίδουν στην επικοινωνία αυτή. Διερευνώνται επίσης 

οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι διευθυντές, προκειμένου να συνεργαστούν με το 

εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την 

επικοινωνιακή αυτή διαδικασία.  

Πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, στα πλαίσια της οποίας διεξήχθησαν ημι- 

δομημένες συνεντεύξεις με ερωτήματα ανοιχτού τύπου. Το συγκεκριμένο ερευνητικό 

εργαλείο επιλέχθηκε προκειμένου να γίνει εις βάθος ανάλυση των δεδομένων. Τα 

συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν καθίστανται  εξαιρετικά. Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι o 

ρόλος του διευθυντή έγκειται στο να εκπροσωπεί το σχολείο για να το φέρει σε επαφή με την 

ευρύτερη κοινωνία και στο να συνεργάζεται με διάφορους φορείς, προκειμένου να επιλύονται 

τα προβλήματα που ανακύπτουν στη σχολική μονάδα και να προάγεται η μαθησιακή 

διαδικασία. Εξήχθη επίσης το συμπέρασμα, ότι η  επικοινωνία που λαμβάνει χώρα στο 

εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άνοιγμα της σχολικής 

μονάδας στην κοινωνία και ότι οι γονείς, οι φορείς της τοπικής κοινωνίας και τα άλλα 

σχολεία συμβάλλουν αποτελεσματικά στη λειτουργία του σχολείου. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι 

τα περισσότερα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας με το 

εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας, απορρέουν από την αλληλεπίδραση που 

λαμβάνει χώρα μεταξύ της ηγεσίας της σχολικής μονάδας και των γονέων και κηδεμόνων 

των μαθητών. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

Communication, which constitutes the cornerstone of interpersonal relations, is 

closely connected with school administrators and takes place in both the internal and external 

environment of school units. In light of this, the subject matter of this research study is to 

explore the role of primary school principals in relation to communicating with the external 

environment of the school (students’ parents and guardians, schools on the same or different 

stage, and local community institutions). Specifically, this study examines the views of 30 

Elementary School Principals/Directors in the Prefecture of Kilkis, with respect to how they 

perceive their role in communicating with the external environment of the school and the 

significance which they attribute to this communication. Moreover, it examines the actions 

which principals seek to collaborate with the external environment of the school as well as the 

problems that occur during this communication process. 

A qualitative research study was conducted comprising semi-structured interviews 

with open-ended questions. This specific research method was selected with the aim of 

analysing data in depth. The conclusions drawn proved to be exceptional. Firstly, it was 

noticed that the principals’ role consists in representing the school so that they connect it with 

the wider society and in collaborating with various institutions so that problems arising within 

the school unit are resolved and the educational process is advanced. It was additionally 

concluded that communication taking place in the external environment of the school is 

particularly important for opening up the school unit to the society and that parents, local 

community institutions, and other schools have a positive contribution to the school’s 

function. Finally, it was concluded that most problems arising in the process of 

communication with the external environment of the school unit derive from interactions 

between the school’s leadership and students’ parents and guardians. 
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Οι κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία στη χώρα 

μας, επηρέασαν και την εκπαίδευση, αναπροσαρμόζοντας το ρόλο του σχολείου και κατ ΄ 

επέκταση το ρόλο του διευθυντή. Από το διευθυντή που είχε ρόλο γραφειοκρατικό και 

διεκπεραιωτικό, έγινε η μετάβαση στο σύγχρονο διευθυντή που για την εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου εμπλέκει στη λήψη αποφάσεων όλους όσους έχουν άμεση ή έμμεση συμμετοχή 

στο σχολικό γίγνεσθαι (Κουλουμπαρίτση et al., 2007).   

Ο σύγχρονος διευθυντής, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, διακρίνεται για την 

πολύπλευρη κατάρτισή του, ενημερώνεται διαρκώς πάνω στο γνωστικό του αντικείμενο, στις 

νέες τεχνολογίες και στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Επιπροσθέτως, διαθέτει 

διευρυμένη σκέψη και σε καμία περίπτωση δε διακατέχεται από αλαζονεία και αυταρχισμό. 

Τέλος, στα πλαίσια της πολυπλοκότητας του ρόλου του, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη 

ουσιαστικής συνεργασίας με το περιβάλλον της σχολικής του μονάδας (Πασιαρδής, 2004). 

Καθώς το σχολείο συνιστά μία κοινωνική ομάδα, ο εκάστοτε διευθυντής προκειμένου 

να αναπτύξει αυτή τη συνεργασία, οφείλει να επεκτείνει τη δραστηριότητά του όχι μόνο στο 

εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Βασική προϋπόθεση ωστόσο 

για να επιτευχθεί το παραπάνω, είναι η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος 

επικοινωνίας (Σαΐτης, 2005). 

Ο διευθυντής λοιπόν είναι αυτός που καλείται να αναλάβει τον επικοινωνιακό ρόλο 

στο πλαίσιο τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατέχει τη δεξιότητα της επικοινωνίας, η οποία αποτελεί 

βασική συνιστώσα των ανθρώπινων σχέσεων και η οποία είτε μέσω του γραπτού είτε μέσω του 

προφορικού λόγου, έχει κυρίαρχη θέση σε κάθε πτυχή της σχολικής ζωής  ( Κατσαρός, 2008). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 

σημασία που έχει η επικοινωνία προκειμένου να πραγματώνονται με επιτυχία οι στόχοι της 

σχολικής μονάδας (Geraki, 2014). Η σπουδαιότητά της καταδεικνύεται και από το γεγονός 
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ότι οι διευθυντές σπαταλούν πάνω από το 70 % του χρόνου τους με το να επικοινωνούν (Hoy 

& Miskel, 2008). 

Στην παρούσα εργασία, στο επίκεντρο τίθεται ο ρόλος του διευθυντή στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Και συγκεκριμένα με τους γονείς 

και κηδεμόνες των μαθητών, με τα άλλα σχολεία ( νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) και με 

τους φορείς της τοπικής κοινωνίας ( Δήμος/Σχολική Επιτροπή, εκκλησία, παραγωγικές 

μονάδες και εθελοντές κοινωνικού έργου).  

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται 

η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Γίνεται αναφορά στον πολύπλοκο ρόλο του διευθυντή-ηγέτη 

και στα καθήκοντά του. Παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις, οι μορφές και τα μέσα 

επικοινωνίας καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την επικοινωνιακή διαδικασία. 

Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στον επικοινωνιακό ρόλο του διευθυντή και συγκεκριμένα 

στην επικοινωνία που αναπτύσσει ο διευθυντής με τους παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του σχολείου. Στο δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, εξετάζεται κατά πόσο το 

θεωρητικό κομμάτι επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται στα Δημοτικά Σχολεία του Ν. Κιλκίς. 

Γίνεται ανάλυση της μεθόδου έρευνας, των ερευνητικών ερωτημάτων, των αποτελεσμάτων 

της έρευνας και εξάγονται κάποια συμπεράσματα. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

1.1  Βασικές έννοιες 

 

1.1.1 Σχολείο 

 

Αναδιφώντας τη βιβλιογραφία, παρατηρείται ότι υπάρχει ασυμφωνία στη διατύπωση 

ενός ορισμού που να ερμηνεύει πλήρως τον όρο « σχολείο». Στην οικονομική επιστήμη το 

σχολείο ορίζεται ως ένας οργανισμός, ο οποίος επικεντρώνεται στη σχέση κόστους-

αποτελέσματος, στη νομική επιστήμη στο σχολείο προσδίδονται όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που έχει και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, ενώ στην παιδαγωγική επιστήμη 

το σχολείο ορίζεται ως ένας παιδαγωγικός οργανισμός (Κωνσταντίνου, 1994). 

Σύμφωνα με το Σαΐτη (2005) ,το σχολείο ως παιδαγωγικός οργανισμός αποσκοπεί 

στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Συνιστά τον κυριότερο 

χώρο όπου συντελείται η εκπαίδευση  και επηρεάζεται από τις κοινωνικές εξελίξεις καθώς 

αποτελεί υποσύστημα του ευρύτερου κοινωνικού συστήματος (Ματσαγγούρας, 2008). 

Ως σύστημα της κοινωνίας λοιπόν, παίρνει από το εξωτερικό περιβάλλον πόρους και 

μέσω της εκπαίδευσης βγάζει μορφωμένους μαθητές (Hoy & Miskel, 2008; Πασιαρδής, 

2004). Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008), είναι πρωτίστως κοινωνικός θεσμός και 

δευτερευόντως διοικητικός θεσμός. Είναι ο δεύτερος φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού 

μετά την οικογένεια (Δαραής, 2008) και αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και της ευρύτερης κοινωνίας (Νικολαΐδου, 1993). 

Το σχολείο είναι λοιπόν ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα το οποίο βρίσκεται σε άμεση 

αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση με το  περιβάλλον του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι 

αδύνατον να επιβιώσει αν δεν ανταλλάσσει πληροφορίες με το ευρύτερο περιβάλλον του και 

αν δεν αλληλεπιδρά αδιάκοπα και συνεχώς με αυτό (Ζαβλανός, 2003). 
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1.1.2 Περιβάλλον του σχολείου 

 

Το περιβάλλον του σχολείου διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό. Το εσωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία τα οποία ασκούν επίδραση στον 

τρόπο που το σχολείο οργανώνεται και λειτουργεί. Τα στοιχεία αυτά ενδεικτικά είναι η 

σχολική διεύθυνση, η τοποθεσία, οι ανθρώπινοι πόροι, τα οπτικοακουστικά μέσα και η 

οργάνωση του σχολείου (Σαΐτης, 2007). 

Το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου αποτελείται από εκείνους τους παράγοντες 

που είναι έξω από αυτό και ασκούν επίδραση στον τρόπο που το σχολείο διοικείται και 

λειτουργεί. Οι εξωτερικοί παράγοντες ενός σχολείου κατηγοριοποιούνται στο γενικό και στο 

ειδικό περιβάλλον. Στο γενικό περιβάλλον συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικοί, πολιτικοί, 

νομικοί, τεχνολογικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν 

αποφασιστικά στην εκπαιδευτική μονάδα και την επηρεάζουν έμμεσα. Στο ειδικό περιβάλλον 

συμπεριλαμβάνονται εκείνες οι κοινωνικές ομάδες και οι κοινωνικοί οργανισμοί που 

σχετίζονται άμεσα με τη σχολική κοινότητα και επιδρούν άμεσα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Σαΐτης, 2007). Ενώ το γενικό περιβάλλον είναι το ίδιο για όλες τις σχολικές 

μονάδες, ωστόσο το ειδικό περιβάλλον διαφέρει από σχολείο σε σχολείο. Η διαφορά 

σύμφωνα με το Σαΐτη (2007), έγκειται στον τρόπο που ο διευθυντής ασκεί τον επικοινωνιακό 

του ρόλο.  

Οι δραστηριότητες του κάθε διευθυντή πρέπει να λαμβάνουν χώρα και στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου (Σαΐτης, 2005). Για να συμβαίνει αυτό θα πρέπει 

οι διευθυντές να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες , οι οποίες θα τους δίνουν 

τη δυνατότητα να έρχονται σε επικοινωνία με όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (Μερκούρη & Σταμάτης, 2009). Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίζεται 

ταυτόχρονα και η αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, βασική προϋπόθεση της 

οποίας είναι η ύπαρξη ενός κατάλληλου συστήματος διοίκησης (Σαΐτης, 2005). 

  

1.1.3 Διοίκηση 

 

Υπάρχουν διάφορες εννοιολογικές προσεγγίσεις όταν επρόκειτο να οριστεί το 

φαινόμενο της διοίκησης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε φορά δίνεται έμφαση σε 

διαφορετικές παραμέτρους, εξηγείται το ότι έχουν διαμορφωθεί διάφοροι ορισμοί (Κατσαρός, 

2008). 
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Σύμφωνα με τον Κουτούζη (1999, σελ.35), «Διοίκηση είναι η διαδικασία του 

συντονισμού ανθρώπων και δραστηριοτήτων για την επίτευξη κοινών στόχων». Σύμφωνα με το 

Θεοφανίδη (1985, σελ.64 ) στον Κατσαρό (2008, σελ.15), η διοίκηση ορίζεται «ως η 

εξειδικευμένη ανθρώπινη δραστηριότητα που γίνεται στο πλαίσιο μιας οργανωμένης συλλογικής 

προσπάθειας ( οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, επιχείρηση, συνεταιρισμό κτλ.) και επιδιώκει την 

πραγματοποίηση στον καλύτερο δυνατό βαθμό, κάποιου κοινού σκοπού ( έργο, παροχή 

υπηρεσιών, πωλήσεις κτλ.) με την αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων, μέσα από λειτουργίες, 

όπως είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος». 

Η διοίκηση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην απόδοση και στην αποτελεσματικότητα 

ενός οργανισμού (Currie, Lockett, & Suhomlinova, 2009) και σύμφωνα με τον Κατσαρό 

(2008), δύναται να ασκηθεί και στον εκπαιδευτικό χώρο, καθώς εμπερικλείει αρκετά στοιχεία 

από τον παραπάνω ορισμό. Στον εκπαιδευτικό χώρο λοιπόν, διοίκηση είναι η δραστηριότητα 

που αναπτύσσουν οι άνθρωποι με άμεση επιδίωξη την επίτευξη, στο μέγιστο δυνατό, των 

σκοπών της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τους διαθέσιμους ανθρώπινους και 

υλικούς πόρους (Κατσαρός, 2008). 

Στην εκπαίδευση σημαντική είναι η διαπροσωπική πλευρά της διοίκησης. Έτσι λοιπόν 

ο διευθυντής της εκάστοτε σχολικής μονάδας πρέπει να έχει αναπτυγμένες τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες, να διακρίνεται από ευελιξία και να είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες. Πρέπει επίσης να 

γνωρίζει επικοινωνιακές τεχνικές και να ενημερώνεται διαρκώς γύρω από τις νέες μορφές 

επικοινωνίας ( Σαΐτης, 1994). 

Σύμφωνα με τη Στραβάκου (2003), μέσω της διοίκησης της σχολικής μονάδας, ο 

διευθυντής προάγει τους γενικούς και τους ειδικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Συνδέει 

επίσης τη σχολική μονάδα με την τοπική κοινωνία, συνεργαζόμενος με διάφορους φορείς. 

Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την προώθηση διαφόρων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που έχουν ως αποδέκτες  τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς 

καθώς και για την οργάνωση διαφόρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να γίνει μία διάκριση μεταξύ της διοίκησης και της 

ηγεσίας. Σύμφωνα με τους Everard και Morris (1999), η διοίκηση είναι μία διαδικασία ενώ η 

ηγεσία είναι μία ικανότητα. Η διοίκηση ασκείται με τρόπο συστηματικό και περιλαμβάνει τις 

λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγχου. Από την 

άλλη πλευρά, η ηγεσία δίνει βάση στο όραμα, στα αποτελέσματα και στον ανθρώπινο 

παράγοντα. 
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1.2  Ο Διευθυντής ως ηγέτης 

 

Οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν στο ότι πιο αποδοτικός είναι ο διευθυντής 

ηγέτης και όχι ο διευθυντής γραφειοκράτης. Εξάλλου ο πρώτος συνιστά το σημαντικότερο 

παράγοντα προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι του σχολείου (Drucker, 1980). Ο 

διευθυντής ηγέτης λειτουργεί ως πρότυπο στη σχολική μονάδα καθώς είναι υπεύθυνος για 

θέματα διοικητικού, οργανωτικού, υπηρεσιακού, παιδαγωγικού, διδακτικού και 

διαπροσωπικού χαρακτήρα, και αποτελεί το άλφα και το ωμέγα της σχολικής μονάδας 

(Πασιαρδής, 2012). 

Σύμφωνα με τους Sebastian και Allensworth (2012), είναι ο γωνιόλιθος για τη 

βελτίωση της σχολικής μονάδας και επιδίωξή του πρέπει να  είναι η δημιουργία ενός αρεστού 

επικοινωνιακού κλίματος, στα πλαίσια του οποίου θα υπάρχει ισότιμη συνεργασία με όλους 

και θα προάγονται οι ανθρώπινες σχέσεις (Σαΐτης, 1994). Είναι αρμόδιος προκειμένου να 

λειτουργεί εύρυθμα το σχολείο και να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί σκοποί και για το 

λόγο αυτό απαιτείται να διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες (Ανδρής, 2016). Σύμφωνα με το 

Σαΐτη (2005), υπάρχουν τρεις κατηγορίες ηγετικών  ικανοτήτων: η επαγγελματική ικανότητα, 

η ικανότητα του συνεργάζεσθαι και  η αντιληπτική ικανότητα. Ο Goleman (1998), κάνει λόγο 

για δύο κατηγορίες ηγετικών ικανοτήτων: τις προσωπικές ,οι οποίες σχετίζονται με το πώς 

διαχειριζόμαστε τον εαυτό μας ,και τις κοινωνικές, οι οποίες αναφέρονται στον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται η διαχείριση των σχέσεών μας. Οι Katz και Kahn (1978) με τη σειρά τους, στο 

Σαΐτη (2007), διακρίνουν τις ηγετικές ικανότητες σε τεχνικές, ανθρώπινες  και νοητικές.  

Σύμφωνα με τους Everard και Morris (1999), ο διευθυντής ηγέτης  πρέπει να 

χρησιμοποιεί  κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία προκειμένου να πετυχαίνει  αυτό που θέλει. 

Οφείλει να ασκεί την ηγεσία με δημοκρατικούς τρόπους, προσπαθώντας να εμπνέει και να 

εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων με τρόπο εθελοντικό. Να δείχνει ενδιαφέρον για τα 

μαθησιακά αποτελέσματα, να  δημιουργεί κατάλληλη σχολική κουλτούρα και να δίνει λόγο 

στην ευρύτερη κοινωνία για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Επίσης να μεταδίδει το 

όραμα του σχολείου τόσο στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, όσο και στους γονείς και 

στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Krüger, 2009). 

Ο διευθυντής ηγέτης πρέπει να έχει την ικανότητα να λαμβάνει πρωτοβουλίες, να 

είναι ευγενικός, να επιδεικνύει υπομονή και επιμονή, να είναι δίκαιος, ειλικρινής, αισιόδοξος, 

αντικειμενικός, να αγαπά τα παιδιά και να διαθέτει χιούμορ (Ames, 1993).Θα πρέπει 

επιπλέον να είναι σε θέση να επηρεάζει τον ανθρώπινο παράγοντα προκειμένου να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι του σχολείου (Minckler, 2014). 
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Είναι πολύ σημαντικό επίσης, ο διευθυντής ηγέτης να μπορεί να κερδίζει την 

εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκομένων ώστε να τον θεωρούν αξιόπιστο, συνεπή και ειλικρινή. 

Μόνο έτσι θα μπορεί να μοιράζεται τα αξιακά του πιστεύω και τους στόχους με το εσωτερικό 

και το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και συγκεκριμένα με τους παράγοντες της τοπικής 

κοινωνίας, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές (Μπρίνια, 2008). 

Όσον αφορά στις σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον, τα διευθυντικά στελέχη 

σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008), πρέπει να επιδεικνύουν τις παρακάτω ικανότητες. Να 

πρόσκεινται θετικά στην όποια συνεργασία. Να είναι φιλικοί, να σέβονται, να ακούν 

ενεργητικά και να δείχνουν ενσυναίσθηση. Να γνωρίζουν καλά το αντικείμενό τους, κάτι το 

οποίο θα τους επιτρέπει να τεκμηριώνουν τις απόψεις και τις θέσεις τους, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα ότι αυτές θα γίνονται και αποδεκτές. Τέλος, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το 

χρόνο τους ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη του σε συναντήσεις με το εξωτερικό περιβάλλον 

που δεν ωφελούν τη σχολική μονάδα. 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το σημερινό σχολείο προκειμένου να 

εναρμονιστεί με τις νέες εξελίξεις και αλλαγές, χρειάζεται έναν διευθυντή ηγέτη και όχι ένα 

διευθυντή γραφειοκράτη. Έναν διευθυντή που θα διαθέτει τις παραπάνω ικανότητες, που θα 

μπορεί να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες  στο σχολείο και που θα είναι ευέλικτος και έτοιμος 

να ανταποκριθεί στις αλλαγές. Τόσο σε αυτές που συμβαίνουν στο εσωτερικό περιβάλλον, 

όσο και σε αυτές που επιτελούνται στο εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας, 

θέτοντας έτσι σε αρμονία τον εσωτερικό με τον εξωτερικό κόσμο του σχολείου (Καταβάτη, 

2003; Λαΐνας, 2004). 

 

1.3  Αρμοδιότητες- καθήκοντα διευθυντή 

 

Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008), εφόσον ο εκάστοτε διευθυντής διαθέτει τις 

παραπάνω ικανότητες, οι οποίες τον αναδεικνύουν σε ηγετική μορφή, μπορεί να 

ανταποκρίνεται επιτυχώς στα καθήκοντά του.  

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας , ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος 

διδασκόντων είναι αρμόδιοι για την άσκηση της διοίκησης των σχολικών μονάδων ( άρθρο 

11 του Ν. 1566/1985). Αναφορικά με το θεσμό του διευθυντή του σχολείου, το ίδιο άρθρο 

αναφέρει ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου. Είναι καθήκον του να συντονίζει τη σχολική ζωή, να τηρεί τους 

νόμους, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές και να εφαρμόζει τις αποφάσεις του 
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συλλόγου διδασκόντων. Ασχολείται επιπλέον με την αξιολόγηση του έργου των 

εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας του και βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τους 

σχολικούς συμβούλους. Ο διευθυντής ως μονομελές διοικητικό όργανο και με βάση τις 

εξουσίες και τις αρμοδιότητες τις οποίες του έχει εκχωρήσει η νομοθεσία, προΐσταται όλου 

του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού (Σαΐτης, 2005). 

Βάσει του άρθρου 27 της  υπ΄ αριθμ. Φ.351.1/324/105657/Δ1/16.10.2002 Υ.Α., η 

οποία καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των διοικητικών στελεχών της 

εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι ο διευθυντής άρχεται της σχολικής κοινότητας και έχει την 

ευθύνη τόσο για το διοικητικό όσο και για το επιστημονικό- παιδαγωγικό έργο που 

συντελείται στο χώρο της σχολικής μονάδας. 

Συγκεκριμένα:  

➢ Ο διευθυντής καθοδηγεί την κοινότητα του σχολείου, θέτοντας υψηλούς στόχους και 

εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, προκειμένου 

να κάνουμε λόγο για ένα δημοκρατικό σχολείο  που έχει ανοιχτές τις θύρες του στην 

κοινωνία. 

➢ Βοηθά το έργο των εκπαιδευτικών , αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και αποτελώντας 

παράδειγμα προς μίμηση. 

➢ Ενδιαφέρεται ώστε το σχολείο να παρέχει την απαραίτητη επιμόρφωση στους 

εκπαιδευτικούς πάνω σε θέματα διοικητικού, παιδαγωγικού και επιστημονικού 

περιεχομένου. 

➢ Συντονίζει το έργο των εκπαιδευτικών. 

➢ Κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς, ελέγχοντας συνάμα την πορεία των εργασιών τους. 

➢ Αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος περί της 

αξιολόγησης δεν έχει εφαρμογή ακόμα στα σχολεία. 

Αναδιφώντας τα άρθρα 27-32 της παραπάνω Υ.Α., βγαίνει το συμπέρασμα ότι το 

έργο των διευθυντών σχετίζεται τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον 

του σχολείου. 

Όσον αφορά στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, ο διευθυντής καλεί τους 

γονείς/κηδεμόνες των μαθητών προκειμένου να τους ενημερώσει για διάφορα θέματα και 

συμμετέχει στις συνεδριάσεις τους εφόσον τον προσκαλέσουν και εφόσον η συμμετοχή του 

αυτή κρίνεται από την πλευρά του σκόπιμη. Επίσης εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις 

σχέσεις με τους τρίτους, δηλαδή συνεργάζεται με τα στελέχη της εκπαίδευσης, με υπηρεσίες, 

με τοπικούς φορείς, συλλόγους, Ο.Τ.Α. και συλλογικά όργανα λαϊκής συμμετοχής. Τέλος, 

πληροφορεί τον εκάστοτε πολίτη δίνοντάς του τις απαραίτητες απαντήσεις σε θέματα που ως 
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στέλεχος της διοίκησης πρέπει να γνωρίζει και δεν τον στέλνει σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η θέση λοιπόν που κατέχει ο διευθυντής συνδέεται άρρηκτα με δύο βασικές κατηγορίες 

καθηκόντων. Η πρώτη έχει να κάνει με τις διοικητικές – γραφειοκρατικές υποθέσεις της 

σχολικής μονάδας και η δεύτερη σχετίζεται με τη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα 

(Σαΐτης, 2007). 

Γίνεται σαφές από τα παραπάνω, ότι τα καθήκοντα του διευθυντή δεν περιορίζονται 

στο να διεκπεραιώνει μόνο διοικητικές και υπηρεσιακές υποθέσεις. Σύμφωνα με τη 

Στραβάκου (2003) , ο  διευθυντής δεν είναι το πρόσωπο που τηρεί μόνο σε καλή κατάσταση 

τα υπηρεσιακά βιβλία, διεκπεραιώνει την υπηρεσιακή αλληλογραφία,  φροντίζει προκειμένου 

να εφαρμόζεται το αναλυτικό πρόγραμμα από τους εκπαιδευτικούς και διευθύνει τη σχολική 

μονάδα, αλλά προεδρεύει στο σύλλογο διδασκόντων και στο σχολικό συμβούλιο, είναι καλός 

γνώστης της νομοθεσίας, ενημερώνει το σύλλογο διδασκόντων για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους, είναι πλήρως υπεύθυνος για να λειτουργεί εύρυθμα το σχολείο και για να 

συντονίζει τη σχολική ζωή και εκπροσωπεί το σχολείο σε σχέση με τους τρίτους . 

Στην παρούσα εργασία στο επίκεντρο θα τεθούν τα καθήκοντα που πρέπει να φέρνει 

εις πέρας ο εκάστοτε διευθυντής ως εκπρόσωπος του σχολείου. Σύμφωνα με την Κιρκιγιάννη 

(2011), ο διευθυντής ως εκπρόσωπος του σχολείου, πρέπει να δημιουργεί διαύλους 

επικοινωνίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας, 

επιδιώκοντας να λειτουργεί εύρυθμα το σχολείο, να μεταδίδει το όραμα της σχολικής 

μονάδας σε όλους τους εμπλεκόμενους και να ενδυναμώνει το ρόλο της κοινωνίας στα 

σχολικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, ο χειρισμός του εξωτερικού περιβάλλοντος από το 

διευθυντή με κατάλληλο τρόπο, συνεπάγεται την αρμονική συνεργασία με τους διάφορους 

κοινωνικούς φορείς ώστε να νιώθουν όλοι ότι προσφέρουν στο σχολείο και να προστατεύει ο 

διευθυντής τη σχολική μονάδα από εξωτερικούς δυσμενείς παράγοντες (Σαΐτης, 2005) . 

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν από τα παραπάνω, ότι ο διευθυντής του σχολείου έχει πολλά 

καθήκοντα και αρμοδιότητες , τα οποία κάνουν το ρόλο του σύνθετο και πολύπλοκο. 

 

1.4  Η πολυπλοκότητα του ρόλου του διευθυντή 

 

1.4.1  Ρόλος 

 

Σύμφωνα με τον Παπαγεωργίου (2002), η έννοια του ρόλου αναφέρεται σε ένα 

σύνολο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που πρέπει να διαθέτει ένα άτομο καθώς και σε μια 
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αναμενόμενη συμπεριφορά που εκδηλώνεται από το συγκεκριμένο άτομο. Συγκεκριμένα ο 

Λαΐνας (2004), ορίζει το ρόλο ως μία διαδικασία κατά την οποία αλληλεπιδρούν δυναμικά οι 

θεσμοί και οι αρμοδιότητες που φέρει μία θέση και έτσι καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο 

συμπεριφέρονται τα άτομα μέσα σε έναν οργανισμό.  

Βάσει της θεωρίας των ρόλων, ένα άτομο ασκεί πολλούς ρόλους. Έτσι λοιπόν και οι 

διευθυντές, ως κάτοχοι διοικητικών θέσεων έχουν να ασκήσουν πολλούς ρόλους στο πλαίσιο 

της δουλειάς τους (Ξωχέλλης, 1990). 

 

1.4.2  Ο ρόλος του διευθυντή 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία αναβάθμιση του ρόλου του διευθυντή και μία 

διεύρυνση της εξουσίας του (Κουλουμπαρίτση κ.α., 2007). Ενώ παλαιότερα ο ρόλος του 

διευθυντή περιοριζόταν μόνο στο να φέρνει εις πέρας τα διοικητικά και υπηρεσιακά του 

καθήκοντα, αυτό σήμερα δεν ισχύει. Και αυτό γιατί σήμερα γίνεται λόγος για ένα πολύπλοκο 

και πολύπλευρο έργο των διευθυντών (Στραβάκου, 2003). Ο ρόλος του διευθυντή είναι 

διπλής φύσεως. Από τη μία έχει την ευθύνη για την άσκηση διοίκησης του σχολείου και από 

την άλλη είναι επιστημονικός και παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο του σχολείου (Σαΐτης, 

2007) . 

Εφόσον η σχολική μονάδα θεωρηθεί ανοιχτό σύστημα, ο βασικός ρόλος  του 

διευθυντή είναι να συνδέει τα υποσυστήματα που απαρτίζουν τη σχολική μονάδα (Σαΐτης, 

2007). Υπάρχουν ωστόσο διάφορες απόψεις για το περιεχόμενο του ρόλου των διευθυντών. 

Σύμφωνα με το Σαΐτη (2008), σε κάθε σχολική μονάδα, ο ρόλος που αναλαμβάνει να 

επιτελέσει ο εκάστοτε διευθυντής είναι πολύπλοκος. Έτσι οφείλει να ανταποκριθεί στους 

παρακάτω ρόλους: 

➢ Ο διευθυντής ως οργανωτής 

Είναι υπεύθυνος να διαμορφώνει το χώρο του γραφείου, να οργανώνει τη σχολική 

γραμματεία, εφόσον υπάρχει, να οργανώνει το σχολικό αρχείο, να τηρεί και να ενημερώνει τα 

υπηρεσιακά βιβλία του σχολείου, να φροντίζει για την οργάνωση και τη λειτουργία της 

σχολικής βιβλιοθήκης, να ενδιαφέρεται για τη συντήρηση του σχολικού εξοπλισμού και 

γενικότερα των σχολικών κτιρίων και να προγραμματίζει το έργο του. Όσον αφορά στο 

τελευταίο, ο Drucker (1980), υποστηρίζει ότι ο διευθυντής οφείλει να κάνει ορθό 

προγραμματισμό του έργου του , καθώς και να χρησιμοποιεί το χρόνο του αποτελεσματικά. 
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➢ Ο διευθυντής ως επόπτης 

Είναι υπεύθυνος να επιβλέπει και να εποπτεύει το διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό. Στα πλαίσια της εποπτείας, ο διευθυντής μπορεί να χρειαστεί να κάνει τόσο 

συστάσεις σε κάποιον εκπαιδευτικό όσο και να τον επαινέσει. Προκειμένου να είναι σε θέση 

να ασκεί εποπτεία, πρέπει να είναι επικοινωνιακός και να κατέχει συγκεκριμένες 

επικοινωνιακές δεξιότητες. 

➢ Ο διευθυντής ως εκπαιδευτής 

Πρέπει μεταξύ των άλλων να φροντίζει και για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του, 

μεταδίδοντάς τους γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να εκτελούν πιο 

αποτελεσματικά το διδακτικό και το εξωδιδακτικό τους έργο. 

➢ Ο διευθυντής ως συντονιστής 

Πρέπει να καταφέρνει να ενοποιεί τις προσπάθειες των υφισταμένων του, 

προκειμένου να υλοποιούνται όλες εκείνες οι ενέργειες που θα συνεπικουρούν ώστε να 

επιτυγχάνονται οι στόχοι του σχολείου. 

➢ Ο διευθυντής ως εκπαιδευτικός 

Πέραν του διοικητικού του έργου, πρέπει να τηρεί και το υποχρεωτικό ωράριο 

διδασκαλίας του. Αυτό συνεπικουρεί ώστε να μην αποκόπτεται από την τάξη και να είναι 

συνεχώς ενήμερος πάνω στις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές εξελίξεις. 

➢ Ο διευθυντής ως ρυθμιστής 

Πρέπει να εφαρμόζει τις διατάξεις εκείνες βάσει των οποίων ρυθμίζεται η λειτουργία 

και η οργάνωση του σχολείου. Συγκεκριμένα πρέπει να αναθέτει πρόσθετες υπηρεσίες στους 

εκπαιδευτικούς, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο, να φροντίζει για την αναπλήρωση ενός 

εκπαιδευτικού, ο οποίος για διάφορους λόγους απουσιάζει, να μεριμνεί για την ασφαλή 

αποχώρηση των παιδιών σε περίπτωση απεργίας, να έχει την ευθύνη για τις εγγραφές και τις 

μετεγγραφές των μαθητών, να παρακολουθεί τη φοίτησή τους, να χορηγεί σε αυτούς τα 

απαραίτητα έντυπα και να είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους. 

➢ Ο διευθυντής ως εκπρόσωπος 

Η σχολική μονάδα, καθώς είναι ένας κοινωνικός οργανισμός δεν πρέπει να 

δραστηριοποιείται μόνο στο εσωτερικό της περιβάλλον αλλά να συμμετέχει ενεργά και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται ότι ο διευθυντής θα πρέπει να 

επικοινωνεί αμφίδρομα με φορείς του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ως εκπρόσωπος του 

σχολείου, πρέπει να συνεργάζεται με τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης, με τους γονείς, με το 

Δήμο, με διάφορους κοινωνικούς φορείς και να συμμετέχει στα όργανα λαϊκής συμμετοχής   

( Σχολική Επιτροπή, Σχολικό Συμβούλιο). 
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Σύμφωνα με τον Mintzberg (2015), ο ρόλος των διοικητικών στελεχών έγκειται στο 

να αναζητούν και να συγκεντρώνουν πληροφορίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό 

περιβάλλον, να διαχειρίζονται και να διαχέουν αυτές τις πληροφορίες και να εκπροσωπούν τη 

σχολική μονάδα στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με το Ματσαγγούρα (2008) , ο πολύπλοκος ρόλος του διευθυντή  έγκειται 

στο να δημιουργεί οργανωτική κουλτούρα, στόχους και κοινά οράματα, να ενισχύει τις 

αντιλήψεις συλλογικής αυτονομίας, να επικοινωνεί με το διδακτικό προσωπικό, να 

ελαχιστοποιεί τις διαφορές εξουσίας, να καλλιεργεί το αίσθημα του « ανήκειν» και να 

επικοινωνεί με τους γονείς και την τοπική κοινωνία. 

Στα πλαίσια λοιπόν της πολυπλοκότητας του ρόλου του, ο διευθυντής πρέπει να είναι 

υπεύθυνος για την προώθηση και την υλοποίηση των σκοπών του σχολείου, την οργάνωση 

και διοίκηση της σχολικής μονάδας, την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και τη 

δημιουργία κατάλληλου σχολικού κλίματος στα πλαίσια του οποίου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα 

επιδιώκουν μέσω της συνεργασίας, την επιτυχή εκπλήρωση των σκοπών της εκπαίδευσης 

(Hulpia, Devos, Rosseel, & Vlerick, 2012; Kruse, 2001; Ζαβλανός, 2002; Παπαγεωργίου, 

2002). 

Πρέπει επίσης να διακρίνεται από όραμα, πίστη, ευελιξία, καινοτομία, ειλικρίνεια και 

δημιουργικότητα. Να αφοσιώνεται στους στόχους του και να έχει αναπτυγμένη την 

ικανότητα της επικοινωνίας. Να είναι ανοιχτός και να επιζητεί συνεχώς να επικοινωνεί με 

τους γονείς των μαθητών καθώς και με διάφορους κοινωνικούς φορείς (Αγγελόπουλος, 

Καραγιάννης, & Φωκάς, 2002). 

Η πολυπλοκότητα του ρόλου των διευθυντών απαιτεί άτομα με όραμα, θαρραλέα και 

ενεργητικά (Πασιαρδής, 2004). Άτομα που θα μπορούν να αναλύουν προβληματικές 

καταστάσεις, να συνδιαλλέγονται, να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο, να επιδεικνύουν 

ευαισθησία, να εργάζονται κάτω από ένταση, να σέβονται τους άλλους, να πιστεύουν στον 

εαυτό τους, να είναι υπεύθυνοι, να κατανοούν τα λάθη, να επικοινωνούν γραπτά και 

προφορικά και να έχουν μια ποικιλία ενδιαφερόντων. Άτομα που θα έχουν την ικανότητα να 

ασκούν εποπτεία, θα διαθέτουν κριτική σκέψη, οργανωτική ικανότητα, αποφασιστικότητα, 

θα διακρίνονται από εκπαιδευτικές αξίες και θα κάνουν προσπάθειες βελτίωσης της σχολικής 

τους μονάδας (Μπελαδάκης, 2010; Σαΐτης, 2005). Εξάλλου, σύμφωνα με πολλές διεθνείς 

έρευνες ,ο ρόλος του διευθυντή είναι συνδεδεμένος με τη σχολική βελτίωση ( Παπαϊωάννου, 

2010). 

Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008), βασικές προϋποθέσεις ώστε οι διευθυντές να 

ανταποκρίνονται στον πολυσύνθετο και απαιτητικό ρόλο τους είναι να έχουν τη διάθεση να 
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αναλάβουν αυτό το ρόλο αλλά και να διαθέτουν ηγετικές ικανότητες. Δυστυχώς όμως οι 

διευθυντές δε συνειδητοποιούν απόλυτα το πόσο πολύπλοκος είναι ο ρόλος τους. Οι 

περισσότεροι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο γραφειοκρατικό κομμάτι παρά στο κοινωνικό 

(Κοσμίδου-Hardy & Μαρμαρινός, 1994). Και επίσης οι περισσότεροι δεν είναι 

προετοιμασμένοι για το δύσκολο αυτό έργο τους, όπως προκύπτει από την έρευνα των 

Weindling και Earley του 1987 (Παπαϊωάννου, 2010).  

Για να μπορεί λοιπόν ο εκάστοτε διευθυντής να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο αυτό 

ρόλο του, θα πρέπει να πρέπει να διακρίνεται για τις επικοινωνιακές του δεξιότητες και να 

επιθυμεί τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και την εξασφάλιση μιας ορθής επικοινωνίας 

(Αθανασούλα- Ρέππα, 2008; Σαΐτης, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 

 

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

2.1  Ορισμός  επικοινωνίας 

 

Ανάλογα με την οπτική με την οποία εξετάζεται η έννοια της επικοινωνίας, 

προσδίδεται σε αυτή διαφορετικό περιεχόμενο (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). Η 

έννοια της επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σύνθετη, παρουσιάζει μία πολυπλοκότητα και δεν 

μπορεί να αποδοθεί σε έναν απλό ορισμό (Σαΐτης, 2005). Σύμφωνα με τους Κοτζαϊβάζογλου 

και Πασχαλούδη (2002), επικοινωνία είναι η αποτελεσματική μεταβίβαση μηνυμάτων ( 

απόψεων, ιδεών, πληροφοριών κτλ.) που επιτυγχάνεται μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων 

ατόμων, ενός ατόμου και μίας ομάδας, ή μεταξύ δύο ή και περισσότερων ομάδων.  

