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    Η επιρροή ή τέχνη ή διαδικασία 
επηρεασμού των ατόμων έτσι, ώστε 
να εργαστούν πρόθυμα για την 
επίτευξη των ομαδικών στόχων. 



 Η ύπαρξη ηγέτη (επίσημη - ουσιαστική εξουσία). 

 Η ύπαρξη μελών ομάδας (συλλογική δράση, υποκίνηση). 

 Η ύπαρξη αποτελεσματικής δράσης. 
 Επιδεξιότητα στην τέχνη της ηγεσίας: 
 Ικανότητα του ατόμου (ηγέτη) να αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι 

υποκινούνται διαφορετικά σε διαφορετικές περιπτώσεις και σε 
διαφορετικές καταστάσεις. 

 Ικανότητα του ηγέτη να εμπνέει και να εμψυχώνει τα μέλη της 
οργάνωσης. 

 Ικανότητα του ηγέτη να επιλύει τα προβλήματα που τυχόν προκύπτουν 
και να δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για υποκίνηση. 

 Η επίτευξη επιδιωκόμενων στόχων (εθελοντική, 
πρόθυμη, αποτελεσματική συνεργασία και επικρατούσες 
περιστάσεις κατά την εκτέλεση της ομαδικής προσπάθειας). 



 Αυταρχική ηγεσία. 

 

 Δημοκρατική ή συμμετοχική ηγεσία. 

 

 Χαλαρή ή εξουσιοδοτική ηγεσία. 



 Ο προϊστάμενος: 

 
 Επιδιώκει υπακοή. 

 Κυριαρχεί στη λήψη αποφάσεων. 

 Καθορίζει τις ενέργειες όλων. 

 Διατάσσει. 

 Επιβάλλει κυρώσεις. 

 Χρησιμοποιεί το φόβο ως κίνητρο. 

 Είναι δογματικός στις σχέσεις του. 

 Σπάνια αιτιολογεί τις διαταγές του. 

 Αρνείται να επεξηγήσει τις πράξεις του. 

 Διστάζει να δεχθεί προτάσεις που εναντιώνονται 
στις απόψεις του. 



 Λήψη αποφάσεων ύστερα από διεξοδική 
συζήτηση με τους υφισταμένους. 

 

Τρεις τύποι συμμετοχικών ηγετών: 
 

 Συμβουλευτικοί: συζητούν με τους υφισταμένους, αλλά 
διατηρούν την τελική εξουσία λήψης των αποφάσεων. 

 Συναινετικοί: ενθαρρύνουν τη συζήτηση και η απόφαση 
αντανακλά τη γενική άποψη. 

 Δημοκρατικοί: μεταβιβάζουν την εξουσία στην ομάδα – 
συλλέκτες απόψεων και ψηφοφορία πριν αποφασίσουν. 



 Ο προϊστάμενος: 

 
 Μεταβιβάζει όλη την εξουσία και τον έλεγχο 

στην ομάδα. 

 

 Ενεργεί ως χορηγός πληροφοριών. 
 

   Τα μέλη της ομάδας συσκέπτονται με τον ηγέτη προτού 
να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις (διαφορά με τη 
δημοκρατική). 



 Η δημοκρατική ηγεσία φαίνεται να συγκεντρώνει 
περισσότερα πλεονεκτήματα, όμως: 

 Η ηγεσία απαιτεί κάτι περισσότερο από διοικητική ικανότητα και 
περιλαμβάνει την κατεύθυνση, την καθοδήγηση και τον επηρεασμό 
των άλλων προς έναν αντικειμενικό σκοπό. 

 Για καθεμιά μέθοδο διοίκησης υπάρχουν θετικά και αρνητικά. 

 Υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν το διοικούντα να 
ακολουθήσει τη μία ή την άλλη μέθοδο, ως γενικό τρόπο 
συμπεριφοράς. 

 

    Τα ηγετικά στελέχη υιοθετούν έναν τύπο 
συμπεριφοράς, που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο άκρα: το 
απόλυτο αυταρχικό και το απόλυτο εξουσιοδοτικό. 



 Κατά πόσο ένα σύστημα είναι περισσότερο 
αυταρχικό ή δημοκρατικό, εξαρτάται από: 

 

 Την προσωπικότητα του ηγέτη (εμπιστοσύνη προς 
τους συνεργάτες, αίσθημα ασφάλειας σε μια αβέβαιη 

κατάσταση κ.ά.). 

 Την ποιότητα ή την ωριμότητα της ομάδας 
(γνώσεις – ικανότητες – επιθυμία να αναλάβουν ευθύνη 

για αποφάσεις). 

 Την κατάσταση (περιβάλλον δράσης της ομάδας, 
έλλειψη χρόνου, πίεση κοινωνικών ομάδων, είδος 

προβλήματος, κουλτούρα κ.ά.). 



