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Πξόινγνο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηελεξγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο κνπ ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο ζην ηκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη ζην πιαίζην ηεο νιν-

θιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Δθπαί-

δεπζεο θαη ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, κε εηδίθεπζε ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία. 

Σν θεληξηθφ ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη «Οη δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

θαη ε εθαξκνγή ηνπο κέζα απφ ηνπο ξφινπο ησλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ ελειίθσλ». ηελ εξ-

γαζία κνπ επηρείξεζα λα παξνπζηάζσ απφςεηο θαη ζηάζεηο εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ ελειίθσλ 

ζρεηηθά κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ηηο δηαζηάζεηο θαη ππν-δηαζηάζεηο ηεο θαη ηε δπ-

λαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν.    

     ην ζεκείν απηφ ζέισ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ επηβιέπνπζα ηεο δηαηξηβήο 

κνπ θα Παπαβαζηιείνπ Ισάλλα γηα ηηο εμαηξεηηθέο πιεξνθνξίεο, ηηο θαζνξηζηηθέο ζπκβνπ-

ιέο ηεο θαη ηηο ψξεο πνπ κνπ δηέζεζε ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα νινθιεξψζσ ηε ζπγθεθξη-

κέλε έξεπλα. Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ θχξην Βαιθάλν θαη ηελ θπξία Σηπεηάλνπ σο κέιε ηεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο, θαζψο θαη φινπο/εο ηνπο θαζεγεηέο θαη ηηο θαζεγήηξηεο ηεο θαηεχ-

ζπλζεο Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ζγεζία γηα ηνλ πινχην ηεο γλψζεο, ηελ αμηνθξαηία, ην 

αιεζηλφ ελδηαθέξνλ, ηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζπλερή ππνζηήξημή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο θνίηεζήο κνπ. 

     Δπραξηζηψ πνιχ ην νηθνγελεηαθφ κνπ πεξηβάιινλ γηα ηελ ππνζηήξημε, ηελ αγάπε, ηελ 

ελζάξξπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ κνπ θαη ηελ ππνκνλή πνπ έδεημαλ θαηά ηηο ακέηξεηεο ψξεο 

κειέηεο κνπ. 

     Σέινο, επραξηζηψ ηδηαίηεξα ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ πνπ αληαπνθξίζεθε κε 

ζπλαδειθηθφηεηα θαη επαγγεικαηηζκφ θαη ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα αθηεξψλνληαο πνιχηηκν 

ρξφλν θαη εκπεηξία, κηαο πνπ δίρσο ηε ζπκβνιή θαη ηελ πξνζθνξά απηψλ ησλ αλζξψπσλ 

δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο έξεπλάο κνπ. 
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ΟΙ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΗ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΣΙΚΗ ΗΓΔΙΑ 

ΚΑΙ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ 

ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ ΣΡΙΩΝ ΔΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Πεξίιεςε   

 

Σν φξακα, ε πλεπκαηηθή εμέιημε ηεο νκάδαο, ε θηλεηνπνίεζε θαη ε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ε 

ελζάξξπλζε γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε δεμηνηήησλ, αιιά θαη ε εμαηνκηθεπκέ-

λε πξνζέγγηζε είλαη δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπο νδεγνχλ ζε πςεινχ επηπέδνπ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Μέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ αιιειεπίδξαζε, ηηο λέεο κεζφδνπο θαη ηε-

ρλνινγίεο, νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο θαιιηεξγνχλ αμίεο θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ζηά-

ζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, βειηηψλνπλ ζπλερψο ηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο θαη κάζεζεο θαη 

αγγίδνπλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε.  

     Ζ έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο ζηεξίρηεθε ζηελ αλάιπζε θαη ηελ αμηνιφγεζε 

βηβιίσλ, επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, 

πξνεξρφκελσλ απφ ηελ ειιεληθή θαη ηελ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, αιιά  θαη ηελ θαηά-

ζεζε απφςεσλ 18 έκπεηξσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ ελειίθσλ πνπ απνηέ-

ιεζαλ ην δείγκα καο.   

     θνπφο θαη θχξηνη ζηφρνη ηεο έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε 

θαηαγξαθή απφςεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ζρεηη-

θά κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ηηο δηαζηάζεηο θαη ππν-δηαζηάζεηο ηεο θαη ηε δπλαηφ-

ηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  Πνηνο πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπο θαη γηαηί. 

Απφ πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδεηαη θαη πνηνπο σθειεί ηειηθά ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. 

     Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο επηιέρζεθε λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ζε ηέζζεξα βαζηθά θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ ην κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο, ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ηνπο ξφινπο ησλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ ελειίθσλ, θα-

ζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

κε ηα πηζαλά ηεο νθέιε ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν. Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηή-

ζεθε είλαη ε πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα θαη ην εξεπλεηηθφ κέζν ή εξγαιείν είλαη ε εκηδν-

κεκέλε ζπλέληεπμε. 



x 

Σα θπξηφηεξα επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη:   

 Οη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ πηζηεχνπλ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο (ΜΖ) θαη ηηο εθαξκφδνπλ, θαζψο ιεηηνπξγνχλ αθνινπζψληαο ζρεδφλ φιεο 

εθείλεο ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειί-

θσλ 

 Αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ξφισλ ηνπο θαη ηνπο ελζαξθψλνπλ κε φζν 

πεξηζζφηεξε ππεπζπλφηεηα, επαγγεικαηηζκφ θαη επζπλεηδεζία κπνξνχλ. Ζ πιεην-

ςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζψλ κάιηζηα ζπγθιίλεη κε ηελ άπνςε ηεο δηεζλνχο βη-

βιηνγξαθίαο πσο γηα λα εθαξκνζηνχλ ηα παξαπάλσ είλαη απαξαίηεηεο ζπγθεθξηκέ-

λεο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ φινη/εο νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ 

 Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ ζεσξεί πσο πην ζεκαληηθέο πξνυπνζέ-

ζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο είλαη ν αλ-

ζξψπηλνο παξάγνληαο απφ φηη ηα πιηθά ζηνηρεία. Ηδηαίηεξα ε αμηνπνίεζε ησλ γλψ-

ζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηα ηθαλά θαη θαηαξηηζκέλα ζηειέρε, ε 

θξηηηθή ζθέςε θαη ε δηάζεζε γηα αιιαγή θαη θαηλνηνκία 

 Θεσξνχλ βέβαην πσο ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ σθειείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κε-

ηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, δηφηη έηζη δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζην θιίκα ζεβα-

ζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, ηε ζπκκεηνρή φισλ θαη ζην 

ζπλεξγαηηθφ πλεχκα.    

 Σειεπηαίν, αιιά επίζεο ζεκαληηθφ εχξεκα πνπ πξνέθπςε είλαη ε ζεηηθή ηνπο ζηά-

ζε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. Σφζν ζε επίπεδν εθ-

παηδεπηψλ/ηξηψλ φζν θαη ζε επίπεδν εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά:  

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, δηαζηάζεηο, εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ξφινη εθπαηδεπηψλ/ ηξηψλ ελε-

ιίθσλ, δεμηφηεηεο, νθέιε    
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THE DIMENSIONS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND 

THEIR IMPLEMENTATION THROUGH THE ROLE OF ADULT 

TRAINERS 

 

Abstract 

 

The vision, the intellectual development of the group, the mobilization and creative think-

ing, the encouragement for personal development and the improvement of skills, as well as 

the personalized approach are dimensions of the transformational leadership that in their 

implementation lead to a high level of service provision in adult education. Through partic-

ipation, trust, interaction, new methods and technologies, trainers cultivate values and help 

shape learners' attitudes, constantly improving the way of teaching and learning and reach a 

holistic approach. 

     Research and development of the subject was based on the analysis and assessment of 

books, scientific articles, research approaches and empirical data derived from Greek and 

foreign-language literature, as well as the deposit of views of 18 experienced and special-

ized adult trainers as our sample. 

     The aim and main objectives of this study is the identification and registration of views 

and attitudes from adult educators on transformational leadership, its dimensions and sub-

dimensions, and the possibility of their application in educational work. Who should be 

their role and why. From what factors are affected and finally, who has benefits through 

transformational leadership. In order to achieve this goal, we separated the theoretical 

framework into three main chapters concerning the model of transformational leadership, 

adult education and the roles of the adult trainers, as well as the factors influencing the im-

plementation of the transformational leadership with possible benefits to the educational 

project. The research method we used is qualitative social research and the research tool is 

the semi-structured interview.  

The main findings and conclusions of the study are: 

 Adult educators believe in the dimensions of transformational leadership and apply 

them during their work by following almost all those values and attitudes that char-

acterize the principles of adult education 
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 They understand the importance of their roles and embody them having as much re-

sponsibility, professionalism and conscientiousness as they can. Additionally, the 

majority of the participants agree with the international literature that is necessary 

all adult educators to have specific skills for that  

 Most of them consider that the most important prerequisites for implementing the 

dimensions of transformational leadership are human factors than material elements. 

Especially the use of the knowledge and experience of the trainees, the competent 

and trained executives, the critical thinking and the willingness for change and in-

novation 

 They consider that adult education take advantage from the implementation of the 

transformational leadership, because more emphasis is placed on the respect for di-

versity, the dynamic of the group, the participation of all trainees  and the co-

operative spirit 

 At last but also important finding is their positive attitude to the evaluation process 

and its implementation. Both at the level of trainers and at the level of trainees 

 

 

Keywords: 

transformational leadership, dimensions, adult education, adult trainers’ roles, skills, 

benefits 
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Δηζαγσγή 

Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (transformational leadership) είλαη κία κνξθή εγεζίαο θαηά 

ηελ νπνία ν εγέηεο εξγάδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ νπαδψλ ηνπ κε 

ζηφρν λα εληνπίζεη πνχ είλαη απαξαίηεηε ε αιιαγή, ζε πνηνπο ηνκείο, πφηε θαη κε πνην 

ηξφπν πξέπεη λα εθαξκνζηεί. Δθεί αθξηβψο δεκηνπξγεί ην φξακα, εκπλένληαο ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπ, εληζρχνληαο ηα θίλεηξα, ηελ απηνπεπνίζεζε, ην εζηθφ ηνπο. Δλζσκαηψλεη ηελ 

αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ησλ κειψλ  ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη πεηπραίλεη ηε κέγηζηε α-

πφδνζή ηνπο ζηελ εξγαζία.  

     Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ραξαθηεξίδεηαη απφ αμίεο θαη πςειά ηδαληθά πνπ κεηακνξ-

θψλνπλ ηελ εξγαζία ζε ζπλεξγαζία, ηελ πξνζσξηλή κνξθή δνζνιεςίαο ζε πςεινχ επηπέ-

δνπ εθπιήξσζε ζηφρσλ, ηελ άθακπηε ζρέζε πξντζηάκελνπ-πθηζηάκελνπ ζε ζρέζε εκπη-

ζηνζχλεο, ζεβαζκνχ θαη έκπλεπζεο.  

     Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο αληηκεησπίδεη θάζε πθηζηάκελν μερσξηζηά ζαλ κνλαδηθή 

πεξίπησζε (individualized consideration), ηνπ παξαρσξεί αξκνδηφηεηεο θαη πξνζπαζεί λα 

ηνλ βνεζήζεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε, ηνλ θάλεη λα ζθέθηεηαη θαη λα πξάηηεη κε 

βάζε ηε ινγηθή θηλεηνπνηψληαο ηνλ δηαλνεηηθά (intellectual stimulation), ζπκβάιιεη φκσο 

παξάιιεια θαη ζηελ πλεπκαηηθή εμέιημε νιφθιεξεο ηεο νκάδαο θάλνληαο ηνλ θαζέλα λα 

ππεξβεί ην ζηελφ πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ γηα ράξε ηνπ νιηθνχ ζπκθέξνληνο (inspiration-

al motivation). Σέινο, εκπλέεη ηελ νκάδα ηνπ φληαο παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ν ίδηνο, έρν-

ληαο φξακα θαη θεξδίδνληαο ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπο κέζα απφ ηελ ηδεαιη-

ζηηθή ηνπ επίδξαζε (idealized influence).  

     Οη παξαπάλσ αμίεο απνηεινχλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζχκθσλα 

κε ην κνληέιν ηνπ Bass (1985).  Ηδηαίηεξα ζηνλ επαίζζεην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

ε εθαξκνγή ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ εμειίζζεη θαη απνγεηψλεη ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο εθπαηδεπ-

ηή/ηξηαο ελειίθσλ. Απηφο είλαη ν πξψηνο ιφγνο πνπ καο νδήγεζε ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπ-

γθεθξηκέλεο έξεπλαο ζπλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζεσξνχκε ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο φρη απιά ζεκαληη-

θφ αιιά θαηαιπηηθφ. Ο/Ζ εθπαηδεπηήο/ηξηα είλαη ν εκςπρσηήο θαη ν θαζνδεγεηήο ησλ ε-

λήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πηζηεχνπκε πσο νη αλάγθεο πνπ έ-

ρνπλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη είλαη πεξηζζφηεξεο, θαζψο επηδηψθνπλ λα κάζνπλ θαη πα-

ξάιιεια λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα εληαρζνχλ νκαιά ζε έλα λέν πιαίζην. Δθηφο απφ ηηο 

γλψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ, ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα είλαη ην πξφζσπν εθείλν πνπ ζα 
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ηνπο βνεζήζεη λα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηηο αλά-

γθεο ηνπο, λα ζεβαζηεί ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηνπο, ηελ θνπιηνχξα 

θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο, ψζηε λα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσ-

λία, ηελ εκςχρσζε θαη ηελ ελδπλάκσζε, ηελ νκαιή ηνπο κεηάβαζε ζην λέν, ην άγλσζην. 

     Οη δηαθπβεχζεηο πνπ απφ εζηθήο πιεπξάο ελεξγνπνηνχλ ηε δηθή καο παξψζεζε ελαζρφ-

ιεζεο κε ην ζέκα, σο έλαο αθφκε ιφγνο, αθνξνχλ ζέκαηα επζπλεηδεζίαο ηνπ/ηεο εθπαηδεπ-

ηή/ηξηαο, ζεβαζκνχ ησλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, αιιά θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηεο χπαξμεο ή κε εζηθψλ δηιιεκάησλ ηνπ. Πνην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πξέπεη 

λα δηαζέηεη γηα λα αληηιεθζεί ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη 

εζηθά θαη λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηνλ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο. Πνηεο ηθαλφηεηεο 

θαη δεμηφηεηεο πξέπεη λα ηνλ/ηελ ραξαθηεξίδνπλ γηα λα γίλεη θνηλσλφο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο.  

     Σθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε εχξεζε θαη ε θαηαγξαθή απφςεσλ θαη ζηάζεσλ πνπ πξνέξ-

ρνληαη απφ εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, ηηο δηα-

ζηάζεηο θαη ππν-δηαζηάζεηο ηεο θαη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

έξγν. Οη επηκέξνπο ζηφρνη αθνξνχλ θαηαξρήλ ηε κειέηε ηεο εθαξκνγήο ησλ 4 δηαζηάζεσλ 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαηά ην κνληέιν ηνπ Bass ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε-

λειίθσλ. Δμεηάδνπκε κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ηελ επηξξνή κε βάζε ηα ηδαληθά ηνπ εγέηε, ηηο 

αμίεο, ηνπο ζθνπνχο θαη ην φξακά ηνπ, ηελ εκςπρσηηθή παξαθίλεζε ηνπ εγέηε, ηελ επαλε-

μέηαζε θαη αμηνιφγεζε, κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε θαη ηελ αιιαγή, ηε δηαλνεηηθή δηέ-

γεξζε/ παξψζεζε κε ηελ νπνία ν εγέηεο εκπλέεη ηελ νκάδα ηνπ, δίλεη ειπίδα θαη αηζηνδν-

μία γηα ην κέιινλ, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγηθφηεηά ηεο θαη ηέινο, ην ελδηαθέξνλ γηα ην 

θάζε άηνκν ρσξηζηά ζαλ κηα μερσξηζηή πεξίπησζε, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηα ελδηαθέξν-

ληά ηνπ.  

     Αθνινχζσο, εμεηάδνπκε ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

θαη εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Πην αλαιπηηθά, νινθιεξψλνληαο ηελ έξεπλά καο ζα κπνξνχκε 

λα θάλνπκε κία ζπλνιηθή εθηίκεζε γηα ην αλ νη εγέηεο εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ζήκεξα 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηέο ηηο δηαζηάζεηο, πνηνο είλαη ν δηθφο ηνπο ξφινο ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία θαη εάλ πηζηεχνπλ φηη ην κνληέιν βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηεο παξνρήο ππεξε-

ζηψλ ηνπο απφ ηε κηα θαη ηελ εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απφ ηελ άιιε. 

Δάλ δειαδή αληηιακβάλνληαη ηα νθέιε θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ.  

     Με βάζε ηνλ ζθνπφ ηεο εξγαζίαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ηα αθφ-

ινπζα: πψο αληηιακβάλνληαη θαη πψο πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ηηο δηα-
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ζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (ΜΖ) κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο,  κέζα απφ πνη-

νπο ξφινπο εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηη-

θήο εγεζίαο θαη ηέινο πνηνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο (εμσηεξηθέο πξνυπνζέζεηο) επεξεάδνπλ 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη πνηα είλαη ηα 

νθέιε ηεο. 

     Μέζα απφ ηε δηάξζξσζε ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάιπζε ησλ πεξηερνκέλσλ αλά θεθάιαην 

δηαθαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηά ηεο. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί θαηαξρήλ ε ζεκα-

ζία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, αιιά θαη ε 

πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο, ε έξεπλα 

έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ δηφηη ζπκβάιιεη κε ηα επξήκαηά ηεο ζηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο 

Έθζεζεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλν-

κηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) ηνπ 2016, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

πξέπεη λα απμεζεί ε πνηφηεηα θαη ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

(ΓΒΜ) ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, λα γίλεη ην έλαπζκα γηα κεγαιχηεξε έκπλεπζε θαη α-

πφιπην επαγγεικαηηζκφ.  

     Σην πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο, ην ζεσξεηηθφ, πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε αλαθνξά 

ζηελ εγεζία θαη ηελ εμέιημή ηεο κέζα απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νξηζκνχο θαηα-

μησκέλσλ εξεπλεηψλ-κειεηεηψλ. Σην πξψην θεθάιαην εζηηάδνπκε ζηε δχλακε ηεο επηξξνήο 

ηεο εγεζίαο θαη εμεγνχκε πψο απηή αζθείηαη κέζα απφ ηα δηαθνξεηηθά είδε εμνπζίαο. Αλα-

θεξφκαζηε επίζεο ζηα λεφηεξα ζηπι εγεζίαο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο αλέδεημαλ ηε δχλακε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε. Σην 

δεχηεξν θεθάιαην νξηνζεηνχκε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, αλαθέξνπκε ηα ραξαθηεξηζηη-

θά ηεο, ηνλίδνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο  εγεζίαο κε ηε βνήζεηα κειε-

ηψλ γηα ηηο λενραξηζκαηηθέο ζεσξίεο εγεζίαο, εμεηάδνληαο παξάιιεια θαη ζπγθξίλνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξηζκαηηθνχ, ζπλαιιαθηηθνχ θαη κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε. Αθν-

ινχζσο, δίλεηαη έκθαζε  ζηηο  δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν ηνπ Bass, γίλνληαη ζπγθξίζεηο κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέηε, 

αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ πνπ κειέηεζαλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

θαη δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο. Οινθιεξψλνπκε ην θεθάιαην κε κία νπζηψδε βηβιηνγξαθηθή 

αλαθνξά ζηνλ ξφιν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία κέζα απφ ηε 

δχλακε ησλ θηλήηξσλ. 

ην ηξίην θεθάιαην εξεπλάηαη ην πνιπζχλζεην θαηλφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εγεζία, ελψ ζην ηέηαξην θεθάιαην εμεηάδνπκε ηελ εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο 
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εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ππφ ην πξίζκα ησλ ξφισλ ηνπ εθπαηδεπηή εγέηε, ησλ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ, πξνθίι, δεμηνηήησλ ηνπ, θαζψο ζηφρνο καο είλαη λα εμεηάζνπκε εάλ ν εθπαηδεπηήο 

εγέηεο πξέπεη θαη κπνξεί λα είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο εγέηεο. Δάλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξ-

γν έρεη σο βάζε ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο. Γηφηη, ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα δη-

αζέηεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή εγέηε θαη λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα 

θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αθφκα αλαθεξφκαζηε ζηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

Αλαιχνληαη νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ ζπλδξάκνπλ ζε απηφ, φπσο γηα παξάδεηγκα  νη 

κέζνδνη παξνπζίαζεο, νη επξεηηθέο θαη νη ζπκκεηνρηθέο κέζνδνη,  αιιά θαη νη ηερληθέο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο φπσο αλαθέξεη ν Rogers (1999). Παξνπζηάδεηαη δε ε ζεκαληη-

θφηεηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο κέζα απφ αμηφινγεο εκπεηξηθέο κειέηεο θαη εθαξ-

κνγέο, έξεπλεο θαη επηζηεκνληθά άξζξα. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα ελδηαθέξνπζα 

θαη ζρεηηθά πξφζθαηε (2012-2014) θαιή πξαθηηθή εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθε ζηα Υαληά κε ηε ζχκπξαμε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

Κξήηεο (ΔΓΔΔΚ), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ θαη 

Μειεηψλ «Διεπζέξηνο Κ. Βεληδέινο κε ζηφρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

ή/θαη εθπαηδεπηηθνχ θνξέα ζε «νξγαληζκφ κάζεζεο-νκάδα απηνκφξθσζεο-θνηλφηεηα κά-

ζεζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο» (Σεξεδάθε, 2014).  

     Σην δεχηεξν κέξνο, ην εξεπλεηηθφ, πεξηγξάθεηαη αξρηθά ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ 

αθνξά ζηε δφκεζε ηεο έξεπλαο. Γειαδή, ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα θαη γηαηί ηα επηιέ-

μακε. Απηφ πνπ καο ελδηέθεξε απφ ηελ αξρή ζχιιεςεο ηνπ ζέκαηνο ήηαλ λα εξεπλήζνπκε 

πψο αληηιακβάλνληαη θαη πψο πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο, εάλ ηηο εθαξκφδνπλ, πνηεο δη-

αζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη πψο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζε-

θε, ε πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα, κέζα απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα  κεηνλεθηήκαηά ηεο. 

Γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην δείγκα, ηνλ ηξφπν πνπ επηιέρζεθε θαη πξνζεγγίζηεθε, ηε 

ζπιινγή πιηθνχ θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κε ην πιη-

θφ δηαλεκεκέλν ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο – άμνλεο θαη αθνινπζψληαο ζε γεληθέο 

γξακκέο ηε ινγηθή ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.   Σέινο, εξκελεχνληαη ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη θαηαγξάθνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο πξαθηηθήο εθαξκνγήο.  
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Κεθάιαην 1. Η εγεζία 

 

1.1 Η εγεζία θαη ε επηξξνή ηεο 

Σν ζέκα ηεο εγεζίαο είλαη «απφ ηα πιένλ πνιχπινθα θαη ζπλαξπαζηηθά ζηελ νξγαλσζηαθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ» (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2012). Ζ εγεζία 

είλαη ε ηθαλφηεηα άζθεζεο επηξξνήο ζε κηα νκάδα έρνληαο ζηφρν λα πινπνηεζεί έλα φξακα 

ή κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξνπο ζηφρνπο, αιιά θαη ε ζέιεζε ησλ νπαδψλ λα δηεθπεξαηψζνπλ 

ην ζπγθεθξηκέλν φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο (Owens, 2001). Μάιηζηα είλαη έλαο απφ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη θάζε κηθξή ή κεγάιε, ηππηθή ή άηππε 

θνηλσληθή νξγάλσζε, φπσο ζπιιφγνπο, ζπλεηαηξηζκνχο, επηρεηξήζεηο, θξάηε, θ.ά. Πξνζδη-

νξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ εμέιημή ηνπο. Με απηφ ην δήηεκα αζρνιήζεθαλ πνιιέο επη-

ζηήκεο θαη θπξίσο ε Κνηλσληνινγία, ε Ηζηνξία, ε Φπρνινγία, ε Φηινζνθία θαη ε Πνιηηηθή 

Δπηζηήκε (Μπνπξαληάο, 2002). 

     Αλακθηζβήηεηα είλαη κία ζχλζεηε, δπλακηθή θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία απφ αλζξψπη-

λεο ζρέζεηο, αιιεινεπηδξάζεηο, αιιά θαη πξνζπάζεηα επηβνιήο ζηφρσλ θαη απφςεσλ κεηα-

μχ ηνπ εγέηε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ. «Χο εγεζία ζεσξείηαη ε 

ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα επεξεάδεη νκνβάζκηνπο ή πθηζηακέλνπο ηνπ θαηά ηξφπν ψζηε νη 

ελέξγεηέο ηνπο λα ππεξεηνχλ ηνπο ζηφρνπο ελφο νξγαληζκνχ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

θαζνδήγεζε, ηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, ηελ παξαθίλεζε, ηε δεκηνπξγία 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θ.η.ι.» (Πιαηζίδνπ, 2010, ζει. 174). «χκθσλα κε ηνπο Koontz 

and O‟ Donnell, φπ. αλαθ. ζην αΐηε θαη αΐηεο, (2011, ζει. 143), ε εγεζία εθιακβάλεηαη 

γεληθά σο επηξξνή ή ηέρλε ή δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ησλ αηφκσλ έηζη, ψζηε λα εξγαζηνχλ 

πξφζπκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ νκαδηθψλ ζηφρσλ».  

     Σειηθά, ε εγεζία απνζθνπεί ζην λα επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ κηαο νκάδαο 

γηα λα εξγαζηνχλ κε πξνζπκία αιιά θαη απνηειεζκαηηθά. Να επεξεάζεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο κε βάζε ηε ζέιεζή ηνπο θαη φρη κε ηνλ θαηαλαγθαζκφ. Σν ηειεπηαίν επηβεβαηψλεηαη 

κε ηε δηαπίζησζε πσο ε εγεζία είλαη «ε δηαδηθαζία επεξεαζκνχ ησλ ζηάζεσλ θαη ηεο ζπ-

κπεξηθνξάο κηαο κηθξήο ή κεγάιεο, ηππηθήο ή άηππεο νκάδαο αλζξψπσλ απφ έλα άηνκν 

(εγέηε) κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε εζεινληηθά, πξφζπκα θαη κε ηελ θαηάιιειε ζπλεξγαζία λα 

πξνζπαζνχλ λα πινπνηήζνπλ ζηφρνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο νκάδαο, κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα» (Μπνπξαληάο, 2002, ζει. 310).    
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     Μηα άιιε πξνζέγγηζε αθνξά ηνλ θνηλσληθφ θαη εζηθφ ηεο ξφιν θαζψο ζεσξεί πσο ε 

εγεζία απνηειεί κηα «βαζηθή πηπρή πνπ επεξεάδεη κε θαηαιπηηθφ ηξφπν ηελ  νξγάλσζε, ηε 

δηνίθεζε, ηελ επνπηεία, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ θαη απνηειεί βα-

ζηθφ παξάγνληα ηεο αλζξψπηλεο παξαγσγηθφηεηαο» (Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 

2013, ζει. 186). Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη θνηλσληθέο θαη 

εζηθέο δηαζηάζεηο. Με άιια ιφγηα, ε εγεζία κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα δηαδηθαζία θνηλσλη-

θνχ επεξεαζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δπλακηθφηεηα θαη «ε θαζνδήγεζε απφ έλα πξφ-

ζσπν/ κηα νκάδα πάλσ ζε άιια πξφζσπα/ νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα δνκεζνχλ νη ζρέζεηο 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηηεπρζνχλ νη νκαδηθνί ζηφρνη» (Παπαθσλζηαληίλνπ & Α-

λαζηαζίνπ, 2013, ζει. 186-187). 

     Παξ‟ φιεο φκσο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί ηεο εγεζίαο ζπκθσλνχλ 

γεληθά, ζε δχν πξάγκαηα: 

 Ζ εγεζία είλαη κηα νκαδηθή ιεηηνπξγία: εκθαλίδεηαη κφλν ζηηο δηαδηθαζίεο δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ αλζξψπσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

 Οη εγέηεο επηδηψθνπλ ζθφπηκα λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ αλζξψπσλ. 

     Καηά ζπλέπεηα, νπνηαδήπνηε έλλνηα ηεο εγεζίαο, εμεηάδεη ηελ επηξξνή πνπ αζθείηαη 

ζηνπο άιινπο κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Ζ επηξξνή απνηειεί ηε δπλακηθή, ά-

ηππε, ακθίδξνκε, αιιειεπηδξαζηηθή θαη αθαζφξηζηε φςε ηεο δχλακεο πνπ πξνθαιεί ηελ 

εζεινληηθή ζπκκφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ ηελ εμνπζία, πνπ 

απνηειεί ηε δνκηθή θαη ηππηθή φςε ηεο δχλακεο (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008). 

     Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε εμνπζίαο κέζσ ησλ νπνίσλ θάπνηνο κπνξεί λα πξνζπαζή-

ζεη λα επεξεάζεη άιινπο, θαη ηα είδε απηά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. Γηα λα 

θαηαλνήζεη θάπνηνο ηελ εγεζία πξέπεη λα θαηαιάβεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εμνπζίαο εθεί-

λσλ πνπ θαζνδεγνχλ θαη ηεο εμνπζίαο εθείλσλ πνπ δηαηάδνπλ. Σνχηα ηα δχν κπεξδεχνληαη 

ζπρλά ην έλα κε ην άιιν. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εγεζίαο θαη ηεο δηαηαγήο (εληνιήο ) βξί-

ζθεηαη ζηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ε εμνπζία (Αζαλαζνχια – Ρέππα, 2008). 

     Γηα λα πξνζεγγίζνπκε φκσο θαιχηεξα ηα είδε εμνπζίαο, αλαθέξνπκε επηγξακκαηηθά ηα 

δηάθνξα ζηπι εγεζίαο, ηα νπνία πξνηηκνχλ νη δηεπζπληέο/ θπξίαξρνη/ πξντζηάκελνη/ αξρε-

γνί/ εγέηεο γηα λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη θπζηθά λα δηνηθνχλ. χκθσλα κε ην κνληέιν  εγε-

ζίαο ησλ Blake & Mouton (1964), φπσο έρεη αλαιπζεί απφ ηνπο Everard & Morris (1999), 

ππάξρνπλ 5 ζέζεηο δηνηθεηηθνχ ζηπι. ηαλ ν δηεπζπληήο/ εγέηεο είλαη παζεηηθφο, πνιηηηθφο, 

αδηάθνξνο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηα άθξσο απαξαίηεηα, θαηαθξίλνληαο ζπλερψο ηνπο άι-

ινπο γηα ηα ιάζε ηνπο, φηαλ είλαη νηθείνο θαη αλζξσπηζηηθφο κε ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλ-
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ζξψπνπο, πνπ αγγίδεη φκσο ηελ ππεξβνιή, ηελ θνιαθεία, ν θαηεγνξεκαηηθφο ή απηαξρηθφο 

πνπ δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα αηζζήκαηα ησλ άιισλ, δίλνληαο κφλν εληνιέο. Γηαρεηξηζηηθφο 

ή ηζνξξνπηζηήο, αιιά ρσξίο ζηνηρεία θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο, παξαθηλεηηθφο θαη 

δεκνθξαηηθφο, αληηκεησπίδνληαο ςχρξαηκα θαη απνθαζηζηηθά δχζθνιεο θαηαζηάζεηο (Α-

ζαλαζνχια – Ρέππα, 2012). Πάλησο, ηα ηξία βαζηθά κνληέια εγεζίαο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζπλήζσο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ην απηαξρηθφ, ην δεκνθξαηηθφ ή ζπκκεηνρηθφ 

θαη ην εμνπζηνδνηεκέλν ή ραιαξφ (Θενθηιίδεο, 1994, Εαβιαλφο, 1998, αΐηεο, 2002,   

αΐηεο, 2008).   

 

1.2 ύγρξνλεο κνξθέο εγεζίαο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε λεφηεξα ζηπι εγεζίαο. Πξψηνη νη 

Burns (1978) θαη Bass (1985) κίιεζαλ γηα ηελ αλάγθε λα αζρνιεζνχλ νη έξεπλεο εγεζίαο 

κε ην ραξηζκαηηθφ, κεηαζρεκαηηζηηθφ θαη νξακαηηζηηθφ κνληέιν. Ο ιφγνο ήηαλ φηη φιεο νη 

πξνεγνχκελεο κνξθέο εγεζίαο εζηίαδαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, θπξίσο νηθνλνκηθνχο, 

ζε κέηξα απφδνζεο, φπσο ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ζηε ζηεγλή ζρέζε 

εγέηε-πθηζηάκελσλ κε εληνιέο θαη θαηεπζχλζεηο, ζε «ππνζέζεηο νηθνλνκηθνχ θφζηνπο-

νθέινπο» (Bass, 1985). Γελ έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ άλζξσπν, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο 

αμίεο θαη ην φξακα ηνπ εγέηε. Γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάηαζε, ηελ έ-

κπλεπζε θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε.   

     χκθσλα κε ηνλ Bryman (1992) απηφ επηηεχρζεθε κε ην έξγν ησλ Burns (1978) θαη 

Bass (1985) θαη ζε απηφ ζηεξίρηεθε γηα λα νινθιεξψζεη ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ ησλ πην 

παξαδνζηαθψλ θαη ησλ λέσλ ζεσξηψλ εγεζίαο. Μέζα απφ ηα δηθά ηνπο έξγα πξνέθπςαλ νη 

ζεσξίεο ραξηζκαηηθήο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, νη νπνίεο απνηεινχλ πιένλ ηηο πην 

ζπρλά εμεηαδφκελεο ζεσξίεο (Avolio 2005, Lowe & Gardner 2000).  

     Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη λεφηεξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ κειεηνχλ ηηο δηα-

δηθαζίεο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ νη κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο επεξεάδνπλ ζεηηθά  ηελ νκάδα 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο. Γελ είλαη ιίγεο νη κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζψλ θαηαιήγνληαο πσο  ε κεηαζρεκαηηζηηθή 

εγεζία επεξεάδεη ηελ απφδνζε. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν είλαη  ε δέ-

ζκεπζε ηεο νκάδαο, ε ηθαλνπνίεζε θαη ησλ δχν πιεπξψλ, ζαθψο ε αλαγλψξηζε, ην  αί-

ζζεκα δηθαηνζχλεο εθ κέξνπο ησλ νπαδψλ (Liao & Chuang 2007, Walumbwa et al 2008). 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε άιιεο κειέηεο έρεη απνδεηρηεί πσο ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία επε-
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ξεάδεη ηελ εξγαζία ησλ νπαδψλ θαη ηελ πνηφηεηά ηεο, κε θχξηνπο παξάγνληεο ηελ πνηθηιία, 

ηελ αλάπηπμε (πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή), ηελ απηνλνκία θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

(Piccolo & Colquitt 2006), θαζψο θαη κε ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηνλ εγέηε (Wang et al 

2005). Κιείλνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο νη ζπκκεηέρνληεο/ζεο ζε νκάδεο αη-

ζζάλνληαη πην δξαζηήξηνη, απνηειεζκαηηθνί θαη ελεξγεηηθνί, ιακβάλνληαο πεξηζζφηεξε 

ηζρχ θαη ζπλνρή κέζα απφ ηελ νκάδα (Bass et al. 2003, Bono & Judge 2003).  

           

 

1.2.1 Υαξηζκαηηθή, ζπλαιιαθηηθή θαη κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

 

Οη ξίδεο ηεο έλλνηαο ηεο ραξηζκαηηθήο εγεζίαο εληνπίδνληαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1920 φηαλ ν θνηλσληνιφγνο Max Weber
1
, θαζψο δηέθξηλε ηηο ηξεηο κνξθέο θπξηαξρίαο, α-

λαθέξζεθε ζηε ραξηζκαηηθή θπξηαξρία/ εγεζία
2
. Σελ πεξηέγξαςε σο έλα ζπλδπαζκφ ραξα-

θηεξηζηηθψλ πνπ πξνζειθχνπλ, γνεηεχνπλ, «καγλεηίδνπλ» (Μπνπξαληάο, 2002, ζει. 347) 

θαη ηειηθά επεξεάδνπλ άιια άηνκα.   χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2002), ραξηζκαηηθφο 

είλαη ν εγέηεο πνπ δηαζέηεη απηνπεπνίζεζε, φξακα, αθνζίσζε θαη πίζηε, κε ζπκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ηέινο, ζπληζηά θνξέα αιιαγψλ. Ο ραξη-

ζκαηηθφο εγέηεο, φληαο θνξέαο πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ, αζθεί βαζπζηφ-

ραζηε θαη αμηνζεκείσηε επηξξνή ζηνπο “νπαδνχο” ηνπ (House, 1992).  

                                                 
1
 O Μαμηκίιηαλ Καξι Έκηι Βέκπεξ , 21 Απξηιίνπ 1864 - 14 Ηνπλίνπ 1920) ήηαλ Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο θαη 

πνιηηηθφο νηθνλνκνιφγνο, ηνπ νπνίνπ νη ηδέεο επεξέαζαλ ηελ θνηλσληθή ζεσξία, ηελ θνηλσληθή έξεπλα θαη ην 

ζχλνιν ηεο επηζηήκεο ηεο θνηλσληνινγίαο (Encyclopædia Britannica, 

https://www.britannica.com/biography/Max-Weber-German-sociologist) 

 
2
 Οη ηξεηο κνξθέο θπξηαξρίαο θαηά Βέκπεξ είλαη νη εμήο: 

1.ε παξαδνζηαθή θπξηαξρία πνπ ζηεξίδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο ζηελ παξάδνζε, φπσο ε εμνπζία ηνπ ρσξνδε-

ζπφηε ζηε θενπδαιηθή θνηλσλία ή ε εμνπζία ηνπ παηέξα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

2.ε ραξηζκαηηθή θπξηαξρία πεγάδεη απφ κία εμαίξεηε πξνζσπηθφηεηα πξνηθηζκέλε κε αίγιε. Ο ραξηζκαηηθφο 

εγέηεο ζηεξίδεη ηελ εμνπζία ηνπ ζηε δχλακε ηεο πεηζνχο ησλ καδψλ, φπσο ν Μπελίην Μνπζνιίλη, ν Αδφιθνο 

Υίηιεξ, ν Φξαλζίζθν Φξάλθν θαη νΣδφδεθ Μαθάξζπ. Ζ ππαθνή ζε ηέηνηνπο εγέηεο ζπλαξηάηαη κε ηνπο ζπ-

γθηλεζηαθνχο παξάγνληεο πνπ εθείλνη θαηνξζψλνπλ λα δηεγείξνπλ, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν. Ζ ηζην-

ξία είδε λα παξειαχλνπλ πνιινί ηέηνηνη αξρεγνί είηε σο απηνθξάηνξεο, είηε σο πλεπκαηηθνί ηαγνί, είηε σο 

δηθηάηνξεο. 

3.ε θπξηαξρία ηνπ λόκνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμνπζία ελφο απξφζσπνπ θαη αθεξεκέλνπ δηθαίνπ θαη έηζη πξν-

θχπηεη έλα ξεπνπκπιηθαληθφ κνληέιν φπνπ ν λφκνο είλαη ππεξάλσ πξνζψπσλ θαη θαη' επέθηαζε παξάγεηαη 

έλα είδνο έιινγεο λνκηθνγξαθεηνθξαηηθήο εμνπζίαο. Ζ γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο είλαη ε δηθαηφ-

ηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε, αθνχ ε εμνπζία ζεκειηψλεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα θαη φρη ζην έζηκν ή ζηε δχ-

λακε. Δπίζεο ε γξαθεηνθξαηηθή ιεηηνπξγία απαγνξεχεη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, πξνάγεη ηελ εμεηδίθεπζε θαη 

ξπζκίδεη ηελ ζηαδηνδξνκία κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. (https://el.wikipedia.org/wiki) 

 

https://www.britannica.com/biography/Max-Weber-German-sociologist
https://el.wikipedia.org/wiki
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     Σν ράξηζκα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ππάξμεη κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

(Kamsaris, 2016) θαη γχξσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή εγεζίαο έγηλαλ πνιιέο ζπδεηήζεηο 

θαη αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ην αλ είλαη απηφλνκε ή κία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Γηφηη, φηαλ αζθείηαη ραξηζκαηηθή εγεζία ππάξρεη φξακα γηα 

βειηίσζε ζπλζεθψλ δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ, γηα αμίεο θαη ηδαληθά φπσο ε ειεπζεξία, ε 

ηζφηεηα, ην ήζνο, ε εηξήλε πνπ ζηφρνο είλαη λα ηζρχνπλ γηα φινπο. ια ηα κελχκαηα είλαη 

κειινληηθνί ζηφρνη, αιιά εθηθηνί κηαο θαη αλαθέξνληαη ζε εζηθέο δεζκεχζεηο φιεο ηεο ν-

κάδαο κα θαη ηνπ θάζε κέινπο ρσξηζηά.  

     Ο ραξηζκαηηθφο εγέηεο ζηνρεχεη ζε πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηελ νκάδα ηνπ, ηελ εκπη-

ζηεχεηαη θαη πεξηκέλεη άξηζηα απνηειέζκαηα ιφγσ ησλ κεγάισλ ηθαλνηήησλ ηνπο, θαηά 

ηελ άπνςή ηνπ. χκθσλα κε κειέηεο απηή ε εγεζία επεξεάδεη ζεηηθά ηνλ εγέηε θαη ηελ 

νκάδα ιφγσ πςειήο ελεξγνπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο (Shamir, 2007), (House, 

1992).  Ζ πξνζσπηθφηεηα, ε απηνπεπνίζεζε, ε θπξηαξρία ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, φπσο 

θαη ε πίζηε ζηελ εζηθή δηθαηνζχλε ησλ απφςεσλ ησλ “νπαδψλ” ηνπ είλαη απηφ πνπ ραξα-

θηεξίδεη ηνλ ραξηζκαηηθφ εγέηε (Bass, 1985; Avolio θαη Bass, 1986). 

     Ζ ραξηζκαηηθή εγεζία (charismatic leadership), ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία (transfor-

mational leadership) θαη ε νξακαηηθή εγεζία (visionary leadership) αλήθνπλ ζηα λεψηεξα 

θαη πην ζχγρξνλα κνληέια εγεζίαο, ζηηο λενραξηζκαηηθέο ζεσξίεο (“neo charismatic” theo-

ries) θαηά ηνπο House & Aditya (1997) ή ζεσξίεο ηεο «λέαο εγεζίαο» (“new leadership” 

theories) θαηά ηνλ Bryman (1993). Ίζσο γη‟ απηφ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ρα-

ξηζκαηηθνχ εγέηε βξίζθνπλ απφιπηε ηαχηηζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο κεηα-

ζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, φπσο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ Burns (1978) ζην πεδίν ηεο πνιηηη-

θήο θαη ηνλ Bass (1985) ζην πεδίν ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. ηε ζπλέρεηα νη δχν 

εξεπλεηέο αλέπηπμαλ θαη ηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία.  
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ηάδην 1 

 Αλαθαιχπηεη 

επθαηξίεο θαη 

αδπλακίεο ζηελ 

πθηζηάκελε θα-

ηάζηαζε 

 Τςειή επαηζζε-

ζία κε ηηο αλά-

γθεο ησλ ελδηα-

θεξνκέλσλ 

 Γηακφξθσζε ε-

λφο ηδαληθνχ 

ζηξαηεγηθνχ ν-

ξάκαηνο 

ηάδην 2 

 Δπηθνηλσλεί ην 

φξακα 

 Σνλίδεη ην απα-

ξάδεθην ηεο 

θαηεζηεκέλεο 

θαηάζηαζεο θαη 

ηε ζεκαληηθφ-

ηεηα ηνπ νξά-

καηνο 

 Έκθαζε ζηελ 

παξαθίλεζε 

ησλ ζπλεξγα-

ηψλ ηνπ (fol-

lowers) 

ηάδην 3 

 Υηίδεη εκπη-

ζηνζχλε 

κέζσ επηηπ-

ρηψλ, αλά-

ιεςεο πξν-

ζσπηθνχ 

θηλδχλνπ, 

απηνζπζίαο 

θαη αληη-

ζπκβαηηθήο 

ζπκπεξηθν-

ξάο  

ηάδην 4 

 Γείρλεη ηα κέ-

ζα γηα ηελ επί-

ηεπμε ηνπ ν-

ξάκαηνο κέζσ 

ζρεδηαζκνχ, 

ελδπλάκσζεο 

ησλ ζπλεξγα-

ηψλ ηνπ θαη 

αληηζπκβαηη-

θψλ ηαθηηθψλ 

 

 

 

Πίλαθαο 1: Σηάδια ηης ταριζμαηικής ηγεζίας 

Πεγή: Μπνπξαληάο, Γ. (2002) 

 

     Ζ ζπλαιιαθηηθή εγεζία (transactional leadership) δηαθέξεη πνιχ απφ ηελ ραξηζκαηηθή, 

θαζψο αθνξά αθξηβψο ηε ζπλαιιαγή κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλσλ. πσο αλα-

θέξεη ν Παζηαξδήο (2004), ν Burns ην 1978 είρε ζπλδέζεη ηνπο ζπλαιιαθηηθνχο εγέηεο κε 

ηα πνιηηηθά πξφζσπα πνπ θηλνχληαη κφλν κε αληακνηβέο. Καηά ηνλ Bass (1985) ε ζπγθε-

θξηκέλε κνξθή εγεζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 4 δηαζηάζεηο:   

έθηαθηε αληακνηβή (contingent reward)-ν εγέηεο αληακείβεη αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο θαη 

ηελ ηήξεζε ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλεζέλησλ   

ελεξγεηηθή δηαρείξηζε (active management)-ν εγέηεο ειέγρεη θαη ζπλερψο επηβιέπεη θαη φ-

ηαλ ρξεηάδεηαη αλαιακβάλεη ακέζσο δξάζε  

παζεηηθή δηαρείξηζε (passive management)-ν εγέηεο αλ θαη παξαθνινπζεί δελ επεκβαίλεη 

παξά κφλν φηαλ ηα πξάγκαηα είλαη πνιχ ζνβαξά. Γηα λα δηνξζψζεη θαη φρη λα πξνιάβεη ην 

ιάζνο  

εγεζία ηχπνπ ΄laissez – faire΄-ν εγέηεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηνο. Γελ αλαιακβάλεη επζχλεο, 

απνθεχγεη ηελ εκπινθή ζε νηηδήπνηε, δελ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ νπαδψλ/ κειψλ ηεο 

νκάδαο ηνπ θαη δελ έρεη άπνςε γηα ηα πην ζνβαξά ζέκαηα. 
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     ε θάζε πεξίπησζε, ν ζπλαιιαθηηθφο εγέηεο/ πξντζηάκελνο παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά 

ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ νη πθηζηάκελνη/ ηα κέιε θαη ηηο ηθαλνπνηεί κφλν κε αληαπφδνζε ζε 

έξγν ή ππεξεζία. Απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο «ζπκκνξθψλνληαη», δεζκεχνληαη λα ππεξεηνχλ 

ηνλ θνξέα, λα είλαη ππέξ ηνπ δένληνο παξαγσγηθνί, θ.ά. (Παζηαξδήο, 2012, ζει. 19).  Γε-

ιαδή, ζπλαιιαθηηθφο είλαη ν εγέηεο, ν νπνίνο σζεί ηνπο νπαδνχο ηνπ λα δξάζνπλ, δίλνληάο 

ηνπο αληαιιάγκαηα κε ηε κνξθή αληακνηβήο, απνθπγήο ηηκσξίαο, θχξνπο θ.α. (Burns, 

1978). Δπηπξνζζέησο, θαηά ηνλ Παζηαξδή (2012, ζει. 19) «ζηε ζπλαιιαθηηθή εγεζία ακ-

θφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ ηηο ζρέζεηο δχλακεο θαη εμνπζίαο πνπ ν έλαο 

έρεη ζηνλ άιιν θαη καδί ζπλερίδνπλ λα αθνινπζνχλ αληίζηνηρνπο ζθνπνχο. Οη άλζξσπνη 

δελ δεζκεχνληαη καδί απφ έλαλ ακνηβαία παξφκνην ζθνπφ, αιιά κάιινλ δεζκεχνληαη ζην 

πιαίζην κηαο ακνηβαίαο, επσθεινχο «αληαιιαγήο πξντφλησλ».   