Βάσει της συμπεριφορικής διάστασης της επικοινωνίας, η επικοινωνία είναι μία 

διεργασία κατά την οποία ένας πομπός, είτε άνθρωπος είτε ομάδα, μεταφέρει σκέψεις, 

πληροφορίες και συναισθήματα σε ένα δέκτη, αποσκοπώντας στο να ασκήσει επιρροή στη 

συμπεριφορά του. Η επικοινωνία επίσης οδηγεί τους ανθρώπους και τις ομάδες σε 

αλληλεπίδραση (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). 

Ο Dubrin (2015), θεωρεί την επικοινωνία σαν την κόλλα που συγκρατεί ενωμένο έναν 

οργανισμό και την ορίζει ως τη  διαδικασία κατά την οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες και 

μεταδίδονται μηνύματα μέσω λέξεων, γραμμάτων, συμβόλων καθώς και μέσω της μη 

λεκτικής συμπεριφοράς. 

Σύμφωνα με τους Κοτζαϊβάζογλου και Πασχαλούδη (2002), το μοντέλο της 

επικοινωνίας αποτελείται από οχτώ στοιχεία: τον αποστολέα, την κωδικοποίηση, το μήνυμα, 

το κανάλι, την αποκωδικοποίηση, το λήπτη, την αναπληροφόρηση και το θόρυβο.  

 

2.2  Προϋποθέσεις επικοινωνίας 

 

Τα παραπάνω στοιχεία είναι σημαντικό να συνυπάρχουν κατά τη διαδικασία της 

επικοινωνίας (Αθανασούλα- Ρέππα, 1999). Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2005), προϋπόθεση για τη 

διεξαγωγή της επικοινωνίας είναι να υπάρχει ένας πομπός και ένας δέκτης, οι οποίοι θα είναι 

πρόθυμοι και ικανοί να επικοινωνήσουν. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό και 
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επαρκές γνωσιολογικό υπόβαθρο μεταξύ πομπού- δέκτη, στα πλαίσια του οποίου θα γίνεται η 

κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση των εκάστοτε μηνυμάτων. Θα πρέπει επίσης να 

υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον, όπου τα μέλη θα είναι δεκτικά για επικοινωνία 

αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους και να υπάρχει η απαραίτητη ανατροφοδότηση.  

Η ανατροφοδότηση εξάλλου συνιστά ένα σημαντικό μηχανισμό κατά τη διαδικασία 

της επικοινωνίας. Μέσω αυτού του μηχανισμού, γίνεται αντιληπτό τόσο στον πομπό όσο και 

στο δέκτη, αν το μήνυμα που έστειλαν έγινε κατανοητό από τον άλλον και αν υπάρχουν 

κάποια προβλήματα στην επικοινωνία (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008). Μπορεί ο μηχανισμός 

αυτός να μην είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση της επικοινωνίας, αλλά αν θέλουμε 

να κάνουμε λόγο για ολοκληρωμένη και πλήρης επικοινωνία, τότε θα πρέπει να τον 

επιδιώκουμε (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). 

Σύμφωνα με το Ζαβλανό (2002), οι προϋποθέσεις της αποτελεσματικής επικοινωνίας 

είναι η ποιότητα του μηνύματος και η παρουσίασή του, η επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος, ο κατάλληλος χρόνος μετάδοσης του μηνύματος, η ανατροφοδότηση και 

ακρόαση, η ειλικρίνεια και τα κατάλληλα κανάλια και μέσα. 

 

2.3  Μορφές επικοινωνίας 

 

Οι κυριότερες μορφές στις οποίες διακρίνεται η επικοινωνία, σύμφωνα με την 

Μπόγκα- Καρτέρη (2005), είναι οι παρακάτω: 

➢ Άμεση – έμμεση επικοινωνία 

➢ Λεκτική- μη λεκτική επικοινωνία 

➢ Εσωτερική- εξωτερική επικοινωνία 

➢ Τυπική- άτυπη επικοινωνία  

Άμεση – έμμεση επικοινωνία 

Μία βασική διάκριση της επικοινωνίας είναι σε άμεση και  έμμεση . Άμεση είναι η 

επικοινωνία στην οποία όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα από τον πομπό στο δέκτη, δε 

μεσολαβεί κάποιο τρίτο πρόσωπο, ενώ έμμεση είναι η επικοινωνία όταν ανάμεσα στον πομπό 

και στο δέκτη μεσολαβεί ένα τρίτο άτομο (Μπόγκα- Καρτέρη, 2005). 

Στην έμμεση επικοινωνία, η παρουσία του διαμεσολαβητή είναι αναγκαία όταν ο 

πομπός επιθυμεί να πλησιάσει καλύτερα το δέκτη, όταν το μέσο δεν επιτρέπει την άμεση 

επικοινωνία ή όταν συμβαίνουν και τα δύο (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). 
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Λεκτική- μη λεκτική επικοινωνία 

Έχουμε επίσης και μία επιπλέον διάκριση της επικοινωνίας σε λεκτική και μη 

λεκτική. Η λεκτική επικοινωνία αποτελεί το χαρακτηριστικό μέσο έκφρασης των ανθρώπων 

και περιλαμβάνει την κωδικοποίηση και τη μεταβίβαση ενός μηνύματος μέσα από τη χρήση 

λέξεων. Διακρίνεται στην προφορική και στη γραπτή επικοινωνία (Κοτζαϊβάζογλου & 

Πασχαλούδης, 2002). 

Τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική επικοινωνία, το μήνυμα που κάθε φορά 

αποστέλλεται, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια ( να μπορεί δηλαδή να κατανοηθεί 

εύκολα), από πληρότητα (να παρέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες οι οποίες θα το 

καταστήσουν κατανοητό στον παραλήπτη) και από ειλικρίνεια (βασική προϋπόθεση είναι το 

μήνυμα να είναι αληθές, ώστε να μπορεί ο διευθυντής να κερδίζει την εμπιστοσύνη) (Σαΐτης, 

2007). 

Η μη λεκτική επικοινωνία περιλαμβάνει τη γλώσσα του σώματος, την παραγλώσσα ( 

πώς λέγεται κάτι), την προσωπική παρουσίαση, την επικοινωνία μέσω της διευθέτησης του 

χώρου, την επικοινωνία μέσω της διευθέτησης του χρόνου, τη φυσική ή τη συμβολική 

γλώσσα και τη σιωπή (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). Πρόκειται για μια μορφή 

επικοινωνίας που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν ομιλούν την ίδια γλώσσα να 

επικοινωνούν ( Μερκούρη, 2015). 

Η μη λεκτική επικοινωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό καταφαίνεται και από το 

μοντέλο επικοινωνίας που αναπτύχθηκε από τον καθηγητή ψυχολογίας A. Mehrabian το 

1970. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το 7% της επικοινωνίας αφορά στο περιεχόμενο των 

μηνυμάτων, το 38% σχετίζεται με τον τόνο, τον όγκο και τη χρήση της φωνής, ενώ το 55% 

σχετίζεται με τη γλώσσα του σώματος (Mulder, 2012). 

Σύμφωνα με τη Μερκούρη (2015), προκειμένου να καταστεί κατανοητή η 

επικοινωνία, θα πρέπει η λεκτική και η μη λεκτική μορφή να συνυπάρχουν αρμονικά. 

Εσωτερική- εξωτερική επικοινωνία 

Ανάλογα με το περιβάλλον όπου εξελίσσεται, η επικοινωνία μπορεί να διακριθεί σε 

εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική επικοινωνία εξελίσσεται μεταξύ των μελών ενός 

οργανισμού και συντελεί στο να διοικείται αποτελεσματικά ο οργανισμός και να 

υλοποιούνται ταυτόχρονα οι στόχοι του. Διακρίνεται σε κάθετη και σε κατά μήκος. Η κάθετη 

με τη σειρά της διακρίνεται σε κάθετη προς τα κάτω και κάθετη προς τα πάνω, ενώ η κατά 

μήκος σε οριζόντια και διαγώνια (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008). 

Όταν η ροή της πληροφόρησης πραγματοποιείται από τα υψηλόβαθμα προς τα 

χαμηλόβαθμα στελέχη, τότε η επικοινωνία χαρακτηρίζεται κάθετη προς τα κάτω. Στην 
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αντίθετη περίπτωση γίνεται λόγος για κάθετη προς τα πάνω επικοινωνία. Σχετικά με την  

οριζόντια επικοινωνία , αυτή αναφέρεται σε άτομα ή ομάδες ατόμων που ανήκουν στο ίδιο 

οργανωσιακό επίπεδο ενώ η διαγώνια αναφέρεται σε άτομα ή ομάδες που ανήκουν σε 

τουλάχιστον δύο διαφορετικά οργανωσιακά επίπεδα (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 

2002). 

Η εξωτερική επικοινωνία λαμβάνει χώρα ανάμεσα στα μέλη ενός οργανισμού και στο 

ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον και συμβάλλει στο να 

προασπίζεται η εικόνα του οργανισμού βάσει των κατευθύνσεων της διοίκησης 

(Αθανασούλα- Ρέππα, 2008) . 

Τυπική- άτυπη επικοινωνία 

Ανάλογα με το εάν η πληροφορία ρέει επίσημα ή όχι, έχουμε τη διάκριση της 

επικοινωνίας σε επίσημη- τυπική και ανεπίσημη- άτυπη. Η πρώτη ακολουθεί την τυπική δομή 

ενός οργανισμού και καθορίζεται από νόμους, διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Η ροή 

της επικοινωνίας σε αυτή τη μορφή είναι δομημένη ιεραρχικά με το μήνυμα να αποστέλλεται 

κάθε φορά από την ανώτερη βαθμίδα ιεραρχίας προς την κατώτερη ( Μερκούρη, 2015). 

Η τυπική επικοινωνία αφορά και στην εσωτερική και στην εξωτερική επικοινωνία και 

διακρίνεται σε οριζόντια, καθοδική και ανοδική (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). 

Και οι τρεις αυτές μορφές χαρακτηρίζονται από μία συστηματικότητα και είναι οργανωμένες. 

Η καθοδική επικοινωνία ωστόσο είναι η πιο παραδοσιακή μορφή που μπορεί να πάρει η 

επικοινωνία. Υπεύθυνα για την καθοδική επικοινωνία είναι τα διοικητικά στελέχη, τα οποία 

δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργούν ένα ευνοϊκό 

επικοινωνιακό κλίμα που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Αυτό βοηθά στο να ρέουν ομαλά οι 

πληροφορίες και να αποκωδικοποιούνται ορθά. Από την άλλη πλευρά, η ανεπίσημη- άτυπη 

επικοινωνία δεν αφορά την τυπική δομή ενός οργανισμού και δεν είναι προγραμματισμένη. 

Αφορά ουσιαστικά τις προσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών, χωρίς να 

τηρείται κάποια ιεραρχία. Προκειμένου να συντονίζεται καλύτερα η λειτουργία ενός 

οργανισμού,  χρειάζεται τόσο η τυπική όσο και η άτυπη επικοινωνία (Μερκούρη, 2015). 

 Για να θεωρείται ωστόσο επιτυχής η επικοινωνία, θα πρέπει σύμφωνα με τον 

Πασιαρδή (2004), να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο μορφές ή τρόποι επικοινωνίας. 

2.4  Εμπόδια- Προβλήματα στην επικοινωνία 

 

Η επικοινωνία είτε είναι γραπτή ή προφορική, είτε γίνεται σε επίσημο ή σε ανεπίσημο 

επίπεδο, δεν φέρνει πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα εξαιτίας κάποιων εμποδίων που 
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εμφανίζονται (Σαΐτης, 2007). Πολλές φορές λοιπόν η επικοινωνία διαταράσσεται, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρανοήσεις στα μηνύματα που κάθε φορά αποστέλλονται. 

Οι διαταραχές αυτές εμπερικλείονται στον όρο ‘’θόρυβος’’ και είναι έκδηλες σε όλα τα 

στάδια της επικοινωνίας (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008; Ζαβλανός, 2002). Σύμφωνα με τον 

Κατσαρό (2008), υπάρχει ο σημασιολογικός θόρυβος και ο θόρυβος της μετάδοσης. Ο 

πρώτος αναφέρεται στις αλλοιώσεις που υφίσταται το περιεχόμενο του εκάστοτε μηνύματος 

και ο δεύτερος αναφέρεται στα εμπόδια που σχετίζονται με το μέσο της επικοινωνίας.  

Υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις εμποδίων. Σύμφωνα με την Αθανασούλα- 

Ρέππα (2008), τα εμπόδια διακρίνονται σε: βιολογικά ( κούραση, κακή ακοή κ.τ.λ.), 

ψυχολογικά ( φόβος, άγχος κ.τ.λ.), περιβαλλοντικά ( κακή ακουστική χώρου, θόρυβος κ.τ.λ.) 

και προσδοκίες ( υπερεκτίμηση ή υποτίμηση της αξίας του μηνύματος, απογοήτευση κ.τ.λ.)  

Σύμφωνα με το Ζαβλανό (2002), τα προβλήματα που ανακύπτουν διακρίνονται σε 

δύο κατηγορίες: παραμόρφωση της επικοινωνίας και υπερφόρτωση πληροφοριών. Σύμφωνα 

με την Μπόγκα- Καρτέρη (2005), τα εμπόδια – προβλήματα στη διαδικασία της επικοινωνίας 

μπορεί να διακριθούν σε: φυσικά ( θόρυβος, απόσταση), προσωπικά ,τα οποία σχετίζονται με 

τη διαφορετικότητα των προσωπικοτήτων των μελών που έρχονται σε επικοινωνία  και 

εννοιολογικά ( διαφορετικό γλωσσικό πλαίσιο). 

Ανάλογα με το πού οφείλονται, τα εμπόδια διακρίνονται σε προσωπικά και σε 

οργανωσιακά. Τα προσωπικά εμπόδια οφείλονται στα άτομα που έχουν ενεργό συμμετοχή 

στην επικοινωνιακή διαδικασία ( πομπός, δέκτης, ενδιάμεσος) και προκύπτουν όταν υπάρχει 

διαφορετικότητα στην αντίληψη, όταν γίνεται λανθασμένο φιλτράρισμα του μηνύματος, όταν 

η γλώσσα δεν είναι κατανοητή, όταν η προσοχή είναι ελλιπής, όταν εκδηλώνονται 

συγκινησιακές συμπεριφορές , όταν υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές και όταν η μη λεκτική 

επικοινωνία δεν εμφανίζει συνέπεια ως προς τη λεκτική επικοινωνία (Κοτζαϊβάζογλου & 

Πασχαλούδης, 2002). 

Από την άλλη πλευρά, τα οργανωσιακά εμπόδια οφείλονται στη δομή του οργανισμού 

και εμφανίζονται όταν η επικοινωνιακή πολιτική είναι ελλιπής, όταν τα μηνύματα είναι 

πολύπλοκα, όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, όταν το κλίμα της επικοινωνίας δεν είναι 

ανοιχτό, όταν η ροή των πληροφοριών περιορίζεται, όταν γίνεται λανθασμένη επιλογή του 

μέσου και όταν απουσιάζει η ηθική και η νομική πλευρά της επικοινωνίας (Κοτζαϊβάζογλου 

& Πασχαλούδης, 2002). 

Τα εμπόδια-προβλήματα μπορεί επίσης να προκύπτουν από την αυταρχική 

συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι ανώτεροι στην ιεραρχία ενός οργανισμού, από τη μη 

ύπαρξη ενεργητικής ακρόασης και από την ύπαρξη ενός πλαισίου που δε διέπεται από τις 
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αρχές της δημοκρατίας (Μπόγκα- Καρτέρη, 2005). Σύμφωνα με την Αθανασούλα- Ρέππα 

(2008) , κάποια από τα εμπόδια που προκύπτουν είναι όταν δεν έχει γίνει σαφής ο σκοπός για 

τον οποίο διενεργείται η επικοινωνία και όταν ο δέκτης είναι απρόσεκτος, αφηρημένος και 

προκατειλημμένος. Επιπλέον, πρόβλημα προκύπτει όταν οι πληροφορίες ρέουν με μεγάλη 

ταχύτητα με αποτέλεσμα να μην αφομοιώνονται τα μηνύματα από το δέκτη. Επίσης, ο φόβος 

είναι ανασταλτικός παράγοντας για την αποτελεσματική επικοινωνία.  

Προβλήματα επίσης ανακύπτουν όταν η παρακίνηση και το ενδιαφέρον που 

επιδεικνύουν οι συνομιλητές βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, όταν χρησιμοποιείται 

ακατάλληλη γλώσσα, όταν τα μηνύματα είναι περίπλοκα, όταν δεν υπάρχουν καλές σχέσεις 

ανάμεσα στα επικοινωνούντα μέλη, όταν οι απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες δεν 

έχουν βρει πρόσφορο έδαφος προκειμένου να καλλιεργηθούν και όταν οι συνομιλητές 

αμύνονται κατά τη διαδικασία της επικοινωνίας (DuBrin, 2015).  

Τέλος, εμπόδια στην επικοινωνία δημιουργούνται όταν οι στόχοι του πομπού είναι 

ασαφείς, όταν το μήνυμα είναι αναξιόπιστο, ανακριβές, σύντομο και κακώς διατυπωμένο. 

Επίσης, όταν ο προγραμματισμός είναι ελλιπής, όταν η διάθεση έχει διαστρεβλωθεί, όταν ο 

πομπός εμφανίζει δυσπιστία και όταν το μήνυμα αποκωδικοποιείται με λανθασμένο τρόπο 

(Μπουραντάς, 2001).  

Επειδή όμως η ορθή επικοινωνία είναι βασική προϋπόθεση για να λειτουργεί 

αποτελεσματικά ένας οργανισμός, πρέπει τα εμπόδια να αντιμετωπίζονται συνεχώς. 

 

2.5  Μέσα επικοινωνίας 

 

Πέρα όμως από την αντιμετώπιση των εμποδίων, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία 

είναι να επιλέγεται κάθε φορά το καταλληλότερο μέσο ώστε το μήνυμα κατά τη μεταφορά 

του να υφίσταται την ελάχιστη παραμόρφωση (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). 

Στη σύγχρονη εποχή υπάρχει μια ποικιλία μέσων, τα οποία εκτείνονται από την 

ανθρώπινη λαλιά έως τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τα στελέχη της 

διοίκησης θα πρέπει να είναι ενήμερα για τις βασικές κατηγοριοποιήσεις αυτών των μέσων, 

για τα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους , ώστε να μπορούν 

να επιλέγουν κάθε φορά το καταλληλότερο μέσο ή να κάνουν συνδυασμό αυτών 

(Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002) 

Ανάλογα με τον τρόπο που μεταδίδονται τα μηνύματα, τα μέσα επικοινωνίας 

διακρίνονται σε μέσα διαπροσωπικής επικοινωνίας και σε μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τα 
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πρώτα μεταφέρουν το μήνυμα ή σε ένα άτομο ή σε ένα μικρό αριθμό ατόμων, ενώ τα δεύτερα 

μεταφέρουν ταυτοχρόνως τα μηνύματα σε πολλά άτομα (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 

2002) . 

Σύμφωνα με τους Κοτζαϊβάζογλου και Πασχαλούδη (2002), ανάλογα με το 

αισθητήριο όργανο που τα μέσα επικοινωνίας ενεργοποιούν, τα διακρίνουμε σε οπτικά, 

ακουστικά και οπτικοακουστικά. Στα οπτικά μέσα επικοινωνίας, προκειμένου να μεταδοθεί 

το μήνυμα από τον πομπό στο δέκτη, χρησιμοποιείται το αισθητήριο όργανο της όρασης. Εδώ 

αξίζει να σημειωθεί ότι η σημασία που έχει η αίσθηση της όρασης στην αντιληπτική 

ικανότητα του ατόμου ανέρχεται στο 87%. Η πλειοψηφία των μηνυμάτων που μεταδίδονται 

μέσω αυτών των μέσων επικοινωνίας πραγματοποιείται μέσω του γραπτού λόγου. 

Τα κυριότερα οπτικά μέσα είναι ο τύπος, τα έντυπα, τα βιβλία, η αλληλογραφία, τα 

υπαίθρια μέσα και οι εκθέσεις. Αν και η λέξη « τύπος», αφορά κάθε έντυπο υλικό, τα 

τελευταία χρόνια καθιερώθηκε να περιλαμβάνει μόνο τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Τον 

τύπο, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως η τέταρτη εξουσία, πρέπει ο κάθε οργανισμός να τον 

χρησιμοποιεί προκειμένου να δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες προς το κοινό. Τα έντυπα 

και τα βιβλία στοχεύουν στο να ενημερώνεται το κοινό και να προβάλλεται ο οργανισμός. Η 

αλληλογραφία είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν ο πομπός θέλει να έχει προσωπική σχέση με το 

δέκτη και αδυνατεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ τους προσωπική επαφή. Σήμερα η 

αλληλογραφία τείνει να δώσει τη θέση της στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα υπαίθρια μέσα 

είναι τα μέσα που τα βρίσκουμε σε υπαίθριους χώρους. Στα υπαίθρια μέσα συγκαταλέγονται 

τα πόστερ, οι αφίσες, οι πινακίδες, τα πανό και οι φωτεινές επιγραφές. Πρέπει να δίνεται 

ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό και στην ποιότητα αυτών των μέσων ώστε να μη βλάπτεται 

η εικόνα του οργανισμού. Τέλος οι εκθέσεις αποτελούν ένα οπτικό μέσο επικοινωνίας , στο 

οποίο όμως δε χρησιμοποιείται ο γραπτός λόγος. 

Στα ακουστικά μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιείται το αισθητήριο όργανο της ακοής. 

Τα μηνύματα που μεταδίδονται μέσω των ακουστικών μέσων, συγκριτικά με αυτά που 

μεταδίδονται μέσω των οπτικών μέσων, αλλοιώνονται πιο εύκολα καθώς είναι πιο ευαίσθητα 

στους θορύβους. Βασικό πλεονέκτημα των ακουστικών μέσων επικοινωνίας είναι ότι 

μεταφέρουν μεγάλο όγκο πληροφοριών και επιτρέπουν την άμεση ανατροφοδότηση. Τα 

κυριότερα είναι το ραδιόφωνο και το τηλέφωνο (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). 

Οπτικοακουστικά μέσα είναι τα μέσα που χρησιμοποιούν τα αισθητήρια όργανα της 

όρασης και της ακοής για να μεταδώσουν κάποιο μήνυμα. Τα κυριότερα είναι η πρόσωπο με 

πρόσωπο ομιλία, η τηλεόραση, το βίντεο, οι διαφάνειες και οι εκδηλώσεις. Στην πρόσωπο με 

πρόσωπο ομιλία συγκαταλέγονται οι συνομιλίες, οι συζητήσεις, οι διαλέξεις και τα 
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επιμορφωτικά σεμινάρια. Η τηλεόραση από την πλευρά της συνιστά το κυριότερο μέσο 

μαζικής επικοινωνίας που επηρεάζει την κοινή γνώμη μέσα από το συνδυασμό εικόνας, ήχου 

και κίνησης. Το βίντεο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά της τηλεόρασης με τη μόνη 

διαφορά ότι στο βίντεο υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης του μηνύματος και προβολής του 

σε οποιαδήποτε στιγμή. Οι διαφάνειες συνοδεύουν μια διάλεξη ή ένα σεμινάριο, 

προσδίδοντας στην προβολή ενδιαφέρον και ζωντάνια. Τέλος, οι εκδηλώσεις δύναται να 

πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του οργανισμού. Μπορεί να είναι 

επισκέψεις κάποιων ατόμων στον οργανισμό, εκδρομές, γιορτινές συγκεντρώσεις κτλ. 

(Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). 

 

2.5.1  Νέα τεχνολογία και καινούρια μέσα επικοινωνίας 

 

Στις μέρες μας γίνεται λόγος για σύγχρονα τεχνολογικά μέσα επικοινωνίας στους 

οργανισμούς. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει ήδη επηρεάσει το περιβάλλον των οργανισμών 

και αναμένεται στο μέλλον  οι εξελίξεις να είναι ραγδαίες (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 

2002). Ο τομέας της επικοινωνίας δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος (Everard & 

Morris, 1999). Οι Τ.Π.Ε. έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Η 

επικοινωνία πλέον γίνεται και μέσω καναλιών ψηφιακής επικοινωνίας είτε σύγχρονης είτε 

ασύγχρονης (Παρασκευά & Παπαγιάννη , 2008). 

Ενδεικτικά θα γίνει αναφορά στο διαδίκτυο, στις τηλεδιασκέψεις, στο ηλεκτρονικό 

και στο φωνητικό ταχυδρομείο, τα οποία καθιστούν την επικοινωνία στους οργανισμούς πιο 

αποτελεσματική. Μέσω του διαδικτύου δύναται η πρόσβαση στην παγκόσμια πληροφορία με 

αποτέλεσμα ο εκάστοτε οργανισμός να  μπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες, να βελτιώνει 

τις σχέσεις του με το κοινό στο οποίο απευθύνεται, να προβάλλεται και να δημιουργεί 

εντυπωσιακές ιστοσελίδες. Η τηλεδιάσκεψη, η οποία επιτρέπει σε δύο ή περισσότερα άτομα 

ή ομάδες να επικοινωνούν αμφίδρομα, μπορεί να αντικαταστήσει την πρόσωπο με πρόσωπο 

ομιλία. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιτρέπει την εύκολη και ανέξοδη μεταφορά ενός 

μηνύματος, ενώ μέσω του φωνητικού ταχυδρομείου, η ανθρώπινη φωνή μετατρέπεται σε 

ψηφιακή πληροφορία, αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο και ενεργοποιείται όταν κριθεί 

αναγκαίο (Κοτζαϊβάζογλου & Πασχαλούδης, 2002). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
 

 

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

3.1  Σημασία δημιουργίας καλών σχέσεων σχολείου- εξωτερικού 

περιβάλλοντος 

 

 Όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο ρόλος του εκάστοτε διευθυντή δεν 

περιορίζεται μόνο στο να ενημερώνει ορθά τους εκπαιδευτικούς για τα τεκταινόμενα στη 

σχολική μονάδα, αλλά επεκτείνεται και στο να δημιουργεί σχέσεις που θα ευνοούν τη 

δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Σύμφωνα με τον Kruse 

(2001), ο ρόλος του εκάστοτε διευθυντή θα πρέπει να επεκτείνεται και στη δημιουργία 

σχέσεων με το εξωτερικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές θα ζήσουν ως αυριανοί πολίτες.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει λοιπόν να δίνει ο εκάστοτε διευθυντής στο κομμάτι των 

διαπροσωπικών σχέσεων με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Σύμφωνα με την Κούλα 

(2011), το κατά πόσο αποτελεσματική είναι η σχολική μονάδα είναι άμεσα συνυφασμένο με 

το διευθυντή και τις διαπροσωπικές σχέσεις που αυτός αναπτύσσει με όλα τα μέλη που 

απαρτίζουν τη σχολική μονάδα. Η προσωπικότητα του διευθυντή, ο τρόπος άσκησης 

εξουσίας αλλά και η συμπεριφορά του απέναντι σε όλους όσους εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν παράγοντες προκειμένου να αναπτύσσονται καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις.  

Σύμφωνα με σχετική έρευνα, όταν ο διευθυντής δείχνει ενδιαφέρον για την ποιότητα 

των διαπροσωπικών σχέσεων, η ηγεσία καθίσταται πιο αποτελεσματική. Ένα από τα 

προσόντα λοιπόν του διευθυντή προκειμένου να είναι αποτελεσματικός στη διοίκηση της 

σχολικής μονάδας, είναι η ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Η συσχέτιση μεταξύ 

των δεξιοτήτων αυτών και της αποτελεσματικότητας του διευθυντή απασχόλησε πολλούς 

ερευνητές. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι ο διευθυντής καθίσταται πιο 

αποτελεσματικός όταν βελτιώνει τις δεξιότητές του πάνω στο κομμάτι των διαπροσωπικών 

σχέσεων (Donaldson, 2007). 

Συγκεκριμένα οι επικοινωνιακές δεξιότητες, τις  οποίες ο εκάστοτε διευθυντής οφείλει 

να έχει αναπτυγμένες σε ικανοποιητικό βαθμό, είναι ιδιαίτερα βοηθητικές στην ανάπτυξη 

εποικοδομητικών σχέσεων με τους γονείς και την ευρύτερη κοινωνία (Jantzi & Leithwood, 
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2000). Εξάλλου όπως υποστηρίζει η Αναγνωστοπούλου (2005), οι διαπροσωπικές σχέσεις δε 

θα είχαν λόγο ύπαρξης χωρίς την επικοινωνία. 

 

3.2  Η επικοινωνία στη σχολική μονάδα 

 

Σύμφωνα με την Αθανασούλα – Ρέππα (1999), η επικοινωνία ενδέχεται να 

πραγματοποιείται τόσο μεταξύ ατόμων όσο και μεταξύ οργανισμών και σχετίζεται με το πώς 

μεταδίδονται ή λαμβάνονται μηνύματα μέσω γλωσσικών στοιχείων και μέσω χειρονομιών. Η 

επικοινωνία είτε πραγματοποιείται μεταξύ ατόμων, είτε ομάδων, είτε κοινωνικών 

οργανισμών, είτε κοινωνικών συστημάτων, όπως είναι οι εκπαιδευτικές μονάδες, έχει 

ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να επιτυγχάνονται κάθε φορά οι στόχοι (Μερκούρη & 

Σταμάτης, 2009). 

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική προκειμένου να επιβιώσει ένας 

οργανισμός (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Εξάλλου χωρίς επικοινωνία δεν μπορεί 

να υπάρξει συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των μελών ενός οργανισμού (Μπουραντάς, 

2001). Σύμφωνα με τον Φαναριώτη (2010), η επικοινωνία έχει αμφίδρομο χαρακτήρα και 

αναπτύσσεται και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. Στην 

περίπτωση των εκπαιδευτικών μονάδων, η επικοινωνία  είναι έκδηλη σε κάθε πτυχή της 

σχολικής ζωής. Κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία καλών σχέσεων και θεωρείται 

κινητήριος μοχλός για την αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Athanasoula- Reppa, 

Makri- Botsari, Kounenou, & Psycharis, 2010). Το πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της 

επικοινωνίας καταδεικνύεται από το γεγονός ότι τα στελέχη της διοίκησης αφιερώνουν 

παραπάνω από το 70% του χρόνου τους επικοινωνώντας (Σαΐτης, 1994). 

Σύμφωνα με την Αθανασούλα- Ρέππα (2008), προκειμένου να έχουμε μία 

ολοκληρωμένη και επιτυχημένη επικοινωνία στην εκάστοτε σχολική μονάδα, πρέπει να 

υπάρχει ένα θετικό δημοκρατικό κλίμα στα πλαίσια του οποίου θα προάγονται οι καλές 

σχέσεις, θα διακινούνται ελεύθερα οι πληροφορίες και θα ανατίθενται πρωτοβουλίες, χωρίς 

ίχνη συντηρητισμού και στατικότητας.  Βασικό μέλημα του διευθυντή θα πρέπει να είναι να 

δημιουργεί δυνατές σχέσεις καθώς και τις προϋποθέσεις για μια αμφίδρομη επικοινωνία.   

Εξάλλου ο διευθυντής είναι αυτός που έχει την κύρια ευθύνη για την αποτελεσματική 

επικοινωνία και είναι αυτός που καλείται να διαμορφώσει θετικές επικοινωνιακές σχέσεις 

μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Hoy & Miskel, 2008; 

Αθανασούλα- Ρέππα, 1999; Μερκούρη, 2015). 
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Τα πλέγματα των επικοινωνιακών σχέσεων που καλείται να διαμορφώσει, 

περιλαμβάνουν σχέσεις μεταξύ μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών, μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών, μεταξύ διευθυντή μαθητών και εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και 

διευθυντών με όλους τους φορείς που έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή στη σχολική ζωή. Έτσι 

λοιπόν, όταν κάνουμε λόγο για επικοινωνία σχολικής μονάδας αναφερόμαστε στην 

επικοινωνία που σχετίζεται τόσο με εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς φορείς.  

(Αθανασούλα- Ρέππα, 1999). 

 

3.3  Ο επικοινωνιακός ρόλος του διευθυντή 

 

Σύμφωνα με τους Τζώτζου  & Αναστασόπουλο (2013), η αποτελεσματική λειτουργία 

του σχολείου βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση με την αποτελεσματική διοίκηση. Βασική 

προϋπόθεση ωστόσο της αποτελεσματικής διοίκησης είναι ο επικοινωνιακός ρόλος του 

διευθυντή. Εξάλλου στη σχολική μονάδα υπεύθυνος για την επικοινωνία, η οποία θεωρείται 

θεμέλιο όλων των κοινωνικών δεξιοτήτων, είναι ο διευθυντής ηγέτης ( Κατσαρός, 2008).  

Ο διευθυντής είναι αυτός που έχει την ευθύνη να οικοδομεί τα σωστά κανάλια 

επικοινωνίας προκειμένου να εξασφαλίζεται μία αγαστή συνεργασία μεταξύ αυτού και του 

ανθρώπινου παράγοντα που εμπλέκεται κάθε φορά στη σχολική μονάδα και να επιτελείται 

έτσι επιτυχώς το έργο του οργανισμού (Ghamrawi, 2011; Σαΐτης, 2005). Ο ρόλος που 

διαδραματίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στο κομμάτι της επικοινωνίας, έχει 

ιδιαίτερη βαρύτητα προκειμένου να εξασφαλίζεται μία αμφίδρομη επικοινωνία τόσο με το 

εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου (Τζώτζου & Αναστασόπουλος, 

2013).  

Σύμφωνα με τον Σαΐτη (2005) και τους Hoy & Miskel (2008), βασικά στοιχεία της 

κατάρτισης του διευθυντή που θα του επιτρέπουν να έχει μία άμεση, αποτελεσματική και 

γρήγορη επικοινωνία με όλους όσους έχουν άμεση ή έμμεση εμπλοκή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  πρέπει να είναι οι γνώσεις του  πάνω σε θέματα επικοινωνίας και η ανάπτυξη 

ορισμένων βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

3.3.1  Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του διευθυντή 

 

Επειδή οι διευθυντές αφιερώνουν πάνω από τα ¾ του χρόνου τους επικοινωνώντας, 

είναι έκδηλο ότι οι επικοινωνιακές δεξιότητες συνιστούν εφόδια προκειμένου οι διευθυντές 

να ασκούν επιτυχώς το έργο τους (Slater, 2008; Ζαβλανός, 2002). 
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Επιτυχημένος είναι ο διευθυντής ο οποίος έχει αναπτυγμένες τις επικοινωνιακές 

δεξιότητες και μπορεί κατ΄επέκταση να ακούει ενεργητικά τα μέλη τόσο του εσωτερικού όσο 

και του εξωτερικού περιβάλλοντος μοιραζόμενος μαζί τους το όραμά του και τους στόχους 

της σχολικής μονάδας που ηγείται (Geraki, 2014). 

Σύμφωνα με τις Παρασκευά και Παπαγιάννη (2008), ο διευθυντής θα πρέπει να 

επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και ανάλογα με το πρόβλημα 

που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φορά,  να χρησιμοποιεί τις ανάλογες δεξιότητες. Είτε αυτές 

που σχετίζονται με το γραπτό λόγο είτε αυτές που σχετίζονται  με τον προφορικό λόγο 

(Κατσαρός, 2008). Έτσι λοιπόν ο διευθυντής ηγέτης ,ως κύριος υπεύθυνος για τη σωστή 

επικοινωνία, θα πρέπει εκτός από την ικανότητα της ενεργητικής ακρόασης, να έχει 

αναπτυγμένες τις παρακάτω επικοινωνιακές δεξιότητες: 

➢ Να είναι καλός στην αφήγηση και η γλώσσα του να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια. 

➢ Να διαθέτει ενσυναίσθηση. 

➢ Να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες διακινούνται απρόσκοπτα προς όλες τις 

κατευθύνσεις. 

➢ Να είναι υπέρμαχος του διαλόγου, να δέχεται ακόμα και τα αρνητικά μηνύματα και 

να θέτει τις προϋποθέσεις ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να επικοινωνούν 

μαζί του (Κατσαρός, 2008). 

Σύμφωνα με έρευνα των Argyropoulou και Symeonidis (2017) , η οποία ερευνούσε τα 

προσόντα που θα πρέπει να διακρίνουν τον υποψήφιο διευθυντή, αποδείχθηκε πως οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες έχουν πολύ μεγάλη σημασία και συμβάλλουν στο να προωθείται 

και να διεκπεραιώνεται το διοικητικό έργο αλλά και να μπορεί ο εκάστοτε διευθυντής να 

αλληλεπιδρά αρμονικά με όλους όσους συνεργάζεται. 

Σημαντικές επίσης δεξιότητες οι οποίες συντελούν στην ομαλή λειτουργία και 

διοίκηση τους σχολείου, και τις οποίες θα πρέπει να διαθέτει ο εκάστοτε διευθυντής,  είναι η 

θέληση, η επιμονή, η πειθώ καθώς και δεξιότητες που επικεντρώνονται στη μη λεκτική 

επικοινωνία: όπως το άγγιγμα, η βλεμματική επαφή, ο τόνος και η χροιά της φωνής. 

Θα πρέπει επίσης ο διευθυντής να διαθέτει και τη δεξιότητα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, η οποία θα του επιτρέπει να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα συναισθήματα των 

άλλων και να καταλαβαίνει το συναισθηματικό τους κόσμο (Άνθης & Κακλαμάνης, 2006). 

Και τέλος, να διαθέτει χιούμορ, το οποίο μειώνει το άγχος, βελτιώνει την ακρόαση και βοηθά 

στο να κατανοηθούν τα μηνύματα. Σύμφωνα με έρευνα των Romero και Cruthirds (2006) , το 
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χιούμορ βοηθά στο να δημιουργούνται καλές διαπροσωπικές σχέσεις αλλά και να 

αναπτύσσεται ένα ευχάριστο θετικό κλίμα. 

 

3.3.2  Επιμόρφωση στις επικοινωνιακές δεξιότητες 

 

Σύμφωνα με τη Στραβάκου (2003), η επιμόρφωση είναι απαραίτητη από τον απλό 

εκπαιδευτικό μέχρι και τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης, καθώς συντελεί στην καλύτερη 

λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην επίτευξη των στόχων αυτής. Στην Ελλάδα 

δυστυχώς η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που αφορούν στα διευθυντικά 

στελέχη είναι ελλιπής. Πολλές έρευνες είχαν ως αντικείμενο την απουσία τέτοιων 

προγραμμάτων και την αδυναμία των διευθυντών να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους 

(Θεοφιλίδης & Στυλιανίδης, 2002; Στραβάκου, 2003). 

Σύμφωνα με έρευνα του Σαΐτη (1990), το 33% των διευθυντών φαίνεται να έχει λάβει 

βασική επιμόρφωση πάνω στη διοίκηση και το 88% δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ κάποιο  

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με έρευνα των Παπαϊωάννου κ.α. (2013), τα ελάχιστα 

επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνται και κατ΄επέκταση η ελλιπής κατάρτιση και 

επιμόρφωση σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, έχει ως απόρροια η διοίκηση του σχολείου 

να βασίζεται στην πείρα των διευθυντών. 