 Έννοια των δεξιοτήτων: 
 

   Ο βαθμός ευκολίας, ακρίβειας και ταχύτητας 
εκτέλεσης μιας ακολουθίας πολύπλοκων 
κινητικών ενεργειών ή νοητικών διαδικασιών για 
αντιμετώπιση δύσκολων προβλημάτων ή 
καταστάσεων. 

 

 Βασικά χαρακτηριστικά: 
 

 Η δυνατότητα εκτέλεσης ενός έργου. 

 Η μέση απόδοση. 

 Η διαφοροποίηση. 



 Φυσικές δεξιότητες: 
 

 Φυσιολογικές (π.χ. μυϊκή αντοχή). 

 Κινητικές (π.χ. ακρίβεια, επιδεξιότητα χεριών). 

 Ψυχολογικές (π.χ. αντίληψη ήχων, λεπτότητα στην αφή). 

 

 Ψυχικές δεξιότητες: 
 

 Πνευματικές (π.χ. φαντασία, μνήμη, κριτική ικανότητα). 

 Ηθικές (π.χ. ευαισθησία, κοινωνικότητα, συνεργατικό 
πνεύμα). 

Επαγγελματικές δεξιότητες. 
 



 Η έμφυτη προδιάθεση ή η εξάσκηση και 
εκπαίδευση στις δεξιότητες συνδέονται άμεσα 
με την απόδοση του ατόμου σε ένα έργο; 

 
 Οι φυσικές δεξιότητες υπόκεινται περισσότερο σε 

άσκηση, ενώ οι πνευματικές λιγότερο. 

 

 Τα καλά ηγετικά στελέχη δε γεννιούνται κατ’ ανάγκη, 
αντίθετα μπορούν και να αναπτυχθούν μέσω της 
εκπαίδευσης και της εξάσκησης. 



 Τεχνικές δεξιότητες (μέθοδο, διαδικασία, τεχνική). 

 

 Ανθρώπινες δεξιότητες (συνεργασία). 

 

 Νοητικές δεξιότητες (οργάνωση ως σύνολο, 

εξωτερικό περιβάλλον). 



 Σωματικά (ηλικία, εμφάνιση). 

 Κοινωνικό υπόβαθρο (μόρφωση, κοινωνική θέση). 

 Χαρακτηριστικά ευφυΐας (γνώσεις, οξύνοια, 
αποφασιστικότητα). 

 Χαρακτηριστικά προσωπικότητας (ενεργητικότητα, 
ενθουσιασμός, αυτοπεποίθηση, προσωπική ακεραιότητα). 

 Χαρακτηριστικά σχετικά με το έργο του 
(υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, επιμονή, 
προσαρμοστικότητα στο έργο). 

 Κοινωνικά χαρακτηριστικά (δημοτικότητα, ευγένεια, 
γόητρο). 



 Ικανότητα του συνεργάζεσθαι. 

 

 Επαγγελματική ικανότητα. 

 

 Αντιληπτική ικανότητα. 



 Αποτελεσματικός διευθυντής = διαγνωστική 
ικανότητα, δηλαδή αντίληψη και εκτίμηση διαφορών 
σε ικανότητες και κίνητρα των υφισταμένων. 

    (Υπομονή, καλή διάθεση, ανεκτικότητα, σεβασμός, 
κατανόηση, δημιουργία κατάλληλου κλίματος, 
ελευθερία έκφρασης απόψεων, αντικειμενικότητα, 
ουδετερότητα). 



 Η ικανότητα ενός ατόμου να αντιλαμβάνεται, 
να κατανοεί και να χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τα συναισθήματα ως πηγή 
ενέργειας, γνώσης και επιρροής τόσο του 
εαυτού του όσο και των άλλων ανθρώπων, 
με τους οποίους βρίσκεται σε σχέση 
αλληλεπίδρασης. 



 Η σ.ν. μας καθορίζει τις δυνατότητες που έχουμε 
ώστε να μάθουμε τις πρακτικές δεξιότητες που 
βασίζονται στα εξής στοιχεία: 

 

 Αυτοεπίγνωση 

 Αυτορρύθμιση 

 Ενσυναίσθηση 

 Ικανότητα στις σχέσεις με τους άλλους 

 Κίνητρα συμπεριφοράς. 



