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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

          Με την εργασία μου αυτή θέλησα να διατηρήσω την 

επαφή μου με το χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης, στον οποίο: 

        - Έδωσα πολλά και πήρα επίσης πολλά, σε μια σχέση 

αμφίδρομη και δημιουργική. 

        -  Έζησα πολλές χαρές, αλλά και λύπες.  

        - Βίωσα επιτυχίες και αναγνώριση του έργου που 

προσέφερα. 

        - Δέχτηκα τις ευχαριστίες και επιβραβεύσεις των 

προϊσταμένων και υφισταμένων μου. 

        - Γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους, με αρκετούς από τους 

οποίους διατηρώ φιλικές και οικογενειακές σχέσεις. 

        Μέσα απ΄αυτήν, προσπάθησα  να φωτίσω τα σκοτεινά, 

ανηφορικά και γεμάτα δυσκολίες δρομάκια της διεύθυνσης 

του σχολείου. 

          Πρόθεσή μου είναι να προσθέσω μια ακόμη πηγή 

πληροφοριών, για όσους θέλουν και επιθυμούν να τη 

χρησιμοποιήσουν.  

 

 

 

 

 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                 

          Το σχολείο  εντάσσεται σε μια κοινωνία, σε έναν κόσμο 
που διαρκώς αλλάζει και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς. 

          Αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας με τις 
ευαισθησίες και τις παθογένειές της. 

          Στη σχολική κοινότητα συναντάμε: 

          1. Βανδαλισμούς σχολικών κτιρίων, καταστροφή 
δημόσιας σχολικής περιουσίας καθώς και ενδοσχολική βία. 

          Επίκαιρο είναι το θέμα των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι 
κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να επανέλθουν στα σχολεία με 
αλλαγή όμως των συνθηκών εργασίας τους, ώστε να ασκούν το 
έργο τους και κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα Σάββατα, τις 
Κυριακές και γενικά τις αργίες. 

          2. Πολιτική αντιπαράθεση και διαχωρισμός σε ομάδες 
που η μια αντιπαλεύεται την άλλη. 

          Συχνές είναι οι αναφορές των εφημερίδων και της 
τηλεόρασης, σχετικά με την ένταξη εφήβων σε ακραίους 
πολιτικούς σχηματισμούς, μέσω των οποίων εκδηλώνουν 
αντικοινωνικές συμπεριφορές. 

           

          Παρ΄όλα αυτά στην πλειοψηφία τους οι καθηγητές 

στέκονται όρθιοι μπροστά στις προκλήσεις των καιρών με 

θάρρος και παρρησία. Αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τις 

εκάστοτε  δυσκολίες και υπηρετούν το κοινό όραμα για ένα 

Σχολείο που στοχεύει στην ολόπλευρη καλλιέργεια των 

μαθητών, καθώς και στην κοινωνική και πνευματική τους 

συγκρότηση. 



          Εργάζονται με υψηλή  αντίληψη του καθήκοντος και 

ανταποκρίνονται δημιουργικά στις απαιτήσεις του ρόλου και 

της αποστολής τους. 

          Τα τριάντα πέντε χρόνια υπηρεσίας μου στη Δημόσια 

Μέση Εκπαίδευση, εκ των οποίων τα είκοσι πέντε από  τη θέση 

του Διευθυντού Λυκείου, μου επιτρέπουν να εκφράσω 

ορισμένες σκέψεις και απόψεις, που αφορούν τα χαρακτη-

ριστικά της σωστής συμπεριφοράς των Διευθυντών, έναντι των 

μελών της σχολικής κοινότητας, κυρίως όμως προς τους άμεσα 

συνεργάτες τους, τους καθηγητές, προκειμένου να έχουν μια 

κατά το δυνατόν επιτυχημένη θητεία. 

          Στην παρούσα  εργασία μου, συγκέντρωσα  στοιχεία από  
διάφορα δοκίμια και άρθρα γενικά με την ηγεσία και 
ειδικότερα τη διοίκηση οργανισμών και αυτόνομων μονάδων, 
όπως είναι το σχολείο.       



 

AΝΘΡΩΠΙΝΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ 

           Σε περιόδους συνεχούς αλλαγής και αβεβαιότητας, ο 

Διευθυντής δεν είναι μόνο αυτός που παροτρύνει τους 

συνεργάτες του να μαθαίνουν και να αλλάζουν, αλλά 

συγχρόνως παρέχει ψυχολογικό  δίχτυ ασφαλείας. Οι αλλαγές 

δημιουργούν αγωνία και άγχος, ενδέχεται επίσης να 

οδηγήσουν σε ακαμψία και αμυντική συμπεριφορά, ιδιαίτερα 

όταν οι αλλαγές αφορούν τον πυρήνα της ταυτότητάς τους. 