Όσον αφορά στο κομμάτι της επικοινωνίας, η έρευνα των Καταβάτη και Τσερεγκούνη 

(2005), κατέδειξε ότι αν και η συντριπτική πλειοψηφία ( 97% των διευθυντών) θεωρεί ότι η 

ορθή επικοινωνία βοηθά στη διοίκηση του σχολείου, ωστόσο μόνο το 37% δήλωσε την 

επιθυμία να επιμορφωθεί στον τομέα της επικοινωνίας και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Απεναντίας, στην έρευνα των Νάσαινα- Τσίγκα που πραγματοποιήθηκε το 1994, διαφάνηκε 

ότι οι διευθυντές επιθυμούν να επιμορφωθούν στον τομέα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

και συγκεκριμένα στην επικοινωνία με το σύλλογο γονέων, με το διδακτικό προσωπικό και 

με τους μαθητές (Γιαννικοπούλου, 2011). 

 

3.4 Επικοινωνία του διευθυντή με το εξωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου 

 

Η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι εξίσου σημαντική και για την 

επικοινωνία που διενεργείται στο εσωτερικό περιβάλλον του σχολείου αλλά και για την 
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επικοινωνία που διενεργείται με το εξωτερικό περιβάλλον της εκάστοτε σχολικής μονάδας 

(Everard & Morris, 1999). 

Στο πλαίσιο του επικοινωνιακού ρόλου με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, ο 

εκάστοτε διευθυντής πρέπει να προσπαθεί να συνάπτει εποικοδομητικές διαπροσωπικές 

σχέσεις με τους γονείς και τους διάφορους φορείς της ευρύτερης κοινωνίας προκειμένου να 

εξασφαλίζει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και να 

διαχέεται έτσι η θετική εικόνα του σχολείου στην τοπική κοινωνία (Murphy, 2002). Εξάλλου 

το σχολείο, εκτός από τη βασική του αποστολή που έγκειται στη μόρφωση και καλλιέργεια 

των μαθητών, οφείλει να δημιουργεί και να διατηρεί καλές σχέσεις με τις διάφορες 

κοινωνικές ομάδες και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία 

εντάσσεται και λειτουργεί (Σαΐτης, 2008). 

Αυτό έρχεται σε συμφωνία με  την υπ΄ αριθμ. Φ.351.1/324/105657/Δ1/16.10.2002 

Υ.Α., στην οποία διαφαίνεται ότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας υποχρεούται να 

αναπτύξει επαφές με κοινωνικές ομάδες και οργανισμούς που η δράση τους εντοπίζεται στο 

εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, εκεί όπου οι μαθητές θα ζήσουν ως αυριανοί πολίτες. 

Αναλογιζόμενη λοιπόν το συμφέρον των μαθητών, η εκάστοτε σχολική μονάδα οφείλει να 

έχει ανοιχτές τις θύρες της στην κοινωνία και να επικοινωνεί αμφίδρομα με τους γονείς/ 

κηδεμόνες των μαθητών, με τις σχολικές μονάδες της περιοχής και με τους φορείς της 

τοπικής κοινωνίας (Κατσαρός, 2008; Σαΐτης, 2008). 

 

3.4.1 Επικοινωνία με γονείς/κηδεμόνες των μαθητών 

 

Το κομμάτι που αφορά στις σχέσεις οικογένειας και σχολείου έχει εισέλθει στην 

εκπαιδευτική ατζέντα μόλις τα τελευταία χρόνια (Πεντέρη & Πετρογιάννης, 2013). Οι γονείς 

πλέον δε συμμετέχουν παθητικά στη λειτουργία του σχολείου και στις αποφάσεις της 

διεύθυνσης αλλά έχουν ενεργητικό ρόλο (Σαΐτης, 2005). Σύμφωνα με τη Νικολαΐδου (1993), 

έχουν το ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στο οικογενειακό και στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον.  

Η παρουσία τους στο χώρο του σχολείου είναι θεσμοθετημένη από την ίδια τη 

πολιτεία (Νικολαΐδου, 1993). Συγκεκριμένα, με το Ν. 1566/1985, ενθαρρύνεται η συνεργασία 

μεταξύ σχολείου- οικογένειας και πιο συγκεκριμένα, με τη συγκρότηση του συλλόγου 

γονέων και κηδεμόνων, θεσμοθετείται η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
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Προκειμένου να ενισχύεται η συνεργασία σχολείου- οικογένειας, βασικός παράγοντας 

είναι η επικοινωνιακή ικανότητα του διευθυντή (Σαΐτης, 1990). Εξάλλου η επικοινωνία με 

τους γονείς είναι ένα επιπλέον καθήκον του διευθυντή (άρθρο 32 της υπ΄αριθμ. 

105657/∆1/16-10-2002 Υ.Α.) .Σύμφωνα  με την Γκλιάου - Χριστοδούλου (2005), όταν 

συνεργάζονται αρμονικά το σχολείο και η οικογένεια, επιλύονται πιο εύκολα προβλήματα 

που ενδεχομένως να αντιμετωπίζει το σχολείο και έτσι πραγματοποιούνται βέλτιστα 

αποτελέσματα στον τομέα που αφορά στη μόρφωση των παιδιών.  

 Η αρμονική συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι βασικό στοιχείο, 

προκειμένου να ολοκληρώνονται οι στόχοι του σχολείου και να επιλύονται τυχόν 

προβλήματα. Η επικοινωνία με τους γονείς και η ενημέρωσή τους πάνω σε θέματα που 

άπτονται της λειτουργίας του σχολείου πρέπει να είναι μέλημα του διευθυντή (Σαΐτης, 2007). 

Ένας διευθυντής για να θεωρείται αποτελεσματικός στο έργο του, πρέπει να γνωρίζει 

τον τρόπο προσέγγισης των γονέων και να ενθαρρύνει τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση 

(Griffith, 2001). Εξάλλου ο διευθυντής είναι ο κινητήριος μοχλός, αφού σε αυτόν έγκειται η 

ενθάρρυνση των γονέων ώστε να κατανοήσουν το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουν 

ενεργά στη σχολική ζωή και να συνεργάζονται με το σχολείο (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008). 

Μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας που οικοδομείται μεταξύ των γονέων και του 

σχολείου, συλλέγονται πληροφορίες από τα διοικητικά στελέχη, αναπτύσσονται αρμονικές 

σχέσεις μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μελών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας (Everard & Morris, 1999; 

Σαΐτης, 2007). 

Στη συνεργασία με τους γονείς, σύμφωνα με το Σαΐτη (1990), ο διευθυντής: 

➢ Συμμετέχει στις συνεδριάσεις των γονέων και κηδεμόνων, εκφράζοντας την άποψή 

του και φροντίζοντας οι πράξεις του να είναι νόμιμες. 

➢ Διατηρεί καλές επικοινωνιακές σχέσεις επιδιώκοντας να πραγματοποιεί 

συγκεντρώσεις με το σύλλογο όπου θα συζητούνται διάφορα θέματα. 

➢ Διερευνά τις απόψεις του συλλόγου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 

πληροφορίες ρέουν αμφίδρομα. 

➢ Ακούει τις προτάσεις του συλλόγου γονέων και τις μεταφέρει στο σύλλογο 

διδασκόντων προκειμένου να συζητηθούν. 

➢ Καθιερώνει συγκεντρώσεις ώστε οι γονείς να ενημερώνονται για την πρόοδο των 

παιδιών τους αλλά και να ενημερώνουν, με τη σειρά τους, τους εκπαιδευτικούς για 

τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τέκνα τους. 
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➢ Ενημερώνει τους γονείς για τις ελλείψεις του σχολείου και για τα προβλήματα που 

προκύπτουν ώστε από κοινού να βρεθούν λύσεις. 

➢ Αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις ώστε να μπορούν από κοινού να αντιμετωπίζουν 

ρατσιστικές αντιλήψεις. 

Σύμφωνα με τον Griffith (2001), οι  τεχνικές που οφείλει ένας διευθυντής να 

εφαρμόσει προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά συνεργασίας με τους γονείς, στηρίζονται 

στην επικοινωνία και είναι οι παρακάτω:  

➢ Επικοινωνία του διευθυντή με τους γονείς από την αρχή της σχολικής χρονιάς μέσα 

από συγκεντρώσεις, ανακοινώσεις και επιστολές που θα στοχεύουν στο να τους 

πληροφορήσουν για το έργο που επιτελείται στο σχολείο (Delgado-Gaitan, 1991). 

➢ Ενημέρωση των γονέων για το όραμα που έχει για το σχολείο (Πασιαρδής, 2004) και 

μεταβίβαση του μηνύματος ότι χωρίς τη συμβολή τους η σχολική μονάδα δεν μπορεί 

να εκπληρώσει τους στόχους της (Christenson, 2004). 

➢ Ενθάρρυνση των γονέων να συμμετέχουν στο Σ.Γ.Κ. και στο Σχολικό Συμβούλιο 

εκφράζοντας έτσι τη γνώμη τους για εκπαιδευτικά θέματα (Ζάχαρης, 1985). 

➢ Δικαίωμα ελεύθερης εισόδου των γονέων στο σχολείο (Πασιαρδής & Πασιαρδή, 

2000). Εξάλλου όταν ένα περιβάλλον, όπως είναι και το σχολείο, κάνει τους γονείς να 

αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, αυξάνεται η πιθανότητα των γονέων να θέλουν να 

προσφέρουν εθελοντική εργασία στη σχολική μονάδα (Christie, 2005).  

➢ Παρακίνηση των γονέων ώστε να θέλουν να εργαστούν εθελοντικά στο σχολείο, είτε 

μόνιμα είτε ευκαιριακά ( αθλητικές δραστηριότητες, διδακτικές επισκέψεις, θεατρικές 

εκδηλώσεις) (Delgado-Gaitan, 1991). 

➢ Δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος με άνετους χώρους για να υποδέχεται 

τους γονείς (Μυλωνάκου- Κεκέ, 2009). 

➢ Δημιουργία από κοινού με τους γονείς διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων που θα 

στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ένα αίσθημα προσφοράς και να παρέχουν κίνητρα 

για ενεργό δράση (Delgado-Gaitan, 1991). Και επίσης, οργάνωση ημερίδων, 

πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων, εκθέσεων βιβλίων, εκθέσεων με έργα λαϊκής 

τέχνης καθώς και εκδηλώσεων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος 

(Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2010; Κουτούπης, 2005). 
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➢ Συμμετοχή όλων των γονέων στη σχολική μονάδα. Ακόμα και αυτών που για τους 

δικούς τους λόγους απέχουν ( π.χ. γονείς μετανάστες που εξαιτίας του γλωσσικού 

τους κώδικα πρόσκεινται αρνητικά στο σχολείο). Συμμετοχή εκπροσώπων των 

δραστήριων γονέων στη σχολική μονάδα, ώστε ο διευθυντής να μπορεί να παίρνει τις 

απαραίτητες πληροφορίες για θέματα που προβληματίζουν τις οικογένειες. Αυτή η 

κατηγορία των γονέων, όταν διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες διευκολύνει την 

επικοινωνία σχολείου- οικογένειας (Constantino, 2007; Epstein, 2010). 

➢ Δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όλων των επιτευγμάτων της σχολικής 

κοινότητας (Schneider & Hollenczer, 2006). 

➢ Χρησιμοποίηση της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας μαζί τους και εφαρμογή 

γενικών επικοινωνιακών τεχνικών, ώστε ο διευθυντής να δημιουργεί κατάλληλο 

κλίμα (Schneider & Hollenczer, 2006; Ζαβλανός, 2002; Κατσαρός, 2008). 

➢ Υλοποίηση προγραμμάτων που θα προσεγγίζουν τους γονείς και ιδιαίτερα εκείνους 

που είναι στο περιθώριο Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να στοχεύουν στο να 

υποστηρίζουν την εκάστοτε  οικογένεια και  να προωθούν τη συμμετοχή των γονέων 

στη διοίκηση του σχολείου (Epstein & Dauber, 1991). 

 Όταν οι διευθυντές εφαρμόζουν τέτοιου είδους στρατηγικές εμπλοκής γονέων στο 

σχολικό γίγνεσθαι, αυτό έχει πολλά και σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη, όπως προκύπτει από 

τις έρευνες των  Lloyd-Smith και Baron (2010) και του Goldring (1990). Επίσης είναι 

σημαντικό ο εκάστοτε διευθυντής να αξιοποιεί την παρουσία στο χώρο του σχολείου 

κάποιων γονέων με ειδικές γνώσεις ( π.χ. οδοντίατρος), οι οποίοι θα μπορούσαν να 

συνεπικουρήσουν στην οργάνωση διαλέξεων (Coleman, United States.Office of Education, & 

National Center for Education Statistics, 1966). Επιπροσθέτως, θα μπορούσαν να 

δημιουργηθούν Σχολές Γονέων, οι οποίες θα έχουν ως στόχο να βελτιώσουν τις σχέσεις 

γονιών – παιδιών και στις οποίες οι γονείς της τοπικής κοινότητας θα συμμετέχουν ενεργά 

(Coleman et al., 1966). 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ουσιαστική και όχι μία 

επιφανειακή επικοινωνία μεταξύ σχολείου- οικογένειας. Η Μυλωνάκου-Κεκέ (2009),  

υποστηρίζει ότι αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των γονιών σε κάποιες τυπικές και 

άτυπες διαδικασίες. Οι τυπικές διαδικασίες έγκεινται στο να ενημερώνονται οι γονείς στην 

αρχή του έτους και να πραγματοποιούνται συναντήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Να 

ανταλλάσσονται επίσης μεταξύ γονέων- διοίκησης ενημερωτικά έντυπα και να 
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ενημερώνονται οι γονείς με ένα κειμενάκι για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην 

τάξη. Να υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων για τους γονείς και  να δημιουργείται εφημερίδα 

για αυτούς. Να γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, να συμμετέχουν ενεργά στην 

προετοιμασία εορταστικών εκδηλώσεων και να συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες. Όσον 

αφορά στις άτυπες διαδικασίες, αυτές επαφίενται στο να επισκέπτονται οι γονείς την τάξη, να 

συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, να έχουν 

τηλεφωνική επικοινωνία και να παρέχουν βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίζονται 

τρέχοντα προβλήματα.  

Σύμφωνα με το Γεωργίου (2000), υπάρχουν τρεις κατηγορίες γονέων. Εκείνοι που 

βρίσκονται κοντά στο σχολείο για συναισθηματικούς λόγους, εκείνοι οι οποίοι για κάποιο 

λόγο έχουν περιθωριοποιηθεί και εκείνοι που τους τοποθετούμε σε ένα ενδιάμεσο στάδιο. 

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν , ο διευθυντής φέρεται διαφορετικά. Άλλες 

φορές λοιπόν ο διευθυντής τούς αναθέτει ηγετικούς ρόλους, όπως για παράδειγμα τη 

δυνατότητα να οργανώνουν κάποια συγκέντρωση, επικοινωνεί τακτικά μαζί τους και τους 

ακούει ενεργητικά, αποσκοπώντας να πάρει από αυτούς την απαραίτητα ανατροφοδότηση 

(Γεωργίου, 2000). Άλλες φορές ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, εξασφαλίζοντας έτσι 

ότι οι γονείς θα παρέχουν βοήθεια και θα υποστηρίξουν τη σχολική μονάδα. Σε ορισμένες 

άλλες περιπτώσεις, ο διευθυντής είναι απλά υπομονετικός και τους ενθαρρύνει να 

εμπλέκονται στις σχολικές δραστηριότητες (Graham-Clay, 2005). Σε κάθε περίπτωση όμως, 

πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες προς τους γονείς ρέουν σωστά, καθώς οι γονείς 

είναι ενδιάμεσοι προκειμένου να πληροφορηθούν και άλλα άτομα ή φορείς που έχουν 

εμπλοκή στη λειτουργία του σχολείου (Schneider & Hollenczer, 2006). 

Έχουμε επίσης και μία άλλη διάκριση των γονέων, ανάλογα με το ενδιαφέρον που 

αυτοί δείχνουν για ένα ζήτημα ή πρόβλημα που προκύπτει. Ανάλογα με την περίπτωση, ο 

διευθυντής πρέπει να τους κεντρίζει το ενδιαφέρον μέσα από απλές και σύντομες 

ανακοινώσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα παραπομπής σε κάποιο πρόσωπο ή στην 

ιστοσελίδα του σχολείου για περαιτέρω πληροφόρηση. Επίσης να μην αποσιωπά το 

πρόβλημα αλλά να μετατρέπει την πλειοψηφία των γονέων σε συνεργάτες του (Γεωργίου, 

2000). Στην περίπτωση δε που οι γονείς δραστηριοποιούνται από μόνοι τους, θα πρέπει να 

επικοινωνεί μαζί τους έγκαιρα και με ειλικρίνεια, ώστε να συνεργάζονται στη διευθέτηση των 

ζητημάτων (Schneider & Hollenczer, 2006). 

Προκειμένου λοιπόν να είναι αποτελεσματική η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ 

σχολείου- οικογένειας , θα πρέπει τόσο η οικογένεια να είναι πρόθυμη να συνεργαστεί όσο 

και το σχολείο να δίνει τις απαραίτητες ευκαιρίες .Επίσης οι σχολικοί ηγέτες και οι γονείς 
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πρέπει να μοιράζονται μεταξύ τους τις γνώσεις που διαθέτουν. Να τις εκθέτει ο ένας στον 

άλλον, βοηθώντας έτσι στο να υποστηρίζεται αποτελεσματικά το παιδί τόσο στο περιβάλλον 

του σχολείου όσο και στο περιβάλλον του σπιτιού (Αθανασούλα- Ρέππα, 2008). 

Με βάση έρευνα των Σαΐτη, Φεγγάρη και Βούλγαρη (1997), μεγάλο ποσοστό των 

διευθυντών δηλώνει ότι υπάρχει υψηλός βαθμός επικοινωνίας μεταξύ σχολείου- γονέων. 

Επίσης η έρευνα των Μπαμπάλη και Κιρκιγιάννη (2011), συμφωνεί με τα παραπάνω. Στη 

διεθνή βιβλιογραφία, έρευνες δείχνουν ότι όταν υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ οικογένειας 

και σχολείου, τα παιδιά έχουν καλές επιδόσεις και συμπεριφέρονται ορθά. Μέσα από αυτή τη 

συνεργασία και οι μαθητές και οι γονείς και το σχολείο έχουν πολλαπλά οφέλη. (Σαΐτης, 

2008). Έρευνα των Athanasoula- Reppa et al. (2010), η οποία αφορούσε στην επικοινωνία 

σχολείου- γονέων και στο ρόλο του διευθυντή, κατέληξε στο ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

προσπάθεια που καταβάλλουν τα διευθυντικά στελέχη τόσο πιο αποτελεσματική είναι η 

επικοινωνία μεταξύ των δύο αυτών πλαισίων. 

Προκειμένου όμως να αναπτυχθούν ισότιμες και αμοιβαίες σχέσεις συνεργασίας 

στελεχών- γονέων, είναι απαραίτητο να επιμορφωθούν τα στελέχη και να ενημερωθούν οι 

γονείς (Κατσαρός, 2008). Η ενημέρωση των γονέων έγκειται στο να ενημερωθούν για το πώς 

λειτουργεί το σχολείο και τα συλλογικά όργανα, για το πώς μπορούν να συμμετέχουν στη 

λήψη αποφάσεων, πώς να προσφέρουν βοήθεια στα παιδιά τους, πώς να υλοποιούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα και πώς να διοργανώνουν εκδηλώσεις.  

Όσον αφορά στην επιμόρφωση των στελεχών, αξίζει να σημειωθεί ότι λέγοντας 

επιμόρφωση, δεν εννοούμε μόνο συμμετοχή σε προγράμματα που θα στοχεύουν στο να 

αναπτύξουν τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες αλλά και να ενημερωθούν για το πώς η 

συνεργασία με τους γονείς μπορεί να βελτιώσει τη μαθητική επίδοση και γενικότερα τη 

σχολική ζωή (Κατσαρός, 2008). 

Εν κατακλείδι, η επικοινωνία σχολείου- οικογένειας καθίσταται αναγκαία και 

βασίζεται στις αξίες της ειλικρινείας, του αλληλοσεβασμού, της εμπιστοσύνης και της 

κατανόησης. Με βάση αυτές τις αξίες αλλά και με την εθελοντική συμμετοχή και 

δραστηριοποίηση απ ΄ όλες τις πλευρές δύναται το σύστημα επικοινωνίας να είναι 

εποικοδομητικό και να προάγονται έτσι οι ανθρώπινες σχέσεις και η συνεργασία (Πασιαρδή, 

2001). 
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3.4.2 Επικοινωνία με φορείς της τοπικής κοινωνίας 

 

Η τοπική κοινωνία και το τοπικό περιβάλλον συνιστούν πηγή μάθησης για τους 

μαθητές. Εξάλλου είναι καλό η μάθηση να μη λαμβάνει χώρα μόνο στο χώρο του σχολείου, 

αλλά να εφαρμόζεται και στην πράξη. Προκειμένου το σχολείο να συμμετέχει στα ζητήματα 

της τοπικής κοινωνίας, πρέπει η εκάστοτε σχολική διεύθυνση να συνεργάζεται στενά με τους 

φορείς της τοπικής κοινωνίας στην οποία το σχολείο εντάσσεται ως μικρογραφία (Σαΐτης, 

2008). Εξάλλου εξετάζοντας την εκπαιδευτική νομοθεσία εντοπίζουμε ότι ο διευθυντής  της 

σχολικής μονάδας είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με διάφορους φορείς της κοινωνίας 

(Ν. 1566/1985 και Υ.Α. Φ.351.1/324/105657/Δ1/16.10.2002 ). 

Συγκεκριμένα ο εκάστοτε διευθυντής πρέπει να αναπτύσσει συνεργασία με: 

➢ Τη Δημοτική/ Κοινοτική Αρχή 

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στο να επιλύονται διάφορα προβλήματα του σχολείου, 

να δημιουργούνται κίνητρα ώστε να παρακινούνται οι μαθητές και να προσφέρονται 

εμπειρίες. Μπορεί όμως και το σχολείο να βοηθά ώστε να επιλύονται κάποια προβλήματα της 

τοπικής κοινωνίας. Για παράδειγμα μπορεί να καθιερώσει επιμορφωτικά προγράμματα που 

θα στοχεύουν στο να βελτιωθεί το πνευματικό επίπεδο των γονέων, να πραγματοποιήσει 

δεντροφύτευση ή ακόμα και να προβεί στην αναδάσωση κάποιες δασικής έκτασης. Επίσης, οι 

μαθητές μπορούν να συμβάλλουν στο να διατηρείται καθαρό το φυσικό περιβάλλον (Σαΐτης, 

2008). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του ότι το σχολείο είναι απαραίτητο στην τοπική 

κοινωνία, αποτελεί το γεγονός ότι σε σχετικά μικρούς δήμους, οι σχολικές εγκαταστάσεις 

χρησιμοποιούνται από φορείς της τοπικής κοινωνίας για τη διοργάνωση κοινωνικών 

εκδηλώσεων (Κούλα, 2011). 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους, είναι απαραίτητη η συμμετοχή του 

διευθυντή στη Σχολική Επιτροπή του οικείου Δήμου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή 

λειτουργία του σχολείου και να γίνεται σωστή  διαχείριση των οικονομικών πόρων. Σύμφωνα 

με την Αθανασούλα-Ρέππα (2008), η Σ.Ε. αποτελεί ένα όργανο λαϊκής συμμετοχής. Έργο της 

είναι να διαχειρίζεται τις πιστώσεις που παίρνει από την πολιτεία, προκειμένου να 

καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και να εξασφαλίζει έτσι το σχολείο τον 

απαραίτητο υλικό και τεχνολογικό εξοπλισμό (Κουλουμπαρίτση et al., 2007). Η συμμετοχή 

του διευθυντή στην επιτροπή είναι σύμφωνα με το Σαΐτη (2008)  σημαντική, επίπονη και 

υπεύθυνη.  
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➢ Την εκκλησία 

Όταν οι μαθητές εκκλησιάζονται ομαδικά, όταν συμμετέχουν σε τοπικές γιορτές 

θρησκευτικού περιεχομένου, όταν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα και ανάγκες των ναών της περιοχής, τότε προάγονται οι 

σχέσεις εκκλησίας- σχολείου και ικανοποιούνται οι πνευματικές ανάγκες των μαθητών 

(Σαΐτης, 2008). 

➢ Τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής 

Όταν οι μαθητές επισκέπτονται παραγωγικές μονάδες, διευρύνουν έτσι τους 

πνευματικούς τους ορίζοντες και αντιλαμβάνονται καλύτερα την αγορά εργασίας (Σαΐτης, 

2008). 

➢ Τους εθελοντές κοινωνικού έργου 

Τόσο οι γονείς των μαθητών όσο και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης που διαθέτει 

ειδικές γνώσεις, μπορούν να προσφέρουν εθελοντικό κοινωνικό έργο ώστε το σχολείο να 

ωφεληθεί. Για να θεωρείται επιτυχής ο εθελοντισμός , θα πρέπει οι εθελοντές  να 

υποστηρίζονται και να ενθαρρύνονται από το σχολείο (Σαΐτης, 2008). Άτομα επίσης που 

προέρχονται από το χώρο της επιστήμης , της τέχνης, της πολιτικής ή ακόμα και των 

επιχειρήσεων μπορούν να ενισχύσουν και να στηρίξουν το έργο του σχολείου (Κατσαρός, 

2008). 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η επικοινωνιακή πολιτική που 

εφαρμόζει ο διευθυντής στο πλαίσιο συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας, στοχεύει 

στο να: δίνει ευκαιρίες για συμμετοχή της κοινότητας στη σχολική ζωή, να συμμετέχει στη 

ζωή της τοπικής αυτοδιοίκησης, να επιλύει θέματα που σχετίζονται με τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις, να παρακινεί τους μαθητές σε μάθηση και να έρχεται σε επαφές με 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς (Σαΐτης, 2005). 

Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008), η ύπαρξη κατάλληλης συνεργασίας μεταξύ των 

διευθυντών και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργούν πιο 

αποτελεσματικά τα σχολεία . Και αυτό επιτυγχάνεται όταν η σχολική ζωή εμπλουτίζεται με 

δράσεις πέραν από αυτές που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 

 Προκειμένου λοιπόν να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί η σχέση σχολείου- τοπικής 

κοινωνίας πρέπει τα στελέχη να παρέχουν ευκαιρίες στην τοπική κοινωνία ώστε να 

συμμετέχει στη σχολική ζωή, αλλά και να άδρεται των ευκαιριών ώστε και το ίδιο να 

συμμετέχει στη ζωή της τοπικής κοινωνίας. Να ενθαρρύνουν  επίσης τους φορείς της τοπικής 
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κοινωνίας να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να βοηθούν ώστε να καλλιεργείται 

αμοιβαία εμπιστοσύνη με αυτούς (Κατσαρός, 2008). 

 

3.4.3 Επικοινωνία  με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής 

 

 

Σύμφωνα με το Ζάχαρη (1985), άλλο ένα βασικό καθήκον του διευθυντή, είναι να 

δημιουργεί δεσμούς με τις εκπαιδευτικές μονάδες της περιοχής, διότι με αυτό τον τρόπο 

αποδεικνύεται στην κοινωνία ότι όλα τα σχολεία συνιστούν τμήματα του ίδιου ενιαίου 

εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Η συνεργασία λοιπόν με τα άλλα σχολεία 

προκειμένου να ανταλλάσσονται απόψεις και να πραγματοποιούνται κοινές εκδηλώσεις θα 

πρέπει να απασχολεί κάθε σχολική μονάδα (Σαΐτης, 2008). 

 

Συνεργασία με άλλα  Δημοτικά Σχολεία 

Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας , ανταλλάσσονται απόψεις και εμπειρίες μεταξύ 

των σχολείων για θέματα παιδαγωγικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, διοργανώνονται 

σχολικές εκδηλώσεις , εκδρομές και  συμμετέχουν οι μαθητές από κοινού σε διάφορες 

οργανώσεις. Επίσης ιδιαίτερα σημαντική είναι αυτή η συνεργασία, στην περίπτωση που οι 

μαθητές για τους δικούς τους λόγους μετεγγράφονται από το ένα σχολείο στο άλλο. Επειδή 

κάτι τέτοιο συμβαίνει αρκετά συχνά, πρέπει οι διευθυντές προκειμένου τα παιδιά να 

μεταβούν ομαλά από το ένα σχολείο στο άλλο να διαβιβάζουν τις σωστές πληροφορίες στο 

εκάστοτε σχολείο. Το να μεταφέρονται ορθά οι πληροφορίες μεταξύ των δύο σχολείων είναι 

ιδιαίτερο σημαντικό, ειδικά όταν κάποιο παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες (Σαΐτης, 2008). 

 

Συνεργασία με τα Νηπιαγωγεία της περιοχής 

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία με τα νηπιαγωγεία, γιατί εκεί φοιτούν 

οι μαθητές πριν έρθουν στο δημοτικό σχολείο. Μέσω αυτής της συνεργασίας δίνεται η 

ευκαιρία να δημιουργούνται σχέσεις  με τους γονείς, οι οποίοι έχουν άγχος μόνο και μόνο 

σκεπτόμενοι ότι τα παιδιά τους θα πάνε στο δημοτικό και να πληροφορούν οι γονείς το 

σχολείο για θέματα που αφορούν στην προσωπικότητα των παιδιών τους. Από την άλλη 

πλευρά, τα νήπια έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους καινούριους τους δασκάλους και να 

περιηγηθούν στο καινούριο τους σχολείο (Σαΐτης, 2008). 
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Συνεργασία με το Γυμνάσιο της περιοχής 

Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι μαθητές της ΣΤ΄ και οι γονείς τους μπορούν να 

επισκεφτούν το καινούριο τους σχολείο. Σε μερικά γυμνάσια εφαρμόζονται εξειδικευμένα 

προγράμματα  που αφορούν στους μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης και έτσι αυτοί οι μαθητές μπορούν 

να δουν από πριν πώς θα δουλεύουν στο καινούριο τους σχολείο. Επίσης  δύναται κάποιοι 

καθηγητές να έρθουν στο δημοτικό και να κάνουν μάθημα στους μαθητές της ΣΤ΄ (Σαΐτης, 

2008). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι το να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί μια 

αγαστή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών μονάδων μιας περιοχής, δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Και αυτό γιατί απαιτείται οι διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό του σχολείου 

να συνεργάζονται στενά (Σαΐτης, 2008). 

 

3.5  Εμπόδια στις σχέσεις  σχολείου- εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

Κατά τη συνεργασία των στελεχών της διοίκησης με το εξωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου, προκύπτουν διάφορα εμπόδια. Ένα βασικό εμπόδιο δημιουργείται από την πλευρά 

των ίδιων των στελεχών της διοίκησης. Πολλοί διευθυντές θεωρούν ότι πρώτιστο μέλημά 

τους είναι να διαχειρίζονται τα ζητήματα που προκύπτουν στο εσωτερικό του οργανισμού, 

τον οποίο διοικούν. Έτσι θέτουν σε δεύτερη μοίρα τις σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον, οι 

οποίες  φαίνεται  ότι τους αναστατώνουν και τους εκνευρίζουν (Everard & Morris, 1999). 

Σύμφωνα με τους Everard και Morris (1999), οι σχέσεις απαιτούν χρόνο. Τα στελέχη της 

εκπαίδευσης δε γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν αυτές τις σχέσεις και εξαιτίας αυτού, 

βλέπουμε πολλά στελέχη να απορρίπτουν κάθε είδους συνεργασία με παράγοντες της τοπικής 

κοινωνίας (Κατσαρός, 2006). 

  Όσον αφορά στους γονείς, το γεγονός ότι αυτοί δεν έχουν χρόνο, παιδαγωγικές 

γνώσεις και δεξιότητες δυσκολεύει την επικοινωνία με τη σχολική μονάδα και την 

οποιασδήποτε μορφής συνεργασία. Επίσης το ότι δεν υπάρχει προϊστορία σε ανάλογες 

πρακτικές και το ότι οι γονείς διστάζουν να αφοσιωθούν σε διάφορους ρόλους δεν επιτρέπει 

τη μεταξύ τους συνεργασία. Τέλος, προβλήματα στη συνεργασία δημιουργούνται όταν το 

σχολείο έρχεται σε επικοινωνία  με διαζευγμένους γονείς αλλά και με τους οικονομικούς 

μετανάστες. 

Από την  πλευρά του σχολείου, δημιουργούνται εμπόδια όταν οι εκπαιδευτικοί δεν 

επιτρέπουν στους γονείς να αναμειγνύονται στα ζητήματα του σχολείου, όταν δεν τους  
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πληροφορούν για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν , όταν θεωρούν ότι οι γονείς παύουν να 

έχουν την ευθύνη πάνω στα παιδιά τους όταν αυτά εισέλθουν στο χώρο του σχολείου και 

όταν επιρρίπτουν κατηγορίες στους γονείς μόλις τα παιδιά τους δημιουργούν προβλήματα 

στο σχολείο (Σαΐτης, 2008). 

Πολλές έρευνες θεωρούν ότι ο ελλιπής προγραμματισμός και η ελλιπής 

αλληλοκατανόηση εμποδίζουν επίσης την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ σχολείου- 

οικογένειας. Επίσης ο τρόπος που το σχολείο τούς ενημερώνει, η επιστημονική ορολογία και 

το γεγονός ότι οι συναντήσεις γίνονται τις πρωινές ώρες, οι οποίες είναι απαγορευτικές για 

τους εργαζόμενους γονείς, καθιστούν δύσκολη αυτή τη συνεργασία (Ντινίδου, 2013).  

Οι δυσκολίες ωστόσο αυτές μπορούν να μειωθούν αρκετά, αν υπάρχει ένα καλό 

σύστημα επικοινωνίας μεταξύ σχολείου- εξωτερικού περιβάλλοντος, στο οποίο θα 

ξεκαθαρίζονται οι ρόλοι όλων των εμπλεκόμενων μερών (Σαΐτης, 2008).  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η επικοινωνία, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο της ανθρώπινης κοινωνίας, παίζει 

σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Συνιστά το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο 

στηρίζονται οι ανθρώπινες σχέσεις και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη καλών 

διαπροσωπικών σχέσεων (Μπουραντάς & Παπαλεξανδρή, 2003). Σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας, η διαδικασία της επικοινωνίας είναι στενά συνδεδεμένη με τα στελέχη διοίκησης 

των σχολείων. Η αναγκαιότητά της δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό της σχολικής 

μονάδας, αλλά επεκτείνεται και σε παράγοντες που ανήκουν στο εξωτερικό αυτής. Ειδικά η 

επικοινωνία, η οποία λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, γιατί μέσω αυτής ο διευθυντής συμβάλλει στο να δημιουργηθούν υγιείς 

διαπροσωπικές σχέσεις και δίνει πρόσφορο έδαφος στο να καρποφορήσει η αλληλοεκτίμηση 

και ο σεβασμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στο σχολικό γίγνεσθαι (Τζώτζου & 

Αναστασόπουλος, 2013). 

 Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου του 

διευθυντή στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. 

Ειδικότερα, αποσκοπεί στο να μελετήσει τις απόψεις των Διευθυντών και των Προϊσταμένων 

των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, σχετικά με το 

πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στο πλαίσιο της επικοινωνίας αυτής. Μέσα από την 

καταγραφή των απόψεων του δείγματος, επιδιώκεται επίσης να διερευνηθούν τα 

χαρακτηριστικά των διευθυντών που διευκολύνουν αυτή την επικοινωνία και τα 

χαρακτηριστικά που τη δυσχεραίνουν, η σημασία την οποία οι  διευθυντές αποδίδουν στη 

διαδικασία της επικοινωνίας, οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν προκειμένου να 

συνεργαστούν με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, ο ρόλος του εξωτερικού 

περιβάλλοντος στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων και τα προβλήματα που 

ανακύπτουν κατά την επικοινωνία αυτή. 

Τα ειδικά ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στα πλαίσια της έρευνας αυτής 

είναι: 
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• Πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές το ρόλο τους στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου; 

• Σε τι βαθμό θεωρούν σημαντική οι διευθυντές την επικοινωνία που 

λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου; 

• Σε ποια επίπεδα κινείται η συνεργασία/ επικοινωνία των διευθυντών με 

τους φορείς του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου; 

Η σπουδαιότητα της παρούσας ερευνητικής εργασίας έγκειται στο ότι το 

συγκεκριμένο θέμα δεν έχει διερευνηθεί αρκετά σε όλη του την έκταση. Ενώ λοιπόν έχουν 

πραγματοποιηθεί έρευνες για την επικοινωνία του διευθυντή με τους γονείς, ελάχιστες έως 

και ανύπαρκτες είναι οι έρευνες στις οποίες διερευνάται η επικοινωνία του διευθυντή με τους 

φορείς της τοπικής κοινωνίας και με τα άλλα σχολεία. Μέσω λοιπόν της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας, προσδοκάται να εκδηλωθεί επιστημονικό ενδιαφέρον και από άλλους 

ερευνητές για περαιτέρω διερεύνηση του εν λόγω θέματος. 

 

4.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας είναι η ποιοτική. Η επιλογή αυτή στηρίζεται 

στο ότι μέσω της ποιοτικής μεθόδου, δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να διερευνήσει εις 

βάθος τις απόψεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των ερωτώμενων καθώς και να 

καταγράψει τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

επιπλέον στοιχεία (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). 

Η ποιοτική μέθοδος δίνει τη δυνατότητα λοιπόν στον ερευνητή να εμβαθύνει 

,κατανοώντας τη σημασία που έχει για τους ερωτώμενους η εμπειρία για την οποία και 

ομιλούν (Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Δεν αποσκοπεί στη μέτρηση των συχνοτήτων 

και των ποσοστών εμφάνισης των φαινομένων, αλλά στην ανάλυση των λόγων για τους 

οποίους εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

Σύμφωνα με τον Μαντζούκα (2007), στην ποιοτική μέθοδο δε χρησιμοποιούνται 

καθόλου αριθμοί ή μαθηματική λογική, αλλά καταγράφονται κατά γράμμα τα λεγόμενα ή τα 

δρώμενα των συμμετεχόντων, ώστε να μπορέσει να ερμηνευτεί γιατί απαντούν ή δρουν με το 

συγκεκριμένο τρόπο και να γίνει εις βάθος κατανόηση των αισθημάτων, των κινήτρων, των 

επιδιώξεων και του περιβάλλοντός τους .Βασικό εργαλείο της ποιοτικής μεθόδου θεωρείται η 

συνέντευξη. 
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4.3 Μεθοδολογικό εργαλείο 
 

 

Σύμφωνα με το Ζαφειρόπουλο (2015), η συνέντευξη είναι μια ευέλικτη και άμεση 

διαδικασία. Έχει ως σκοπό τη διερεύνηση ενός φαινομένου λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο 

που ο ερωτώμενος βλέπει τα πράγματα. Καταγράφει τη βιωματική εμπειρία του ερωτώμενου, 

τις απόψεις και τις αντιλήψεις του. 

