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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

• «Ο Ρόλος της  Ηγεσίας της Διεύθυνσης 

ενός  Ι.Ε.Κ και η επίδρασή της στη 

Παρακίνηση των εκπαιδευτών του»

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εκπαιδευτικός-Οικονομολόγος

Δ/ντρια   ΙΕΚ Επανομής



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  Ηγεσία ένα χαρακτηριστικό που όταν το 

βλέπεις το αναγνωρίζεις αλλά είναι 

δύσκολο να το περιγράψεις (Doyle&Smith 

2001)



Ορισμός Ηγέτη

• Αυτός που κάνει τους άλλους να τον 

ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα.

• Ο ηγέτης επηρεάζει τη σκέψη, τη δράση 

και τη συμπεριφορά  ομάδας ατόμων ώστε 

να τον ακολουθούν εθελοντικά και 

πρόθυμα.

• Διδάσκει, καθοδηγεί, εμπνέει παρέχοντας 

όραμα και παρακινεί ουσιαστικά



ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΥΠΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ  ΗΓΕΤΗ

ΤΥΠΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

• -Διορίζεται,,

• -Ελέγχει, ομιλεί δίχως να ακούει

• -επιρρίπτει  ευθύνες , 

• -επιδιώκει δημοσιότητα όχι για τη προβολή της 

ομάδας, 

• -διατηρεί συνεχώς επιφυλάξεις για τους 

συνεργάτες του, 

• -προτιμά τα γραπτά από την άμεση επικοινωνία



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΗΓΕΤΗΣ

• -Αναδεικνύεται μέσα από την ομάδα.

• -Αντί ελέγχου ενδυναμώνει την έμπνευση 

• -Ξέρει να ακούει

• -Αναλαμβάνει τις ευθύνες

• -Ξέρει να επιβραβεύει

• -Επιδιώκει την προβολή της ομάδας του

• -Επιλέγει να επικοινωνεί με άμεσο τρόπο



ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΓΕΣΙΑ
1  .    -ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

Μεταβίβαση επιχειρησιακού οράματος και 

δημιουργία αίσθησης του «ανήκειν»

Επίδειξη υψηλού δείκτη Συναισθηματικής 

νοημοσύνης ως το κορυφαίο εργαλείο για 

την αναγνώριση των αναγκών.



2.   -ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

• Η άσκηση ηγετικής συμπεριφοράς 

αποτελεί πολύπλοκη δημιουργική 

διαδικασία που επηρεάζεται από τις 

συγκυρίες, το περιβάλλον, τις συνθήκες, 

τον διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών



3.    -ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

• Καθορισμός στόχων, ανατροφοδότηση και 

ανταμοιβή της αποδοτικότητας.

• Αποτελεί  συνηθισμένο στυλ ηγεσίας σε 

εργασίες ρουτίνας για σωστή 

διεκπεραίωση τους.



ΘΕΩΡΙΑ Χ ΚΑΙ Ψ 

Mc Gregor

Ύπαρξη δύο βασικών κατηγοριών 

υποθέσεων οι οποίες καθορίζουν και τις 

αναπτυσσόμενες σχέσεις  στο χώρο 

εργασίας.

• Θεωρία Χ

Όλοι οι άνθρωποι είναι ευθυνόφοβοι και 

αποδίδουν μόνο μέσω ελέγχου και 

συνεχούς πίεσης τους



ΘΕΩΡΙΑ Ψ

• Οι εργαζόμενοι είναι δημιουργικά όντα  με 

ενδιαφέρον για τη δουλειά τους 

• μπορούν και μόνοι τους να διαχειριστούν 

την ευθύνη των έργων τους

• ------------------------------------

Στη πραγματικότητα η αλήθεια βρίσκεται 

κάπου στο μέσο των δύο αυτών θεωριών.



ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΓΕΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
• ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ

(λήψη των αποφάσεων χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη της ομάδας του)

-ΤΥΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ που μπορούν 

να Διοικηθούν αποτελεσματικά: 

-πρωτοδιοριζόμενοι χωρίς εμπειρία, έκτακτο 

προσωπικό χωρίς πρωτοβουλία που 

απαιτείται καθοδήγηση τους.



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΓΕΣΙΑΣ

-Κοινή διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

-Ο ηγέτης συντονίζει και καθοδηγεί με στόχο 

την επίτευξη κοινού οράματος.

Εφαρμογή:

σε άτομα με ωριμότητα, υψηλό επίπεδο 

μόρφωσης και δυνατότητα διαχείρισης 

ομάδας.



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΓΕΣΙΑΣ

• Περιορισμένος ρόλος του ηγέτη μέσω 

ανάθεσης αρμοδιοτήτων με στόχο την 

αυτενέργεια της ομάδας και την ανάπτυξη 

της δυναμικής της.

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα  σε 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ή 

συμβούλους ειδικών θεμάτων.