         Ο ρόλος του διευθυντή εδώ, είναι να συνυφάνει τη 

συνέχεια και την αλλαγή, την ρουτίνα και την καινοτομία, την 

ταυτότητα και τη μάθηση, και να τα εκφράσει αυτά 

συμβολικά. 

          Ο σημερινός  Διευθυντής, πρέπει να αποδεχθεί την 

εξάρτησή του από τους συνεργάτες του καθηγητές και να 

διαθέτει τη ψυχική ωριμότητα ώστε να αναγνωρίζει τα όριά 

του. 

          Δημιουργεί τις κατάλληλες οργανωσιακές συνθήκες, 

μέσα στις οποίες οι καθηγητές και οι μαθητές, θα μπορέσουν 

να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητά τους. 

          Εμπεδώνει ένα κλίμα εμπιστοσύνης  και υπαγωγής όλων 

σε κοινούς κανόνες. 

          Λειτουργεί ως συναισθηματικό ανάχωμα στην ανασφά-

λεια που προκαλούν οι συνεχείς αλλαγές. 

          Εμπνέει και συγχρόνως παιδαγωγεί πρώτα απ’ όλα με το 

παράδειγμά του, στο όραμα και τις αξίες που διέπουν τη 

λειτουργία του σχολείου. 



          Κατανοεί βαθειά την ανθρώπινη φύση και γνωρίζει ότι ο 

άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο, ενώ 

φιλοδοξεί να γίνει ο καταλύτης για το καλύτερο. 

          Γνωρίζει ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του, είναι να γίνουν 

οι συνεργάτες του καλύτεροι απ’ αυτόν. Άλλωστε, κανείς δεν 

έγινε φτωχότερος, όταν μοιράζεται τη γνώση με τους 

συναδέλφους του. Το αντίθετο μάλιστα. 

 

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

          Βασική προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό χειρισμό 

των σχέσεών μας με τους άλλους, είναι η αμοιβαία 

κατανόηση. 

          Η ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία, αποτελεί τη βασική 

λειτουργία για την αμοιβαία κατανόηση. 

          Αν αυτή η ανοιχτή  επικοινωνία υπάρχει, τότε ενισχύεται 

η αμοιβαία κατανόηση και βελτιώνεται η εμπιστοσύνη και η 

σχέση μας γενικά. 

          Αν θέλουμε πραγματικά να κατανοήσουμε τον άλλον, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακούμε αυτά που θέλει να 

μας πει και να αντιλαμβανόμαστε σωστά όσα αυτός εννοεί και 

όχι όσα εμείς βγάζουμε ως δικά μας συμπεράσματα, μέσα από 

την υποκειμενική μας ερμηνεία αυτών που συνήθως 

επιλεκτικά ακούμε. 

          Επίσης δεν θα πρέπει να ακούμε και να ερμηνεύουμε τα 

μηνύματα του άλλου μέσα από φίλτρα. 

          Τέλος για να ακούμε καλά και να κατανοούμε τους 

άλλους, πρέπει να μπαίνουμε στη θέση τους, να προσπαθούμε 



όσο μπορούμε να κατανοούμε τις σκέψεις, τις συγκινήσεις, 

τους φόβους, τις αγωνίες, τις χαρές, τις λύπες, τα όνειρα, τις 

επιθυμίες και το πως αισθάνονται οι ίδιοι. 

          Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ, ότι το πως μας 

βλέπουν οι άλλοι, καθορίζει το πως μας συμπεριφέρονται. Αν 

λοιπόν δεν γνωρίζουμε την εικόνα που έχουν οι άλλοι για μας, 

τότε ούτε μπορούμε να κατανοήσουμε τα συναισθήματα, τις 

στάσεις και τις συμπεριφορές τους απέναντί μας, ούτε να τις 

χειριστούμε κατάλληλα προς αμοιβαίο όφελος. 

          Ανεξαρτήτως αν είναι δίκαιη ή άδικη αυτή η εικόνα που 

έχουν οι άλλοι για μας, είναι απαραίτητο να την γνωρίζουμε. 

Διότι αν είναι άδικη, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να την 

αλλάξουμε, ενώ αν είναι δίκαιη μπορούμε να βελτιώσουμε τις 

στάσεις και τις  συμπεριφορές μας. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

 Η θεμελιώδης πρόκληση σ’ ένα σχολείο, είναι πως θα 

διασφαλιστεί η αυθόρμητη συνεργασία των μελών της 

σχολικής κοινότητας (Δ/ντής, καθηγητές, μαθητές,  

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων) σε συνθήκες εξουσιαστικών 

σχέσεων μεταξύ τους. Επιπλέον η αυτενέργεια διαφυλάσσει 

την εν δυνάμει δημιουργική δράση τους. 