     Οη ζπλαιιαθηηθνί εθπαηδεπηηθνί εγέηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ δνπιεηέο, αζθάιεηα, 

δηάξθεηα αμηψκαηνο θαη βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε ζπλαιιαγή, ζπλεξγαζία θαη ζπκκφξ-

θσζε ησλ νπαδψλ. Καηεπζχλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο πξνο θαζηεξσκέλνπο ζηφρνπο δηεπ-

θξηλίδνληαο ηηο απαηηήζεηο σο πξνο ην ξφιν θαη ηα θαζήθνληα. (Ρέππα, 2012).  

 

Γηάγξακκα 1: Μονηέλο ζσναλλαγής Ηγέηη-Μέλοσς 

 

Πεγή: Robbins, S., & Judge, T. A (2011) 

     ηελ πεξίπησζε φκσο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο έρνπκε πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηε 

ραξηζκαηηθή εγεζία. Ο Μπνπξαληάο (2002, ζει. 350) ηελ νλνκάδεη «εγεζία αιιαγψλ» θαη 

επηζεκαίλεη πσο «ε δηαθνξά κε ηελ πξνεγνχκελε έλλνηα είλαη ζηελ έκθαζε πνπ απνδίδε-

ηαη ζηε δηάζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εγέηε λα ζπιιάβεη, λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο-ηνκέο ζηνπο ζηφρνπο, ζηε ζηξαηεγηθή, ζηελ θνπιηνχξα, ζηηο δνκέο, 

http://cretaadulteduc.gr/blog/wp-content/uploads/2012/12/3.jpg
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ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ θιπ. ηεο νξγάλσζεο, πξάγκαηα ηα ν-

πνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δπλακηθή αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ηεο νξγάλσζεο ζηηο ε-

μειίμεηο».     

      πσο αλαθέξεη ν Bass (1985) θηλείηαη γχξσ απφ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: ηελ επηξξνή κε 

βάζε ηα ηδαληθά (idealized influence), ηελ εκςπρσηηθή παξαθίλεζε (inspirational motiva-

tion), ηε δηαλνεηηθή παξαθίλεζε (intellectual stimulation) θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην άηνκν 

(individualized consideration). ε απηφ ην δεκνθξαηηθφ, εμειηγκέλν θαη εκπλεπζκέλν κν-

ληέιν ζηεξίδεηαη ε δηθή καο έξεπλα επειπηζηψληαο λα αμηνπνηεζεί κε ζχλεζε θαη αμηνζχλε 

απφ εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ πνπ έρνπλ φξακα θαη σο κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο ην κε-

ηαιακπαδεχνπλ ζηα κέιε ησλ νκάδσλ ηνπο. Γηφηη, κεηαζρεκαηηζηηθφο είλαη ν εγέηεο, πνπ 

εκπλέεη ηνπο νπαδνχο ηνπ,  ηνπο βνεζάεη λα θαηαιάβνπλ κφλνη ηνπο γηα ην ηη είλαη ζεκα-

ληηθφ γηα ηνπο ίδηνπο, ηελ νκάδα, ηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ, αιιά θαη νιφθιεξε ηελ θνη-

λσλία, θηλνχκελνη αλνδηθά ζηελ ππξακίδα αλαγθψλ ηνπ Maslow.  

     ηελ έξεπλα ηνπ Bass (1985) ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ε αλάπηπμε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ 

κέηξεζεο ηνπ ζπλαιιαθηηθνχ θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ ηχπνπ εγεζίαο ζε νξγαληζκνχο, 

ηδξχκαηα, επηρεηξήζεηο. Σν εξγαιείν νλνκάδεηαη Πνιππαξαγνληηθφ Μνληέιν Ζγεζίαο 

(Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ), πεξηιακβάλεη 3 άμνλεο: ηε κεηαζρεκαηηζηη-

θή, ηε ζπλαιιαθηηθή θαη ηελ αδηάθνξε εγεζία, ελψ ππέζηε αιιαγέο θαη εμειίρζεθε θαηά 

ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ.    

     Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο «κεηακνξθψλεη» ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ, αλεβάδνληάο 

ηνπο ζε πςειφηεξα επίπεδα, κε ζθνπφ λα ηνλ βνεζνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, δελ είλαη έλα απιφ δνχλαη ιαβείλ. Ο  κεηαζρεκαηηζηηθφο 

εγέηεο αληηκεησπίδεη θάζε πθηζηάκελν σο μερσξηζηή πεξίπησζε, ηνπ δίλεη αξκνδηφηεηεο 

θαη πξνζπαζεί λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε. Σνλ νδεγεί νπζηαζηηθά ζην 

λα ζθέθηεηαη ςχρξαηκα, ινγηθά θαη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, παίξλνληαο θάζε θνξά 

νξζέο απνθάζεηο. Μάιηζηα, επεηδή ν πθηζηάκελνο ληψζεη πίζηε, ζεβαζκφ θαη εκπλέεηαη 

απφ ηνλ ηξφπν εγεζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ, ιεηηνπξγεί γηα ράξε ηνπ ζπκ-

θέξνληνο ηεο νξγάλσζεο, ηεο επηρείξεζεο, ηνπ θνξέα θαη φρη πξσηαξρηθά γηα ην δηθφ ηνπ 

πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ. (Bass, 1985). 

     Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Bass (1985), o Μεηαζρεκαηηζηηθφο Ζγέηεο επηθνηλσλεί έλα 

φξακα ην νπνίν εκπλέεη θαη θηλεηνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο ηνπ λα πεηχρνπλ θάηη «εμαηξεηη-

θφ», επζπγξακκίδεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα ζπζηήκαηα, ψζηε λα επηηεπρζεί ζπκθσλία πξνο 

ην φξακα θαη επζπγξάκκηζε κέζα ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα λα 
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εκπλέεη ηνπο αλζξψπνπο λα ελζηεξληζηνχλ πςειφηεξεο αμίεο, παξνηξχλεη ηνπο αλζξψπνπο 

ηνπ λα πεηχρνπλ κία ζεκαληηθή πξφθιεζε, αιιάδεη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ, βνεζψληαο ηνπο 

λα δνπλ παιηά πξνβιήκαηα κε λένπο ηξφπνπο, δίλεη πξνζνρή ζηηο αλεζπρίεο ησλ αλζξψπσλ 

ηνπ θαη ζηηο αλάγθεο ηνπο γηα αλάπηπμε, θαη ηέινο ελζαξξχλεη θαη κεηαδίδεη ελζνπζηαζκφ 

ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ, ψζηε λα θαηαβάινπλ επηπιένλ πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα πεηχ-

ρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηεηψλ δηεξεχλεζε ζηε ζπλέρεηα 

ην θαηλφκελν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Bennis & Nanus, 1986; Tichy & Devanna, 

1986; Kouzes & Posner, 1987; Waldman et al., 2001).      

     πσο αλαθέξνπλ νη Bush & Glover (2003), ν Burns ηαχηηζε ηε ζπγθεθξηκέλε εγεζία κε 

ηε ζρέζε εγεηψλ θαη κειψλ, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάπηπμε κεγάινπ ελδηαθέξνληνο θαηαξ-

ρήλ γηα ηνλ θνξέα θαη ηελ εμέιημή ηνπ, αιιά θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αληίζηνηρα ν 

Sergiovanni (2001) ζεσξεί πσο ζηφρνο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο είλαη ε κεγάιε αι-

ιαγή θαη ησλ εγεηψλ αιιά θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ δηνηθνχλ. ια ζηεξίδνληαη ζηε δχλα-

κε ηεο επηξξνήο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, ζηελ θνπιηνχξα ηνπο, ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφ-

πνπ ζθέςεο ηνπο θαη φρη ηφζν ζηηο δνκέο. Ήδε λσξίηεξα νη Bass & Avolio (1994) είραλ 

ραξαθηεξίζεη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζαλ κνξθή πνπ θάζε άιιν παξά πεξηνξηζκνχο 

θέξλεη ζηνπο εγέηεο. Μάιηζηα, απνδέρνληαη ηηο αληηιήςεηο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο θαη ηηο 

κεηαζρεκαηίδνπλ. (Dieronitou, 2014).  

 

  ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ην κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο απφ ηνπο Bass 

& Avolio (2004).  

 

Γηάγξακκα 2: Το μονηέλο ηης μεηαζτημαηιζηικής ηγεζίας 
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Πεγή: Bass & Avolio (2004) 

 Δλ ηνχηνηο δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Leithwood θαη ησλ ζπλεξ-

γαηψλ ηνπ γηα ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. πσο αλαθέξεη ν Θενθηιίδεο (2012), θαηά ηνλ 

Leithwood ππάξρνπλ νθηψ ηνκείο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. Απηνί, 

πνπ παίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ δηαζηάζεσλ, είλαη: ε εμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε, ην φξακα θαη νη 

θνηλνί ζηφρνη, ε λνεηηθή παξψζεζε, ε νηθνδφκεζε θνπιηνχξαο, νη ακνηβέο, νη πςειέο 

πξνζδνθίεο θαη ην παξάδεηγκα πξνο κίκεζε (Dieronitou, 2014).       

 

Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε 

Τςειέο πξνζδνθίεο 

Ακνηβέο 

Οηθνδφκεζε θνπιηνχξαο 

Ννεηηθή παξψζεζε 

 

ξακα, Κνηλνί ζηφρνη 

 

 

Δμαηνκηθεπκέλε ζηήξημε 

 

 

ρήκα 4.  

Γηάγξακκα 3: Το μονηέλο ηης μεηαζτημαηιζηικής ηγεζίας 

Πεγή: Leithwood et al. (1998) 
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Κεθάιαην 2. Σν κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

 

2.1 Οξηνζέηεζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

Ζ «κεηαζρεκαηηζηηθή» εγεζία εζηηάδεη ζηελ επηξξνή σο πξνο «ηηο δεζκεχζεηο θαη ηηο ηθαλφ-

ηεηεο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Τςειφηεξα επίπεδα πξνζσπηθήο δέζκεπζεο ζηνπο ζηφ-

ρνπο ηνπ νξγαληζκνχ θαη κεγαιχηεξεο ηθαλφηεηεο γηα πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ 

ππνηίζεηαη φηη νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα θαη παξαγσγηθφηεηα» (Leithwood & 

Duke, 1999). Ζ δχλακε επηξξνήο ηνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ηε δηνηθεηηθή ηνπ ζέζε, αιιά 

απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, δειαδή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα 

εκπλεχζεη γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ επηδηψμεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πνιιά 

πεξηζψξηα εθαξκνγήο ηνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φπνπ ηα ζηειέρε ηεο δηνί-

θεζεο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πηζηή ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ νη νπνίεο ιακβά-

λνληαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία (Ηνξδαλίδεο, 2002). 

     Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είρε πεξηζζφηεξεο απφ δχν δεθαεηίεο αλάπηπμεο κε ηνλ 

Burns (1978) πνπ ζπρλά αλαθέξζεθε σο ν βαζηθφο δεκηνπξγφο ηεο έλλνηαο ν νπνίνο έθαλε 

δηάθξηζε κεηαμχ ζπλαιιαθηηθήο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (Hunt, 1999). Απφ ην 

1978, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία έρεη απνθηήζεη πςειφ επίπεδν έξεπλαο θαη επαγγεικαηη-

θνχ ελδηαθέξνληνο. Βέβαηα, ζηηο κε εθπαηδεπηηθέο πεξηνρέο παξακέλεη κηα απφ ηηο θπξίαξ-

ρεο απφςεηο ηεο εγεζίαο (Tejeda, Scandura & Pillai, 2001, Yukl, 1999) θαη ελψ ζηελ εθ-

παίδεπζε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κηα απφ ηηο έμη κεγάιεο απφςεηο ηεο εγεζίαο (Leithwood & 

Duke , 1999), κφλν πξφζθαηα έρεη γίλεη «αληηθείκελν ζπζηεκαηηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζε 

ζρνιηθά πιαίζηα» (Leithwood & Jantzi, 2000, ζει. 113). 

     Ζ έλλνηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο έρεη δηάθνξεο εθδνρέο θαη ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο. Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία αλαπηχρζεθε εμαληιεηηθά 

κε έξεπλα πνπ βξίζθεηαη θπξίσο ζε κε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα (Bass & Avolio, 1993, 

Bass, 1998, Bennis & Nanus, 1985, Bess & Goldman, 2001). Οη Bass θαη Avolio (1993, 

ζει. 49-80), γηα παξάδεηγκα, πεξηγξάθνπλ κηα πνιππαξαγνληηθή ζεσξία ηεο εγεζίαο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη κεηαζρεκαηηζηηθνχο θαη κε εγεηηθνχο παξάγνληεο. Οη Tejeda, Scandura 

θαη Pillai (2001) πεξηέγξαςαλ ηε Θεσξία Πνιιαπιαζηάδνπζαο Ζγεζίαο ηνπ Bass θαη ηνπ 

Avolio σο «ίζσο ηελ πην επξέσο δηαδεδνκέλε νινθιεξσκέλε ζεσξία εγεζίαο πνπ ζπκπε-

ξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζπκπεξηθνξψλ εγέηε» θαη ζεκεηψλνπλ φηη «ε έξεπλα πνπ έρεη δηεμα-

ρζεί ζε πνηθίιεο ξπζκίζεηο ππνζηήξημε ηηο βαζηθέο πξνηάζεηο ηεο ζεσξίαο. 
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     Ο Northouse (2004) πεξηέγξαςε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία σο "κηα δηαδηθαζία πνπ 

αιιάδεη θαη κεηακνξθψλεη ηα άηνκα. Αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αμίεο, ηελ εζηθή, ηα 

πξφηππα θαη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ θηλήηξσλ 

ησλ νπαδψλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηε κεηαρείξηζή ηνπο σο πιήξε αλ-

ζξψπηλα φληα » (ζει. 169). Δπηπιένλ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Bass (1985), ζπκκεηέρνληαο ζε 

κεηαζρεκαηηζηηθέο εγεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, έλαο εγέηεο κεηακνξθψλεη ηνπο νπαδνχο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηφ ζεκαίλεη φηη «νη νπαδνί αιιάδνπλ απφ ην λα είλαη εγσθεληξηθνί άλ-

ζξσπνη ζην λα γίλνπλ δεζκεπκέλα κέιε κηαο νκάδαο. Σφηε είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ ζε 

επίπεδα πνιχ πέξα απφ απηφ πνπ θαλνληθά ζα αλακελφηαλ» (Antonakis, et al., 2004, ζει. 

175). 

     Ο Leithwood είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο εξεπλεηήο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε (Leithwood, 1994, Leithwood & Jantzi, 1997, Leithwood, Janzti & Stein-

bach, 1999, Leithwood & Duke, 1999). Οη Leithwood θαη Jantzi (1997) πεξηγξάθνπλ κηα 

άπνςε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ πεξηιακβάλεη έμη δηαζηάζεηο: 

     Δλίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ: ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε κε 

ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ λέσλ επθαηξηψλ γηα ην ζρνιείν ηνπ. Να αλαπηχζζεη, λα αξζξψλεη θαη 

λα εκπλέεη ηνπο άιινπο κε ην φξακά ηνπ γηα ην κέιινλ θαη λα νηθνδνκεί ζπλαίλεζε γηα 

ηνπο ζρνιηθνχο ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο. 

     Αλάπηπμε κηαο ζπλεξγαηηθήο δνκήο ιήςεο απνθάζεσλ: ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη δηεπθφ-

ιπλζε ηεο θαηαλνκήο ηεο εγεζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

     πκβνιηζκφο ηεο θαιήο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο: ε ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηνπ εγέ-

ηε πνπ ζέηεη ην παξάδεηγκα γηα ην πξνζσπηθφ λα αθνινπζήζεη ζε αιιειεπηδξάζεηο κε ην 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο καζεηέο θαη απνδεηθλχεη ην άλνηγκα ζηελ αιιαγή κε βάζε λέεο αληη-

ιήςεηο. 

     Παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο: ε ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηνπ εγέηε, ε νπνία 

ππνδειψλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηα πξνζσπηθά ζπλαη-

ζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

     Παξνρή πλεπκαηηθήο ηφλσζεο: ζπκπεξηθνξά απφ ηνλ εγέηε πνπ πξνθαιεί ην πξνζσπη-

θφ λα επαλεμεηάζεη νξηζκέλεο απφ ηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπ θαη λα μαλαζθε-

θηεί πψο κπνξεί λα δηακνξθσζεί. 

     Γηαηήξεζε πςειψλ πξνζδνθηψλ απφδνζεο: ζπκπεξηθνξά πνπ απνδεηθλχεη ηηο πξνζδν-

θίεο ηνπ αξρεγνχ γηα ηελ αξηζηεία, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πςειή απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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Απηή ε άπνςε ζπλδέεηαη ξεηά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ έλαο εγέηεο εθζέηεη θαη ρξεζηκν-

πνηεί γηα λα θαηαλνήζεη ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία γηα κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηελ απφ-

δνζε ηεο εγεζίαο. Ζ άπνςε απηή βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην κεηαζρεκαηηζηηθφ κν-

ληέιν εγεζίαο ηνπ Bass θαη ηνπ Avolio (ην νπνίν αθνξά θπξίσο ηε ρξήζε ησλ φξσλ εμαην-

κηθεπκέλε ζηήξημε θαη πλεπκαηηθή δηέγεξζε, θαη νη δχν απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη θαη 

ζηε ζεσξία ησλ Bass θαη Avolio). Πξάγκαηη, απφ ηελ πξνεγνχκελε ηεηξαδηάζηαηε άπνςε 

ηεο εγεζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ (Leithwood, 1994), ν Leithwood έρεη πιεζηάζεη ηε ζέζε ηνπ 

Bass θαη ηνπ Avolio.  

 

2.2 Οη δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη νη δηαζηάζεηο ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο ηνπ εγέηε 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα επηθεληξσζνχκε σζηφζν ζηνπο ηέζζεξηο ππιψλεο, γλσζηνχο σο 

δηαζηάζεηο ή επηκέξνπο ζπκπεξηθνξέο (Bass, 1985. Bass, 1990. Bass & Avolio, 1994), 

ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη αλαθεξζήθακε πξνεγνπκέλσο 

κφλν επηγξακκαηηθά θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εγέηε.   

     Απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο ε πξψηε είλαη ε ηδεαιηζηηθή επίδξαζε (idealized influence) ή 

εμηδαληθεπκέλε επηξξνή θαηά ηελ νπνία ν εγέηεο έρεη μεθάζαξν φξακα θαη αμηνπηζηία, ζεσ-

ξείηαη πξφηππν πξνο κίκεζε απφ ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ θαη ηνπο πξνδηαζέηεη λα ηνλ ζέβν-

ληαη, λα ηαπηίδνληαη καδί ηνπ, λα εκπλένληαη γηα λα ζπλερίζνπλ (Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλί-

ηνπ, 2014).  

     Ζ δεχηεξε είλαη ε εκπλεπζκέλε παξψζεζε (inspirational motivation) ή παξαθίλεζε πνπ 

εκπλέεη ή ην εκπλεπζκέλν θίλεηξν. Δδψ θπξίαξρν ξφιν παίδεη ε νκαδηθή εξγαζία, ην νκα-

δηθφ πλεχκα θαη ην ακνηβαίν φξακα. χκθσλα κε ηνπο Conger & Kanungo (1988), αιιά 

θαη ηνπο House & Howell (1992) βάδεη ζηφρνπο- πξφηππα γηα ηελ νκάδα ηνπ ρσξίο λα θα-

ηαθξίλεη, λα επηηίζεηαη ή λα κεηψλεη πθηζηάκελνπο.  ηφρνο ηεο εγεζίαο είλαη κφλν ε πλεπ-

καηηθή αλάηαζε, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ν απηνέιεγρνο θαη ε απηνθξηηηθή κε ηάζε πξνο ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ απηναμηνιφγεζε.   

     Ζ ηξίηε θαηά ζεηξά δηάζηαζε αθνξά ηε ινγηθή, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

Δίλαη ην ιεγφκελν δηαλνεηηθφ εξέζηζκα (intellectual stimulation) ή δηαλνεηηθή δηέγεξζε ή 

αλάηαζε φπνπ ν εγέηεο δίλεη θίλεηξα, πξνθαιεί κε λέεο ηδέεο, παξνπζηάδεη ηα πξνβιήκαηα 
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ηνπ νξγαληζκνχ σο πξνβιήκαηα φισλ γηα λα ηα αληηκεησπίζνπλ κε λέα πξννπηηθή θαη δηά-

ζεζε.     

     Ζ ηέηαξηε ζπκπεξηθνξά ή δηάζηαζε είλαη ε εμαηνκηθεπκέλε ζεψξεζε (individualized 

consideration) ή αηνκηθή ζθέςε/ εθηίκεζε κε ηνλ εγέηε λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη 

ζεκαζία ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ, λα αληηκεησπίδεη ηνλ θαζέλα 

θαη ηελ θαζεκηά ζαλ μερσξηζηή πεξίπησζε, λα παξαρσξεί αξκνδηφηεηεο, ππνζηήξημε, ελ-

ζάξξπλζε, ελδπλάκσζε κέρξη λα πεηχρνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε.   

     χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία δείρλεη λα είλαη πνιχ ελζαξξπ-

ληηθή, ππνζηεξηθηηθή, ιεηηνπξγηθή θαη ηθαλή λα θέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δπνκέλσο, νη 

δηαζηάζεηο ηεο θαη ε εθαξκνγή ηνπο ραξαθηεξίδνπλ ηνλ κεηαζρεκαηηζηηθφ εγέηε  θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ. Δίλαη ην κέζν πνπ ν εγέηεο ζα πεηχρεη έλαλ ζεηηθφ κε-

ηαζρεκαηηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ, κηα αιιαγή ηεο επηρείξεζεο, ηνπ θνξέα. Έρνπλ γίλεη πνι-

ιέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ  ηξφπν πνπ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εγέ-

ηε επηδξνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπ. Σέηνηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε εμππλάδα, ε θηινδνμία, ε δηπισκαηία, ε εκπη-

ζηνζχλε ζηνλ εαπηφ, ε επίηεπμε ζηφρσλ θαη ζίγνπξα ε θνηλσληθφηεηα θαη ν έιεγρνο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηεο εγεζίαο κέζα απφ 124 κειέ-

ηεο πνπ δεκνζίεπζε ν Stogdill (1948) θαη αλαθέξνληαλ ζηε ζρέζε πξνζσπηθφηεηαο θαη 

εγεζίαο.  

     Άιιε κηα απφδεημε αιιά θαη αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε κειέηε ησλ Judge, 

T. A., Bono, J. E. (2000), θαζψο πξνζπάζεζαλ λα ζπζρεηίζνπλ ην κνληέιν ησλ πέληε δηα-

ζηάζεσλ πξνζσπηθφηεηαο κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη δηαηχπσζαλ ηηο εμήο ππνζέ-

ζεηο:  

 Ζ εμσζηξέθεηα είλαη ζεηηθά ζπλδεδεκέλε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, δηφηη έ-

ηζη ν εγέηεο εθθξάδεηαη ζπλαηζζεκαηηθά 

 Ζ θηινκάζεηα  (απνδνρή λέσλ εκπεηξηψλ) είλαη ζεηηθά ζπλδεδεκέλε κε ηε κεηαζρε-

καηηζηηθή εγεζία, δηφηη κέζα απφ απηήλ κπνξνχκε λα δεκηνπξγνχκε, λα θαηλνην-

κνχκε θαη απηφ είλαη κία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο  

 Ζ θηιηθφηεηα είλαη ζεηηθά ζπλδεδεκέλε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, δηφηη νη 

κεηαζρεκαηηζηηθνί εγέηεο αζρνινχληαη κε θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηνπο ρσξηζηά θαη 

εμαηνκηθεπκέλα, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα κέιε κε ηδηαηηεξφηεηεο 

 Ζ επζπλεηδεζία είλαη ζεηηθά ζπλδεδεκέλε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία  
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 Ο λεπξσηηζκφο είλαη αξλεηηθά ζπλδεδεκέλνο κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, δηφηη 

ζεκαίλεη έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο, απηελέξγεηαο θαη απηνεθηίκεζεο, ραξαθηεξη-

ζηηθά πνπ ηα δηαζέηεη ζίγνπξα ν κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο 

     ηαλ νινθιεξψζεθε ε κειέηε θαη έιαβαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάλεθε φηη 

επηβεβαηψζεθαλ ζρεδφλ θαη νη 5 ππνζέζεηο ησλ εξεπλεηψλ. πγθεθξηκέλα, θάλεθε φηη νη 

δηαζηάζεηο ηεο θηιηθφηεηαο, ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο θηινκάζεηαο ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά 

κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε. Μάιηζηα, ε θηιηθφηεηα ζηνλ πην κε-

γάιν βαζκφ. ρεηηθά κε ηελ αξλεηηθή ζπζρέηηζε εγεζίαο θαη λεπξσηηζκνχ, νη ππνζέζεηο 

επίζεο επηβεβαηψζεθαλ. Ζ κφλε ππφζεζε πνπ δελ επηβεβαηψζεθε ήηαλ απηή ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηελ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηελ επζπλεηδεζία. Γελ ζεκεηψζεθε ζπζρέηη-

ζε.  

     Σέζζεξα έηε κεηά νη Lim θαη Ployhart (2004) δηεξεχλεζαλ εθ λένπ ηε ζρέζε ηνπ κνληέ-

ινπ ησλ πέληε δηαζηάζεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, θαη έζε-

ζαλ παξφκνηεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο κε ηνπο πξνεγνχκελνπο κειεηεηέο. ηη θαηαξρήλ 

ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηε θηινκάζεηα, ηελ εμσ-

ζηξέθεηα θαη ηελ επζπλεηδεζία. Δλψ, αληίζεηα ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην λεπ-

ξσηηζκφ θαη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. Σα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ αθξηβψο ηα αλακε-

λφκελα. Απφ ηε κηα επαιεζεχηεθαλ νη ππνζέζεηο γηα ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαζρεκαηηζηη-

θήο εγεζίαο θαη εμσζηξέθεηαο, αιιά θαη γηα ηελ αξλεηηθή ζρέζε κεηαζρεκαηηζηηθήο εγε-

ζίαο θαη λεπξσηηζκνχ. Απφ ηελ άιιε δελ επηβεβαηψζεθε θακία ζρέζε ηεο θηινκάζεηαο κε 

ηε  κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία.  

     ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βειηηψζνπλ ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, νη Lim 

θαη Ployhart (2004) έζεζαλ έλα επηπιένλ εξψηεκα: επεξεάδεηαη θαη πφζν ν κεηαζρεκαηη-

ζηηθφο εγέηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ απφ ην επίπεδν ηεο νκάδαο 

πνπ εγείηαη, θαζψο ζηελ νκάδα κπνξεί ην θάζε κέινο λα απνδψζεη ηα κέγηζηα. Σα επξήκα-

ηα επηβεβαηψλνπλ πσο ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία επεξεάδεη ηε ζρέζε ηεο πξνζσπηθφηε-

ηαο ηνπ εγέηε κε ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο. εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ην πιαίζην ιεη-

ηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Γειαδή, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία επεξεάδεη πιήξσο ηε ζρέζε φ-

ηαλ ηα άηνκα κεγηζηνπνηνχλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, θαη ζε θάπνην βαζκφ φηαλ ε νκάδα είλαη 

ππνηνληθή.  

     Γηα λα ηζρχζνπλ ηα παξαπάλσ είραλ ήδε πξνβιέςεη θαη θαηαγξάςεη ηξεηο πξνυπνζέ-

ζεηο-δηαζηάζεηο νη Sackett, Zedeck, Fogli (1998): 
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 Σν άηνκν πξέπεη λα απνιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ απφ ηνλ 

κεηαζρεκαηηζηηθφ εγέηε θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ 

 Να είλαη δεθηηθφ θαη ζπλεξγάζηκν, εθαξκφδνληαο ηηο νδεγίεο πνπ ηζρχνπλ γηα 

φιε ηελ νκάδα 

 Να εξγάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ζε κηθξήο δηάξθεηαο πξν-

γξάκκαηα 

 

2.3 Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία  

 

2.3.1 Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εγέηε 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ εγέηε ζπκπεξηιακβάλεη δξάζεηο θαη έλαλ ζχλζεην ζπλδπαζκφ ζρέζε-

σλ κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ επεξεάδνληαο «ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο» (Μπνπξα-

ληάο, 2002, ζει.368). Ο ηθαλφο εγέηεο, φληαο θαη δηνηθεηηθφ ζηέιερνο, κπνξεί λα επηιέμεη 

αλάκεζα ζηα ζηπι εγεζίαο ην πην απνηειεζκαηηθφ. Βέβαηα, «έλα ζηπι εγεζίαο κπνξεί λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε κηα πεξίπησζε θαη λα κελ είλαη ζε κηα άιιε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

ηθαλφ δηνηθεηηθφ ζηέιερνο πξέπεη λα κπνξεί λα αμηνινγεί ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε θαη λα 

εληνπίδεη εθείλν ην ζηπι εγεζίαο πνπ είλαη ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ» (Μπνπξαληάο, 2002, 

ζει.368). 

     Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ επηδεμηφηεηα ζηελ εγεζία απφ ηνλ 

Koontz, ελψ ε ίδηα ε επηδεμηφηεηα είλαη απνηέιεζκα ηξηψλ ζηνηρείσλ, ηξηψλ βαζηθψλ ηθα-

λνηήησλ ηνπ εγέηε: λα θαηαιαβαίλεη φηη «νη άλζξσπνη ππνθηλνχληαη δηαθνξεηηθά ζε δηα-

θνξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο», λα «εκπλέεη θαη λα εκςπρψλεη 

ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο» θαη λα κπνξεί φρη κφλν λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα αιιά, «λα δεκη-

νπξγεί ην θαηάιιειν θιίκα γηα ππνθίλεζε» (αΐηε θαη αΐηεο, 2011, ζει. 145). Σειεπηαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε πξαγκαηηθήο εγεζίαο είλαη ε επηηπρία ηνπ ζηφρνπ. Δδψ ζπνπ-

δαίν ξφιν παίδνπλ ν εγέηεο, ε νκάδα ηνπ αιιά θαη νη «πεξηζηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ηεο νκαδηθήο πξνζπάζεηαο» (αΐηε θαη αΐηεο, 2011, ζει. 145).  

     Πνιιά επξήκαηα εξεπλψλ έρνπλ απνδείμεη κέρξη ζήκεξα πσο ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγε-

ζία νδεγεί ζε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγέηε, αλ θαη ζεκεηψζεθαλ νξηζκέλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξνθίι ησλ νξγαληζκψλ. 

Οη Lowe, Kroeck θαη Sivasubramaniam (1996) ζε 39 κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ βξή-

θαλ φηη νη κεηαζρεκαηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κάιηζηα πνιχ πεξηζζφ-
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ηεξν απφ ηηο ζπλαιιαθηηθέο κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγέηε. Δμάιινπ, ην 2012 νη 

Cavazotte, Moreno θαη Hickmann πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζηε Βξαδηιία φπνπ ζπκκεηεί-

ραλ 134 δηεπζπληέο εγέηεο κε ραξαθηεξηζηηθά κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε θαη απέδεημαλ φηη 

έλα απφ ηα βαζηθά ζεηηθά ζηνηρεία ηνπο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.   

 

2.3.2 Απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ κειώλ 

Οη αΐηε θαη αΐηεο (2011) ζεσξνχλ φηη ηα κέιε ηεο θάζε νκάδαο δελ επεξεάδνληαη ηπραί-

α, αιιά απφ θάπνην άηνκν, ηνλ εγέηε, πνπ εμαζθαιίδεη πξνζπκία, δήιν θαη εκπηζηνζχλε 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Μάιηζηα ππάξρνπλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππάξμεη εγεζία. 

Καηαξρήλ, πξέπεη λα ππάξρεη εγέηεο κε πςειή ηεξαξρηθά ζέζε θαη πξαγκαηηθή εμνπζία, λα 

ππάξρνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο, νη νπαδνί, πνπ ζα επεξεάδνληαη ζπιινγηθά απφ ηνλ εγέηε, 

θαη θπζηθά λα ππάξρεη «απνηειεζκαηηθή δξάζε» (αΐηε θαη αΐηεο, 2011, ζει. 145).  

     «Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο πξνθαιεί πξφζζεηε πξνζπάζεηα (extra effort) κε ηελ πε-

ξαηηέξσ ξαγδαία αχμεζε εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο νπαδνχο ηνπ θαη απμάλνληαο ηελ αμία 

ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο ίδηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεθηείλνληαο ηηο αλάγθεο ησλ νπα-

δψλ, εζηηάδνληαο ζε ππεξβαηηθά ζπκθέξνληα, ή/θαη κεηαβάιινληαο ή δηεπξχλνληαο ην επί-

πεδν ησλ αλαγθψλ ζηελ ηεξαξρία ηνπ Μάζιννπ3» (Bass, 1985, ζει. 22).  Σν γεγνλφο απηφ 

νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ίδησλ, θαζψο απμάλνληαη νη ηθαλφηεηεο 

θαη νη δεμηφηεηέο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πνπ απνηππψλεη απηή ηε ζχλζεζε ηεο 

επηπιένλ πξνζπάζεηαο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ νπαδνχ θαη ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

είλαη ην ζρήκα ηνπ Bass (1985, ζει. 23).  

     χκθσλα κε ηνπο Kafetsios, Nezlek, & Vassiou (2010), Yukl (2006) θαη Dasborough & 

Ashkanasy (2002), ε έλλνηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο δελ εθθξάδεη κφλν ηελ αλψηα-

ηε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ, αιιά αληηπξνζσπεχεη δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη ζπλαη-

ζζεκαηηθήο επηξξνήο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί (Καθέηζηνο & Βαζηιάθνπ, 2012). 

 

 

 

                                                 
3
 Ο Μάζιννπ δεκηνχξγεζε κηα θιίκαθα αλαγθψλ, ηε δηάζεκε «ππξακίδα ησλ αλαγθψλ» θαη κίιεζε γηα ηηο 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο, ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο, ηηο αλάγθεο θνηλσληθήο απνδνρήο, απηνεθηίκεζεο θαη απην-

γλσζίαο. 
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Η: Ηγέηεο 

Ο: Οπαδόο 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4: Μεηαζτημαηιζηική Ηγεζία και Πρόζθεηη Προζπάθεια Οπαδού 

Πεγή: Bass (1985, p. 23) 

 

     Παξάιιεια, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

(efficacy) ησλ κειψλ κηαο νκάδαο παίδνπλ ηα θίλεηξα πνπ δίλεη έλαο εγέηεο, δηφηη ππάξρεη 

Ζ: Δπέθηαζε 

ραξηνθπιαθίνπ 

αλαγθψλ νπαδνχ 

Ζ: Τπέξβαζε ηνπ 

ζπκθέξνληνο ηνπ 

νπαδνχ 

Ζ: Αλχςσζε ηεο αλάγθεο 

ηνπ νπαδνχ ζε πςειφηεξν 

επίπεδν θαηά Μάζιννπ 

Ζ: Υηίζηκν 

εκπηζηνζχλεο 

ζηνπο νπαδνχο 

Ζ: Αλχςσζε ππνθεηκε-

ληθήο πηζαλφηεηαο επη-

ηπρίαο ηνπ νπαδνχ 

Ζ: Αλχςσζε ηεο αμίαο 

θαζνξηζκέλσλ απνηε-

ιεζκάησλ γηα ηνλ νπα-

δφ 

Ζ: Αιιαγή ζηελ 

νξγαλσζηαθή 

θνπιηνχξα 

Ο: Σξέρνπζα θαηάζηαζε 

ηεο αλακελφκελεο πξν-

ζπάζεηαο 

Ο: Απμεκέλν θίλεηξν γηα 

ηελ επίηεπμε θαζνξηζκέ-

λνπ απνηειέζκαηνο (πξφ-

ζζεηε πξνζπάζεηα) 

Ο: Αλακελφκελε 

απφδνζε 

Ο: Απφδνζε πέξα απφ 

ηελ αλακελφκελε 
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κηα ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηξεηο παξακέηξνπο: θίλεηξα-απφδνζε-ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

εξγαζία. Δάλ ζπκβεί θάπνηα κεηαβνιή ζε κία απφ απηέο έρεη νπσζδήπνηε επίδξαζε θαη 

ζηηο ππφινηπεο, ηνλίδνπλ νη Βerry & Houston (1993). χκθσλα κε ηνπο Κσζηαξίδνπ & 

Δπθιείδε (1997), ηα θίλεηξα είλαη κηα «ςπρνινγηθή δηαδηθαζία ε νπνία δηεγείξεη, θαηεπζχ-

λεη θαη δηαηεξεί κηα ζπκπεξηθνξά πξνο έλα ζηφρν. Δίλαη ζα λα απαληάκε ζηελ εξψηεζε, 

γηαηί θάπνηνο θάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα θαη δελ θάλεη θάηη άιιν» (Πιαηζίδνπ & Γν-

ληδά, 2005, ζει. 2-3).   

     Σα θίλεηξα ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηα εμσηεξηθά θαη ηα εζσηεξηθά. 

Δμσηεξηθά είλαη νη ζπλέπεηεο πνπ θαίλνληαη, πνπ καο σζνχλ λα θάλνπκε θάηη γηα κηα αχ-

μεζε ηνπ κηζζνχ καο, γηα παξαπάλσ ρξήκαηα, θχξνο, θαιχηεξε θνηλσληθή ζέζε, ελψ εζσ-

ηεξηθά είλαη ε εζσηεξηθή καο ραξά, απφιαπζε, πλεπκαηηθή πξφνδνο θαη αλάηαζε. Δίλαη ην 

κε νξαηφ, απηφ «πνπ αμίδεη ηνλ θφπν». Απηφ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ίδηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Πιαηζίδνπ, Γνληδά, 2005). Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη νπ-

ζηψδεο ε εθπαηδεπηηθή εγεζία, πξέπεη λα έρεη ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε, θηλεηνπνίεζε θαη 

ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ ζηειερψλ, ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, ησλ επηκνξθνχκελσλ. Καη γηα λα 

γίλεη απηφ, ρξεηάδεηαη εθπαίδεπζε. ηνρεπφκελε, εμεηδηθεπκέλε, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλά-

γθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο, θάζε θνξά, νκάδαο. Μηαο νκάδαο φκσο κηθηήο, φπνπ ζα ζπκκεηέ-

ρνπλ ηαπηφρξνλα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη εξγαδφκελνη, πξντζηάκελνη θαη πθηζηάκελνη. 

πνπ φινη ζα κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ηηο αλεζπρίεο 

θαη ηα πξνβιήκαηα, ηηο αμίεο θαη ηηο εζηθέο αξρέο πνπ αζπάδνληαη, ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέ-

ιημε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ππεξεηνχλ.  

     Σέινο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζηή εγέηε ειέγρεη θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν-ηεζη πνπ πξνηείλεη ν θαζεγεηήο Γξ. Γεκήηξηνο Κακζαξήο (2015). Αθνξά ζε πί-

λαθα είθνζη νθηψ πξνηάζεσλ – ζπκβνπιψλ πξνο φζνπο/εο επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ εγεζία. 

ζεο πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο πηνζεηεί θάπνηνο θαζψο εγείηαη θαη δηνηθεί ζηνλ επαγγεικα-

ηηθφ ηνπ ρψξν, ηφζν πην νινθιεξσκέλνο κεηαζρεκαηηζηήο εγέηεο είλαη. Δλδεηθηηθά αλα-

θέξνπκε ηηο πξνηάζεηο: «…Αθνχηε ηηο εηζεγήζεηο ησλ ζπλεξγαηψλ ζαο, Αζθείηε επνηθν-

δνκεηηθή θξηηηθή, Δκπηζηεπζείηε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο, Παξαθηλείζηε ηνπο ζπλεξγάηεο ζαο 

κε ηα θαηάιιεια θίλεηξα γηα λα απμεζεί ε φξεμή ηνπο γηα δνπιεηά θαη ε απφδνζή ηνπο, 

…».   
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Κεθάιαην 3. Δθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ξόινη εγεζίαο εθπαηδεπ-

ηώλ/ηξηώλ ελειίθσλ 

 

3.1 Δθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη εγεζία 

Ο φξνο εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζπρλά γηα λα δείμεη φηη νη άλζξσπνη θάλνληαο 

θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο απνθηνχλ εκπεηξία θαη έηζη καζαίλνπλ θαηλνχξγηα πξάγκαηα. Βέ-

βαηα, αλ θαη ε εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηε δηεξγαζία ηεο κάζεζεο, δελ είλαη απιψο κάζε-

ζε. Ζ κάζεζε είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπκε ζε φιε καο ηε δσή. (Rogers, 

1999).  

     Γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δελ ππάξρεη ζπκθσλία ζηνπο νξηζκνχο θαη κάιηζηα π-

πάξρνπλ ηφζνη δηαθνξεηηθνί φξνη φζεο θαη δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο κε κηα ηάζε λα αιιά-

δνπλ ζπλερψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έηζη, έρνπκε ηνπο φξνπο «ζπλερηδφκελε εθπαί-

δεπζε», «πεξηνδηθή εθπαίδεπζε», «δηα βίνπ εθπαίδεπζε», «κε ηππηθή εθπαίδεπζε». θ.ά. Ο 

πηζαλφηεξνο ιφγνο κε χπαξμεο ζπκθσλίαο είλαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νξηζκφο πνπ λα 

θαιχπηεη πιήξσο «ηηο πνηθίιεο εθπαηδεπηηθέο θνπιηνχξεο, φπσο π.ρ. ηεο Ηξιαλδίαο, Ηλδν-

λεζίαο θαη Ηληηάλα ησλ ΖΠΑ, ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκεο νη πξαθηηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ε-

λειίθσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο» (Rogers, 1999, ζει. 55). Γεγνλφο βέβαηα πνπ θάλεη ηνπο νξη-

ζκνχο φιν θαη πην γεληθνχο θαη πεξίπινθνπο.  

     Θεσξνχκε πνιχ αληηπξνζσπεπηηθφ θαη πεξηεθηηθφ ηνλ νξηζκφ ηνπ ΟΟΑ
4
 (1977) φηη «ε  

εθπαίδεπζε ελειίθσλ αθνξά νπνηαδήπνηε καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ή πξφγξακκα, ζθφ-

πηκα ζρεδηαζκέλν απφ θάπνηνλ εθπαηδεπηηθφ θνξέα, γηα λα ηθαλνπνηήζεη νπνηαδήπνηε α-

λάγθε θαηάξηηζεο ή ελδηαθέξνλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηά-

δην ηεο δσήο ελφο αλζξψπνπ, πνπ έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπ δελ είλαη πιένλ ε εθπαίδεπζε. Ζ «ζθαίξα» ηεο επνκέλσο, 

θαιχπηεη κε επαγγεικαηηθέο, επαγγεικαηηθέο, γεληθέο, ηππηθέο θαη κε ηππηθέο ζπνπδέο, θα-

ζψο επίζεο θαη ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ζπιινγηθφ θνηλσληθφ ζθνπφ» (Rogers, 1999, ζει. 

                                                 
4
 Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD), είλαη δηεζλήο νξγαληζκφο εθείλσλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πνπ ππν-

ζηεξίδνπλ ηηο αξρέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Γεκη-

νπξγήζεθε ην 1948 σο Οξγαληζκφο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (Organisation for European 

Economic Co-operation - OEEC), κε πξψην γεληθφ γξακκαηέα ηνλ Γάιιν Robert Marjolin, κε ζθνπφ λα δηα-

ρεηξηζηεί ην ζρέδην Μάξζαι (Marshall) γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Αξγφηεξα ε ηδηφηεηα κέινπο ηεο επεθηάζεθε θαη ζε κε επξσπατθά θξάηε, θαη ην 1960 κεηαζρεκαηίζηεθε 

ζηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (https://el.wikipedia.org/wiki)  
 

https://el.wikipedia.org/wiki
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55). Με άιια ιφγηα, ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζπληζηά έλα νξγαλσκέλν κέξνο ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο πνπ απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο θαη ελέρεη κηα αλζξσπηζηηθή θαηεχζπλζε ζηα εθ-

παηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζε απηφ ην πιαίζην.  

     Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ινηπφλ δελ είλαη κηα απιή θαηάξηηζε. Δίλαη ε απηελέξγεηα 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο, αιιά θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Ζ άπνςή καο ζηεξίδεηαη ζην ζε-

σξεηηθφ κνληέιν ηνπ Malcolm Knowles (1980), θαηά ην νπνίν θεληξηθή ζέζε ζηελ εθπαί-

δεπζε ελειίθσλ έρνπλ 4 βαζηθέο αξρέο: 

 Οη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη/εο επηζπκνχλ θαη επηδεηθλχνπλ κηα απηνθαηεπζπλφκε-

λε ζπκπεξηθνξά 

 Οη εκπεηξίεο ηνπο είλαη κηα πινχζηα πεγή κάζεζεο, έηζη ψζηε καζαίλνπλ θαιχηεξα 

κέζα απφ βησκαηηθέο ηερληθέο. πδεηνχλ, πξνηείλνπλ, αμηνινγνχλ, ζπκκεηέρνπλ 

 Γλσξίδνπλ θαιά ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο, πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ ίδηα 

ηε δσή 

 Πηζηεχνπλ φηη νη ηθαλφηεηεο είλαη ε βάζε ηεο κάζεζεο θαη ζέινπλ ακέζσο λα ε-

θαξκφδνπλ φ,ηη έρνπλ απνθηήζεη (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008).  

     Γηα λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη ζα επηθαιεζηνχκε ηελ αλαιπηηθή θαη ιεπηνκεξή αλα-

θνξά ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Mocker θαη Noble, 

φηη δειαδή ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ πξέπεη λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε 

ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, λα αλαπηχζζεη απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο κε απηνχο θαη λα  

ελδπλακψλεη ηηο ζεηηθέο ηνπο δηαζέζεηο. ίγνπξα ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο πνπ 

ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο, θάηη πνπ δεκηνπξγεί θαη ζεκέιηα ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ κε-

ηαμχ ηνπο, ε πξνζπάζεηα ηνπ εθπαηδεπηή λα πξνζαξκφδεη ην ξπζκφ ηεο κάζεζεο ζηηο δπλα-

ηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ, θαη ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο  ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαζελφο μερσξηζηά θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ηνπ. Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηήο 

ελειίθσλ νθείιεη λα αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ελειίθσλ, λα νξγαλψλεη ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο πνπ λα αλαπηχζ-

ζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα εληζρχεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο εθ-

παηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Βεξγίδεο, Καηζηγηάλλε & Μπξίληα, 2011). 

     Καηά ηελ άπνςή καο ην κνληέιν ηεο κνξθήο εγεζίαο πνπ αξκφδεη ζηελ εθπαίδεπζε ε-

λειίθσλ είλαη ε δεκνθξαηηθή ή ζπκκεηνρηθή εγεζία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε γηα λα ιεθ-

ζνχλ απνθάζεηο πξνεγείηαη ζπδήηεζε κεηαμχ πξντζηάκελνπ θαη πθηζηάκελσλ, εθπαηδεπηή 
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θαη εθπαηδεπνκέλσλ. Αλ αλαηξέμνπκε ζηε βηβιηνγξαθία (Dubrin, 1998, March and Simon, 

2003) ζα δνχκε φηη ζπλήζσο γίλεηαη αλαθνξά ζε ηχπνπο ζπκκεηνρηθψλ εγεηψλ, φπσο ηνπο 

ζπκβνπιεπηηθνχο,  ζπλαηλεηηθνχο θαη ηνπο δεκνθξαηηθνχο.     

     πσο αλαθέξνπλ νη Υαηδεγηάλλε Μ. & Αγγειίδεο Π. (Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο) ζηελ 

εηζήγεζή ηνπο ζην 10o πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Κχπξνπ 

(http://www.pek.org.cy/Proceedings_2008/pdf/g5.pdf), «ε έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθήο εγεζί-

αο δελ είλαη θαη ηφζν θαηλνχξηα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „70 είρε ηεζεί επί ηάπεηνο ε 

ηδέα ηεο αλαθαηαλνκήο ηεο εγεηηθήο δχλακεο θαη επζχλεο ζε κηα πην ζχλζεηε βάζε (Carter 

et al., 2002). Ζ εξγαζία ησλ εγεηψλ ελφο νξγαληζκνχ είλαη πνιχ κεγάιε, θαη σο εθ ηνχηνπ, 

έλα άηνκν δελ κπνξεί λα θαηέρεη φιεο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. Ζ 

ζπκκεηνρηθή εγεζία, ζχκθσλα κε ηνλ Gronn (2000), είλαη ην θέληξν ελφο δηαθνξεηηθνχ 

πξνηχπνπ κέζα ζην ζρνιείν, φπνπ νη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζε εγέηεο θαη πθηζηακέλνπο, ηεί-

λνπλ λα εμαιείθνληαη». «Τπάξρνπλ πνιινί εγέηεο, φρη κφλν έλαο, αθνχ ε εγεζία κνηξάδε-

ηαη. Γελ θαηνηθεί ζηελ θνξπθή, αιιά ζε θάζε πξφζσπν (Goleman, 1999)». 