Έργο  της Διεύθυνσης σε συνδυασμό με το 

ηγετικό πρότυπο

• -Ανάπτυξη καινοτομιών

• -Λήψη αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας

• -Ανάπτυξη προγραμμάτων και δομών 

κατάρτισης

• -Διαχείριση συγκρούσεων

• -Διαπραγματευτική ικανότητα

• -Ενθάρρυνση, καθοδήγηση

• -Διαχείριση χρόνου, πόρων ,ιδεών

• -Μετάδοση ΟΡΑΜΑΤΟΣ



ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Συστατικό στοιχείο της ηγεσίας είναι η 

ικανότητα αντίληψης του τρόπου ή αλλιώς 

των κινήτρων που διεγείρουν το 

ενδιαφέρον  και παρακινούν τους 

υφισταμένους στην επίτευξη του κοινού 

σκοπού.



ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

• Είναι τα μέσα ή τα ερεθίσματα με τα οποία 

τα άτομα μπορούν να παροτρυνθούν για 

την εκτέλεση μιας εργασίας.



ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
• 1.Εντοπισμός αναγκών ώστε να 

μετουσιωθούν σε κίνητρα

• 2.Μετατροπή της ανάγκης σε κίνητρο

• 3.Δραστηριοποίηση του προσωπικού

• 4.Επίτευξη στόχων ως βασική αιτία 

ικανοποίησης της ανθρώπινης ανάγκης



ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Α.MASLOW.

• -Φυσιολογικές ανάγκες, 

• -Ανάγκες ασφάλειας (ή σιγουριάς),

• - Κοινωνικές ανάγκες, 

• -Ανάγκες εκτίµησης (ή αναγνώρισης), 

• -Ανάγκες για αυτοπραγμάτωση

Βασικό στοιχείο :  κάθε ανάγκη, όσο περισσότερο 

ικανοποιείται τόσο λιγότερο παρακινεί



ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ               του         F. HERZBERG

Ο Herzberg βρήκε πως τα άτομα 

επηρεάζονται τόσο από το περιβάλλον 

όσο και από τη φύση της εργασίας.

• Η πρώτη κατηγορία του περιλαμβάνει τους 

παράγοντες "υγιεινής" ή «διατήρησης»: 

μπορεί μεν να μην αποτελούν ουσιαστικά 

κίνητρα απόδοσης, ωστόσο εξασφαλίζουν 

μια ανεκτή κατάσταση όταν υπάρχουν.



α. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ –

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ.

Αυτή η κατηγορία σχετίζεται με το 

περιβάλλον και  περιλαμβάνει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις, τις εργασιακές 

συνθήκες, την ασφάλιση, την πολιτική, την 

αμοιβή.

• Ονομάστηκαν Υγιεινής ,διότι δεν 

παρακινούν αλλά δρουν προληπτικά.

• όταν λείπουν προκαλείται δυσαρέσκεια 

και αναζήτηση διαφορετικού κλίματος.



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

• ονομάζονται Παρακίνησης γιατί 

προκαλούν αίσθημα ικανοποίησης  και 

όταν υφίστανται  ο εργαζόμενος 

παρακινείται ουσιαστικά  

πχ: οι σταθερές αμοιβές ,το σταθερό 

ωράριο εργασίας, η δυνατότητα εξέλιξης 

και αναγνώρισης στην εργασία, η 

μονιμότητα, ο τρόπος εποπτείας



ΚΙΝΗΤΡΑ

• Στη δεύτερη αυτή ομάδα παραγόντων 

ανήκουν τα «κίνητρα» που αναφέρονται 

σε αμοιβές και bonus,σε προαγωγές και 

πριμ παραγωγικότητας, σε προνόμια και 

ειδικά επιδόματα ευθύνης, σε διαδικασίες 

συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, στην 

ελευθερία πρωτοβουλιών, στην ελευθερία 

των κινήσεων, στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εργαζομένων.



Προαπαιτούμενα ενός μοντέλου επιτυχούς 

ηγεσίας 

 Σαφές οραματικό σχέδιο 

• Κινητοποίηση για δυναμική συμμετοχή 

στις δραστηριότητες και τη στρατηγική του 

εργασιακού τους χώρου

• Παροχή κινήτρων τα οποία να 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές  

ανάγκες των εργαζομένων.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• οι εργαζόμενοι  πρέπει να αυτενεργούν και 

να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με στόχο 

τη καινοτομία

• Ο ηγέτης οφείλει να ενθαρρύνει την 

ανάληψη πρωτοβουλιών και την 

προώθηση της δημιουργικότητας γιατί 

τόσο η δημιουργική σκέψη όσο και η 

ευρηματική δράση αποτελούν στοιχεία 

ενός αποτελεσματικού μοντέλου ηγεσίας.



• Ο ηγέτης πρέπει να εμπνέει 

αυτοπεποίθηση στους συνεργάτες του. 

• να αφουγκράζεται τις αγωνίες, τους 

προβληματισμούς, τις επιδιώξεις και τις 

επιθυμίες των συνεργατών του.

• να διαμορφώνει τους όρους μιας 

αμφίπλευρης και ειλικρινούς επικοινωνίας



ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΥΛ ΗΓΕΣΙΑΣ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

• Κανένα στυλ ηγεσίας δεν ταιριάζει 

απόλυτα  σε όλες τις περιστάσεις. Πάντα 

υπάρχει ανάγκη για συνδυασμό 

προτύπων 

• Ύπαρξη γνώσης των δυνατοτήτων που 

προσφέρονται τόσο από τα θεωρητικά 

εργαλεία διοίκησης όσο και από τη 

προϋπάρχουσα  εμπειρία του ηγέτη



• ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΑΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