 Σύμφωνα με τους  Leithwood & Beatty (2008: 148)  με 

τους παραπάνω μελετητές η ανάπτυξη της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, δηλαδή της δεξιότητας του ατόμου που βρίσκεται 

στην ηγετική θέση να αντιλαμβάνεται, να αναγνωρίζει  και να 

λαμβάνει υπόψη τα συναισθήματα που δημιουργούνται στην 

ομάδα του/της, καθώς και η δυνατότητα να μοιράζεται 

προσωπικά συναισθήματα αλλά και να δημιουργεί συνθήκες 

ασφάλειας και ανοιχτής έκφρασης για όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας, είναι η σημαντικότερη συνθήκη για τη δημιουργία 

της πραγματικής σχολικής ομάδας. Της σχολικής ομάδας που 

όλες και όλοι οραματιζόμαστε να είμαστε μέλη. Μια σχολική 

ομάδα που είναι ανοιχτή, κοινωνική, φιλική, παραγωγική, 

συνθετική, συνεργατική, κριτική, προοδευτική, ουσιαστική! 

 



 Κάθε προϊστάμενος ρυθμίζει το έργο του ώστε: 

 
 Να κάνει καλύτερη εκτίμηση των καθηκόντων, των ευθυνών 

και των υπηρεσιακών προβλημάτων των υφισταμένων του. 
 

 Να ασκεί καλύτερη εποπτεία στους συνεργάτες του. 
 

 Να έχει την ευχέρεια για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. 

 
 Θετική επαγγελματική ικανότητα: διοικητική πείρα 

και άρτια επιστημονική κατάρτιση. 



 Δεξιότητα αναγκαία στην ανώτατη ηγεσία 
(όχι μόνο εκτελεστικά όργανα αλλά 
επιτελικοί παράγοντες). 

   

   Απαραίτητα στοιχεία: παρατηρητικότητα, 
διοικητική φαντασία-ενεργητικότητα. 

 

    Από το ασήμαντο στην ουσία των προβλημάτων. 



 Να κατανέμει σωστά το έργο του σχολείου. 

 Να παρακινεί τους εκπαιδευτικούς για ανάληψη 
δημιουργικών πρωτοβουλιών. 

 Να έχει ανοικτή επικοινωνία με όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας. 

 Να ενεργεί ως παράγοντας διοικητικής 
ανάπτυξης. 

 Να χειρίζεται σωστά τις διαφορές που 
παρουσιάζονται στο σχολείο. 

 Να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τη σχολική 
πραγματικότητα. 



 Ως προσωπικότητα ο/η επιτυχημένος ηγέτης διακρίνεται από 

συναισθηματική σταθερότητα, δηλαδή μπορεί να 

διαχειριστεί  προσωπικά συναισθήματα όπως άγχος, θυμός, 

κατάθλιψη, ανασφάλεια κλπ., κοινωνικότητα, δηλαδή 

κατέχει δεξιότητες που την/τον καθιστούν κοινωνικό άτομο 

όπως ομιλιτικότητα, ενεργητικότητα, συνεργατικότητα κλπ. 

Είναι γενικά ευχάριστος ή ευχάριστη, δηλαδή δείχνει 

ευελιξία, εμπιστοσύνη, ανεκτικότητα, καλή προαίρεση κλπ. 

Τέλος είναι άτομο ανοιχτό σε νέες εμπειρίες που δουλεύει το 

ίδιο με επαγγελματισμό, θέτωντας στόχους και δουλεύοντας 

σκληρά για την επιτυχία τους Leithwood & Beatty (2008: 

128-129). 

 



 Στην εκμάθηση και ευημερία των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών 

 Στην Εργασιακή ειρήνη και κοινωνική 

δικαιοσύνη  

 Στην Ψυχική ανθεκτικότητα 

 στη δημιουργία αισθήματος  ικανοποίησης από την 

εργασία τους,  

 στην καλλιέργεια υψηλού ηθικού, καθώς και στην 

ανάπτυξη ατομικού και συλλογικού αισθήματος 

αξιοσύνης των εκπαιδευτικών (βλπ. Leithwood & 

Beatty, 2008).  

 

  



  Αντιλαμβάνεται τις διαφορές τόσο στις συνθήκες 

όσο και στις προσωπικότητες των μελών της 

σχολικής κοινότητας .  

 Έχει, τις γνώσεις και την επιδεξιότητα να τα 

διαχειρίζεται όλα αυτά με τρόπο αρμονικό και 

διακριτικό. 

 



 Ο διευθυντής είναι τα πάντα… Είναι περισσότερο 

από το πως συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς… 

επηρεάζει τα πάντα: κίνητρα, ηθικό, συναισθήματα, 

σχέσεις  με τους μαθητές… με γονείς… πως 

σχετίζεται με τα παιδιά…. Αποτελεσματικοί 

διευθυντές είναι αυτοί που δημιουργούν θετικό 

κλίμα… Ένα αναποτελεσματικό άτομο μπορεί να τα 

καταστρέψει όλα. (Απόσπασμα από συνέντευξη με 

εκπαιδευτικό, στο Leithwood & Beatty, 2008: 87) 

 



 Μέσα από τη διαδικασία της επικοινωνίας και του 

αναστοχασμού η σχολική μονάδα γίνεται ομάδα και 

μάλιστα «ομάδα αυτομόρφωσης», ενώ ο/η 

διευθυντής/τρια γίνεται «Συντονιστής/τρια και 

Εμψυχωτής/τρια» μιας προσπάθειας που 

οραματίζεται το σχολείο ως κοινότητα ενεργητικής 

μάθησης και χώρο δημιουργίας σκεπτόμενων 

προσωπικοτήτων μέσα σε ένα περιβάλλον υγιών 

προσωπικών και εργασιακών σχέσεων. 