          Η αυθόρμητη συνεργασία πραγματοποιείται όταν τα 

άτομα δεν ελαύνονται από τις εγωκεντρικές τους επιδιώξεις, 

αλλά από την επιδίωξη του κοινού καλού. 

          Αυτό επιτυγχάνεται όταν ο Διευθυντής καθίσταται το 

πρότυπο συμπεριφοράς, όταν συμπεριφέρεται με γνώμονα το 



κοινό καλό, αυτοπεριορίζεται, πασχίζει να κερδίσει την 

εκτίμηση των υφισταμένων του, λειτουργεί παιδαγωγικά και 

υπάγει τη συμπεριφορά του σε καθολικά αποδεκτούς κανόνες. 

          Επίσης ο Διευθυντής κάθε Σχολείου είναι αυτός που 

επιβάλλει τον τυπικό συντονισμό των ατόμων, έναν 

εξουσιαστικά επιβεβλημένο συντονισμό. Ο συντονισμός όμως 

αυτός αποφέρει τα μέγιστα οφέλη, μόνο αν υπερβεί τον 

εξουσιαστικό του χαρακτήρα και καταστεί αυτοϋπο-

κινούμενος. Για να συμβεί αυτό ο συντονισμός πρέπει να 

ριζώσει σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, το οποίο 

απαιτεί χρόνο, κόπο, και εξουσιαστικό αυτοπεριορισμό για να 

δημιουργηθεί. 

          Ο Διευθυντής πρέπει να κάνει τους συνεργάτες του να 

αισθάνονται και να λειτουργούν ως μια ώριμη και 

αποτελεσματική ομάδα. Το ομαδικό πνεύμα, η διάθεση και η 

ικανότητα των ανθρώπων να λειτουργούν ως μια 

αποτελεσματική ομάδα, εξασφαλίζουν τις καλύτερες 

αποφάσεις και την αποτελεσματική υλοποίηση αυτών. 

          Ένας σωστός Διευθυντής συμπεριφέρεται στο Σύλλογο 

των καθηγητών, με δυναμισμό, λογική και συναίσθημα και 

προβαίνει στις κατωτέρω ενέργειες: 

        - Ακούει τους καθηγητές και μπαίνει στη θέση τους. 

        -Αναλαμβάνει την ατομική του ευθύνη, αλλά και την 

ευθύνη για το συνολικό έργο του συλλόγου των καθηγητών. 

        -Συμβάλλει στο καλό κλίμα και στις καλές σχέσεις μεταξύ 

των καθηγητών. 

        -Παίρνει πρωτοβουλίες και προτείνει ιδέες και λύσεις. 



        -Συντονίζει και συγχρονίζει μαζί με τον Υποδιευθυντή, τα 

υπόλοιπα μέλη του συλλόγου των καθηγητών. 

        -Αποθαρρύνει τον ανταγωνισμό και ενθαρρύνει την 

άμιλλα μεταξύ των καθηγητών.  

        -Επιβραβεύει τις τυχόν εξαιρετικές επιδόσεις των 

καθηγητών. 

        -“Προστατεύει” καθηγητές, όταν αυτοί έχουν προβλή-

ματα. 

        -Τέλος μειώνει τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις, όταν 

υπάρχουν, και βοηθά το σύλλογο των καθηγητών να 

επιτυγχάνει συναίνεση. 

 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

  Η εμπιστοσύνη αποτελεί το θεμέλιο λίθο για κάθε ποιοτική 

σχέση μεταξύ των ανθρώπων σε όλους τους τομείς. Αποτελεί 

την προϋπόθεση για να ασκήσουμε θετική επιρροή στους 

άλλους. Πρόκειται για μια ψυχολογική κατάσταση,  όπου ένα 

άτομο μπορεί να στηριχθεί στη γνώμη, στις κρίσεις ή στις 

πράξεις του άλλου, διότι πιστεύει και προσδοκά ότι είναι 

σωστές, καλοπροαίρετες, ειλικρινείς και έντιμες. 

           Σε ότι αφορά τη διαδικασία μέσω της οποίας αρχίζουμε 

να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του άλλου, χωρίς να έχει 

ακόμα  βιώσει ουσιαστικές εμπειρίες από εμάς, δύο ζητήματα 

είναι κρίσιμα: 

          Πρώτον η ανοιχτή επικοινωνία, μέσω της οποίας 

μπορούμε να μειώσουμε την αβεβαιότητα του άλλου για το 

ποιοί είμαστε. 