      Ο Υπηήξεο (2001, ζει. 239) ζεκεηψλεη φηη ε εγεζία ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ 

ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηα «ησλ δηνηθνχλησλ λα επηβιέπνπλ αιιά θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

κε ηνπο πθηζηάκελνχο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί». Δλψ, ν Κνπηνχδεο (2008, ζει. 140) επηζεκαίλεη αλαθνξηθά 

κε ηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο εγεζίαο φηη πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία «θαηά ηελ 

νπνία έλα άηνκν επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ή/θαη ηηο πξάμεηο άιισλ αλζξψπσλ κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε θάπνησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ. Αληίζηνηρα ν εγέηεο κηαο νκάδαο είλαη ην άην-

κν εθείλν πνπ ζα επηρεηξήζεη λα θαζνδεγήζεη ηελ νκάδα».  

     Σειηθά, «ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο, θεληξηθφ ξφιν έρεη ε έλλνηα ηεο επηξξνήο» 

(Καθέηζηνο-Βαζηιάθνπ, 2012: 676). Δίλαη είηε ε θνηλσληθή επηξξνή, είηε ε άζθεζε ηεο 

επηξξνήο κε ζηφρν ηε ζπλεξγαζία, αθφκε θαη ε επηξξνή γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ κειψλ 

κηαο εηαηξίαο, κηαο νξγάλσζεο κε ζηφρν ηελ επηηπρία. ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ε δχλακε 

πνπ αζθεί έλα εγεηηθφ ζηέιερνο ζε πθηζηακέλνπο ηνπ, ζε άηνκα ηεο νκάδαο ηνπ γηα λα εξ-

γαζηνχλ, θαζψο δηαζέηεη θχξνο, δχλακε λα ηηκσξήζεη, λα αληακείςεη, λα κεηαθέξεη εηδηθέο 

γλψζεηο (Καθέηζηνο-Βαζηιάθνπ, 2012).  

     Απηφ ην εγεηηθφ ζηέιερνο είλαη πνπ ζα εκπλεχζεη, ζα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε, ζα 

πξνζειθχζεη, ζα δεκηνπξγήζεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν ηεο νκάδαο, ζα ηνικήζεη λα θαη-

λνηνκήζεη θαη λα αιιάμεη πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Δίλαη απηφ πνπ «ζα πξέπεη λα γλσξί-

δεη πνιχ θαιά ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο, ψζηε λα κπνξεί λα ηε κεηαδψζεη ζε φζνπο ζα ε-

http://www.pek.org.cy/Proceedings_2008/pdf/g5.pdf
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κπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαβνιήο … θαη ε θάζε εθπαηδεπηηθή εγεζία ζα πξέπεη λα 

έρεη νξηζκέλεο απαξαίηεηεο γλψζεηο αιιά θαη ηθαλφηεηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, 

θαζψο επίζεο θαη νξηζκέλα απαξαίηεηα γλσξίζκαηα πξνζσπηθφηεηαο» (Ράπηεο, 2006, 

ζει.19).   

     Κνηλή ζπληζηακέλε ηνπ ζπλφινπ ησλ νξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηελ εγεζία α-

πνηειεί ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα ιεηηνπξγία νκαδηθή πνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε 

δηαδηθαζίεο άλσ ησλ δχν αηφκσλ, νη νπνίνη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. «Μηα άιιε πηπρή 

πνπ θαίλεηαη λα αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ νξηζκψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ νη εγέηεο απνζθνπνχλ ζην λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

άιισλ αλζξψπσλ. Καηά ζπλέπεηα, ν φξνο εγεζία δηεξεπλά ηελ επίδξαζε ε νπνία αζθείηαη 

ζε άιινπο δηακέζνπ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο» (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008, ζει. 

207).  

     χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ ε Δπξψπε ησλ 28 πξέπεη λα αλαπηχζζεη εθπαηδεπηηθνχο εγέηεο 

ή αιιηψο ζρνιηθνχο εγέηεο, κε πεξηζζφηεξεο επζχλεο απφ εθείλεο πνπ έρνπλ ζήκεξα. Ο 

θάζε νξγαληζκφο, ζρνιείν, εθπαηδεπηηθφο θνξέαο ζα έρεη ηε δηθή ηνπ απηνλνκία, ζα ιεη-

ηνπξγεί σο «νξγαληζκφο κάζεζεο», αλνηθηφο ζε ζπλεξγαζίεο θαη πξσηνβνπιίεο κε ηελ ην-

πηθή θνηλφηεηα. Θα αμηνπνηεί δεδνκέλα γηα λα αμηνινγεί ηηο επηδφζεηο εθπαηδεπηηθψλ, δηεπ-

ζπληψλ, δηνηθεηηθψλ θαη εγεηηθψλ ζηειερψλ θαη ζα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (έθζεζε ΟΟΑ, 2016).  

     ε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, θνξέα, νξγαληζκφ αλ θαη νη εθπαηδεπηέο επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο, ηα θίλεηξα θαη ηελ επηηπρία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε πνηφηεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηα θίλεηξα ησλ εθπαηδεπηψλ αιιά, θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πφζν 

κεγάιε ζεκαζία έρεη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία ζηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, 

ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Ful-

lan, 2001).
5
 

                                                 
5
 Ο Michael Fullan (γελλεκέλνο ην 1940) είλαη έλαο Καλαδφο εξεπλεηήο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξψελ πξχηα-

λεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Οληάξην, εηδηθφ γηα ζπνπδέο ζηελ εθπαίδεπζε (OISE). Γηαθξίλεηαη γηα ηελ εκπεηξία ηνπ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, ελψ είρε δηαβνπιεχζεηο ζε ζρνιηθέο πεξηνρέο, νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, ε-

ξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη  θπβεξλήζεσλ. ππεξέηεζε σο Δηδηθφο χκβνπινο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο εθ-

παίδεπζεο ζην Premier ηνπ Οληάξην απφ 2004 - 2013. 

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2013, Ο Fullan ζπλαληήζεθε κε ηνλ θπβεξλήηε ηεο Καιηθφξληα Σδέξη Μπξάνπλ (Jerry 

Brown) γηα λα ζπδεηήζνπλ ην ελδερφκελν ηεο ζπλέρηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Καιηθφξ-

ληα παξφκνηεο κε εθείλεο ζην Οληάξην. 
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     Ζ ζπλερηδφκελε εμεηδίθεπζε ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ (Brockett, 1989, 

Cervero, 1985, 1987) πξνζθέξεη ηελ επθαηξία λα εθαξκνζηνχλ λέεο ζεσξεηηθέο εμειίμεηο 

ζηελ εγεηηθή ζέζε γηα λα απνθηήζνπλ κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνθίι εγεζίαο πνπ 

ππάξρνπλ ζήκεξα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Καηά ζπλέπεηα, απηέο νη πιεξνθνξί-

εο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ δπλεηηθψλ επθαηξηψλ γηα ηελ α-

λάπηπμε ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο κειινληηθήο εγεζίαο. πσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Marceau 

(2003), νη εθπαηδεπηηθνί ελειίθσλ πξνέξρνληαη απφ πνηθίια ππφβαζξα θαη εθηεινχλ ην έξ-

γν ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Δπηπιένλ, "πνιινί απφ απηνχο ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

δελ έρνπλ επίζεκε πξνεηνηκαζία γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ρψξνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζε ελή-

ιηθεο αιιά έρνπλ απνθηήζεη εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία κέζσ ηεο επηκφξθσζεο, ηεο θαζν-

δήγεζεο, ηεο απηνδηδαζθαιίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ πξνζσπηθνχ" (Marceau, 2003, ζει. 

68). Απηή ε πνηθηινκνξθία ζηελ επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία απαηηεί ην πεδίν λα παξέρεη 

ζπλεπή θαη ζπλερή πξνζθνξά επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο (Kutner & Tibbetts, 

1997). Έλα απμαλφκελν κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο επηθεληξψλεηαη ζηελ εγεζία 

θαη δεηά ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ λα αζρνιεζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ εγεζία φπσο θαηαλνεί-

ηαη απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ελειίθσλ θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ εθπαηδεπηψλ (Fleming & 

Caffarella, 2000). 

     Σν κνληέιν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πεξηιακβάλεη κηα ζπλερή κνξθή κεηαζρε-

καηηζηηθψλ, ζπλαιιαθηηθψλ θαη ιατθηζηηθψλ κνξθψλ εγεζίαο. Κάζε κνξθή ραξαθηεξίδεη 

ηηο πηπρέο ηεο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εγέηε θαη νπαδνχ, αιιά 

πξνζδηνξίδεη νξηζκέλα πξφηππα θαη ραξαθηεξηζηηθά γηα λα δηαθξίλεη ηελ κεηαζρεκαηηζηη-

θή εγεζία απφ ηε ζπλαιιαθηηθή (Avolio, 1999). Ο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο δίλεη ηδηαίηε-

ξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ, γεγνλφο πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπ, απμάλεη ηα θίλεηξα 

ησλ νπαδψλ (Avolio, 1999, Bass, 1998). Δπηπιένλ, έλαο εγέηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ελζαξξχ-

λεη ηνπο άιινπο λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, πηνζεηψληαο ηαπηφρξνλα 

έλα ηζρπξφ εζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Δλψ νη ζπλαιιαθηηθνί εγέηεο «πξνζεγγίδνπλ ηνπο νπα-

δνχο κε ζθνπφ λα αληαιιάζζνπλ έλα πξάγκα κε έλα άιιν» (Burns, 1978, ζει. 4), κε ηνλ 

αξρεγφ λα ρξεζηκνπνηεί είηε αληακνηβή είηε ηηκσξία γηα ηελ νινθιήξσζε ή ηε κε εθπιή-

ξσζε ησλ θαζεθφλησλ (Bass, 1998, ζ. 148). 

     αθψο έλα κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο ζα θαηλφηαλ πνιχ θαηάιιειν γηα ηνπο εθ-

παηδεπηηθνχο ελειίθσλ. Χζηφζν, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ ελειίθσλ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηελ κεηαζρεκαηηζηηθή 

εγεζία δελ είλαη γλσζηά. 



30 

 

3.2 Οη δεμηόηεηεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο ελειίθσλ σο παξάγνληεο ε-

θαξκνγήο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

Ο/Ζ εθπαηδεπηήο/ηξηα ελειίθσλ είλαη απαξαίηεην λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηακνξθψλεη ην 

ρψξν, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη άλεην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, λα αλαγλσξίδεη ηηο αλα-

πηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, λα πξνζαξκφδεη ην πξφγξακκα ζηηο κεηαβαι-

ιφκελεο αλάγθεο ηνπο, ηε κάζεζε ζην επίπεδφ ηνπο, λα ζπλνςίδεη θαη λα αλαθεθαιαηψλεη 

ηα βαζηθά ζεκεία θάζε καζήκαηνο, λα ζπκκεηέρεη ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ/ηεο, λα δίλεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζπλερή αλαηξν-

θνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδφ ηνπο, λα επηθεληξψλεηαη ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ έ-

ρνπλ δσηηθή ζεκαζία γη‟ απηνχο, λα ζπληνλίδεη θαη λα επηβιέπεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο, λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο κάζεζεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε ελειίθνπο, λα δείρλεη έκπξα-

θηα ηε δηάζεζή ηνπ/ηεο γηα θαηλνηνκία θαη πεηξακαηηζκφ, πξνζεγγίδνληαο κε λένπο ηξφ-

πνπο ηα αληηθείκελα, λα παξαθηλεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα κειεηνχλ κφλνη ηνπο, απηνδχ-

λακα, λα αμηνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηα εθπαηδεπηηθά πιηθά πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη άιινη 

εθπαηδεπηέο θαη ηέινο λα ζπλδέεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπ-

νκέλσλ (Βεξγίδεο, Καηζηγηάλλε & Μπξίληα, 2011). 

     Έηζη, πηζηεχνπκε πσο απφ ηε κηα νη δεμηφηεηεο θαη απφ ηελ άιιε ν ζπλδπαζκφο ησλ αξ-

ρψλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ φζν θαη ζηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, δχλαηαη λα εμαζθαιίζνπλ θάπνηεο βαζηθέο παξακέηξνπο, πνπ ζα 

είλαη νπζηαζηηθά νη παξάγνληεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρηεί ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα ε-

λειίθσλ γηα λα αλαγλσξίζεη ηελ ηζνηηκία ησλ πνιηηηζκψλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπί-

δξαζε, ηελ ηζνηηκία ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαηα-

γσγή, ην δηθαίσκα φισλ γηα ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε δσή, ηνλ άλζξσπν 

πνπ αλαπηχζζεηαη ζπλερψο. 

     Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν επηδηψ-

θεη λα εληαρζεί κε νκαιφ ηξφπν κέζα ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ κε εμαζθάιηζε θαη 

επίηεπμε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ-ζηφρσλ δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ζηελ «εμίζσζε» 

εθπαίδεπζε – επηθνηλσλία - θνηλσληθή έληαμε – πξφνδν - πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε - ςπρηθή αλάηαζε – ελζπλαίζζεζε - νινθιήξσζε. Ο/Ζ εθπαηδεπηήο/ηξηα ελειί-

θσλ φηαλ δηαρεηξίδεηαη ηνπο/ηηο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο/εο κε ζεβαζκφ πξνο ηηο παξαπά-

λσ αξρέο, ηνπο/ηηο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθνκίζνπλ ηα νθέιε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθα-

ζίαο θαη ηα θίλεηξα λα αζρνιεζνχλ ελεξγά κε απηή. 
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     Αλακθηζβήηεηα, κεγάιε δεμηφηεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηήο/ηξηαο ζεσξνχκε θαη ην γεγνλφο 

λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί εζηθά, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί κε επάξθεηα ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο θαη λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζην ζθνπφ ηεο εθπαίδεπ-

ζεο. Να αληηκεησπίδεη ςχρξαηκα, νξζά θαη απξφζθνπηα ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο πνπ ζα 

πξνθχπηνπλ ζηηο δηαπνιηηηζκηθέο νκάδεο ελειίθσλ, λα εθαξκφδεη ρσξίο εζηθά δηιήκκαηα 

ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, λα εκπλέεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο σο 

πξφηππν πξνο κίκεζε.   Ζ εζηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο ζρεηίδεηαη 

κε ην γεγνλφο φηη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ζα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη νξζά & αληηθεη-

κεληθά ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη σθεινχκελνη/εο, ιφγσ ηνπ δηα-

θνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ ηνπο ππφβαζξνπ.  

     Παξάιιεια, ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα είλαη ην άηνκν εθείλν ην νπνίν βνεζάεη ηελ νκάδα 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ λα εληνπίζεη ηνπο πφξνπο ηνπο νπνίνπο έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, αιιά 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θάησ απφ ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί. Καη‟ επέθηαζε, ν/ε εθπαηδεπ-

ηήο/ηξηα θαιείηαη θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε λα  θηλεηνπνηήζεη ηνπ πφξνπο εθείλνπο πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηνη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ (Rogers, 1999). Βαζηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα είλαη ην γεγνλφο φηη νη ελήιηθεο, αιιά θαη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο 

δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηνπο αλήιηθνπο καζεηέο, θαζψο ε καζεζηαθή δηαδηθαζία ζπληε-

ιείηαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (Κφθθνο, 2005β) 

     πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε πσο ν ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ ελειίθσλ είλαη ε κάζε-

ζε, ε γλψζε, ε εμεηδίθεπζε, νη ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ην φξακα, αιιά θαη ε αιιαγή ζε 

ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη φια εθείλα 

ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία. Γηα λα πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, γλσζηηθέο θαη θνηλσλη-

θέο ηθαλφηεηεο, αιιά θαη δεμηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

θαηά ην κέγηζην ζε φ,ηη αλαιακβάλνπλ.  

 

3.3 Οη ξόινη ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο ελειίθσλ 

 Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ καο απαζρφιεζαλ ζηελ έξεπλά καο είλαη νη ξφινη 

ησλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ ελειίθσλ θαηά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Σν εξεπλεηηθφ δε εξψ-

ηεκα πνπ καο δεκηνπξγήζεθε είλαη: κέζα απφ πνηνπο ξφινπο εθαξκφδνπλ νη ελ ιφγσ εθ-

παηδεπηέο/ηξηεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, έηζη φπσο ηηο πεξηγξάςακε 

θαη ηηο αλαιχζακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (βι. 1.3). πσο είδακε θαη πξηλ πνπ αλαιχ-
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ζακε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο ελειίθσλ, αιιά θαη γεληθφηεξα απφ ηε βηβιη-

νγξαθία, πξνθχπηεη πσο γηα λα αληηιεθζνχλ θαηαξρήλ ηηο δηαζηάζεηο, αιιά θαη γηα λα ηηο 

εθαξκφζνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο, θπξίαξρν ξφιν παίδνπλ θάπνηνη εζσηεξηθνί παξάγνληεο, 

νξηζκέλα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ.    

   Έηζη, νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ κπνξεί λα είλαη ζπλεξγάηεο, ζχκβνπινη, απιά ζηειέρε 

κηαο νξγάλσζεο, αιιά κπνξεί ηαπηφρξνλα λα αζθνχλ θαη εγεζία θαη ζε απηήλ ηελ πεξί-

πησζε λα είλαη ζρνιηθνί ζχκβνπινη, δηεπζπληέο/ηξηεο, πξντζηάκελνη/εο, ππεχζπλνη/εο δνκψλ, 

ππεχζπλνη/εο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θ.ά. Έηζη, «αλαιακβάλνπλ λα θέξνπλ ζε πέξαο έλα 

έξγν πνπ ζπλεπάγεηαη κεγάιε επζχλε θαη πνπ αλαιχεηαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξ-

γίεο. Γηαρεηξίδνληαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθαξκφδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

επηκνξθψλνπλ, αμηνινγνχλ, ελεκεξψλνπλ, δηνηθνχλ, νξγαλψλνπλ θαη ζπληνλίδνπλ.» (Πα-

ξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008, ζει. 9). ε θακία πεξίπησζε φκσο ν ξφινο ηνπ/ηεο δε ζα 

πξέπεη λα ηαπηίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο manager, δηφηη ηφηε κεηα-

ηνπίδεηαη ην θέληξν βάξνπο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ θαηάξηηζε. ηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη απνπξνζαλαηνιηζκφο  ζην ζηφρν ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα νθείιεη λα έρεη «ηζρπξή άπνςε γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειί-

θσλ» θαη λα ζθέθηεηαη φηη ζα πξέπεη λα κάζεη ζηνλ θφζκν πψο λα καζαίλεη» (Κνπιανπδί-

δεο & Αλδξηηζάθνπ, 2011, ζει. 9).  

     Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζέηεη ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα ελειίθσλ 

είλαη ε επειημία σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, λα 

ιακβάλεη ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αλάγθεο, αιιά θαη ηα βηψκαηά ηνπο. Α-

λαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ, ζα πξέπεη λα ε-

πηζεκαλζεί φηη ηφζν ην γλσζηηθφ φζν θαη ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, ην νπνίν θέξνπλ, θα-

ζνξίδεη ην ξφιν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά, κεηξηάδεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ απζεληία ηνπ (Κφθθνο, 2004). ε θάζε πεξίπησζε ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα, αιιά 

θαη νη κέζνδνη πνπ επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, δε ζα πξέπεη λα ππνζθειίδνπλ ηνλ/ηελ εθ-

παηδεπφκελν/ε. Αληίζεηα, νη κέζνδνη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα πξν-

ζεγγίδεη ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο ζα πξέπεη λα ηνπο/ηηο εκςπρψλεη (Κφθθνο, 2005). 

     χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζεσξνχκε πσο νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ θαινχληαη λα 

αλαιάβνπλ πνιινχο ξφινπο φπσο απηφλ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο, ηνπ/ηεο ζπκβνχινπ, 

ηνπ/ηεο εηδήκνλα, ηνπ/ηεο αμηνινγεηή/ηξηαο, ηνπ/ηεο θξηηή, ηνπ/ηεο δηακεζνιαβεηή/ηξηαο ηεο 

γλψζεο. Κπξίσο φκσο θαινχληαη λα εκςπρψλνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Γηαηί, εδψ θπξίαξρν ξφιν παίδνπλ νη γλήζηεο πξνθιήζεηο, ε αηζηνδνμία, ε επηβε-
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βαίσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ αλήθεηλ, ε απφδνζε αμίαο ζε πνιιαπιέο νπηηθέο θαη θπζηθά ε 

θαιιηέξγεηα απηνπεπνίζεζεο κέζσ ηεο ζσθξαηηθήο κεζφδνπ αλαηξνθνδφηεζεο: αληί δε-

ιαδή ην εγεηηθφ ζηέιερνο εθπαίδεπζεο λα θαηαθξίλεη κηα θαθή επίδνζε, λα θαζνδεγεί κέ-

ζα απφ δηάινγν ζηελ νξζή απάληεζε, δίλνληαο ειάρηζηε πξνζνρή ζην ιάζνο (Goleman, 

2000). 

     «Ζ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε απαηηεί επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηή/ηξηαο σο απζεληία ή κεηαδφηε γλψζεσλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηήο/ηξηα γίλεηαη εκςπρσ-

ηήο/ηξηα θαη δηεπθνιπληήο/ληξηα, ζπκκεηέρεη ζε κηα δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο απφ 

θνηλνχ κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο θαη ζρεηίδεηαη κε απηνχο/έο σο έλαο/κηα ζπκκαζε-

ηήο/ηξηά ηνπο, πνπ είλαη ηδηαίηεξα ελεκεξσκέλνο/ε» (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008, 

ζει. 13).  

     Αλ θαη ζπκθσλνχκε απφιπηα κε φια ηα παξαπάλσ, ζεσξνχκε πσο νη δηαζηάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο εθαξκφδνληαη θαιχηεξα κέζα απφ ην κνληέιν ησλ ηεζζάξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ/ηεο ηδαληθνχ/ήο εκςπρσηή/ηξηαο-δηεπθνιπληή/ληξηαο, φπσο ηα πεξη-

γξάθεη ν Tough ην 1979. ηη δειαδή πξέπεη ν/ε ελ ιφγσ εθπαηδεπηήο/ηξηα λα:  

-είλαη θηιηθφο/ή θαη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ νκάδα ηνπ/ηεο 

-αλαζέηεη ηελ νξγάλσζε θαη ην ζρεδηαζκφ πξαγκάησλ ζηελ νκάδα κε εκπηζηνζχλε 

-ζεσξεί φηη ζπκκεηέρεη θαη ν/ε ίδηνο/α σο ίζνο/ε πξνο ίζνπο/εο 

-αγθαιηάδεη λέεο εκπεηξίεο θαη αιιαγέο κε ζηφρν λα κάζεη θαη ν/ε ίδηνο/α απφ ηηο εκπεηξίεο 

ηεο νκάδαο ηνπ/ηεο       

-δηαθξίλεηαη απφ απηνγλσζία (σο θνξσλίδα ησλ δεμηνηήησλ ηνπ/ηεο), αθεξαηφηεηα ραξα-

θηήξα, πλεπκαηηθφ επίπεδν θαη εθιεπηπζκέλα ζπλαηζζήκαηα, ράξηζκα αιεζηλήο επηθνηλσ-

λίαο. (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008). 

     Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ κνληέινπ επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ ηα ιφγηα ηνπ Rogers (1999) 

θαζψο ν εθπαηδεπηήο/ηξηα σο δηεπθνιπληήο/ληξηα δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ν ξφινο απηφο δε κπνξεί λα ζπλάδεη κε ηελ ηάζε επηβνιήο ησλ απφςεσλ 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, εθκεηαιιεπφκελνο/ε ηε ζέζε ηζρχνο 

πνπ θαηέρεη. Αληίζεηα, ν ξφινο ηνπ/ηεο δηεπθνιπληή/ληξηαο ζεκαίλεη φηη θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα θξνληίδεη λα δηακνξθψλεη κέζα ζηελ νκάδα έλα θιίκα 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη κάζεζεο κε ίζνπο φξνπο  

     Δμάιινπ, ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα δελ κεηαδίδεη απιψο γλψζεηο, αιιά ζα πξέπεη λα δηαζέ-

ηεη παηδαγσγηθέο ηθαλφηεηεο, λα θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αλαθνξηθά κε ηελ επαγ-

γεικαηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ζπληνλίδεη  κηθξέο νκά-
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δεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηα ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα 

αληηκεησπίδνπλ ή ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Καηά ζπλέπεηα, επηβεβαηψλεηαη θαη πάιη 

φηη ν βαζηθφο ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο είλαη απηφο ηνπ/ηεο δηεπθνιπληή/ληξηαο. Καη 

γηα ην ιφγν απηφ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε, 

αιιά θαη επαηζζεζία ζηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε, θαιιηεξγψληαο θαη‟ επέθηαζε ζηνπο εθ-

παηδεπφκελνπο πςειφ αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο. Με άιια ιφγηα, ε επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπο 

έγθεηηαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ξφινπ ηνπο απφ δάζθαιν/α, ζε εκςπρσηή/ηξηα θαη δηεπθνιπ-

ληή/ληξηα (Κφθθνο, 2005; Jarvis, 2004). 

     Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε βέβαηα κπνξεί λα ελζαξθψλεη θαη ηνλ ξφιν ηνπ αξρεγνχ ηεο 

νκάδαο, κε ζηφρν λα θξαηήζεη ηελ νκάδα ελσκέλε θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θαηάζηαζε ζε 

έλα ξπζκφ, ηνπ εθπαηδεπηή σο θνξέα ηεο αιιαγήο, ηνπ δηδαζθφκελνπ/ κέινπο ηεο νκάδαο ή 

θαη ηνπ αμηνινγεηή-θξηηή, δειαδή ηνπ «θνηλνχ» έμσ απφ ηελ νκάδα, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ηα 

κέιε ζα δείμνπλ απηφ πνπ έκαζαλ θαη ζα δεηήζνπλ επηβεβαίσζε, αλαγλψξηζε (Rogers, 

1999). Δπίζεο, ηνλ ξφιν ηνπ εξεπλεηή ειέγρνληαο φζα γλσξίδεη θαη φζα κεηαθέξεη κέζα 

ζηελ ηάμε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηνπ γηα λα απνδείμεη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο. Έηζη, 

πεηπραίλεη δχν πνιχ ζεκαληηθνχο αιιά θαη δχζθνινπο ζηφρνπο: λα πιεζηάδεη φζν πην θν-

ληά κπνξεί ην αληηθείκελν πνπ δηδάζθεη, αιιά θαη λα θξαηάεη απνζηάζεηο γηα λα κπνξεί λα 

ην ειέγρεη θαη λα ην αμηνινγεί (Burnaford et al, 2001).   

     Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί πσο ν ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο, πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ην αμίσκα φηη «ε κάζεζε επαλεμεηάδεη αληηιήςεηο θαη αμίεο, ψζηε λα 

δξνκνινγήζεη αιιαγέο ζην ζχζηεκα αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Καηά ηε καζεζηα-

θή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα  πξνάγεη αθελφο ηε ζπκκεηνρηθή, δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθε-

ηέξνπ λα  εληζρχεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν  ξφινο 

ηνπο επηβάιιεη ηελ απνβνιή δνγκαηηζκψλ, ελψ παξάιιεια απαηηεί λα κνηξάδνληαη ηελ ε-

κπεηξία ηνπο ρσξίο λα αμηνινγνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα θνηλσληθήο 

δεκνθξαηίαο» (Κφθθνο, 2010, ζει. 79-82). Δίλαη επζχλε ησλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ λα δηα-

κνξθψζνπλ έλα πεξηβάιινλ κάζεζεο πνπ λα θαηαλννχληαη νη αλάγθεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπφ-

κελνπ/εο θαη λα ηνπ/ηεο παξέρνληαη λέεο νπηηθέο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη δξάζε (Κφθ-

θνο, 2005). 
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Κεθάιαην 4. Δθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη νθέιε 

 

4.1 Απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ  

Ο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο/εο λα ζπλε-

ρίζνπλ ηε κάζεζε θαη λα εμειίμνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ηνπο, «φρη λα δηδαρζνχλ 

φια φζα γλσξίδεη ν εθπαηδεπηήο, πξάγκα πνπ ζα ηνπο εκπνδίζεη λα ζπλερίδνπλ λα καζαί-

λνπλ» (Rogers, 1999, ζει. 245). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ελήιηθνο εθπαηδεπφκελνο επηζπκεί 

λα απνθηήζεη θαηλνχξγηα γλψζε, πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή, ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

(πψο λα θάλεη θάπνηα πξάγκαηα, πψο λα καζαίλεη έλλνηεο, θ.ά.). Γηφηη, «φζν πην ελεξγεηη-

θνί είλαη νη εθπαηδεπφκελνη, ηφζν πην απνηειεζκαηηθή είλαη ε καζεζηαθή δηεξγαζία. ζν 

πην παζεηηθνί είλαη νη εθπαηδεπφκελνη, ηφζν πην ξερή είλαη ε κάζεζε» (Rogers, 1999, ζει. 

245). Ο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε δηάζηαζε ηεο εκπλεπζκέλεο πα-

ξψζεζεο (inspirational motivation), ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ πλεπκαηηθή αλάηαζε, ηε κά-

ζεζε, ηελ απηνθξηηηθή θαη ηνλ αλαζηνραζκφ. Ζ πλεπκαηηθή εμέιημε ηνπ αηφκνπ αιιά θαη 

ηεο νκάδαο επεξεάδνληαη απφ θνηλσληθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη πξνζσπηθνχο παξάγνληεο. 

Απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ, ην βαζκφ απηνγλσζίαο θαη απηναμηνιφγεζεο, ην νηθν-

λνκηθφ-πνιηηηζκηθφ-θνηλσληθφ πιαίζην δηαβίσζεο.       

     Πνιινί είλαη σζηφζν θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηεο κάζεζεο. Γηα λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζε απηήλ, ζεκαληηθφηαηε ζέζε έρεη ν εθπαηδεπηήο 

θαη νη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Γηα λα επηηεπρζνχλ δειαδή ηα παξαπάλσ νη εθπαη-

δεπηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα μεθχγνπλ απφ δαζθαινθεληξηθέο πξαθηηθέο. Υξεηάδεηαη λα αθν-

ινπζήζνπλ κηα κεηαζρεκαηηζηηθή παηδαγσγηθή θαη δηδαζθαιία κέζα απφ  ηελ αμηνπνίεζε 

ζπλεξγαηηθψλ καζεζηαθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη νπνίεο απνβιέπνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηνλ πα-

ζεηηθφ ξφιν ησλ εθπαηδεπφκελσλ  ζε ελεξγεηηθφ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Μάκαο, 

2014). 

     χκθσλα κε ηνλ Rogers (1999) νη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο βα-

ζηθέο θαηεγνξίεο:  

Μέζνδνη παξνπζίαζεο 

Δπξεηηθέο κέζνδνη  

πκκεηνρηθέο κέζνδνη θαη 

Σερληθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο κάζεζεο 



36 

     Πην αλαιπηηθά, ε πξψηε θαηεγνξία αθνξά δξαζηεξηφηεηεο απνθιεηζηηθά ηνπ/ηεο εθ-

παηδεπηή/ηξηαο φπσο ε εηζήγεζε, ε επίδεημε, ε ρξήζε πίλαθα ή/θαη θεηκέλνπ. Αλ θαη παξα-

πέκπνπλ ζε δαζθαινθεληξηθή κάζεζε, ζεσξνχκε πσο αλ αμηνπνηνχληαη κε ζχλεζε θαη 

ζπλδπαζηηθά κε άιιεο κεζφδνπο είλαη εμίζνπ δφθηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο. 

     ηε ζπλέρεηα  θάλεη ιφγν γηα ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο νη νπνίεο έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηφζν αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηή θαη 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, φζν θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπκκεηνρηθέο 

θαη ζπλεξγαηηθέο ηερληθέο είλαη νη εξσηήζεηο, ε ζπδήηεζεο νη νκάδεο αληαιιαγήο απφςε-

σλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρνπλ νη επξεηηθέο ηερληθέο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ζπκκε-

ηνρηθέο, θαηά ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπφκελνη ζε νκάδεο εθπνλνχλ εξγαζίεο, θαη αλαθαιχ-

πηνπλ ηε γλψζε. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα είλαη ηα πεηξάκαηα, ε άζθεζε, 

ε κειέηε, ε ζχληαμε θεηκέλσλ. 

     Οη ηερληθέο νη νπνίεο δχλαληαη λα πξνσζήζνπλ ηηο ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο είλαη ε κειέ-

ηε πεξίπησζεο, ην παηρλίδη ξφισλ, ε πξνζνκνίσζε, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, νη νκάδεο εξγα-

ζίαο, ε πξαθηηθή άζθεζε θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο. Ζ εξγαζία ζε νκάδεο ζπληζηά ην 

ζεκέιην ιίζν ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαζψο παξέρεη ηελ επθαηξία ζηα κέιε ηεο νκάδαο 

λα εθζέζνπλ ηη απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, λα ηηο κνηξαζηνχλ 

θαη ζε ζπλεξγαζία λα επαλεμεηάζνπλ πηπρέο ηεο ή λα αλαθαιχςνπλ άιιεο ηηο νπνίεο δελ 

είραλ ζθεθηεί. Μέζα απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα θαη γίλνληαη νη 

απαηηνχκελεο ζπλδέζεηο κε ην δήηεκα ην νπνίν δηεξεπλνχλ. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ ελέρεη 

απηφ ηνπ είδνπο ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

αλαπηχζζνπλ ηελ απηεπίγλσζε θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ελψ θαζίζηαηαη πην απνηειεζκαηηθή 

ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη. Γηα λα 

κπνξέζνπλ λα αλαπηπρζνχλ ζπλεξγαζίεο θαη λα κπνξέζνπλ ηα κέιε λα αιιειεπηδξάζνπλ 

απνηειεζκαηηθά νη ζπλδηαιιαγέο πξφζσπν κε πξφζσπν καδί κε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή 

κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ε ζπλεξγαζία ζε έλα 

βξαρππξφζεζκν ζηφρν ή ζε έλα άκεζν θνηλφ ζηφρν (Κφθθνο, 2008β; Rogers, 1999) 

     Ζ ρξήζε ζπκκεηνρηθψλ ηερληθψλ κπνξεί λα επηηξέςεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κέζα ζε 

κηθξέο νκάδεο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, πξνζδηνξίδνληαο 

ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν πνπ δχλαηαη λα αθηεξσζεί ζηελ θαηεχζπλζεο θαηάθηεζεο ησλ 

γλσζηηθψλ ζηφρσλ. Δπίζεο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη θαηά απηφ ην 

ηξφπν κπνξεί λα απμεζεί ε ζπλνρή κέζα ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Ρνδαθφπνπινο 

θαη Παξαζθεπή, 2010). Σαπηφρξνλα, πξνάγεηαη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέιε θαη 
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θπξίσο ζε απηά πνπ είλαη εηεξνγελή, δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα ιεηηνπξγνχλ πην απν-

ηειεζκαηηθά, αμηνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο απφ ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ (Ρνδα-

θφπνπινο θαη Παξαζθεπή, 2010). 

     Γηα λα κπνξέζεη ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηη-

θέο ηερληθέο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί κηα ζπζηεκαηηθή, αιιά θαη πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία, 

θαηά ηελ νπνία θξίλεηαη ζεκαληηθφ θαη απαξαίηεην λα θαζνξίδεη κε αθξίβεηα ηνπο καζεζη-

αθνχο ζηφρνπο. Θα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγή  θάζε ηερληθήο θαη 

λα θάλεη ηε ζχλδεζε ηεο ηερληθήο κε ην πεξηερφκελν ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ. Δπη-

πξφζζεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα επηιέγεη θαη λα νξγαλψλεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ην δηδαθηη-

θφ πιηθφ ην νπνίν πξφθεηηαη λα δηαλεκεζεί, λα πξνεηνηκάδεη ηηο νδεγίεο ηηο νπνίεο ζα πξέ-

πεη λα δψζεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά θαη λα ππνινγίδεη ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν ηνλ 

νπνίν ζα ρξεηαζηεί θαηά ηελ εθαξκνγή (Κφθθνο, 2008). 

     πλνπηηθά, ην έξγν ελφο εθπαηδεπηή/ κηαο εθπαηδεχηξηαο ελειίθσλ δχλαηαη λα ππνβνε-

ζεζεί απφ κηα ζεηξά δηαδηθαζηψλ, φπσο είλαη ε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ, ε νξγάλσζε ηεο θαηάιιειεο κεζν-

δνινγίαο, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν επηηειείηαη ε δηδαζθαιία, νη δη-

απνιηηηζκηθέο κέζνδνη, θαζψο θαη ην ζχλνιν εθείλν ησλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο πξνάγνπλ ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εηεξφηεηα θαη αληηκεησπίδνπλ ην ξαηζηζκφ. ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζεί φηη απαξαίηεηεο είλαη θαη άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο ε δηδαθηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ε πηνζέηεζε ζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε ζπκβαηφηεηα αλάκεζα 

ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηή/ηξηα θαη ηνλ/ηελ εθπαηδεπφκελν/ε. Παξάιιεια, θαηαιπηηθφ ξφιν ζε 

απηή ηελ θαηεχζπλζε κπνξεί λα παίμεη ε ζπκβαηφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ ζθνπψλ θαη κεζφ-

δσλ κε ηηο ηεξαξρήζεηο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. Σέ-

ινο, ε παξαγσγή εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, κέζα απφ ηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο ηεο ζθέςεο, ηα νπνία 

έρνπλ αλαπηπρζεί απφ άιινπο πνιηηηζκνχο θαη παξαδφζεηο.  

     ινη νη παξαπάλσ ηξφπνη πεξηθιείνπλ ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο 

γηα ηελ νκάδα ηνπ. Σελ αγσλία «λα δηδαρζνχλ νη εθπαηδεπφκελνη κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο 

κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο επάλσ ζε εκπεηξίεο» ((Rogers, 1999, ζει. 

257),  ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ. Πεξηθιείνπλ ηηο «ηέζζεξηο δέζκεο πξνυ-

πνζέζεσλ» πνπ θαηά ηνλ Rogers (1999) ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θαιφ εθπαηδεπηή ελειίθσλ θαη 

αθνξνχλ: ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο/εο (επειημία, εθεπξεηηθφηεηα, ελ-

ζνπζηαζκφ, πξνζαξκνζηηθφηεηα), κηα ζαθή θαηαλφεζε ηεο θηινζνθίαο ηεο εθπαίδεπζεο 
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ησλ ελειίθσλ, ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο (ζρεδηαζκφο, επηθνηλσλία, ζπκβνπιεπηηθή, 

αμηνιφγεζε), κα πάλσ απφ φια ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ εθπαηδεπηή. 

Καη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζθηαγξαθνχλ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ κεηαζρεκαηηζηη-

θνχ εγέηε πνπ επελδχεη ζην έξγν ην δηθφ ηνπ θαη ηεο νκάδαο ηνπ.   

 

4.2 Η ζεκαληηθόηεηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο: επηζθόπεζε εξεπ-

λώλ 

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα γηα ηηο απφςεηο θαη ηηο ζηά-

ζεηο εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ηα απνηε-

ιέζκαηα έδεημαλ φηη ην θαηλνηνκηθφ θιίκα ζην ζρνιείν εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην 

πφζν κεηαζρεκαηηζηηθή είλαη ε εγεζία θαη πφζν θαηλνηφκνο είλαη ν εγέηεο, ελψ ην 55% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαγλσξίδεη ζηνλ δηνηθεηηθά ππεχζπλν  ραξαθηεξηζηηθά κεηαζρεκαηη-

ζηηθνχ εγέηε. Δπίζεο, βξέζεθε φηη ζπλδέεηαη άκεζα ε πξφνδνο θαη ην θαιφ θιίκα ηεο ζρν-

ιηθήο κνλάδαο κε ηε θξνληίδα ηνπ εγέηε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ παξνρή εξεζη-

ζκάησλ (Ξαθάθνο, 2011).  

     ε άιιε έξεπλα κε ηίηιν «Οη  εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: κηα ε-

κπεηξηθή κειέηε  ζπλαηζζεκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαζηάζεσλ» πνπ δεκν-

ζηεχηεθε ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δηνίθεζε, πιεξνθνξη-

θή, ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη κάξθεηηλγθ (Journal of Economic Development, Management, 

IT, Finance and Marketing, 6(1), 35-60), ην 2014 νη Galvin, Gibbs, Sullivan & Williams 

(Παλεπηζηήκην ηνπ Drexel, ΖΠΑ) είραλ ζηφρν λα θαζνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απν-

ηειεζκαηηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, λα δηεξεπλήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο εγεζίαο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο ζχγρξνλνπο εγέηεο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ  

ηθαλνηήησλ ηνπο ζην θαζεκεξηλφ ηνπο έξγν. Δλψ απηέο νη εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο κπν-

ξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλα ζηπι εγεζίαο, ζπρλά νη εγέηεο δηαζέηνπλ ηθαλφηε-

ηεο απφ πνιιαπιέο κνξθέο εγεζίαο. Έιαβαλ ινηπφλ ππφςε ηνπο ηα ηξία ζπγθεθξηκέλα 

ζηπι εγεζίαο: δηαλνεηηθφ, δηεπζπληηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ (Intellectual, Managerial, and 

Emotional) ησλ Meredith & Mantel (2012) θαη έθηαζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα άηνκα δελ 

έρνπλ απιψο ραξαθηεξηζηηθά απφ έλα ζηπι εγεζίαο, αιιά έλα ζπλδπαζκφ δχν ή πεξηζζφ-

ηεξσλ. Ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ επεηδή ζή-

κεξα, ν ππεχζπλνο έξγνπ ή ν εγέηεο πξέπεη λα είλαη επέιηθηνο ζε θάζε πηπρή ηεο δνπιεηάο 

ηνπ. Αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ θιάδνπ, ην έξγν πνπ απνθηήζεθε ή ηα κέιε ηεο νκάδαο 
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πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, απηά ηα εγεηηθά ζηπι θαη ηθαλφηεηεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηνπ εγέηε πνπ είλαη.  

     Δμάιινπ, πνιιά εξεπλεηηθά άξζξα αμηνινγνχλ ην ζηπι εγεζίαο κε βάζε ηηο αξκνδηφηε-

ηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πλεπκαηηθέο, δηεπζπληηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαθνξέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηνπο Dulewicz & Higgs (2005), κε ηίηιν «Α-

μηνινγψληαο ηα ζηπι εγεζίαο θαη ην νξγαλσηηθφ πιαίζην» (θνιιέγην Henley Management), 

έγηλε κηα κειέηε γηα λα εμεηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγεηψλ ζε δηάθνξεο βηνκεραλίεο. 

Οη εξεπλεηέο αλέπηπμαλ 15 ηθαλφηεηεο θαη ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο 

ηχπνπο ησλ εγεηψλ. ηε ζπλέρεηα δηαρψξηζαλ ηηο 15 ηθαλφηεηεο ζε ηξία πξνθαζνξηζκέλα 

ζηπι εγεζίαο: πλεπκαηηθφ-δηαλνεηηθφ, δηεπζπληηθφ-δηνηθεηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ. Υξε-

ζηκνπνηψληαο ηηο 15 ηθαλφηεηεο, νη Dulewicz & Higgs (2005), αλέπηπμαλ ην Δξσηεκαηνιφ-

γην Γηαζηάζεσλ Ηγεζίαο (Leadership Dimensions Questionnaire, LDQ) πνπ ρξεζηκνπνηεί-

ηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηνκηθψλ ζηπι εγεζίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε δχν πηινηηθψλ 

κειεηψλ πνπ πεξηειάκβαλαλ 222 δηεπζπληέο,  ε κειέηε κε ην εξσηεκαηνιφγην LDQ βξέ-

ζεθε λα είλαη έγθπξε, γηαηί έδεημε κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

βαζκνινγηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην LDQ, ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ εγεηψλ θαη ηα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέρζεθαλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο έξγνπ. 

      ε αλάινγε εκπεηξηθή κειέηε κε ηίηιν «Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ε εκπινθή ηεο 

ζηελ εξγαζία - ε απνηειεζκαηηθή ηεο επίδξαζε ζηελ έλλνηα ηεο εξγαζίαο" απφ ηνπο Yasin 

Ghadi & Fernando (2013), δηεξεπλάηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη 

ηεο επίδξαζήο ηεο ζηελ εξγαζία, δίλνληαο έκθαζε ζηελ πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο εξγαζίαο, 

ζηελ νπζία ηεο. Λέγεηαη φηη έλαο κεηαζρεκαηηζηηθφο εγέηεο είλαη θάπνηνο πνπ παξαθηλεί 

θαη πεξηιακβάλεη ηνλ εζηθφ ζπιινγηζκφ, ηε ινγηθή κε ήζνο, αιιά «δελ παξαθηλεί κε νπνη-

νλδήπνηε ηξφπν ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ηνπ» (Galvin, et. al, 

2014).  Απηή ε κειέηε είρε ζηφρν λα δείμεη φηη αλ ππάξρεη λφεκα πίζσ απφ νπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα ελφο αηφκνπ ή κηαο ηπραίαο νκάδαο, ε νκάδα ηνπ κεηαζρεκαηηζηηθνχ εγέηε 

ίζσο λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαηεζεηκέλε λα ζέιεη λα νινθιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο κε κηα 

αίζζεζε κεγαιχηεξεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ην κεηαζρεκα-

ηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο είλαη παξφκνην κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζηπι εγεζίαο, ζην νπνίν αγα-

πνχλ λα επεξεάδνπλ, λα παξαθηλνχλ θαη λα δείρλνπλ επαηζζεζία πξνο ηηο αλάγθεο ησλ άι-

ισλ αλζξψπσλ.  

     Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα άιιν άξζξν κε ηίηιν «Οη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο εμνπζί-

αο ζηελ απηνπεπνίζεζε: νη επηπηψζεηο γηα ηελ εγεζία» απφ ηνπο Voyer & McIntosh 
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(2013), (The Psychological Consequences of Power on Self –Perception: Implications for 

Leadership), δείρλεη φηη ε εμνπζία κπνξεί λα επεξεάζεη δξαζηηθά ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

εγεηψλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα επεξεάζνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο. Βέβαηα, ην 

πψο έλα άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξν-

ζσπηθφηεηάο ηνπ/ηεο πνπ ζα δείρλεη θαη ην δηθφ ηνπ/ηεο πξνζσπηθφ ζηπι εγεζίαο. (Galvin 

et al., 2014, ζει. 38). 

     Σειηθά, είλαη θαλεξφ πσο θάζε άηνκν κπνξεί λα δηαζέηεη πνιιαπιέο ηθαλφηεηεο πνπ α-

λήθνπλ ζε πνιιά ζηπι εγεζίαο. Αλάινγα κε ην πξφβιεκα ή ηελ θαηάζηαζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ή πεξηζζφηεξνη ηχπνη θαη ηθαλφηεηεο εγεζίαο πξνθεηκέλνπ λα παξα-

ρζνχλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ησλ επηδφζεσλ ησλ εγεηψλ. Έλα αθφκε εχξεκα πνπ α-

ληιήζεθε απφ ηελ εκπεηξηθή κειέηε ησλ κνξθψλ εγεζίαο ήηαλ φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ εγε-

ηηθφ ζηπι ηαηξηάδεη ζε φιεο ηηο εγεηηθέο ζέζεηο. Δπίζεο, ην ζηπι δηεπζπληηθήο εγεζίαο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηελ εξγαζία θαη θάζε ηθαλφηεηα ζπλεπάγεηαη ηελ νινθιήξσζε 

ελφο έξγνπ, είηε πξφθεηηαη γηα έλα έξγν είηε γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πφξνπ ή ελφο κέινπο 

ηεο νκάδαο (Galvin et al., 2014, ζει. 52).  

     Κιείλνληαο, ζα ιέγακε πσο ν κεηαζρεκαηηζηήο εγέηεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφο 

θαη απνδνηηθφο εθαξκφδνληαο δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη πξνζαξκφδνληάο ηεο ζε λέεο 

δξάζεηο θαη πεξηβάιινληα. Δπηβάιιεηαη λα είλαη επέιηθηνο ζε έλα πεξηβάιινλ γεκάην πξν-

θιήζεηο πνπ ζπλερψο θαιεί ηνπο νπαδνχο λα παξάγνπλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Αλεμάξ-

ηεηα απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο, ην έξγν πνπ έρεη παξαρζεί ή ην πξνθίι ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

πνπ εκπιέθνληαη, ηα παξαπάλσ εγεηηθά ζηπι θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν ηνπ εγέηε θαη ην κέγε-

ζνο ηεο επηηπρίαο ηνπ.  