Σύμφωνα με την Κεδράκα (2008, σελ.1), «η συνέντευξη είναι μια διαδικασία που 

επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες και δεδομένα μέσα από την ανάλυση του 

λόγου επιλεγμένων αλλά χαρακτηριστικών περιπτώσεων. Είναι ένα ερευνητικό εργαλείο το 

οποίο χρησιμοποιείται ως μέσο συλλογής πληροφοριών, ελέγχου και ερμηνείας των 

ερευνητικών ερωτημάτων μιας έρευνας. Οι συνεντεύξεις «φωτίζουν», δηλαδή επιτρέπουν την 

πρόσβαση στον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι τα πράγματα, στις σκέψεις τους ,στις στάσεις και 

τις απόψεις που κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά τους. Μια συνέντευξη μπορεί, ωστόσο ,να 

είναι και το μέσο για τη βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των ερωτώμενων για τους λόγους, που 

απάντησαν με τον συγκεκριμένο τρόπο». 

Σύμφωνα με τον Αθανασίου (2007), η συνέντευξη είναι η επικοινωνία που 

πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο ανάμεσα στον ερευνητή και στον ερωτώμενο 

αποσκοπώντας στο να συζητηθεί και να διερευνηθεί ένα θέμα ή ένα πρόβλημα. Πρόκειται για 

μία τεχνική που εφαρμόζεται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών προκειμένου να 

συλλεχθεί το απαραίτητο ερευνητικό υλικό. Μέσω της συνέντευξης, συγκεντρώνονται 

πληροφορίες για το θέμα, σε διάφορους χώρους και σε διάφορες χρονικές στιγμές, μελετάται 

το εν λόγω θέμα εις βάθος και διερευνώνται οι γνώσεις, οι πληροφορίες, οι στάσεις καθώς 

και οι προτιμήσεις που έχουν οι ερωτώμενοι για το θέμα. Προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης είναι να υπάρχει ένα κοινό γλωσσικό υπόβαθρο ανάμεσα στον ερευνητή και 

στον ερωτώμενο, οι ερωτήσεις να είναι πλήρεις, ακριβείς και σαφείς, ο ερωτώμενος να 

εμπιστεύεται τον ερευνητή και η όλη διαδικασία να λαμβάνει χώρα σε έναν κατάλληλο, 

άνετο και φιλικό χώρο, που θα επιτρέπει στους ερωτώμενους να εκφράζουν ελεύθερα τις 

απόψεις τους. 

Η συνέντευξη, ως τεχνική, έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία 

προέρχονται από το γεγονός ότι ερευνητής και ερωτώμενοι αλληλεπιδρούν άμεσα (Cohen et 

al., 2008). Μέσω της συνέντευξης, δημιουργείται ένα άμεσο και φιλικό κλίμα επικοινωνίας 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). Ο ερευνητής μπορεί να δώσει διευκρινίσεις στους 

ερωτώμενους, να διατυπώσει εκ νέου τις ερωτήσεις, να ζητήσει να διευκρινιστούν κάποιες 
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απαντήσεις που δεν έχουν την απαραίτητη σαφήνεια, να διερευνήσει εις βάθος το θέμα, να 

παρακολουθήσει και τη μη λεκτική συμπεριφορά, να διαπιστώσει αν οι απαντήσεις είναι 

ειλικρινείς και να προσεγγίσει τα άτομα σε χώρους που επιθυμούν (Αθανασίου, 2007). 

Η συνέντευξη ωστόσο συνιστά μια περίπλοκη, εξαντλητική και χρονοβόρα 

διαδικασία ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίησή της .Ένα αρνητικό επίσης πηγάζει από 

το γεγονός ότι στην όλη διαδικασία ενέχει το στοιχείο του υποκειμενισμού, κάτι το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει σε αναξιόπιστα αποτελέσματα. Επίσης, οι ερωτώμενοι φαίνονται 

πρόθυμοι να απαντήσουν με έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο, πιέζονται στο να δώσουν τις « 

σωστές» απαντήσεις, ενώ πολλές φορές φαίνεται να κατευθύνονται από τον ερευνητή 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

Σύμφωνα με τον  Ιωσηφίδη (2008), υπάρχουν τρία βασικά είδη συνεντεύξεων: Η 

δομημένη συνέντευξη, στην οποία ο ερευνητής έχει δημιουργήσει κάποιες ερωτήσεις που 

ωστόσο επιδέχονται προκαθορισμένες απαντήσεις. Οι ερωτήσεις σε αυτού του είδους τη 

συνέντευξη  τίθενται με τον ίδιο τρόπο σε όλους και με την ίδια ακριβώς σειρά. Η ημι-

δομημένη συνέντευξη, η οποία μπορεί να εμπεριέχει προκαθορισμένες ερωτήσεις, αλλά 

υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας ως προς τη σειρά που αυτές τίθενται. Επίσης δίνεται η 

δυνατότητα να τροποποιηθούν οι ερωτήσεις και να προσαρμοστεί το περιεχόμενό τους, αν 

αυτό απαιτεί η ροή της συζήτησης. Τέλος, η μη δομημένη συνέντευξη, στην οποία οι 

ερωτήσεις δεν είναι προκαθορισμένες. Σε αυτόν τον τύπο συνέντευξης, παρουσιάζεται από 

τον ερευνητή το γενικότερο πλαίσιο και ο εκάστοτε ερωτώμενος οδηγεί τον ερευνητή εκεί 

που επιθυμεί. 

Στην παρούσα έρευνα, αποφεύχθηκε η δομημένη συνέντευξη, γιατί  η αυστηρότητα 

και ο προκαθορισμός των πλαισίων της  θέτουν περιορισμούς στην ελεύθερη, άνετη και 

ευέλικτη έκφραση των συμμετεχόντων(Cohen et al., 2008). Έτσι λοιπόν, ο τύπος της 

συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε για  τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων ήταν η  ημι-

δομημένη συνέντευξη, η οποία περιελάμβανε ερωτήματα ανοιχτού τύπου. Σύμφωνα με την 

Παρασκευοπούλου- Κόλλια (2008), η ημι-δομημένη συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο 

δίνει στους ερωτώμενους ένα μεγάλο βαθμό ελευθερίας , επιτρέπει την αλληλεπίδραση των 

δύο μερών και επιτρέπει στον ερευνητή να εστιάσει σε συγκεκριμένα θέματα και να έχει 

άμεση ανατροφοδότηση.  

Έτσι λοιπόν, στους Διευθυντές που συμμετείχαν στην έρευνα, τους δόθηκε η 

δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα, όσον αφορά σε ζητήματα σχετικά με το θεσμό τους, 

βάσει των απόψεών τους, των πεποιθήσεών τους και των εμπειριών τους. Σε αντίθεση με την 

ποσοτική έρευνα, οι ερευνώμενοι δεν επέλεξαν μεταξύ κάποιων προκαθορισμένων 
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απαντήσεων, ούτε συμμετείχαν σε κάποια διαδικασία πειραματικού περιεχομένου, 

συμβάλλοντας έτσι στο να παραχθεί νέα γνώση στο πεδίο της έρευνας. Επιδίωξη ήταν  να 

αναλυθούν τα δεδομένα σε βάθος και όχι να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων 

(Παρασκευοπούλου-Κόλλια, 2008). 

 

4.4. Δείγμα της έρευνας 
 

Σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο (2015), το δείγμα είναι ένα αντιπροσωπευτικό  

κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο έχει επιλεγεί για μία έρευνα. Στην ποιοτική έρευνα το 

δείγμα των ερωτώμενων είναι μικρό καθώς στόχος είναι η καταγραφή των απόψεων, τις 

οποίες ο ερευνητής προσπαθεί να ερμηνεύσει. Σύμφωνα με τον Μαντζούκα (2007), το δείγμα 

θα πρέπει να είναι μικρό διότι όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μεγάλος χάνονται τα 

χαρακτηριστικά εκείνα, τα οποία επιδιώκονται να κατανοηθούν μέσω της ποιοτικής έρευνας. 

Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας ήταν οι 41 Διευθυντές/Προϊστάμενοι των 

Δημοτικών Σχολείων του Ν. Κιλκίς. Ωστόσο για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκε ένα 

δείγμα 30 Διευθυντών ,οι οποίοι έδειξαν προθυμία να δώσουν συνέντευξη στην ερευνήτρια. 

Το δείγμα αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό  73% των Διευθυντών/ Προϊσταμένων σε επίπεδο 

Δημοτικών Σχολείων του Νομού Κιλκίς. 

 

4.4.1. Περιγραφική ανάλυση του δείγματος της έρευνας 

 

 

Παρακάτω, γίνεται ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των Διευθυντών/ 

Προϊσταμένων των Δημοτικών Σχολείων του Ν. Κιλκίς που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Ως προς το φύλο των Διευθυντών/Προϊσταμένων διαπιστώθηκε ότι οι 16 εξ αυτών 

ήταν άντρες ( 53,3%) και οι 14 ήταν γυναίκες (46,7%) ( Εικόνα 1). 

 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 1:Φύλο 
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Ο μέσος όρος ηλικίας των Διευθυντών/Προϊσταμένων ήταν τα 50,3 έτη. 

Συγκεκριμένα,  η ηλικία του δείγματος κυμάνθηκε από 33 έτη έως 60 έτη (Γράφημα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Γράφημα  1: Ηλικία 

 

Σχετικά με τη θέση ευθύνης που κατέχουν στη σχολική μονάδα, οι 21 (70%) ήταν 

Διευθυντές/ντριες  και οι 9 ( 30%) ήταν Προϊστάμενοι/νες (Εικόνα 2). 

 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 2:Θέση ευθύνης 

 

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, το δείγμα κυμαίνεται ως εξής: Οι 15 Διευθυντές/ 

Προϊστάμενοι ( 50%) είχαν βασικό πτυχίο, οι 3 ( 10 %) κατείχαν δεύτερο πτυχίο, οι 11 ( 

36,7%) είχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 1 ( 3,33%) ήταν κάτοχος διδακτορικού. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι οι μισοί έχουν περιοριστεί στις βασικές τους σπουδές (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3: Μορφωτικό επίπεδο 

 

Σχετικά με την ειδικότητά τους, οι 25 (83,3%) ήταν ΠΕ 70 – Δάσκαλοι και οι 5 (16,7 

%) ήταν ΠΕ 11- Φυσικής Αγωγής (Εικόνα 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 4: Ειδικότητα 

 

Ως προς τα συνολικά έτη υπηρεσίας τους στο χώρο της εκπαίδευσης, ο μέσος όρος 

ήταν τα 24,1 έτη. Συγκεκριμένα,  η προϋπηρεσία του δείγματος κυμάνθηκε από 11 έτη  έως 

36 έτη (Γράφημα 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα  2: Συνολικά έτη υπηρεσίας 
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Σχετικά με τα χρόνια άσκησης διοίκησης των Διευθυντών/ Προϊσταμένων, ο μέσος 

όρος ήταν τα 7,5 έτη. Συγκεκριμένα,  η διευθυντική εμπειρία κυμάνθηκε από 1 έτος  έως 30 

έτη (Γράφημα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γράφημα  3: Χρόνια υπηρεσίας ως Διευθυντής/ Προϊστάμενος 

 

Από τους Διευθυντές/Προϊσταμένους που έλαβαν μέρος στην έρευνα, οι 9 ( 30%) 

υπηρετούσαν σε ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία, οι 13 ( 43,3%) σε 4/θέσια έως 9/θ Σχολεία 

και οι 8 ( 26,7%) σε 10/θέσια και άνω (Εικόνα 5) 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Λειτουργικότητα σχολείου 
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4.5 Διαδικασία της έρευνας 

 

Σκοπός των συνεντεύξεων ήταν να διερευνηθούν και να αποκαλυφθούν οι απόψεις, οι 

αντιλήψεις και οι συμπεριφορές των ερωτώμενων μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 

διαλόγου. Το γεγονός ότι ο θεσμός του Διευθυντή είχε υπηρετηθεί και από την ερευνήτρια, 

έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δώσουν απαντήσεις με πληρότητα και 

ειλικρίνεια. 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με το πώς θα καταγραφούν και θα 

αναλυθούν οι απαντήσεις και σχετικά με τους όρους διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Η 

ερευνήτρια αφού εξήγησε τη σκοπιμότητα της έρευνας και κατ΄επέκταση της συνέντευξης, 

δεσμεύτηκε ότι θα εξασφαλιστεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων και των λεγόμενών τους 

(Ιωσηφίδης, 2008).  

Επειδή η συνέντευξη ήταν ημι-δομημένη, ο οδηγός συνέντευξης ( Παράρτημα Ι) 

σχεδιάστηκε εκ των προτέρων από την ερευνήτρια με βάση το σκοπό της έρευνας και τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Αποτελείται από τρεις κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται σε έξι 

θεματικές ενότητες. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν στο ρόλο των διευθυντών στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, στη σημασία που οι διευθυντές 

αποδίδουν στην επικοινωνία αυτή και στη συνεργασία που αναπτύσσουν με τους φορείς του 

εξωτερικού περιβάλλοντος.  

Στην πρώτη κατηγορία αναλύονται δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη σχετίζεται με το 

πώς αντιλαμβάνονται οι διευθυντές το ρόλο τους στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το 

εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και η δεύτερη σχετίζεται με το ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά των διευθυντών που διευκολύνουν αυτή την επικοινωνία και ποια αυτά που 

τη δυσχεραίνουν. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται άλλες δύο θεματικές ενότητες που 

σχετίζονται με τη σημασία που οι διευθυντές προσδίδουν στην επικοινωνία που λαμβάνει 

χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και στην αναγκαιότητα επιμόρφωσή τους σε 

θέματα επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία αναλύονται δύο θεματικές 

ενότητες που πραγματεύονται τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι διευθυντές 

προκειμένου να προσεγγίσουν και να συνεργαστούν με το εξωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου καθώς και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την επικοινωνιακή αυτή 

διαδικασία. 

Οι θεματικές ενότητες δημιουργήθηκαν έχοντας ως κριτήριο τις λέξεις και τις φράσεις 

των απαντήσεων, στις οποίες και αντανακλάται το νόημα που προσδίδεται στο θέμα της 

έρευνας. Αφού μελετήθηκαν, αναλύθηκαν σε επιμέρους κατηγορίες (Cohen et al., 2008). 
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Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, έγινε με τη μέθοδο της ανάλυσης 

περιεχομένου. Σύμφωνα με τον Silverman ( 2000  ) στο Μάγο (2005, σελ.9), «η ανάλυση 

περιεχομένου μίας συνέντευξης δεν πρέπει να σταματά στη δημιουργία ενός καταλόγου 

στοιχείων πάνω στις απόψεις και στάσεις αυτών που δίνουν τη συνέντευξη. Τα στοιχεία που 

προκύπτουν πρέπει να συνδυαστούν μεταξύ τους για να δώσουν στο τέλος « κάτι ζωντανό και 

αυθεντικό» που αντιστοιχεί στη ζωντανή επικοινωνία μεταξύ του ερευνητή και του υποκειμένου 

της έρευνας».  

Προκειμένου να αποτυπωθούν πιο πιστά τα δεδομένα έγινε παράθεση αυτούσιων 

αποσπασμάτων από τις συνεντεύξεις. Για να εξακριβωθεί η εγκυρότητα της συνέντευξης, 

πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο πιλοτική έρευνα σε ένα μικρό δείγμα πέντε  Διευθυντών. 

Μέσω της πιλοτικής έρευνας, εντοπίστηκαν τα σημεία εκείνα που δεν κατανοήθηκαν από 

τους ερωτώμενους, έγιναν κάποιες επεκτάσεις στο περιεχόμενο των ερωτήσεων και 

εκτιμήθηκε ο συνολικός χρόνος που θα απαιτούνταν για να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις 

(Ζαφειρόπουλος, 2015). Αφού διαπιστώθηκαν λάθη/προβλήματα, ο οδηγός της συνέντευξης 

πήρε την οριστική του μορφή.  

Οι συνεντεύξεις διάρκειας είκοσι λεπτών, προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν το 

Φεβρουάριο και το Μάρτιο με τη σύμφωνη γνώμη των ερωτώμενων σε μέρη και σε χρονικές 

στιγμές που οι ερωτώμενοι επιθυμούσαν. Εξάλλου οι συνεντεύξεις σύμφωνα με την 

Παρασκευοπούλου- Κόλλια (2008), θα πρέπει να υπακούν στο δεοντολογικό κανόνα, ο 

οποίος ορίζει ότι ο  ερευνητής θα πρέπει να προσαρμόζεται στο πρόγραμμα του ερωτώμενου.  

 Κάποιες από αυτές πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης  και κάποιες άλλες τηλεφωνικά. 

Οι διά ζώσης έλαβαν χώρα στα γραφεία των διευθυντών κατά την ώρα λειτουργίας των 

σχολείων. Σε αρκετές περιπτώσεις ωστόσο παρατηρήθηκε ότι αποδιοργανώνονταν οι σκέψεις 

των συμμετεχόντων, καθώς υπήρχαν συχνές διακοπές προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

προβλήματα που προέκυπταν. Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεφώνου 

έγιναν τις απογευματινές ώρες. Οι απαντήσεις ηχογραφήθηκαν με τη βοήθεια του κινητού και 

στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν.  

Πριν την έναρξη των συνεντεύξεων, η ερευνήτρια ενημέρωνε ξανά τους 

συμμετέχοντες για το σκοπό της συνέντευξης. Είχε προηγηθεί μία πρώτη ενημέρωση κατά τη 

διάρκεια της πρώτης επικοινωνίας που είχε μαζί τους. Επεσήμανε την ανωνυμία ως προς τα 

προσωπικά τους στοιχεία αλλά και τα στοιχεία των σχολικών τους μονάδων και τους 

παρότρυνε να διακόπτουν τη διαδικασία ή να ζητούν διευκρινίσεις, όποτε κάτι τέτοιο θα 

έκριναν αναγκαίο. 

Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και οι απαντήσεις καταγράφηκαν σε κείμενο. 
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Έγινε προσπάθεια να αποφευχθούν τα πιο συχνά σφάλματα για τα οποία γίνεται αναφορά στη 

βιβλιογραφία. Αποφεύχθηκαν λοιπόν οι καθοδηγητικές ερωτήσεις, οι περίπλοκες και οι 

ασαφείς ερωτήσεις καθώς και αυτές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εκνευρισμό και 

ανησυχία. Αποφεύχθηκε η υποβολή των απαντήσεων στους ερωτώμενους από την πλευρά 

της ερευνήτριας, δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος για τις απαντήσεις και έγινε προσπάθεια ώστε 

με ευγενικό τρόπο να επανέρχονται οι ερωτώμενοι στο θέμα. Οι συνεντεύξεις περιελάμβαναν 

κοινές ερωτήσεις στην ίδια σειρά για όλους, εκτός από κάποιους που ένιωθαν την ανάγκη να 

απαντούν στο σύνολο των ερωτήσεων που αφορούσαν στην κάθε θεματική ενότητα(Cohen et 

al., 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Μέσα από την ανάλυση περιεχομένου, δημιουργήθηκαν έξι θεματικές ενότητες. Οι 

ενότητες αυτές είναι οι εξής: 

• Αυτοαντίληψη του ρόλου των Διευθυντών/Προϊσταμένων στο πλαίσιο  της 

επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. 

• Χαρακτηριστικά των Διευθυντών/Προϊσταμένων που διευκολύνουν την 

επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και χαρακτηριστικά  

που τη δυσχεραίνουν . 

• Σημασία που προσδίδουν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι στην επικοινωνία που 

λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. 

• Αναγκαιότητα επιμόρφωσης των Διευθυντών/Προϊσταμένων πάνω σε θέματα 

επικοινωνίας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

• Συνεργασία των Διευθυντών/Προϊσταμένων με το εξωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου. 

• Προβλήματα που ανακύπτουν κατά την επικοινωνία των Διευθυντών/ 

Προϊσταμένων με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. 

 

Πρώτη θεματική ενότητα: Αυτοαντίληψη του ρόλου των Διευθυντών/Προϊσταμένων 

στο πλαίσιο  της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου 

 

Όσον αφορά στο πώς αντιλαμβάνονται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι το ρόλο τους στο 

πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, οι απόψεις τους 

κινήθηκαν κυρίως σε τέσσερα επίπεδα. Υπήρξαν λοιπόν Διευθυντές/Προϊστάμενοι (Δ3, Π4, 

Δ11, Δ12, Δ19, Π21, Δ25, Π27, Δ28), που εξέφρασαν την άποψη ότι ο ρόλος τους έγκειται 

κυρίως στο να εκπροσωπούν το σχολείο τους προκειμένου να το φέρουν σε επαφή με την 

ευρύτερη κοινωνία: 

•  «Να επικοινωνήσω τα πράγματα που συμβαίνουν στο χώρο του σχολείου, να 

εμπλουτίσω τη σχολική πραγματικότητα με ό,τι μπορώ από το θέμα που 
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δραστηριοποιείται ο κάθε σύλλογος. Και να κάνω πιο ζωντανά στα μάτια των παιδιών, 

θέματα που υπάρχουν και απασχολούν την κοινωνία». (Δ3) 

• «Να ανοίξω το σχολείο στην κοινωνία, ώστε να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με 

διάφορους φορείς, με ανθρώπους της εκεί κοινωνίας». (Π4) 

•  « Θα πρέπει να φέρουμε σε επαφή το σχολείο με το περιβάλλον του τόπου που ζούμε 

στη μικρή αυτή κοινωνία. Νομίζω ότι ο διευθυντής μαζί με το σύλλογο διδασκόντων, 

τελικά καταφέρνουν να βάλουν τη δική τους σφραγίδα, αυτό που λέμε τους κοινούς 

στόχους τους, και να βγάζει η σχολική κοινότητα μία παρουσία και μία εικόνα διάχυτη 

στην τοπική κοινωνία. Κεντρικό ρόλο φυσικά παίζει ο διευθυντής. Αφού αυτός είναι που 

γεφυρώνει τους δύο χώρους». (Δ12) 

• «Όσον αφορά το σχολείο, ως κεφαλή του σχολείου ας πούμε, εκπροσωπώντας τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, προσπαθούμε να ανοίξουμε το σχολείο στην ευρύτερη 

κοινωνία. Να έρθουμε σε επαφή με τους φορείς που μας ενδιαφέρουν, προσπαθώντας 

να ακουστεί η φωνή μας είτε σε ζητήματα κτιριακά, πολιτιστικά, να προβάλλουμε το 

έργο του σχολείου και να διεκδικήσουμε πράγματα για αυτό». (Δ19) 

•  «Ο ρόλος μου είναι να εκπροσωπώ το σχολείο για να το ανοίξω στην κοινωνία. Για το 

λόγο αυτό συνεργάζομαι με διάφορους φορείς». ( Π27) 

•  « Να εκπροσωπήσω το σχολείο, να επικοινωνήσω τις ανάγκες του και τις δυνατότητές 

του. Να προσπαθήσω να το διαφημίσω ας πούμε σαν οργανισμό». (Δ28) 

Αρκετοί ωστόσο ήταν και οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι (Δ1, Δ2, Δ6, Δ7, Π8, Δ16, 

Δ26, Π29, Δ30), που εξέφρασαν την άποψη ότι στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου, λειτουργούν κυρίως ως εκπρόσωποι για να μπορέσουν μέσω της 

συνεργασίας και των διαπροσωπικών σχέσεων να διεκπεραιώσουν τα προβλήματα που 

ανακύπτουν στη σχολική τους μονάδα, τα οποία αφορούν κατά βάση θέματα κτιριακής 

υποδομής και κάλυψης λειτουργικών αναγκών: 

•  «Να εκπροσωπήσω το σχολείο και να φέρω το εξωτερικό περιβάλλον κοντά στο 

σχολείο. Για να έρθουν στο σχολείο με καλή πρόθεση και να συνεργαστούν. Όχι μόνο 

να έρθουν και ήρθαμε, είδαμε και φύγαμε. Και να μπουν στη διαδικασία. Δηλαδή να 

βοηθήσουν είτε σε επίπεδο σχέσεων είτε στα οικονομικά. Εκεί ειδικά πρέπει να έρθουν 

και να μπουν και αυτοί στις ανάγκες του σχολείου και να βάλουν το χέρι στην τσέπη». 

(Δ2) 

• «Ο ρόλος είναι να λύνεις προβλήματα. Τι υπάρχει, τι εκκρεμότητα, πώς θα το λύσουμε 

αυτό, ποιος είναι ο κατάλληλος φορέας, ποιο είναι το κατάλληλο πρόσωπο. Και οι 
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προσωπικές γνωριμίες βοηθάνε. Να σας πω πιο πολύ αυτές βοηθάνε. Προσπαθούμε να 

έχουμε καλές διαπροσωπικές σχέσεις». (Δ6) 

•  «Ο ρόλος μου είναι να έχω καλές σχέσεις με τους φορείς γιατί τους χρειάζομαι. Να 

επιλύονται τα ζητήματα που προκύπτουν». ( Δ16) 

• «Ο ρόλος είναι πολλαπλός. Καταρχάς ένα μεγάλο κομμάτι είναι το οικονομικό, το οποίο 

, αν θες να κάνεις κάτι παραπάνω πέρα από το να λειτουργείς σα σχολείο, πρέπει να 

απευθυνθείς και σε άλλους φορείς για να καλύψεις τα έξοδά σου και κυρίως στο 

σύλλογο γονέων που πρέπει να του εξηγείς τι χρειάζεσαι, κάποια πράγματα για να 

μπορεί να στα προσφέρει».  (Δ26) 

• «Ο ρόλος είναι ρόλος συνεργασίας για να μπορέσω να αντιμετωπίσω διάφορες 

καταστάσεις για να μπορέσει να γίνει ολόπλευρη και καλύτερη διαχείριση των μέσα και 

των έξω». (Π29) 

• «Ο ρόλος των διαπροσωπικών σχέσεων για να διευθετήσω προβλήματα, δηλαδή 

ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο».  (Δ30) 

Εκφράστηκαν και άλλες δύο απόψεις από τους Διευθυντές/Προϊσταμένους (Π5, Δ9, 

Δ10, Δ13, Δ17, Δ18, Δ20, Π22, Δ23, Π24), σχετικά με το ρόλο που καλούνται να αναλάβουν 

στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, οι οποίες ωστόσο 

λειτούργησαν συνδυαστικά είτε μεταξύ τους είτε με τις δύο προαναφερθείσες απόψεις. Έτσι 

λοιπόν η τρίτη στο σύνολο άποψη ήταν ότι οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι έχουν το ρόλο του να 

ενημερώνουν τους γονείς για δράσεις, για αλλαγές στη νομοθεσία και για προβλήματα που 

σχετίζονται με την πρόοδο και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και η τέταρτη άποψη που 

εξέφρασαν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι ήταν ότι ο ρόλος τους έγκειται στο να συνεργάζονται 

με φορείς και με το Σ.Γ.Κ. για να διοργανώνουν δράσεις από κοινού και να έχουν τη στήριξή 

τους: 

•  «Πρώτα πρώτα η ενημέρωση των γονέων για τις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στη 

νομοθεσία, για προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν με τα παιδιά τους, για τις 

καινοτόμες δράσεις που έρχονται κατά καιρούς και πρέπει να έχουμε τη συναίνεσή τους. 

Έπειτα η διοργάνωση δράσεων με συμβούλους και φορείς». ( Δ9) 

•  «Συνήθως αυτό που κάνω είναι να οργανώσω αιτήματα που προκύπτουν από 

προβλήματα που δημιουργούνται όσον αφορά στο Δήμο στο χώρο του σχολείου και να 

καταθέσω αιτήματα για λύσεις. Και όσον αφορά την επικοινωνία με γονείς, ζητήματα 

που αφορούν στους μαθητές, δηλαδή σε ατομικό επίπεδο κάποιο πρόβλημα με ένα 

μαθητή ή σε συλλογικό επίπεδο». (Δ17) 
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• «Είναι κατεξοχήν διαμεσολαβητικός,. Μεσολαβεί ανάμεσα δηλαδή στην καθημερινή 

εκπαιδευτική πραγματικότητα και στην ενημέρωση των γονέων. Είναι επικοινωνιακός 

για να επικοινωνήσω αυτά που γίνονται στο σχολείο. Είναι ένας ρόλος που έχω, θα 

λέγαμε συνεργατικός, για να μπορέσω να έχω τη συνεργασία και την υποστήριξη των 

γονέων και των φορέων για θέματα του σχολείου. (Δ18) 

• «Ρόλος διεκπεραίωσης κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο σχολείο σε σχέση με 

τους Δήμους και ρόλος συνεργασιών με το σύλλογο γονέων». (Δ20) 

• «Ρόλος συνεργασίας με το Δήμο για αντιμετώπιση κτιριακών προβλημάτων και κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών, με όμορα σχολεία για οργάνωση δράσεων και επισκέψεων, με 

γονείς για θέματα που αφορούν την πρόοδο και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών και συνεργασία με φορείς». ( Π22) 

• «Ο ρόλος μπορεί να είναι από τη μία ως διαμεσολαβητής, να μεταφέρω τα προβλήματα 

του σχολείου στους φορείς που είναι εκτός σχολείου. Να εκπροσωπώ το σχολείο όπου 

χρειαστεί και για να γνωστοποιώ προβλήματα που έχουμε για να λυθούν και να 

διοργανώσουμε κάτι με τους φορείς έξω». (Δ23) 

Τέλος, δύο από τους ερωτηθέντες απάντησαν εντελώς διαφορετικά. Υπήρξε λοιπόν 

ένας διευθυντής ( Δ14), ο οποίος δήλωσε ότι ο ρόλος του είναι πολύπλοκος, χαρακτηρίζοντάς 

τον συγκεκριμένα ως ρόλο μάνατζερ και μία ακόμα Προϊσταμένη (Π15) που εξέφρασε την 

άποψη ότι ο ρόλος της είναι να κρατά ισορροπίες ανάμεσα στο σχολείο και στο εξωτερικό 

περιβάλλον, ώστε να μην υπάρχουν τριβές. 

 

Δεύτερη θεματική ενότητα: Χαρακτηριστικά των Διευθυντών/Προϊσταμένων που 

διευκολύνουν την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και 

χαρακτηριστικά  που τη δυσχεραίνουν  

 

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των Διευθυντών/Προϊσταμένων που διευκολύνουν 

την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, εκφράστηκαν διάφορες απόψεις: 

• Να είναι επικοινωνιακός 

• Να είναι καλός ακροατής 

• Να είναι συνεργατικός 

• Να διαθέτει ενσυναίσθηση 

• Να είναι φιλικός 

• Να είναι οργανωτικός 
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• Να επιθυμεί την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

• Να είναι ευγενικός 

• Να μπορεί να λύνει τις διαφορές που προκύπτουν και όχι να τις εντείνει 

• Να αγαπά τη δουλειά του και τα παιδιά 

• Να εμπνέει εμπιστοσύνη 

• Να έχει πειθώ 

• Να έχει επιμονή 

• Να είναι ηγέτης (δηλαδή να εμπνέει, να έχει όραμα και να επιθυμεί τη βελτίωση της 

σχολικής μονάδας) 

• Να έχει υπομονή 

• Να είναι ευέλικτος 

• Να είναι άρτια και επιστημονικά καταρτισμένος 

• Να είναι ανοιχτός στα ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος 

• Να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας 

• Να διαθέτει χιούμορ 

• Να είναι ειλικρινής 

• Να είναι δίκαιος και ηθικός 

• Να είναι προσαρμοστικός 

• Να δείχνει κατανόηση 

• Να είναι συμπαθής 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των Διευθυντών/Προϊσταμένων που δυσχεραίνουν 

την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, οι απόψεις που εκφράστηκαν 

ήταν οι εξής: 

• Να είναι προσηλωμένος στα γραφειοκρατικά και να μη θέλει άνοιγμα στην κοινωνία 

• Να είναι απόμακρος  

• Να μην ελίσσεται 

• Να είναι αδιάλλακτος  

• Να μη θέλει να αφιερώσει χρόνο 

• Να είναι αυταρχικός 

• Να βάζει τα προσωπικά του πάνω από τη δουλειά 

• Να μη βάζει διακριτά όρια 

• Να μην είναι αντικειμενικός 
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• Να είναι αγενής 

• Να είναι εύθικτος 

• Να μην είναι οργανωτικός 

• Να είναι απρόσωπος 

• Να μην τον ενδιαφέρει η επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν 

• Να είναι άπειρος 

• Να είναι στενόμυαλος 

• Να μη διαθέτει υπομονή 

 

 

Τρίτη θεματική ενότητα: Σημασία που προσδίδουν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι στην 

επικοινωνία που λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου 

 

Ένα βασικό ζήτημα που εντάσσεται σε αυτή τη θεματική ενότητα, αφορά στη 

σημασία που οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι προσδίδουν στην επικοινωνία που λαμβάνει χώρα 

στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν θετικά, τονίζοντας 

το πόσο σημαντική είναι αυτού του είδους η επικοινωνία στο άνοιγμα του σχολείου στην 

κοινωνία: 

• «Η επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική γιατί βοηθά στο 

άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και στην ανάληψη καινοτόμων δράσεων». ( Π8) 

• «Φυσικά σημαντική, γιατί το σχολείο δεν είναι ξεκομμένο από τους παράγοντες του 

περιβάλλοντος. Οπότε ό,τι συμβαίνει έξω, έχει και αντίκτυπο στο σχολείο ή και το 

ανάποδο. Υπάρχει μία αλληλεπίδραση μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε συνεργασία». (Δ9) 

•  «Πάρα πολύ σημαντική. Εννοείται ότι εάν το σχολείο δεν ανοίξει και δεν 

επικοινωνήσει με το περιβάλλον, τότε ποιο είναι το νόημα και ο σκοπός της σχολικής 

εργασίας των παιδιών ή μάλλον της εκπαίδευσης των παιδιών; Τι μαθαίνεις, άλλα μέσα 

και άλλα έξω; Αυτά πρέπει να τα συνταιριάζουμε. Βεβαίως πρέπει να το ανοίξουμε, για 

να μπει το έξω μέσα ως εκεί που πρέπει βέβαια. Και το μέσα κυρίως να βγει έξω. Να 

επηρεάσουμε προς θετικές κατευθύνσεις και το περιβάλλον. Γιατί το νόημα του 

σχολείου είναι να ανοίγει πόρτες, παράθυρα και να βγάζει, να εξάγει δηλαδή στο 

περιβάλλον του παιδαγωγικά μηνύματα, αξίες και συμπεριφορές. Ο σκοπός του 

σχολείου είναι να γίνει μία δημοκρατική κοινότητα πάνω σε αξίες ζωής». (Δ12) 
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•  «Θεωρώ ότι το σχολείο δεν είναι από μόνο του ένας θεσμός, ο οποίος περιορίζεται 

στην αυλή του ή στις κτιριακές του υποδομές. Το σχολείο είναι ένας ζωντανός 

οργανισμός που αποτελείται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές από 

την άλλη δεν είναι μόνοι τους, αλλά έχουν τις οικογένειες από πίσω τους. Γενικά 

πιστεύω ότι το σχολείο στον τόπο του ασκεί επιρροή και πέρα από τα όριά του και τους 

στόχους του που είναι η εκπαίδευση και η εξέλιξη των μαθητών. Επηρεάζει την τοπική 

κοινωνία. Διαρρέει οριζόντια όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο άμεσο 

περιβάλλον του, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία και σημαντικός ο 

ρόλος του». (Δ17) 

• «Είναι πολύ σημαντική γιατί έχει άμεσο αντίκτυπο στους μαθητές». (Π22) 

• «Τη θεωρώ πολύ σημαντική για το λόγο ότι το σχολείο εκ των πραγμάτων πρέπει να 

είναι ανοιχτό στην κοινωνία, άρα και τα καλά και τα άσχημα πρέπει να είναι γνωστά 

στην ευρύτερη κοινωνία και στους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το σχολείο, είτε 

είναι κάποια δράση που μπορεί να χρειαστεί βοήθεια από κάποιο φορέα είτε είναι 

κάποιο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Άρα χρειάζεται επικοινωνία γιατί το σχολείο δεν 

είναι αποκομμένο από την κοινωνία». (Δ23) 

• «Τη θεωρώ σημαντικότατη». (Π24) 

• «Βέβαια είναι σημαντική. Η επικοινωνία είναι το άλφα και το ωμέγα. Αν δεν μπορείς να 

επικοινωνήσεις με τους γονείς και με τους φορείς και με όλο τον κόσμο, δεν μπορεί να 

είσαι διευθυντής». (Δ25) 

Υπήρξαν ωστόσο και κάποιοι Διευθυντές/Προϊστάμενοι ( Π4, Δ7, Δ18, Π21), που 

εξέφρασαν την άποψη ότι ναι μεν η επικοινωνία που λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου είναι σημαντική, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις: 

•  «Εξαρτάται. Είναι σημαντική. Εγώ την καθορίζω ως σημαντική. Πολλά πράγματα 

αποσβένονται μέσα από την επικοινωνία. Λειτουργεί ως φίλτρο δηλαδή. Πολλά 

προβλήματα κυρίως φιλτράρει η επικοινωνία. Αυτή όμως πρέπει να την έχεις σε 

συγκεκριμένα όρια ως διευθυντής, να μην την αφήνεις να επεκτείνεται και να 

επεκτείνεται πέρα από τα όριά της».(Δ7) 

• «Είναι πολύ σημαντική αρκεί να διέπεται από τις αρχές της ειλικρίνειας, της αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης, της εντιμότητας και της καθαρής σχέσης». (Δ18) 

• «Τη θεωρώ πολύ σημαντική εφόσον ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σχολείου και στο 

μέτρο που μπορεί να συμβάλλει θετικά σε αυτό». (Π21) 
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Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που εντάσσεται σε αυτή τη θεματική ενότητα, αφορά 

στο αν η επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου συμβάλλει στην 

αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι στο 

σύνολό τους έδωσαν θετικές απαντήσεις: 

• «Η επικοινωνία συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία . Είναι το άνοιγμα προς την 

ευρύτερη κοινωνία. Πρέπει να υπάρχει η συνεργασία αυτή σε καθημερινή βάση». ( Δ1) 

•  «Ναι, βοηθά στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων». (Π5) 

•  «Η επικοινωνία συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, ανοίγοντας 

το σχολείο προς τα έξω. Έτσι το σχολείο γίνεται κομμάτι της κοινωνίας και δεν είναι 

αποκομμένο. Δεν έχει μόνο το ρόλο του μεταδότη γνώσεων, αλλά συμβάλλει στην 

κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών σε διάφορα θέματα». (Π8) 

•  «Σε ένα μεγάλο βαθμό συμβάλλει γιατί βρίσκεις μέσα από αυτές τις σχέσεις και την 

επικοινωνία λύσεις στα προβλήματα που αφορούν τη σχολική μονάδα». (Δ10) 

• «Ναι, φυσικά συμβάλλει. Λύνονται πολλά προβλήματα. Γιατί όποτε χρειαστήκαμε 

κάποιον, μας βοήθησε στο έργο μας. Γενικά, η καλή συνεργασία βοηθάει πολύ». (Δ11) 

• «Σίγουρα, ναι συμβάλλει. Είναι κύριας σημασίας γιατί αν καταφέρει ο διευθυντής να 

πείσει τους συνομιλητές του από το εξωτερικό περιβάλλον ότι κάτι άλλο γίνεται εδώ, 

κάτι σημαντικό, επιτελείται πραγματικό έργο δηλαδή, εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό στον 

τόπο τους, είναι μαζί του, είναι κοντά του και τον στηρίζουν στο κοινό αυτό όραμα που 

λέμε». (Δ12) 

• «Πάρα πολύ συμβάλλει, γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία και αν δεν υπάρχουν 

αυτές οι καλές σχέσεις με όλους τους φορείς, δεν μπορείς να αναβαθμίσεις το σχολείο 

σου, δεν μπορείς να λειτουργήσεις το σχολείο σου προς όφελος των μαθητών». (Δ25) 

• «Σαφέστατα συμβάλλει». (Δ26) 

•  «Σίγουρα συμβάλλει η επικοινωνία στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής 

μονάδας και για εμένα είναι απαραίτητη προϋπόθεση και βασικό εργαλείο, θα έλεγα, για 

την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Χωρίς την επικοινωνία μόνο προβλήματα θα 

δημιουργούνται». (Δ30) 

Υπήρξε όμως και μία μερίδα Διευθυντών/Προϊσταμένων ( Π4, Δ14, Π22, Π29), που 

ναι μεν ισχυρίστηκε ότι η επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον συμβάλλει στην 

αποτελεσματική λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις: 

•  «Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του σχολείου, είναι σημαντική. Σε θέματα που δεν 

άπτονται της λειτουργίας του σχολείου, δεν τη θεωρώ καθόλου σημαντική». (Π4) 
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•  «Όταν η επικοινωνία είναι αμφίδρομη και γίνεται με καλή διάθεση, τότε ναι 

συμβάλλει». (Π22) 

• «Μερικές φορές συμβάλλει. Μερικές όχι. Αναλόγως τους εξωτερικούς παράγοντες. 

