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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στόχος της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των απόψεων των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τον βαθμό εφαρμογής του 

μετασχηματιστικού μοντέλου ηγεσίας στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν. Το θέμα 

κρίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο και σημαντικό, καθώς αποτελεί αναγκαία επιταγή της 

σύγχρονης εποχής, η προσαρμογή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε 

καλύτερες διοικητικές μεθόδους, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την 

αποδοτικότερη λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, στην παρούσα έρευνα, 

αφού μελετήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, 

με ερωτηματολόγιο, σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, για τη διεξαγωγή της έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο του Ken Leithwood, το οποίο συμπληρώθηκε 

ηλεκτρονικά από 143 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την εξαγωγή 

των αποτελεσμάτων, τα δεδομένα της έρευνας μελετήθηκαν με το στατιστικό πακέτο 

SPSS V23 και το Excel 2016. 

Από την έρευνα, λοιπόν, προέκυψαν αποτελέσματα σχετικά με τις αντιλήψεις και τις 

απόψεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τον ρόλο του διευθυντή και τη 

μετασχηματιστική ηγεσία. Πιο αναλυτικά, πολλοί εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι στις 

σχολικές τους μονάδες αξιοποιούνται κάποια χαρακτηριστικά μετασχηματιστικής 

ηγεσίας, με ευθύνη του διευθυντή, ωστόσο, θα επιθυμούσαν να γίνουν ακόμη 

περισσότερες ενέργειες, ώστε να αλλάξει η σχολική κουλτούρα και οι υπηρεσίες του 

σχολείου να γίνουν  περισσότερο αποδοτικές. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η 

επιθυμία τους για μεγαλύτερη συμμετοχή στη διοίκηση και βοήθεια από μέρους των 

διευθυντών στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.  

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά : Σχολική διοίκηση, Μετασχηματιστική ηγεσία, Σχολική 

κουλτούρα, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate the views of Primary Education teachers 

on the extent to which the transformational leadership model is being applied to the 

school units they serve. The issue is particularly timely and important, as it is 

imperative in the modern era to adapt the Greek education system to more efficient 

administrative methods, which will result in its efficient operation. In this context, 

therefore, in the present study, after studying the existing literature, a quantitative 

research was carried out, with a questionnaire, on teachers serving primary schools in 

the department of Attica. Specifically, Ken Leithwood΄s questionnair was used for 

conducting the survey, which was completed electronically by 143 primary education 

teachers. To extract the results, the survey data were studied with SPSS V23 and 

Excel 2016 statistical package. 

The research, therefore, yielded results on teachers' perceptions and perceptions of the 

role of the director and transformational leadership. More specifically, many teachers 

pointed out that some transformational leadership traits are being utilized in their 

school units, but under the responsibility of the principal, however, they would like to 

see more work done to change the school culture and school services to be even more 

efficient. Inter alia, the desire for greater involvement in management and assistance 

from principals in the professional development of teachers was mentioned. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: School Administration, Transformational Leadership, School Culture, 

Total Quality Management, Primary Education 
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