 

4.3 Καιή πξαθηηθή: «πκκεηέρσ-είκαη ελεξγόο/ή» 

Αλαθεξφκαζηε ζε έλα δηεηέο πηινηηθφ πξφγξακκα βησκαηηθήο ελήιηθεο εθπαίδεπζεο πνπ 

πινπνηήζεθε ζηα Υαληά ηεο Κξήηεο θαη έρεη ηίηιν «πκκεηέρσ-είκαη ελεξγφο/ή». Δληάζ-

ζεηαη ζηνλ άμνλα «Δλαιιαθηηθά Πξνγξάκκαηα Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο» θαη είλαη απνηέ-

ιεζκα ζχκπξαμεο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Γηθηχνπ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Κξήηεο (ΔΓΔΔΚ) 

θαη ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ «Διεπζέξηνο. Κ. Βεληδέινο. Απνηειεί 

έλα ελαιιαθηηθφ επηκνξθσηηθφ παξάδεηγκα „πκκεηνρηθήο Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο‟ ζηε 

ρνιηθή Μνλάδα (http://activeleadership.weebly.com). Έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή απφ ην Πα-

λεπηζηήκην Κξήηεο (ΠΣΓΔ-Δξγαζηήξην Γηα Βίνπ θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο) θαη ην 

ΔΓΔΔΚ (www.cretaadulteduc.gr).  

http://activeleadership.weebly.com/
http://www.cretaadulteduc.gr/
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     Ζ θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ θάζε ζρν-

ιηθήο κνλάδαο ή/θαη εθπαηδεπηηθνχ θνξέα ζε «νξγαληζκφ κάζεζεο-νκάδα απηνκφξθσζεο-

θνηλφηεηα κάζεζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο» γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ην πιαίζην απηφ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηνχληαη κέρξη θαη ζή-

κεξα πνιιέο επηκνξθσηηθέο ππν-δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ θάζε «κεηαζρεκαηηζκφ» κέζσ ηεο 

ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο πνπ επηηπγράλεηαη ιφγσ ησλ αξρψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο Δθ-

παίδεπζεο Δλειίθσλ. (Σεξεδάθε, 2012). 

     Ζ ζχκπξαμε απεπζχλζεθε ζε εηθνζηνθηψ (28) εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ θαη ζε δχν νκάδεο ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ 

ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Υαλίσλ (28 άηνκα). Ο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπφκελνη/εο ηνλ «ελεξγφ πνιίηε» θαη ηνλ «ελ δπλάκεη εγέ-

ηε» πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ φηη κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ δξάζε σο ζπλεξ-

γαδφκελα θαη ελεξγά κέιε ησλ νκάδσλ πξσηνβνπιίαο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ (Αλδξεά-

δνπ, Μαξθνπιάθε, Σεξεδάθε, 2012).  

     Αλ θαη ζηελ αξρή ππήξραλ αληηζηάζεηο θαη αληηδξάζεηο, κέζα απφ ηελ ηερληθή ηνπ δηα-

ιφγνπ θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, ηνλ αλαζηνραζκφ θη άιιεο ελεξγεηηθέο ηερληθέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ νη ζπκκεηέρνληεο/ζεο έλησζαλ άλεηα, νηθεία, «έιπζαλ ηε ζησπή 

ηνπο» θη εμέθξαζαλ κε κνλαδηθά απζεληηθφ ηξφπν ηηο εκπεηξίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

πξνζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε δηθέο ηνπο πξσηνβνπιίεο θαη αλάιεςε επζπλψλ ζην παξειζφλ, 

ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ. Έηζη, πξνέθπςαλ 12 πξνηάζεηο 12 νκάδσλ ησλ 4 αηφκσλ  απφ 

ελεξγνχο πνιίηεο σο ελ δπλάκεη εγέηεο. Οη πξνηάζεηο απηέο, απνηέιεζαλ ηηο πξψηεο ερν-

γξαθεκέλεο καξηπξίεο αλψλπκσλ ελεξγψλ πνιηηψλ, αλζξψπσλ πνπ ηφικεζαλ λα θάλνπλ 

έλα βήκα κπξνζηά. Έηζη, ζπλεηδεηά θαη απνθαζηζηηθά απφ ην βήκα ηνπ Ηδξχκαηνο Δξεπ-

λψλ θαη Μειεηψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο»- αλαθνίλσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηνλ ηνπηθφ 

ηχπν πξνηείλνληαο γελλαίεο αιιαγέο ζε ηνπηθφ επίπεδν ζην πεξηβάιινλ, ηελ νηθνλνκία, ηελ 

παηδεία (Αλδξεάδνπ, Μαξθνπιάθε, Σεξεδάθε, 2012). 

     Μέζα απφ ην έξγν εληνπίδνπκε ηα ζεκεία ηνκήο θαη εθαξκνγήο ησλ δχν επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ πνπ είλαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε απφ ηε κηα θαη ε 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ απφ ηελ άιιε. Αξρηθά, ηέζεθε ζε εθαξκνγή (2012-2013) πηινηηθά 

απφ εζεινληέο επηζηήκνλεο κέιε ηνπ ΔΓΔΔΚ. ηεξίρηεθε ζε δχν πξαθηηθέο επηηπρεκέλσλ 

εζληθψλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ [πξφγξακκα ΜΔΛΗΝΑ-εθπαίδεπζε θαη πνιηηηζκφο 

(1994-2004), θαη κείδνλ πξφγξακκα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ]. ηνλ 2
ν
  πηινηηθφ 

θχθιν (2013-2014) πινπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη αμηνπνίε-
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ζε ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Κφθ-

θνο, 2005,  Σεξεδάθε, 2008). Άιια θνηλά ηνπο ζεκεία ήηαλ ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ε α-

ληαιιαγή εκπεηξηψλ, ε κάζεζε-εξγαζία κέζσ νκάδσλ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο αην-

κηθνχ θαη νκαδηθνχ έξγνπ γηα αιιαγή. Σέινο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζην πιαίζην ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο/επηκεξηζηηθήο εγεζίαο. (Σεξεδάθε, 2012). 

     χκθσλα κε ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ έξγνπ ε κεγάιε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο νθείιε-

ηαη ζηελ ελδπλάκσζε φζσλ ελειίθσλ ζπκκεηείραλ, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, ηελ ε-

ζσηεξηθή θηλεηνπνίεζε, ηελ επίγλσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ην έξγν, αιιά θαη 

ηνπ ζθνπνχ ηεο δηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο, ε ζπιινγηθή άπνςε γηα ην πξνο πνηα θαηεχζπλζε, 

γηα πνην ιφγν ε αιιαγή, πνηα ε αλάγθε γηα πξνζσπηθφ, πξσηίζησο, κεηαζρεκαηηζκφ θη ελ 

ζπλερεία ε θαηαλφεζε ηνπ «γηαηί έλαο κφλν δελ κπνξεί λα επηθέξεη ηελ αιιαγή. (Freire, 

1977a, Shor, 1992, Mezirow, et. al, 2006, Tεξεδάθε, θ.ά., 2011).  

     Κιείλνληαο, αλαθέξνπκε ηα ιφγηα πνπ επηθαιέζηεθαλ θαη νη εξεπλεηέο ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο γηα λα ηνλίζνπκε ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιεινβνήζεηαο θαη ηεο αμηνιφγε-

ζεο «…ρξεηαδφκαζηε ηνπο άιινπο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θξηηηθνί θαζξέπηεο πνπ ζα α-

λαδείμνπλ ηηο παξαδνρέο καο γηα ινγαξηαζκφ καο θαη ζα ηηο αληηθαηνπηξίζνπλ ζ‟ εκάο κε 

έλαλ αλνίθεην, εθπιεθηηθφ θαη ελνριεηηθφ ηξφπν. Υξεηαδφκαζηε επίζεο ηνπο θξηηηθνχο καο 

θίινπο, γηα λα καο παξέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, λα καο δψζνπλ αλαθνξέο απφ 

ην κέησπν ησλ δηθψλ ηνπο θξηηηθψλ δηαδξνκψλ» (Brookfield, 2006, 177) 
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Κεθάιαην 5. Μεζνδνινγηθό πιαίζην 

 

5.1 Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο,  ζθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

«Ζ κάζεζε απνηειεί δηεξγαζία πνπ ζπλερίδεηαη ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη 

έρεη απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία θαζψο ε ηαρχηεηα εκθάληζεο αιιαγψλ ζηελ θνηλσλία 

έρεη απμεζεί ηφζν, ψζηε ηα κέιε ηεο λα είλαη ζρεδφλ ππνρξεσκέλα λα εμαθνινπζνχλ λα 

καζαίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ κέιε» (Jarvis, 2004, ζει. 25).  χκθσλα κε ηνλ 

Σεξδή (1993) ε ζχγρξνλε θνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ άπεηξεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλν-

ινγηθέο γλψζεηο, πνιππνιηηηζκηθά ζηνηρεία, παγθνζκηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο νηθν-

λνκίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη πνιιψλ άιισλ ηνκέσλ κάζεζεο. Παξάιιεια, θαηά ηνπο 

Μαηζαγγνχξα (1998) θαη Παπαλανχκ (2003) «ε εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη ζεκειηψδε ξφ-

ιν γηα ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο. Κνηλφ αίηεκα είλαη ε 

εθπαίδεπζε πςειήο πνηφηεηαο γηα φινπο, ζε έλα ζπλερέο δηα βίνπ κάζεζεο» (Σζαπαηζά-

ξεο, 2015, ζει. 10).   

     Ζ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηεο ζηε κάζεζε θαη 

ηελ εθπαίδεπζε είλαη έλα θαηλνηφκν θαη ρξήζηκν εξγαιείν. Έηζη, «πνιινί είλαη νη εξεπλε-

ηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηφ ην κνληέιν εγεζίαο, θαζφηη εληνπίδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα. 

πγθεθξηκέλα, νη Hoy θαη Miskel (2005) ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο «πλεπκαηηθφ θεθάιαην γηα 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο» θαη εθφζνλ δηδαρζεί κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δεκη-

νπξγία εγεηηθψλ ζηειερψλ» (Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλίηνπ, 2014, ζει. 94).   

     Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία βειηηψλεη ηελ νξγάλσζε, νδεγεί ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεη-

ηνπξγία ησλ θνξέσλ θαη κνλάδσλ εθπαίδεπζεο, ζπκβάιιεη ζηελ απνδνηηθή αμηνπνίεζε 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ελφο νξγαληζκνχ (αλζξψπηλσλ, πιηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θιπ.), 

αιιά ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη θαη ζηελ αχμεζε ηεο πνηνηηθήο γλψζεο, ηελ εμέιημε ησλ εθ-

παηδεπνκέλσλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο (Α-

ζαλαζνχια-Ρέππα, 2012). Δπηπιένλ, βνεζάεη ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηέο/ηξηεο ζηελ απ-

ηνβειηίσζή ηνπο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε.  

     ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζχκθσλα κε ηνπο Day et al. (2000) κπνξεί «λα επέιζεη 

αιιαγή κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο πξνζέγγηζεο απφ ηε «βάζε πξνο ηελ θνξπθή», ρσξίο 

λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν εθ ησλ άλσ»  (Βαζηιεηάδνπ & Γηε-

ξσλίηνπ, 2014, ζει. 94), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ε εγεζία δελ ρξεηάδεηαη θαη δελ πξέπεη 

λα αζθείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, αιιά απφ ηνπο εθπαηδεπ-
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ηέο θαη ηηο εθπαηδεχηξηεο, ηα ζπιινγηθά φξγαλα, φια ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη κε θάπνηνλ 

ηξφπν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

    Δηδηθφηεξα, επηθεληξψλνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κε-

ηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, δηφηη εθεί πεξηζζφηεξν απφ νπνπδή-

πνηε αιινχ «νη έλλνηεο εκπινθή θαη ζπκκεηνρή απνηεινχλ θιεηδί γηα ηελ νξζή εθαξκνγή 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο» (Βαζηιεηάδνπ & Γηεξσλίηνπ, 2014, ζει. 94). Αλ θαη ηε 

κειέηε θαη αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ηελ θξίλνπκε απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπ-

με θαη αλαβάζκηζε ηεο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο θνηλσλίαο, δελ ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο 

πνπ λα θσηίδνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο. Κπξίσο, νη ππάξρνπζεο έξεπλεο θαιχπηνπλ 

ηε ζρέζε  εγεζίαο κε ηελ εθπαίδεπζε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ελψ σο ηψξα κνλνπσινχζε 

ην ελδηαθέξνλ ε ζρέζε εγεζίαο κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε (δηεπζπληέο/ξηεο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο).   

     Ζ παξνχζα έξεπλα θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο δχν εμαηξεηηθά ζε-

καληηθψλ θεθαιαίσλ, ηεο κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζπκ-

βάιινληαο ζηε ζπιινγή λέσλ δεδνκέλσλ γη‟ απηά. Θα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί 

ε ζεκαζία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαη ε 

πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Θεσξνχκε φηη ε έξεπλα ζα ζπκβάιιεη κε ηα επξή-

καηά ηεο ζηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηεο Έθζεζεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) ηνπ 

2016, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πξέπεη λα απμεζεί ε πνηφηεηα θαη ην επίπεδν πα-

ξνρήο ππεξεζηψλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

     θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζνπκε ηη πηζηεχνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο, πψο εθαξκφδν-

ληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη πψο απηφ σθειείηαη. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία πξνζπαζεί λα απαληήζεη ε έξεπλά καο είλαη 

ηα αθφινπζα: 

1ν εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πψο αληηιακβάλνληαη θαη πψο πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (ΜΖ) κέζα απφ ηελ εκπεηξία 

ηνπο?  

2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Μέζα απφ πνηνπο ξφινπο εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειί-

θσλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο? 

3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (ΜΖ) θαη 

πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ? 
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Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα δηεξεπλψληαη κε ηελ ππνζηήξημε έκπεηξσλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ 

ελειίθσλ πνπ εξγάδνληαη είηε ζηνλ ηδησηηθφ είηε ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Μέζα απφ ηνπο δηα-

θνξεηηθνχο ηνπο ξφινπο (εθπαηδεπηέο/ηξηεο, ζπληνληζηέο/ηξηεο, εγέηεο/ηδεο, ζχκβνπινη, δη-

απξαγκαηεπηέο, θ.ά.) θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο πξνζπαζνχκε λα απαληήζνπκε ζηα ζέ-

καηα πνπ ζέζακε.  

 

5.2 Σν δείγκα ηεο έξεπλαο 

«Ζ δεηγκαηνιεςία θαη ε επηινγή δεηγκαηνιεπηηθψλ κνλάδσλ απνηεινχλ ζηξαηεγηθέο δσ-

ηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηνηηθή έξεπλα» (Mason, 2011, ζει. 150). Κπξίσο απηφ ζπκβαίλεη 

κε δχν ηξφπνπο: είηε κε αλαιπηηθφ θαη ζεσξεηηθφ είηε κε εκπεηξηθφ θαη ζηαηηζηηθφ. Θεσ-

ξεηηθή δεηγκαηνιεςία ή ζθφπηκε είλαη φηαλ επηιέγνπκε νκάδεο ή θαηεγνξίεο πξνο κειέηε, 

έρνληαο σο θξηηήξην ην πφζν ζρεηηθέο είλαη κε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. (Mason, 

2011). Λακβάλνληαο σο βάζε καο ην παξαπάλσ, εθαξκφζακε ηε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία 

(purposing sampling)  θαη απεπζπλζήθακε ζε εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ κε ζεκαληηθή 

εξγαζηαθή εκπεηξία, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε δηα βίνπ κάζεζε.  

     ηελ πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα θαηά ηνλ Merkens (2004) δελ ππάξρνπλ ζηαζεξνί θαη 

ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο πνπ λα νξίδνπλ αθξηβψο πφζν κεγάιν πξέπεη λα είλαη ην δείγκα 

καο. Αιιά, κπνξνχλ λα ην νξίζνπλ ε κνξθή ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, νη πξνυπνζέζεηο 

θαη ην είδνο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Γειαδή, φηαλ ην δείγκα αξθεί γηα λα δνζνχλ 

απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα, θαη εάλ φζα επηπιένλ άηνκα θη αλ απαληήζνπλ 

δελ ιακβάλνπκε λέα ζηνηρεία, ηφηε ζεσξνχκε πσο ε ζπιινγή δεδνκέλσλ έρεη θηάζεη ζε 

ζεσξεηηθφ θνξεζκφ. (Ησζεθίδεο, 2008).  

     Με ηελ απφθαζε επηινγήο ηνπ δείγκαηφο καο αζρνιεζήθακε πνιχ λσξίηεξα απφ ηε δε-

κηνπξγία νδεγνχ ζπλέληεπμεο, εξσηήζεσλ θαη ππνεξσηήζεσλ, ρξνλνδηαγξακκάησλ, θιπ. 

Ζ ππμίδα καο ζε φιε απηή ηε ρξνλνβφξα, δχζθνιε θαη - ηφζν απαηηεηηθή δηαδηθαζία ήηαλ 

έλα κφλν εξψηεκα: «Γηαηί ζα πξέπεη λα θάλσ δεηγκαηνιεςία? Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο ζηελ έξεπλά κνπ?» (Mason, 2011, ζει. 150). Ήηαλ πξνθαλέο πσο δε κπν-

ξνχζακε λα θάλνπκε πιήξε απνγξαθή φισλ ησλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ ελειίθσλ κηαο νιφ-

θιεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ελφο λνκνχ ή νιφθιεξεο ηεο ρψξαο καο γηα παξάδεηγκα, 

θαη θαηά ηε γλψκε καο απηφ δελ ζα εμππεξεηνχζε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα. Πξνζα-

λαηνιηζηήθακε ινηπφλ, φζν ήηαλ δπλαηφ, «ζηε ιήςε ελφο δείγκαηνο κέζα απφ έλαλ επξχ-

ηεξν πιεζπζκφ» (Mason, 2011, ζει. 151) πεξηκέλνληαο ην δείγκα καο λα αληαπνθξηζεί ζηα 

δεηνχκελα ηεο έξεπλαο θαη λα επηηειέζεη επαξθψο ην έξγν ηνπ. Δδψ βνήζεζε πνιχ ε μεθά-
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ζαξε εηθφλα πνπ είρακε γηα ην πνηνο ήηαλ ν πιεζπζκφο (ην επξχηεξν ζχλνιν) απφ φπνπ 

επηζπκνχζακε λα πάξνπκε ην δείγκα καο θαη πφζν πνιχ καο ελδηέθεξε λα αζρνιεζνχκε 

θαη λα κειεηήζνπκε ηνλ πιεζπζκφ απηφλ. Καζψο θαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ βεβαηφηεηά καο 

φηη δελ δηαιέγακε άηνκα (δεηγκαηνιεπηηθέο κνλάδεο) πνπ «εμππεξεηνχζαλ» ηελ πεπνίζεζή 

καο ή ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζην 

πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη βνεζεηηθφ ξφιν είραλ νη καθξν-

ρξφληεο θαη πνιχ αμηφινγεο ζπλεξγαζίεο καο κε θνξείο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, Κέληξα Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο, ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, Παλεπηζηεκηαθά θαη Σερλνινγηθά ηδξχκαηα, 

Ηλζηηηνχηα θαη Γεκφζηα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ θαη ΓΗΔΚ), φπσο 

θαη νη γλσξηκίεο κε άηνκα, ζπλαδέιθνπο/ζεο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζην δεκφ-

ζην ηνκέα.       

     Πξέπεη λα παξαδερηνχκε πσο καο απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ν αξηζκφο ησλ κνλάδσλ πνπ ζα 

έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ε έξεπλά καο. Θεσξνχκε φηη ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα ε αληηπξνζσ-

πεπηηθφηεηα εμαζθαιίδεηαη απφ ην πφζν πνηνηηθή ζχζηαζε έρεη ε νκάδα ηνπ δείγκαηφο 

καο. «Φξνληίδνπκε, δειαδή, νη εξσηψκελνη λα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθέο, ηππηθέο, πεξη-

πηψζεηο, λα αληηπξνζσπεχνπλ -θαηά ην δπλαηφλ- ηηο πεξηζζφηεξεο ή/θαη ηηο θπξηφηεξεο θα-

ηεγνξίεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ εξεπλνχκε. Μεξηθέο ζπλεληεχμεηο βάζνπο είλαη ζπλήζσο αξ-

θεηέο γηα λα δψζνπλ κηα αληηθεηκεληθή εηθφλα. Άιισζηε, κεηά απφ έλαλ αξηζκφ ζπλεληεχ-

μεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο –άξα αληηπξνζσπεπηηθέο- πεξηπηψ-

ζεηο, επέξρεηαη ν „πιεξνθνξηαθφο θνξεζκφο‟, δειαδή, φζεο ζπλεληεχμεηο θαη λα πάξνπκε 

ιίγν-πνιχ ζα καο νδεγήζνπλ  ζηα ίδηα ή ζε πνιχ παξφκνηα απνηειέζκαηα». (Κεδξάθα, 

2008, ζει. 2). Σέινο, γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο (ησλ εξσηψκελσλ) ιάβακε ππφςε ην 

θξηηήξην «ηεο δπλαηφηεηάο καο λα ηνπο πξνζεγγίζνπκε,  λα είλαη δειαδή άηνκα πνπ κε –

ζρεηηθή- επθνιία ζα κπνξέζνπκε λα βξνχκε, λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα θαλνλίζνπκε λα 

ζπλαληεζνχκε καδί ηνπο  γηα ηε ζπλέληεπμε» (Κεδξάθα, 2008, ζει. 2).   

     Αθνχ νινθιεξψζακε ηα πξνεγνχκελα βήκαηα (ζεσξεηηθφ πιαίζην, απνξίεο, ελζηάζεηο, 

ηειηθέο απνθάζεηο καο), αζρνιεζήθακε επηζηακέλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ ίδησλ ησλ εξσ-

ηψκελσλ. Γηφηη, «ε επηηπρία κηαο ζπλέληεπμεο νθείιεηαη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ εξσηψ-

κελν. Ζ πξνζέγγηζε θαη ε πξψηε εληχπσζε ζπρλά θαζνξίδνπλ θαη ηελ πνηφηεηα απηήο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα εδξαησζεί έλα θιίκα εκπηζηνζχλεο -

απαξαίηεην γηα κηα ζπλέληεπμε» (Κεδξάθα, 2008, ζει. 2). ε πξψην επίπεδν, απεπζπλζή-

θακε ηειεθσληθά ζηα άηνκα πνπ είρακε επηιέμεη, εμεγψληαο κε ιεπηνκέξεηεο πνηνη είκα-

ζηε, ηη εξεπλνχκε θαη γηαηί δεηνχκε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ έξεπλά καο. Δπηθαιεζηήθακε ηε 
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κεγάιε εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία θαη εμεηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ σο ιφγνπο 

επηινγήο ηνπο, θάηη πνπ θάλεθε φηη ηνπο έθαλε πνιχ δεθηηθνχο, απνβάιινληαο θάζε είδνπο 

αλεζπρία ή επηθπιαθηηθφηεηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, απνζηείιακε ην αίηεκα κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θαη νξίζακε εκέξεο θαη ψξεο γηα ηνλ θαζέλα θαη ηελ θαζεκηά ρσξηζηά. Σε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ηελ αλαιχνπκε ζε επφκελν ζεκείν ηεο εξγαζίαο (βι. 4.4).   

     Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ 18 εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεχηξηεο ελειίθσλ, 9 άλδξεο 

θαη 9 γπλαίθεο, πνπ εξγάδνληαη ζε Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ 2, ρνιεία Γεχηε-

ξεο Δπθαηξίαο, Παλεπηζηεκηαθά θαη Σερλνινγηθά ηδξχκαηα, Ηδησηηθά θαη Γεκφζηα Ηλζηη-

ηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΗΔΚ θαη ΓΗΔΚ), Κέληξα μέλσλ γισζζψλ, Κέληξα 

πκβνπιεπηηθήο θαη Δθπαίδεπζεο, Αζηηθέο Με Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξίεο, θαζψο θαη άηνκα 

πνπ αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα θαη παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε ελήιηθεο.  

     ρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν/ ζπνπδέο, 4 άηνκα είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο, 8 άηνκα έρνπλ κεηαπηπρηαθφ, 4 έρνπλ αλψηαηε (παλεπηζηεκηαθή) εθπαίδεπζε 

θαη 2 άηνκα έρνπλ νινθιεξψζεη ηε κεηα-δεπηεξνβάζκηα κφξθσζε, ΗΗΔΚ θαη ηδησηηθφ εθ-

παηδεπηήξην, αληίζηνηρα.
6
 ζν γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα, νη 6 είλαη θαζεγε-

ηέο/ηξηεο, 4 θνηλσληνιφγνη, έλα κέινο ΔΓΗΠ, ην έλα άηνκν δηεπζχλεη ρνιείν Γεχηεξεο Δπ-

θαηξίαο, ελψ έλα άηνκν είλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ζνλ αθν-

ξά ηα έηε γεληθήο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, μεθηλνχλ απφ ηα 7 έηε  θαη θζάλνπλ έσο θαη ηα 

30. ε ζχγθξηζε κε ηα έηε εκπεηξίαο απνθιεηζηηθά ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ηνπ θαζελφο 

θαη ηεο θαζεκηάο, μεθηλνχλ απφ ηα 7 έηε  θαη θζάλνπλ έσο θαη ηα 26. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

εκπεηξία ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη έπαημε ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ πνηφηεηα ησλ απαληή-

ζεσλ, ηελ νπηηθή απφ ηελ νπνία εμέηαζαλ ην ζέκα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ησλ 

δηαζηάζεψλ ηεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δπίζεο, νη δηαθνξεηηθνί εξγαζηαθνί ρψξνη απφ 

ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη νη εξσηψκελνη/εο πξνζζέηεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα 

ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. πσο θαη ην γεγνλφο φηη αξθεηά άηνκα είλαη θαη εθπαηδεπηέο 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ. Κάζε κνλάδα έιαβε κε ηπραία ζεηξά έλαλ θσδηθνπνηεκέλν αξηζκφ 

(ΔΔ1, ΔΔ7, ΔΔ14, θιπ.) απφ ηη 1 έσο ην 18, ν νπνίνο ηελ αληηπξνζσπεχεη ζε φιε ηελ έξεπ-

λα.    

                                                 
6
 Σα Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ) εληάζζνληαη ζηε κεηα-δεπηεξνβάζκηα κε ππνρξεσηηθή 

Δθπαίδεπζε θαη παξέρνπλ επίζεκε, αιιά αδηαβάζκεηε θαηάξηηζε, θαζψο δέρνληαη ηφζν απνθνίηνπο Γπκλα-

ζίνπ φζν θαη απνθνίηνπο Λπθείνπ, αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο εηδηθφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ. 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate  

 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate
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   Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο ζεσξνχκε πσο ν αξηζκφο ησλ 18 ζπλεληεχμεσλ είλαη ηθαλνπνηε-

ηηθφο θαη καο δίλεη κία θαιή εηθφλα γηα ηε γλψκε αηφκσλ ζρεηηθψλ κε ηελ έλλνηα ηεο εγε-

ζίαο, αιιά θαη ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο, ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Έηζη, ζηελ έξεπλά καο 

δελ πξνζπαζήζακε λα ζπγθεληξψζνπκε κία ηεξάζηηα ιίζηα νλνκάησλ, αιιά κία ιίζηα ζπ-

λαδέιθσλ κε εκπεηξία ζην ζέκα, κε άπνςε γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη παηδείαο, κε ελδηα-

θέξνλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Μάιηζηα ρξεζηκν-

πνηήζακε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο, ζηελ νπνία φπσο πξναλαθέξακε 

«γίλεηαη αμηνπνίεζε ηεο πξφηεξεο γλψζεο ησλ εξεπλεηψλ θαη θπξίσο επηιέγνληαη νη ζπκ-

κεηέρνληεο, ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζθνπνχο ηεο εξεπλεηηθήο δη-

αδηθαζίαο» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 64), γηα λα απεπζπλζνχκε ζε άηνκα πνπ «λα πιεξνχλ 

θάπνην ή θάπνηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλάδνπλ κε ην ζθνπφ θαη ην ραξαθηήξα» 

(Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 64) ηεο δηθήο καο πνηνηηθήο έξεπλαο. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηελ 

άξηηα εθπαίδεπζε θαη ην πςειφ ζεσξεηηθφ ηνπο ππφβαζξν, ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο θαη 

ηελ ππεχζπλε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξί-

α.  

 

5.3 Η πνηνηηθή κέζνδνο έξεπλαο  

Ζ ζχλδεζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ είλαη έλα πεδίν 

κε πνιιέο αθφκε αλεμεξεχλεηεο πηπρέο. Τπάξρεη άπιεηνο ρψξνο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφ-

ηεηα λα εξεπλήζεη πνηα πξνθίι εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ ιεηηνπξγνχλ σο κεηαζρεκαηηζηέο εγέ-

ηεο, ηη εηθφλα έρνπλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εγεζία, αλ ηελ εθαξκφδνπλ, πψο θαη πνηνη ηειηθά 

σθεινχληαη. Γηα λα εξεπλεζνχλ ηα παξαπάλσ θνηλσληθά θαηλφκελα ζεσξνχκε πσο απα-

ξαίηεηε κέζνδνο είλαη ε πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα. Γηφηη, «πνιιά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαη πξνζεγγίζεηο αλαθέξνληαη ζε θνηλσληθά θαηλφκελα, νκάδεο θαη θαηαζηάζεηο γηα ηα 

νπνία ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ (αίηηα, ζπζρεηίζεηο, ζπλέπεηεο) πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ 

θαη φρη ε απιή αλαγσγή ηνπο ζε κεηξήζηκεο πνζφηεηεο» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 22).  

     Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνπο Denzin & Lincoln ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη κηα πιαηζηνζε-

ηεκέλε δξαζηεξηφηεηα (situated activity), ε νπνία ηνπνζεηεί ηνλ παξαηεξεηή ζηνλ θφζκν 

(Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010). Ζ ίδηα δειαδή είλαη έλα ζχλνιν απφ εξκελεπηηθέο θαη πιη-

θέο πξαθηηθέο πνπ θάλνπλ ηνλ θφζκν νξαηφ. Απηέο νη πξαθηηθέο κεηαζρεκαηίδνπλ ηνλ θφ-

ζκν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κεηαηξέπνπλ ηνλ θφζκν ζε κηα ζεηξά απφ αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

εαπηνχ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζεκεηψζεηο πεδίνπ, νη ζπλεληεχμεηο, νη ζπλνκηιίεο, 
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θσηνγξαθίεο, καγλεηνθσλήζεηο θαη ζεκεηψζεηο ζε εκεξνιφγηα. Απηφ είλαη κηα εξκελεπηη-

θή, λαηνπξαιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θφζκνπ θαη ζεκαίλεη πσο νη πνηνηηθνί εξεπλεηέο κειε-

ηνχλ ηα πξάγκαηα ζην θπζηθφ ηνπο πιαίζην «επηρεηξψληαο λα δψζνπλ λφεκα ή λα εξκε-

λεχζνπλ ηα θαηλφκελα κε φξνπο ησλ λνεκάησλ πνπ νη άλζξσπνη δίλνπλ ζ‟ απηά (Πνπξθφο 

& Γαθέξκνο, 2010, ζει. 29).  

     Έρνληαο σο γλψκνλα ηε δηθή καο νπηηθή γηα ην ζέκα, κε απηή ηε κέζνδν δίλνπκε έκθα-

ζε ζε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε κεηξήζηκα, κε ζηφρν λα θαηαλνήζνπκε θαη λα εξκε-

λεχζνπκε ηε ζεσξία ησλ 4 δηαζηάζεσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο, θαηά ην κνληέιν 

ηνπ Bass, ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. «ε κηα πνηνηηθή κειέηε, ε εξεπλεηηθή 

εξψηεζε ζπρλά μεθηλά κε έλα πψο ή έλα ηη, ηφζν πνπ ε αξρηθή αθφκε εηζαγσγή (εμφξκε-

ζε) ζην δεηνχκελν ζέκα, πεξηγξάθεη αθξηβψο ηη ζπκβαίλεη» (Creswell, 1998, ζει. 17). Σα 

πιενλεθηήκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη  πεξηζζφηεξα θαη βνεζνχλ πνιχ ζηελ πξνζέγ-

γηζε ησλ εξεπλεηηθψλ καο εξσηεκάησλ. 

     πσο ζε θάζε θνηλσληθή έξεπλα έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ππήξραλ δχν εξεπλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο: ε πνηνηηθή θαη ε πνζνηηθή. Δπηιέγνληαο ηελ πνηνηηθή πξαγκαηνπνηήζακε  

ηέζζεξα βαζηθά βήκαηα γηα λα νινθιεξσζεί, μεθηλψληαο απφ ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κέρξη ηελ αλάιπζή ηνπο θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειε-

ζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ο ηξφπνο ζθέςεο ηεο εξεπλήηξηαο, ε εκπεηξία, νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο 

ηεο επεξέαζαλ φιεο ηηο εξεπλεηηθέο θάζεηο. 

     ην πξψην ζηάδην γλσζηφ σο Δξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο δελ ππήξρε δηαθξηηφο δηαρσξη-

ζκφο κεηαμχ ζεσξίαο θαη έξεπλαο. Γνπιέςακε παξάιιεια θαη αιιειεπηδξαζηηθά. Πξν-

ζπαζνχζακε λα δηεξεπλήζνπκε αλ ε ζεσξία ησλ 4 δηαζηάζεσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο ε-

γεζίαο εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε, ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ζν πξνρσξνχζε ε 

έξεπλα, ζηαδηαθά δηακνξθψλνληαλ νη εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο. Ζ βηβιηνγξαθία βνήζεζε 

πνιχ, αιιά ππήξραλ αξθεηέο ξεπζηέο έλλνηεο. Απηέο ήηαλ «ππφ θαηαζθεπή», ιεηηνπξγνχ-

ζαλ, φπσο αλαθέξεη ν Blumer (1969), σο «επαηζζεηνπνηνχζεο έλλνηεο, δειαδή θαζνδεγε-

ηηθέο, πνπ ε εκπεηξηθή θαη ζεσξεηηθή ηνπο δηαζάθεζε θαη ζπγθεθξηκελνπνίεζε γίλεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο» (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010, ζει. 153). Ο εξεπλεηήο κε-

ιεηά ην αληηθείκελν ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, δελ ην ρεηξίδεηαη, δελ ην επεξεάδεη, δελ 

θάλεη παξεκβνιέο. έβεηαη ηελ ππνθεηκεληθή ηνπ αληαπφθξηζε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ. 

Παξ‟ απηά φκσο δελ παχεη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπο λα είλαη δηαπξνζσπηθή θαη ελζπλαηζζεκα-

ηηθή. Σν πην ζεκαληηθφ βέβαηα είλαη πσο ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ηα αληηθείκελα είλαη ελεξ-

γεηηθά, δξαζηήξηα, δεκηνπξγηθά θαη ζπκκεηνρηθά. (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010).       
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       ην δεχηεξν ζηάδην, ηε Σπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη ειεχ-

ζεξνο, ρσξίο απζηεξή δνκή θαη πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζηα λέα δεδνκέλα, ελψ ν εξεπλε-

ηήο λνηάδεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηε κειέηε πεξηπηψζεσλ θαη ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

ππνθεηκέλσλ. ρη ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο. ζν γηα ηα εξγαιεία ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ, είλαη εμαηνκηθεπκέλα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα επειημίαο θαη πξνζαξκνγήο ζε 

θάζε ππνθείκελν ρσξηζηά. ρεηηθά κε ηε θχζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ «ην ζεκαληη-

θφηεξν είλαη ν πινχηνο θαη ην βάζνο ηνπο, νη επηκέξνπο πξννπηηθέο ησλ ππνθεηκέλσλ, ε 

ηδηαηηεξφηεηα θαη κνλαδηθφηεηά ηνπο. Σα δεδνκέλα εδψ βαζίδνληαη ζε „ππθλέο πεξηγξαθέο‟ 

θαη γη‟ απηφ ζεσξνχληαη, ζε αληίζεζε κε ηα „ζθιεξά‟ δεδνκέλα ησλ πνζνηηθψλ πξνζεγγί-

ζεσλ, σο „καιαθά‟» (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010, ζει. 155).  

     ην ηξίην ζηάδην, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ Αλάιπζε δεδνκέλσλ, ν εξεπλεηήο αλαιχεη ην 

άηνκν ζπλνιηθά θαη φρη δηαζπαζκέλν ζε πνιιέο κεηαβιεηέο. Γελ είλαη ν ζηφρνο ηνπ λα δη-

ακειίζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αιιά ε αλάιπ-

ζή ηνπ λα έρεη νιηζηηθφ ραξαθηήξα γηα λα είλαη έγθπξε. «Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη ε 

θαηαλφεζε ησλ ππνθεηκέλσλ, ησλ επηκέξνπο ηνπο πξννπηηθψλ καδί κε ην πιαίζην πνπ απ-

ηέο ιεηηνπξγνχλ» (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010, ζει. 157). Σέινο, ζε απηφ ην βήκα δε ζεσ-

ξνχληαη απαξαίηεηα ηα καζεκαηηθά θαη νη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο. Οη λέεο ηερλνινγίεο δε, 

βνεζνχλ κφλν ζηελ νξγάλσζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010).  

     ην ηέηαξην ζηάδην, ηελ Παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη 

κε πεξηγξαθηθφ ηξφπν. Σν δεηνχκελν εδψ δελ είλαη λα πεξηγξάςεη κε απιντθφ ηξφπν ν ε-

ξεπλεηήο ηηο πηπρέο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά λα πξνρσξήζεη έλα βήκα κεηά, λα ζπ-

ζηεκαηνπνηήζεη θαη λα ελνπνηήζεη, λα θζάζεη ζε απηφ πνπ νη (Hammersley & Atkinson, 

1983, Lofland, 1971 & Spradley, 1980 νλνκάδνπλ «εξκελεία». ην ηειεπηαίν ινηπφλ ζηά-

δην γίλεηαη κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα απφ κέξνπο ηνπ εξεπλεηή λα βξεη ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, θαηεγνξηνπνηψληαο, θάλνληαο ηαμηλφκεζε θαη ρξεζηκνπνηψ-

ληαο ηππνινγία θαη ηδεψδεηο ηχπνπο. Γηφηη, ν ζηφρνο είλαη «ε εκβάζπλζε ζε έλα κηθξφ α-

ξηζκφ πεξηπηψζεσλ, απνθαιχπηνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηα θαη εζηίαζε ζην ηδηαίηεξν θαη αλε-

παλάιεπην» (Πνπξθφο & Γαθέξκνο, 2010, ζει. 159).                 

     Σν πφζν ζεκαληηθή είλαη ε πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα θαίλεηαη απφ ηνλ ζπλερή ζπζρε-

ηηζκφ ηεο κε θάπνηεο ζρνιέο ζθέςεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ρψξν ηεο εξκελεπηηθήο θνηλσλην-

ινγηθήο παξάδνζεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο θαηλνκελνινγίαο (Schutz, 1976), ηεο εζλν-

κεζνδνινγίαο (Cicourel, 1964) θαη ηεο ζπκβνιηθήο δηάδξαζεο (Blumer, 1969). Γειαδή, 

δελ αθνξά κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηερληθψλ ή θηινζνθηψλ, αιιά κέζα ηεο ζπκπεξη-
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ιακβάλεη πνηθίιεο παξαδφζεηο ηεο δηαλφεζεο θαη ηεο επηζηήκεο. (Mason, 2011). Δπηπιένλ, 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηα πξνβιήκαηα ηεο ζχγ-

ρξνλεο θνηλσλίαο κηαο θαη «νη „λεφηεξνη‟ επηζηεκνληθνί ρψξνη ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη 

ησλ πνιηηηζκηθψλ ζπνπδψλ ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο πνηνηηθνχο ηξφπνπο δεκη-

νπξγίαο ηεο γλψζεο, ελψ ην ίδην θάλνπλ επίζεο πεδία πνπ ζηεξίδνληαη πνιχ ζηε δηεπηζηε-

κνληθή αλάιπζε» (Mason, 2011, ζει. 17). 

 

5.4 Σν εξγαιείν ηεο έξεπλαο  

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ζέινληαο 

λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο εξσηψκελνπο/εο λα κηιήζνπλ κε ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Γηφηη, «ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 

ζχλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ αιιά παξνπζηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξε επειημία σο 

πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζε-

σλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν θαη σο πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ 

γηα ζπδήηεζε» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 112). Θέζακε δηεπθξηληζηηθέο ππνεξσηήζεηο γηα λα 

ππάξρεη επειημία θαη επηπιένλ ζρνιηαζκνί ζηηο θχξηεο εξσηήζεηο, δηφηη «ζηελ πνηνηηθή θνη-

λσληθή έξεπλα ηα εξεπλεηηθά κέζα ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ νξηζκέλν, θάζε θνξά, βαζκφ 

επειημίαο θαζψο απηά εμειίζζνληαη, κεηαζρεκαηίδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη ζπλερψο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 48).     

     Παξφηη ζηελ έξεπλά καο έρνπκε επηιέμεη ηελ πνηνηηθή ζπλέληεπμε θαη έρνπκε ήδε αλα-

θεξζεί ζε νξηζκέλα πιενλεθηήκαηά ηεο, ζέινληαο λα είκαζηε αθξηβείο θαη αληηθεηκεληθνί, 

παξαζέηνπκε ηα ζεηηθά αιιά θαη ηα αξλεηηθά ζεκεία ηεο πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο πνπ ιά-

βακε ππφςε καο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλάο καο. πγθεθξηκέλα, απφ ηε κηα πιεπξά ε 

πνηνηηθή ζπλέληεπμε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ/ζηελ  εξεπλεηή/ηξηα «λα αληιήζεη πιεξν-

θνξία ζε βάζνο ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηεξεχλεζε πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ δηα-

δηθαζηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 113). 

Άιια ζεηηθά ζηνηρεία θαηά ηνλ Ησζεθίδε (2008) είλαη ε ακεζφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ 

ησλ δχν πιεπξψλ, εξεπλεηή/ηξηαο – εξσηψκελνπ/λεο, θάηη πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ζπδεηνχλ 

γηα θαηλνχξγηα, πνιχ ελδηαθέξνληα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ σο λέα δεδνκέλα θη αο κελ 

είραλ πξνζρεδηαζηεί ή πξνβιεθζεί. Δπίζεο, ν/ε εξεπλεηήο/ηξηα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ 

εξσηψκελσλ έρεη έλα δηεπξπκέλν πιάλν απφ ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη θαηα-

λνεί ζε βάζνο αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνπο Stewart & 

Cash (1991) θαη Kvale (1996), ε πξφζβαζε πξνο ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/εο, ν ζρεδηαζκφο 
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φιεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλέληεπμεο θαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο ρξεηάδεηαη άπεηξν ρξφλν, 

πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία δελ εμππεξεηνχλ πνπζελά ή δελ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ, 

θαη ηέινο, φρη θαη‟ αλάγθε αξλεηηθφ, αιιά ζίγνπξα αλαγθαίν είλαη ε πξνυπφζεζε ν/ε ε-

ξεπλεηήο/ηξηα λα είλαη επηθνηλσληαθφο/ή, άκεζνο/ε, επαίζζεηνο/ε, γλψζηεο/ηξηα ηνπ ζέκα-

ηνο θαη επέιηθηνο/ε. (Ησζεθίδεο, 2008).  

     Άιινο έλαο ιφγνο ήηαλ ε πεπνίζεζε. «Οη εξσηήζεηο ζηελ πνηνηηθή ζπλέληεπμε ιεηηνπξ-

γνχλ ζαλ αλαιπηηθέο γέθπξεο» (Silverman, 1997,  ζει. 36) πνπ δέλνπλ φιν ην εγρείξεκα.  

Δμάιινπ, ζηελ πνηνηηθή θνηλσληνινγηθή αλάιπζε είλαη πην θνληά ζηνλ/ζηελ εξεπλεηή/ηξηα 

λα  θάλεη εξσηήζεηο άκεζεο, πνπ λα κνηάδνπλ κε απαληήζεηο, απφ ην λα  θάλεη εξσηήζεηο 

δηθνξνχκελεο, πνπ ππνλννχληαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο νπηηθέο γσλίεο. Απηφ είλαη κηα 

κνξθή ηεο αλαιπηηθήο γεθχξσζεο. «Οη εξσηήζεηο επηηξέπνπλ ζηνπο πνηνηηθνχο εξεπλεηέο 

λα επηθεληξσζνχλ ζηηο πηπρέο ησλ πξννπηηθψλ πνπ είλαη – ηνπιάρηζηνλ- ππνζεηηθά ζπκβα-

ηέο. Πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα, γηα δηαδηθαζίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζπληνκφηεξε απφ-

ζηαζε αλάκεζα ζηηο πξννπηηθέο» (Silverman, 1997,  ζει. 36). 

     Δμάιινπ, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Ησζεθίδε (2008) «ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαηχπσζε εξσ-

ηήζεσλ είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία εξεπλεηηθψλ εγρεηξεκάησλ 

πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλεληεχμεηο είηε απηέο είλαη δνκεκέλεο είηε φρη» (ζει. 115). Έρνληαο 

σο βάζε ηηο αλαιπηηθέο νδεγίεο ησλ Mason (2011), Πνπξθνχ & Γαθέξκνπ (2010), Ησζε-

θίδε (2008), Creswell (1998) θαη Silverman (1997), γηα δεκηνπξγία νδεγψλ ζπλέληεπμεο 

γηα ηε δηεμαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο, θαηαζθεπάζακε έλαλ ζπγθξνηεκέλν, απιφ θαη θαηα-

λνεηφ νδεγφ κε βάζε ηα ηξία εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπκε δηαηππψζεη (βι. παξάξ-

ηεκα 1) ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο, ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο θαη ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπ-

ηψλ/ηξηψλ ελειίθσλ γηα ηε Μεηαζρεκαηηζηηθή Ζγεζία θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. Κάζε εξεπλεηηθφ εξψηεκα ην αληηκεησπίζακε ζαλ μερσξηζηή ελφηεηα, ζέηνληαο 

θάπνηεο βαζηθέο εξσηήζεηο (θχξηεο) θαη νξηζκέλεο δηεπθξηληζηηθέο κε ηε κνξθή ππνεξσηή-

ζεσλ. Απηέο θξνληίζακε λα είλαη αλνηρηέο, ψζηε λα απαληνχλ ειεχζεξα νη εξσηψκελνη/εο. 

Δπηδηψμακε λα ζπκπεξηιάβνπκε ζην δείγκα καο άηνκα θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ θαη απφ ηνλ 

δεκφζην ηνκέα, κε πνιπεηή εκπεηξία, αιιά θαη θάπνηνπο/εο κε κηθξφηεξε, ζρεδφλ ηζάξηζ-

κνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο, κε δηαθνξεηηθά πξνθίι, αληηθείκελα ζπνπδψλ θαη ελδηαθέξνληα, 

ζέινληαο λα θαιχςνπκε φζν ήηαλ δπλαηφ κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ηνπ. 

Δπηθεληξσζήθακε ινηπφλ ζηα εμήο ζέκαηα:    

 Πψο αληηιακβάλνληαη θαη πψο πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ην φξα-

κα πνπ έρνπλ γηα ην έξγν πνπ πξνζθέξνπλ. Αλ εκπλένπλ θαη πψο ηνπο καζε-
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ηέο/ηξηέο ηνπο, αλ κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη αλ απηφ ην ζε-

σξνχλ ζεκαληηθφ γηα ηε κάζεζε.  

 Πψο πξνσζνχλ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα. Αλ πηζηεχνπλ ζηελ πξν-

ζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο θαη ηη θίλεηξα 

ηνπο/ηηο παξέρνπλ γη‟ απηφ. 

  Πνηνπο ξφινπο ζεσξνχλ φηη έρνπλ φηαλ εθπαηδεχνπλ ελήιηθεο θαη αλ ηνπο είλαη εχ-

θνιν λα ηνπο αιιάδνπλ γηα ράξε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

 Πνηεο πξνυπνζέζεηο πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ (θπξίσο εμσηεξηθέο) γηα λα 

είλαη απνηειεζκαηηθφ ην έξγν ηνπο. Πνηνη κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζπλδξάκνπλ ζε 

απηφ.  

 Απφ πνηνπο παξάγνληεο ηειηθά επεξεάδεηαη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζηελ εθ-

παίδεπζε ελειίθσλ θαη πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο. 

         Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο πσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Οδεγνχ καο, 

ηνλ εθαξκφζακε ζε πηινηηθφ επίπεδν ζε ηξεηο ζπλαδέιθνπο/ζεο, εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειί-

θσλ κε κεγάιε εξγαζηαθή εκπεηξία θαη πξνβήθακε ζηηο απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ νδεγνχ. 