Δηλαδή πόσο μπορούν να συνεργαστούν οι απ΄έξω . Δηλαδή πώς βλέπουν τα πράγματα. 

Αν μπορούν δηλαδή να υλοποιήσουν όλα αυτά που σκεπτόμαστε να κάνουμε για το 

σχολείο». (Π29) 

 

Τέταρτη θεματική ενότητα: Αναγκαιότητα επιμόρφωσης των Διευθυντών/ 

Προϊσταμένων πάνω σε θέματα επικοινωνίας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

 

Στη θεματική αυτή εντάσσονται αρκετά ζητήματα που αφορούν στην επιμόρφωση 

των Διευθυντών/Προϊσταμένων πάνω σε θέματα επικοινωνίας και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων. Ένα από αυτά τα ζητήματα είναι το αν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι κρίνουν 

αναγκαία την επιμόρφωσή τους σε αυτόν τον τομέα. Σχεδόν στο σύνολό τους οι ερωτηθέντες 

τόνισαν την αναγκαιότητα της επιμόρφωσής τους πάνω σε αυτό το κομμάτι:  

•  «Η επιμόρφωση βοηθά πολύ. Κρίνω αναγκαία την επιμόρφωση. Εξάλλου η 

επικοινωνία θεωρώ ότι είναι κάτι που διδάσκεται και μαθαίνεται». (Δ1) 

•  «Αναγκαία, αλλά δε γίνεται πουθενά. Γίνεται κάπου και δεν το γνωρίζω;» (Π4) 

• «Ναι, την κρίνω αναγκαία. Πρέπει να έχει πολλά εφόδια ο διευθυντής για να είναι ένας 

σωστός διευθυντής. Οπότε και η επιμόρφωση χρειάζεται. Αλλά νομίζω ότι σημαντικό 

ρόλο παίζει η πείρα που πρέπει να έχει ο διευθυντής, η εμπειρία ». (Δ11) 

• «Τη θεωρώ αναγκαία την επιμόρφωση. Χρειάζεται να το δει η πολιτεία αυτό το κομμάτι 

με τις επιμορφώσεις και με ειδικές σχολές αν είναι δυνατόν. Αν θέλουμε δηλαδή να 

έχουμε πραγματικά διευθυντές, να τους φέρουμε από ένα χώρο όπου είμαστε βέβαιοι ότι 

έχουν ετοιμαστεί και να μην είμαστε στην τύχη λόγω προϋπηρεσίας». (Δ12) 

• «Ναι, τη θεωρώ αναγκαία». (Δ13) 

•  «Νομίζω ότι καλό θα ήταν. Σίγουρα χρειάζεται. Και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου 

χρειαστεί. Γιατί μερικές φορές υπάρχουν θέματα που είναι πολύ απλά και εύκολα, αλλά 

αν σου τύχει κάτι πιο δύσκολο ή λίγο πιο σοβαρό που έχεις με πολλά πράγματα να 

κάνεις, συμβαίνουν διάφορες καταστάσεις με υψηλό άγχος, πίεση, νεύρα των άλλων κτλ. 

που θέλει να διαχειριστείς πιο περίπλοκες καταστάσεις. Οπότε προκειμένου να χάνεις 

κάποιο χρόνο, πιστεύω ότι υπάρχουν σίγουρα τεχνικές που μπορείς με ένα μίνι 

σεμινάριο να μάθεις». (Δ19) 
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•  «Πολύ αναγκαία. Και λυπάμαι που είναι ίσως ένα κομμάτι επιμόρφωσης που έχει πάει 

στην άκρη». (Δ23) 

• «Ναι, βέβαια. Όλες οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρώ ότι πρέπει να εξελίσσονται ούτως 

ή άλλως και πρέπει πάντα να κάνεις μια προσπάθεια, να μη θεωρείς ότι εντάξει καλά 

είμαι, το΄χω και μπορώ να ανταπεξέλθω στα καθήκοντα. Γιατί χρόνο με το χρόνο 

αλλάζουν και οι κοινωνικές δομές και οι συνθήκες και πρέπει να αναπροσαρμόζεις και 

εσύ την τακτική σου, ας πούμε τη στρατηγική που έχεις, όσον αφορά στην επικοινωνία». 

(Δ28) 

Αν και στην πλειοψηφία τους οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι, όπως φάνηκε από τις 

παραπάνω απαντήσεις, εξέφρασαν την άποψη ότι η επιμόρφωση είναι αναγκαία καθώς οι 

επικοινωνιακές δεξιότητες διδάσκονται, εκφράστηκε και η άποψη από ορισμένους 

Διευθυντές/Προϊσταμένους (Δ2, Δ7, Δ10, Δ20) ότι η επιμόρφωση είναι αναγκαία, αφού το 

επικοινωνιακό κομμάτι είναι κάτι το οποίο σε ένα ποσοστό το έχεις έμφυτο και σε ένα άλλο 

ποσοστό δύναται να καλλιεργηθεί: 

• «Την κρίνω απαραίτητη γιατί μπορεί κάποιες δεξιότητες να τις έχεις έμφυτες αλλά όλες 

οι υπόλοιπες καλλιεργούνται και καλλιεργούνται με την αγωγή. Δεν μπορούμε να 

μείνουμε μόνο στα έμφυτα. Πρέπει να μάθεις κάποια πράγματα. Μέσα σε εκείνα να 

πατάς και μετά να βγάλεις και αυτό που έχεις μέσα σου». (Δ2) 

•  «Οπωσδήποτε, ναι. Επιβάλλεται σήμερα. Παρ΄όλο που πολλές επικοινωνιακές 

δεξιότητες είναι έμφυτες, θα πρέπει να τις διαθέτει από τη φύση του δηλαδή ένας 

διευθυντής, δε θα πρέπει να μείνει μόνο σε αυτό. Θα πρέπει να προχωρήσει και στην 

ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων. Και σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Γίνονται 

μεταπτυχιακές σπουδές και επίσης εξ αποστάσεως προγράμματα μέσα από τα 

πανεπιστήμια. Θέλουν πάντρεμα αυτά τα δύο για να έχεις καλά αποτελέσματα». (Δ10) 

Υπήρξαν όμως και δύο Διευθυντές/Προϊστάμενοι (Δ14, Π21) , οι οποίοι ναι μεν 

τόνισαν την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, αλλά ήταν επιφυλακτικοί στο πώς μπορεί να 

υλοποιηθεί: 

•  «Αναγκαίο, άμα γίνεται όμως. Γιατί το θέμα αυτό είναι λίγο… πώς θα σε 

επιμορφώσουν στις επικοινωνιακές δεξιότητες; Είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Δεν 

μπορώ να σκεφτώ κάποιον τρόπο για να εφαρμοστεί μία επιμόρφωση πάνω σε αυτό το 

θέμα. Δηλαδή ποιος θα το οργανώσει; Πώς και ποιος και πού θα το στηρίξει; Πρέπει να 

έχει διάφορες επιστήμες ανακατεμένες». (Δ14) 
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• «Αναγκαία. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η επιμόρφωση σε αυτή την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

θα έχει αποτελέσματα, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και δεν 

ξέρω κατά πόσο η επιμόρφωση, άσχετα αν θα ήταν καλό φυσικά, θα κατάφερνε να 

εισχωρήσει στον κόσμο του κάθε ανθρώπου. Δεν ξέρω αν επιδέχεται αλλαγές ο 

άνθρωπος στο χαρακτήρα του». (Π21) 

Μόνο ένας εκ των ερωτηθέντων απάντησε εντελώς διαφορετικά: 

•  «Όχι τόσο αναγκαία. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το΄χεις. Όση επιμόρφωση και να 

κάνεις, δε θεωρώ απολύτως αναγκαία την επιμόρφωση. Η επικοινωνιακή δεξιότητα 

είναι κάτι έμφυτο». (Δ16)  

Ένα ακόμη ζήτημα που εντάσσεται σε αυτή τη θεματική ενότητα, αφορά στο αν οι 

Διευθυντές/Προϊστάμενοι έχουν λάβει τέτοιου είδους επιμόρφωση. Μέσα από την καταγραφή 

των απόψεών τους, διαπιστώθηκε ότι περίπου τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων δεν έχουν λάβει 

επιμόρφωση με αυτή τη θεματολογία, κυρίως γιατί η πολιτεία δεν έχει ενδιαφερθεί να 

υλοποιήσει κάτι ανάλογο: 

• «Στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχω επιμορφωθεί, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την 

πολιτεία. Δεν έχει ενδιαφερθεί μέχρι τώρα η πολιτεία για να μας επιμορφώσει στο 

ζήτημα αυτό». (Δ1) 

•  «Δεν έχω επιμορφωθεί. Ακόμα δεν έχει γίνει κάποιο σεμινάριο με αυτό το θέμα». (Π5) 

• «Έχω παρακολουθήσει αρκετά επιμορφωτικά σεμινάρια, αλλά κανένα δεν είχε αυτή τη 

θεματολογία». (Π8) 

•  «Όχι, γιατί δεν έχει γίνει κάτι με αυτό το θέμα ή τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη 

δεν έχει υποπέσει κάτι». (Π21) 

•  «Όχι, δυστυχώς δεν έχω λάβει. Αν και έχω παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και 

ημερίδων, κανένα δεν είχε στη θεματολογία του την επικοινωνία». (Π27) 

Έντεκα από τους Διευθυντές/Προϊσταμένους, ένα ποσοστό της τάξεως του 37% , 

απάντησαν ότι έχουν επιμορφωθεί πάνω στην επικοινωνία και στις επικοινωνιακές δεξιότητες 

από συνέδρια, από σεμινάρια και από μαθήματα που είχαν παρακολουθήσει  είτε στη δεύτερη 

σχολή τους είτε  στο μεταπτυχιακό τους είτε  στο διδασκαλείο: 

• «Ναι. Σε συνέδρια, σε σεμινάρια που είχαν αυτά τα θέματα. Σεμινάρια έξω από αυτά 

που γίνονταν παλιά από τους Σχολικούς Συμβούλους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. τώρα». (Δ3) 

• «Ναι, έχω λάβει τέτοιου είδους επιμόρφωση. Το έχω κάνει στο παρελθόν. Εγώ είμαι 

ιδιάζουσα περίπτωση όσον αφορά στο επαγγελματικό. Πριν ήμουν διευθυντής σε 
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ιδιωτική επιχείρηση, οπότε μέσα από εκεί είχα κάνει αρκετά επικοινωνιακά σεμινάρια, 

τα οποία διοργάνωνα και εγώ κάποια στιγμή». (Δ7) 

•  «Ναι. Είχα την τύχη να έχω ένα δεύτερο πτυχίο. Να ξεκινήσω πρώτα από την Πάντειο 

και μετά να γυρίσω στην Ακαδημία. Η σχολή είχε θέματα κοινωνικής ψυχολογίας και 

κοινωνιολογίας, τα οποία με βοήθησαν». (Δ12) 

•  «Ναι. Έχω παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια, έχω κάνει και σχετικά μαθήματα στο 

διδασκαλείο και νομίζω και 2-3 μαθήματα στο μεταπτυχιακό το οποίο βρίσκεται σε 

εξέλιξη». (Δ17) 

• «Είχα λάβει όχι σα διευθυντής. Επειδή το δεύτερο πτυχίο μου είναι στα οικονομικά, 

είχα μάθημα επιχειρηματική επικοινωνία και είχα μάθει κάποια πράγματα εκεί και ό, τι 

έχω διαβάσει μόνος μου». (Δ26) 

Ένα τρίτο και τελευταίο ζήτημα αυτής της θεματικής ενότητας, είναι κατά πόσο οι 

Διευθυντές/Προϊστάμενοι που δεν έχουν λάβει επιμόρφωση πάνω στην επικοινωνία και στις 

επικοινωνιακές δεξιότητες είναι διατεθειμένοι να το κάνουν, και κατά πόσο αυτοί που έχουν 

λάβει επιμόρφωση, την θεωρούν επαρκή. Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος, όλοι οι 

Διευθυντές/Προϊστάμενοι, εκτός από έναν (Δ30), δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να 

επιμορφωθούν: 

•  «Είμαι διατεθειμένος , αν γίνει κάτι ανάλογο, βεβαίως και να συμμετέχω». (Δ1) 

•  «Φυσικά θα διαθέσω χρόνο. Παρά το ότι μένω μακριά από την πόλη και είναι δύσκολη 

η μετάβαση, αν προκύψει κάτι με αυτό το θέμα εννοείται πως θα αφιερώσω μέρος από 

τον ελεύθερο χρόνο μου». (Π5) 

•  «Ναι, γιατί πιστεύω στη διά βίου μάθηση». (Π8) 

• «Ναι». (Δ13) 

•  «Ναι. Εξάλλου πηγαίνω όπου μπορώ. Ακόμα και απογευματινές ώρες προσπαθώ να 

παρακολουθώ». (Δ20) 

• «Εννοείται ότι θα ήθελα να πάω. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον». (Π21) 

•  «Είμαι διατεθειμένη. Εξάλλου το έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν». (Δ27) 

•  «Εγώ, συγκεκριμένα επειδή σε τρία χρόνια θα συνταξιοδοτηθώ, δεν με ενδιαφέρει μια 

τέτοιου είδους επιμόρφωση. Άλλωστε δεν έχω και πολύ ελεύθερο χρόνο». (Δ30) 

Όσον αφορά τώρα στους Διευθυντές/Προϊσταμένους, οι οποίοι είχαν λάβει μία 

σχετική με το θέμα επιμόρφωση, εκφράστηκε η άποψη ότι η επιμόρφωση αυτή δεν ήταν 

επαρκής και ότι πάντα χρειάζεται να εμπλουτίζεις τις γνώσεις σου γιατί τα πράγματα 

αλλάζουν συνεχώς: 
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• «Ποτέ δε θεωρώ επαρκή μία επιμόρφωση. Και αυτά τα πράγματα αλλάζουν τόσο 

τακτικά, που είναι λάθος να θεωρείς ότι γνωρίζεις κάτι. Μέσα σε δύο τρία χρόνια 

αλλάζουν. Θα ήθελα μία πιο οργανωμένη επιμόρφωση, ίσως πιο στοχευμένη». (Δ3) 

•  «Ποτέ μία επιμόρφωση δεν είναι επαρκής γιατί τα πάντα μετά από την πάροδο του 

χρόνου αλλάζουν». (Δ10) 

•  «Δεν υπάρχει επαρκής επιμόρφωση. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που είναι διαρκής 

και εξελισσόμενη, οπότε θα πρέπει συστηματικά να επιμορφώνεται αυτός που βρίσκεται 

σε θέση διοίκησης και ποτέ να μη θεωρείται ΄ επαρκής ΄ γιατί επαναλαμβάνω ότι κάθε 

τόσο βγαίνουν νέα ζητήματα με νέα θέματα στα οποία πρέπει να επιμορφώνεται αυτός 

που βρίσκεται σε θέση διοίκησης». (Δ17) 

•  «Ποτέ μία επιμόρφωση δεν είναι επαρκής». (Δ25) 

 

Πέμπτη θεματική ενότητα: Συνεργασία των Διευθυντών/Προϊσταμένων με το εξωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου 

 

Ένα βασικό ζήτημα σχετικά με την επικοινωνία των Διευθυντών/Προϊσταμένων με το 

εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, αφορά το κατά πόσο συχνά διενεργείται αυτή η 

επικοινωνία. Περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων εξέφρασαν την άποψη ότι 

επικοινωνούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου: 

•  «Επικοινωνώ εκ των πραγμάτων σε καθημερινή βάση. Είναι απαραίτητη η επικοινωνία 

και την επιδιώκουμε θέλοντας και μη. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Νομίζω 

ότι είναι κάτι που είναι απαραίτητο και  χρήσιμο εργαλείο για την κάθε μονάδα». (Δ1) 

• «Σχεδόν καθημερινά». (Δ2) 

• «Πάρα πολύ συχνά. Μπορεί και πάνω από μια φορά τη μέρα». (Δ3) 

•  «Θα έλεγα σε καθημερινή βάση». (Δ10) 

•  «Κάθε μέρα. Και πολλές φορές τη μέρα. Και τώρα από εκεί έρχομαι. Ήμουν σε ένα 

χωριό για να βρω έναν πρόεδρο κοινότητας. Μπορεί να βρεθείς οπουδήποτε ξαφνικά». 

(Δ14) 

Τέσσερις (Π8, Δ13, Π15, Δ25) από τους τριάντα συμμετέχοντες ανέφεραν ότι η 

επικοινωνία τους με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου γίνεται αρκετά συχνά ή πολύ 

συχνά: 

• «Αρκετά συχνά προσπαθώ να έχω επαφές με το εξωτερικό περιβάλλον». (Π8) 
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• «Πολύ συχνά, ανάλογα με το τι προκύπτει, τι αναλαμβάνει το σχολείο, τι δουλειές 

υπάρχουν, τι εκδηλώσεις κοινού ενδιαφέροντος υπάρχουν εκεί». (Δ13) 

Το ένα πέμπτο των συμμετεχόντων διαφοροποίησε τη συχνότητα της επικοινωνίας 

ανάλογα με πρόσωπο ή τον φορέα με τον οποίο κάθε φορά επικοινωνούν: 

• «Με τους γονείς και με τους διευθυντές των άλλων σχολείων επικοινωνώ πολύ συχνά. 

Με το Δήμο, κάθε φορά που θα υπάρξει πρόβλημα». ( Π5) 

• «Με άλλα σχολεία κάθε μέρα. Με τους φορείς περισσότερο για θέματα κτιριακά, η 

επικοινωνία είναι τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα. Σε άλλα θέματα πολιτιστικά 

και περιβαλλοντικά, όταν κάνουμε δράσεις τότε επικοινωνούμε». (Δ19) 

• «Η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει έκτακτη ανάγκη για 

ενημέρωση  ή βοήθεια, καθώς οι εργασίες τους είναι τέτοιες που δεν τους επιτρέπουν να 

έρχονται στις καθορισμένες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς συναντήσεις μας . Με 

τα άλλα σχολεία επικοινωνούμε περίπου κάθε δύο μήνες προκειμένου να 

συνδιοργανώσουμε κάποια διδακτική επίσκεψη. Με άλλους φορείς περίπου κάθε δυο με 

τρεις μήνες ». (Π22) 

Τέλος, μόνο ένας εκ των ερωτηθέντων εξέφρασε μία διφορούμενη άποψη: 

• «Όσο μπορώ και μου το επιτρέπουν». (Π29) 

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που εντάσσεται σε αυτή τη θεματική ενότητα, 

σχετίζεται με το πόσο σημαντικές είναι οι τρεις ομάδες (γονείς, φορείς, άλλα σχολεία) για τη 

λειτουργία του σχολείου, σύμφωνα πάντα με την άποψη των συμμετεχόντων. Η πλειοψηφία 

των Διευθυντών/Προϊσταμένων ανέφερε ότι το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και 

συγκεκριμένα οι γονείς, οι φορείς της τοπικής κοινωνίας και τα άλλα σχολεία συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στη λειτουργία του σχολείου: 

•  «Είναι αρκετά σημαντικές. Εξάλλου όσο πιο πολύ εμπλέκεται το εξωτερικό περιβάλλον, 

τόσο το καλύτερο για τα παιδιά». (Δ3) 

•  «Είναι πολύ σημαντικές. Φυσικά η λειτουργία του σχολείου εξαρτάται εν πολλοίς από 

τη σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Οι γονείς 

συνεισφέρουν ακόμα και οικονομικά μέσα από τους συλλόγους. Δηλαδή δεν είναι μόνο 

για θέματα συμπεριφοράς/επίδοσης. Θέλουμε τις σχέσεις με τους γονείς και τη 

συνεργασία και οικονομικά, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Και βέβαια ο Δήμος και βέβαια 

η Διεύθυνση. Δεν το συζητάμε». (Δ6) 
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• «Είναι πολύ σημαντικές, γιατί έτσι γίνονται όλες οι εργασίες χωρίς προβλήματα και 

προωθείται γενικώς η όλη διαδικασία απρόσκοπτα, ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα». 

(Δ13) 

• «Σίγουρα είναι σημαντικά, γιατί το σχολείο μπορεί να είναι αυτόνομο αλλά δεν είναι 

πλήρες μόνο του. Η αυτονομία του έγκειται στο ότι ζει μέσα στο ολόκληρο περιβάλλον, 

οπότε πρέπει να συνυπάρξει και να έχει την αρωγή όλων των άλλων φορέων για να 

μπορεί να ανθίσει». (Δ19) 

• «Πολύ σημαντικές γιατί βοηθούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Εξάλλου το 

άνοιγμα αυτό πρέπει να είναι βασικός στόχος μας εάν θέλουμε να διαμορφώσουμε 

αυριανούς υπεύθυνους και με ευαισθησία πολίτες». (Π22) 

• «Είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους, γιατί το σχολείο είναι ένα σύστημα το οποίο δε 

λειτουργεί μόνο του. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι άλλοι φορείς είναι ένα ισοσκελές 

τρίγωνο που στη μέση είναι το σχολείο, η λειτουργία του. Και αυτοί οι τρεις πυλώνες 

πρέπει να συνεργαστούν για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι 

πολύ σημαντικά. Γιατί ο καθένας πρέπει να εμπλακεί με το δικό του τρόπο για να 

έχουμε ορατά αποτελέσματα στο σχολείο». (Δ23) 

•  «Είναι πολύ σημαντικές, για αυτό και προσπαθούμε να εμπλέξουμε όλες αυτές τις 

ομάδες, ώστε να βοηθήσουν το σχολείο με όποιον τρόπο μπορεί η καθεμιά». (Δ25) 

•  «Τις θεωρώ πολύ σημαντικές γιατί όπως είπα και πριν συνεπικουρούν στο να 

διενεργηθεί η μάθηση εκτός, ιδίως όταν επρόκειτο για φορείς και άλλα σχολεία». (Π27) 

•  «Πολύ σημαντικά γιατί οδηγούν σε ένα δημιουργικό σχολείο». (Π29) 

Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιοι συμμετέχοντες (Π4, Δ12, Δ14, Π21, Δ28), που 

ανέφεραν ότι ναι μεν το εξωτερικό περιβάλλον είναι σημαντικό για τη λειτουργία του 

σχολείου, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις: 

•  «Είναι σημαντικές, αν ξέρεις να τις χειρίζεσαι σωστά και να μένει ο καθένας στο χώρο 

που του αναλογεί και να μην επηρεάζει αρνητικά τη σχολική λειτουργία. Είναι 

σημαντικές όταν είναι αρωγοί στο έργο μας, όταν είναι θετική η παρουσία τους. Άρα 

αυτό λοιπόν κρίνεται κυρίως από εμάς να μπορούμε να το φιλτράρουμε. Να δούμε 

δηλαδή η δική τους διάθεση μπορεί να είναι αγνή και καθαρή, αλλά εμείς ξέρουμε μέχρι 

πού είναι θετική και πού σταματάνε τα όρια της δικαιοδοσίας τους. Άρα είναι λεπτό και 

αυτό το θέμα. Τα παιδιά βοηθιούνται από αυτή τη συνεργασία. Γιατί εμάς ο τελικός 

στόχος μας είναι η παρουσία όλων αυτών να είναι για το καλό της λειτουργίας της 

σχολικής μονάδας. Είτε είναι υλικοτεχνική αυτή η υποδομή είτε είναι παιδαγωγικού 
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χαρακτήρα. Αν π.χ. γίνουν μέσω πολιτιστικού συλλόγου κάποιες δραστηριότητες, οι 

οποίες θα μας ωφελήσουν παιδαγωγικά. Αυτό εννοώ δηλαδή, όταν εμπλέκονται 

διάφοροι φορείς». (Δ12) 

•  «Εφόσον οι φορείς λειτουργούν επικουρικά στο σχολείο, τότε είμαστε σε καλό δρόμο. 

Όσο στέκονται εμπόδιο, έχουμε παλινδρομήσεις». (Π21) 

Τέλος, υπήρξε μία Διευθύντρια, η οποία απάντησε εντελώς διαφορετικά: 

• «Είναι σημαντικές χωρίς να ισχυρίζομαι ότι είναι και απαραίτητες. Αλλά είναι 

σημαντικές, αν το σκεφτείς ας πούμε το σχολείο σαν οργανισμό που πρέπει να 

επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά. Δεν μπορείς να πεις ότι δε θα λειτουργήσει το σχολείο 

αν δε μιλάω με γονείς ή αν δε μιλάω με φορείς ή αν δεν έχω επαφές με ομάδες και 

συλλόγους. Θα λειτουργήσει, αλλά όχι έτσι όπως πρέπει για τον 21ο αιώνα». (Δ28) 

Ένα τρίτο ζήτημα που εντάσσεται σε αυτή την ενότητα, είναι σε τι επίπεδα κινείται η 

συνεργασία των Διευθυντών/Προϊσταμένων με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, και 

συγκεκριμένα με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, με το Δήμο και τη Σ.Ε., με την 

εκκλησία, με τους εθελοντές κοινωνικού έργου, με τις παραγωγικές μονάδες και με τα 

σχολεία της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας.  

Γονείς και κηδεμόνες 

Όσον αφορά στη συνεργασία που αναπτύσσουν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι με τους 

γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τους καλούν στο 

σχολείο τόσο στην αρχή του έτους όσο και κατά τη διάρκεια της χρονιάς προκειμένου να 

τους ενημερώσουν για θέματα που άπτονται της λειτουργίας του σχολείου, για την επίδοση 

των παιδιών τους, για προβλήματα συμπεριφοράς που ενδεχομένως ανακύπτουν ή 

προκειμένου να παρακολουθήσουν κάποια εκδήλωση: 

•  «Τους καλούμε για βαθμούς, σε γιορτές. Προσπαθούμε να είμαστε μαζί και σε 

χαρούμενες δραστηριότητες, όπως χθες που ήταν Τσικνοπέμπτη. Το σχολείο είναι 

ανοιχτό. Εγώ θέλω να έχω επαφή, να έρθουν να τους ακούσω, να έρθουν και το πρωί 

να παρακολουθήσουν κάποια εκδήλωση που διοργανώνουμε». (Δ2) 

•  «Πέρα από τα τυπικά, από τα σχολικά που μας υποχρεώνει ο νόμος, ελέγχους, 

ενημέρωση από τους δασκάλους, από μένα, καταρχήν υπάρχει μια ενημέρωση γενική 

για το νομικό πλαίσιο. Έχει να κάνει με τη λειτουργία και τον κανονισμό λειτουργίας 

του σχολείου. Αυτό το κάνουμε στην αρχή». (Δ9) 

•  «Ούτως ή άλλως προβλέπονται κάποιες συγκεντρώσεις στην αρχή, στη μέση και στο 

τέλος της χρονιάς, αλλά εμείς πιάνουμε αυτή την ευκαιρία για βαθμούς και όλα για να 
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τους συγκεντρώνουμε και να μιλάμε. Αλλά πέρα από αυτό, χρειάζεται να τους 

συγκεντρώνουμε είτε όλους μαζί τους γονείς, είτε κάποιες τάξεις, είτε το διοικητικό 

συμβούλιο του Σ.Γ.Κ.». (Δ12) 

• «Τους καλώ συγκεντρωτικά όλους, όταν είναι να δώσουμε βαθμούς και τους μιλάω για 

τα διάφορα προβλήματα που έχουν προκύψει και τους ενημερώνω για το τι μέλλει 

γενέσθαι με τις διατάξεις και τέτοια. Γιατί οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται για αυτά. 

Να ξέρουν τι γίνεται. Γιατί ένας γονιός δεν έχει μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις 

προς το σχολείο. Οπότε ενημερώνω και για τη γενικότερη πορεία, γενικά ως σύνολο των 

μαθητών αλλά και για την πορεία που θα ήθελα από αυτούς, να συνεργάζονται και με 

μένα και με το σύλλογο διδασκόντων. Ανάλογα τι έχει προκύψει στο σχολείο, από ποιο 

παιδί έχει προκύψει, θα πάρω τηλέφωνο το γονιό και θα του πω και να περάσει και από 

το σχολείο. Να το συζητήσουμε, να δούμε τι γίνεται στο σπίτι, ποιο είναι το θέμα, αν 

έχει αλλάξει κάτι. Βέβαια έρχονται κάθε φορά συγκεκριμένοι γονείς και στις 

ενημερώσεις και στους βαθμούς». (Π15) 

•  «Έχουμε τις τακτικές συγκεντρώσεις που πρέπει να γίνονται όπως ορίζονται από το 

Π.Δ. 79/2017, όπου θα πρέπει οι γονείς να έρχονται ανά τρίμηνο να ενημερώνονται για 

τις επιδόσεις των παιδιών τους. Επίσης τακτική επικοινωνία μία μέρα την εβδομάδα για 

ατομική ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις και πάλι των παιδιών τους. Αυτό είναι το 

ένα κομμάτι». (Δ17) 

• «Υπάρχει πάντα άμεση ενημέρωση για οτιδήποτε κάνουμε στο σχολείο, από εκδηλώσεις 

και τέτοια αλλά και σε ατομικό επίπεδο αν κάποιο παιδί παρουσιάζει πρόβλημα ή δεν 

έρχεται στο σχολείο, παίρνουμε τηλέφωνο, ενδιαφερόμαστε». (Δ20) 

• «Όλοι οι γονείς θα πρέπει να έρχονται στο σχολείο, να τους γνωρίζεις, γιατί βλέποντας 

το παιδί θέλεις να ξέρεις πώς είναι ο γονιός από πίσω. Τον θέλεις το γονιό μέσα στο 

σχολείο. Για να καταλάβει ότι τον έχεις δίπλα σου και όχι απέναντί σου. Θα πρέπει να 

μην τον έχεις σε τοίχο. Τους φωνάζω για να τους δώσω βαθμούς, αλλά για μένα ο 

βαθμός είναι το τελευταίο. Τους φωνάζω για να τους γνωρίσω καλύτερα, να μου 

μιλήσουν για τα παιδιά τους, να μιλήσουμε και οι δύο για αυτό που βλέπω εγώ, για αυτό 

που βλέπει εκείνος στο σπίτι, εάν συντείνουν οι απόψεις μας, τι μπορούμε να κάνουμε 

για να το διευκολύνουμε, να το βελτιώσουμε, να το εξελίξουμε. Δηλαδή θεωρώ τέτοιου 

είδους ουσιαστική βοήθεια του γονέα. Και γενικά κάνω ό, τι μπορώ για να καταλάβουν 

ότι τους θέλω στο σχολείο αλλά μέχρι ένα σημείο». (Π21) 

•  «Τους καλούμε γα να συζητήσουμε ό, τι πρόβλημα παρουσιάζεται στο σχολείο». (Δ25) 
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•  «Από την αρχή κιόλας της χρονιάς τους προσκαλώ στο σχολείο μέσω γραπτής 

επιστολής, προκειμένου να συζητήσουμε όλοι μαζί για την αποστολή και τους στόχους 

του σχολείου. Τους προσκαλώ επίσης πολλές φορές κατά τη διάρκεια της χρονιάς στο 

σχολείο για να παρακολουθήσουν γιορτές, να παραλάβουν τη βαθμολογία των παιδιών 

τους και  να ενημερωθούν για την επίδοσή τους καθώς και για το έργο που επιτελείται 

στο σχολείο. Επίσης αν χρειάζεται, τους καλώ μεμονωμένα για να συζητηθεί η 

προβληματική συμπεριφορά των παιδιών τους». (Π27) 

• «Τώρα με τους γονείς, αν κάποιοι έχουν κάποιο θέμα με το παιδάκι τους, 

επικοινωνούμε όταν μπορούν και όταν μπορώ. Έχω πάντα συχνές επαφές και χωρίς να 

υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή και συμβουλευτικά και μια και πέρασα ας πω ένα γεια. 

Έχουμε καλές σχέσεις». (Δ28) 

Επιπρόσθετα, διατυπώθηκε η άποψη από τα δύο τρίτα των Διευθυντών/Προϊσταμένων 

ότι στα πλαίσια της συνεργασίας τους με το Σ.Γ.Κ. και κατ΄επέκταση με τους γονείς, 

διοργανώνουν από κοινού εκδηλώσεις και διαφόρων ειδών δράσεις: 

• «Κάνουμε δράσεις και στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μιας και δεν 

υπάρχει ομοιογένεια του μαθητικού δυναμικού, καλούμε τους γονείς και διαβάζουμε 

λογοτεχνία από διάφορες χώρες. Και οι γονείς μάς βοηθούν για να διοργανώσουμε 

τέτοιες εκδηλώσεις. Πέραν λοιπόν από τις εθιμοτυπικές συναντήσεις, διοργανώνουμε 

και τέτοιες εκδηλώσεις. Επίσης και με το Σ.Γ.Κ. υπάρχει τακτική επικοινωνία, σχεδόν 

καθημερινή. Υπάρχει πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας σε πολύ τακτική βάση». (Δ1) 

•  «Ένα τσάι, ας πούμε έγινε στην αρχή της χρονιάς για να βρούμε χρήματα για να 

πάρουμε υλικό, το οποίο δεν μας το καλύπτει η Σ.Ε., και βέβαια μας βοήθησαν. Είχαμε 

εμείς την οργάνωση σε ένα κομμάτι και εκείνοι κάτι άλλο. Διοργανώνουμε bazaar, 

κάνουμε δράσεις για φιλανθρωπικό σκοπό, ανθοέκθεση, βιβλιοπαρουσίαση, έκθεση 

βιβλίου». (Δ3) 

• «Διοργανώνουμε γιορτές με τη βοήθεια των γονέων. Επίσης συμμετέχω και στις 

συνεδριάσεις του Σ.Γ.Κ. και έχω σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τον πρόεδρο του 

συλλόγου». (Δ6) 

• «Υπάρχουν από κοινού δράσεις με το Σ.Γ.Κ., με τον οποίο έχουμε καθημερινή 

επικοινωνία και πολύ καλή σχέση. Οργανώνουμε ημερίδες που αφορούν στην 

αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων. Έχουμε μπλέξει τους γονείς και σε άλλες 

δράσεις του σχολείου. Αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Κάνουμε και από 



77 

 

κοινού με τους γονείς παρεμβάσεις αισθητικού χαρακτήρα στον αύλειο χώρο. 

Γενικότερα υπάρχει μία στενή συνεργασία». (Δ10) 

•  «Διοργανώνουμε και από κοινού εκδηλώσεις 2-3 φορές το χρόνο». (Δ14) 

•  «Στις κατ΄ιδίαν συναντήσεις του Σ.Γ.Κ. δε συμμετέχω, αλλά τους καλώ τουλάχιστον 4-5 

φορές το χρόνο όλους μαζί για να δούμε πώς θα ενεργήσουμε, τι σκέψεις έχουν για 

εκδηλώσεις του σχολείου. Συνεργαζόμαστε εν ολίγοις πάρα πολύ». (Δ16) 

• «Το άλλο κομμάτι είναι η επικοινωνία μέσω του διοικητικού συμβουλίου του Σ.Γ.Κ. 

όπου εκεί συζητούνται θέματα και προβλήματα που έχει το σχολείο και πώς οι γονείς 

μπορούν να στηρίξουν ή να βοηθήσουν στη λύση αυτών των προβλημάτων». (Δ17) 

•  «Γενικώς με το Σ.Γ.Κ. έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Οργανώνουμε από κοινού 

δράσεις στον αγιασμό, την Τσικνοπέμπτη, στην ανθοέκθεση και πολλά άλλα». (Δ19) 

• «Έχουμε κάνει κάποιες δράσεις με το Σ.Γ.Κ. και με το Σ.Γ.Κ. άλλων σχολείων. Με τη 

βοήθεια του Σ.Γ.Κ. οργανώσαμε κάποια απογεύματα σεμινάρια για τους γονείς». (Δ23) 

• «Τους καλούμε γα να συζητήσουμε ό, τι πρόβλημα παρουσιάζεται στο σχολείο. Είναι 

συνεργατικοί. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα στο σχολείο. Έχει αναβαθμιστεί πάρα 

πολύ. Και γιορτές μαζί κάνουμε. Φέραμε τον Ερυθρό Σταυρό και συμμετείχαν και 

γονείς. Σε όλα. Σε ό, τι μπορούμε. Στη βιβλιοθήκη, στα βιβλία, σε όλα. Δηλαδή έχουμε 

καλή συνεργασία και συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα, παντού. Και οι Γιατροί 

Καρδιάς σε συνεργασία με τους γονείς θα έρθουν». (Δ25) 

•  «Με το Σ.Γ.Κ. έχω πολύ συχνή επικοινωνία όσον αφορά στο οτιδήποτε ανοίγει το 

σχολείο προς τα έξω. Δηλαδή αν θα είναι κάποια εκδήλωση, κάποια δραστηριότητα, 

εκπαιδευτικές δράσεις». (Δ28) 

Χαρακτηριστική ήταν η άποψη δύο συμμετεχόντων (Δ3, Δ13), η οποία 

διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες, καθώς οι δύο Διευθυντές ισχυρίστηκαν ότι στα 

πλαίσια της συνεργασίας τους με τους γονείς ζητάνε και τη γνώμη τους, ειδικά όταν 

επρόκειτο να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου: 

• «Φροντίζω σε τακτικές τους συνεδριάσεις να είμαι παρούσα. Φροντίζω αυτό να γίνεται 

στο σχολείο έτσι ώστε να μιλάμε στο σχολείο που βρίσκονται και τα παιδιά και 

ενημερώνομαι για οποιαδήποτε δράση τους και εμπλέκομαι και ενημερώνω για 

οποιαδήποτε δράση μας και ζητάω και τη γνώμη τους και τη συνεισφορά τους. Με αυτό 

τον τρόπο δηλαδή, καθώς ενημερώνω εγώ για δικά μας θέματα, παίρνω τη γνώμη τους 

και το ίδιο κάνουν και εκείνοι. Ουσιαστικά συμπράττουμε». (Δ3) 
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• «Όταν χρειαστεί να λάβουμε κάποιες αποφάσεις πολύ σημαντικές, θα έρθουν στο 

σχολείο να ενημερωθούν, ακόμη και να πουν τη γνώμη τους, ανάλογα με τις 

περιπτώσεις δηλαδή». (Δ13) 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι δήλωσαν ότι 

συνεργάζονται με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών είναι προκειμένου να τους 

προσκαλέσουν στο σχολείο για να μιλήσουν στα παιδιά για τα επαγγέλματά τους, στα 

πλαίσια προγραμμάτων που εκπονούνται στις σχολικές μονάδες. Η άποψη αυτή εκφράστηκε 

από τους μισούς περίπου συμμετέχοντες ( Δ1, Δ2, Δ3, Π4, Δ7, Π8, Δ10, Δ11, Δ17, Δ23, Δ26, 

Π27, Δ28, Π29, Δ30): 

• «Επίσης, επειδή τυγχάνει κάποιων γονέων η επαγγελματική ιδιότητα να είναι τέτοια που 

όταν έχουμε κάποια προγράμματα στο σχολείο να τους καλούμε, έχουμε καλέσει 

αρκετούς γονείς και έχουν μιλήσει στα παιδιά για την επαγγελματική τους ιδιότητα». 