          Δεύτερον  πρέπει να δώσουμε εμείς εμπιστοσύνη στον 

άλλον, για να έχουμε αυξημένες πιθανότητες να πάρουμε. 

Βέβαια δίνουμε μικρές δόσεις στην αρχή και τις αυξάνουμε 

σταδιακά, όταν βλέπουμε ότι ο άλλος ανταποκρίνεται θετικά. 

Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την εκμετάλλευση της 

εμπιστοσύνης μας. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

          Αν θέλουμε να αυξήσουμε τη θετική συμπεριφορά των 

καθηγητών, θα πρέπει να ανεβάζουμε το ηθικό τους, θα 

πρέπει να λέμε στον άλλον κάτι καλό που κάνει ή διαθέτει. Στο 

κάτω-κάτω όλοι θέλουμε να δεχόμαστε θετικές κριτικές. Η 

αναγνώριση των όσων μας προσφέρουν, είναι επιβεβλημένη. 

          Βέβαια θα πρέπει να ασκούμε και εποικοδομητική 

κριτική, προκειμένου να βοηθήσουμε τους άλλους να 

βελτιωθούν και μέσω αυτού να βελτιώσουμε και τη δική μας 

σχέση μαζί τους. 

          Όμως για να έχουμε πιθανότητες να θέλει και αποδεχθεί 

ο άλλος την αρνητική μας κριτική, χρειάζεται να την κάνουμε 

με ευαισθησία, με γνήσιο ενδιαφέρον και σε καλό κλίμα. 

          Προσοχή η αρνητική κριτική πρέπει πάντα να γίνεται κατ’ 

ιδίαν και ποτέ δημοσίως. 

          Τέλος καλό θα είναι να τελειώνουμε την αρνητική 

κριτική, τονίζοντας κάποια θετικά στοιχεία και επιβε-

βαιώνοντας την εκτίμησή μας για τον άλλο. 

 

 



ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ 

          Σκεφτείτε καλά: 

          Γιατί ένας καθηγητής να έχει τη διάθεση να 

δημιουργήσει μια καλή σχέση μαζί σας, όταν εσείς δε 

νοιάζεστε γι΄αυτόν, δεν του συμπεριφέρεστε με αξιοπρέπεια, 

δεν τον κατανοείτε, δεν τον φροντίζετε και δεν τον σέβεστε; 

          Η ευαισθησία και η αυστηρότητα, αποτελούν δύο 

ιδιαιτέρως σημαντικά στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν 

τη συμπεριφορά ενός διευθυντή. 

          Ευαισθησία προς τους άλλους σημαίνει να συμπερι-

φέρεσαι ανθρώπινα, να υπολογίζεις, να αφουγκράζεσαι και να 

δίνεις σημασία στα όνειρα, τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις 

ανησυχίες του καθηγητή, να τον στηρίζεις και να τον 

προστατεύεις. 

          Με τον όρο αυστηρότητα, δεν νοείται αυστηρότητα προς 

τον καθηγητή ως προσωπικότητα, αλλά ως προς τις μη ορθές 

πράξεις ή συμπεριφορές του. 

          Δεν μπορεί να απολαμβάνουμε τις σχέσεις μας με ένα 

συνάδελφο, αν είμαστε ανεκτικοί σε ανέντιμες συμπεριφορές, 

στην αδικία, στην έλλειψη συνέπειας συνεργασίας και 

πειθαρχίας, στον καιροσκοπισμό στην αδιαφορία και το ψέμα. 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

          Είτε το θέλουμε είτε όχι, η ζωή μας εξαρτάται, σε μεγάλο 

βαθμό, από τις στάσεις, τις επιλογές και τις συμπεριφορές των 

άλλων ανθρώπων. 

          Ως εργαζόμενοι οι σχέσεις μας με τους συναδέλφους, 

προϊσταμένους και υφισταμένους μας, καθορίζουν σε 

σημαντικό βαθμό την ποιότητα της εργασιακής μας ζωής, αλλά 

και την καριέρα μας. 

          Συνεπώς η ποιότητα της ζωής μας και η ικανοποίηση των 

αναγκών μας, εξαρτάται και από τους ανθρώπους με τους 

οποίους συνεργαζόμαστε. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία το 

πως διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας με αυτούς τους άλλους 

ανθρώπους και το πως ασκούμε θετική επιρροή επάνω τους, 

για το δικό μας και για το δικό τους  καλό.  

 

 

 