 



 Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει μια στενή σχέση 

ανάμεσα στις παραμέτρους: κίνητρα – απόδοση - 

ικανοποίηση από την εργασία. Μεταβολή σε μία 

από αυτές έχει επίδραση και στις υπόλοιπες (Berry 

& Houston, 1993). 

 Άλλωστε η υπομονή και η επιμονή είναι αρετή 

  Σύμφωνα με τις Σταντσίδου & Μαλουσίδου (2015), 

οι μάνατζερ ή οι διευθυντές για να προβλέψουν τη 

συμπεριφορά του ατόμου πρέπει να γνωρίζουν τις 

ανάγκες και τα κίνητρα που προκαλούν στα άτομα 

μια συγκεκριμένη ενέργεια σε κάποιο συγκεκριμένο 

χρόνο.   

 



 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΕ 19 (διευθύντρια 

δημοτικού) 

 Ενστερνιζόμενη τα βασικά στοιχεία των θεωριών 

για τα κίνητρα και επικαλούμενη την άποψη του 

Camilleri  (2007), ότι η παρακίνηση στο δημόσιο 

τομέα συνδέεται περισσότερο με τις θεωρίες 

περιεχομένου των Maslow, Herzberg κ.α., 

σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω το κίνητρο της 

αναγνώρισης για να ενθαρρύνω τον εκπαιδευτικό να 

συνεχίσει το έργο του και να βελτιώσει την 

απόδοσή του. 

 



 Το κίνητρο της αναγνώρισης και της εκτίμησης 

είναι πολύ ισχυρό ιδίως όταν πρόκειται για νέο 

εκπαιδευτικό στη φάση της ένταξης που αποζητά 

την επίρρωση της εκτίμησης από τους συναδέλφους 

του. Σκέφτηκα  να θέσω υπό συζήτηση στο 

διδακτικό σύλλογο την ιδέα της οργάνωσης μιας 

εκδήλωσης για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την 

επίδρασή τους στη μάθηση και στην πρόοδο των 

μαθητών αλλά και στους κινδύνους που εγκυμονεί η 

κακή χρήση τους. Την εκδήλωση αποφασίστηκε 

κατόπιν δικής μου πρότασης, ότι θα αναλάμβανε να 

οργανώσει ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός. 

 



 Έχοντας υπόψη τις απόψεις των μελετητών, 

Robbins & Judge (2011)  ότι «Οι οργανισμοί που 

έχουν ικανοποιημένους εργαζόμενους είναι πιο 

αποτελεσματικοί», καθώς και του Spector (2000) 

ότι «η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται με 

θετικά συναισθήματα που έχει κάποιος για την 

εργασία του», πρεσβεύω ότι η εργασιακή 

ικανοποίηση επιδρά στη συμπεριφορά του ατόμου 

στο χώρο εργασίας του, στην αποτελεσματικότητα 

και στην αποδοτικότητά του σε αυτήν. 

 



 Έτσι θέλοντας να ενεργοποιήσω τους 

εκπαιδευτικούς στα πλαίσια διήμερου 

εκπαιδευτικού με τη βοήθεια της Β.Δ.Α΄ 

Παιδαγωγικής Συμβούλου του σχολείου θελήσαμε 

να οργανώσουμε επιμορφώσεις στο σχολείο με 

στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Η Παιδαγωγική Σύμβουλος μαζί με 

την ομάδα εκπαιδευτικών υπεύθυνη για την 

επαγγελματική μάθηση ανέλαβαν  να χορηγήσουν 

ερωτηματολόγιο στους συναδέλφους για να δούμε 

τις ανάγκες του στον τομέα της επιμόρφωσης.  



 Από το ερωτηματολόγιο διαφάνηκε ότι οι 

συνάδελφοι έχρηζαν περισσότερης επιμόρφωσης σε 

θέματα διαπροσωπικών σχέσεων καθηγητών-

μαθητών, διαχείριση περιπτώσεων παραβατικής 

συμπεριφοράς και επιμόρφωσης σε θέματα 

τεχνολογίας υπολογιστών (Office 365 – Microsoft, 
Word-Advance, Word-Power Point, 
επεξεργασία βίντεο και ήχου, Εmail και Google 
Form). 

 