(Δ1) 

• «Αν κάποιοι έχουν κάποιο συναφές επάγγελμα με αυτό που κάνουμε, θα τους καλέσουμε 

να μας βοηθήσουν ή να μας μιλήσουν». (Π4) 

• «Και οδοντίατρος γονιός έχει έρθει και διατροφολόγος. Προτιμάμε τους γονείς. Και 

στην τάξη μπορεί αν χρειαστεί να έρθει κάποιος να μιλήσει στο πλαίσιο του μαθήματος. 

Μη φαντάζεσαι κάθε μέρα. Όταν ψάχνεις να βρεις ειδικούς, αναζητάς πρώτα γονείς 

παιδιών». (Δ7) 

• «Επίσης καλούμε συχνά γονείς οι οποίοι έχουν διάφορα επαγγέλματα, τα οποία θα 

μπορούσαν να διαφωτίσουν τα παιδάκια σε διάφορα ζητήματα». (Δ10) 

• «Επίσης χρησιμοποιούμε τα επαγγέλματα των γονέων. Όταν έχουμε για παράδειγμα 

γονέα γεωπόνο, οδοντίατρο, κυρίως ιδιωτικά επαγγέλματα, καλούμε γονείς από το 

σχολείο για να μην έχουμε παρεξηγήσεις με επαγγελματίες έξω». ( Δ26) 

•  «Χρησιμοποιούμε και κάποιους γονείς για το επάγγελμά τους, ίσως όχι στον τομέα της 

υγείας που μπορώ να έχω κρατική υποστήριξη αλλά σε άλλους τομείς. Έχουν έρθει κατά 

καιρούς π.χ. ηλεκτρολόγος που μας έκανε κάτι για την τέχνη του, μηχανικός. Γενικώς 

ναι, χρησιμοποιούμε τέτοιες δεξιότητες των γονιών». (Δ28) 

Τέλος, από αρκετούς συμμετέχοντες (Δ3, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Δ16, Δ17, 

Δ18, Δ19, Δ20, Δ23, Δ25, Δ28), εκφράστηκε η άποψη ότι στα πλαίσια της συνεργασίας τους 

με τους γονείς, διοργανώνουν για αυτούς ημερίδες, βιβλιοπαρουσιάσεις, ομιλίες, συζητήσεις 

και κάποιες άλλες εκδηλώσεις ή αναλαμβάνουν τη δημιουργία σχολών γονέων. Και όλα αυτά 
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για να φέρουν τους γονείς κοντά στο σχολείο, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα εμπλοκής τους στο 

σχολικό γίγνεσθαι: 

• «Έχουμε διοργανώσει και ημερίδες για τους γονείς καθώς και ομιλίες για αυτούς». (Δ3) 

• «Κάνουμε και βιβλιοπαρουσιάσεις και ημερίδες για τους γονείς. Τώρα αυτά δεν μπορώ 

να πω ότι γίνονται συχνά, αλλά γίνονται». (Δ6) 

• «Από εκεί και πέρα προσπαθούμε σα σχολείο, να διαμορφώσουμε κλίμα επικοινωνίας. 

Να φέρουμε τους γονείς είτε με ημερίδες που γίνονται. Εντάξει εκεί δεν μπορείς να έχεις 

και απόλυτη συμμετοχή, αλλά κάνεις το πρώτο βήμα. Διοργανώνουμε και ημερίδες τα 

απογεύματα. Έχει τύχει να κάνουμε και έκθεση βιβλίου και βραδιά όπου ήρθε 

συγγραφέας και μίλησε». (Δ7) 

•  «Καλούμε πάντα επιστημονικούς συνεργάτες και είμαστε στο σχολείο αλλά πολλές 

φορές και στο Πολιτιστικό Κέντρο. Εκεί γίνονται διάφορες εκπαιδευτικές ημερίδες, 

Σχολές Γονέων. Έχουν παγιωθεί πλέον αυτές οι δράσεις. Θεωρούνται δεδομένες και 

δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό. Έχουμε κάνει και προβολή ταινίας και καλούμε και 

συγγραφείς κατά καιρούς». (Δ10) 

• «Κάναμε πρόσφατα και εκδήλωση για το βιβλίο και ανταποκρίθηκαν πλήρως. Κάνουμε 

και διάφορες ημερίδες για τους γονείς». (Δ11) 

• «Γίνονται δράσεις για τους γονείς σε συνεργασία με τους φορείς και σχολή γονέων 

έχουμε κάνει». (Δ12) 

• «Και συγγραφείς έχουμε φέρει που παρακολούθησαν και οι γονείς και ημερίδες έχουμε 

διοργανώσει για διάφορα θέματα που απασχολούν τους γονείς». (Δ13) 

•  «Έχουμε κάνει και σχολή γονέων και βιβλιοπαρουσίαση και ομάδες γονέων και 

συνεργασία σχολείου με γονείς μέσα σε ένα επίπεδο εκπαιδευτικό». (Δ18) 

• «Και συγκεκριμένα τους γονείς, τους καλούμε απογεύματα για καφέ/συζήτηση για 

θέματα συμπεριφοράς και στάσης των γονέων στα προβλήματα τα μικρά που 

παρουσιάζουν τα παιδιά, που είναι πολύ χρήσιμο για ανταλλαγή απόψεων και όχι σαν 

ξερή διάλεξη. Μία ανοιχτή συζήτηση». (Δ19) 

•  «Έχουμε κάνει και σχολή γονέων και βιβλιοπαρουσίαση κάνουμε κάθε χρόνο στην 

Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου. Έχουμε το πρόγραμμα των ομοτίιμων που περιλαμβάνει 

επιμόρφωση γονέων απογευματινές ώρες. Κάνουμε επίσης κάποιες ημερίδες ( πρώτες 

βοήθειες, ασφάλεια στο διαδίκτυο) για τους γονείς. Επίσης στις ενημερώσεις με τους 

εκπαιδευτικούς πάντα περιλαμβάνεται και μία συζήτηση καμιά ωρίτσα από ψυχολόγο με 

θέμα που τους ενδιαφέρει». (Δ28) 
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Από το σύνολο των δέκα ερωτηθέντων, οι οποίοι δεν ανέφεραν πουθενά ότι 

διοργανώνουν ημερίδες, ομιλίες και εκδηλώσεις για τους γονείς, μόνο ένας δικαιολόγησε την 

άποψή του: 

• «Δεν έχω κάνει κάποια ημερίδα ή βιβλιοπαρουσίαση για τους γονείς, γιατί η 

ανταπόκριση που θα έχω, θεωρώ ότι δε θα είναι τόσο καλή όσο θα ήθελα. Δηλαδή όταν 

καλείς έναν άνθρωπο για να μιλήσει και να κάνει, θέλεις να υπάρχει συμμετοχή». (Π15) 

 

Δημοτική Αρχή/ Σχολική Επιτροπή 

Όσον αφορά στη συνεργασία που αναπτύσσουν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι με το 

Δήμο, στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψη ότι επικοινωνούν με τη Σ.Ε., 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανακύπτουν στα σχολικά κτίρια και να 

καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, στο επίπεδο που αυτό είναι εφικτό. Οι 

περισσότεροι φάνηκαν να είναι ευχαριστημένοι από το επίπεδο της συνεργασίας τους: 

• «Και με τη Σ.Ε. υπάρχει επικοινωνία. Και πρέπει να υπάρχει επικοινωνία για να 

μπορέσει να λειτουργήσει η σχολική μονάδα. Η Σ.Ε. λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Θα 

πρέπει δηλαδή να επικοινωνείς καθημερινά για τα προβλήματα που ανακύπτουν. 

Δυστυχώς τα κτίρια θέλουν συντήρηση. Συνεχώς δημιουργούνται ζητήματα. Και 

ευτυχώς η Σ.Ε. είναι συνεπής σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Καλύπτει δηλαδή τις ανάγκες. 

Ό, τι χρειαζόμαστε, στέλνουμε mail στη Σ.Ε.». (Δ1) 

• «Όταν λειτουργείς σε ένα μικρό σχολείο, με τους φορείς και με το Δήμο πάλι έχεις μία 

συχνή επικοινωνία, όχι καθημερινή, αλλά θέλεις να έχεις μία καλή επικοινωνία, γιατί 

συνήθως τα μικρά σχολεία έχουν προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται άμεσα ή που 

δεν είχαν αντιμετωπιστεί τα προηγούμενα χρόνια, οπότε έχουν περισσότερες δυσκολίες. 

Φυσικά ζητάς πράγματα για να σε βοηθήσουν και να τα φτιάξουν. Θα 

χρησιμοποιήσουμε και γονείς φυσικά  για κάποια πράγματα, όπως να πιέσουν το Δήμο, 

γιατί οι γονείς κάποιες φορές εμπλέκονται στο Δήμο. Βέβαια και ο διευθυντής θα πρέπει 

να πιέσει για κάποια πράγματα». (Π4) 

•  «Στο Δήμο χρειάζεται και να τους πας το έγγραφο, αλλά και να το πλαισιώσεις με την 

παρουσία σου. Αν τους το πας και τους το ρίξεις, ενδεχομένως να μπει σε μία στοίβα. 

Αν το πλαισιώσεις επικοινωνιακά, τότε θα καταλάβουν ότι έχεις δίκιο, ότι κάτι 

συγκεκριμένο ζητάς και όχι ένα πράγμα που είναι στεγνό σε ένα έγγραφο. Τα χρήματα 

που έχει η Σ.Ε. να διαχειριστεί είναι συγκεκριμένα. Τα μοιράζει στα σχολεία και 
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φροντίζει να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες. Προωθούμε αιτήματα και 

διεκπεραιώνονται». (Δ7) 

•  «Έχουμε άριστη σχέση. Και νομίζω ότι και εκεί πάλι είναι θέμα προσωπικότητας του 

καθενός να ξέρει να συνδιαλλέγεται για να πάρει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη το 

σχολείο και να πείθει για αυτό που έχει ανάγκη. Η Σ.Ε. είναι στο πλευρό μας και μας 

έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ήδη το σχολείο έχει εξοπλιστεί υλικοτεχνικά σε καλό βαθμό». 

(Δ12) 

• «Έχουμε πολύ καλή σχέση. Συζητάμε μαζί τους διάφορα θέματα που προκύπτουν. 

Εντάξει, ο ρόλος τους είναι αναβαθμισμένος τα τελευταία χρόνια. Εξαρτάται το σχολείο 

από αυτή. Είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία». (Δ13) 

•  «Ομολογώ ότι τα πάμε καλά. Η επικοινωνία μας αφορά θέματα κτιριακά. Αυτό είναι το 

μεγάλο αγκάθι στη διεύθυνση. Μπορεί να καθυστερούν, αλλά γενικά είμαστε σε καλό 

επίπεδο. Δεν τους κατηγορώ ότι δεν φροντίζουν τα θέματά μας». (Δ19) 

•  «Η συνεργασία μας κινείται σε καλό επίπεδο. Και αν προκύψει κάποιο θέμα, το οποίο 

αργούν να μας το λύσουν, το λύνουμε με τους γονείς». (Δ25) 

• «Η σχέση μας είναι πάρα πολύ καλή. Μας καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες σε πολύ 

μεγάλο βαθμό». (Π29) 

Υπήρξαν όμως και πέντε Διευθυντές/Προϊστάμενοι (Δ3, Δ14, Π15, Δ17, Δ28), που 

διατύπωσαν την άποψη ότι η Σ.Ε. δεν είναι καθόλου ευέλικτη και ότι είναι εν μέρει αδιάφορη 

με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία: 

• «Για τη Σ.Ε. δεν έχω χειρότερα να πω. Θεωρώ ότι η Σ.Ε. που κατάφερε να έχει 

πράγματα στο σχολείο, όπως αυτά που δεν έχουν τα δικά μας σχολεία, ότι είναι 

καλύτερη από τη δική μας Σ.Ε. Τη δική μας δεν τη θεωρώ ευέλικτη. Αν θελήσουμε κάτι, 

κάνουμε ένα αίτημα και περιμένουμε. Καταλαβαίνετε όμως, όταν πρόκειται για κάτι 

επείγον ( π.χ. πέρυσι χάλασε η κλειδαριά από μία τάξη και κινδύνευαν τα πρωτάκια να 

κλειδωθούν), δεν τους περιμένουμε. Ψάχνουμε λύση είτε μέσω των γονέων είτε μέσω 

των συναδέλφων». (Δ3) 

• «Με τη Σ.Ε. είμαστε φιλικά εχθρικοί ή εχθρικά φίλοι. Έχουν άλλο τρόπο λειτουργίας 

αυτοί και άλλες απατήσεις εμείς, οπότε ερχόμαστε σε σύγκρουση μερικές φορές. Δηλαδή 

έχουμε ένα πρόβλημα στο σχολείο, πρέπει να κάνεις εντολή προμήθειας και αυτή να 

κινήσει τις όλες διαδικασίες. Μπορεί να γλιτώνεις χρόνο, αλλά αν προκύψει κάτι 

έκτακτο (π.χ. έσπασε το τζάμι) γίνεται να περιμένεις; Δε φταίνε αυτοί βέβαια. Είναι ένας 

τρόπος που αλλού δουλεύει, αλλού χωλαίνει». (Δ14) 
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• «Η Σ.Ε. κωλυσιεργεί». (Π15) 

• «Η Σ.Ε. βρίσκεται υπό την αιγίδα του Δήμου. Δεν επικοινωνούμε εμείς οι διευθυντές 

ακριβώς με τη Σ.Ε., αλλά με τους διοικητικούς υπαλλήλους, οπότε πέρα από το γεγονός 

ότι οι αποφάσεις τους καθορίζουν εντέλει τη λειτουργία του σχολείου, καλό θα ήταν να 

υπάρχει μία επικοινωνία μαζί τους , αλλά δεν υπάρχει». (Δ17) 

• «Η συνεργασία μας κινείται σε επίπεδα, έχω γίνει κουραστική εγώ και αυτοί αδιάφοροι. 

Είναι πολύ δύσκολο. Δε θέλω να θίξω τους ανθρώπους που είναι εκεί σε αυτές τις 

θέσεις, αλλά είναι πολύ λίγοι για να τα βγάλουν πέρα». (Δ28) 

Τέλος, μόνο δύο συμμετέχοντες (Δ10, Δ26) εξέφρασαν την άποψη ότι η σχέση τους 

με το Δήμο ξεφεύγει από τα στενά όρια της συνεργασίας με τη Σ.Ε.: 

• «Στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνει ο Δήμος, εκεί συμμετέχει ενεργά και το 

σχολείο. Ακόμα επισκέψεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, εκθέσεις που γίνονται εκεί. Όπου 

δίνεται η δυνατότητα, δίνει το παρών το σχολείο». (Δ10) 

• «Ο Δήμος μάς παραχωρεί το συνεδριακό κέντρο όταν θέλουμε να κάνουμε κάποια 

εκδήλωση». (Δ26) 

 

Εκκλησία 

Η συζήτηση της συνεργασίας των Διευθυντών/Προϊσταμένων, περιέλαβε και τη 

συνεργασία με την εκκλησία. Ένα πρώτο κομμάτι της συνεργασίας αυτής, όπως εκφράστηκε 

από το σύνολο σχεδόν των συμμετεχόντων, είναι ο εκκλησιασμός των μαθητών: 

•  «Με την εκκλησία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Κάνουμε τους καθιερωμένους 

εκκλησιασμούς». (Δ2) 

•  «Εκκλησιαζόμαστε, συμμετέχουμε σε μεγάλες γιορτές και στις τοπικές γιορτές, εφόσον 

βέβαια δε διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου». (Π4) 

• «Μόνο σε επίπεδο εκκλησιασμού, στις γιορτές και στις εθνικές επετείους». (Π5) 

• «Άριστη σχέση. Πηγαίνουμε όταν το αποφασίσει ο σύλλογος διδασκόντων και στις 

εθνικές επετείους. Με τον ιερέα έχουμε πολύ καλή σχέση». (Δ11) 

• «Οι σχέσεις είναι άριστες με την έννοια ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί. Οποτεδήποτε έχουμε 

την ευκαιρία, σε μεγάλες γιορτές ή τοπικές γιορτές, είμαστε πάντα εκεί». (Δ12) 

•  «Πάρα πολύ καλή σχέση. Γίνεται ο καθιερωμένος εκκλησιασμός, ο αγιασμός. Και με 

τον πάτερ έχουμε πολύ καλή σχέση». (Δ25) 

•  «Πραγματοποιούνται εκκλησιασμοί και στις εθνικές εορτές και πριν τα Χριστούγεννα 

και το Πάσχα αλλά και στη γιορτή κάποιων αγίων». (Π27) 
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•  «Σε επίπεδο εκκλησιασμού. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο».(Δ30) 

Μόνο μία Διευθύντρια διατύπωσε μία αντίθετη άποψη: 

• «Με την εκκλησία της ενορίας είχαμε καλύτερη σχέση παλιότερα. Το λέω με την έννοια 

ότι αν θέλαμε να κάνουμε έναν εκκλησιασμό, ο ιερέας ήταν πάντα πρόθυμος ενώ τώρα 

δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μας αρνήθηκαν μια δυο φορές. Μας είπαν μόνο στη 

Μητρόπολη. Για εμάς είναι μακριά». (Δ28) 

Μέσα από τις απόψεις αρκετών συμμετεχόντων (Δ1, Δ2, Δ6, Δ7, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, 

Δ13, Π15, Δ16, Δ17, Δ18, Δ19, Δ23, Δ26, Π27, Δ28), διαφάνηκε ότι η σχέση με την 

εκκλησία δεν περιορίζεται μόνο στους καθιερωμένους εκκλησιασμούς, αλλά κινείται και σε 

άλλα επίπεδα ( παραχώρηση αιθουσών από την εκκλησία για μάθημα ή για εκδηλώσεις, 

στελέχωση του κατηχητικού, ξεναγήσεις μαθητών στην ενορία, συμμετοχή μαθητών σε 

συσσίτια και εράνους που διοργανώνει η εκκλησία, στήριξη μαθητών με οικονομικά 

προβλήματα, επίσκεψη των ιερέων στις σχολικές μονάδες, οικονομική ενίσχυση της 

εκκλησίας προς το σχολείο για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν):  

• «Αλλά πέραν αυτού, έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με την εκκλησία και τον εφημέριο της 

ενορίας μας, γιατί δύο τάξεις του σχολείου μας στεγάζονται στο πνευματικό κέντρο της 

εκκλησίας, οπότε μας έχει παραχωρήσει η ίδια η εκκλησία ένα χώρο και χτίσαμε δύο 

τάξεις εκεί πέρα. Γιατί είχαμε πρόβλημα. Ένα κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο από το 

σεισμό. Οπότε οι σχέσεις μας είναι άριστες». (Δ1) 

• «Ο πάτερ εδώ και πέντε χρόνια στηρίζει το δεκατιανό του σχολείου. Επίσης στην αρχή 

της χρονιάς για τα λίγα παιδάκια που έχουν οικονομικά προβλήματα, φέρνει τα υλικά( 

τετράδια, τσάντες, ό, τι ζητάμε). Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση». (Δ2) 

•  «Από εκεί και πέρα όμως και με την εκκλησία και με τη μητρόπολη έχουμε συνεργαστεί 

στο παρελθόν. Στην αίθουσα της μητρόπολης έχουμε κάνει εκδηλώσεις. Υπάρχει δηλαδή 

συνεργασία». (Δ7) 

• «Κάποιοι συνάδελφοι κάνουν δράσεις. Μαζεύουμε τρόφιμα και ενισχύουμε και τα 

συσσίτια της εκκλησίας. Τα παιδιά μαθαίνουν, χαίρονται, μπαίνουν στο νόημα του 

εθελοντισμού, στο νόημα του να βοηθήσεις. Όχι της φιλανθρωπίας. Να βοηθήσεις το 

συνάνθρωπό σου, να σταθείς αλληλέγγυα όταν βλέπεις το πρόβλημά του». (Δ9) 

• «Πολλά παιδιά του σχολείου μας επισκέπτονται κυρίως Σαββατοκύριακο το κατηχητικό. 

Ο ιερέας επισκέπτεται το σχολείο μας κάθε χρόνο. Δεν κάνει προσηλυτισμό, απλά 

προσπαθεί και μεριμνά να μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά ανθρώπινες αξίες, ηθικές αξίες 
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και πιστεύω ότι κάνει πολύ σημαντικό έργο. Συμμετέχουμε σε εράνους που κάνει η 

εκκλησία». (Δ10) 

• «Η εκκλησία βοηθάει και με παρότρυνση δικιά μας κάποια παιδιά που έχουν ανάγκη με 

τρόφιμα και αυτό είναι προς τιμή του ιερέα μας». (Δ11) 

•  «Επίσης οι μεγάλες τάξεις πηγαίνουν στην εκκλησία και τους μιλάει ο παπάς, τους 

ξεναγεί. Και στο σχολείο όμως έχουμε φέρει τον ιερέα της ενορίας και τους μίλησε για 

διάφορα θέματα». (Δ13) 

•  «Όχι μόνο εκκλησιασμούς, κάνουμε και δράσεις. Σε συνεργασία σχολείου- εκκλησίας 

έγινε ένας χορός και τα έσοδα ήταν για το σχολείο». (Δ16) 

•  «Η σχέση μας με την εκκλησία είναι κυρίως τοπική. Κάνουμε αραιά και πού κανένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπου καλούμε τον ιερέα του χωριού να μας κάνει 

παρουσίαση. Κυρίως η εκκλησία βοηθά ως αρωγός σε ζητήματα στα οποία δεν μπορεί 

να λειτουργήσει η αυτοδιοίκηση. Π.χ. χρειαστήκαμε να βάψουμε το σχολείο και η 

εκκλησία διέθεσε κάποια χρήματα». (Δ17) 

• «Και με την εκκλησία έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Εκτός από τους εκκλησιασμούς, 

κάνουμε και εποπτικά το μάθημα των θρησκευτικών. Παρακολουθούμε τη θεία 

λειτουργία και ο ιερέας σταματά και μας εξηγεί κάποια πράγματα. Γίνεται εμβάθυνση 

έτσι». (Δ26) 

 

Εθελοντές κοινωνικού έργου 

Από τις απόψεις που καταγράφηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι 

στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, συνεργάζονται και 

με εθελοντές. Οι είκοσι έξι από τους τριάντα συμμετέχοντες, διατύπωσαν την άποψη ότι  

υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό στο σχολείο με απώτερο σκοπό να 

ωφεληθούν στο μέγιστο οι μαθητές. Για το λόγο αυτό κάποιοι (Δ1, Δ2, Δ3, Δ7, Π8, Δ13, 

Δ18, Δ20, Δ23, Δ25, Δ26, Π21, Π27) ισχυρίστηκαν ότι καλούν ειδικούς να μιλήσουν στους 

μαθητές και αρκετοί (Δ3, Π4, Π5, Δ6, Δ9, Δ10, Δ11, Δ14, Π15, Δ16, Δ17, Δ19, Δ20, Δ25, 

Δ26, Π27, Δ28, Δ30) δήλωσαν ότι ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γονέων ώστε εθελοντικά 

να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε οτιδήποτε χρειαστεί στο σχολείο: 

• «Καλούμε ειδικούς να μας μιλήσουν (π.χ. μεθαύριο έχουμε διατροφολόγο). Έχουν έρθει 

και από τη Διεύθυνση Υγείας να μας μιλήσουν, έχει έρθει κτηνίατρος, η φιλοζωική, γιατί 

έχουμε και ένα φιλοξενούμενο ζώο, το οποίο το έχουμε υπό την προστασία μας». (Δ2) 
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• «Οι γονείς και για βάψιμο της περίφραξης έχουν έρθει και για τους τοίχους τους 

εξωτερικούς του σχολείου. Κάποιες φορές φωνάξαμε ένα γονιό που ήξερε από 

ηλεκτρολογικά να μας βοηθήσει». (Δ6) 

•  «Όταν έρχονται και γράφονται στην Α΄ Τάξη, τους ρωτάω για το επάγγελμά τους. Έχω 

ήδη αρκετούς συγκολλητές, σιδεράδες που φτιάχνουν διάφορα, πόρτες χαλάνε. Πας 

κάνεις έγγραφο στο Δημαρχείο για να έρθει μετά από 2-3 μέρες, μία εβδομάδα και εσύ 

καίγεσαι. Τους παίρνω τηλέφωνο και έρχονται και βοηθάνε». (Δ9) 

• «Γονείς ταλαντούχοι για εικαστικές παρεμβάσεις». (Δ10) 

•  «Και για βοήθεια έρχονται συγκεκριμένοι γονείς. Δηλαδή όταν χρειάστηκε να βάψω το 

σχολείο και να κάνω κάποιες αλλαγές που χρειάζονταν χέρια, ήταν πρόθυμοι οι γονείς. 

Οι συγκεκριμένοι βέβαια γονείς». (Π15) 

•  «Έχουν γίνει εθελοντικές εργασίες στο σχολείο, αλλά ήταν κυρίως γονείς και κάποιοι 

φίλοι, οι οποίοι βοήθησαν σε κομμάτια δεντροφύτευσης , σε καλλωπισμούς εξωτερικού 

χώρου». (Δ17) 

•  «Έχουμε προσφορές. Οτιδήποτε δηλαδή χρειαστούμε. Λέω ότι το ευχάριστο είναι αυτό. 

Οι γονείς είναι πρόθυμοι. Και αν δεν είναι όλοι, δηλαδή είναι συνήθως οι ίδιοι και οι 

ίδιοι αυτοί που έρχονται. Και μόνο που έρχονται λίγοι, καλύπτονται οι ανάγκες του 

σχολείου και έτσι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και αυτό του εθελοντισμού προσπαθώ να 

το περάσω και στα παιδιά μέσω προγραμμάτων που κάνουμε. Είναι πρόθυμοι και 

προσφέρουν και προσωπική εργασία. Με αυτόν τον τρόπο είχαν βάψει οι γονείς το 

σχολείο πριν δύο χρόνια. Γενικώς προσφέρουν οι άνθρωποι. Είναι πολύ κοντά». (Δ19) 

• «Διάφοροι φορείς μάς παίρνουν από μόνοι τους τηλέφωνο για αν έρθουν, είτε να 

μιλήσουν στα παιδιά είτε αν πρόκειται για το κέντρο υγείας να τα εξετάσουν. Υπάρχουν 

και γονείς που έρχονται αφιλοκερδώς και επιδιορθώνουν ζημιές». (Δ20) 

•  «Συνέχεια οι γονείς, τα μαστόρια είναι φουλ. Έχουμε από ντεκορατέρ μέχρι και 

υδραυλικούς. Επίσης σύλλογοι, φορείς μάς δανείζουν αφιλοκερδώς στολές όταν 

επρόκειτο να κάνουμε κάποια γιορτή. Διάφοροι επαγγελματίες κάνουν στο σχολείο 

χορηγίες. Φέτος ειδικά με αφορμή το πρόγραμμα της ρομποτικής, πολλοί φορείς μάς 

πρόσφεραν τη βοήθειά τους στελεχώνοντας το πρόγραμμά μας αυτό». ( Δ26) 

• «Κάθε χρόνο επισκέπτονται μετά από πρόσκλησή μας το σχολείο διάφοροι φορείς, οι 

οποίοι εθελοντικά προσφέρουν τις γνώσεις τους στους μαθητές μας. Τα τελευταία τρία 

χρόνια έχουν έρθει στο σχολείο εκπρόσωποι από Μ.Κ.Ο. (όπως οι Γιατροί Καρδιάς και 

το Χαμόγελο του Παιδιού), από τον Ερυθρό  Σταυρό, από την Αστυνομία, την 
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Πυροσβεστική, το Κέντρο Υγείας και τους εθελοντές αιμοδοσίας. Και βέβαια για να μην 

το ξεχάσω, δε λείπει και η εθελοντική βοήθεια γονέων είτε για να καθαριστεί η αυλή 

είτε για να επιδιορθωθεί κάποια βλάβη». (Π27) 

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση ενός συμμετέχοντα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι οι 

γονείς δεν προσφέρουν καμία εθελοντική βοήθεια στο σχολείο: 

• «Δεν υπάρχει εθελοντική βοήθεια από γονείς. Έχουμε γονείς που είναι υδραυλικοί ή 

ηλεκτρολόγοι, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το σχολείο, να έρθουν να 

επιδιορθώσουν μία βλάβη». (Δ23) 

 

Παραγωγικές μονάδες 

Η επικοινωνία των Διευθυντών/Προϊσταμένων με το εξωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου, όπως προέκυψε από τις δηλώσεις των συμμετεχόντων, αφορά και στη συνεργασία 

με τις παραγωγικές μονάδες. Ομόθυμη άποψη εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στο ότι η 

συνεργασία τους με τις παραγωγικές μονάδες κινείται κυρίως στο επίπεδο των διδακτικών 

επισκέψεων. Συμφώνησαν επίσης στο ότι αυτές οι επισκέψεις προάγουν την ενεργητική και 

τη βιωματική μάθηση των παιδιών: 

• «Στα πλαίσια των διδακτικών επισκέψεων, επισκεπτόμαστε κάποιες παραγωγικές 

μονάδες». (Δ1) 

•  «Διδακτικές επισκέψεις. Μαθαίνουν πώς λειτουργεί  η βιομηχανία». (Δ9) 

• «Κάνουμε επισκέψεις σε γαλακτοκομικές μονάδες της περιοχής. Εντυπωσιάζονται, 

βλέπουν πράγματα. Σίγουρα τα απασχολεί να δουν την παραγωγική διαδικασία γιατί 

κάποιων παιδιών οι γονείς εργάζονται σε αυτές τις μονάδες. Βλέπουν τις συνθήκες 

εργασίας και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό». (Δ10) 

• «Επισκεπτόμαστε τοπικές κτηνοτροφικές μονάδες και γαλακτοβιομηχανίες. Τα παιδιά 

μαθαίνουν με τρόπο ζωντανό για τη δουλειά του κτηνοτρόφου. Και συνήθως ετοιμάζουν 

ένα ερωτηματολόγιο». (Δ11) 

• «Κάνουμε επισκέψεις σε εργοστάσια. Ανάλογα δηλαδή με τα προγράμματα που 

υλοποιούνται πραγματοποιούμε και τις επισκέψεις. Είναι καλό να δουν τα παιδιά αυτό 

το οικονομικό στοιχείο της παραγωγής. Από πού ξεκινάει ένα προϊόν και πού καταλήγει. 

Είναι και εντυπωσιακό εξάλλου. Είναι και η σύγχρονη τεχνολογία που πρέπει να 

προσεγγίσουν και την αγαπούν νομίζω. Είναι καλό, αλλά είναι ωραίο όταν εντάσσεται 

αυτό μέσα σε κάποιο πρόγραμμα. Αλλά και αν δεν υλοποιείται κάποιο πρόγραμμα, θα 
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φροντίσουμε να πραγματοποιήσουμε μία επίσκεψη. Δε γίνεται αλλιώς. Πρέπει να τη 

δουν την παραγωγική διαδικασία». (Δ12) 

• «Σχεδόν στις περισσότερες της περιοχής και εκτός περιοχής έχουμε πάει. Πιστεύω ότι 

τα παιδιά μαθαίνουν για το τι συμβαίνει εδώ κυρίως στην περιοχή μας, μαθαίνουν τι 

καλλιεργείται, πώς καλλιεργείται, τι παράγεται, όλα αυτά. Και πιστεύω ότι μπαίνουν στη 

διαδικασία να ξέρουν τι συμβαίνει ώστε αργότερα όταν βγουν στην αγορά εργασίας, να 

είναι ενημερωμένοι και για το τι παράγεται, το τι καλλιεργείται και για το πώς ζουν οι 

γονείς τους». (Δ13) 

• «Πολύ σημαντικό, γιατί εκεί δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με 

την παραγωγική διαδικασία. Μέσω των επισκέψεων αυτών προάγεις την ενεργητική και 

τη βιωματική μάθηση. Το παιδί έρχεται σε επαφή και αντιλαμβάνεται όλη την 

παραγωγική διαδικασία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί καταλαβαίνει ότι 

ορισμένα πράγματα τα οποία τα μαθαίνει μέσα από το βιβλίο και μέσα από άλλους 

τρόπους ή από μια μεθοδολογία, να τα δει πώς αυτά εξελίσσονται στην πράξη σε μία 

παραγωγική εφαρμογή». (Δ18) 

•  «Τις επισκεπτόμαστε στα πλαίσια των διδακτικών επισκέψεων. Ό, τι μαθαίνουν τα 

παιδιά εκτός βιβλίου καλό είναι. Η βιωματική μάθηση είναι πολύ σημαντική». (Δ25) 

Τρεις εκ των ερωτηθέντων (Δ16, Δ17, Δ26), δήλωσαν ότι πέρα από τις διδακτικές 

επισκέψεις που πραγματοποιούν στις παραγωγικές μονάδες, οι μονάδες αυτές ενισχύουν 

οικονομικά τα σχολεία τους: 

• «Ενισχύουν με τον τρόπο τους το σχολείο. Και βέβαια κάνουμε και διδακτικές 

επισκέψεις». (Δ16) 

•  «Κυρίως με βιομηχανίες από τη βιομηχανική ζώνη , όπου έχουμε αναπτύξει καλές 

σχέσεις. Τους επισκεπτόμαστε τακτικά και ό, τι έχει ζητηθεί σε υλικοτεχνική υποδομή, 

μας στηρίζουν κανονικά». (Δ17) 

• «Κάνουμε διδακτικές επισκέψεις αλλά εκτός από αυτό είναι και χορηγοί μας. Φέτος 

ειδικά με αφορμή το πρόγραμμα της ρομποτικής συνεργαστήκαμε με πολλές 

βιομηχανίες». (Δ26) 

Υπήρξε όμως και ένας συμμετέχοντας που εξέφρασε μία πικρία όσον αφορά στη μη 

στήριξη της σχολικής του μονάδας από τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής: 

• «Δε στήριξαν ανάλογα με τη δυναμική και τις δυνατότητές τους το σχολείο». (Δ10) 
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  Συνεργασία με άλλα σχολεία ( Νηπιαγωγεία, Γυμνάσιο, άλλα Δημοτικά) 

Τέλος, όλοι οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι, άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε 

μικρότερο βαθμό,  ισχυρίστηκαν ότι συνεργάζονται με τα σχολεία της ίδιας ή διαφορετικής 

βαθμίδας. Μέσα από την καταγραφή των απόψεών τους, διαφάνηκε ότι η συνεργασία με τα 

Νηπιαγωγεία δεν περιορίζεται μονάχα σε μία επίσκεψη των νηπίων στο χώρο του δημοτικού 

προκειμένου να γνωρίσουν το χώρο και τους δασκάλους, όπως αυτός εκφράστηκε από τρεις 

μόνο συμμετέχοντες: 

• «Η μόνη δράση με το νηπιαγωγείο είναι στο πλαίσιο της μετάβασης». (Δ9) 

• «Το νηπιαγωγείο δεν είναι δίπλα. Έχουμε όμως μία επικοινωνία στα πλαίσια αυτού που 

προβλέπεται στη μετάβαση. Από κοινού άλλη δράση όχι. Θέλουμε όμως να πάνε και τα 

δικά μας τα πρωτάκια να γνωριστούνε και να έρθουν και αυτά. Να το κάνουμε έτσι για 

ένα μήνα με δράσεις και παιχνίδια». (Δ20) 

• «Το νηπιαγωγείο έρχεται μια φορά σε εμάς στα πλαίσια αυτού που λέμε μετάβαση». 

(Δ25) 

Δεκαοχτώ εκ των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι μεταξύ δημοτικού και νηπιαγωγείου 

γίνονται κοινά projects, κοινές γιορτές, κοινές δράσεις, ακόμα και διδακτικές επισκέψεις από 

κοινού, κάτι που έχει ως απόρροια η μετάβαση να είναι καθημερινή. Όπως ισχυρίστηκαν 

αρκετοί από τους ερωτηθέντες (Δ2, Π4, Δ6, Δ7, Δ11, Δ12, Δ13, Π15, Δ16, Δ17, Δ26, Π27), 

σε αυτό βοηθά και το γεγονός ότι τα περισσότερα νηπιαγωγεία είναι δίπλα ή συστεγάζονται 

με τα δημοτικά σχολεία, οπότε στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούν σαν μία μονάδα: 

• «Με το νηπιαγωγείο έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, γιατί το νηπιαγωγείο δε θεωρείται 

ότι είναι ξεχωριστή μονάδα σε εμάς. Είναι ακριβώς δίπλα και ό, τι κάνουμε το κάνουμε 

από κοινού. Όλες τις γιορτές, τον αγιασμό, τα γλέντια, κάποιες εκδρομές. Τώρα η Α΄ 

Τάξη με το νηπιαγωγείο κάνουν μαζί ένα πρόγραμμα, η Β΄ Τάξη με το νηπιαγωγείο 

κάνουν τη γενοκτονία των Ποντίων, άλλο πρόγραμμα». (Δ2) 

•  «Με το νηπιαγωγείο συνεργαζόμαστε σε θέματα μετάβασης αλλά και σε θέματα 

λειτουργίας. Είναι δίπλα. Είμαστε στην ίδια αυλή, απλά δεν προαυλιζόμαστε μαζί. 

Κάνουμε και κοινές δράσεις και αγιασμό μαζί. Δεν έχει τύχει να πάμε μαζί εκδρομή. 

Νομίζω κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Στις εκδρομές έχουν δυσκολία 

μετακίνησης. Τα νηπιαγωγεία έχουν άλλο πλαίσιο. Και projects κοινά κάνουμε». (Δ7) 

•  «Η σχέση μας με το νηπιαγωγείο είναι άριστη γιατί είμαστε σχεδόν στον ίδιο χώρο και 

έτσι έχουμε τη μετάβαση τόσο όμορφη και τόσο ωραία. Ούτε καταλαβαίνουν τα παιδιά 

πώς ήρθαν από το ένα σχολείο στο άλλο. Και ίδια αυλή έχουμε σχεδόν. Είναι πολύ 
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εύκολο για εμάς αυτό. Μας βλέπουν, μας μαθαίνουν, είναι καθημερινή η μετάβαση». 

(Δ12) 

• «Μέχρι στιγμής έχουμε κάθετη επικοινωνία με το νηπιαγωγείο, το οποίο βρίσκεται 

δίπλα ακριβώς. Σχεδόν καθημερινή με τη νηπιαγωγό και κάνουμε κοινές γιορτές. 