 

5.5 πιινγή δεδνκέλσλ (Data collection) 

Οη ζπλεληεχμεηο καο νινθιεξψζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2017 θαη πινπνηήζεθαλ κε αηνκηθέο 

ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο 30΄- 40΄ ιεπηψλ ε θάζε κία. Οη ζπκκεηέρνληεο/ζεο ήηαλ ελήκεξνη/εο 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Φξνληίζακε νη ζπλαληήζεηο καο 

κε ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/εο λα δηεμάγνληαη είηε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο είηε ζε άιινλ 

ήζπρν ρψξν πνπ λα κελ ηνπο δεκηνπξγεί πίεζε, άγρνο, ακεραλία, δπζθνιία θαη θπζηθά ζε 

ρξφλν πνπ ηνπο/ηηο εμππεξεηνχζε. Αλ θαη ην ζέκα ήηαλ ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη νκνιν-

γνπκέλσο φρη δηαδεδνκέλν ζην επξχ θνηλφ, ππνζηεξίρηεθε έλζεξκα απφ φινπο/εο, ζεσξψ-

ληαο ην πξφθιεζε θαη επθαηξία γηα δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε. Απάληεζαλ κε εηιηθξίλεηα, 

ζπγθξνηεκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα, ρσξίο λα μεθχγνπλ ηδηαίηεξα απφ ην ζέκα. ε κεκνλσκέ-

λεο πεξηπηψζεηο εξσηψκελσλ παξαηεξήζεθε κηα δπζθακςία, θπξίσο ζην 3
ν
 εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα, ζην λα ζπκεζνχλ θαη λα πεξηγξάςνπλ έλα γλψξηκν πεξηζηαηηθφ πνπ λα δείρλεη 

φηη νη εθπαηδεπφκελνη/εο σθειήζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. 

    Δδψ αμηνπνηήζακε ηελ αμηφινγε εξγαζηαθή καο εκπεηξία ζηα πεδία ηεο εθπαίδεπζεο ε-

λειίθσλ, εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θαη ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επαγγεικαηηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ θαη αληηκεησπίζακε ηηο ηπρφλ δπζθνιίεο θαη «απξφβιεπηεο θαηαζηά-
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ζεηο». Δληζρχζακε ηε ζπλέληεπμε κε επηπιένλ εξσηήζεηο, δηεπθξηληζηηθέο ή/θαη ζπκπιε-

ξσκαηηθέο θαη ελζαξξχλακε ηνλ/ηελ εξσηψκελν/ε λα πξνρσξήζεη. Γηφηη, φπσο καο ζπκ-

βνπιεχεη θαη ε Κεδξάθα (2008) «φηαλ κηα ζπλέληεπμε δείρλεη λα „θνιιάεη‟, ν εξεπλεηήο 

ρξεηάδεηαη λα  ηεο δψζεη κηα ψζεζε, κηα αλάζα ζθέςεο ή/θαη ρξφλνπ γηα λα αξρίζεη πάιη 

λα θπιά νκαιά. Δίλαη δηθφ ηνπ κέιεκα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε, λα μεκπινθάξεη ηνλ 

εξσηψκελν.» (ζει. 4). Σν θιίκα κεηαμχ καο ήηαλ πνιχ θηιηθφ θαη ε ζπλεξγαζία καο άςν-

γε.  

     Οη ζπλεληεχμεηο θχιεζαλ νκαιά ρσξίο άιια ζέκαηα. ε απηφ ην ζεκείν ζπκβνπιεπηή-

θακε ηνλ Ησζεθίδε (2008) θαζψο καο ιέεη πσο «ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ μεθηλά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ζπιινγήο ηνπο θαη ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά ηεο 

ζηάδηα αθφκε πην πξηλ» (ζει. 68). χκθσλα κε ηνλ ίδην είλαη απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε 

θαη ε πξνζεθηηθή αλάθηεζε ηνπ πιηθνχ γηα λα ππάξρεη πνηφηεηα ζηα επξήκαηά καο. Αθνχ 

απνζεθεχζακε ηηο καγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε αξρεία ζηνλ Ζ/Τ καο, ρξεζηκνπνη-

ήζακε θσδηθνχο γηα θάζε έλα αξρείν (ΔΔ1 – ΔΔ18), ψζηε λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ/ζψλ. ηε ζπλέρεηα μερσξίζακε φζεο απαληήζεηο ήηαλ ρξήζηκεο γηα ηα ε-

ξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα θαη ηηο θαηαρσξήζακε ζε κία βάζε δεδνκέλσλ (excel), πνπ ηε-

ιηθά απνδείρηεθε πνιχ ρξήζηκε ζηε δνπιεηά καο. Δθεί κε θίιηξν επηινγήο ιακβάλακε ηηο 

ηαπηφζεκεο έλλνηεο, ηηο δηαθνξεηηθέο, ηηο κεκνλσκέλεο θαη έηζη νκαδνπνηήζακε φ,ηη θνηλφ 

ζηνηρείν είρακε ζπγθεληξψζεη. Σηο ηαπηφζεκεο έλλνηεο ηηο θαηαηάμακε ζε ηέζζεξηο ζεκαηη-

θνχο άμνλεο, ζρεηηθνχο κε ηνλ εξεπλεηηθφ καο ζηφρν θαη ηα εξσηήκαηα,  πνπ ιεηηνχξγεζαλ 

σο βάζε γηα ην επφκελν ζηάδην πνπ αθνινχζεζε: ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, δηφηη «γεληθά, 

νη άμνλεο κηαο ζπλέληεπμεο πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ην ζηφρν θαη ηα εξεπλεηηθά καο εξσηή-

καηα» (Κεδξάθα, 2008, ζει. 2).  

 

5.6 Μεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Data analysis) 

Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ «απνηειεί ζπρλά έλαλ θξίζηκν παξάγνληα πνπ πξν-

ζαλαηνιίδεη ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη θαζνδεγεί ηνπο εξεπλεηέο ζηε ζπιινγή ζπγθε-

θξηκέλσλ δεδνκέλσλ ή ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο» (Ησζε-

θίδεο, 2008, ζει. 68). Θεσξνχκε φηη γηα λα επηηεπρζεί κηα αμηφινγε αλάιπζε δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα πξνεγεζεί θαιή γλψζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απφ ηνλ/ηελ εξεπλεηή/ηξηα. Γεια-

δή «ζεκαίλεη φηη εζείο σο εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα βεβαηψλεζηε φηη …ηα δηαβάδεηε, ηα κε-

ιεηάηε, ηα αθνχηε, πξνβιεκαηίδεζηε πάλσ ζε απηά θαη γηα ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπο, 
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ή θνηκάζηε κε απηά θάησ απφ ην καμηιάξη ζαο, αλ λνκίδεηε φηη απηφ ζα ζαο βνεζήζεη» 

(Mason, 2011, ζει. 218). 

    Δπίζεο, πξέπεη λα ππάξρεη κεγάιε εμνηθείσζε ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο κε ηα εξσηήκαηά 

ηνπ θαη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ην αληηθείκελν πνπ επηζπκεί λα εξεπλήζεη, ηνλ «λνεηηθφ 

γξίθν» φπσο ηνλ απνθαιεί ε Mason (2011). Να έρεη κεγάιε άλεζε θαη βεβαηφηεηα γηα ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ/ηεο, λα έρεη επειημία, επηθνηλσληαθφ ράξηζκα θαη θαληαζία. 

ιε ε δηαδηθαζία είλαη ακθίδξνκε θαη ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο Mason «…εζείο σο 

εξεπλεηέο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε έλα κεραληζκφ πνπ ζα ζαο επηηξέπεη λα θηλείζηε 

απφ θαη πξνο ην λνεηηθφ ζαο γξίθν, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ηα δεδνκέλα ζαο» (2011, 

ζει. 218),  θάηη πνπ πηζηεχνπκε πσο βνεζάεη φρη κφλν ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ αιιά θαη 

ζηελ αλάιπζή ηνπο.     

 

5.6.1 Θεκαηηθή αλάιπζε  

     Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, αιιά δελ ππάξρεη ζαθήο ζπκθσλία σο 

πξνο ην πνηεο ζεκαηηθέο αλαιχζεηο νξίδνληαη θάζε θνξά θαη πψο ζα εθαξκνζηνχλ (Attride-

Stirling, 2001. Boyatzis, 1998. Tuckett, 2005). Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα πνιχ θαθή "ε-

πψλπκε" κέζνδνο, δηφηη δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη σο "νλνκαζκέλε" αλάιπζε κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ θάλνπλ θαη άιιεο κέζνδνη (π.ρ., παξαινγηζηηθή αλάιπζε, γεησκέλε ζεσξία). Με 

απηή ηελ έλλνηα, ζπρλά δελ ππνζηεξίδεηαη ξεηά σο κέζνδνο αλάιπζεο, φηαλ, ζηελ πξαγκα-

ηηθφηεηα, ππνζηεξίδνπκε φηη πνιιέο αλαιχζεηο είλαη νπζηαζηηθά ζεκαηηθέο - αιιά είηε δη-

εθδηθνχληαη σο θάηη άιιν (φπσο ε αλάιπζε ηνπ ιφγνπ, ή αθφκα θαη ε αλάιπζε πεξηερνκέ-

λνπ (Braun & Wilkinson, 2003: 30) ή φηη δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα δεδνκέλα «ππνβιήζεθαλ ζε πνηνηηθή αλάιπζε γηα θνη-

λά επαλαιακβαλφκελα ζέκαηα» (Braun & Wilkinson, 2003: 30). Δάλ δελ γλσξίδνπκε πψο 

νη άλζξσπνη πξνρψξεζαλ ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο ή πνηεο παξαδνρέο ελεκέξσ-

ζαλ ηελ αλάιπζή ηνπο, είλαη δχζθνιν λα αμηνινγήζνπκε ηελ έξεπλά ηνπο θαη λα ηε ζπ-

γθξίλνπκε ή /θαη λα ηε ζπλζέζνπκε κε άιιεο κειέηεο γηα ην ζέκα απηφ θαη κπνξεί λα πα-

ξεκπνδίζεη άιινπο εξεπλεηέο πνπ κεηαθέξνπλ δεδνκέλα (Attride-Stirling, 2001). Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε ζαθήλεηα γχξσ απφ ηε δηαδηθαζία θαη ηελ πξα-

θηηθή ηεο κεζφδνπ.  

     πρλά δελ παξέρνληαη επαξθείο ιεπηνκέξεηεο ζηελ αλαθνξά ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ ηεο αλάιπζεο (Attride-Stirling, 2001). Γελ είλαη αζπλήζηζην λα δηαβάζεηε ηα 

ζέκαηα "αλαδπφκελα" απφ ηα δεδνκέλα (αλ θαη ην ζέκα απηφ δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζεκαηη-



57 

θή αλάιπζε). Ο απνινγηζκφο ησλ «αλαδπφκελσλ» ή «αλαθαιπθζέλησλ» ζεκάησλ είλαη 

παζεηηθφο ππνινγηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο θαη αξλείηαη ηνλ ελεξγφ ξφιν πνπ δηα-

δξακαηίδεη ν εξεπλεηήο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκάησλ, ζηελ επηινγή ησλ ελδηαθεξφλησλ 

θαη ζηελ αλαθνξά ζηνπο αλαγλψζηεο (Taylor & Ussher, 2001). Ζ γιψζζα ησλ "αλαδπφκε-

λσλ ζεκάησλ" κπνξεί λα παξεξκελεπηεί φηη ηα ζέκαηα "δηακέλνπλ" ζηα δεδνκέλα, θαη κφλν 

αλ θνηηάμνπκε αξθεηά απζηεξά ζα "αλαδπζνχλ" (Ely, Vinz, Downing & Anzul, 1997: 205-

6). Χζηφζν, φπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Fine (2002, ζει. 218), αθφκε θαη κηα πξνζέγγηζε "πνπ 

δίλεη θσλή" πεξηιακβάλεη ηε ζάξσζε κε αλαγλσξηζκέλσλ αθεγεκαηηθψλ ελδείμεσλ πνπ 

επηιέγνπκε, επεμεξγαδφκαζηε θαη αλαπηχζζνπκε γηα λα ζπλνςίζνπκε ηα επηρεηξήκαηά καο. 

ε θάζε πεξίπησζε, δελ λνκίδνπκε φηη ππάξρεη έλα ηδαληθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηε δηε-

μαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο ή κάιηζηα κηα ηδαληθή κέζνδνο. Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ην ζεσ-

ξεηηθφ πιαίζην θαη νη κέζνδνη πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε απηφ πνπ ν εξεπλεηήο ηειηθά ζέιεη 

λα γλσξίζεη θαη λα αλαγλσξίζεη, θάλνληαο απηέο ηηο κεζφδνπο απνθάζεηο ηνπ. 

     Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε δηαθέξεη απφ άιιεο αλαιπηηθέο κεζφδνπο πνπ επηδηψθνπλ λα πεξη-

γξάςνπλ ηα πξφηππα ζε πνηνηηθά δεδνκέλα - φπσο ε ζεκαηηθή αλάιπζε ιφγνπ, ε ζεκαηηθή 

αλάιπζε απνζχλζεζεο, ε εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε (IPA - Interpretative 

Phenomenological Analysis) θαη ε ηεθκεξησκέλε ζεσξία. Καη ε IPA θαη ε ηεθκεξησκέλε 

ζεσξία αλαδεηνχλ πξφηππα ζηα δεδνκέλα, αιιά είλαη ζεσξεηηθά νξηνζεηεκέλεο. Ζ IPA 

ζπλδέεηαη κε κηα θαηλνκελνινγηθή επηζηεκνινγία (Smith, Jarman, & Osborn, 1999, Smith 

& Osborn, 2003), ε νπνία δίλεη ηελ ππεξνρή ηεο εκπεηξίαο (Holloway & Todres, 2003) θαη 

αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν (McLeod, 2001). Γηα λα ζπλδπάζνπκε 

ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ε ηεθκεξησκέλε ζεσξία έξρεηαη ζε δηαθνξεηηθέο εθδνρέο (Charmaz, 

2002). Πάλησο, ν ζηφρνο κηαο ηεθκεξησκέλεο ζεσξεηηθήο αλάιπζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί 

κηα εχινγε - θαη ρξήζηκε - ζεσξία ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηα δεδνκέλα 

(McLeod, 2001).  

     Ο φξνο ζεκαηηθή αλάιπζε ιφγνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξζεί ζε έλα επξχ θάζκα 

αλαιχζεσλ πξνηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ θπκαίλνληαη απφ ηε ζεκαηηθή αλάιπζε κέζα ζε κηα 

θνηλσληθή θαηαζθεπαζηηθή επηζηεκνινγία (δειαδή, φπνπ ηα πξφηππα αλαγλσξίδνληαη σο 

θνηλσληθά παξαγφκελα, αιιά δελ δηελεξγείηαη αλάιπζε), ζε κνξθέο αλάιπζεο πνιχ παξφ-

κνηεο κε ηελ εξκελεπηηθή κνξθή ξεπεξηνξίνπ ηνπ (D. A. Clarke, 2005). Ζ ζεκαηηθή αλά-

ιπζε απνζχλζεζεο (Stenner, 1993, Ussher & Mooney-Somers, 2000) είλαη κηα ζπγθεθξη-

κέλε κνξθή «ζεκαηηθήο» αλάιπζεο ιφγσ ηνπ φηη πξνζδηνξίδεη πξφηππα (ζέκαηα, ηζηνξίεο) 
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κέζα ζηα δεδνκέλα θαη ζεσξεί ηε γιψζζα σο ζπζηαηηθφ ηνπ λνήκαηνο θαη ην λφεκα σο 

θνηλσληθφ ζπζηαηηθφ. Απηέο νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη κνηξάδνληαη κηα αλαδήηεζε γηα νξη-

ζκέλα ζέκαηα ή πξφηππα ζε έλα (ζχλνιν) δεδνκέλσλ θαη φρη ζε έλα ζηνηρείν δεδνκέλσλ, 

φπσο κηα αηνκηθή ζπλέληεπμε ή ζπλεληεχμεηο απφ έλα άηνκν, φπσο ζηελ πεξίπησζε βην-

γξαθηθψλ ή κνξθψλ αλάιπζεο πεξηπηψζεσλ φπσο ε αθεγεκαηηθή αλάιπζε (Murray, 2003, 

Riessman, 1993). Τπφ ηελ έλλνηα απηή, επηθαιχπηνληαη ιίγν πνιχ κε ηε ζεκαηηθή αλάιπ-

ζε.  

     Καζψο ε ζεκαηηθή αλάιπζε δελ απαηηεί ιεπηνκεξή ζεσξεηηθή θαη ηερλνινγηθή γλψζε 

ησλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο ε γεηηνληθή ζεσξία θαη ε θνηλσληθή θαηαζθεπαζηηθή επηζηεκν-

ινγία, κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα θαηά ηα άιια αμηφπηζηε κνξθή αλάιπζεο, ηδηαίηεξα γηα 

φζνπο βξίζθνληαη ζε πξψηκε πνηνηηθή εξεπλεηηθή ζηαδηνδξνκία. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

ζεκαηηθή αλάιπζε κπνξεί λα είλαη κηα νπζηψδεο ή ξεαιηζηηθή κέζνδνο, ε νπνία αλαθέξεη 

ηηο εκπεηξίεο, ηηο έλλνηεο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ή κπνξεί λα είλαη κηα 

θαηαζθεπαζηηθή κέζνδνο πνπ εμεηάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα γεγνλφηα, νη 

πξαγκαηηθφηεηεο, νη έλλνηεο θαη νη εκπεηξίεο κηαο ζεηξάο ζπδεηήζεσλ ιεηηνπξγνχλ κέζα 

ζηελ θνηλσλία. Μπνξεί επίζεο λα είλαη κηα κέζνδνο "contextualist", πνπ βξίζθεηαη αλάκε-

ζα ζηνπο δχν πφινπο ηνπ ηδεαιηζκνχ θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηζκνχ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεσξίεο φπσο ν θξίζηκνο ξεαιηζκφο (Willing, 1999), πνπ αλαγλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ 

ηα άηνκα δίλνπλ λφεκα ζηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ πιαίζην επεξεάδεηαη απφ απηέο ηηο έλλνηεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηελ πξνζν-

ρή ζηα πιηθά θαη άιια φξηα ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο».  

     Δπνκέλσο, ε ζεκαηηθή αλάιπζε κπνξεί λα είλαη κηα κέζνδνο πνπ ιεηηνπξγεί ηφζν γηα λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ «πξαγκαηηθφηεηα», φζν θαη γηα λα απνιέζεη ή λα μεδηπιψζεη ηελ επη-

θάλεηα ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο» (Willing, 1999). Δληνχηνηο, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαζηεί 

ζαθήο ε ζεσξεηηθή ζέζε κηαο ζεκαηηθήο αλάιπζεο, δεδνκέλνπ φηη απηφ πνιχ ζπρλά αθή-

λεηαη σο έλαο γεληθφο θαη απξνζδηφξηζηνο απνινγηζκφο. Οπνηνδήπνηε ζεσξεηηθφ πιαίζην 

θέξεη καδί ηνπ κηα ζεηξά ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε θχζε ησλ δεδνκέλσλ, απηέο νη ππνζέ-

ζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ άπνςε ηνπ «θφζκνπ», ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο» θ.ν.θ., ελψ κηα 

θαιή ζεκαηηθή αλάιπζε ζα ηηο θαηαζηήζεη μεθάζαξεο. 
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     Αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, 

φπσο ε βηνγξαθηθή έξεπλα (biographical/life history research)
7
, ε αλάιπζε ιφγνπ (dis-

course analysis)
8
, ε αλάιπζε ζπλνκηιίαο (conversation analysis)

9
 θ.ά., εκείο εθαξκφζακε 

ηε ζεκαηηθή αλάιπζε αλαιχνληαο θαη θσδηθνπνηψληαο ηηο απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζακε 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο,. Δπηπιένλ, είλαη κηα κέζνδνο 

πξνζδηνξηζκνχ, αλάιπζεο θαη αλαθνξάο πξνηχπσλ (ζεκάησλ) εληφο ησλ δεδνκέλσλ. Οξ-

γαλψλεη θαη πεξηγξάθεη ην ζχλνιν δεδνκέλσλ κε (πινχζηα) ιεπηνκέξεηα, ελψ ζπρλά πεγαί-

λεη πέξα απφ απηφ θαη εξκελεχεη δηάθνξεο πηπρέο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζέκαηνο (Boyatzis, 

1998), ζηνηρείν πνπ καο ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα γηα ηε κειινληηθή ζπλέρεηα ηεο έξεπλάο καο. 

Κπξίσο φκσο ν ιφγνο πνπ επηιέμακε απηή ηε κέζνδν ήηαλ φηη «ε απζηεξή ζεκαηηθή πξν-

ζέγγηζε κπνξεί λα παξάγεη κηα δηνξαηηθή αλάιπζε πνπ απαληά ζε ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηη-

θά εξσηήκαηα» (Braun and Clarke, 2006, ζει. 97). Δπηπξνζζέησο, ε πξνζέγγηζε απηή ζπ-

κπιεξψλεη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, δηεπθνιχλνληαο ηε δηεξεχλεζε ησλ δεδνκέλσλ ζπ-

λέληεπμεο απφ δχν νπηηθέο γσλίεο: πξψηνλ, απφ κηα νπηηθή θαη κηα πξννπηηθή βαζηζκέλε 

ζηελ θσδηθνπνίεζε κε επαγσγηθφ ηξφπν. Γεχηεξνλ, απφ ηελ πξννπηηθή ηεο εξεπλεηηθήο 

εξψηεζεο, γηα λα ειεγρζεί εάλ ηα δεδνκέλα ήηαλ ζπλεπή κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη 

παξείραλ επαξθείο πιεξνθνξίεο. Γεληθά, ε ζεκαηηθή αλάιπζε είλαη ε πην επξέσο ρξεζηκν-

πνηνχκελε πνηνηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ. Σν ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο γηα ηηο δηθέο καο ζπλεληεχμεηο βαζίζηεθε θπξίσο ζηηο ζε-

σξεηηθέο ζέζεηο ησλ Braun θαη Clarke (2006). χκθσλα κε απηέο, ε αλάιπζε ησλ ζεκάησλ 

είλαη κηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ «αλαγλψξηζε, αλάιπζε θαη αλαθνξά πξν-

ηχπσλ (ζεκάησλ) κέζα ζηα δεδνκέλα» (2006, ζει.79).         

      Έηζη ινηπφλ αθνινπζήζακε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο θαη ε αλάιπζή καο ε-

ζηηάζηεθε ζε έλλνηεο, ζέκαηα πνπ αλαθαινχληαη, επαλαιακβάλνληαη  θαη ρξεζηκνπνηνχ-

ληαη κε ζθνπφ ηελ επηινγή θαη ηελ νξγάλσζε θαηεγνξηψλ.  Ζ δηάθξηζε ζε θαηεγνξίεο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δηαινγή θαη επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ (Βάκβνπθαο, 1991). Σα δεδνκέλα 

                                                 
7
 «ε βηνγξαθηθή κέζνδνο δίλεη έκθαζε ζηε „θσλή‟ ησλ ίδησλ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, ζηε δηθή ηνπο 

εξκελεία ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ζηηο πξνζσπηθέο θαη ζπιινγηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 149)  
8
 πνπ φπσο αλαθέξνπλ νη Bavelas θ.ά. (2002) & Parker (2004) «αζρνιείηαη κε ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηεο 

γιψζζαο θαη κε ηνπο ηξφπνπο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ θαη απαληά ζε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ „πψο‟ ρξεζηκνπνηείηαη 

ε γιψζζα θαη ν ιφγνο, „απφ πνηνπο‟, „γηα πνηνπο ιφγνπο‟ θαη „πφηε‟» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 151)  
9
 φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Have (1986), Bergmann (2004) θαη Silverman (2006) «ε αλάιπζε ζπλνκηιίαο 

ζηνρεχεη ζηε κειέηε ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ησλ δηαιφγσλ, ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κέζσ ηνπ ιφγνπ (talk in interaction)» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 152)  
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απνκαγλεηνθσλήζεθαλ, θσδηθνπνηήζεθαλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ζεκαηηθέο ελφηε-

ηεο, νη νπνίεο αλαιχζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ δηεμνδηθά.  

     Καηά ηελ άπνςή καο πνιχ ζεκαληηθή θίλεζε ήηαλ ε αλαγλψξηζε ησλ ζεκάησλ ζηα δε-

δνκέλα ηεο ζπλέληεπμεο πνπ ζπγθεληξψζακε. Καηαλνήζακε πιήξσο πσο ε ζεκαηηθή είλαη 

θάηη πνπ «ζπιιακβάλεη ηε βαζηθή ηδέα ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα θαη ζχκθσλα κε ην εξεπ-

λεηηθφ καο εξψηεκα θαη πνπ αληηπξνζσπεχεη θάπνην επίπεδν ζρεκαηνπνηεκέλεο απφθξη-

ζεο ή ζεκαζίαο κέζα ζην ζχλνιν δεδνκέλσλ» (Braun and Clarke, 2006, ζει.82). Δδψ ε 

βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα είλαη ζπλεπήο ζε φιε ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεκά-

ησλ. πσο αλαθέξεη ν Bazeley (2009, ζει. 6), νη ζεκαηηθέο απνθηνχλ πιήξε ζεκαζία κφλν 

φηαλ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζπληνληζκέλε εηθφλα ή έλα επεμεγε-

καηηθφ κνληέιν: «Πεξηγξάςηε, ζπγθξίλεηε, ζπζρεηίζηε» είλαη έλαο απιφο ηχπνο ηξηψλ ζηα-

δίσλ θαηά ηελ αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ. Οη Braun θαη  Clarke (2006) εμεγνχλ φηη νη 

ζεκαηηθέο ή ηα κνηίβα κέζα ζηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ είηε κε επαγσγηθφ 

ηξφπν «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» (Frith and Gleeson, 2004) είηε κε ζεσξεηηθφ επαγσγηθφ 

ηξφπν "απφ ηελ θνξπθή πξνο ηα θάησ" (Boyatzis, 1998. Hayes, 1997). χκθσλα κε ηνλ 

Thomas (2003, ζει. 2), ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο επαγσγηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα επη-

ηξέςεη ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα λα πξνθχςνπλ απφ ηα ζπρλά, θπξίαξρα ή ζεκαληηθά ζέκα-

ηα πνπ είλαη εγγελή ζηα πξσηνγελή δεδνκέλα, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη 

απφ δνκεκέλεο κεζνδνινγίεο. Ο Thomas (2003) επηζεκαίλεη ηξεηο θχξηνπο ζθνπνχο γηα ηε 

ρξήζε κηαο επαγσγηθήο πξνζέγγηζεο: (1) λα ζπκππθλψζεη εθηεηακέλα θαη πνηθίια δεδνκέ-

λα αθαηέξγαζηνπ θεηκέλνπ ζε κηα ζχληνκε, ζπλνπηηθή κνξθή. (2) λα θαζνξηζηνχλ ζαθείο 

δεζκνί κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ ζπλνπηηθψλ πνξηζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα αλεπεμέξγαζηα δεδνκέλα θαη (3) λα αλαπηχμεη έλα κνληέιν ή ζεσξία ζρεηηθά κε 

ηελ ππνθείκελε δνκή εκπεηξηψλ ή δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη εκθαλείο ζηα πξσηνγελή δεδνκέ-

λα. Χζηφζν, αλαγλσξίδνπκε φηη ε δηαδηθαζία "απφ πάλσ πξνο ηα θάησ" θαη απφ ηε βάζε 

πξνο ηα πάλσ είλαη αιιειεπηδξαζηηθή θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνχξγεζε ζηελ έξεπλά 

καο δείρλνληαο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνληαη απφ 

ην ζεσξεηηθφ πιαίζην. 

     Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ζπλεληεχμεσλ, αλαιχζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ. 

Οη Braun θαη Clarke (2006) επηζεκαίλνπλ φηη ηα πξφηππα εληνπίδνληαη κέζσ κηαο απζηε-

ξήο επεμεξγαζίαο εμνηθείσζεο κε δεδνκέλα, ηεο θσδηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο αλά-

πηπμεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ ζεκαηηθψλ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
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αλάιπζε αθνινπζνχζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ πξφηεηλαλ νη Braun θαη 

Clarke (2006). 

     Πξψηνλ, ε εμνηθείσζε κε ηα δεδνκέλα ελζσκαηψζεθε κέζσ ηεο απνκαγλεηνθψλεζεο 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη ερνγξαθήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ αθνχζηεθαλ αξθεηέο θνξέο γηα 

ηελ αθξηβή απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο. ιεο νη ζπλεληεχμεηο θαηαγξάθεθαλ ζην Microsoft 

Word Office. 

     Γεχηεξνλ, νη καγλεηνθσλήζεηο θσδηθνπνηήζεθαλ ελψ ηηο αθνχγακε. ηελ αξρή ε δηαδη-

θαζία θσδηθνπνίεζεο θαζνδεγνχληαλ απφ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο. ηαλ κεί-

λακε ηθαλνπνηεκέλνη φηη νη θψδηθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ επζπγξακκίζηεθαλ κε ηηο εξεπ-

λεηηθέο εξσηήζεηο, αθνινπζήζεθε ε θσδηθνπνίεζε πνπ βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα κε επίθε-

ληξν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηχπσλ λνήκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα, αλαπηχ-

ρζεθαλ πεξηζζφηεξνη θφκβνη θαη ππν-θφκβνη. 

     Σν ηξίην ζηάδην ήηαλ ε αλάπηπμε ζεκάησλ. ε απηφ ην ζηάδην, νη θσδηθνπνηεκέλνη 

θφκβνη δηαβάζηεθαλ θαη μαλα-δηαβάζηεθαλ γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ζεκαληηθά επξχηεξα 

πξφηππα ζεκαζίαο (πηζαλέο ζεκαηηθέο). 

     πλνιηθά, απφ ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθαλ ηέζζεξηο άμνλεο, 

δέθα θαηεγνξίεο ζεκάησλ θαη ηξηάληα κία ππνθαηεγνξίεο (βι. Παξάξηεκα 2: Άμνλεο-

Απαληήζεηο, ηδέεο εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ).     

     Ο πξψηνο άμνλαο θαηαιήγεη ζην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα κε ηίηιν «Πψο αληηιακβά-

λνληαη θαη πψο πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκα-

ηηζηηθήο εγεζίαο (ΜΖ) κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο» ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο εμήο θαηε-

γνξίεο ζεκάησλ:   

α. πκπεξηθνξέο εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ σο έκπλεπζε θαη ηδεαιηζηηθή επίδξαζε (Υάξηζκα) 

πξνο ηνπο/ηηο  εθπαηδεπφκελνπο/εο - Δπηξξνή-Δκπηζηνζχλε-εβαζκφο, β. Σξφπνη πξνψζε-

ζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ-Οκαδηθφηεηα, γ. Ζ πλεπκαηηθή εμέ-

ιημε ηεο νκάδαο κέζα απφ ηελ απηνθξηηηθή θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ - 

Πλεπκαηηθή αλάηαζε, δ. Σα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο γηα λα 

ιεηηνπξγνχλ κε θαηλνηνκία – δεκηνπξγηθφηεηα – ινγηθή, ε. Γέζκεπζε θαη αλάιεςε επζχ-

λεο απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ζεο γηα θηλεηνπνίεζε θαη απηελέξγεηα, 

ζη. Σξφπνη ελζάξξπλζεο θαη ππνζηήξημεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ θαη ηελ πξν-

ζσπηθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζψλ – Αλάπηπμε-Βειηίσζε δεμηνηήησλ. Ο πξψηνο 

άμνλαο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ έμη θαηεγνξίεο κε είθνζη ππνθαηεγνξίεο ζπλαθψλ ελ-

λνηψλ ή ηαπηφζεκσλ ηδεψλ (repeating ideas).       
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     Ο δεχηεξνο άμνλαο πνπ πεξηιακβάλεη κία κεγάιε θαηεγνξία κε ζέκα: Πψο νξίδνπλ νη 

εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ηνπο ξφινπο ηνπο καο νδήγεζε ζην δεχηεξν εξεπλεηηθφ καο 

εξψηεκα κε ηίηιν «Μέζα απφ πνηνπο ξφινπο εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο». ηνλ δεχηεξν  άμνλα εληάζζνληαη ηέζζε-

ξηο ηαπηφζεκεο ηδέεο.     

      Ο ηξίηνο άμνλαο θαηαιήγεη ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα κε ηίηιν «Πνηνη παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ» 

ηνλ ηξίην άμνλα αλαιχνληαη δχν (2) θαηεγνξίεο ζεκάησλ: νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ  θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, πεξηιακβάλνληαο 4 ππνθαηεγνξίεο ηαπηφζε-

κσλ ηδεψλ.  

     Σέινο, ν ηέηαξηνο  άμνλαο, πνπ πεξηιακβάλεη κία κεγάιε θαηεγνξία κε ζέκα: ηα νθέιε 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο, απαληά ζην εξψηεκα πψο 

σθεινχληαη ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ.  
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5.6.2 Θεκαηηθόο ράξηεο 

 

 

Πψο αληηιακβάλνληαη θαη πψο 

πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπ-

ηέο/ηξηεο ελειίθσλ ηηο δηαζηά-

ζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο (ΜΖ) κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπο 

πκπεξηθνξέο εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ σο 

έκπλεπζε θαη ηδεαιηζηηθή επίδξαζε 

(Υάξηζκα) πξνο ηνπο/ηηο  εθπαηδεπφ-

κελνπο/εο 

Σξφπνη πξνψζεζεο ηεο νκα-

δηθήο εξγαζίαο ζηελ εθπαί-

δεπζε ελειίθσλ 
Ζ πλεπκαηηθή εμέιημε ηεο νκά-

δαο κέζα απφ ηελ απηνθξηηηθή 

θαη ηνλ αλαζηνραζκφ ησλ εθπαη-

δεπνκέλσλ αλάηαζε 

Σα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη 

ζηνπο/ηηο εθπαηδεπφκε-

λνπο/εο γηα λα ιεηηνπξγνχλ 

κε: 

Γέζκεπζε θαη αλάιεςε επ-

ζχλεο απφ ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο 

ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ζεο 

γηα θηλεηνπνίεζε θαη απηε-

λέξγεηα 

Σξφπνη ελζάξξπλζεο θαη ππν-

ζηήξημεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε 

δεμηνηήησλ θαη ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ/ζψλ 

Αλάπηπμε 
Βειηίσζε 

δεμηνηήησλ 

θαηλνηνκία 

δεκηνπξγηθφηεηα 

ινγηθή 

Πλεπκαηηθή αλάηαζε 

νκαδηθφηεηα 

επηξξνή 
εκπηζηνζχλε 

ζεβαζκφο 

Γηάγξακκα 5: 1νο άμνλαο 
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Σα νθέιε ηεο κεηαζρε-

καηηζηηθήο εγεζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελε-

ιίθσλ 

Σα νθέιε ηεο κεηαζρεκα-

ηηζηηθήο εγεζίαο γηα 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκε-

λνπο/εο 

δεμηφηεηεο 

γλψζεηο 
ζηάζεηο 

Οη ξφινη ησλ εθπαη-

δεπηψλ/ηξηψλ ελειί-

θσλ θαηά ην εθπαηδεπ-

ηηθφ ηνπο έξγν 

Πψο νξίδνπλ νη εθπαηδεπ-

ηέο/ηξηεο ελειίθσλ ηνπο 

ξφινπο ηνπο   

Δμσηεξηθνί παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξ-

κνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηη-

θήο εγεζίαο ζηελ εθπαί-

δεπζε ελειίθσλ 

Οη παξάγνληεο πνπ ε-

πεξεάδνπλ ηελ απνηε-

ιεζκαηηθφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

Οη παξάγνληεο πνπ επε-

ξεάδνπλ ηε ζεκαληηθφηε-

ηα ζηελ εθπαίδεπζε ελε-

ιίθσλ 

Τιηθά 

ζηνηρεία 

Αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο 

Πνιηηεία 

Απνηειεζκαηη-

θφο δηεπζπληήο-

Ζγεζία Γηάγξακκα 6: 2νο άμνλαο 

Γηάγξακκα 7: 3νο άμνλαο 

Γηάγξακκα 8: 4νο άμνλαο 
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Κεθάιαην 6. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ 

 

ηελ πνηνηηθή καο έξεπλα, αθνχ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ αλνηρηή θσδηθνπνίεζε, κηα νιν-

θιεξσκέλε θαη ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ραξαθηεξηζηηθψλ, ηδηνηήησλ θαη λνεκάησλ ησλ πνη-

νηηθψλ δεδνκέλσλ καο κε ζηφρν ηε ζηαδηαθή ηνπο θαηεγνξηνπνίεζε (Ησζεθίδεο, 2008), 

παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηά ηεο ζε ζπζρέηηζε κε ηα εξεπλεηηθά καο εξσηήκαηα.  

     Δδψ γίλνληαη ζρφιηα «πξψηνπ επηπέδνπ»
10

 ρσξίο λα εξκελεχνπκε αθφκε ηα επξήκαηά 

καο. Σν πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζακε θαη αθνξνχζε ηελ έξεπλά καο ην νκαδνπνηήζακε θαη ην 

ρσξίζακε, φζν πην αληηθεηκεληθά κπνξνχζακε, ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο – άμνλεο. 

 

6.1 Πξώηνο άμνλαο: Η αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ ελειίθσλ γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (ΜΗ) κέζα από ηελ εκπεηξία 

ηνπο 

Οη ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ ελειίθσλ (ΔΔ) ζρεηηθά κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή 

εγεζία (ΜΖ), ηηο δηαζηάζεηο ηεο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο θαηά ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν 

είλαη έλα πεδίν εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ.     Απφ ηελ έξεπλά καο δεκηνπξγήζακε  έμη θαηεγν-

ξίεο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δπηξξνή-Δκπηζηνζχλε-εβαζκφ πξνο ηνπο/ηηο  εθπαηδεπφ-

κελνπο/εο, ηελ Οκαδηθφηεηα,  ηελ Πλεπκαηηθή αλάηαζε, ηα θίλεηξα γηα Καηλνηνκία – Γε-

κηνπξγηθφηεηα – Λνγηθή, ηελ Κηλεηνπνίεζε θαη Απηελέξγεηα θαη ηέινο, ηνπο ηξφπνπο Α-

λάπηπμεο θαη Βειηίσζεο δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζψλ. Πξνρσξψληαο ινηπφλ ζηελ 

αλά θαηεγνξία καο αλάιπζε κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηα εμήο:  

 

6.1.1 Δπηξξνή-Δκπηζηνζύλε-εβαζκόο πξνο ηνπο/ηηο  εθπαηδεπόκελνπο/εο  

Απφ ηελ αξρή αθφκε ηεο ζπλνκηιίαο καο κε ηνπο/ηηο εξσηψκελνπο/εο ηέζεθε ην δήηεκα ηεο 

άζθεζεο επηξξνήο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο πξνο ηνλ/ηελ εθπαηδεπφκελν/ε. Αλ πθίζηαηαη, 

αλ ην παξαηεξνχλ θαη ην ληψζνπλ νη ίδηνη/εο νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο, αλ πηζηεχνπλ φηη δηαδξα-

καηίδνπλ θάπνην ξφιν ζηε δσή θαη ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ηνπο.  

     Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο παξνπζίαζαλ αξθεηέο βαζηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ θαηά 

ηελ άπνςή ηνπο νδεγνχλ ζηελ επηξξνή. Οξηζκέλα άηνκα αλαθέξζεθαλ ζην πξνθίι ηνπο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο σο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, επηδξνχλ 

θαη εκπλένπλ ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπο.  «Δπεξεάδσ ηνπο εθπαηδεπφκελνχο/έο 
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κνπ κε κεηαδνηηθφηεηα, νξζά επηρεηξήκαηα θαη ηελ αθέξαηε πξνζσπηθφηεηά κνπ» (ΔΔ16). 

Σνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ εαπηνχ έξρεηαη λα εληζρχζεη ε θξάζε 

άιιεο ζπλαδέιθνπ ιέγνληαο: «Ο ξφινο κνπ σο εθπαηδεχηξηα ελειίθσλ είλαη έλαο ζπλδπα-

ζκφο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ, αιιά θαη πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηθαλνηήησλ» 

(ΔΔ1).  

     Άιιν άηνκν γηα ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο επηξξνήο πξνζζέηεη: «Πηζηεχσ πσο εκείο νη 

εθπαηδεπηέο/ηξηεο  είλαη ζεκαληηθφ λα θαηέρνπκε ην αληηθείκελφ καο, λα έρνπκε δειαδή 

γλψζεηο, αιιά θαη κεηαδνηηθφηεηα… Έρσ ηελ πεπνίζεζε πσο δηαζέησ θάπνηεο δεμηφηεηεο, 

φπσο ην λα κπνξψ λα θεληξίζσ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, λα πξνθαιέζσ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαη 

λα δεκηνπξγήζσ ζρεηηθά γξήγνξα θιίκα ζπλνρήο ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κνπ. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν κάιινλ ηνπο επεξεάδσ θαη ζίγνπξα ηνπο εκπλέσ… Μάιινλ είλαη θαη ε 

…θαιή κνπ αχξα!» (ΔΔ5).  

     «Καηαξρήλ πηζηεχσ φηη φπνηνο αλαιακβάλεη λα νδεγήζεη άιινπο αλζξψπνπο, λα εθπαη-

δεχζεη, λα δηδάμεη πξέπεη λα δηαζέηεη δχλακε θξπκκέλε κέζα ηνπ, πνπ φκσο λα ηελ εμσηε-

ξηθεχεη κε ζχλεζε θαη πξνζνρή! Καζνδεγψ ινηπφλ, αιιά δελ θαηαπηέδσ. Δίκαη κπξνζηά 

απφ ηελ νκάδα, δίλσ ηδέεο, αθνχσ, θαηαλνψ αιιά δελ εμνπζηάδσ. Πξνζπαζψ γηα ην θαιχ-

ηεξν & πξνζπαζψ λα ηνπο εκπλέσ, λα ηνπο θάλσ λα νξακαηίδνληαη έλα αηζηφδνμν αχξην» 

(ΔΔ17). Απφ άιινλ ζπλάδειθν αλαθέξζεθε ε εμήο ζέζε «Γηα λα εκπλεχζσ ηνπο εθπαη-

δεπφκελνπο πξνζπαζψ λα εθαξκφδσ δξαζηεξηφηεηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, έηζη ψζηε λα 

αμηνπνηνχληαη θαη νη γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη απφ ηελ άηππε κάζεζε θαη ηελ εκπεηξία 

δσήο πνπ έρνπλ» (ΔΔ18).  Αληίζηνηρε απάληεζε γηα ην αθέξαην ηνπ ραξαθηήξα θαη πψο 

απηφο επεξεάδεη ηελ νκάδα δίλεη άιιε εξσηψκελε ιέγνληαο «Δκείο απηφ πνπ θάλνπκε εί-

λαη λα αθνχκε πξνζεθηηθά ηελ άπνςε ησλ άιισλ, κε πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ, λα κνηξαδφ-

καζηε ηνλ ρξφλν νκηιίαο καδί ηνπο» (ΔΔ12). Δλψ, ην πφζν ζπλεηδεηνπνηεκέλα εξγάδνληαη 

νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ θαίλεηαη μεθάζαξα ζηα ιφγηα άιιεο ζπλαδέιθνπ «ζέισ λα 

έρσ ζπλείδεζε θάζε θνξά πνηα είκαη, πνχ είκαη θαη γηαηί είκαη ζηνλ εθάζηνηε ρψξν. Δπί-

ζεο, πνηνη είλαη νη εθπαηδεπφκελνη θαη γηαηί είλαη ζηνλ ίδην ρψξν κε κέλα» (ΔΔ10).  

     Τπήξραλ βέβαηα θαη απαληήζεηο πνπ δελ ραξαθηήξηζαλ σο επηξξνή ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο, αιιά ηελ αληηιακβάλνληαη πην απιά, ζαλ εζσηεξηθή ηνπο 

δχλακε. Πνιχ αληηπξνζσπεπηηθφ είλαη ην παξαθάησ απφζπαζκα δηαιφγνπ κε εξσηψκελν 

«Γελ μέξσ αλ ηνπο επεξεάδσ πνιχ ή ιίγν, ζεηηθά ή αξλεηηθά, φινπο ή θάπνηνπο απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνχο κνπ… ίγνπξα φκσο, φηαλ μεθηλψ ηε ζπλεξγαζία κνπ κε κηα νκάδα δε-

κηνπξγψ έλα φξακα γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπο ζηελ αιιαγή! Πηζηεχσ φηη θαη ην παξακηθξφ 
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πνπ κπνξψ λα αιιάμσ πξνο ην ζεηηθφ επάλσ ηνπο, είλαη ζεκαληηθφ θαη ζην κέιινλ ζα έρεη 

πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα…» (ΔΔ11).  «Γελ έρσ ζθεθηεί πνηέ ηε ιέμε επίδξαζε. 

Γελ πξνζπαζψ λα ηνπο επεξεάζσ. Πξνζπαζψ λα ηνπο θαηαιάβσ, λα θαηαιάβσ ηηο αμίεο 

θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν δνπλ θαη εξγάδνληαη ψζηε λα ηα ελζσκαηψζσ ζην κάζεκά 

κνπ. Δπίζεο, δελ πξνζπαζψ λα ηνπο εκπλεχζσ. Ο θάζε έλαο ε θάζε κία έρεη δηαθνξεηηθέο 

αμίεο θαη ζρήκαηα δσήο απφ εκέλα θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα βξεη θαη λα επηιέμεη ζηφρνπο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ/ηεο ηαηξηάδνπλ. κέζα απφ ηηο αζθήζεηο θαη ηνλ ηξφπν δηδα-

ζθαιίαο πνπ επηιέγσ, ζηξέθσ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζην πψο ζα θέξνπλ 

ηε δηαθνξά ζηε δσή ηνπο κε ην ελ ιφγσ κάζεκα πνπ έρσ αλαιάβεη εγψ» (ΔΔ13). 

     Ξερσξηζηή θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε ζηηο ζπλεληεχμεηο καο έιαβε ην ζέκα  αμην-

πνίεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη νη εθπαηδεπφκελνη/εο θαη ηελ εκπεηξία 

δσήο πνπ δηαζέηνπλ. Οη 13 ηνπιάρηζηνλ εξσηψκελνη/εο αλαθέξζεθαλ ζε απηφ θαη ηα ζρφ-

ιηα, νη ηδέεο, νη πξνηάζεηο ηνπο απνηέιεζαλ μερσξηζηή ππνθαηεγνξία ζηνλ Άμνλα 1. Ηδηαί-

ηεξα ζεκαληηθά είλαη ηα ζρφιηα ζπλαδέιθνπ «…θαη βέβαηα έρνληαο σο αθεηεξία ηε δηά-

γλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ δηαπξαγκαηεχνκαη ηε γλψζε πνπ θέξλνπλ νη εθ-

παηδεπφκελνη, επεξεάδνληαο ηα πεξηερφκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, κε κηα πξνζέγγηζε 

βησκαηηθή θαη κε εξγαιεία ηελ έξεπλα, ηε ζπδήηεζε θαη ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 

έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο…. εβφκελε, ινηπφλ, ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηνπο (εκπεηξηθή 

θαη κε) θαη αμηνπνηψληαο ηελ, είκαη ζε ζέζε λα αθππλίζσ θαη λα εκπλεχζσ ηελ νκάδα κνπ 

θαη πάλσ απφ φια λα ζπκβάισ ζηελ νηθνδφκεζε πινπζηφηεξεο γλψζεο» (ΔΔ1). 

     πλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ, ηα ιφγηα άιιεο εξσηψκελεο πνπ ηνλίδεη «…ηνπο δείρλσ 

φηη είκαζηε ίζνη, ηνπο αληηκεησπίδσ σο ίζνπο θαη ζέβνκαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, νη νπνίεο 

πνιιέο θνξέο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηθέο κνπ. Γέρνκαη φηη καζαίλσ απφ απηνχο… δε 

δηζηάδσ λα ηνπο δεηήζσ ζπγλψκε αλ θάπνπ έρσ θάλεη ιάζνο. Ζ εηιηθξίλεηα ηεο κεηαμχ καο 

ζρέζεο είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ λα δεκηνπξγήζνπκε  κία ζρέζε νπζηαζηηθή, ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο» (ΔΔ2). Αιιά θαη «…ζέκαηα εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ κε εηιηθξίλεηα θαη 

δηθαηνζχλε…» (ΔΔ16) αλαθέξεη ζηε ζπλνκηιία καο άιινο ζπκκεηέρσλ.  