Συνδιοργανώνουμε δηλαδή με τις μικρότερες τάξεις ( νηπιαγωγείο- Α΄ Τάξη)». (Δ17) 

•  «Τα διπλανά νηπιαγωγεία κάνουν καθ΄όλη τη διάρκεια της χρονιάς το πέρασμά τους 

στο σχολείο μας στις βόλτες τους. Έρχονται, μας βλέπουν, μας λένε και τα κάλαντα». 

(Δ19) 

• «Κάνουμε πρόγραμμα μετάβασης και έρχονται τα γειτονικά νηπιαγωγεία δυο τρεις 

φορές το χρόνο εκεί το Μάιο και τους έχουμε καλεσμένους για δραστηριότητες». (Δ28) 

Ωστόσο υπήρξαν και έξι συμμετέχοντες (Δ1, Δ10, Δ14, Δ18, Δ23, Π27), που 

ανέφεραν ότι στα πλαίσια της συνεργασίας τους με τα νηπιαγωγεία, πέρα από τα ανωτέρω, 

ενημερώνονται και για την επίδοση των νηπίων, για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες που κάποιο 

νήπιο αντιμετωπίζει καθώς και για το οικογενειακό τους περιβάλλον: 

• «Υπάρχει επαφή και με το νηπιαγωγείο. Και στα πλαίσια της μετάβασης από το ένα 

σχολείο στο άλλο, αλλά υπάρχει και επικοινωνία τακτική με τις νηπιαγωγούς, 

συνεργασία. Με το νηπιαγωγείο έχουμε διοργανώσει και εκδρομές από κοινού». (Δ1) 

•  «Συνήθως με το νηπιαγωγείο που γειτνιάζει έχουμε μία επικοινωνία και επαφή όσον 

αφορά την επίδοση των παιδιών πριν έρθουν σε εμάς, για τη μετάβασή τους δηλαδή από 

την προσχολική στη σχολική εκπαίδευση. Από εκεί και πέρα σε διάφορες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις συνήθως έρχονται και μας επισκέπτονται». (Δ10) 

• «Στο τέλος της χρονιάς όταν γίνεται η μετάβαση. Όταν έρχονται τα νήπια, συνήθως μία 

φορά,  να δουν πώς είναι το σχολείο για να προετοιμαστούν. Και μετά υπάρχουν επαφές 

μεταξύ των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου και της Α΄ Τάξης. Μπορεί κάποιο παιδί να 

θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά έστω και το γενικό πλαίσιο να πάρουν, το τάδε παιδί 

είναι έτσι, έχει αυτές τις μαθησιακές δυσκολίες, είναι θετικό». (Δ14) 

•  «Επίσης έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το νηπιαγωγείο που είναι ακριβώς δίπλα 

μας. Όλες τις γιορτές, τον αγιασμό, τις εκδηλώσεις κάποιες δράσεις, ακόμα και κάποιες 

διδακτικές επισκέψεις τις κάνουμε μαζί. Η μετάβαση είναι πλέον σε καθημερινή βάση. 

Συζητάμε με τη νηπιαγωγό για το κάθε παιδάκι ξεχωριστά, οπότε όταν έρχεται στην Α΄ 

Τάξη είμαστε γνώστες τόσο του οικογενειακού του όσο και του γνωστικού του 

υπόβαθρου». (Π27) 
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Υπήρξαν όμως και τρεις Προϊστάμενοι ολιγοθέσιων σχολείων (Π5, Π22, Π24), που 

ισχυρίστηκαν ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία με τα νηπιαγωγεία γιατί στο χωριό που 

εδρεύει το δημοτικό δεν λειτουργεί νηπιαγωγείο και τα υπόλοιπα νηπιαγωγεία είναι μακριά: 

• «Νηπιαγωγείο δεν υπάρχει πλέον στο χωριό και τα άλλα νηπιαγωγεία είναι αρκετά 

μακριά».( Π5) 

Όσον αφορά στη συνεργασία με το γυμνάσιο, από το σύνολο των τριάντα 

ερωτηθέντων, μόνο τέσσερις εξέφρασαν την άποψη ότι δεν έχουν καμία ουσιαστική 

επικοινωνία με το γυμνάσιο ( Π4, Π5, Π22, Π24), λόγω του απομακρυσμένου της περιοχής. 

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση ενός συμμετέχοντα: 

• «Η μόνη επαφή με το γυμνάσιο είναι όταν πηγαίνω τα απολυτήρια. Εξάλλου τα 

παιδάκια είναι λίγα, 2-3 κάθε χρόνο. Και προφανώς μία επίσκεψη στο γυμνάσιο δεν 

είναι εφικτή. Τι θα τα κάνω τα άλλα τα παιδάκια, αφού μόνη μου είμαι στο σχολείο». 

(Π4) 

• «Το γυμνάσιο είναι αρκετά μακριά». ( Π5) 

Όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ισχυρίστηκαν ότι συνεργάζονται με το γυμνάσιο 

στα πλαίσια της μετάβασης. Οι περισσότεροι εξ αυτών ( Δ2, Δ6, Π8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ13, 

Δ14, Π15, Δ16, Δ18, Δ19, Δ20, Π21, Δ23, Δ25, Π27, Δ28, Π29), δήλωσαν ότι η συνεργασία 

τους με το γυμνάσιο περιλαμβάνει μόνο 1-2 επισκέψεις των μαθητών της ΣΤ΄ στο χώρο του 

γυμνασίου προκειμένου να εγκλιματιστούν στο καινούριο τους σχολείο: 

•  «Η μόνη δράση με το γυμνάσιο είναι στο πλαίσιο της μετάβασης». (Δ9) 

•  «Πάμε μία φορά στο γυμνάσιο που ανήκουμε γεωγραφικά και παίρνουν μία αίσθηση 

του πώς είναι. Ότι υπάρχουν διάφοροι καθηγητές, διάφορες αίθουσες». (Δ14) 

•  «Δεν έχουμε εδώ γυμνάσιο. Είναι στο διπλανό χωριό, αλλά υπάρχει επικοινωνία. Και 

εκεί πηγαίνουμε για μετάβαση». (Δ16) 

•  «Με το γυμνάσιο, στα πλαίσια της μετάβασης. Κάνουν οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης μια 

προεργασία, παρουσιάζουν τις ερωτήσεις τους και επισκεπτόμαστε τον χώρο εκεί». 

(Δ19) 

• «Μια φορά το χρόνο συνεργαζόμαστε και με το γυμνάσιο. Έτσι οι μαθητές της Στ ΄ 

Τάξης επισκέπτονται το χώρο του γυμνασίου, γνωρίζονται με τους καθηγητές και 

ξεναγούνται στο καινούριο τους σχολείο». (Π27) 

Υπήρξαν όμως και επτά Διευθυντές (Δ1, Δ3,Δ7,Δ12, Δ17, Δ26 , Δ30), οι οποίοι 

διατύπωσαν την άποψη ότι η συνεργασία τους με το γυμνάσιο ξεπερνά τα στενά όρια των 1-2 

επισκέψεων και επεκτείνεται σε περαιτέρω κοινές δράσεις, όπως κοινές εκδρομές, επισκέψεις 
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και των παιδιών του γυμνασίου στο δημοτικό σχολείο, καθώς και σε ενημέρωση για την 

πρόοδο των παιδιών που φοιτούν πλέον στην ανώτερη βαθμίδα. Και όλα αυτά με απώτερο 

στόχο την επιδίωξη μιας πιο ουσιαστικής επικοινωνίας: 

• «Την Προηγούμενη Κυριακή ανοίξαμε το σχολείο πάλι εν γνώσει του προϊσταμένου και 

κάναμε το τρίτο σχολικό πρωτάθλημα για το σκάκι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Δηλαδή ήρθε σε εμάς ο φορέας που το διοργάνωσε και φιλοξενήθηκαν 

παιδιά και από τις δύο βαθμίδες. Συνήθως μία φορά μάς δέχονται και στο γυμνάσιο, 

στα πλαίσια της μετάβασης». (Δ3) 

•  «Με το γυμνάσιο διοργανώνουμε κοινή εκδρομή ΣΤ΄ Τάξης και Α΄ γυμνασίου στο 

πλαίσιο της επικοινωνίας με το διευθυντή του γυμνασίου». (Δ7) 

• «Είναι καταπληκτική η κυρία γυμνασιάρχης εκεί και έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. 

Αναπτύσσουμε δηλαδή ήδη τόσο καλή συνεργασία και πιστεύω ότι και αυτοί έχουν όλο 

και περισσότερες επαφές με τα παιδιά. Έχουν δηλαδή καλύτερη ενημέρωση σε επίπεδο 

για το κάθε παιδί, ποιο είναι, τι είναι, τι χρειάζεται και κάνουν και καλύτερα τη δουλειά 

τους. Αλλά και εμείς αφού φύγουν τα παιδιά συνεχίζουμε να ενδιαφερόμαστε. Όπως 

τώρα μάθαμε ήδη για τα παιδιά μας, από τότε που τα ανέλαβαν ως τώρα έχουν ήδη βρει 

το δρόμο τους και χαιρόμαστε για τους περσινούς μας μαθητές. Είμαστε σε διαρκή 

συνεργασία». (Δ12) 

• «Με το γυμνάσιο κάνουμε κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που λέγεται μετάβαση, όπου εκεί 

μας επισκέπτεται και το γυμνάσιο και το φιλοξενούμε στο δημοτικό αλλά και οι μαθητές 

της ΣΤ΄ Τάξης πηγαίνουν στο γυμνάσιο και ξεναγούνται και φιλοξενούνται. Οριζόντια 

δεν έχουμε ακόμα». (Δ17) 

•  «Συνεργαζόμαστε με το γυμνάσιο στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με τα ρώσικα 

σχολεία και κάνουμε και με αυτούς κοινές δράσεις. Επίσης, με το γυμνάσιο ειδικά, το 

έχουμε ανοίξει λίγο παραπάνω. Έχουμε μία ομάδα ρομποτικής που θα συνεχίσει και στο 

γυμνάσιο και θα κάνουμε μια κοινή ομάδα». (Δ26) 

Τέλος, όσον αφορά στη συνεργασία με τα άλλα Δημοτικά Σχολεία, οι 

Διευθυντές/Προϊστάμενοι δήλωσαν ότι υλοποιούν κοινές δράσεις, γιορτές και εκδηλώσεις ( 

Δ6, Δ7, Δ10, Δ13, Δ16, Δ18, Δ19, Δ23, Δ25, Δ26, Π27, Δ28, Δ29, Δ30) , φιλοξενούν στο 

χώρο τους άλλα σχολεία (Δ2, Δ3, Π4), συνεργάζονται σε επίπεδο διεύθυνσης (Δ12, Δ19) και 

πραγματοποιούν από κοινού διδακτικές επισκέψεις (Δ1, Π5, Δ7, Π8, Δ11, Δ13, Π15, Δ17, 

Δ18, Π21, Π22, Π24): 
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• «Έχουμε συνεργαστεί όμως και αρκετές φορές με τα δημοτικά σχολεία της πόλης του 

Κιλκίς, σε επίπεδο διδακτικών επισκέψεων». (Δ1) 

• «Με άλλα δημοτικά, θα πάμε, θα έρθουν. Φέτος θα τους καλέσουμε εμείς στο δικό μας 

σχολείο». (Δ2) 

• «Αυτό που κάναμε φέτος ήταν να φιλοξενήσουμε ένα θέατρο και ήρθαν τρία δημοτικά 

και είδαν αυτό το θέατρο. Δηλαδή τους παραχωρήσαμε το χώρο μας. Την προηγούμενη 

Κυριακή ανοίξαμε το σχολείο πάλι εν γνώσει του Προϊσταμένου και κάναμε το τρίτο 

σχολικό πρωτάθλημα για το σκάκι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Δηλαδή, ήρθε σε εμάς ο φορέας που το διοργάνωσε και φιλοξενήθηκαν παιδιά και από 

τις δύο βαθμίδες». (Δ3) 

•  «Με τα άλλα δημοτικά κάνουμε κοινές εκδρομές και δράσεις. Έχουμε συνεργαστεί 

όμως και σε επίπεδο τμημάτων μέσα σε προγράμματα ευρωπαϊκού τύπου. Επειδή είμαι 

και συνδικαλιστικά εμπλεκόμενος, υπάρχει απόλυτη επικοινωνία». (Δ7) 

•  «Με τα δημοτικά κάνουμε από κοινού δράσεις στην πλατεία, όταν συμμετέχουμε στις 

εκδηλώσεις του Δήμου, σε χορούς, παρουσιάσεις κτλ.». ( Δ10) 

• «Με τα διπλανά σχολεία έχουμε πολύ καλή σχέση και σε επίπεδο διεύθυνσης. Αλλά 

νομίζω ότι με αυτά τα όμορα σχολεία, θα μπορούμε πλέον σε μία γειτονιά με 3-4-5 

όμορα σχολεία και να ανταλλάσσουμε σκέψεις και καλές πρακτικές, αλλά και να 

κάνουμε δράσεις συνεργασίας». (Δ12) 

• « Με τα άλλα δημοτικά κάνουμε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις από κοινού». (Δ16) 

• «Με άλλα δημοτικά σε επίπεδο διδακτικών επισκέψεων. Συνεργασία σε επίπεδο 

εκπαιδευτικών δράσεων και σε επίπεδο παιδαγωγικών θεμάτων και στη δημιουργία των 

ομάδων σχολείου». (Δ18) 

• «Συνεργαζόμαστε με άλλα σχολεία για διάφορα θέματα και ετοιμάζουμε φέτος με ένα 

άλλο δημοτικό κοινή γιορτή για την 25η Μαρτίου στο συνεδριακό. Και μέσα από 

προγράμματα περιβαλλοντικά, σίγουρα συνεργάζεσαι, και με αθλητικές δραστηριότητες. 

Επίσης, αν χρειαστώ κάτι από άλλα σχολεία δεν υπάρχει θέμα. Για βοήθεια, να κάνουμε 

κάτι και τα λοιπά. Έχω την ευκολία να σηκώσω το τηλέφωνο και να πω. Δηλαδή 

είμαστε όλοι ένας κύκλος γνωστών που σίγουρα στηρίζουν και όσον αφορά τώρα τα 

σχολεία». (Δ19) 

• «Με άλλα δημοτικά στους σχολικούς αγώνες και την ημέρα του σχολικού αθλητισμού 

γίνονται κοινές δράσεις». (Δ23) 
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•  «Συνεργαζόμαστε με τα όμορα σχολεία, προκειμένου να συλλέξουμε από κοινού 

πλαστικά καπάκια για φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς και τρόφιμα για άπορες οικογένειες 

του Δήμου». (Π27) 

• «Συνεργαζόμαστε και με κάποια δημοτικά. Κάνουμε κυρίως από κοινού 

περιβαλλοντικές δράσεις». (Δ28) 

Όσον αφορά στο κομμάτι των κοινών διδακτικών επισκέψεων, διαπιστώθηκε ότι ο 

κύριος λόγος αυτής της συνεργασίας δεν έχει παιδαγωγικό περιεχόμενο, αλλά εντελώς 

πρακτικό, καθώς γίνεται για τη διευκόλυνση της μεταφοράς και τη μείωση του αντίτιμου του 

εισιτηρίου: 

• «Με άλλα δημοτικά μόνο σε περιπτώσεις διδακτικών επισκέψεων. Και αυτές βέβαια 

είναι λίγες γιατί δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Δεν μπορούν οι οικογένειες να 

αντέξουν το βάρος πολλών διδακτικών επισκέψεων. Πρέπει λοιπόν οι εκδρομές να 

γίνονται πάντοτε σε συνεργασία με κάποιο άλλο σχολείο». (Π5) 

•  «Με άλλα δημοτικά βρισκόμαστε στις διδακτικές επισκέψεις. Λόγω του ότι τα παιδιά 

μας είναι λίγα, ερχόμαστε σε επαφή για να κάνουμε από κοινού διδακτικές επισκέψεις, 

μόνο και μόνο για την τιμή του εισιτηρίου». (Δ11) 

• «Εννοείται ότι πρέπει να έχεις καλή γειτνίαση. Και ειδικά όταν τα σχολεία είναι μικρά, 

και εκδρομή να θέλεις να κάνεις, δεν μπορείς να τη στηρίξεις αν δεν έχεις κάποιο άλλο 

σχολείο να είσαι μαζί για να μπορέσεις να καλύψεις και τα έξοδα και τα λεωφορεία και 

όλα». (Π15) 

Όσον αφορά στη συνεργασία με τα δημοτικά, διατυπώθηκε και μία αντίθετη άποψη, 

καθώς δύο εκ των συμμετεχόντων (Δ9, Δ14) δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία συνεργασία και με 

τα άλλα δημοτικά σχολεία: 

•  «Με άλλα δημοτικά δεν έτυχε να συνεργαστούμε». (Δ9) 

• «Υποτίθεται με το καινούριο σύστημα , με τα όμορα σχολεία θα κάνουμε κοινές δράσεις. 

Ακόμα όμως δεν έχουμε βρει κάτι κοινό να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές ιδέες που δεν 

έχουν γίνει ακόμα πράξη». (Δ14) 

Ένα τέταρτο και τελευταίο ζήτημα που εντάσσεται σε αυτή τη θεματική ενότητα είναι 

ποια μορφή και ποια μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιούν πιο συχνά οι Διευθυντές/ 

Προϊστάμενοι. Όσον αφορά στη μορφή της επικοινωνίας, οι είκοσι τέσσερις από τους τριάντα 

συμμετέχοντες (80%)  δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κυρίως την προφορική επικοινωνία, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δε θα επικοινωνήσουν και γραπτώς αν το απαιτήσει η περίσταση: 
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•  «Την προφορική κυρίως. Βέβαια όπου χρειάζεται ένα πιο επίσημο ύφος, σε κάποιους 

φορείς δηλαδή, τότε χρησιμοποιώ τη γραπτή». (Δ1) 

• «Πιο καλή θεωρώ την άμεση. Και άμα είναι να τον δω, ακόμα καλύτερα. Πρώτα θα 

πάρω τηλέφωνο και αν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, μία πρόσκληση ή κάτι, θα συντάξω 

το έγγραφο». (Δ2) 

•  «Όταν είσαι σε μικρό σχολείο, κυρίως τηλεφωνικά νομίζω. Δηλαδή θα στείλεις και το 

έγγραφό σου αν χρειαστεί, αφού έχεις μιλήσει πρώτα». (Π4) 

•  «Πιο συχνά την προφορική. Τη γραπτή, όταν χρειάζεται κάτι επίσημο, ένα αίτημα». 

(Δ6) 

•  «Έχω μια αμεσότητα από ότι μου λένε όλοι. Μιλάω και στον ενικό σε όλους τους 

γονείς. Δεν έχουμε θέματα. Αλλά όταν υπάρχουν θέματα τυπικά και βλέπω ότι πιθανόν 

θα αντιμετωπίσω κάποια δυσκολία, εγγράφως». (Δ9) 

•  «Εξαρτάται το θέμα. Αν είναι πολύ σοβαρό το θέμα, για το οποίο πρέπει να είσαι 

κατοχυρωμένος νομικά, γραπτά. Αν όμως είναι ένα θέμα το οποίο μπορείς να λύσεις σε 

προφορικό πλαίσιο, τηλεφωνικά και δια ζώσης. Κυρίως όμως προφορικά». (Π15) 

•  «Νομίζω προφορική». (Δ19) 

• «Τηλέφωνο, προφορική. Αλλά όταν χρειάζεται και είναι π.χ. δουλειές με το Δήμο, να 

αναφέρω ένα πρόβλημα, αλλά ξέρω ότι άμα δε στείλω χαρτί θα πετάξει στον αέρα, 

οπότε στέλνω χαρτί εγγράφως. Πρώτα όμως έχω πάρει τηλέφωνο και ενημερώνω και 

μετά ξαναπαίρνω τηλέφωνο για να δω τι γίνεται. Με επίσημους φορείς λοιπόν 

εγγράφως. Όπως και στους γονείς, πολλές φορές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, 

εγγράφως». (Δ20) 

•  «Προφορική, αμεσότητα εννοείται». (Δ25) 

•  «Κυρίως προφορική». (Π29) 

• «Πιο συχνά την διαπροσωπική επικοινωνία γιατί έτσι λύνονται τα θέματα πιο γρήγορα 

και δε διογκώνονται. Πολλές φορές χρησιμοποιώ και την τηλεφωνική επικοινωνία όταν 

δε γίνεται διαφορετικά». (Δ30) 

Ωστόσο, υπήρξαν και τέσσερις συμμετέχοντες (Δ10, Δ12, Δ14, Δ23), που 

ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποιούν εξίσου συχνά και τις δύο μορφές επικοινωνίας : 

• «Και τις δύο το ίδιο συχνά. Όταν απευθύνομαι σε επίσημες δομές για να κάνουμε κάτι 

που πρέπει να γίνει οργανωμένα και με ανάληψη ευθύνης, εκεί αποστέλλουμε έγγραφα. 

Σε διαφορετικές περιπτώσεις, σηκώνουμε το τηλέφωνο και επικοινωνούμε άμεσα, 

προφορικά και δίνουμε λύσεις σε διάφορα ζητήματα. Το προφορικό δίνει μία ευελιξία 
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θα έλεγα. Υπάρχει βέβαια και συνδυασμός των δύο. Αφού γίνει προσυνεννόηση 

προφορικά, στέλνεται και το έγγραφο». (Δ10) 

• «Και τις δύο, εξίσου το ίδιο. Η γραπτή νομίζω είναι αυτό που πρέπει να μείνει -scripta 

manent-, τα υπηρεσιακά, αλλά το προφορικό είναι που ζωοποιεί. Άρα λοιπόν 

προφορικά πρέπει να είμαστε συνέχεια σε κίνηση, σε συνομιλίες, σε συνεργασίες και 

όταν κάτι πρέπει να καταγραφεί, θα έρθει η ώρα του να το καταγράψουμε». (Δ12) 

• «Όλα. Εξίσου το ίδιο. Ανάλογα με το πού θέλεις να απευθυνθείς». (Δ14) 

Διατυπώθηκε όμως και η άποψη από δύο Διευθυντές (Δ17, Δ26) ότι η γραπτή 

επικοινωνία είναι πιο αποτελεσματική, για αυτό και τη χρησιμοποιούν πιο συχνά: 

• «Κυρίως τη γραπτή, η οποία έχει επίσημο χαρακτήρα  μιας και φέρει όνομα, υπογραφή 

και σφραγίδα σχολείου. Αλλά για να υπάρχει καλύτερη λειτουργικότητα και διευκόλυνση 

γίνεται και προφορική επικοινωνία. Βέβαια, αρκετές φορές χρειάζονται και οι δύο 

μορφές. Δηλαδή πρώτα θα επικοινωνήσω προφορικά για να συνεννοηθώ τι ακριβώς 

πρέπει να κάνω, ποιο έγγραφο να συμπληρώσω και τι ακριβώς χρειάζεται και μετά αν 

χρειαστεί συμπληρώνω το έγγραφο και το αποστέλλω. Εκ της εμπειρίας μου γνωρίζω 

ότι πιο αποτελεσματική είναι η γραπτή». (Δ17) 

• «Κυρίως τη γραπτή». (Δ26) 

Τέλος, όσον αφορά στα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι Διευθυντές, μέσα 

από την καταγραφή των απόψεών τους φάνηκε πως χρησιμοποιούν την πρόσωπο με πρόσωπο 

ομιλία, το τηλέφωνο, το mail, την ιστοσελίδα- blog της σχολικής τους μονάδας, τα Μ.Κ.Δ., 

την έντυπη αλληλογραφία και τον τύπο. Συγκεκριμένα, το σύνολο των συμμετεχόντων ( 

100%)  δήλωσαν ότι επικοινωνούν μέσω του τηλεφώνου, μέσω της έντυπης αλληλογραφίας 

και μέσω της δια ζώσης επαφής. Επιπλέον, όλοι οι συμμετέχοντες εκτός από δύο (93%), 

διατύπωσαν την άποψη ότι επικοινωνούν μέσω mail. Επίσης, έντεκα συμμετέχοντες (37%), 

δήλωσαν ότι κατά την επικοινωνία τους με το εξωτερικό περιβάλλον χρησιμοποιούν  την 

ιστοσελίδα του σχολείου τους ή κάποιο blog που έχουν δημιουργήσει. Τρεις εκ των 

ερωτηθέντων ( Δ3, Δ19, Δ26), ένα ποσοστό της τάξεως του 10 %, ισχυρίστηκαν ότι 

χρησιμοποιούν τα Μ.Κ.Δ. και κυρίως το facebook για να έρθουν σε επικοινωνία με το 

εξωτερικό περιβάλλον, ενώ μόνο ένας συμμετέχοντας (Δ26) φάνηκε πως χρησιμοποιεί ως 

μέσο επικοινωνίας τον τύπο.  

•  «Το facebook είναι συνέχεια ανοιγμένο, μιλάω με άλλους διευθυντές, με γονείς, με 

φορείς. Κάθε μέρα mail, δια ζώσης, τηλέφωνα και Μ.Κ.Δ. Όλα συγχρόνως. Ιστοσελίδα 

δεν έχουμε». (Δ3) 
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•  «Τηλέφωνο, δια ζώσης, mail, facebook μέσω του Σ.Γ.Κ. Έχουν δηλαδή αυτοί 

ιστοσελίδα στο facebook, όπου εκεί γίνονται οι αναρτήσεις και οι μικρές ενημερώσεις. 

Είναι μια χρήσιμη επαφή και αυτό. Οι νέες τεχνολογίες. Αν σκεφτούμε ότι αυτή τη 

στιγμή η ιστοσελίδα του σχολείου είναι ανενεργή, είναι ένας τρόπος να προβάλλουμε και 

εκεί τις ανακοινώσεις μας. Τώρα από εκεί και πέρα για όλες τις ενημερώσεις 

δουλεύουμε με το χαρτάκι από το σχολείο. Τώρα από του χρόνου δεν ξέρω αν θα 

προλάβουμε να περάσουμε και εμείς στο e-mail, να τους ενημερώνουμε». (Δ19) 

•  «E-mail, τηλέφωνο, τύπο σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Έχουμε και τα social media. Το 

blog του σχολείου, όπου ανεβαίνουν οι δράσεις και όποιος τις βλέπει τις κοινοποιεί και 

στα υπόλοιπα. Δηλαδή τις κάνει διαμοιρασμό στο facebook. Το σχολείο έχει σελίδα στο 

facebook, αλλά ανεβαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Συνήθως, γίνεται μια 

ανατροφοδότηση αυτού που ανεβαίνει στο blog του σχολείου. Αλλά και μέσω των 

γονέων, πιο πολύ το e-mail σε μεγάλο βαθμό. Έχω τα mail όλων των γονιών και ας 

πούμε για έκτακτα γεγονότα (κλείσιμο λόγω χιονιού) τούς ενημερώνω στα προσωπικά 

τους mail. Το βασικό στην επικοινωνία με τα blog, τα e- mail κ.τ.λ. είναι να 

δημιουργηθεί μία κουλτούρα γύρω από το σχολείο. Αυτό είναι το βασικό. Ότι γίνεται 

δουλειά, ότι γίνονται πράγματα, έτσι ώστε ο κάθε νεοεισερχόμενος στο σχολείο που θα 

γράψει το παιδί του στην Α΄ Τάξη αλλά και οι προηγούμενοι να βλέπουν το σχολείο με 

άλλο μάτι. Να μην πηγαίνουν με μια νοοτροπία ότι θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο και 

θα φύγουν. Αλλά ότι γίνεται κάτι διαφορετικό.. Και ότι πρέπει να συμμετέχουν και αυτοί 

σε αυτό το διαφορετικό που γίνεται εκεί. Αυτό είναι το βασικό». (Δ26) 

 

Έκτη θεματική ενότητα: Προβλήματα που ανακύπτουν κατά την επικοινωνία των 

Διευθυντών/Προϊσταμένων με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου 

 

Δύο είναι τα ζητήματα που εντάσσονται σε αυτή τη θεματική ενότητα. Το ένα 

σχετίζεται με το πού οφείλονται τα προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν κατά την επικοινωνία 

των Διευθυντών/Προϊσταμένων με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Και το δεύτερο 

αφορά στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. 

Σχεδόν όλοι οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι ισχυρίστηκαν ότι κατά την επικοινωνία με 

το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου ανακύπτουν συνεχώς προβλήματα, καθώς το σχολείο 

συνιστά ένα ζωντανό οργανισμό. Μόνο τρεις συμμετέχοντες (Δ13, Δ16, Δ25), δήλωσαν ότι 

δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την επικοινωνία αυτή: 
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• «Στο δικό μας το σχολείο δεν έχουμε προβλήματα». (Δ13) 

• «Όχι, κανένα. Ούτε από τη δική μου την πλευρά, ούτε από την πλευρά των συναδέλφων. 

Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής όλα καλά». (Δ16) 

• «Σε ένα περιβάλλον το 95% τουλάχιστον για μένα συνεργάζονται τέλεια. Υπάρχει και 

ένα 5%, όπως και να το κάνεις, αυτοί θα συνεργάζονται στραβά. Δε θα υπολογίσεις 

αυτό το 5%. Γενικά όμως συνεργαζόμαστε τέλεια. Δεν είχα πρόβλημα με το εξωτερικό 

περιβάλλον». (Δ25) 

Στην πλειοψηφία τους οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι εξέφρασαν την άποψη ότι αν όχι 

όλα, σίγουρα τα περισσότερα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την επικοινωνία με το 

εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, σχετίζονται με τους γονείς. Συγκεκριμένα οχτώ εξ 

αυτών (Δ1, Π15, Δ18, Δ20, Δ26, Π27, Δ28, Δ30) ισχυρίστηκαν ότι οφείλονται στην 

αδιαφορία και στην απροθυμία των γονιών να ανταποκριθούν στο κάλεσμά τους: 

•  « Υπάρχουν κάποιοι γονείς οι οποίοι απέχουν και αδιαφορούν. Αυτοί οι γονείς που 

έχουν αποχή, αυτά τα παιδιά έχουν θέματα. Κάποιοι δεν έχουν και τηλέφωνο ή δε 

δίνουν το τηλέφωνό τους και δεν μπορείς να τους βρεις. Έχουμε πάει και σε σπίτια. Ο 

αδιάφορος γονιός συνεχίζει να είναι αδιάφορος. Και δυστυχώς καταστρέφονται τα 

παιδιά». (Π15) 

• «Υπάρχουν μερικές φορές προβλήματα, τα οποία δημιουργούνται από έλλειψη 

ενδιαφέροντος από την άλλη πλευρά». (Δ18) 

•  «Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Οι γονείς αδιαφορούν. Π.χ. τους στέλνεις ένα μήνυμα 

και το αγνοούν, οπότε αναγκάζεσαι και κάνεις συστάσεις». (Δ26) 

• «Προβλήματα προκύπτουν όταν υπάρχει αδιαφορία, κυρίως από την πλευρά των 

γονέων». (Π27) 

• «Οι γονείς δεν είναι διαθέσιμοι για διάφορους λόγους που επικαλούνται. Δεν ξέρω κατά 

πόσο ισχύει. Υπάρχει και αδιαφορία, υπάρχει και αντίθεση». (Δ28) 

Υπήρξε και μία μερίδα Διευθυντών/Προϊσταμένων (Δ2, Δ9, Δ10, Δ11, Δ17, Δ20, 

Δ26), η οποία δήλωσε ότι άλλος ένας λόγος για τον οποίο δημιουργούνται προβλήματα είναι 

το γεγονός ότι οι γονείς βιώνουν τις δικές τους δυσκολίες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν 

το σχολείο με καχυποψία και πολλές φορές να πρόσκεινται επιθετικά απέναντι σε αυτό: 

•  «Θεωρώ ότι πάντα όλα δεν είναι ωραία. Όλες οι μέρες δεν είναι ίδιες. Όλοι οι 

άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Ο γονιός έρχεται με τα δικά του τα προβλήματα εδώ, 

νευριασμένος, εμείς πρέπει να τον ακούσουμε. Να βοηθήσουμε και αν φταίμε να 
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αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Προβλήματα μόνο σε επίπεδο 

γονέων». (Δ2) 

•  «Οι γονείς, όταν έχεις καταστάσεις οικογενειακές, εκεί υπάρχει κάποιο θέμα. Π.χ. 

χωρίζουν, μαλώνουν, παίρνουν παιδιά, φεύγουν. Συναντάς δηλαδή στην καριέρα σου 

αρκετά». (Δ9) 

•  «Προβλήματα ανακύπτουν γιατί δεν παύει να είναι ζωντανός οργανισμός το σχολείο. 

Κάποιες φορές με ορισμένους γονείς. Πιστεύω η κοινωνία σήμερα μέσα από τις 

δυσκολίες που βιώνει πολλές φορές, αντιμετωπίζει το σχολείο με κάποια καχυποψία. 

Υπάρχει μία ευτυχώς, μία πάρα πολύ μικρή μερίδα γονέων, απειροελάχιστη θα έλεγα. 

Και όμως υφίστανται αυτοί, που ζώντας ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες και 

άλλου είδους προβλήματα κοινωνικά, υπάρχουν διαζύγια, συνήθως έρχονται στο 

σχολείο με μία επιφύλαξη». (Δ10) 

• «Πολλές φορές κάποιοι γονείς αισθάνονται ότι τα παιδιά τους αδικούνται ή δεν 

απολαμβάνουν των υπηρεσιών που θα έπρεπε να απολαμβάνουν σε ένα δημόσιο 

σχολείο και έρχονται και εκνευρισμένοι από διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν 

και τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση με το σχολείο και υπάρχουν διάφορες μορφές 

συγκρούσεων». (Δ17) 

•  «Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Οι γονείς έχουν τόσα πολλά προβλήματα. Λόγω των 

κοινωνικών προβλημάτων που έχουν, δεν τους απασχολεί πολύ το σχολείο. 

Ασχολούνται με τα προβλήματα επιβίωσης». (Δ26) 

Όπως ισχυρίστηκαν τέσσερις από τους συμμετέχοντες (Π4, Δ11, Π29, Δ30), 

προβλήματα δημιουργούνται και στην περίπτωση της επικοινωνίας με αλλοδαπούς και 

πρόσφυγες γονείς, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ένα κοινό γλωσσικό υπόβαθρο: 

• «Μόνο στην περίπτωση των προσφύγων υπάρχει πρόβλημα λόγω της γλώσσας. Αλλά σε 

αυτή την περίπτωση καλούμε διερμηνέα για να μπορέσει να κυλήσει ομαλά η 

επικοινωνία και να διευθετηθεί το όποιο ζήτημα προκύπτει κάθε φορά». (Δ11) 

•  «Κάποια οφείλονται στη διαφορά κουλτούρας, ιδεών, στόχων και σκοπών». (Δ30) 

• «Επίσης με τους αλλοδαπούς γονείς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε γιατί δε γνωρίζουν 

καλά τη γλώσσα». (Π4) 

Πρόβλημα στην επικοινωνία προκύπτει και όταν οι γονείς δεν κατανοούν αυτό που οι 

Διευθυντές/Προϊστάμενοι τους λένε είτε λόγω του χαμηλού τους μορφωτικού επιπέδου είτε 

λόγω της  μη επαρκούς ενημέρωσης (Π5, Π18, Π22, Δ26): 



99 

 

• «Ναι, υπάρχουν προβλήματα και με τους γονείς. Υπάρχουν μερικές φορές προβλήματα, 

τα οποία δημιουργούνται είτε από κακή ενημέρωση, με την έννοια της αδύναμης 

ενημέρωσης, της μη επαρκούς ενημέρωσης». (Δ18) 

•  «Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα δεν είναι τόσο προβλήματα του 

μέσου, όσο του πομπού και του δέκτη. Δηλαδή τα μέσα υπάρχουν και είναι 

ικανοποιητικά. Το θέμα ας πούμε είναι κατά πόσο ο δέκτης είναι έτοιμος και έχει τη 

δυνατότητα να δεχθεί αυτό το οποίο θα πέμψει ο πομπός». (Δ26) 

•  «Υπάρχουν βέβαια και λίγοι γονείς που δεν καταλαβαίνουν αυτά που τους λέω. Για 

παράδειγμα τους λες ότι το παιδάκι έχει πρόβλημα, θα έχει θέμα του παραχρόνου που 

θα πάει στο γυμνάσιο. Πρέπει να φροντίσετε να βελτιώσει την ομιλία του, να διαβάζει, 

να μη χάνεται με τις ώρες στον υπολογιστή και στην τηλεόραση γιατί την άλλη μέρα 

νυστάζει. Αλλά κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, λόγω του χαμηλού μορφωτικού τους 

επιπέδου». (Π5) 

Τέλος, προβλήματα ανακύπτουν όταν οι γονείς θεωρούν ότι ο χώρος του σχολείου 

τούς ανήκει (Π4, Δ14), όταν δεν έχουν χρόνο να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των 

Διευθυντών/Προϊσταμένων (Π5, Π24), όταν δε θέλουν να παραδεχτούν ότι υπάρχει κάποιο 

πρόβλημα με το παιδί τους (Δ19, Π21), όταν είναι υπερβολικοί (Δ7), όταν θεωρούν ότι είναι 

γνώστες όλων των πραγμάτων ( Π29) και όταν είναι αρνητικοί στην όποια συνεργασία (Δ12): 

• «Οι γονείς έχουν τη δική τους ιδέα για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και θεωρούν 

ότι ο χώρος αυτός τους ανήκει. Από μόνοι τους αυθαίρετη. Και αν αυτό που βλέπουν 

δεν ταιριάζει με αυτό που έχουν στο μυαλό τους, είναι ικανοί να τα ανακατέψουν όλα. 