          Θέκαηα νξηνζέηεζεο, ζπλέπεηαο θαη ζεβαζκνχ ζίγεη έκπεηξε εξσηψκελε, θαζψο θαη 

ην πνιχ ζνβαξφ θνκκάηη ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο πνιχ θαιήο πξνεηνηκαζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ. «…ζίγνπξα ηνπο εκπλέσ θαη ληψζσ φηη ηνπο επεξεάδσ… πξψηα – 

πξψηα κε ηε δηθή κνπ ζπλέπεηα ζηα ζπκθσλεζέληα (εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην) θαη ζηελ 

ηήξεζε απηψλ απφ φιε ηελ νκάδα ρσξίο δηαθξίζεηο. Με ηελ θαιή πξνεηνηκαζία (ζρεδηα-

ζκφο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νκάδαο) ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 
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πιηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ… φζεο θνξέο θαη λα θάλσ ηελ ίδηα εηζήγεζε, πνηέ δελ είλαη ε 

ίδηα θαη πνηέ δελ κπαίλσ ζηελ νκάδα ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηνηκαζία. Με ηνλ ζεβαζκφ 

πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ην ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηζνηηκίαο ζηε ζρέζε καο θαη κε ηελ πξνζαξκνγή κνπ ζηηο αμηνινγήζεηο ηνπο… πεηπραίλσ 

πνιιά… θαη φρη κφλν βαζκνχο θαη λνχκεξα…» (ΔΔ6). 

     Αληίζηνηρεο θαη ηαπηφρξνλα πνιχ ελδηαθέξνπζεο δειψζεηο έρνπκε θαηαγξάςεη απφ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηφο καο. «…αξρηθά ηνπο ππνζηεξίδσ, ψζηε λα εθζέηνπλ 

ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο, πξνζπαζψ λα ηνπο γλσξίζσ έλαλ έλαλ θαη θαζηζηψ ζαθέο φηη 

πξέπεη λα ππάξρεη ζχκπλνηα θαη ζεβαζκφο ζηελ νκάδα. Ο ζεβαζκφο ζηηο απφςεηο ηνπο θαη 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θαζελφο ζεσξψ φηη είλαη ην ζεκείν θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ζεηη-

θνχ θιίκαηνο» (ΔΔ2). «Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηε 

δηδαζθαιία κνπ. εβαζκφο ζηηο πξνζσπηθέο θαη δηαθνξεηηθέο γλψκεο ηνπο, απνηίκεζε ε-

κπεηξίαο ελειίθσλ, ελαιιαγέο ξφισλ, θ.ά.…. Γείρλνληαο εγψ ε ίδηα ζεβαζκφ ζε φινπο 

ηνπο ελήιηθνπο, αθφκε θαη ζ‟ εθείλνπο πνπ είλαη δχζθνινη ελήιηθνη» (ΔΔ3). Δπηδεηθλχν-

ληαο ζεβαζκφ εγψ ε ίδηα πξνο απηνχο, πξνο ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ. Με ηελ ε-

λεξγεηηθή αθξφαζή ηνπο φπνηε επηιέμνπλ λα κηιήζνπλ. Με ηελ ζπκπεξηθνξά κνπ, ηε 

γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ηηο εθθξάζεηο κνπ. εβφκελε επίζεο ηε δνπιεηά κνπ (είκαη πάληα 

πξνεηνηκαζκέλε, ηεξψ ηηο ππνρξεψζεηο κνπ θαη ην σξάξηφ κνπ» (ΔΔ8). 

     ηελ ηειεπηαία δήισζε πνπ παξνπζηάδνπκε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία δηα-

θξίλεηαη ε αγάπε γηα ην αληηθείκελν, νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο ηεο εθπαηδεχηξηαο θαη πψο ηηο 

αμηνπνηεί γηα λα ππεξεηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο θαζήθνλ. «…ε ζπλνιηθή παξνπζία κνπ 

θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη «ε ζπληαγή ηεο επηηπρίαο κνπ… Με ηελ θαζαξή θαη ήξεκε νκηιία 

κνπ, ηε ζεηηθή θαη πξνζηηή ζπκπεξηθνξά κνπ (γεληθά κηιάσ απιά, θαζφινπ γξήγνξα), ηνλ 

δήιν, ηελ εηιηθξίλεηα θαη ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, θεξδί-

δσ ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο» (ΔΔ5). 

     Μηα πνιχ ζεκαληηθή ππνθαηεγνξία, πνπ αλαδείρηεθε ζηνλ πξψην άμνλα γηα ηελ επηξ-

ξνή, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηνλ ζεβαζκφ ήηαλ ε επηθνηλσλία, ε ζπδήηεζε, ε ηεθκεξησκέλε 

έθθξαζε γλψκεο θαη ε ειεπζεξία ζθέςεο. Δδψ νη εξσηψκελνη/εο αλαθέξζεθαλ ζηνπο λέ-

νπο νξίδνληεο πνπ αλνίγνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ κέζα απφ ηελ πνηνηηθή επηθνηλσ-

λία, ην θηιηθφ θαη ζεηηθφ θιίκα ζηελ νκάδα, ηα θίλεηξα θαη ην φξακα θαη πψο κπνξνχλ λα 

ην θηάζνπλ… «ηνρεχσ ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέ-

ζα απφ ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηε δηθή ηνπο ελεξγνπνίεζε. 

Ο ηξφπνο πνπ επεξεάδσ ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο είλαη ε δηεμνδηθή ζπ-
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δήηεζε – ζρνιηαζκφο ( feedback)  ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηερληθέο, 

ηφζν απφ εκέλα σο εθπαηδεχηξηα ή θαη ηελ νκάδα. Δπηκέλσ ζηελ ηεθκεξησκέλε άπνςε ηνπ 

θαζέλα θαη ηεο θαζεκίαο μερσξηζηά. Σνπο εκπλέσ κε ηνλ ζεβαζκφ  ηεο άπνςεο ηνπ θάζε 

εθπαηδεπφκελνπ , ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ζηελ νκάδα θαη ηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγη-

ζε» (ΔΔ6).  

     Πνιχ εχζηνρε είλαη θαη ε δήισζε ζπλαδέιθνπ γηα ηελ ειεπζεξία ιφγνπ, ζθέςεο θαη 

έθθξαζεο πνπ ηε ζεσξεί «εξγαιείν» ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν: «Μνηξάδνκαη ηε δηθή κνπ 

εκπεηξία καδί ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Αλαθέξνκαη ζηε δηδαθηηθή κνπ πείξα θαη 

ζηε δηαξθή πνξεία πξνο ηε κάζεζε.  Πνιιέο θνξέο πεξλψ πέξα απφ ηα θιεηζηά φξηα ηεο 

ηάμεο θαη ηνπο αθήλσ λα ζθεθζνχλ ηα φλεηξα πνπ ζέινπλ λα θπλεγήζνπλ γηα ηα επφκελα 

πέληε ρξφληα…. φληαο ηππηθφο, επγεληθφο θαη αθηεξψλνληαο μερσξηζηφ ρξφλν γηα ηα ελδηα-

θέξνληα ηνπ θαζελφο. Δπεηδή ν θαζέλαο ζηελ ηάμε απνηειεί μερσξηζηή νληφηεηα, πξνζσ-

πηθφηεηα» (ΔΔ9).  

 

6.1.2 Οκαδηθόηεηα  

ρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, 

δειαδή ηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθφηεηαο, ππήξρε κηα έληνλε αλαθνξά ζηε δπλακηθή ηεο 

νκάδαο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη/εο εξσηψκελνη/εο πηζηεχνπλ πνιχ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

πγθεθξηκέλα, ζηηο αμίεο πνπ έρεη ε νκάδα ηνπο, ζηελ πνηφηεηα ηνπ εγέηε, ηνπο ξφινπο θαη 

ηηο ζρέζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο νκάδαο, ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο, ηε δνκή, 

αιιά θαη ηε ζπλνρή,  ηε ζρέζε ηεο νκάδαο κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ, ηνπο  θαλφλεο, αι-

ιά θαη ηηο θνηλσληθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.  

     Αξθεηνί ήηαλ απηνί/έο πνπ εληφπηζαλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο 

θαη ηε δηεξγαζία, ηνλίδνληαο πσο ε δηεξγαζία ηεο νκάδαο αθνξά ζηελ αιιεινπρία ησλ γε-

γνλφησλ φπσο εθηπιίζζνληαη θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο. 

«…πηζηεχσ πσο έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο γηα λα πξνσζήζσ ηελ νκαδηθή δνπιεηά είλαη πρ. 

φηαλ πξνζπαζνχλ νη καζεηέο κνπ λα ιχζνπλ έλα πξφβιεκα ή λα πάξνπλ κηα απφθαζε, … 

εγψ βνεζάσ απιψο παξαθνινπζψληαο πφζν θαιά ιεηηνπξγνχλ ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

ρσξίο λα παξεκβαίλσ ηδηαίηεξα… λαη, θπζηθά παξεκβαίλσ κφλν φηαλ θξίλσ φηη ρξεηάδε-

ηαη,… γηα λα αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά θάπνηνπ/αο πνπ δελ σθειεί ζηελ νκάδα καο δεια-

δή…» (ΔΔ11).  

     Έληνλε αλαθνξά ζηηο ζπδεηήζεηο καο έγηλε γηα ηελ αθνζίσζε θαη ηελ επζπλεηδεζία ζην 

αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, εθπαηδεπφκελσλ θαη 
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εθπαηδεπηψλ «…γλψζε θαη ζπλείδεζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο ρξεηάδεηαη… θξνληίδα 

γηα απηφ θάζε ζηηγκή… ηίπνηε απφ φια απηά δελ πξνθχπηεη απφ κφλν ηνπ…» (ΔΔ10). «Ζ 

νκαδηθή δνπιεηά δελ έξρεηαη …κφλε ηεο… αιιά, λνκίδσ κέζα απφ ηελ έκπλεπζε θαη ε-

θηέιεζε ηεο αιιαγήο ζε ζπλδπαζκφ κε αθνζησκέλα κέιε κηαο νκάδαο. Ζ εκπηζηνζχλε δε-

ιαδή θαη ε αθνζίσζε είλαη έλαο ξφινο - πξφηππν γηα ηνπο νπαδνχο γηα λα ηνπο εκπλεχζεη 

θαη λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην έξγν, ηε δξάζε, ηε δξαζηεξηφηεηα…» (ΔΔ11). 

     Πνιχ εχζηνρε είλαη ε ζέζε ηνπιάρηζηνλ δχν εθπαηδεπηξηψλ ελειίθσλ κε ζεκαληηθή ε-

κπεηξία ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Ζ πξψηε πηζηεχεη πσο ε νκαδηθή εξγαζία σο 

κέζνδνο δηδαζθαιίαο είλαη επηβεβιεκέλε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, θαζψο βνεζά ζηελ 

ηαρχηεξε επεμεξγαζία ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ελεξγνπνηεί ηελ νκάδα. Φηινμε-

λνχκε εδψ ηα ιφγηα ηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ επηηπρία ηεο νκαδηθφηεηαο:  «…ηφρνο κνπ, 

σο εθπαηδεχηξηα, είλαη λα δηαζθαιίζσ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (4 

κέιε) κε δίθαην επηκεξηζκφ ηνπ έξγνπ θαη αλάιεςε αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επζχλεο. Α-

θφκε, πξνζπαζψ λα απνθεληξψζσ ηελ εμνπζία κε ηελ αλάιεςε απφ φια ηα κέιε ηεο νκά-

δαο ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ θαη επζπλψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ…. έλαο ηξφπνο 

πξνψζεζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο είλαη κέζσ κειέηεο πεξίπησζεο...» (ΔΔ1). Ζ δεχηεξε, 

έρνληαο παξφκνηα αληίιεςε, δειψλεη «… ηελ νκαδηθή εξγαζία ηελ πξνσζψ ρξεζηκνπνηψ-

ληαο δηάθνξεο νκαδνζπλεξγαηηθέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο. Χζηφζν, πάληα πξηλ ρξεζηκν-

πνηήζσ κία ηερληθή δεηψ ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Αλ ηελ έρσ πξνρσξψ. 

πλήζσο δε ζπλαληψ πξφβιεκα ζε απηφ, δηφηη νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη δείρλνπλ πξν-

ζπκία λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο...» (ΔΔ2).  

     εκαληηθφ ξφιν ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ζεκάησλ, ζηηο απαληήζεηο γηα ηελ νκαδηθφηεηα, 

έπαημε επίζεο ην  πιαίζην ιεηηνπξγίαο πνπ ζέηεη ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα ελειίθσλ, ην ζπκβφ-

ιαην κάζεζεο θαη νη ξφινη ζηελ νκάδα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηψκελσλ ηάζζε-

ηαη ππέξ ηεο άπνςεο φηη ην ζπκβφιαην θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη επηθνηλσλίαο είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη ην ζεηηθφ απνηέιεζκα. «…είκαη 

ζίγνπξε πσο φ,ηη πεηπραίλνπκε ζαλ νκάδα είλαη επεηδή ζέηνπκε θνηλνχο ζηφρνπο, εμαζθα-

ιίδνληαο βέβαηα ηε ζπκκεηνρή φισλ, έρνπκε μεθάζαξνπο ξφινπο… απηφ κνπ παίξλεη θαηξφ 

γηα λα ην νξίζσ…  θαη μεθάζαξα θαζήθνληα…» (ΔΔ12). «…ζπλήζσο πξηλ απφ ην κάζεκα 

ηνπο εθπαηδεχσ ζηελ νκαδηθή εξγαζία. Πξνεγείηαη άζθεζε απηνγλσζίαο θαη θαηαλνκή 

ξφισλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία βάζεη απηήο ηεο άζθεζεο...» (ΔΔ13).  

     Γελ είλαη ιίγεο νη αλαθνξέο ησλ εξσηψκελσλ ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη κέζα 

απφ ηελ νκαδηθφηεηα. Άιινη κηινχλ γηα ζεηηθά θαη άιινη γηα αξλεηηθά. «…ε νκαδηθή εξ-
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γαζία βνεζά πνιχ ηνπο ελήιηθεο λα μεπεξάζνπλ ην άγρνο ηεο αηνκηθήο δξάζεο… αλεζπ-

ρνχλ φηαλ εξγάδνληαη αηνκηθά κήπσο δελ ηα θαηαθέξνπλ… φζν θαη λα ηνπο κηιάσ εγψ… 

φζν θαη λα ηνπο εμεγψ… δελ είλαη ην ίδην… Μία είλαη ε αιήζεηα: Μέζα ζηελ νκάδα ην 

άγρνο κεηψλεηαη!» (ΔΔ18). Δλψ ζε άιιν ζεκείν ηεο ζπλέληεπμεο ν ίδηνο αλαθέξεη «…γηα 

λα ιεηηνπξγήζεη φκσο ζσζηά ε νκάδα πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ξφινη θαη θα-

ζήθνληα ζε θάζε κέινο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα γλσξίδνπλ θαη νη ίδηνη θαηά πφζν νινθιή-

ξσζαλ ην κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγεί αιιά θαη θαηά πφζν ζπλεξγάζηεθαλ κε ηα άιια κέιε 

γηα λα νινθιεξψζεη φιε ε νκάδα ην έξγν ηεο...» (ΔΔ18). «…θαη‟  αξρήλ ε επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζρεηίδεηαη πάληα κε ην επίπεδν θαη  ηηο εκπεηξίεο ησλ εθ-

παηδεπνκέλσλ θαη ζέησ ζηφρνπο θαη σο πξνο ην επίπεδν ησλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ. 

Γεχηεξνλ, αιιάδσ ηε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ κε δηάθνξα θξηηήξηα θαη κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

θαιχηεξε ζπδήηεζε, πξνβιεκαηηζκφ, δηαηχπσζε δηαθνξεηηθψλ ζηάζεσλ θαη απφςεσλ…» 

(ΔΔ6). 

     Θέινληαο λα δψζνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ φζσλ απάληεζαλ νη εξσηψκελνη 

ζην ηφζν θαίξην δήηεκα ηεο νκάδαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θιείλνπκε ηελ ππνθαηεγνξία 

αλαθέξνληαο ηα ιφγηα δχν ζπλαδέιθσλ «…ηνπο επαλαιακβάλσ ζπρλά πσο ε δχλακή ηνπο 

είλαη ε νκάδα ηνπο… πσο κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο φισλ πεηπραίλνπκε πεξηζζφηεξα 

πξάγκαηα… ίγνπξα φκσο κε βησκαηηθέο αζθήζεηο εληζρχσ ην νκαδηθφ ηνπο πλεχκα...» 

(ΔΔ4). «… ε νκαδηθή εξγαζία πξνσζείηαη κε ζσζηή - δίθαηε δηαλνκή θαζεθφλησλ. Απηφ 

πνπ εγψ θάλσ είλαη λα πξνζπαζψ θάζε θνξά λα αληηιακβάλνκαη θαη λα  αμηνπνηψ ηα δπλα-

ηά ζηνηρεία ηνπ θαζελφο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη λα αλαζέησ ζηνλ θαζέλα εξγαζίεο, 

πνπ ηνπ ηαηξηάδνπλ… ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ!» (ΔΔ5).   

     Αξθεηφο ρξφλνο ζηηο ζπλεληεχμεηο αθηεξψζεθε θαη ζε έλα αθφκε ζεκαληηθφ θεθάιαην 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερληθψλ/ κεζφδσλ θαη επνπηηθψλ κέζσλ 

θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ νκαδηθφηεηα. Δίλαη ζίγνπξν πσο «…πνιιέο κέζνδνη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε δηεξγαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη απηφ δσεξεχεη ην ελδη-

αθέξνλ ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ» (Jarvis, 2004, ζει. 170). Δπεηδή φκσο «… ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ν εθπαηδεπηήο πξέπεη λα παίδεη ιηγφηεξν θπξίαξρν ξφιν απφ εθείλνλ πνπ ζπλή-

ζσο έρεη ν δάζθαινο» (Jarvis, 2004, ζει. 179), επηθεληξσζήθακε ζηηο κεζφδνπο θαη ηα κέ-

ζα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ ξφιν ησλ επηκνξθνχκελσλ, ελψ ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ιεη-

ηνπξγεί σο ζπληνληζηήο, εκςπρσηήο ή δηεπθνιπληήο.  

     Ζ επηινγή καο δηθαηψλεηαη ηφζν απφ ηα ιφγηα ηνπ Jarvis (2004) πνπ ζεσξεί πσο «…ζηε 

δηδαζθαιία πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ εθπαηδεπφκελν, ν εθπαηδεπηήο είλαη εκςπρσηήο 
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ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο παξά πεγή γλψζεο θαη, παξφιν πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δε-

κηνπξγία ηεο καζεζηαθήο θαηάζηαζεο, δελ ειέγρεη ην απνηέιεζκα ηεο εθπαίδεπζεο… αλ 

πνηέ ην θάλεη απηφ, ηφηε κάιινλ αζρνιείηαη κε ηε δηδαζθαιία ελφο δφγκαηνο παξά κε ηελ 

εθπαίδεπζε (ζει. 180), φζν θαη απφ ηηο δειψζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Έηζη, παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ «…φζν ην επηηξέπεη ην ζέκα επηδηψθσ ε 

νκαδηθή εξγαζία λα κελ είλαη κηα απιή εθθψλεζε εξγαζίαο αιιά πξνβνιή βίληεν, κειέηεο 

πεξίπησζεο, παηρλίδηα ξφισλ… πνπ ζεσξψ φηη πεξηζζφηεξν εγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ, ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ηνλ αλαζηνραζκφ..» (ΔΔ6), «…βάδνληαο αληίζηνηρεο αζθήζεηο ηφζν ζε 

επίπεδν ελδν-ζρνιηθψλ εθαξκνγψλ φζν θαη ζε επίπεδν εξγαζίαο έθηνο σξαξίνπ... ρξεζη-

κνπνηψ αζθήζεηο θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ επηδεηνχλ ζπλνιηθή εξγαζία. Μεξηθέο θν-

ξέο ηνπο πξνηξέπσ θαη ζε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζα απφ παξάιιειε κειέηε…» (ΔΔ7). 

πκπιεξσκαηηθά αλαθέξνπκε θαη ηηο ιέμεηο-θιεηδηά άιινπ ζπλαδέιθνπ «… θπζηθά είλαη 

νη βησκαηηθέο αζθήζεηο … νη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο, αιιά θαη ε ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε…» (ΔΔ16). 

     Οινθιεξψλνληαο ηε δεχηεξε θαηεγνξία καο δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε ηα επνηθνδν-

κεηηθά θαη νπζηψδε ζρφιηα ησλ ζπλαδέιθσλ γηα ηελ αμία ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο παξαθν-

ινχζεζεο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζην εθπαηδεπηηθφ καο έξγν. «…ζπλερψο παξαθηλψ 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο  πλεπκαηηθά, ηνπο ιέσ λα είλαη δεκηνπξγηθνί θαη θαηλνηφκνη ζηνλ 

νξγαληζκφ. Θεσξψ δεδνκέλν θαη πεξηκέλσ πάληα λα κνπ αζθήζνπλ θξηηηθή  θαη κφιηο ηε-

ιεηψλεη ην κάζεκα φινη καδί επαλεμεηάδνπκε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα πηζηεχσ καο, ηηο αμίεο, 

ηηο ζηάζεηο καο γχξσ απφ θνηλσληθά θαη άιια δεηήκαηα…»  (ΔΔ17).  «…ηελ ψξα ηνπ κα-

ζήκαηνο φηαλ ζπλαληψ ζέκαηα πνπ αμίδεη θαη επηδέρνληαη νκαδηθήο ζθέςεο, ζπδήηεζεο, 

ζρνιίσλ ζπλεζίδσ λα δεηψ απφςεηο πξηλ λα απαληήζσ ή λα εμεγήζσ, ψζηε λα δψζσ ζηνπο 

καζεηέο εξέζηζκα γηα ζπδήηεζε, δηάινγν θαη θπζηθά αμηνιφγεζεο. Μέζα απφ απηή ηε δηα-

δηθαζία αληηιακβάλνκαη ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θαη ιεηηνπξγεί ν θαζέλαο ηνπο, παίξλσ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη βειηηψλνκαη...» (ΔΔ14). 

 

6.1.3 Πλεπκαηηθή αλάηαζε 

ηελ 3ε θαηεγνξία πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ πλεπκαηηθή πξφνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζπ-

γθεληξψζεθαλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ ηνπο νκαδνπνηήζακε  ζε ηξεηο  ππνθαηεγνξίεο: ηεο 

απηνγλσζίαο/ απηνθξηηηθήο, ηεο ελεξγνπνίεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο πξνηχπσλ ζπκπεξηθν-

ξάο.  Ζ απηνθξηηηθή, ν αλαζηνραζκφο, ην θαιφ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ήηαλ ζέκαηα πνπ 

ζπδεηήζεθαλ κε ηνπο εξσηψκελνπο σο ηαθηηθή ηνπο θαη θξίζεθαλ πσο ζπκβάιινπλ επνη-
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θνδνκεηηθά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε θαη ηελ πλεπκαηηθή αλέιημε ησλ επηκνξθνχκε-

λσλ.    

     «…θάλνληαο θαη εγψ ε ίδηα ηα παξαπάλσ σο κέινο ηεο νκάδαο πνπ είκαη. Υξεζηκνπνη-

ψληαο ηνλ αλαζηνραζκφ ηνλ δηθφ κνπ κέζα ζην ηκήκα, θαλεξά θαη έηνηκε λα δερηψ απφ-

ςεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηθέο κνπ. Αλαηξέρνληαο ζηνπο ζηφρνπο πνπ βάιακε σο νκάδα, 

θαζψο θαη ηνπο πξνζσπηθνχο κνπ σο εθπαηδεπηηθφο ελειίθσλ, ζε πνην βαζκφ πινπνηήζε-

θαλ θαη αλ φρη, γηαηί?» (ΔΔ10). «…θάλνληαο απηνθξηηηθή εγψ ε ίδηα θαη εκπιέθνληάο ηνπο 

κέζα απφ αζθήζεηο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ καζήκαηφο κνπ θαη απηναμηνιφγε-

ζεο» (ΔΔ3). 

     ην πιαίζην ηεο απηνθξηηηθήο, ηε δχλακε ηεο παξαδνρήο ζηεξενηχπσλ, παξσρεκέλσλ 

ηδεψλ, παγησκέλσλ ζηάζεσλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ σθεινπκέλσλ λα αιιάμνπλ ηελ 

θαηάζηαζε, ηφληζε ε ζπκκεηέρνπζα ζηελ έξεπλα πνπ δειψλεη  «… ζε θάζε δηδαθηηθφ α-

ληηθείκελν δηεξεπλψ αλ ππάξρνπλ ζηελ νκάδα ζηεξενηππηθέο θαη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο. 

Δθφζνλ δηαπηζησζεί απηφ, πξνρσξάκε σο νκάδα ζε βαζχηεξε δηεξεχλεζε ηνπ αληηθεηκέ-

λνπ… ε απηνθξηηηθή θαη ν αλαζηνραζκφο έρνπλ πάληα ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν εξψηε-

κα. ηφρνο κνπ δειαδή είλαη λα θαηαιάβνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηνπο κεραληζκνχο λνεκα-

ηνδφηεζεο ηνπο δηθνχο ηνπο, λα εληνπίζνπλ ζηξεβιψζεηο θαη πψο απηέο επεξεάδνπλ ηε δσή 

ηνπο, λα αληηιεθζνχλ βηψκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα άιισλ, ψζηε λα δνπλ φηη ππάξρνπλ ε-

λαιιαθηηθέο … θαη λα θαηαιάβνπλ επίζεο φηη θαη νη αμίεο αιιάδνπλ θαη πξέπεη λα αιιά-

δνπλ ζηε δσή καο … θαη λα απαληάκε ιεηηνπξγηθά ζε πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο» (Δ-

Δ13).  

     αλ ζπλέρεηα ησλ πξνεγνχκελσλ είλαη φζα αλαθέξνπλ παξαθάησ άιινη εξσηψκελνη/εο 

«… ε απηνθξηηηθή θαη ν αλαζηνραζκφο είλαη κία πξφθιεζε ηφζν γηα ηνλ εθπαηδεπηή φζν 

θαη γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αθνχ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί κε δηαθξηηηθφηεηα, ψζηε λα 

κελ ππάξμεη θίλδπλνο λα πξνθιεζνχλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο… ζπλήζσο, γίλνκαη εγψ «ην 

θαιφ παξάδεηγκα»  θάλσ ηελ απηνθξηηηθή κνπ & ηελ απηναμηνιφγεζή κνπ δπλαηά, κπξν-

ζηά ηνπο… θπζηθά, ελψπηνλ φιεο ηεο νκάδαο. Άιιεο θνξέο ιεηηνπξγνχλ πνιχ θαιά νη βη-

σκαηηθέο αζθήζεηο θαη κέζα απφ απηέο ηνπο νδεγψ ζε παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα πνπ θά-

λνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο… ζεσξψ φηη έηζη ε νκάδα εμειίζζεηαη ζαλ ζχλνιν, σξηκάδεη, «ν-

κνξθαίλεη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά»…(ΔΔ5) 

     Αξθεηέο ζπλεληεχμεηο θηλήζεθαλ γχξσ απφ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπφ-

κελνη/εο, κε ηελ επνπηεία θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπληνληζηψλ-εκςπρσηψλ ηνπο, γηα λα 

νδεγεζνχλ ζηελ απηνγλσζία, απηναμηνιφγεζε θαη απηνβειηίσζε. «…σζηφζν,  γηα λα 
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κπνξέζεη έλαο εθπαηδεπφκελνο λα νδεγεζεί ζηελ απηνθξηηηθή θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ, ζα 

πξέπεη πξψηα λα νδεγεζεί ζηελ απηνγλσζία. Να κάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηα δπλαηά θαη ηα 

ηξσηά ηνπ ζεκεία θαη λα κάζεη λα ηα απνδέρεηαη. Οη αζθήζεηο απηνγλσζίαο είλαη ην πξψην 

βήκα, ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη ζηγά ζηγά λα είλαη ζε ζέζε λα αλαζηνραζηνχλ θαη λα βει-

ηηψζνπλ ειιεηκκαηηθέο θαηαζηάζεηο… γηα παξάδεηγκα ζην θαηλφκελν ηνπ ξαηζηζκνχ ηνπο 

βάδσ θάπνην βίληεν πνπ παξνπζηάδεη ην ξαηζηζκφ απφ δηάθνξεο απφςεηο θαη ηνπο δίλσ ην 

ρξφλν λα ην κειεηήζνπλ θαη λα ζθεθζνχλ, έπεηηα ηνπο δεηψ λα κνπ πνπλ αλ αλαζεψξεζαλ 

ηηο απφςεηο ηνπο θαη γηα πνην ιφγν… ιεηηνπξγεί απίζηεπηα θαιά απηή ε ηερληθή…» (ΔΔ2).  

     Σέινο, θάπνηνη πξνηείλνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε βνεζεηηθά κέζα 

θαη ηερληθέο.  «… ζπλήζσο γίλεηαη κε έλα θπιιάδην ή κηα δξαζηεξηφηεηα αλαθεθαιαίσζεο 

θαη απηναμηνιφγεζεο…» (ΔΔ18). 

«Μέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο φισλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,  λα 

απνθηήζνπλ ελδηαθέξνλ, λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ζπδεηήζεηο , λα κπνξνχλ λα πνπλ ειεχ-

ζεξα ηε γλψκε ηνπο , λα αλαπηχμνπλ ηελ  θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαη λα δνπλ θξηηηθά θαη ηηο 

δηθέο ηνπο απφςεηο θαη εκπεηξίεο.  ε απηφ ην θιίκα βνεζψ κε εξσηναπαληήζεηο» (ΔΔ6). 

 

6.1.4 Σα θίλεηξα  

Απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εξσηψκελσλ παξαηεξήζακε πσο νη πεξηζζφηεξνη/εο εθπαηδεπ-

ηέο/ηξηεο ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθά θίλεηξα (13 άηνκα), φπσο βησκαηηθά εξγαζηήξηα, ε-

λεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο,  ειεπζεξία, πξσηνβνπιίεο πξφθιεζε, απηνγλσζία, ελ-

ζπλαίζζεζε, εκςχρσζε, αιιειεγγχε, θιίκα ελφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. πλάδειθνο ζηελ 

εξψηεζή καο –Ση θάλεηε γηα λα παξάγεηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, δειψλεη: «…Γεληθά, είκαη 

αηζηφδνμν άηνκν κε ζεηηθέο ζθέςεηο, βαζίδνκαη ζηε ινγηθή. ινο ν ηξφπνο πνπ θάλσ κά-

ζεκα δηαθαηέρεηαη απφ ειπίδα θαη αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ. Σνπο κηιάσ γηα νηηδήπνηε 

θαηλνχξγην δηάβαζα ή έκαζα ζην δηαδίθηπν, απφ γλσζηνχο, θίινπο, ζπλαδέιθνπο, θιπ. 

…ηνπο δεηάσ πάληα λα κηινχλ κε παξαδείγκαηα απφ δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, λα 

καο ελεκεξψλνπλ γηα θαηλνηφκεο δξάζεηο.  Θέησ πιαίζην ζπλεξγαζίαο, αιιά φζν κπνξψ 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ην δηεπξχλσ! … αλνίγσ νξίδνληεο, δε κέλσ ζηα ίδηα, ηα ηεηξηκ-

κέλα, αθνχσ ηηο λέεο ηδέεο, ηηο θξέζθηεο…» (ΔΔ17). ην ζεκείν πνπ κίιεζε γηα «δξαζηηθά 

κέηξα» παξαθίλεζήο ηνπο είπε:  «…νξγαλψλσ βησκαηηθά κηθξά εξγαζηήξηα & ηνπο πξν-

θαιψ λα αληαγσλίδνληαη επνηθνδνκεηηθά κεηαμχ ηνπο. Να βάδνπλ ζηφρνπο & λα πεγαίλνπλ 

έλα βήκα κπξνζηά...»  (ΔΔ17). 
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     «…ηα θίλεηξα πνπ ηνπο παξέρσ θαηαξράο είλαη εζσηεξηθά, ηα νπνία θαηά ηε γλψκε 

κνπ είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη έλα άηνκν λα πξνσζήζεη νπζηα-

ζηηθέο αιιαγέο ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηζρπξή ζέιεζε γηα 

απηφ. Δπνκέλσο θξνληίδσ κε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο λα ηνπο πα-

ξνπζηάδσ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ θάζε αληηθεηκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη πξνο φ-

θεινο ηνπο… σζηφζν δε ιείπνπλ  θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ηα θίλεηξα  είλαη εμσηεξηθά, φ-

πσο θξνληίδνληαο λα κάζεηο απηφ, ζα βξεηο πην εχθνια εξγαζία! … έηζη ινηπφλ ρξεζηκν-

πνηψ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο … πνπ πξνάγνπλ ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη ηελ πα-

ξαγσγή ηδεψλ... Σέηνηνπ είδνπο ηερληθέο είλαη ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, εξσηήζεηο scamper 

(βξεο παξφκνηα, ζπλψλπκα θιπ.), κειέηε πεξίπησζεο, δεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο, 

ε ηερληθή ησλ έμη θαπέισλ θα….» (ΔΔ2).   

     «… θαζψο δξσ κε έκπλεπζε θαη ζπλερή παξαθίλεζε (θαλείο δελ πξέπεη λα κείλεη πίζσ 

ζηελ νκάδα καο, είλαη ην κφην καο!) πξνθαιψ ηνπο νπαδνχο λα αλαιάβνπλ κεγαιχηεξε 

επζχλε/λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν/ ζην έξγν… Ννκίδσ ηνπο βνεζάσ ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπο, θάηη πνπ ηνπο νδεγεί ζηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε…» (ΔΔ11). 

     «…πξνθεηκέλνπ ε νκάδα κνπ λα ιεηηνπξγήζεη κε θαηλνηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα δηα-

ζθαιίδσ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο επηθνηλσλία… εληνπίδσ ηηο εθ-

παηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο, ψζηε λα νδεγεζνχκε ζηε δεκηνπξγηθή κάζεζε (ν ζθνπφο ηεο 

κάζεζεο παξέρεηαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη φρη ηνπ εθπαηδεπηή). Μέζσ 

ελεξγεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ φπσο γηα παξάδεηγκα κειέηε πεξίπησζεο, παηρλίδηα 

ξφισλ, θαηαηγηζκφ ηδεψλ (brain storming), ιχζε πξνβιήκαηνο θ.α. δίλσ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ νκάδα λα ιεηηνπξγήζεη νκαδηθά θαη λα παξάγεη έξγν αμηνπνηψληαο ηφζν ηηο αθαδεκα-

τθέο ηεο γλψζεηο φζν θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θάζε κέινπο ηεο… εκπιέθσ ηνπο εθπαηδεπφκε-

λνπο ζηελ επηινγή εξγαζηψλ (project) πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ίδηνπο...» 

(ΔΔ1).  ηφρνο ηεο είλαη ηειηθά ε εκπινθή ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη φρη 

ην άκεζν ηειηθφ απνηέιεζκα, δηφηη πηζηεχεη πσο «ην επηηπρέο απνηέιεζκα ζα έξζεη κε ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζηαδίσλ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο…» (ΔΔ1).    

     Μία πνιχ ελδηαθέξνπζα ηερληθή ρξεζηκνπνηεί έκπεηξε ζπλάδειθνο πνπ καο αλαθέξεη 

πσο γηα ηελ ίδηα θίλεηξν πνπ νδεγεί ζηελ θαηλνηνκία είλαη «…ε ζηξνθή απφ ηελ απζεληία 

ζην ίδην ην άηνκν θαη πψο αληηιακβάλεηαη ην θάζε πξφβιεκα – πξφθιεζε. Γειαδή, πξν-

ζσπνπνηνχκε ην θάζε πξφβιεκα-δηδαθηηθφ αληηθείκελν. Κάζε ζθέςε είλαη δεκηνπξγηθή 

φηαλ είλαη απζεληηθή. πλήζσο έρνπκε αζθήζεηο νκαδηθήο ιήςεο απφθαζεο» (ΔΔ13). Δλψ 
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άιινο εξσηψκελνο πξνζζέηεη «… ηα θίλεηξα πνπ ηνπο παξέρσ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πε-

ξηβάιινληνο πνπ ηνπο παξέρεη ππνζηήξημε, ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε γηα ηελ έθθξαζε 

δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ. Υξεζηκνπνηψ ηερληθέο φπσο ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ, ε ζπδήηεζε, νη ε-

ξσηήζεηο πνπ ηνπο ελεξγνπνηνχλ θαη παξάιιεια ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ 

ζθέςεηο θαη ηδέεο. Γεληθφηεξα, δε δίλσ «έηνηκεο ιχζεηο» αιιά, νη εθπαηδεπφκελνη πξνρσ-

ξνχλ αλαθαιππηηθά ζε απηέο» (ΔΔ18).  

     Σέινο, κλεία γίλεηαη ζηα βηψκαηα, ηε γλψζε, ηηο εκπεηξίεο ηνπο.  «… ρξεζηκνπνηψ πνη-

θίιεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, ηνλψλσ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, αμηνπνηψληαο ηηο γλψζεηο 

πνπ έρνπλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο παξνπζηάδσ ηε γλψζε νξγαλσκέλε 

θαη δνκεκέλε. Αμηνπνηψ ηηο εκπεηξίεο αηφκνπ κε πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη 

πινχζηα βηψκαηα…» (ΔΔ3). «… δηαξθήο αλαθνξά ζηε δηθή ηνπο εκπεηξία, αιιά θαη ζε 

παξαδείγκαηα απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα θαη πψο 

θξίλνπλ φηη ζα παξέκβαηλαλ νη ίδηνη επηιχνληαο ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα - δηάινγνο …. 

ζπλ ηελ εξψηεζε «είζαη ζηε ζέζε ηνπ Υ ζπκβνχινπ, πνην ην πιαίζην, δπλαηφηεηεο, ρξφλνο 

δξάζεο, ρξήζε ζεσξηψλ? Πψο ζα ιεηηνπξγνχζεο? ελζπλαίζζεζε» (ΔΔ15). 

     Χο εμσηεξηθά θίλεηξα πεξηγξάθνπλ νη εξσηψκελνη/εο φ,ηη είλαη άκεζν, νξαηφ, εχθνιν 

λα απνδεηρηεί θαη κάιινλ πην εχθνιν λα απνθηεζεί. Δθπαηδεπηήο ελειίθσλ αλαθέξεη σο 

ζνβαξφ θίλεηξν ζηελ ηάμε ηνπ, πνπ ζπλήζσο έρεη ζίγνπξν απνηέιεζκα, ηε «ζπκκεηνρή ζε 

δσξεάλ ζεκηλάξηα, ειαζηηθφηεηα εθαξκνγήο γξαθεηνθξαηηθψλ θαη δπζιεηηνπξγηθψλ θαλν-

ληζκψλ, παξνρή έμηξα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ… αθφκε θαη ην ζβήζηκν απνπζηψλ» (ΔΔ7).  

     Άιινο ζπλάδειθνο καο θαηαζέηεη ηελ άπνςή ηνπ πσο πεηπραίλεη πάληα θαηλνηνκία θαη 

δεκηνπξγηθφηεηα φηαλ «… γίλνληαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη, ζπληνληζηέο παξνπζηάζεσλ, 

ζεκάησλ, αληηθεηκέλσλ κέζα ζηελ ηάμε… Σνπο παξνηξχλσ λα ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπ-

ηηθέο επηζθέςεηο γηα λα δηθηπψλνληαη θαη λα θάλνπλ γλσξηκίεο... φζνη έξρνληαη, μέξνπλ φηη 

ζα αληακεηθζνχλ κε θαιχηεξν βαζκφ... ηνπο δεηάσ λα αλαιχνπλ ηα παξαδείγκαηα πνπ δί-

λνπλ ζηελ ηάμε, λα ζθέθηνληαη θαη λα πξνηείλνπλ θαηλνηφκεο ιχζεηο… θαληαζία ινηπφλ 

αιιά θαη ινγηθή!» (ΔΔ16). 

     Αληίζηνηρεο θηινζνθίαο είλαη θαη ηα ιφγηα άιινπ αηφκνπ πνπ ιέεη: «Σνπο παξέρσ ζπ-

λερή, έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ηα πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ 

γχξσ ηνπο, δηθηχσζε θαη επαθή κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηηο παξνρέο, ηηο ππεξεζίεο. Δπη-

ζθέςεηο ζε θνξείο κε αλέιημε, εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία, αλαπηπγκέλε ηερλνινγία, θ.ά. 

Αλαθέξνκαη ζπλερψο ζην ηη κπνξεί λα θεξδίζνπλ απφ απηέο ηηο επηζθέςεηο... γλσξηκίεο, 

ζπλεξγαζίεο ζην κέιινλ, αθφκε θαη γηα ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο, εζεινληηζκνχ πνπ λα 
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ζηνρεχνπλ ζε θηιίεο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, ρξήκαηα, bonus, ηαμίδηα» (ΔΔ4). Σέινο, αλα-

θέξνπκε πσο νξηζκέλνη/εο εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ θάλνπλ ζπλδπαζκφ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ θαη ην πξνηείλνπλ, αλάινγα κε ηελ νκάδα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ/ηεο 

ζπληνληζηή/ηξηαο.   

 

6.1.5 Κηλεηνπνίεζε θαη Απηελέξγεηα   

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο θαηαθέξακε λα θαηαγξάςνπκε ηνπο ηξφπνπο πνπ νη εθπαηδεπ-

ηέο/ηξηεο δεζκεχνπλ ηνπο καζεηέο/ηξηέο ηνπο λα αλαιάβνπλ επζχλεο, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξ-

γά θαη νινθιεξσκέλα, λα αληηιεθζνχλ ηε ζνβαξφηεηα νξηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ, λα σξη-

κάζνπλ. ηε ζπλέρεηα νκαδνπνηήζακε ηηο απαληήζεηο ζε 2 ππνθαηεγνξίεο/ηξφπνπο.  

     Ο πξψηνο αθνξά ην ζπκβφιαην κάζεζεο, ηε ζπκκεηνρή φισλ σο θαλφλα ηεο νκάδαο, ην 

πιαίζην κε ζαθείο νδεγίεο & θαλφλεο, ηελ αμηνιφγεζε & ηελ αλαηξνθνδφηεζε (feedback).  

«… νη εθπαηδεπφκελνη δεζκεχνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε project θαη ζε νκάδεο εξγα-

ζίαο εθφζνλ ηνπο δνζνχλ ζαθείο νδεγίεο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα 

ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο γίλεηαη εκθαλέο ην πάζνο, ε αγσλία γηα ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο ζηα project πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κία θνξά ηελ εβδνκάδα… Α! ε ειεπζεξία πνπ 

ηνπο δίλεηαη λα αζρνιεζνχλ κε απηφ πνπ πξαγκαηηθά αγαπνχλ… έρεη σο έθβαζε ζην ηέινο 

ηεο ρξνληάο ην απνηέιεζκα λα εθπιήζζεη εθπαηδεπφκελνπο θαη εθπαηδεπηέο…» (ΔΔ1). 

      «… ε δέζκεπζε ησλ ελειίθσλ γηα ηελ θάζε δξάζε πξέπεη λα κπνξεί λα δηαγλσζζεί απφ 

ηελ αξρή. Γηα απηφ έρεη ζεκαζία λα γλσξίδνπκε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο ηνπο απφ ηε 

δξάζε θαη λα ηνπο πιεξνθνξνχκε γηα ην ζθνπφ ηεο δξάζεο θαη ηα νθέιε πνπ ζα έρνπλ απφ 

απηή…» (ΔΔ18). «ε θάζε λέα ελφηεηα/ θεθάιαην θαηαγξάθνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη κε 

πνηνπο ηξφπνπο ζρεδηάδνπλ λα ηνπο πεηχρνπλ. Απηφ παίδεη ην ξφιν ηνπ «πξνζπκθσλεηη-

θνχ». Δίλαη ην επαγγεικαηηθφ ηνπο πιάλν ή ζρέδην δξάζεο. πλαπνθαζίδεηαη απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηή/ηξηα θαη ηνλ θαηαξηηδφκελν θαη ππάξρεη άηππε δέζκεπζε, αιιά νπζηψδεο λα 

ηεξεζεί» (ΔΔ4).   «… ζεσξψ φηη ε δέζκεπζε είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνηηκεζεί.  ηελ εθ-

παίδεπζε ελειίθσλ ε ζπλερήο αμηνινγηθή δηαδηθαζία θαη αλαηξνθνδφηεζε είλαη απηή πνπ 

επηβεβαηψλεη εάλ έρνπλ επέιζεη αιιαγέο ζηάζεσλ, απφςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη θαηά 

πφζν απηέο νη αιιαγέο είλαη δεζκεπηηθέο θαη νπζηαζηηθέο…» (ΔΔ6). 

     Ο δεχηεξνο  αθνξά ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ, ηε ιήςε απφθαζεο, ηελ πξνζσπηθή ιήςε 

επζχλεο, ηελ σξηκφηεηα, ηελ αιεζηλή αγάπε γηα ην αληηθείκελν, πξνηάζεηο & ελαιιαθηηθέο 

θαη ηέινο ηελ επηβξάβεπζε. Ζ δέζκεπζε ηεο νκάδαο έξρεηαη «κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα 

φισλ ησλ κειψλ, λα βξνπλ κηα ιχζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, κε ηε ζπζζψξεπζε 
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φισλ ησλ ηδεψλ πνπ απζφξκεηα εηπψζεθαλ» (ΔΔ12). «Αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε. Χξηκά-

δνπλ. Αμηνινγνχλ & απηναμηνινγνχληαη, πηζηεχσ» (ΔΔ11). «… νη δεζκεχζεηο ηνπο είλαη 

θπξίσο πξνθνξηθέο, δπζηπρψο πνιινί εθπαηδεπφκελνη δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ ηηο 

δεζκεχζεηο ηνπο» (ΔΔ7). 

 

6.1.6 Σξόπνη αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο δεμηνηήησλ  

Ζ έθηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία ηνπ πξψηνπ άμνλα αθνξά ηνπο ηξφπνπο πνπ ελζαξξχλνπλ 

νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/έο ηνπο γηα λα πεηχρνπλ νη δεχηε-

ξνη/εο πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο. Απφ ηηο 

απαληήζεηο δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο ππνθαηεγνξίεο κέηξσλ.  

     Κάπνηνη/εο εθπαηδεπηέο αμηνπνηνχλ ηελ ελεκέξσζε-πιεξνθφξεζε-δηθηχσζε-

πξνψζεζε, άιινη/εο ηελ παξαθίλεζε γηα ζπκκεηνρή θαη ηελ ελίζρπζε πξσηνβνπιίαο κέζα 

απφ εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, αμηνιφγεζε, αληακνηβή, ελψ άιινη/εο ηελ αλάιεςε επζχλεο-

επίβιεςεο κηθξψλ έξγσλ ή θαη ηελ ελζάξξπλζε & ππνζηήξημε ζε αηνκηθφ επίπεδν, ηνλ ζε-

βαζκφ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε. Έηζη, 

θαηά ηελ άπνςε ηεο ζπλαδέιθνπ, ε ελζάξξπλζε γηα βειηίσζε μεθηλάεη απφ ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή, ελψ ε επηβξάβεπζε είλαη ν πην εχζηνρνο ηξφπνο γηα λα δείμνπκε ηελ επηθξφηε-

ζή καο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ καο.   

     «… θαηά ηε δηάξθεηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ε ελζάξξπλζε ηεο νκάδαο θαη νη νκάδεο 

εξγαζίαο δελ ζεκαίλνπλ φηη ην άηνκν  πξέπεη λα ραζεί κέζα ζην γεληθφ δηάινγν θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε. Γηα κέλα σο εθπαηδεχηξηα θξηηήξην απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

είλαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή θαη αλάπηπμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ απφ θάζε έλα θαη θάζε 

κία εθπαηδεπφκελν/ε μερσξηζηά… βξίζθσ ηξφπνπο ψζηε λα αλαιάβεη ν θαζέλαο θαη ε θα-

ζεκία ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ νκάδα, λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο νκαδηθήο εξγα-

ζίαο, λα ηεθκεξηψζεη ηελ άπνςή ηνπ, λα ξσηήζεη…. Υξεζηκνπνηψ επίζεο θαη αηνκηθέο α-

ζθήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο. Ζ επηβξάβεπζε είλαη ν ηξφπνο πνπ ελζαξξχλσ ηνλ θαζέλα θαη 

ηελ θαζεκία μερσξηζηά θαη ν ζεβαζκφο ηεο άπνςήο ηνπ πνπ ην δείρλσ θαη ζηελ πξάμε. 

Σνπο παξαθηλψ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία απηνδηαρεηξηδφκελεο κάζεζεο, ψζηε λα βει-

ηηψλνπλ ζπλερψο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα είλαη ππεχζπλνη θαη δεκηνπξγηθνί ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπο..» (ΔΔ6).  