Να πάνε στη διεύθυνση, να πάνε στην περιφέρεια, να πάνε στο υπουργείο γιατί ήταν 

αυτό έτσι γιατί το άλλο αλλιώς. Πράγματα δηλαδή που δεν τους αφορούν και που δεν 

έχουν την αρμοδιότητα, αλλά το σχολείο το αναστατώνουν. Έχουν άλλο τρόπο 

λειτουργίας αυτοί και άλλες απαιτήσεις εμείς, οπότε ερχόμαστε και σε σύγκρουση 

μερικές φορές». (Δ14) 

• «Προβλήματα προκύπτουν όταν ένας γονέας δε θέλει να αντιληφθεί ότι το παιδί του 

φτάνει ως ένα επίπεδο και δεν πάει παραπάνω. Και ίσως δεν το θεωρούν προσωπικό 

τους πρόβλημα μάλλον. Και επειδή ακριβώς δεν αποδέχονται ότι μαθησιακά υστερεί, 

βάζουν έναν τοίχο μπροστά τους , οπότε δυσχεραίνει η επικοινωνία». (Π21) 

• «Συνήθως οι γονείς είναι πολύ απασχολημένοι με τις δουλειές τους και δεν έχουν το 

χρόνο ώστε να ανταποκρίνονται πάντα στο κάλεσμά μου». (Π5) 
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• «Η έννοια της υπερβολής με τους γονείς. Ο γονέας πολλές φορές έρχεται αντιμέτωπος 

με μία πραγματικότητα εικονική. Ή τη μεταφέρει το παιδί ή κάποιος άλλος γονέας ή 

κάτι έχει ακούσει. Από τους γονείς δε θα ακούσεις πάντα το πραγματικό πρόβλημα, θα 

ακούσεις και την υπερβολή». (Δ7) 

•  «Από την πλευρά των γονέων πολλές φορές η υπερεκτίμηση του εαυτού τους. Ότι αυτοί 

τα ξέρουν και εμείς δεν τα γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή ότι τα ξέρουν 

καλύτερα αυτοί, εμποδίζοντας το έργο που κάνουμε στο σχολείο». (Π29) 

• «Δυστυχώς καμιά φορά μέσα στο χώρο κάποιος θα υπάρχει που θα είναι αρνητικός για 

συνεργασία. Θα είναι δηλαδή ένας χαρακτήρας ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος 

και θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή». (Δ12) 

Εκτός από τα προβλήματα που οφείλονται στους γονείς, εκφράστηκε και η άποψη 

από το ένα τρίτο των Διευθυντών/Προϊσταμένων (Δ3, Π4, Δ6, Π8, Π15, Δ17, Δ19, Π21, Δ23, 

Δ26, Δ28) ότι στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν με φορείς του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με τη Σ.Ε. αντιμετωπίζουν προβλήματα. Βάσει των 

λεγόμενών τους, η Σ.Ε. κωλυσιεργεί με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται άμεσα στα 

αιτήματά τους: 

•  «Με τη Σ.Ε. συνεννοούμαι με ένα πρόσωπο που είναι οχτάμηνης σύμβασης και το 

οποίο δεν έχει καμία επαφή και σχέση με την εκπαίδευση. Όσο πιο άσχετα είναι τα 

πρόσωπα που μπαίνουν, τόσο πιο απρόσωπα θα γίνεται αυτό. Και δε θα ενδιαφέρει αν 

υπάρχει ένα σπασμένο τζάμι, το οποίο για μένα είναι κόκκινο πανί». (Δ3) 

• «Όταν έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια γραφειοκρατική μηχανή, η οποία περιμένει 

από το κέντρο για να έρθει στο σχολείο να σου κάνει κάποιες δουλειές, δηλαδή να σου 

αλλάξει λάμπα, να κάνει τα υδραυλικά, τότε υπάρχει πρόβλημα». (Δ26) 

•  «Με τη Σ.Ε. για να κάνουμε τη δουλειά μας πρέπει να τους πάρουμε τηλέφωνο εκατό 

φορές. Οπότε ο διευθυντής είναι σε μια θέση στην οποία επιμένει, γίνεται λίγο 

κουραστικός ίσως κάποιες φορές για να πετύχει αυτό που πρέπει να γίνει για τη σχολική 

του μονάδα». (Π4) 

• «Επίσης είναι κάποιοι φορείς, όπως η Σ.Ε. που κωλυσιεργούν». (Π15) 

• «Σε επίπεδο επικοινωνίας με το Δήμο βρίσκω αρκετές δυσκολίες, οι οποίες δεν έχουν 

να κάνουν κυρίως με το χρόνο, αλλά με τον προγραμματισμό της επικοινωνίας. Αν θα 

είναι δηλαδή διαθέσιμος ο υπάλληλος ή ο αιρετός έτσι ώστε να μπορέσω να 

επικοινωνήσω μαζί τους». (Δ17) 

•  «Επίσης με τους φορείς υπάρχουν όχι τόσο προβλήματα, αλλά κωλυσιεργίες». (Π24) 



101 

 

• «Με τη Σ.Ε. έχουμε θέμα ξαναλέω χωρίς να φταίνε οι άνθρωποι. Είναι λίγοι και το 

έργο είναι μεγάλο και δεν είναι και καθόλου καλά οργανωμένο. Όταν λέμε Σ.Ε., δεν 

πρόκειται για ένα άτομο γιατί στην ουσία αυτή τη στιγμή το άτομο που δουλεύει για την 

πρωτοβάθμια είναι ένα. Δεν μπορώ να παρακαλάω τη Σ.Ε. για μια κλειδαριά. Χάλασε η 

κλειδαριά της εξώπορτας. Μπορούσα να την αφήσω, να το κάνουν και να είμαι 

δικαιολογημένη. Δεν το κάνεις όμως. Δεν αφήνεις το σχολείο ξεκλείδωτο. Δε στέκει 

λογικά αυτό. Δε θεωρώ ότι λειτουργεί καλά το σύστημα με το οποίο λειτουργεί η Σ.Ε.». 

(Δ28) 

Όσον αφορά στους τρόπους με τους οποίους οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι 

αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που οφείλονται στους γονείς και στους φορείς, οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι προσπαθούν μέσω του διαλόγου και της συζήτησης να τα 

επιλύσουν. Στην προσπάθειά τους αυτή εκφράστηκε ότι επιδεικνύουν επιμονή, υπομονή, 

ψυχραιμία, ευγένεια, καλή θέληση και κατανόηση: 

•  «Με διαρκή διάλογο. Ειδικά για τους γονείς που δεν έχουν χρόνο να έρθουν στο 

σχολείο, επικοινωνώ μαζί τους με το τηλέφωνο. Για αυτό δεν το θεωρώ πρόβλημα ότι 

τους καλώ και δεν έρχονται. Τους καλώ από το σπίτι μου απογευματινές ή βραδινές 

ώρες για να συζητήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει». (Π5) 

•  «Τα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπιστούν με καλή θέληση όλων των εμπλεκομένων, 

αφού έχουν εξασφαλιστεί οι κατά το δυνατόν καλύτερες συνθήκες επικοινωνίας». (Π8) 

•  «Τους ενημερώνω και όταν τους ενημερώνεις και τους λες την αλήθεια, σε ακούνε. 

Ευτυχώς ακούνε γιατί αλλιώς θα είχαμε θέματα όχι για αυτούς, αλλά για τα παιδιά». 

(Δ9) 

• «Δείχνω υπομονή και επιμονή γιατί όπως καταλαβαίνεις η επικοινωνία με τρίτους και 

ιδιαίτερα με φορείς που ανήκουν στο δημόσιο και στο ευρύτερο δημόσιο διέπεται από 

ένα γραφειοκρατικό, αν θέλεις, σύστημα το οποίο και καθυστερεί και πολλές φορές 

οδηγεί σε αδιέξοδα». (Δ17) 

• «Προσπαθώ πάντα μέσω διαλόγου, γιατί αν κλείσεις την πόρτα στον άλλον τον έχασες. 

Όταν έχουμε να κάνουμε με μια τεράστια γραφειοκρατική μηχανή, η οποία περιμένει 

από το κέντρο για να έρθει στο σχολείο να σου κάνει κάποιες δουλειές , δηλαδή να σου 

αλλάξει λάμπα, να κάνει τα υδραυλικά, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και πάλι όμως θα 

πρέπει να είσαι πολύ ευγενικός και ευπροσήγορος. Και όποτε υπάρχει διαφωνία με 

γονείς να τους εξηγείς επαρκώς για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η διαφωνία και τι 

πραγματικά επιθυμείς και για ποιο λόγο έγινε η παρανόηση». (Δ26) 
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•  «Με συζήτηση και καλή θέληση» (Π27) 

• «Επιμένουμε».(Δ28) 

• «Διαθέτοντας παραπάνω χρόνο πέρα του εργασιακού ωραρίου, καλή θέληση και 

προγραμματισμένα ραντεβού. Με το διάλογο και με το ότι πρέπει να σεβόμαστε ο 

καθένας το χώρο και το ρόλο του άλλου». (Δ30) 

Διατυπώθηκε επίσης και η άποψη από τρεις συμμετέχοντες ( Π4, Δ10, Δ11), ότι στην 

προσπάθειά τους να επιλύσουν τα προβλήματα, επικαλούνται και τη συνδρομή τρίτων: 

• «Προσπαθείς με το διάλογο και στην περίπτωση των αλλοδαπών, βρίσκεις κάποιον που 

θα κάνει το διερμηνέα. Βέβαια αυτές οι περιπτώσεις είναι ελάχιστες». (Π4) 

• «Συνήθως εκεί θα έλεγα λειτουργούμε με έναν επαγγελματισμό ο οποίος δίνει λύσεις 

χρησιμοποιώντας και άλλες δομές. Δηλαδή όταν υπάρχει οικογενειακή βία, εκεί μόνο 

του το σχολείο δεν μπορεί να απαντήσει στο πρόβλημα, οπότε επικαλείται τη συνδρομή 

και κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου και άλλων δομών θα έλεγα». (Δ10) 

• «Μόνο στην περίπτωση των προσφύγων υπάρχει πρόβλημα λόγω της γλώσσας. Αλλά σε 

αυτή την περίπτωση καλούμε διερμηνέα για να μπορέσει να κυλήσει ομαλά η 

επικοινωνία και να διευθετηθεί το όποιο ζήτημα προκύπτει κάθε φορά». (Δ11) 

Πέρα από τα προβλήματα με τους γονείς και τους φορείς, ένας ακόμα ανασταλτικός 

παράγοντας για την αποτελεσματική διενέργεια της επικοινωνίας με το εξωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου, όπως αυτό καταγράφηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

(Δ1, Δ2, Δ3, Π4, Π5, Δ6, Δ7, Π8, Δ9, Δ10, Δ12, Δ13, Δ14, Π15, Δ17, Δ18, Δ19, Δ20, Π21, 

Π22, Δ23, Δ25, Δ26, Π27, Δ28, Π29, Δ30), είναι η έλλειψη επαρκούς χρόνου, είτε αυτή 

οφείλεται στην έντονη γραφειοκρατία είτε στο διδακτικό ωράριο που πρέπει να καλύψουν οι 

Διευθυντές/Προϊστάμενοι είτε σε συνδυασμό των δύο. Ωστόσο, διαφάνηκε ότι είναι 

διατεθειμένοι να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο με το να χρησιμοποιούν χρόνο έξω από το 

εργασιακό τους ωράριο: 

• «Ο χρόνος δεν επαρκεί. Πάντα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Ναι, επικοινωνία 

έχουμε, αλλά δεν είναι αρκετός ο χρόνος. Είναι πολλές οι άλλες υποχρεώσεις, οι 

διοικητικές, οι διεκπεραιωτικές. Οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις είναι πολλές. Τα 

προβλήματα που ανακύπτουν κάθε μέρα είναι πολλά, οπότε ο χρόνος είναι πάντα 

ελάχιστος, πάντα λιγοστός». (Δ1) 

• «Μόνο οι ώρες σχολείου δε φτάνουν για να κάνω την επαφή με τον τρόπο που θέλω. 

Για αυτό χρησιμοποιώ και εξωεργασιακό χρόνο». (Δ3) 
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•  «Εντός ωραρίου ασχολούμαι με το γραφειοκρατικό διοικητικό κομμάτι και με την 

κάλυψη του διδακτικού μου ωραρίου. Για αυτό όταν πρόκειται να συνεργαστώ με 

φορείς και ανθρώπους που γνωρίζω καλά, προτιμώ απογεύματα εκτός σχολείου». (Δ6) 

• «Στη λειτουργία του σχολείου δεν επαρκεί ο χρόνος. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εκεί 

το χρόνο πρέπει να τον μοιράζεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς ή κάποιους γονείς όταν 

έρχονται να πληροφορηθούν για κάτι άλλο. Για τα υπόλοιπα πρέπει να τα κάνεις, αν θες 

να τα κάνεις, εκτός ωραρίου, απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα. Μπορείς να 

ξεκλέψεις κάποιο χρόνο, αλλά το θέμα δεν είναι να κλέψεις μια ώρα, να πας να κάνεις 

επικοινωνία με ένα φορέα. Δε σε καλύπτει. Δεν υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο να το 

περιορίσεις χρονικά. Αυτό το κάνεις για τα διοικητικά. Για την επικοινωνία δε φτάνει». 

(Δ7)  

•  «Για να επικοινωνήσω με τον τρόπο που θέλω, πρέπει  να τραβήξω το χρόνο μέχρι τις 

δέκα το βράδυ… Δουλεύεις και μετά τις δύο που είναι το ωράριο του σχολείου. Βρίσκεις 

πάντα χρόνο. Πολλές φορές έτσι γίνεται. Δηλαδή δεν το σκέφτομαι ότι τελείωσε το 

ωράριο και δε θα κάνω τα δέοντα. Τα κάνω και πέραν του ωραρίου». (Δ19) 

•  «Ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου. Από τη λήξη του διδακτικού ωραρίου έως τη 

λήξη του εργασιακού είναι μόλις μισή ώρα. Πολλές φορές χρειάζεται να διαθέσω και 

προσωπικό χρόνο για να επικοινωνήσω με γονείς ή συναδέλφους από όμορα σχολεία 

προκειμένου να οργανώσουμε μια δράση από κοινού». (Π22) 

•  «Δεν υπάρχει χρόνος για επικοινωνία γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία». 

(Δ26) 

• «Αντιμετωπίζω πρόβλημα γιατί επαρκής χρόνος δεν υπάρχει. Το ωράριο το διδακτικό 

και οι έντονες γραφειοκρατικές απαιτήσεις, περιορίζουν το χρόνο για επικοινωνία. Αλλά 

προσπαθώ να βρω χρόνο και κυρίως εκτός ωραρίου εργασίας για να τα φέρω εις 

πέρας». (Δ30)  

Τέλος, χαρακτηριστική ήταν η άποψη μιας Διευθύντριας (Δ3), η οποία 

διαφοροποιήθηκε από τις υπόλοιπες απόψεις, καθώς ισχυρίστηκε ότι μικροπροβλήματα 

ανακύπτουν εξαιτίας του γεγονότος ότι το παρακάνει με την επικοινωνία, κάτι το οποίο 

δύναται να αντιμετωπιστεί είτε μέσω μιας βοήθειας είτε με το να βάλει μέτρο στην 

επικοινωνία που διενεργεί με το εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής της μονάδας: 

• «Το μόνο που μπορώ να προσάψω στον εαυτό μου είναι ότι το παρακάνω με την 

επικοινωνία. Ίσως στην προσπάθειά μου να συμπράξω, οδηγούμαι σε πολιτικές που 

μπορεί να κουράζουν τους συναδέλφους μου, δηλαδή να τους φορτώνω με παραπάνω 
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πράγματα και καθώς υπάρχουν ανοιχτές οι πόρτες του σχολείου και μπαινοβγαίνουν 

πάντοτε γονείς και υπάρχει δηλαδή μία ζύμωση, αυτό δημιουργεί και προβλήματα. 

Δηλαδή πάντα υπάρχει κάποιος που θέλει να πει κάτι. Αν δε γίνει τίποτα, δεν υπάρχει 

κάτι να συζητηθεί. Όσο πιο πολλά γίνονται, τόσα πιο πολλά μπορεί να δημιουργούνται 

και έτσι επειδή δεν υπάρχουν και πρόσωπα να επανδρώσουν, ας πούμε να υπάρχει ένας 

γραμματέας, ένας κοινωνιολόγος, ένας ψυχολόγος σε σταθερή βάση. Καθώς δεν 

υπάρχουν άτομα, που να μην είναι άτομα που μπαίνουν στην τάξη αλλά να είναι 

πρόσωπα που να μπορούν να μιλήσουν με όλους αυτούς που έρχονται, για αυτόν όλο το 

ρόλο μένω μόνη μου. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ κουραστικό. Όλο αυτό μπορεί να 

αντιμετωπιστεί ή με μια βοήθεια  ή να υπάρχει μέτρο ή μια πιο έξυπνη από την πλευρά 

μου. Δηλαδή, ίσως αν είχα κάποια εμπειρία μεγαλύτερη, να μπορούσα αυτό να το 

αντιμετώπιζα πιο έξυπνα». (Δ3) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

 

6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1  Συμπεράσματα της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των 

Διευθυντών και των Προϊσταμένων των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κιλκίς, σχετικά με το ρόλο που καλούνται να αναλάβουν στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής 

αυτής εργασίας οδήγησαν σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώθηκε ότι ο ρόλος των 

Διευθυντών/Προϊσταμένων στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου, έγκειται κυρίως στο να εκπροσωπούν τη σχολική τους μονάδα για να τη φέρουν σε 

επαφή με την ευρύτερη κοινωνία και στο να λειτουργούν ως εκπρόσωποι του σχολείου, ώστε 

μέσα από τη συνεργασία και τις διαπροσωπικές σχέσεις να επιλύονται τα προβλήματα που 

ανακύπτουν στις σχολικές μονάδες, είτε αυτά αφορούν θέματα κτιριακών υποδομών είτε 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Επίσης διαφάνηκε ότι ο ρόλος τους είναι ενημερωτικός, 

καθώς ενημερώνουν τους γονείς για δράσεις, για το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, για 

θέματα επίδοσης αλλά και για θέματα συμπεριφοράς των παιδιών τους, αλλά και 

συνεργατικός, καθώς έρχονται σε επαφή με φορείς και με το Σ.Γ.Κ. για την από κοινού 

διοργάνωση δράσεων. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων φάνηκε να ταυτίζονται απόλυτα με 

τη θεωρητική προσέγγιση της εργασίας. 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των Διευθυντών/Προϊσταμένων που διευκολύνουν 

την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και κατ΄επέκταση οδηγούν στην 

ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων (Habaci, Celik, Habaci, Adigüzelli, & Kurt, 2013; 

Ilies, Morgeson, & Nahrgang, 2005), εκφράστηκαν διάφορες απόψεις. Καταρχήν ο εκάστοτε 

διευθυντής πρέπει να είναι επικοινωνιακός και καλός ακροατής. Επίσης να είναι 

συνεργατικός, φιλικός, οργανωτικός, ευγενικός, ευέλικτος, να εμπνέει εμπιστοσύνη, να είναι 

ηγέτης, να διαθέτει ενσυναίσθηση και χιούμορ, να δείχνει κατανόηση και να επιθυμεί την 

ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων. Το εύρημα αυτό έρχεται σε συμφωνία με τους Moos και 

Johansson (2009) και με την έρευνα της Γρηγοροπούλου (2012). 

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των Διευθυντών/Προϊσταμένων που δυσχεραίνουν 

αυτή την επικοινωνία εκφράστηκαν οι παρακάτω απόψεις. Να είναι προσηλωμένος στα 
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γραφειοκρατικά και να μη θέλει άνοιγμα στην κοινωνία. Εξάλλου σύμφωνα με τον Pierson 

(2014), η  πολιτική του να έχεις κλειστές τις θύρες δε φέρνει θετικά αποτελέσματα στη 

διεξαγωγή της επικοινωνίας. Επίσης να είναι απόμακρος, αυταρχικός, αδιάλλακτος, αγενής, 

εύθικτος, απρόσωπος, στενόμυαλος, να μην ελίσσεται, να μη θέλει να αφιερώσει χρόνο, να 

βάζει τα προσωπικά του πάνω από τη δουλειά, να μη βάζει διακριτά όρια, να μην είναι 

αντικειμενικός, να μην είναι οργανωτικός, να μην τον ενδιαφέρει η επίλυση των 

προβλημάτων που ανακύπτουν, να είναι άπειρος και να μη διαθέτει υπομονή. 

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, αρχικά εξήχθη το συμπέρασμα ότι η 

επικοινωνία που λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Προϋποθέσεις ωστόσο της 

αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι να διέπεται από τις αρχές της ειλικρίνειας, της 

εμπιστοσύνης και της έντιμης σχέσης και να οριοθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνεται όντως στις ανάγκες του σχολείου. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η επικοινωνία 

και κατ΄επέκταση οι διαπροσωπικές σχέσεις συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εύρυθμη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων, προς όφελος πάντα των μαθητών, εφόσον διενεργείται 

αμφίδρομα, με καλή διάθεση και με την προϋπόθεση ότι οι εξωτερικοί παράγοντες 

πρόσκεινται θετικά σε αυτή και δεν ξεπερνούν τα όρια. Σε παρόμοια διαπίστωση  κατέληξαν 

και άλλες έρευνες (Κούλα, 2011; Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2000), που πραγματοποιήθηκαν 

κατά καιρούς, και σύμφωνα με τις οποίες προκύπτει ότι όταν υπάρχουν  υγιείς διαπροσωπικές 

σχέσεις, τότε το σχολείο λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. 

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάστηκε ήταν κατά πόσο η επιμόρφωση των 

Διευθυντών/Προϊστάμενων πάνω σε θέματα επικοινωνίας και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

είναι αναγκαία. Το σύνολο των συμμετεχόντων τόνισε την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης 

αυτής, προκειμένου να διαμορφώνονται καλές διαπροσωπικές σχέσεις και κατά συνέπεια να 

ασκείται η διοίκηση επιτυχώς, να εξαλείφονται τα προβλήματα επικοινωνίας και να 

δημιουργείται ένα υγιές κλίμα ( Yirci et al. 2014). Ωστόσο, παρά την αναγκαιότητα αυτή, 

μέσα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων διαφάνηκε ότι το 63% δεν έχει λάβει τέτοιου 

είδους επιμόρφωση, επειδή η πολιτεία δεν έχει ενδιαφερθεί για το εν λόγω θέμα, ενώ μόνο το 

37% των συμμετεχόντων ισχυρίστηκε ότι έχει επιμορφωθεί είτε μέσω σεμιναρίων και 

ημερίδων, είτε μέσω μαθημάτων που παρακολούθησαν ή στο δεύτερο πτυχίο ή στο 

διδασκαλείο ή στο μεταπτυχιακό. Επιπροσθέτως,  σχεδόν όλοι όσοι δεν είχαν λάβει τέτοιου 

είδους επιμόρφωση τόνισαν ότι είναι διατεθειμένοι να επιμορφωθούν, ενώ όσοι είχαν ήδη 

επιμορφωθεί διέτειναν ότι η επιμόρφωση αυτή δεν ήταν επαρκής, καθώς είναι μία διαδικασία 

διαρκής και εξελισσόμενη.  
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Όσον αφορά στο τρίτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα προέκυψαν αρκετά 

συμπεράσματα. Σε ένα πρώτο επίπεδο διαπιστώθηκε ότι η επικοινωνία με το εξωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου διενεργείται αν όχι σε καθημερινή βάση σίγουρα πολλές φορές 

εβδομαδιαίως. Διαφάνηκε επίσης ότι οι γονείς, οι φορείς της τοπικής κοινωνίας και τα άλλα 

σχολεία συμβάλλουν αποτελεσματικά στη λειτουργία του σχολείου και ότι ο ρόλος τους είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς το κέρδος της εκπαίδευσης και των παιδιών είναι στις 

συνεργασίες.  

Αναφορικά με τη συνεργασία των Διευθυντών/Προϊσταμένων με τους γονείς, η οποία 

βάσει της  υπ΄ αριθμ. Φ.351.1/324/105657/Δ1/16.10.2002 Υ.Α. συνιστά ένα από τα 

καθήκοντα του διευθυντή,  διαπιστώθηκε ότι αυτή έγκειται κυρίως στο να ενημερώνουν τους 

γονείς, τόσο στην αρχή όσο και κατά τη διάρκεια της χρονιάς για θέματα λειτουργίας του 

σχολείου, για την επίδοση των παιδιών τους καθώς και για προβλήματα συμπεριφοράς που τα 

παιδιά εμφανίζουν και στο να τους προσκαλούν να παρακολουθήσουν κάποια σχολική γιορτή 

ή εκδήλωση στο χώρο του σχολείου.  Επίσης τονίστηκε από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων 

ότι συνεργάζονται μαζί με τους γονείς για να διοργανώσουν από κοινού εκδηλώσεις και 

δράσεις, ενώ οι μισοί συμμετέχοντες ισχυρίστηκαν ότι καλούν τους γονείς στο σχολείο για να 

μιλήσουν στα παιδιά για το επάγγελμά τους στα πλαίσια κάποιων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των 

Διευθυντών φάνηκε να ζητάει τη γνώμη των γονέων, ειδικά όταν επρόκειτο να παρθούν 

σημαντικές αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου. Επιπροσθέτως, πάνω από τους μισούς 

συμμετέχοντες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μεταξύ τους κάποιος Προϊστάμενος ολιγοθέσιου 

σχολείου, δήλωσαν ότι προκειμένου να αυξήσουν τα ποσοστά της γονεϊκής εμπλοκής, 

διοργανώνουν για τους γονείς ημερίδες, βιβλιοπαρουσιάσεις, ομιλίες, συζητήσεις και σχολές 

γονέων. Μέσα από τις απαντήσεις τους διαφάνηκε ότι στην προσπάθειά τους να 

προσεγγίσουν τους γονείς δεν εφαρμόζουν μία συγκεκριμένη τεχνική, αλλά μία πληθώρα 

τεχνικών, όπως αυτό συμβαίνει και σε διεθνές επίπεδο (Rieg & Marcoline, 2008; Schneider & 

Hollenczer, 2006). 

Στα σημαντικά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγεται και το επίπεδο στο οποίο 

κινείται η συνεργασία των Διευθυντών/Προϊσταμένων με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. 

Μέσω της συνεργασίας αυτής, όπως υποστηρίζει και η Καταβάτη (2003), αντιμετωπίζονται 

έγκαιρα διάφορα προβλήματα λειτουργίας και δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να 

συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι 

Διευθυντές/Προϊστάμενοι έρχονται σε επικοινωνία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την 

εκκλησία, με εθελοντές κοινωνικού έργου και με παραγωγικές μονάδες της περιοχής. 
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 Όσον αφορά στην επικοινωνία των Διευθυντών/Προϊσταμένων με την τοπική 

αυτοδιοίκηση, ο ρόλος της οποίας είναι σημαντικός προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι 

του σχολείου (άρθρο 24 του ΠΔ 410/1995), φάνηκε ότι αυτή περιορίζεται στη συνεργασία με 

τη Σ.Ε., προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολείων και να λυθούν 

θέματα που αφορούν τις κτιριακές υποδομές. Μία ελάχιστη μερίδα Διευθυντών φάνηκε ότι 

αναπτύσσει μία επιπλέον συνεργασία με το Δήμο, καθώς ζητάνε να τους παραχωρήσει 

αίθουσες για εκδηλώσεις και συμμετέχουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο 

Δήμος. 

Συνεργασία, διαφάνηκε επίσης ότι αναπτύσσεται και με την εκκλησία όχι μόνο σε 

επίπεδο εκκλησιασμού, αλλά και ευρύτερα. Από τα δεδομένα που αντλήθηκαν, διαπιστώθηκε 

ότι η εκκλησία παραχωρεί στα σχολεία αίθουσές της για μάθημα ή για εκδηλώσεις, στηρίζει 

μαθητές με οικονομικά προβλήματα και σε κάποιες περιπτώσεις ενισχύει τα σχολεία 

οικονομικά. Επίσης γίνονται ξεναγήσεις των μαθητών στην εκκλησία, επισκέψεις ιερέων στα 

σχολεία, συμμετοχή των μαθητών στο κατηχητικό, καθώς και στα συσσίτια και στους 

εράνους που διοργανώνει η εκκλησία. 

 Φάνηκε επίσης ότι στο σύνολό τους οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι ενισχύουν τον 

εθελοντισμό με το να δέχονται στο σχολείο ειδικούς για να μιλήσουν στα παιδιά ή με το να 

ενθαρρύνουν την εθελοντική βοήθεια που προσφέρουν οι γονείς στο σχολείο. Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των συμμετεχόντων έρχεται σε επικοινωνία με τις διάφορες 

παραγωγικές μονάδες της περιοχής για την πραγματοποίηση διδακτικών επισκέψεων. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 10% φαίνεται ότι 

δέχεται την οικονομική ενίσχυση των μονάδων αυτών για να καλυφθεί υλικοτεχνικά το 

σχολείο ή σαν χορηγία για να εκπονηθούν παιδαγωγικά προγράμματα. 

Στη συνεργασία τους με τα νηπιαγωγεία, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι από τους 

μισούς Διευθυντές/Προϊσταμένους κάνουν κοινά projects, γιορτές, δράσεις και διδακτικές 

επισκέψεις, με αποτέλεσμα η μετάβαση από το ένα σχολείο στο άλλο να είναι καθημερινή. Σε 

αυτό φάνηκε ότι συνεπικουρεί το γεγονός ότι τα νηπιαγωγεία συστεγάζονται με τα δημοτικά 

ή είναι ακριβώς δίπλα, οπότε σε αρκετά μεγάλο βαθμό λειτουργούν σαν μία μονάδα. Επίσης 

το ένα πέμπτο των συμμετεχόντων δήλωσε ότι ενημερώνονται για το οικογενειακό υπόβαθρο 

των νηπίων καθώς και για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες που αυτά τα παιδιά 

αντιμετωπίζουν. Υπήρξε ωστόσο και μία μερίδα Προϊσταμένων (το ένα τρίτο του συνόλου) 

που δήλωσε ότι δε συνεργάζονται καθόλου με τα νηπιαγωγεία λόγω του ότι δεν υπάρχει 

νηπιαγωγείο στην περιοχή και το ότι το πιο κοντινό απέχει αρκετά από το σχολείο τους.  
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Για τον ίδιο λόγο οι μισοί Προϊστάμενοι φάνηκε ότι δεν έχουν καμία συνεργασία με 

το γυμνάσιο. Στο σύνολο όμως προέκυψε ότι υπάρχει συνεργασία στα πλαίσια της 

μετάβασης, μέσω επισκέψεων των μαθητών της ΣΤ΄ Τάξης στο γυμνάσιο για να γνωρίσουν 

το χώρο. Ωστόσο  πέρα από τις μία- δύο επισκέψεις, διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι Διευθυντές  

πραγματοποιούν από κοινού με το γυμνάσιο διδακτικές επισκέψεις, ενημερώνονται για την 

πρόοδο των παιδιών και υλοποιούν κοινές δράσεις στα πλαίσια προγραμμάτων. 

Όσον αφορά στη συνεργασία που αναπτύσσουν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι με τα 

άλλα δημοτικά σχολεία, διαφάνηκε ότι μεταξύ των σχολείων γίνονται κυρίως κοινές γιορτές, 

εκδηλώσεις, περιβαλλοντικές δράσεις, αθλητικές δραστηριότητες, δράσεις για φιλανθρωπικό 

σκοπό και κοινές διδακτικές επισκέψεις, κυρίως για μείωση εισιτηρίου και διευκόλυνση της 

μεταφοράς. Λίγες ήταν οι περιπτώσεις όπου η συνεργασία φάνηκε να περιλαμβάνει φιλοξενία  

άλλων σχολείων και επικοινωνία μεταξύ των διευθυντών για θέματα διοίκησης. 

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάστηκε ήταν η μορφή επικοινωνίας που χρησιμοποιούν 

πιο συχνά οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου. Διαπιστώθηκε ότι το 80% των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί 

κυρίως την προφορική επικοινωνία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν απαιτηθεί δε θα 

επικοινωνήσουν και γραπτά. Μικρό ήταν το ποσοστό (13,3%) αυτών που δήλωσαν ότι 

χρησιμοποιούν και τις δύο μορφές εξίσου, ενώ ελάχιστο το ποσοστό (6,7%) που δήλωσε ότι 

χρησιμοποιεί κυρίως τη γραπτή μορφή επικοινωνίας. Σε παρόμοια διαπίστωση, κατέληξαν 

και κάποιες άλλες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες, το 50%-60% του καθημερινού του χρόνου 

ο διευθυντής το αφιερώνει στην προφορική επικοινωνία, ενώ μόνο το 20% του χρόνου του το 

αφιερώνει στη γραπτή επικοινωνία (Ζαβλανός, 2002).  

Όσον αφορά στα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται πιο συχνά, όλοι οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν το τηλέφωνο, την πρόσωπο με πρόσωπο ομιλία 

και την αποστολή έντυπων επιστολών ή ενημερωτικών σημειωμάτων στους γονείς. Φάνηκε 

όμως ότι γίνεται και  χρήση των Τ.Π.Ε., οι οποίες σύμφωνα με τον Fullan (2007), βελτιώνουν 

το σχολικό γίγνεσθαι,  αποτελούν διευκολυντικό μέσο για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και για τη διεκπεραίωση της διοικητικής λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα 

αποτελούν και μέσο επικοινωνίας με τους εξωτερικούς φορείς. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε 

ότι το 93% χρησιμοποιεί επιπλέον και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) και το 37% 

επικοινωνεί και μέσω ιστοσελίδας- blog. Διαφάνηκε επιπλέον ότι μόνο το 10% χρησιμοποιεί 

τα  Μ.Κ.Δ. και συγκεκριμένα το facebook, κάτι το οποίο συμφωνεί με την έρευνα της 

Κολλιοπούλου (2015), στην οποία διαπιστώθηκε ότι τα Μ.Κ.Δ. δεν αξιοποιούνται στη 
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συνεργασία και στην επικοινωνία που λαμβάνει χώρα στην εκάστοτε σχολική κοινότητα.  

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι  μόνο ένας διευθυντής επικοινωνεί μέσω του τύπου. 

Επίσης ενδιαφέροντα ήταν τα δεδομένα που αντλήθηκαν όσον αφορά στα 

προβλήματα που ανακύπτουν κατά την επικοινωνία των Διευθυντών/Προϊσταμένων με το 

εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Διαπιστώθηκε ότι το ένα δέκατο των συμμετεχόντων 

δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες διαφάνηκε ότι τα 

προβλήματα οφείλονται κυρίως στους γονείς, στη Σ.Ε. και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει 

επαρκής χρόνος από την πλευρά τους. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι προβλήματα οφείλονται κυρίως στην απροθυμία και 

στην αδιαφορία των γονέων να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των Διευθυντών/Προϊσταμένων. 

Υπήρξε βέβαια και μία μερίδα Διευθυντών/Προϊσταμένων που τόνισε ότι προβλήματα 

ανακύπτουν είτε εξαιτίας του γεγονότος ότι οι γονείς βιώνουν δυσκολίες, οπότε έρχονται στο 

σχολείο με μια καχυποψία είτε του ότι δεν κατανοούν αυτά που τους λένε λόγω του χαμηλού 

μορφωτικού επιπέδου ή λόγω της αδύναμης ενημέρωσης. Αναφέρθηκε επίσης ότι στη 

συνεργασία με αλλοδαπούς και πρόσφυγες γονείς ανακύπτουν προβλήματα λόγω του 

διαφορετικού γλωσσικού υπόβαθρου. Σε λιγότερη συχνότητα δηλώθηκε ότι προβλήματα 

ανακύπτουν επειδή οι γονείς θεωρούν ότι το σχολείο τους ανήκει, επειδή δεν έχουν χρόνο, 

επειδή δεν παραδέχονται ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει προβλήματα, επειδή είναι 

υπερβολικοί, επειδή θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και επειδή πρόσκεινται αρνητικά σε 

οποιαδήποτε συνεργασία. Όπως διαφάνηκε επίσης από το ένα τρίτο των 

Διευθυντών/Προϊστάμενων, προβλήματα προκύπτουν επίσης διότι η Σ.Ε. κωλυσιεργεί και 

δεν ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά τους. 

 Όλα αυτά τα εμπόδια ωστόσο δύναται να αντιμετωπιστούν με καλή διάθεση, με 

συνεργασία, με το να υπάρχει διάκριση των ρόλων και με το να φέρονται οι 

Διευθυντές/Προϊστάμενοι με ευγένεια, ψυχραιμία, υπομονή, επιμονή, να δείχνουν 

κατανόηση, να χρησιμοποιούν το διάλογο και σε λίγες περιπτώσεις να επικαλούνται τη 

συνδρομή τρίτων, είτε πρόκειται για διερμηνέα είτε πρόκειται για άλλες δομές.  

Τέλος, ένας ακόμα ανασταλτικός παράγοντας για την αποτελεσματική διενέργεια της 

επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου, όπως αυτό καταγράφηκε από την 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων, είναι η έλλειψη επαρκούς χρόνου, είτε αυτή οφείλεται στην 

έντονη γραφειοκρατία είτε στο διδακτικό ωράριο που πρέπει να καλύψουν οι 

Διευθυντές/Προϊστάμενοι είτε σε συνδυασμό των δύο. Πρόκειται για ένα εύρημα με το οποίο 

συμφωνεί και ο Κατσαρός (2008). Ωστόσο διαφάνηκε ότι είναι διατεθειμένοι να ξεπεράσουν 

και αυτό το εμπόδιο με το να χρησιμοποιούν χρόνο έξω από το εργασιακό τους ωράριο. 
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6.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

 

Η παρούσα έρευνα επιδίωξε να εξετάσει το ρόλο του Διευθυντή σχολικής μονάδας  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του 

σχολείου, μέσα από τις απόψεις 30 Διευθυντών/Προϊσταμένων. Ωστόσο η παρούσα 

ερευνητική εργασία διέπεται από κάποιους περιοριστικούς παράγοντες. Ο πρώτος 

περιορισμός σχετίζεται με το δείγμα της έρευνας, το οποίο προέρχεται από ένα νομό και 

συγκεκριμένα από το νομό Κιλκίς. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να διεξαχθεί μία άλλη 

έρευνα σε άλλο νομό ή ανάμεσα σε δύο νομούς, ώστε να γίνει συγκριτική παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων.  

Ένας δεύτερος περιοριστικός παράγοντας αφορά στη σύνθεση του δείγματος. Μία 

περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να συμπεριλάβει στο δείγμα όχι μόνο διευθυντές, αλλά και 

γονείς και εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Άτομα δηλαδή που ανήκουν στο 

εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου και εμπλέκονται στο σχολικό γίγνεσθαι. 

Τέλος, ένας ακόμη περιοριστικός παράγοντας αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας, η 

οποία ήταν η ποιοτική. Μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να διεξαχθεί συνδυαστικά και 

με την  ποσοτική και με την ποιοτική μέθοδο, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα 

πλεονεκτήματα και των δύο μεθόδων και να προκύψουν πιο αξιόπιστα και έγκυρα 

συμπεράσματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 

➢ Ποιος είναι ο ρόλος που καλείστε να αναλάβετε ως διευθυντής-ηγέτης στο πλαίσιο 

της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου; 

➢ Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά ενός διευθυντή- ηγέτη που διευκολύνουν 

αυτή την επικοινωνία; 

➢ Ποια πιστεύετε ότι είναι τα χαρακτηριστικά ενός διευθυντή- ηγέτη που δυσχεραίνουν  

αυτή την επικοινωνία; 

➢ Ποια σημασία δίνετε στην επικοινωνία που λαμβάνει χώρα στο εξωτερικό περιβάλλον 

των σχολικών μονάδων; 

➢ Συμβάλλει η επικοινωνία αυτή στην αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων; 

➢ Κρίνετε αναγκαία την επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα επικοινωνίας και 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων; 

➢ Έχετε λάβει τέτοιου είδους επιμόρφωση; Αν ναι, την θεωρείτε επαρκή; Και αν όχι, 

είστε διατεθειμένος/η να αφιερώσετε ώρες από τον ελεύθερο χρόνο σας προκειμένου 

να επιμορφωθείτε; 

➢ Πόσο συχνά επικοινωνείτε/ συνεργάζεστε με το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου ( 

συγκεκριμένα με τους γονείς, τα άλλα σχολεία και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας: 

Δήμος, Σχολική Επιτροπή, εκκλησία, εθελοντές κοινωνικού έργου, παραγωγικές 

μονάδες); 

➢ Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι τρεις ομάδες για τη λειτουργία του σχολείου; 

➢ Σε ποιες ενέργειες προβαίνετε για να προσεγγίσετε τις τρεις αυτές ομάδες; 

➢ Ποια μορφή επικοινωνίας χρησιμοποιείτε πιο συχνά; 

➢ Ποια μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιείτε; 

➢ Θεωρείτε ότι υπάρχουν προβλήματα στην επικοινωνία σας με το εξωτερικό 

περιβάλλον του σχολείου;  

➢ Αν ναι, πού οφείλονται αυτά τα προβλήματα και πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν; 

 

 

 

 

 

 
 