     «… ηνπο θάλσ θαλεξέο ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη ην πψο ηηο εθαξκφδνπλ κε επηηπρία θαη 

ηνπο δεηψ λα επαλαιάβνπλ απηέο ηηο επηηπρεκέλεο ζπκπεξηθνξέο… Γίλσ επηπιένλ μερσξη-

ζηά θχιια εξγαζίαο αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ηηο αλάγθεο ηνπο…» (ΔΔ8). «Έρσ ηνλ ξφιν 
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ηνπ εκςπρσηή θαη δεκηνπξγψ ζεηηθφ θιίκα! Καηαγξάθσ ζηαδηαθά θαη κέζα απφ ηελ εθ-

παίδεπζε, ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο, αμηνινγψ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηνπο πξνηείλσ 

δξάζεηο, εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, αληηθείκελα πνπ πηζηεχσ φηη ζα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηε-

ηέο ηνπο.  Δλδπλακψλσ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε 

ζηνλ εαπηφ ηνπο» (ΔΔ4). «Απηφ πνπ επίζεο είλαη ζεκαληηθφ είλαη ε ελζάξξπλζε θαη ε εκ-

ςχρσζε ηνπ θάζε εθπαηδεπνκέλνπ» (ΔΔ18). 

     Άιινη/εο θάλνπλ ρξήζε επαγγεικαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ, δσληαλά παξαδείγ-

καηα, δνπιεχνπλ κε μεθάζαξνπο ζηφρνπο, αηνκηθέο ζπλαληήζεηο, αμηνιφγεζε θαη ακνηβή/ 

αληακνηβή. «Γίλσ ηε δπλαηφηεηα γηα πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο, ψζηε λα δηαγλψζσ ηηο αλά-

γθεο θαη λα κπνξέζσ λα δψζσ ην θαηάιιειν πιηθφ θαη ηνλ θαηάιιειν ξφιν ζηελ νκάδα 

πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζσ» (ΔΔ1). 

      «Ο θαζέλαο κπνξεί λα έξζεη λα κε βξεη μερσξηζηά θαη λα ζπδεηήζνπκε ζηα πιαίζηα 

κηαο πξνζσπηθήο ζπδήηεζεο. Αθήλσ ινηπφλ αλνηρηή ηελ επηθνηλσλία δεκηνπξγψληαο έλα 

ζεηηθφ θιίκα. Γίλσ δηαθνξεηηθέο αζθήζεηο αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, ηνπο 

παξαπέκπσ θαηάιιεια ζε ζπλαδέιθνπο, θνξείο θαη ππεξεζίεο φηαλ ην θξίλσ απαξαίηεην 

θαη ζχκθσλα κε ηελ εθπαηδεπηηθή δενληνινγία» (ΔΔ15).  

     «Αξρηθά, ρξεζηκνπνηψ εξγαιεία κέηξεζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπο φπσο θαξηέιεο αλαθνξάο 

πνπ νη ίδηνη ζπκπιεξψλνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο κπνξεί λα ζπκπιεξψζσ θη 

εγψ. Μεηά ηνπο θαιψ λα βάινπλ ζηφρνπο θαη ηνπο παξαθηλψ λα ηνπο πεηχρνπλ. Με ηνλ 

ηξφπν πνπ πξναλέθεξα έρσ αξρείν γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο, ηφζν αθαδεκατθά πξνζφληα 

φζν θαη ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο… βάδνληαο ζηφρνπο κηθξνχο αξρηθά θαη κεηά 

κεγαιχηεξνπο. Αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ηνπο θαιψ λα θάλνπλ αμηνιφγεζε θαη λα αλαζεσ-

ξήζνπλ ηελ κέζνδν πνπ αθνινχζεζαλ. Σεζη αιιά θαη εμεηδηθεπκέλεο ζεκεηψζεηο ζε πεξί-

πησζε πνπ απηφ ρξεηάδεηαη…» (ΔΔ7). «Κάζε εθπαηδεπφκελνο έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφ-

ηεηα, ζηνπο ελήιηθεο ελλνείηαη φηη είλαη πηα ζηαζεξή θαη παγησκέλε. Χζηφζν αλ ν εθπαη-

δεπηήο έρεη ηε δηάζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζεη εμαηνκηθεπκέλα θαζέλα απφ απ-

ηνχο, ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά, θπξίσο ζε άηνκα κε ρακειή απηνπε-

πνίζεζε - απηνεθηίκεζε. Μέζα απφ δηαδηθαζίεο εκςχρσζεο - ελδπλάκσζεο θαη πξνβάιιν-

ληαο ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία» (ΔΔ5).  

     ρεηηθά κε ηνπο μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη ην αηνκηθφ πιάλν ηνπ θάζε αηφκνπ, φπσο α-

λαθέξακε ζηελ αξρή, καο κηιά ζπλάδειθνο κε κεγάιε επαγγεικαηηθή εκπεηξία: «Μέζα 

απφ ηε ζηνρνζεζία ζε θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Ζ ζηνρνζεζία καο δίλεη πεξη-

γξαθή ζέζεο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη επνκέλσο θαη νη απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο. 
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πλήζσο κεηά απφ ηε ιήςε απφθαζεο, δεηάκε λα πεξηγξάςνπλ ην πξψην βήκα θαη λα νξί-

ζνπλ αθξηβέο ρξνλνδηάγξακκα… Αλάινγα κε ην πιαίζην. Με ελδηαθέξεη πάλησο θαη επη-

κέλσ θάζε θνξά λα ζέησ ην εμήο εξψηεκα: ηη έθεξεο θαη ηη πήξεο απφ ην κάζεκα; Πψο ζα 

αιιάμεη ε δσή ζνπ απφ αχξην κε απηά πνπ έκαζεο;» (ΔΔ13).    

     ηελ ηξίηε ππνθαηεγνξία αλήθνπλ ν ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ ξπζκνχ ηνπ 

θάζε αηφκνπ, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, ε δηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, ε θαηαλφεζε θαη αλακθη-

ζβήηεηα ε  ελζπλαίζζεζε. «… πάληα ιακβάλσ ππφςε κνπ πξνζσπηθά εκπφδηα θαη δπζθν-

ιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν θαζέλαο θαη πξνζπαζψ… λα ηηο ακβιχλσ κε πξνζσπηθή ζπδήηε-

ζε θαη αμηνπνηψληαο έλα ζεηηθφ θιίκα ζηελ νκάδα, πνπ δεκηνπξγψ απφ ηελ πξψηε καο ζπ-

λάληεζε…» (ΔΔ6). «… αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ θαζελφο, ηηο δεμηφηεηεο πνπ ήδε έρεη, ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ, ηνλ ξπζκφ πνπ κπνξεί θαη ζέιεη λα κάζεη, ηνλ ρξφλν πνπ κπνξεί λα δηα-

ζέζεη... Δπί ηεο νπζίαο, ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ν θάζε εθπαηδεπηήο πξέπεη λα ιεηηνπξ-

γεί εμαηνκηθεπκέλα κε ηνλ  θάζε εθπαηδεπφκελν πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ… Δθφζνλ εληνπηζηνχλ νη αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κπνξεί λα γίλεη εμαην-

κηθεπκέλε παξέκβαζε γηα ηνλ θαζέλα κε δηάθνξεο πξνζνδνθφξεο κεζφδνπο πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπο θαη  λα θαηαθηήζνπλ ηνλ 

ζηφρν πνπ έρνπλ ζέζεη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο» (ΔΔ2).  

«… πάληα ελδηαθέξνκαη γηα ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Γελ πεξλά-

εη κέξα πνπ λα κε ζπδεηάκε θάηη πνπ καο έηπρε ζην δξφκν, ζην ζπίηη, θιπ. Μέζα απφ ηέ-

ηνηεο ζπδεηήζεηο αιιά θαη κε εμαηνκηθεπκέλε εμέηαζε (θαη‟ ηδίαλ) πξνηείλσ θάπνην ζεκη-

λάξην, εθπαίδεπζε ίζσο θαη επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, θιπ. γηα βειηίσζε ησλ ηθαλνηή-

ησλ ηνπο... Αθνπγθξάδνκαη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο & φρη κφλν φ,ηη δειψλνπλ κέζα 

ζηελ νκάδα» (ΔΔ17). «Κάζε ελήιηθαο έρεη ην δηθφ ηνπ ηξφπν κάζεζεο, νπφηε έρεη ζεκαζία 

λα γίλεη αληηιεπηφο ν ηξφπνο πνπ καζαίλεη ν θαζέλαο θαη λα ηνπ δνζνχλ νη θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο… γηαηί άιινο πξνηηκά λα παξαθνινπζεί έλα video, άιινο λα θαηαζθεπά-

δεη θάηη…» (ΔΔ18). «…ζηελ εμ‟ απνζηάζεσο απηφ είλαη δχζθνιν… ην θαιχηεξν είλαη θά-

πνηεο αζθήζεηο εκπέδσζεο… αηνκηθέο θαη ζε νκάδεο, αιιά θαη κέζα απφ ηελ αλάιεςε ξφ-

ινπ εθπξνζψπνπ ζηελ νκάδα…» (ΔΔ3).  «έβνκαη ηνλ ξπζκφ κάζεζεο ηνπ θάζε αηφκνπ 

θαη ηνλ παξαθηλψ λα δεη κφλνο ηνπ πνπ ήηαλ ζηελ αξρή ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην ΓΔ, κεηά 

απφ έλα κήλα, κεηά απφ έλα ρξφλν, ζηελ πεξίνδν ιίγν πξηλ ηελ απνθνίηεζή ηνπο… Παίξλσ 

ππφςε κνπ ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ, θαη φρη κφλν ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ. Σελ 

πξνζσπηθφηεηα, πγεία, αλεξγία, νηθνγέλεηα, ελδηαθέξνληα θιπ.» (ΔΔ10).  
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6.2 Γεύηεξνο άμνλαο: Οη ξόινη ησλ εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ ελειίθσλ θαηά ην 

εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν 

Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο θαη βαξχηεηαο ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη νη θαηαζέζεηο ησλ εξσηψ-

κελσλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Πφζν κπνξνχλ θαη επηζπκνχλ 

λα εκπιέθνληαη, απφ πνηα νπηηθή θαηαθέξλνπλ λα εμεηάδνπλ ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη 

ηειηθά λα ζπλδξάκνπλ, πφζεο ηαπηφρξνλα ζέζεηο κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ, είλαη κφλν κεξη-

θά απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε ζηνπο/ζηηο ζπλαδέιθνπο/εο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλε-

ληεχμεσλ. ηφρνο καο ήηαλ λα νξίζνπλ νη ίδηνη/εο ηνπο ξφινπο ηνπο θαη εκείο λα ιάβνπκε 

θαη λα απνηππψζνπκε, φζν ην δπλαηφλ πην αληηθεηκεληθά, ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ιφγνπ 

ηνπο.  

     Οξηζκέλνη  ζπλάδειθνη/εο ζεσξνχλ φηη «ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ είλαη ζίγνπξα ν δεκη-

νπξγφο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, εληζρχνληαο ηνλ πξψην ξφιν ηνπ αξρεγνχ, αιιά κπνξεί θαη λα 

ζπλδηακνξθψλεη απηφ ην ζρέδην κε ηνπο θαηαξηηδφκελνπο. ηε ζπλέρεηα αλαιακβάλεη ηνλ 

ξφιν ηνπ εκςπρσηή θαη ππνζηεξηθηή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Οπφηε ηα θαπέια ζα έγξαθαλ: 

δεκηνπξγφο, δηαπξαγκαηεπηήο, ππνζηεξηθηήο» (ΔΔ18). «Ο εθπαηδεπηήο κέζα ζηελ νκάδα 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ θάζε θνξά δηαδξακαηίδεη ξφινπο φπσο ηνπ εκςπ-

ρσηή, ηνπ εηξελνπνηνχ, ηνπ θσκηθνχ, ηνπ εμεηαζηή, ηνπ ζπκπαξαζηάηε» (ΔΔ5). Δίλαη θπ-

ζηθά θαη ν  «ππνζηεξηθηήο» αιιά θαη ν άλζξσπνο πνπ εκπηζηεχνληαη «Ρψηεζέ κε – Πίζηε-

ςέ κε» (ΔΔ9).    

     «… σο αξρεγφο ηεο νκάδαο ν εθπαηδεπηήο βνεζάεη ηελ νκάδα λα εληνπίζεη πιηθά αγα-

ζά, πφξνπο γηα λα ζπλερηζηεί ε κάζεζε. Ξέξεηε πφζεο θνξέο θέξλσ δηθά κνπ βηβιία, εμν-

πιηζκφ, θσηνηππίεο …αθφκε θαη θεξάζκαηα έρσ θέξεη γηα λα κελ καο ιείπεη ηίπνηε θαη λα 

πξνρσξήζνπκε ζηηο αζθήζεηο καο... ππνζηεξηθηήο» (ΔΔ17).   

«…θαη ζπλήζσο παξαθνινπζψ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζηελ νκάδα κνπ θαη ηα επηηεχγ-

καηά ηεο… παξαηεξψ ηνπο ξφινπο πνπ πηνζεηεί θάζε κέινο θαη δέρνκαη ρσξίο δεχηεξε 

ζθέςε ηελ αμία ηνπ θάζε κέινπο ηεο νκάδαο κνπ… Ννκίδσ πσο ιεηηνπξγψ ζαλ θξηηήο θαη 

δελ επηηξέπσ ηε δεκηνπξγία κνλνπσιίσλ, ξαηζηζηηθψλ ζρνιίσλ, θ.ά.» (ΔΔ10).  

     «Πξαγκαηηθά ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ν εθπαηδεπηήο ρσξίο λα ην θάλεη εζθεκκέ-

λα δηαδξακαηίδεη δηάθνξνπο ξφινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Έλαο ζα κπνξνχζε 

λα είλαη απηφο ηνπ γεισηνπνηνχ, αγαπεκέλν θαπέιν – ξφινο, γηαηί κπνξεί λα αλεβάζεη ηε 

δηάζεζε ηεο νκάδαο ή λα θαηεπλάζεη εληάζεηο… έλα άιιν επίζεο ρξήζηκν θαη ελδηαθέξνλ 

είλαη ηνπ κάγνπ… φηαλ ππάξρνπλ εξσηήζεηο παγίδεο ή θάπνηεο πνπ ε νκάδα δπζθνιεχεηαη 

λ' απαληήζεη θαη είκαη ζε ζέζε λα δψζσ εχθνιεο πξαθηηθέο ιχζεηο πνπ δίλνπλ ραξά ζηνπο 
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εθπαηδεπφκελνπο…» (ΔΔ14). «πληνληζηήο, εκπλεπζηήο, πξνσζεηήο, εκςπρσηήο, αμηνιν-

γεηήο. Οκαδηθφο, ζπλεξγαηηθφο, δίθαηνο… (ΔΔ16).   

     Γελ είλαη ηπραίν πσο φζνη θαη φζεο αλαθέξζεθαλ ζηνλ εγεηηθφ ξφιν ηνπ/ηεο εθπαηδεπ-

ηή/ηξηαο κίιεζαλ γηα δχζθνιν, αιιά ηαπηφρξνλα θαη γηα εκπλεπζκέλν έξγν, γηα εκπηζην-

ζχλε, φξακα, εηξελνπνηφ δχλακε, αμίεο, αιιειεπίδξαζε, επζχλεο, αιιά θαη ππεπζπλφηεηα. 

Βέβαηα, νξηζκέλα άηνκα ηφληζαλ πεξηζζφηεξν ηνλ ξφιν ηνπο σο θνξέα ηεο αιιαγήο, ηνπ 

λένπ ζηνηρείνπ, ηνπ θαηλνηφκνπ πνπ πξνσζνχλ θξέζθηεο ηδέεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

  «Καηαξρήλ, αλαγλσξίδσ πσο είλαη απαξαίηεην θαη πνιχ ρξήζηκν ζηε δνπιεηά καο σο εθ-

παηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ λα έρνπκε πνιινχο ξφινπο… ηα θαπέια πνπ εγψ θνξψ γξάθνπλ: 

δάζθαινο/ εθπαηδεπηηθφο, δηνηθεηηθφ ζηέιερνο/ γξακκαηέαο, ζχκβνπινο, κεηαζρεκαηηζηη-

θφο εγέηεο κε φξακα γηα ηελ νκάδα θαη ηνλ νξγαληζκφ/ θνξέα, εκςπρσηήο/ δηεπθνιπληήο, 

δηακεζνιαβεηήο γηα ηηο ζρέζεηο αηφκσλ-θνξέα-ηνπηθήο θνηλσλίαο-άιισλ νξγαληζκψλ (π.ρ. 

πξαθηηθή άζθεζε θαηαξηηδνκέλσλ, θιπ.), επφπηεο…  κάλαηδεξ, εκπλεπζηήο, εκςπρσηήο, 

κέληνξαο, αξρεγφο νκάδαο» (ΔΔ4). 

     «Δγψ ζεσξψ φηη έλαο εθπαηδεπηήο δελ ζα πξέπεη λα πάςεη πνηέ λα είλαη παξάιιεια θαη 

«εθπαηδεπφκελνο», κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο θαη απηνβειηίσζεο… Πα-

ξάιιεια, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξα αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο παηξίδαο 

θαη ην ζπλερή νγθνχκελν αληαγσληζκφ, ν ξφινο ηεο αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ απφ κέξνπο 

καο πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπφκελνο λα πξνσζεζεί ζηελ απαζρφιεζε ή / θαη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε γίλεηαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο…» (ΔΔ7). «… θάπνηα θαπέια πνπ ζθέθηνκαη είλαη ηνπ 

ηερληθνχ, ηνπ ππνζηεξηθηή, ηνπ ζπκβνχινπ, ηνπ πξνσζεηή-δηαπξαγκαηεπηή… ίζσο θαη 

ηνπ ππεχζπλνπ εξγαζίαο… ηνπ ζπληνληζηήο, ηνπ ζπλεξγάηεο… πηζαλφηαηα θαη ηνπ έκπεη-

ξνπ θίινπ, ηνπ πξαθηηθνχ αλζξψπνπ…» (ΔΔ13). «…φινη νη ξφινη εκπιέθνληαη θαη ζπλ-

δπάδνληαη αιιά αλάινγα κε ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηε θάζε εθπαίδεπζεο, ηελ 

αμηνιφγεζε δίλσ βάξνο ζε θάπνην ξφιν πεξηζζφηεξν» (ΔΔ6). 

     Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πηζηεχεη φηη αλαγλσξίδνληαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί ξφ-

ινη ζην πξφζσπν ηνπ εθπαηδεπηή αλαθέξνληαο ηνλ εθπαηδεπηή «δηεπθνιπληή» (Knowles), 

ηνλ «πξνβιεκαηίδσλ παηδαγσγφ» (Feire), ηνλ «ζπλεξγαηηθφ καλζάλσλ» & ηνλ «θαιφ άλ-

ζξσπν» (Mezirow & Jarvis).  Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνβιέπεη φηη νη δηδάζθνληεο ζηαδη-

αθά ζα κεηαηξέπνληαη ζε νδεγνχο, ζπκβνχινπο θαη δηακεζνιαβεηέο θαη «… φινη νη παξα-

πάλσ ξφινη έρνπλ θνηλφ παξαλνκαζηή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

αιιά θαη ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο… γη‟ απηφ θη 
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εγψ  αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ζα θνξνχζα πνιιά απφ ηα παξαπάλσ θαπέια… πην πνιχ 

φκσο κνπ αξέζεη απηφ ηνπ θαινχ αλζξψπνπ θαη ηνπ κεγάινπ καζεηή…» (ΔΔ7). 

 

6.3 Σξίηνο άμνλαο: Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηα-

ζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ  

Δδψ ζπγθεληξψζακε θαη νκαδνπνηήζακε ηηο απαληήζεηο, ηδέεο θαη πξνηάζεηο ζπλαδέιθσλ 

γηα ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (εκπφδηα ή ζεηηθά ζηνηρεία) πνπ ειέγρνπλ, δξνπλ θαη 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. 

Απφ ηελ έξεπλά καο θάλεθε πσο ηα εκπφδηα αιιά θαη ηα θαιά ζηνηρεία πεγάδνπλ θπξίσο 

απφ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:  

 

6.3.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αποηελεζμαηικόηηηα  

6.3.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε  ζημανηικόηηηα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε θαηεγνξία νξίζακε δχν βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο πνπ θαηά ηα 

ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζψλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκα-

ηηζηηθήο εγεζίαο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

     Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία είλαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο: εδψ έγηλε ιφγνο γηα θξηηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, θιίκα ζεβαζκνχ θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, θξηηηθή ζθέςε, δηά-

ζεζε γηα αιιαγή, θαηλνηνκία, αλζξψπηλν δπλακηθφ, αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ, δπλακηθή 

ηεο νκάδαο,  ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή. «…απνηειεζκαηηθφ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη 

ε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε ζσζηή κειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ ραξα-

θηεξηζηηθψλ ηνπο, ψζηε ε εθάζηνηε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλά-

γθεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ε ζσζηή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε, … ε πξνζπάζεηα κεηξία-

ζεο θαη απνθπγήο εκπνδίσλ κάζεζεο, ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο, 

ε κέξηκλα ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ε επηινγή θαηάιιεισλ νκαδνζπλεξγαηηθψλ ηερλη-

θψλ κάζεζεο, ε ζσζηή επηινγή εθπαηδεπηψλ αλάινγα κε ηε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο 

θαη ησλ αξρψλ ηεο κάζεζεο ελειίθσλ…» (ΔΔ2). 

     ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη θαηαρσξήζακε θαη ηηο παξαθάησ 

ζέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/ ζψλ «… πξέπεη ινηπφλ ν εθπαηδεπηήο λα ελεξγνπνηεί ηνπο εθ-

παηδεπφκελνπο αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ηνπο…» (ΔΔ3). «…ε ελαζρφιεζε κε ζέκαηα 

πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή…» (ΔΔ8). «… 

είλαη ζίγνπξα ζεκαληηθή ε θξηηηθή ζθέςε, ε δηάζεζε γηα αιιαγή… ε θαηλνηνκία…» (Δ-

Δ16).  
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     «… απφ ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο κνπ, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία είλαη έλα ζηπι 

εγεζίαο, φπνπ έλαο εγέηεο ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, είηε απηνί είλαη ππάι-

ιεινη, εθπαηδεπηηθνί, εξγάηεο… θάλεη δειαδή νηηδήπνηε γηα λα εληνπίζεη ηη έρνπλ αλάγθε 

λα αιιάμνπλ ζηελ θνπιηνχξα, ηνλ ρψξν, ηελ απφδνζε ζηελ εξγαζία ηνπο, ζε φια… Απηφ 

είλαη απνηειεζκαηηθφ θαηά ηε γλψκε κνπ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ-ε αλαγθαία αι-

ιαγή…» (ΔΔ11). «…ε απνδνρή ηνπο, ε αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, ε ελεξγή ζπκκε-

ηνρή ηνπο, νπζηαζηηθή 

επηθνηλσλία, θιίκα ζεβαζκνχ θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα…» (ΔΔ12).  

     Σέινο, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε θαηαλφεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή θαη ηε δηαλνεηηθή σξίκαλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, φπσο θαη ε 

ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηεο γλψζεο. «…ε γλψζε ζαλ εξγαιείν εκπινθήο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα…» (ΔΔ15).  

     Καη κε κηα απζηεξή αιιά αληηθεηκεληθή καηηά απφ άιινλ ζπλάδειθν γίλνληαη πξνηά-

ζεηο βειηίσζεο. «… πφζν απαξαίηεηε ζη‟ αιήζεηα είλαη ε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαη ε πξαγκαηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηψλ ... Πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ… κε ρακειφ επίπεδν εθπαηδεπηψλ δελ 

κπνξεί λα βειηησζεί θάηη… δπζηπρψο ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη νη εμεηάζεηο αληηκεησπί-

δνληαη «εξγαιεηαθά» απφ ηνπο εθπαηδεπηέο θαη φρη σο θίλεηξν βειηίσζεο θαη επηκφξθσ-

ζεο…» (ΔΔ7). 

     Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία είλαη ηα πιηθά ζηνηρεία: θαηάιιειεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

επνπηηθφ πιηθφ, ρψξνο, πεξηνρή, πξνζβαζηκφηεηα, ρξνληθή ζηηγκή, ζεζκηθφ πιαίζην, δί-

θηπν γλσζηψλ-θίισλ,  γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε,  νξγάλσζε, θαιφο ζρεδηαζκφο ηνπ εθ-

παηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνιηηηζκηθφ- θνηλσληθφ-εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

«…πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε πξναλαθεξφκελε επίδξαζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πξέπεη λα πιεξνχληαη θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο πέξαλ απφ ηνλ ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηή ή ηεο εθπαηδεχηξηαο… Καιφο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκα-

ηνο βάζεη ησλ δηαγλσζκέλσλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ρψξνο θαη εμνπιηζκφο θαηάι-

ιεινο γηα φιεο ηηο ηερληθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, δηεπθφιπλζε ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπ-

νκέλσλ θαη ππέξβαζεο εκπνδίσλ…» (ΔΔ6).  «… νη θαηάιιειεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, 

θαη ην επνπηηθφ πιηθφ… ζίγνπξα φκσο κπνξψ λα πσ φηη ε θηινζνθία ηεο κεηαζρεκαηηζηη-

θήο εγεζίαο είλαη αλαγθαίν λα ζπκβαδίδεη θαη κε έγθαηξε θαη αλαγλσξίζηκε ππνζηήξημε 

ηνπ θνξέα…» (ΔΔ10).  
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     πλνςίδνληαο, αλαθέξνπκε ηελ εχζηνρε παξαηήξεζε ζπλαδέιθνπ πσο «… ε εθπαηδεπ-

ηηθή δηαδηθαζία επεξεάδεηαη … θαη απφ άιινπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο πνιηηηζκηθφ 

θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θ.ά. πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ» (ΔΔ6). 

     ηε δεχηεξε θαηεγνξία, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ζηελ εθπαίδεπ-

ζε ελειίθσλ, νξίζακε πάιη δχν βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

     Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνλ απνηειεζκαηηθφ δηεπζπληή – ηελ εγεζία, ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηε δηάζεζε γηα κάζεζε, ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ, ηε ζχλδεζε κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, ηελ αλνηρηή δηαδηθαζία ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο παιηάο γλψζεο. «… ε επηηπρήο εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο εμαξηάηαη 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ δηεπζπληή/ ππεχζπλν ζπνπδψλ θαη ελ ζπλερεία απφ ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ… ζην πιαίζην ελφο θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο, ε-

ιεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο παξέρεηαη ην θίλεηξν γηα αιιαγή θαη θαηλνηνκία. Ο απνηειε-

ζκαηηθφο δηεπζπληήο κεξηκλά γηα ηνπο εθπαηδεπηέο, παξέρνληάο ηνπο ππνζηήξημε ζηε δηδα-

θηηθή πξάμε, ελζαξξχλνληαο ηελ πξσηνβνπιία. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεη έλαλ «αλνηθηφ» 

ραξαθηήξα ζην θνξέα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, έλα ραξαθηήξα πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ην 

ζπκβαηηθφ πιαίζην εθπαίδεπζεο…. νη εθπαηδεπηέο δελ αληηκεησπίδνληαη σο πθηζηάκελνη 

θαη δηεθπεξαησηέο, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηα ηππηθά ζρνιεία, αιιά κε κηα λέα νπηη-

θή…» (ΔΔ1). «Ο εθπαηδεπφκελνο λα βγεη απφ ηνλ παξαδνζηαθφ, παζεηηθφ ξφιν ηνπ αλήιη-

θνπ καζεηή (αλ ζεσξήζνπκε φηη απηφ ηζρχεη κε ηα λέα δεδνκέλα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο 

δηδαζθαιίαο θαη ησλ λέσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο ζην ζρνιείν)» (ΔΔ3).  «…δνχκε πηα ζηελ 

επνρή πνπ ε δηα βίνπ κάζεζε δελ είλαη πξναηξεηηθή, αιιά είλαη αλάγθε επηβίσζεο ψζηε λα 

κπνξέζεη ην άηνκν λα αληαπεμέιζεη ηφζν ζηηο επαγγεικαηηθέο φζν θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο… ε εθπαίδεπζε πξνζθέξεη γλψζεηο, αιιά ζπγρξφλσο δίλεη επθαηξίεο αι-

ιειεπίδξαζεο, αληαιιαγήο ηδεψλ, γλσξηκηψλ, ζπλεξγαζηψλ θιπ.» (ΔΔ5).  «…εμαξηάηαη 

απφ ηνπο ίδηνπο θαη κφλν. Αλ αθηεξψζνπλ ρξφλν, ζα πεηχρνπλ…» (ΔΔ9). 

     ζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο εθπαηδεπηή-εθπαηδεπφκελνπ, ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο, αλαθέ-

ξεηαη ζε πνιιά ζεκεία ησλ ζπλεληεχμεσλ ε ζεκαληηθφηεηα ηνπο. «…ζεκαληηθφ είλαη απηφ 

πνπ ζεσξεί ν εθπαηδεπφκελνο ζεκαληηθφ λα κάζεη, λα αζρνιεζεί, λα αλαπηχμεη…» (ΔΔ8). 

«Παξά ηε ζεκαζία ησλ παξαπάλσ,  ε ζρέζε εθπαηδεπηή-εθπαηδεπφκελνπ θαη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ παξακέλεη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο» (ΔΔ6). «Αλαπηχζζνληαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πνιιέο θνξέο επεηδή έρνπκε λα θάλνπκε κε ελήιηθεο απφ ηέηνηεο 
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δηαδηθαζίεο έρνπλ πξνθχςεη θηιίεο, ζπλεξγαζίεο θ.η.ι.» (ΔΔ14). «… ηειηθά ζεκαληηθή εί-

λαη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία & ην θάζε βήκα ρσξηζηά. εκαληηθνί είκαζηε εκείο νη εθπαη-

δεπηέο & ε ζπκπεξηθνξά καο, νη εθπαηδεπφκελνη & ην πφζν εχθνια εληάζζνληαη ζηελ ν-

κάδα. Κπξίσο φκσο φια εμαξηψληαη απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα, ηνπ νξγαληζκνχ. Απφ 

ηνλ εγέηε ή manager, ηνλ δηεπζπληή & ην πφζν θαιιηεξγεκέλνο & εξγαηηθφο εί-

λαη...(ΔΔ17).  

      Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηελ πνιηηεία θαη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα, 

ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην επνπηηθφ πιηθφ. «… ε παξαπάλσ δηαδηθαζία είλαη εμαη-

ξεηηθά ζεκαληηθή θαη εμαξηάηαη απφ πιεζψξα αηφκσλ... πνπ εκπιέθνληαη ζην εθάζηνηε 

πξφγξακκα. Καηαξράο εμαξηάηαη απφ ηελ επηηειηθή νκάδα ζρεδηαζκνχ ηνπ εθάζηνηε πξν-

γξάκκαηνο, ηνπο εθπαηδεπηέο, ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγά-

ηεο...» (ΔΔ2) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά εξσηψκελε, ελψ θάπνηνο άιινο εξσηψκελνο εχ-

ζηνρα ζπκπιεξψλεη «…ελλνείηαη πσο εμαξηάηαη θαη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ην ππνπξγείν Παηδείαο, ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαη ην ΗΝΔΓΗΒΗΜ…» 

(ΔΔ7).  

     Οινθιεξψλνληαο ηελ άπνςή ηνπ άιινο ζπλάδειθνο  κηιάεη γηα ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν 

παξαγφλησλ «… ζίγνπξα εμαξηάηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ηνλ εγέηε/ ζπ-

ληνληζηή/ εθπαηδεπηή, αιιά θαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ Οξγαληζκνχ/ Φνξέα, ηνπο ππφινη-

πνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπο, ην θιίκα ζπλεξγαζίαο ή αληηπάζεηαο θαη αξλε-

ηηζκνχ… θαη ζίγνπξα απφ ηελ πνιηηεία θαη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα… Γηφηη, αλ δελ 

ππάξρεη απηνλνκία ζε ΓΔ, ΓΗΔΚ, θιπ. φ,ηη θαη λα ιέκε, φζνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο 

θαη λα βάδνπκε, πξαγκαηηθή βειηίσζε θαη κεηαζρεκαηηζκφ δελ ζα έρνπκε…» (ΔΔ11).  

 

6.4 Σέηαξηνο άμνλαο: Σα νθέιε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο  

 

6.4.1 Σα νθέιε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπόκελνπο/εο 

Πψο κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ν κεηαζρεκα-

ηηζηηθφο εγέηεο, πφζν εθείλνη σθεινχληαη θαη θαη‟ επέθηαζε αλ είλαη απνηειεζκαηηθφο ν 

ηξφπνο πνπ εγείηαη. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη νπζηψδεο (σθέιηκε) ε κεηαζρεκαηη-

ζηηθή εγεζία, πξέπεη λα έρεη ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε, θηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρηθφηεηα 

ησλ ζηειερψλ, ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, ησλ επηκνξθνχκελσλ. Καη γηα λα γίλεη απηφ, ρξεηά-

δεηαη εθπαίδεπζε. ηνρεπφκελε, εμεηδηθεπκέλε, πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο ζπγθε-

θξηκέλεο, θάζε θνξά, νκάδαο. Μηαο νκάδαο φκσο κηθηήο, φπνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ηαπηφρξν-
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λα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη εξγαδφκελνη, πξντζηάκελνη θαη πθηζηάκελνη. πνπ φινη ζα 

κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο ζηφρνπο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηα πξνβιή-

καηα, ηηο αμίεο θαη ηηο εζηθέο αξρέο πνπ αζπάδνληαη, ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε ηνπ νξγα-

ληζκνχ πνπ ππεξεηνχλ. 

     Σα παξαπάλσ νθέιε δηαθξίλνληαη θαζαξά ζηα ιφγηα εξσηψκελεο πνπ αλαθέξεη 

«…θπζηθά θαη ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία σθειεί ηνπο ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο, θαζψο 

ππάξρεη θνηλφο ζηφρνο, θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο θαη νη εθπαηδεπφκελνη παξαθη-

λνχληαη λα δξνπλ δεκηνπξγηθά θαη θαηλνηφκα φπσο δξνπλ θαη νη εθπαηδεπηέο. ινη είλαη 

αλνηρηνί ζηνλ αλαζηνραζκφ κε ζηφρν πάληα ηε βειηίσζε θαη ηελ αιιαγή… ζεκαληηθή εί-

λαη πέξα απφ ηε ζπιινγηθή βειηίσζε ε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγ-

γηζε θαη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε» (ΔΔ1).  

     Πξνζπαζψληαο λα ζθεθηεί θαη λα πεξηγξάςεη ε ίδηα εξσηψκελε έλα γλψξηκν πεξηζηαηη-

θφ, φπνπ σθειήζεθαλ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη/εο, κε ηελ εθαξκνγή αξρψλ ηεο κεηα-

ζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο καο ιέεη: «… έρνληαο εξγαζηεί ζε ρνιεία 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο έρσ βηψζεη αξθεηέο θνξέο ην κεηαζρεκαηηζκφ θπξίσο αλζξψπσλ κε 

ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ειιηπείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Μέζσ ηνπ θνηλνχ ζηφρνπ, ηνπ 

θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηφζν εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ φζν 

θαη εθπαηδεπηψλ θαη δηεπζπληή νη εθπαηδεπφκελνη παξαθηλήζεθαλ λα δξάζνπλ δεκηνπξγηθά 

θαη θαηλνηφκα… ηη έθαλαλ? … κηα νκάδα εθπαηδεπνκέλσλ αλέιαβε σο project λα αλεβά-

ζνπλ κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε. Ζ αιιαγή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή 

αλάπηπμε/βειηίσζε) εμέπιεμε φινπο καο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο... ν θνηλφο ηνπο ζηφρνο, ην 

φξακα, ην θιίκα εκπηζηνζχλεο, ε  νκαδηθφηεηα φηαλ είρακε κάζεκα, αιιά θαη ε δεκηνπξ-

γηθφηεηά ηνπο καδί κε ηελ απηνθξηηηθή ηνπο, φπνπ ρξεηαδφηαλ, ήηαλ ηα θιεηδηά γηα ην επη-

ηπρέο απνηέιεζκα! …ηη θαηάθεξαλ? ηε ζπιινγηθή βειηίσζε θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε 

ηνπ θαζελφο» (ΔΔ1). «…ελίζρπζε απηνεθηίκεζεο, αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, α-

πνπζία θφβνπ έθζεζεο ζην θνηλφ» (ΔΔ5). «…Καηαξρήλ, είλαη κηα ζχγρξνλε θαη πνιχ πην 

εμειηγκέλε κνξθή εγεζίαο πνπ ζέβεηαη θαη ηεξεί φιεο ηηο επίζεκεο θαη αλαγλσξηζκέλεο 

δηεζλψο αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ!» (ΔΔ8). «…απνθηνχλ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε 

ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο… σθε-

ινχληαη κηαο θαη απνθηνχλ δεμηφηεηεο απηνκάζεζεο, δει μεθεχγνπλ απφ ηνλ πξνζαλαηνιη-

ζκφ ηνπο ζηελ απζεληία!» (ΔΔ13).  

     ηε ζπλέρεηα, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο ζε επίπεδν ηθαλν-

ηήησλ/ δεμηνηήησλ, δειαδή ηη κπνξνχλ λα κάζνπλ λα θάλνπλ ζην ηέινο κηαο δηδαθηηθήο ε-
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λφηεηαο ή νιφθιεξνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινπζνχλ. Να κπνξνχλ 

λα ειέγρνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπο, λα ηελ εθαξκφδνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, λα αηζζάλνληαη ελδπλακσκέλνη, εκςπρσκέλνη, πγηείο & αζθαιείο, 

θαζψο θαη λα επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε φισλ απηψλ ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.  

     Πνιχ αληηπξνζσπεπηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα πνπ καο δηεγείηαη ε ζπλάδειθνο παξαθά-

ησ: «… π.ρ. ζηε δηδαζθαιία γηα ηελ απηφ – αμηνιφγεζε πνπ έθαλα πξνρζέο έζεζα ην εξψ-

ηεκα: -ηη νλνκάδεηαη αμηνιφγεζε θαη πνηνο ν ξφινο ηεο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη πήξα φιε ηε γλψζε πνπ έδσζα απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο… Οη 

ίδηνη δειαδή ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη γλψξηδαλ φια φζα πξηλ ηνπο έιεγα. Δγψ ηνπο ηα έδσζα 

δνκεκέλα, νξγαλσκέλα θαη κε παξαπνκπέο, δειαδή έγθπξε γλψζε… φκσο νη ίδηνη ηελ θα-

ηείραλ άξξεηα, αζπλείδεηα… Πηζηεχσ φηη έηζη έγηλε ην κάζεκα ελδηαθέξνλ, ηνπο θηλεην-

πνίεζα, έθαλα δπλαηή ηελ αιιειεπίδξαζε θαη θπξίσο ηνπο ηφλσζα ην εζηθφ θαη ηελ απην-

πεπνίζεζή ηνπο» (ΔΔ3). «Μέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηα βίνπ κάζεζε, 

νη ελήιηθεο γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, επαλαμηνινγνχλ 

ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηε ζηάζε ηνπο θαη απνθηνχλ δεμηφηεηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ απφ-

ςεψλ ηνπο θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ πην θξηηηθνί, δεκηνπξγηθνί θαη ελεξ-

γνί ζηελ εξγαζία, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηε δσή ηνπο…» καο αλαθέξεη εξσηψκελε κε 25 

έηε εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ» (ΔΔ6).   

     Αλαθέξνπκε άιιν έλα πεξηζηαηηθφ πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε ηνπ εξσηψκελνπ φηη ε ε-

θαξκνγή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζίγνπξα βνεζάεη ηνπο ελήιηθνπο 

εθπαηδεπφκελνπο πεξηζζφηεξν απφ κηα αδηάθνξε θαη απιά δηεθπεξαησηηθή  εθπαίδεπζε θαη 

αληηκεηψπηζε. «…ήκνπλ ζπληνληζηήο/ εθπαηδεπηήο κηαο νκάδαο ελειίθσλ ζε θνληηλή δε-

κνηηθή θνηλφηεηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο κε αληηθείκελν: εθκάζεζε 

ζθη. Αλ θαη αξρηθά ππήξραλ κεγάιεο δπζθνιίεο κέρξη λα απνδερηνχλ ηε θπζηθή ηνπο θαηά-

ζηαζε, λα θξχςνπλ ή λα εκθαλίζνπλ ηηο ληξνπέο ηνπο, λα απνδείμνπλ ζηελ νκάδα φηη αθφ-

κε κπνξνχλ, θιπ. ζηελ πνξεία ε θαηάζηαζε εμνκαιχλζεθε θαηά πνιχ… ε δηθή κνπ ππν-

ζηήξημε, ελζάξξπλζε, ππνκνλή, έκπλεπζε, ηνπο βνήζεζε λα νξγαλσζνχλ, ζέηνληαο αξρηθά 

κηθξνχο ζηφρνπο θαη κεηά κεγαιχηεξνπο… ε νκάδα έρεη φξακα-ην φξακα ηνπ εγέηε ηεο! 

κνπ έιεγαλ ρακνγειψληαο ζε θάζε κάζεκα… αλ κε ξσηάηε εηιηθξηλά πνην ήηαλ ην φθειφο 

ηνπο ζα απαληήζσ: πνιιά…  Απμήζεθαλ νη δεμηφηεηέο ηνπο: εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ, απ-

ηνπεπνίζεζε, εκςχρσζε-ελδπλάκσζε, αιιά έλα επηπιένλ φθεινο ήηαλ ε θηιία πνπ άλζηζε 

κεηαμχ ηνπο θαη ε επηθνηλσλία. Μέρξη θαη ζήκεξα ζρεδηάδνπλ ηνπο Υεηκψλεο απνδξάζεηο 

ζηα ρηνληζκέλα βνπλά ηεο παηξίδαο καο!» (ΔΔ11).   
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     Σέινο, ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε επίπε-

δν ζηάζεσλ, δειαδή αμηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη αλαιφγσλ ζπκπεξηθνξψλ. Σν φθεινο βξίζθε-

ηαη ζηελ ελζάξξπλζε, παξφηξπλζε θαη ππνζηήξημή ηνπο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηή/ηξηα λα 

αιιάμνπλ νπηηθή ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηα πξάγκαηα, λα αληηκεησπίζνπλ ηε δσή «ιεη-

ηνπξγηθά», λα δηαθνξνπνηεζεί ν ηξφπνο ζθέςεο-αληίιεςεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηε κάζε-

ζε, ηελ απφδνζε, ηα ηακπνχ θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. Να εκπηζηεχνληαη.  

     Αλαθέξνπκε ην σξαίν παξάδεηγκα πνπ καο δηεγήζεθε ζπλάδειθνο: «…ην παξάδεηγκα 

πνπ ζα αλαθέξσ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε (30 ψξεο ) ζηειερψλ δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο κεηαλάζηεο – πξφζθπγεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ελφηε-

ηαο ήηαλ λα επεξεάζσ θαη λα επηθέξσ αιιαγέο θαη ζην επίπεδν ησλ ζηάζεσλ κε ηελ άξζε 

πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξενηχπσλ… ε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνίεζα ήηαλ ε αλψλπκε έθ-

θξαζε απφςεσλ γηα ηνπο κεηαλάζηεο πξφζθπγεο (ζε έλα θνπηί ηνπνζεηνχζαλ φινη θαη φιεο 

ηηο απφςεηο ηνπο θαη κεηά ζε νκάδεο εξγαζίαο ζρνιίαδαλ ηηο απφςεηο απηέο). Έηζη, ζηελ 

αξρή απηή ε αλσλπκία βνήζεζε ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε. Ο θάζε εθπαηδεπφκελνο έπξεπε 

λα εθθέξεη ηελ άπνςή ηνπ θαη νη εθπαηδεπφκελνη είραλ αλαηξνθνδφηεζε ηεο νκάδαο ζηηο 

απφςεηο ηνπο. Απφ ηε δηαρξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (αξρή, κέζε, ηέινο) 

νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη δηαπίζησζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο απφςεηο ηνπο θαη αλα-

ζεψξεζαλ άιιεο, αθνχ επαλαηνπνζέηεζαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε έλα λέν πιαίζην (ηζηνξία, 

αλάγθεο) πνπ έκαζαλ ζην ίδην ην ζεκηλάξην» (ΔΔ6).  

     Καζφια εχζηνρνο ν πξνβιεκαηηζκφο άιινπ εξσηψκελνπ ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο-αληίιεςεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ελειίθσλ «… λαη είλαη πνιχ απνηειεζκα-

ηηθή ε εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζην έξγν καο,  θαζψο νδεγεί ζε θξηηηθφ 

ζηνραζκφ απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βιέ-

πνπλ ηα πξάγκαηα… Έλα παξάδεηγκα θξηηηθνχ ζηνραζκνχ είλαη νη δηάθνξεο εηδήζεηο πνπ 

θπθινθνξνχλ ζην δηαδίθηπν νη νπνίεο δελ είλαη αιεζείο. Πψο πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηέηνηεο 

εηδήζεηο θαη λα κελ ηηο αλαπαξάγνπλ είλαη αληηθείκελν εθπαίδεπζεο θαη πξνβιεκαηη-

ζκνχ…» (ΔΔ18).  

«…ην κεγαιχηεξν φθεινο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη φηη νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ιεηηνπξγνχλ 

σο εγέηεο πνπ ηνπο παξαθηλνχλ λα «κεηαζρεκαηίδνπλ», λα ππεξβαίλνπλ δειαδή ηα πξν-

ζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα πξνο φθεινο ηνπ γεληθφηεξνπ ζπλφινπ… θπζηθά έηζη, σθεινχ-

ληαη θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη, δηφηη αλεβαίλεη ε απφδνζή ηνπο, απμάλνληαη ηα θίλεηξά 

ηνπο, ε πξνζσπηθή θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε… αθήζηε πνπ απμάλεηαη ε ηθαλφ-
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ηεηα απηνθαζνξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ/ νπζψλ θαη γίλνληαη ελεξγνί πνιίηεο, κε φ,ηη απ-

ηφ ζπλεπάγεηαη!» (ΔΔ4). 

     Κιείλνληαο, δαλεηδφκαζηε ηα ιφγηα εξσηψκελνπ πνπ καο ιέεη «…ε εθαξκνγή ηεο κε-

ηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο:  Πξνθαλψο θαη βνεζάεη ζε επίπεδν πξνζσπηθφ, θηιηθφ, ζπγγελη-

θφ, νηθνγελεηαθφ… ππάξρεη ελδηαθέξνλ, ζεηηθή αχξα, ζπλαηζζήκαηα, αλάπηπμε… Οη κα-

ζεηέο-εθπαηδεπφκελνη ηνικνχλ, αιιάδνπλ, κεηαζρεκαηίδνληαη… λνκίδεηε πσο ζα ζπλέβαη-

λαλ φια απηά αλ εκείο νη εθπαηδεπηέο ήκαζηαλ απφιπηνη, αδηάθνξνη, απαζείο, αλεχζπλνη, 

απιεζίαζηνη, ή „απζεληίεο‟?... κεηά βεβαηφηεηαο ζαο απαληψ: απνθιείεηαη!» (ΔΔ17).     
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Κεθάιαην 7. πδήηεζε- πκπεξάζκαηα 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο παξνπζηάδνπκε θαη εμεγνχκε ηα 

επξήκαηα ηεο δνπιεηάο καο ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηάο ηνπο. εκείν αλαθν-

ξάο φινπ ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη νη απαληήζεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο απφςεηο άιισλ εξεπλεηψλ/ηξηψλ απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιην-

γξαθία. Κηλνχκαζηε ζχκθσλα κε ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο απαληήζεσλ ζηα εξεπλε-

ηηθά καο εξσηήκαηα εξκελεχνληαο φζα ζηνηρεία πξνέθπςαλ.   

 

7.1 Η αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ ελειίθσλ γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο κέζα από ηελ εκπεηξία ηνπο 

Οινθιεξψλνληαο ηελ εξεπλεηηθή καο δηαδηθαζία έρνπκε κηα ζθαηξηθή εηθφλα ησλ αληηιή-

ςεσλ φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη ηελ πεπνίζεζε πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θξίλεη απφ 

ζεηηθή σο πνιχ ζεηηθή ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαζηάζεψλ ηεο 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Οη πεξηζζφηεξνη/εο εξσηψκελνη/εο ιεηηνπξγνχλ σο πξαγκαηη-

θνί/έο ζπληνληζηέο/ηξηεο, εκπλεπζκέλνη/εο εγέηεο/ηδεο. Σν γεγνλφο απηφ δελ είλαη ηπραίν αλ 

αλαινγηζηνχκε ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ηελ πνιχηηκε θαη πνιπεηή εξγαζηαθή ηνπο 

εκπεηξία, ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ, ηηο δξάζεηο 

εζεινληηζκνχ θαη θηλεηνπνίεζεο πνπ πιαηζηψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν.       

     Οη αληηιήςεηο ζπλζέηνπλ ηνλ πξψην άμνλα απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη έμη θαηεγν-

ξίεο ζεκάησλ, θαη ε θαζεκηά απφ απηέο απνηειείηαη απφ ππνθαηεγνξίεο ζπλαθψλ ελλνηψλ
11

 

φπσο δφζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ ηνλίζηεθαλ 

ηδηαίηεξα ζηελ πξψηε θαηεγνξία είλαη ε επηθνηλσλία. Σν έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη εηο 

πέξαο ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα ελειίθσλ είλαη πνιπζχλζεην, θαη κία βαζηθή πηπρή πάλσ ζηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα ζηεξηρηεί είλαη ε επηθνηλσλία, θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηέο θαη νη εθ-

παηδεπφκελνη θαιιηεξγνχλ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο δηακέζνπ κηαο δηαδηθαζίαο ζπλερνχο αι-

ιειεπίδξαζεο. (Μπεδάηε θαη Θενδνζνπνχινπ, ρ.ρ). Σελ αληίιεςε απηή επηβεβαηψλνπλ 

φινη/εο νη ζπκκεηέρνληεο/ζεο πξνζζέηνληαο πσο ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαιή επηθνηλσλία ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη ν αιιεινζεβαζκφο, 

ε ακνηβαία απνδνρή, ν απηνέιεγρνο θαη ε απηνγλσζία.  

                                                 
11

 Αθνινπζήζακε ηνπο Auerbach θαη Silverstein (2003) θαη νη θαηεγνξίεο ησλ ζπλαθψλ ελλνηψλ ή ηαπηφζε-

κσλ ηδεψλ (repeating ideas) είραλ δηαθνξεηηθνχο ηίηινπο θαη πεξηερφκελν, ελψ ε θαζεκία ρσξίδνληαλ ζε δχν 

ή ηξεηο  ππνθαηεγνξίεο. 
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     Άιιν έλα ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε έληνλα θαη ζπγθέληξσζε αμηφινγεο απφςεηο ησλ ζπκ-

κεηερφλησλ/ζψλ αθνξνχζε ηελ πλεπκαηηθή εμέιημε ηεο νκάδαο κέζα απφ απηνθξηηηθή θαη 

αλαζηνραζκφ.  Οη απφςεηο ηνπο πεξηέγξαθαλ ζηελ νπζία ηελ ηξίηε δηάζηαζε ηεο κεηαζρε-

καηηζηηθήο εγεζίαο (Bass, 1985), ηελ εκπλεπζκέλε παξψζεζε (inspirational motivation) 

θαη ηελ πλεπκαηηθή αλάηαζε ηεο νκάδαο. Οη ζπλάδειθνη/εο απνηχπσζαλ ηξφπνπο πνπ νδε-

γνχλ ζηελ πλεπκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ α-

λάγθε γηα απηνγλσζία θαη απηναμηνιφγεζε, γηα χπαξμε επηζηεκνληθψλ εξγαιείσλ, ρξήζε 

ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη κέζσλ, αιιά θαη πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο. Αλ θαη 

ηφληζαλ πσο ν θαζέλαο έρεη δηθά ηνπ πξφηππα, αμίεο θαη ζηάζεηο, παξ‟ φια απηά  κέζα απφ 

ην «ηαμίδη»
12

 ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξέπεη λα αιιάμνπλ πνιιά. Σα επξήκαηά καο δη-

θαηψλνληαη απφ παξφκνηεο εξγαζίεο θαη έξεπλεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Fenwick & 

English,  2015), φπνπ ηνλίδεηαη πσο «ε πλεπκαηηθφηεηα απνθηά πξνβάδηζκα σο αλαπφ-

ζπαζην κέξνο ηεο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ελειίθσλ θαη ηεο ζεσξίαο ηεο αλάπηπμεο 

ησλ ελειίθσλ».  

     ζνλ αθνξά ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο, γηα λα ιεηηνπξ-

γνχλ κε θαηλνηνκία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη ινγηθή είρακε πνιχ εχζηνρεο απαληήζεηο κε βη-

σκαηηθά παξαδείγκαηα θαη ηξφπνπο θηλεηνπνίεζεο, πνπ εθαξκφδνπλ κε επηηπρία νη ίδηνη/εο 

νη ζπκκεηέρνληεο/ζεο ζην έξγν ηνπο. πγθεθξηκέλα, θάπνηνη/εο δήισζαλ φηη ρξεζηκνπνη-

νχλ εζσηεξηθά θίλεηξα, άιινη/εο εμσηεξηθά θαη νξηζκέλνη ζπλδπαζκφ θηλήηξσλ. Δκείο ν-

καδνπνηήζακε ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζε 2 ππνθαηεγνξίεο: ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε εζσηεξηθά θίλεηξα θαη ζε φζνπο/εο  ιεηηνπξγνχλ κε εμσηεξηθά θίλε-

ηξα. Αμηνζεκείσην είλαη πσο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε χπαξμε θηλήηξσλ ζρνιηάζηεθε ζε-

ηηθά. Οη πεξηζζφηεξνη/εο (δεθαηξία άηνκα) εζηίαζαλ ζηα εζσηεξηθά, ιέγνληαο πσο γηα λα 

παξάγνπλ δεκηνπξγηθή ζθέςε ρξεζηκνπνηνχλ βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη ελεξγεηηθέο εθ-

παηδεπηηθέο ηερληθέο. Απηφ ήηαλ αλακελφκελν ιφγσ ηεο κεγάιεο θαη εμεηδηθεπκέλεο εκπεη-

ξίαο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Σα ίδηα άηνκα έδσζαλ κεγάιε βαξχηεηα ζηελ ειεπ-

ζεξία ηνπ ιφγνπ, ηε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία, ζην θιίκα ελφηεηαο θαη αιιε-

ιεγγχεο ζηελ νκάδα. Θεσξνχλ πσο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ην έξγν ηνπο ρξεηάδεηαη 

απηνγλσζία, ελζπλαίζζεζε, εκςχρσζε θαη  ζεβαζκφο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ άιισλ. Αλ 

θαη νξηζκέλα άηνκα επηθαιέζηεθαλ θαη εμσηεξηθά θίλεηξα (αληακνηβή, επηβξάβεπζε, έ-

παηλν, ξφινπο κε κεγαιχηεξεο επζχλεο θαη αξκνδηφηεηεο, δηθηχσζε),  ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία νη εξσηψκελνη/εο ζέβνληαη ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θαη πνιππνιηηηζκη-

                                                 
12

 ΔΔ3 
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θήο εθπαίδεπζεο. Απηφ ζπκθσλεί κε  έξεπλα δηφηη, ζχκθσλα κε ηνπο Βerry & Houston, 

(1993) πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κειψλ κηαο 

νκάδαο παίδνπλ ηα θίλεηξα πνπ δίλεη ν εγέηεο, δηφηη ππάξρεη κηα ζηελή ζρέζε αλάκεζα 

ζηηο παξακέηξνπο: θίλεηξα-απφδνζε-ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία. Κάζε κεηαβνιή πνπ 

ζπκβαίλεη ζε κία απφ απηέο έρεη επίδξαζε θαη ζηηο ππφινηπεο. Δλψ, ζχκθσλα κε ηηο Κσ-

ζηαξίδνπ & Δπθιείδε, (1997) «ηα θίλεηξα είλαη κηα ςπρνινγηθή δηαδηθαζία ε νπνία δηεγεί-

ξεη, θαηεπζχλεη θαη δηαηεξεί κηα ζπκπεξηθνξά πξνο έλα ζηφρν. Δίλαη ζα λα απαληάκε ζηελ 

εξψηεζε, γηαηί θάπνηνο θάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα θαη δελ θάλεη θάηη άιιν».  (Πια-

ηζίδνπ, Γνληδά, 2005, ζει.2-3).   

     Γελ είλαη κηθξφο ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εληφπηζε ηελ αλάγθε γηα δέζκεπζε 

θαη αλάιεςε επζχλεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ σο θηλεηήξηα δχλακε γηα σξηκφηεηα, δξάζε, 

απηελέξγεηα, θηλεηνπνίεζε θαη παξαγσγηθφηεηα. ην πιαίζην ηεο ελζάξξπλζεο-

ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ εληάζζνπκε θαη ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζψλ 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε.  Πεξηζζφηεξα απφ δέθα 

άηνκα απάληεζαλ πσο ππνζηεξίδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ζε νκαδηθφ αιιά θαη ζε αηνκηθφ 

επίπεδν πξνζθέξνληαο ελεκέξσζε, πιεξνθφξεζε θαη δηθηχσζε. Θεσξνχκε πσο νη ηερλη-

θέο θαη ηα εξγαιεία πνπ επηθαιέζηεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο/ζεο είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ην 

πινχζην βηνγξαθηθφ ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηα νθέιε ηεο, πνπ 

αξθεηνί/έο δηαζέηνπλ. Δπίζεο, ε ελαζρφιεζή ηνπο κε δηαπνιηηηζκηθά πξνγξάκκαηα (pro-

jects), νη επηκνξθψζεηο θαη νη θαηαξηίζεηο πνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία έρεη παξαθνινπ-

ζήζεη, απνδεηθλχνπλ ηελ επαηζζεζία, ηελ θαηαλφεζε, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ ηδηαίηεξε 

πξνζέγγηζε πνιππνιηηηζκηθψλ ζεκάησλ. Γηφηη, νη κνλνπνιηηηζκηθνί εθπαηδεπηέο είλαη η-

δηαίηεξα επάισηνη ζηελ παξεξκελεία ηνπ ιφγνπ θαη ησλ πξάμεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, 

ζην βαζκφ πνπ νη ηειεπηαίνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά εζληθά, θπιεηηθά ή γισζζηθά 

πεξηβάιινληα. Δλψ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο πνπ επηζπκνχλ λα αληηιεθζνχλ ηα λνήκαηα πνπ νη 

εθπαηδεπφκελνη/εο πξνζδίδνπλ ζηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εηζάγνληαη ζε έλα πιαίζην κάζεζεο, πξέπεη λα κπνξνχλ λα αλαζηέιινπλ ηηο πνιηηηζκηθέο 

ηνπο παξαδνρέο (Guy, 1999). 

     Σα επξήκαηά καο κνξθνπνηνχλ ην πξψην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα, ζθηαγξαθψληαο ηελ 

ηέηαξηε δηάζηαζε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

εμαηνκηθεπκέλε ζεψξεζε (individualized consideration)
13

.  Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ ήηαλ πνιχ δηαθσηηζηηθέο δηφηη, πεξηειάκβαλαλ ζρεδφλ φινπο ηνπο ηξφπνπο πνπ κπν-

                                                 
13

 Bass, 1985 
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ξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Δθηφο ηεο ελεκέξσζεο, πιεξνθφ-

ξεζεο θαη δηθηχσζεο, έθαλαλ ιφγν γηα ελίζρπζε πξσηνβνπιίαο, αλάιεςε επζχλεο θαη επί-

βιεςε κηθξψλ έξγσλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Δπηπιένλ, πξνηάζεθε ε ελ-

ζπλαίζζεζε, ν ζεβαζκφο ξπζκνχ κάζεζεο θαη ηδηαηηεξνηήησλ θαη νη αηνκηθέο ζπλαληήζεηο 

πξηλ ή κεηά ηα καζήκαηα. Σν πην ελζαξξπληηθφ φκσο απφ ηα επξήκαηα είλαη νη ζπλεηδεην-

πνηεκέλεο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηξφπνπο αμηνιφγεζεο θαη απηναμηνιφγεζεο κε ηε ρξήζε ε-

παγγεικαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ, θάηη πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπο απηφ βειηηψλεη 

θαη πξνάγεη ην έξγν ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηεο.  

 

7.2 Οη ξόινη ησλ εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ ελειίθσλ θαηά ην εθπαηδεπηηθό ηνπο 

έξγν 

Απφ ηελ έξεπλά καο πξνθχπηεη πσο φινη/εο νη ζπκκεηέρνληεο/ζεο αληηκεησπίδνπλ ηελ εθ-

παίδεπζε ελειίθσλ κε κεγάιε ζνβαξφηεηα θαη ππεπζπλφηεηα. πλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκα-

ληηθφηεηα ησλ ξφισλ πνπ αλαιακβάλνπλ σο εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ θαη ηνλ αληίθηππν 

πνπ έρνπλ νη ξφινη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπφκελνχο/έο ηνπο θαη ηνπο ίδηνπο. 

Μηιψληαο γηα ηνπο ξφινπο ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο/ζεο εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηνλ ξφιν 

ηνπο σο αξρεγφ νκάδαο κε ζηφρν πεξηζζφηεξν λα δηαηεξήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ζε έλα ξπζ-

κφ, λα θξαηήζνπλ ελσκέλε θαη ιεηηνπξγηθή ηελ νκάδα θαη φρη λα απηνπξνβιεζνχλ. Σα ίδηα 

άηνκα πεξηγξάθνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο εηξελνπνηφ ζηνηρείν, ζπλδεηηθφ θξίθν, σο θσκηθφ ή 

θαη κάγν. Μέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαίλεηαη πσο ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ηελ 

νκάδα, αλεζπρνχλ γηα ηελ πνξεία ηεο, εκπιέθνληαη πξνζσπηθά. ηε βηβιηνγξαθία ππάξ-

ρνπλ πνιιά ζηνηρεία πνπ παξαπέκπνπλ ζε φζα θαηαγξάςακε ζηε δηθή καο έξεπλα.  Γηα 

παξάδεηγκα, φηη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο/ε 

γηα λα δηαηεξήζεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ θαιείηαη λα παίμεη ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ/ηεο πνηθίιεο παηδαγσγηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο, λα αμηνπνηεί 

ζηελ πξάμε θαλφλεο θαη θψδηθεο ζρέζεσλ, νη νπνίνη λα βαζίδνληαη ζην ζεβαζκφ ηεο ηδηαη-

ηεξφηεηαο, λα είλαη δίθαηνο/ε θαη λα επηηξέπεη ζηνπο άιινπο λα είλαη δηαθνξεηηθνί (Μπεδά-

ηε θαη Θενδνζνπνχινπ, ρ.ρ).  

     Σέζζεξα άηνκα αηζζάλνληαη σο εθπαηδεπηέο πνπ θέξλνπλ ηελ αιιαγή, σο ηερληθνί ή θαη 

πξνσζεηέο ηεο θαηλνηνκίαο, ελψ ηα πεξηζζφηεξα άηνκα (δψδεθα) αηζζάλνληαη κέιε ηεο 

νκάδαο πνπ ππφθεηληαη ζηηο πηέζεηο πνπ απηή αζθεί. Οη ξφινη πνπ πεξηγξάθνπλ είλαη ηνπ 

θίινπ, ζπλεξγάηε, ζπκκαζεηή, ζπλνδνηπφξνπ, ζπλάδειθνπ. Αθφκε ηνπ ζπκβνχινπ αιιά 

θαη ηνπ θαινχ αλζξψπνπ. Σα επξήκαηά καο δείρλνπλ έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ 
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εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ θαη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέ-

λσλ ηνπο. Μάιηζηα νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη είλαη ην πην βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νκάδα, θαζψο 

επεξεάδεη φιε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σα ζηνηρεία καο ζπκθσλνχλ κε ηηο ζέζεηο θαη άι-

ισλ εξεπλεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηήο/ηξηα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζεηηθή α-

ληαπφθξηζε θαη επαηζζεζία, ζπλερή ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο (Μπεδάηε θαη Θενδνζνπνχινπ, ρ.ρ).  

     Τπάξρνπλ θαη ιίγα άηνκα πνπ ελζαξθψλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ «θνηλνχ» έμσ απφ ηελ νκάδα, 

δειαδή άηνκα ελψπηνλ ησλ νπνίσλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα δείμνπλ απηά πνπ κφιηο έκαζαλ, 

επηδηψθνληαο ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ ελίζρπζε (Rogers, 1999). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο 

καο δείρλνπλ πσο νη παξαπάλσ ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη απηφλ ηνλ ξφιν ηνπο σο 

ηνλ πην θπζηθφ. Δίλαη ν ξφινο ηνπ ζρνιηαζηή, ηνπ εηδηθνχ, ηνπ αμηνινγεηή, ηνπ δαζθάινπ.  

 

7.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

Οκαδνπνηψληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαίλεηαη πσο θαηά ηελ άπνςε ησλ ζπλαδέιθσλ 

ππάξρνπλ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηα-

ζηάζεσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζην έξγν ηνπο. Απηνί πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλ-

ζξψπηλν παξάγνληα ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη φζνη ζρεηίδνληαη κε ηα πιηθά ζηνηρεία, 

ηελ πιηθή ππνδνκή.  

     Οη πεξηζζφηεξνη/εο βέβαηα ζπκθσλνχλ πσο φζα ζηνηρεία αλήθνπλ ζηελ πξψηε θαηεγν-

ξία φπσο ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη ε θξηηηθή ζθέςε, ε δηάζεζε ηεο νκάδαο γηα αιιαγή, 

ην θιίκα ζεβαζκνχ θαη αιιεινυπνζηήξημεο απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ θνξέα, ην δίθηπν γλσ-

ζηψλ-θίισλ,  ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε,  επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν θαη ηελ απνηειεζκα-

ηηθφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο.  

     Απφ ηελ άιιε, έμη άηνκα ηνπιάρηζηνλ ζεσξνχλ πσο νη θαηάιιειεο θηηξηαθέο εγθαηα-

ζηάζεηο, ην επνπηηθφ πιηθφ, ν ρψξνο, ε πεξηνρή, ε πξνζβαζηκφηεηα, ε ρξνληθή ζηηγκή, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην, πξνθαλψο ε νξγάλσζε θαη ν θαιφο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξν-

γξάκκαηνο, είλαη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζα παξαθηλήζνπλ, ζα εκπλεχζνπλ ή ζα 

απνηξέςνπλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο γηα λα εληαρζνχλ θαη λα εγθιηκαηηζηνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλ ζα ππάξρεη δειαδή δέζκεπζε απφ κέξνπο ηνπο ή φρη γηα ζπ-

λέρεηα, ζπλέπεηα, ζπκκεηνρηθφηεηα θαη αιεζηλφ ελδηαθέξνλ.  

     ινη/εο φκσο νη ζπκκεηέρνληεο/ζεο ππνζηεξίδνπλ πσο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν είλαη ην πνιηηηζκηθφ-θνηλσληθφ-εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.  Ζ αμηφινγε ε-
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κπεηξία ησλ ζπλαδέιθσλ απφ παιαηφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ είραλ πνιιά 

πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζή ηνπο, αιιά θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο θαη ππνδνκήο πνπ δελ 

επέηξεςε πνιιέο θνξέο νχηε ηελ νινθιήξσζε νξηζκέλσλ δξάζεσλ, καο εμεγεί ηα επξήκα-

ηα θαη ηελ επηκνλή ηνπο.      

   Σα επξήκαηά καο ζπκθσλνχλ κε πξφηεξεο έξεπλεο πνπ έρνλ απνδείμεη φηη νη εμσηεξηθέο 

πξνυπνζέζεηο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, παξαζέηνληαο 

ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Ann Mogush Mason (2017) φπνπ απνδεη-

θλχεηαη ε ζρνιηθή ζπλνηθία Pioneer City δελ κπφξεζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο κεηαζρε-

καηηζηηθνχο ζηφρνπο ηεο πνιηηηζκηθά ζρεηηθήο παηδαγσγηθήο δηφηη, απφ ηε κηα ππήξραλ 

ηεξάζηηεο εληάζεηο θαη αζπκθσλίεο ησλ εηδηθψλ γηα ηηο αληηξαηζηζηηθέο ζεσξίεο ηνπο θαη 

απφ ηελ άιιε ζηηο επίζεκεο νκηιίεο ηνπο  ππνδειψλνπλ φηη ν ξαηζηζκφο είλαη έλα πξάγκα 

ηνπ παξειζφληνο. Αθφκα ζηελ έξεπλα ησλ Li, Miranti & Vidyattama (2017) επηβεβαηψζε-

θε φηη ζηελ εθπαίδεπζε ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο θαη φηη ζηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα 

επηδξνχλ 3 βαζηθνί ζπληειεζηέο εηζξνψλ σο εμσηεξηθνί παξάγνληεο ησλ δηαθπκάλζεσλ: ε 

δηαζεζηκφηεηα ζρνιηθψλ πφξσλ, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν θαη έλαο ιαλζάλσλ 

παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε βειηίσζή ηεο.  

     Ζ ζεσξία ηεο ραξηζκαηηθήο/κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πξνβάιεη φηη νη εγέηεο απμά-

λνπλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ελεξγνπνηνχλ ηηο πςειφηεξεο αμίεο (π.ρ., ηνλ αιηξνπηζκφ) ησλ ν-

παδψλ, κε ηξφπν πνπ νη νπαδνί ηαπηίδνληαη κε ηνλ εγέηε, ηελ απνζηνιή θαη ην φξακά ηνπ, 

αηζζάλνληαη θαιχηεξα γηα ηελ εξγαζία ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα εξγάδνληαη ζε έλα επίπεδν 

πνπ μεπεξλά απηφ ησλ απιψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ βαζηθψλ πξνζδνθηψλ (Avolio 1999, 

Bass 1985, Conger & Kanungo 1998). πγθεληξσηηθέο κειέηεο (Avolio et al. 2004), ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλεο κηα ζεηξάο απφ κεηά-αλαιπηηθέο κειέηεο, δείρλνπλ φηη ε κεηαζρεκαηη-

ζηηθή/ραξηζκαηηθή εγεζία ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (ηεο εγεζίαο) θαη 

κε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ νξγαλσηηθψλ δεηθηψλ απφδνζεο, φπσο ε παξαγσγηθφηεηα θαη ν 

θχθινο εξγαζηψλ, ζε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο νξγαλψζεσλ, θαηαζηάζεηο, επίπεδα 

αλάιπζεο θαη θνπιηνχξεο.  

 

7.4 Σα νθέιε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ/ζψλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηα-

ζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ησλ δηαζηάζεψλ ηεο, νη εθπαηδεπφκελνη/εο σθεινχληαη ζε ηξία 

επίπεδα: ζε επίπεδν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ αιιά θαη ζηάζεσλ.  
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     Δίλαη αιήζεηα πσο θηλεηνπνηνχληαη, εμνηθεηψλνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο λέεο εθ-

παηδεπηηθέο κεζφδνπο, απηελεξγνχλ θαη ζπλερψο ιακβάλνπλ λέεο γλψζεηο. Απνθηνχλ θαη‟ 

επέθηαζε λέεο δεμηφηεηεο θαη δηεπθνιχλνληαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο κέζα απφ ηελ έ-

γθαηξε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε πνπ ηνπο δίλνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηέο ηνπο. Βέβαηα, φια 

απηά ζπλδένληαη άκεζα κε ηε δηάζεζε θαη ηε ζέιεζή ηνπο, ηε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ηελ 

νκαδηθφηεηα απφ ηε κηα πιεπξά, ελψ  απφ ηελ άιιε ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηψληαη απφ 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηέο/ηξηεο ησλ νκάδσλ ηνπο.   

     Ζ άπνςε ησλ ζπλαδέιθσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα επηβεβαηψλεηαη πιήξσο απφ ηε βηβιη-

νγξαθία, κηαο θαη ν/ε εθάζηνηε εθπαηδεπηήο/ηξηα είλαη ζεκαληηθφ λα δηαζέηεη θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη ηηο αλάγθεο ησλ εθ-

παηδεπφκελσλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη κε 

θάζε ηξφπν λα ηνπο βνεζήζεη λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα ελδπλακψζνπλ ηελ απηελέξγεηά 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην λα δηαζέηεη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο βνεζά 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηή/ηξηα λα δηαρεηξηζηεί θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ ζην 

πιαίζην ηεο νκάδαο θαη νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ σο βαζηθφ ζεκείν αλαθνξά ηηο πνιηηη-

ζκηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη θαηαζηάζεηο βέβαηα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αλαζηαιηηθά θαη λα δπζρεξαίλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Απηφ κπνξεί λα ζπληζηά α-

πφξξνηα ηεο αδπλακίαο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηή/ηξηαο λα αληαπνθξηζεί ή κπνξεί λα απνξξέεη 

απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα, ε νπνία δελ είλαη ζε ζέζε λα άξεη ηέηνηνπ είδνπο δπζθνιίεο νη ν-

πνίεο κπνξεί λα αλαθχςνπλ (Κφθθνο, 2005). 

     Σέινο, ζε επίπεδν ζηάζεσλ ελλέα ηνπιάρηζηνλ απαληήζεηο ζρεηίδνληαη κε ξηδηθή αιια-

γή ηξφπνπ ζθέςεο, επξχηεξε αληίιεςε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κάζεζε, εκπηζηνζχλε, 

ελζσκάησζε δηαπνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, παξαθίλεζε πνπ εκπλέεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ ε-

μέιημε ηεο νκάδαο (inspirational motivation). Δίλαη εκθαλέο πσο νη ζπκκεηέρνληεο/ζεο 

ζηελ έξεπλα αληηιακβάλνληαη ηα νθέιε σο ζπλδπαζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κεηαζρεκαηη-

ζηηθήο εγεζίαο θαη ησλ αξρψλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζαλ ζην φθεινο πνπ ζα έρεη ε ίδηα ε εθ-

παίδεπζε ελειίθσλ σο πνιηηηθή ζε πεξίπησζε πνπ πεηχρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε & εθπαί-

δεπζε ηζφηηκε γηα φινπο/εο ρσξίο απνθιεηζκνχο ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρε-

καηηζηηθήο εγεζίαο. Σε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ καο επξήκαηνο επηβεβαηψλεη ε βη-

βιηνγξαθία, θαζψο ν Nick Hodge (2017) αλαθέξεη πσο ην θαζήθνλ ηεο αλζξσπφηεηαο εί-

λαη ε ελζσκάησζε, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ε πξνζηαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο θνηλσ-
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λίαο θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεμάξηεζε, αιιειεπίδξαζε, ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη 

ηελ θνηλή ζπκκεηνρή/ ζπκκεηνρηθφηεηα.  

 

7.5 Δγθπξόηεηα θαη αμηνπηζηία   

    ε κία πνηνηηθή έξεπλα ε ζθνπηκφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ειέγρσλ γηα εγθπξφηεηα θαη 

αμηνπηζηία είλαη έλλνηεο ρξήζηκεο θαη έρνπλ ηδηαίηεξε αμία, φπσο ζα είραλ θαη ζε κία πνζν-

ηηθή έξεπλα (Ησζεθίδεο, 2008). χκθσλα κε ηε Morrow (2005) νη δχν έλλνηεο ηεο εγθπξφ-

ηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο είλαη θξηηήξηα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηελ επηζηεκνινγία, πνπ 

βνεζάεη λα γίλεη φινο ν εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ζε κία πνηνηηθή έξεπλα.   

     ηαλ κηιάκε γηα εξεπλεηηθή εγθπξφηεηα (validity) νη Berg & Mansvelt (2000) ιέλε φηη 

αλαθεξφκαζηε ζηνλ βαζκφ αληηζηνίρηζεο ησλ ζθνπψλ, ππνζέζεσλ θαη εξσηεκάησλ ηεο 

έξεπλαο κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ιάβακε ζην ηέινο θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξεπλε-

ηηθήο καο δηαδηθαζίαο. Πφζν δειαδή ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη, αιιά θαη ε 

αλάιπζε θαη ε εξκελεία ηνπο, είλαη επαξθή θαη θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο, ηαη-

ξηάδνπλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ή δίλνπλ νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο ζηα εξεπλε-

ηηθά καο εξσηήκαηα. (Ησζεθίδεο, 2008).  

     Οη πην γλσζηνί ηχπνη εξεπλεηηθήο εγθπξφηεηαο θαηά ηνλ Winter (2000) είλαη ε Πεξη-

γξαθηθή (descriptive), πνπ «ζρεηίδεηαη κε ηελ αθξίβεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ θαη κε κηα ζεηξά απφ εζθεκκέλα ή φρη ιάζε θαη πξνθαηαιήςεηο (biases) 

ηνπ εξεπλεηή» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 270), ε Δξκελεπηηθή (interpretative), ε νπνία «αλα-

θέξεηαη ζην βαζκφ αληηζηνίρηζεο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηηο εξκελείεο θαη ηηο αλα-

παξαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 270). ηελ πξαγκαηηθφ-

ηεηα δειαδή μερσξίδεη φια ηα δεδνκέλα ζε έγθπξα, ιηγφηεξν έγθπξα, θαζφινπ έγθπξα (Η-

σζεθίδεο, 2008).  ηε ζπλέρεηα, ε Θεσξεηηθή εγθπξφηεηα (theoretical validity) «αλαθέξε-

ηαη ζηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ θαη δηαηχπσζεο ζεσξεηηθψλ ζέζεσλ (ζεσξεηηθνπνίεζε) 

πνπ έρνπλ επξχηεξεο ζπλέπεηεο θαη απήρεζε» (Ησζεθίδεο, 2008, ζει. 270), ελψ ηέινο ε 

Αμηνινγηθή (evaluating) αμηνινγεί εάλ ππάξρεη εγθπξφηεηα ή φρη ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθα-

ζία (Ησζεθίδεο, 2008).   

 Αλάινγα κε ηε Morrow θαη ζηνλ ίδην ηφλν, ε Mason (2011) αλαδεηθλχεη ηνλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα αλαιχζεη δεδνκέλα κε πξνζνρή, α-

θξίβεηα, εληηκφηεηα. Να απνδείμεη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεζφδσλ ηνπ/ηεο, 

ελψ γηα λα ππάξρεη  εξεπλεηηθή εγθπξφηεηα νθείιεη λα παξνπζηάδεη ηελ πνξεία ηνπ ζθε-

πηηθνχ θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπ.  χκθσλα κε ηνπο Miles θαη Huberman (1994), Silver-
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man (1997), Silverman (2000) θαη Winter (2000) ππάξρνπλ αξθεηνί θαη δηαθνξεηηθνί ηξφ-

πνη θαη πξαθηηθέο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο πνηνηηθήο θνηλσλη-

θήο έξεπλαο, φπσο ν ηξηγσληζκφο, ε επηθχξσζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε αξρή ηεο δηά-

ςεπζεο, ε ζπλερήο ζχγθξηζε, ε πεξηεθηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ε αλάιπζε εμαη-

ξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ, ν έιεγρνο απφ άιινπο εξεπλεηέο, ε ζπκκεηνρηθή ή νκαδηθή έξεπλα 

θαη αλάιπζε, ν έιεγρνο ησλ αδπλακηψλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπ εξεπλεηή (Ησζεθίδεο, 

2008).   

  « πσο επηζεκαίλνπλ νη  Kirk and Miller (1986, ζει. 11) θαη ν  Silverman (1993, ζει. 

144), ηα ζέκαηα ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο είλαη ζεκαληηθά, δηφηη ζε απηά ε α-

ληηθεηκεληθφηεηα ηεο (θνηλσληθήο επηζηεκνληθήο) έξεπλαο είλαη ζε θίλδπλν. Ο ζηφρνο ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ είλαη λα παξάγεη πεξηγξαθέο ελφο θνηλσληθνχ θφζκνπ -  φρη κφλν 

θάπνηεο  πεξηγξαθέο, αιιά  πεξηγξαθέο πνπ κε θάπνην ειεγρφκελν ηξφπν αληηζηνηρνχλ 

ζηνλ θνηλσληθφ θφζκν πνπ πεξηγξάθεηαη. Αθφκα θη αλ φιεο νη πεξηγξαθέο ζπλδένληαη κε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πξννπηηθή θαη σο εθ ηνχηνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πα-

ξά ηελ αλαπαξαγσγή ηεο (Hammersley, 1992), είλαη δπλαηφλ απηή λα πεξηγξάςεη ηελ θνη-

λσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε εκπεηξηθφ έιεγρν» (Pe-

rakyla, 1997, ζει.201). ζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία (reliability) ηεο πνηνηηθήο θνηλσληθήο 

έξεπλαο απηή έρεη ζρέζε κε ηε ζπλέπεηα θαη κε ην πφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έ-

ρνπλ κηα γεληθφηεξε εθαξκνγή θαη ζεκαληηθφηεηα.   

     Απφ ηε κηα «νη Kirk θαη Miller (1986, ζει. 69) θαζνξίδνπλ ηελ αμηνπηζηία σο „ηνλ βαζ-

κφ ζηνλ νπνίν ην εχξεκα είλαη αλεμάξηεην απφ ηπραίεο πεξηζηάζεηο ηεο έξεπλαο‟. ηελ ε-

ζλνγξαθηθή έξεπλα, ε αμηνπηζηία  ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζπλεπάγεηαη  „εάλ ή 

εάλ φρη (θαη ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο) ν εζλνγξάθνο  ζα πεξίκελε λα ιάβεη ηελ ίδηα δηαπί-

ζησζε αλ απηφο ή απηή πξνζπαζνχζε θαη πάιη κε ηνλ ίδην ηξφπν‟». (Perakyla, 1997, 

ζει.201). Απφ ηελ άιιε, φπσο  επηζεκαίλεη ν  Silverman (1993, ζει. 146-8), αιιά θαη νη 

Hammersley θαη Atkinson (1983, ζει.144-61)   ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο είλαη ζηελά ζπλ-

δεδεκέλνο κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζεκεηψζεσλ πεδίνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ηνπο (ζην Perakyla, 1997, ζει.203).  

 

7.6 Πεξηνξηζκνί, πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, αλαθέξνπκε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο ηεο δηθήο καο 

έξεπλαο. Καηά ηελ άπνςή καο νη δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη ε εθαξκν-

γή ηνπο είλαη απφ ηνπο πιένλ θαηάιιεινπο θαη πην ζχγρξνλνπο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο θαη 
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κάζεζεο ελειίθσλ. Νηψζνπκε ινηπφλ φηη ήκαζηαλ ήδε επεξεαζκέλνη, ζεηηθά πξνζθείκε-

λνη, αιιά θαη «πξνθαηεηιεκκέλνη» πξνο ην εξεπλεηηθφ καο ζέκα.  

     Γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πεξηνξηζκφ εθαξκφζακε δχν πξναλαθεξφκελεο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εγθπξφηεηαο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο: ηελ πεξηεθηηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (comprehensive data treatment) θαη ηνλ έιεγρν ησλ αδπλακηψλ 

θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηεο εξεπλήηξηαο (researcher biases). ηφρνο καο ήηαλ λα ειέγμνπκε 

πφζν έρνπκε επεξεαζηεί εκείο απφ ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. Με ηελ πξψηε πξαθηηθή θαηαθέξακε λα ζπκπεξηιάβνπκε φια ηα 

πνηνηηθά καο δεδνκέλα ζηελ αλάιπζε ζαλ έλα εληαίν ζχλνιν, ρσξίο λα βγάινπκε ζπκπε-

ξάζκαηα κφλν απφ ηηο επηζπκεηέο θαη αξεζηέο ζ‟ εκάο εξκελείεο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Με ηελ εθαξκνγή ηεο δεχηεξεο θαη κέζσ ηεο εληαηηθήο θαη ζε 

βάζνο επηθνηλσλίαο καο κε ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/ζεο ζηελ έξεπλα, ζπλερψο ειέγρακε 

ηπρφλ αδπλακίεο ή πξνθαηαιήςεηο καο. ιεο νη εξκελείεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά καο ήηαλ 

έλαο ζπλερήο αγψλαο κε ζηξέβισζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ελίζρπζεο ηεο ζπλνιηθήο 

εγθπξφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (Ησζεθίδεο, 2008). Παξάιιεια, δηαθξίλακε θη 

έλαλ κηθξφ θίλδπλν πεξηνξηζκέλσλ θαη κε αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ιφγσ ηνπ φηη ηα δε-

δνκέλα ζπιιέρζεθαλ κέζσ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ κε ηε ρξήζε νδεγνχ ζπλέληεπμεο 

θαη ραξαθηεξίδνληαη έληνλα απφ ζηνηρεία ππνθεηκεληθφηεηαο θαη πξνζσπηθψλ εθηηκήζεσλ. 

      Άιινο πεξηνξηζκφο αθνξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ πξνεγνχκελεο αλαιπηηθέο α-

λαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηε ρψξα καο. Ζ δηθή καο έξεπλα σο πξψηε θαηαγξαθή δελ ζα κπν-

ξνχζε λα θαιχςεη φια ηα πεδία ελφο ηφζν πινχζηνπ θαη ζχλζεηνπ ζέκαηνο. Οη πξνεγνχκε-

λνη/εο εξεπλεηέο/ηξηεο αζρνιήζεθαλ είηε κε ηελ εθαξκνγή ηεο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

γεληθά, είηε κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Έηζη, δελ ππήξραλ επξή-

καηα γηα λα ηα αμηνπνηήζνπκε θαη λα εκβαζχλνπκε πεξηζζφηεξν ην ζέκα.   

     Δμάιινπ, έρνπλ θαηαγξαθεί θαη εξκελεπηεί κφλν νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ 

ελειίθσλ. Πξφηαζή καο είλαη ζε επφκελε έξεπλα λα θαηαγξαθνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κεηαζρεκαηη-

ζηηθήο εγεζίαο γηα λα έρνπκε νινθιεξσκέλε εηθφλα. Θα είρε ηδηαίηεξν λφεκα λα εληνπη-

ζηνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο, ηη πεξηκέλνπλ απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηέο/ηξηέο ηνπο 

θαη πνηα είλαη ηα νθέιε πνπ δηαθξίλνπλ ζηε δηαδηθαζία απηή. Δπίζεο, πνηνη παξάγνληεο 

ηελ επεξεάδνπλ θαη ηη ζα αληηπξφηεηλαλ νη ίδηνη/εο. Πνηεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο θαη ηε-
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ρληθέο ραξαθηεξίδνπλ νη εθπαηδεπφκελνη/εο  πην απνηειεζκαηηθέο θαη πνηεο δεμηφηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ/ηξηψλ ηνπο εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν.  

     Δλφςεη ηεο εθπφλεζεο δχν βαζηθψλ ηνκεαθψλ ζηξαηεγηθψλ απηή ηελ πεξίνδν ζηε ρψξα 

καο, γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε (ΓΒΜ) θαη ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Δ-

ΔΚ), είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αμηνπνηεζνχλ αλάινγα εξεπλεηηθά επξήκαηα θαη λα ζπκ-

βάιινπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ζπ-

κπιεξψλνληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Παξάξηεκα Α: Οδεγόο ζπλέληεπμεο 

 

Πξνζσπηθά ζηνηρεία: 

Ολνκαηεπψλπκν  

 

 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν/ πνπδέο  

 

 

Δπαγγεικαηηθή ηδηφηεηα  

 

 

Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζπλνιηθά  

 

 

Έηε εκπεηξίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελε-

ιίθσλ 

 

 

 

Φνξέαο/ Γνκή / Οξγάλσζε  
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1
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πψο αληηιακβάλνληαη θαη πψο πεξηγξάθνπλ νη εθπαηδεπ-

ηέο/ηξηεο ελειίθσλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (ΜΖ) κέζα απφ ηελ 

εκπεηξία ηνπο?  

Κχξηεο εξσηήζεηο Γηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο 

 

Πψο ζα πεξηγξάθαηε ην φξακα πνπ 

έρεηε γηα ηε δνπιεηά ζαο σο εθπαη-

δεπηήο/ηξηα ελειίθσλ; 

 

(ηδεαιηζηηθή επίδξαζε: 

idealized influence) 

Τπνεξψηεζε 1:  Με πνηνπο ηξφπνπο 

θαη ζπκπεξηθνξέο εκπλέεηε ηνπο/ηηο  

εθπαηδεπφκελνπο/εο; 

 

Τπνεξψηεζε 2:  Πψο θεξδίδεηε ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπο;  

 

Πψο ζπκβάιιεηε ζηελ πλεπκαηηθή 

εμέιημε ηεο νκάδαο ζαο; 

 

(εκπλεπζκέλε παξψζεζε: 

inspirational motivation) 

Τπνεξψηεζε 1:  Με πνηνπο ηξφπνπο 

πξνσζείηε ηελ νκαδηθή εξγαζία; 

 

Τπνεξψηεζε 2: Πψο νδεγείηε 

ηνπο/ηηο  εθπαηδεπφκελνπο/εο ζηελ 

απηνθξηηηθή θαη ηνλ αλαζηνραζκφ; 

 

Πψο θάλεηε ηνπο/ηηο  εθπαηδεπφκε-

λνπο/εο λα ζθέθηνληαη θαη λα πξάη-

ηνπλ κε βάζε ηε ινγηθή; Πψο ηνπο 

θηλεηνπνηείηε δηαλνεηηθά;  

 

(δηαλνεηηθφ εξέζηζκα:  

intellectual stimulation) 

Τπνεξψηεζε 1:  Ση θίλεηξα ηνπο πα-

ξέρεηε γηα λα ιεηηνπξγνχλ κε θαηλν-

ηνκία θαη δεκηνπξγηθφηεηα; 

 

Τπνεξψηεζε 2: Ση θάλεηε γηα λα πα-

ξάγνπλ δεκηνπξγηθή ζθέςε; 
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Τπνεξψηεζε 3: Πψο δεζκεχνληαη γη‟ 

απηφ; 

Πψο πξνσζείηε ηελ πξνζσπηθή αλά-

πηπμε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζαο; 

 

 

 

 

Πψο ιεηηνπξγείηε εμαηνκηθεπκέλα γηα 

θάζε εθπαηδεπφκελφ ζαο; 

 

(εμαηνκηθεπκέλε ζεψξεζε:  

individualized consideration) 

Τπνεξψηεζε1:  κε πνηνπο ηξφπνπο 

ηνπο ελζαξξχλεηε ή ηνπο ππνζηεξίδε-

ηε, ηνλ θαζέλα μερσξηζηά, ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο; 

 

 

Τπνεξψηεζε2: Ση άιιν θάλεηε ρσξη-

ζηά γηα ηνλ θαζέλα θαη ηελ θαζεκηά; 

 

 

 

2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Μέζα απφ πνηνπο ξόινπο εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο? 

Κχξηεο εξσηήζεηο 

 

Γηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο 

Πνηνη πηζηεχεηε φηη είλαη νη ξφινη ζαο 

σο εθπαηδεπηήο/ηξηα ελειίθσλ; 

Τπνζέζηε φηη κέζα ζηε δνπιεηά ζαο 

αιιάδαηε θαπέια, αλάινγα κε ηνλ 

εθάζηνηε ξφιν ζαο.  

 

Τπνεξψηεζε 1:  Ση ζα έγξαθαλ θάζε 

θνξά απηά ηα θαπέια; 
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Τπνεξψηεζε 2:  Πνηα νλφκα-

ηα/επίζεηα ζα δίλαηε θάζε θνξά ζηνλ 

εαπηφ ζαο; 

 

3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πνηνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο (εμσηεξηθέο πξνυπνζέζεηο) επε-

ξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη 

πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο? 

Κχξηεο εξσηήζεηο 

 

Γηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο 

Πνηεο εμσηεξηθέο πξνυπνζέζεηο  

ρξεηάδεηαη λα ηζρχνπλ γηα ηελ απνηε-

ιεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ΜΖ.; 

 

Τπνεξψηεζε 1:  Ση ζεσξείηε φηη είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ εθπαίδεπζε ε-

λειίθσλ; 

 

Τπνεξψηεζε 2:  Ση είλαη ζεκαληηθφ 

θαη απφ πνηνπο εμαξηάηαη;  

Μεηά απφ φια φζα ζπδεηήζακε, 

ζα ιέγαηε ηειηθά φηη βνεζάεη ε εθαξ-

κνγή ηεο ΜΖ ηνπο ελήιηθνπο εθπαη-

δεπφκελνπο θαη πψο; 

 

Πνηα είλαη ηα νθέιε ηεο γηα ηνπο/ηηο 

ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνπο/εο; 

 

Πεξηγξάςηε κνπ έλα γλψξηκν πεξη-

ζηαηηθφ. 
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Παξάξηεκα Β: Άμνλεο – Απαληήζεηο, ηδέεο εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ 

 

Άμνλαο 1. Η αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ ελειίθσλ γηα ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο (ΜΗ) κέζα από ηελ εκπεηξία ηνπο  

1.1 πκπεξηθνξέο εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ σο έκπλεπζε θαη ηδεαιηζηηθή επίδξαζε 

(Υάξηζκα) πξνο ηνπο/ηηο  εθπαηδεπόκελνπο/εο  

Δπηξξνή-Δκπηζηνζύλε-εβαζκόο 

Δθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ πνπ έδσζαλ 

αλάινγεο απαληήζεηο  

 

n 

Σαπηόζεκεο/ πλαθείο ηδέεο & απαληή-

ζεηο  

ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ4, ΔΔ5, 

ΔΔ6, ΔΔ7, ΔΔ8, ΔΔ10, 

ΔΔ12, ΔΔ13, ΔΔ16, 

ΔΔ17, ΔΔ18  

 

13 

1. Μεηαδνηηθφηεηα, νξζά επηρεηξήκαηα 

θαη αθέξαηε πξνζσπηθφηεηα. πλείδε-

ζε ηνπ ξφινπ, ζπγθεθξηκέλεο αμίεο. 

Καιή γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέ-

λνπ. Βησκαηηθέο αζθήζεηο 

ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ3, ΔΔ4, 

ΔΔ5, ΔΔ8, ΔΔ9, ΔΔ10, 

ΔΔ11, ΔΔ12, ΔΔ13, 

ΔΔ17, ΔΔ18  

 

13 

2. Αμηνπνηψ ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απν-

θηήζεη θαη ηελ εκπεηξία δσήο πνπ δηα-

ζέηνπλ 

ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ3, ΔΔ4, 

ΔΔ6, ΔΔ7, ΔΔ8, ΔΔ12, 

ΔΔ13, ΔΔ14, ΔΔ15 

 

11 

3. Σνπο ελζαξξχλσ λα εθθξάδνληαη θαη 

λα εληζρχνπλ ηα πξνηεξήκαηά ηνπο, λα 

βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Παίξ-

λνπλ ζέζε θαη θξίλνπλ… Δλδπλάκσ-

ζε, θηλεηνπνίεζε, ελεξγνπνίεζε, αηζη-

νδνμία, ρηνχκνξ & ραιαξφ θιίκα  

ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ4, ΔΔ6, 

ΔΔ7, ΔΔ8, ΔΔ12, Δ-

Δ13, ΔΔ14, ΔΔ15, Δ-

Δ17 

 

11 

4. Δμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε – Κάλσ 

δηάγλσζε ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο αλα-

γθψλ. έβνκαη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηηο 

αλάγθεο θαη ηε δηάζεζή ηνπο-

Λεηηνπξγψ κε επειημία –Σνπο απνδέ-
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ρνκαη  

ΔΔ2, ΔΔ5, ΔΔ7, ΔΔ9, 

ΔΔ11, ΔΔ13, ΔΔ14, 

ΔΔ17, ΔΔ18 

 

9 

5. Γεκηνπξγψ έλα φξακα γηα ηελ θαζν-

δήγεζή ηνπο ζηελ αιιαγή! ίγνπξα 

ηνπο εκπλέσ… Γίλσ ην παξάδεηγκα ζε 

φινπο… 

ΔΔ2, ΔΔ3, ΔΔ4, ΔΔ5, 

ΔΔ7, ΔΔ8, ΔΔ9, ΔΔ10, 

ΔΔ11, ΔΔ12, ΔΔ13, 

ΔΔ14, ΔΔ15, ΔΔ16, 

ΔΔ17 

 

15 

6. Δλζπλαίζζεζε/ κπαίλσ ζηε ζέζε ηνπο/ 

ηαπηίδνκαη καδί ηνπο/ Μνηξάδνκαη δη-

θέο κνπ εκπεηξίεο καδί ηνπο 

Δηιηθξίλεηα, δηθαηνζχλε, εκπηζηνζχλε, ζε-

βαζκφο 

ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ3, ΔΔ4, 

ΔΔ5, ΔΔ6, ΔΔ7, ΔΔ12, 

ΔΔ14, ΔΔ15, ΔΔ17 

 

11 

7. Δπηθνηλσλψ – ζπδεηψ - εθθξάδσ ηελ 

άπνςή κνπ ηεθκεξησκέλα - αθνχσ ηε 

δηθή ηνπο/ Διεπζεξία ζθέςεο- λένη ν-

ξίδνληεο/ Φηιηθφ & Θεηηθφ θιίκα ζηελ 

νκάδα 

 

1.2 Σξόπνη πξνώζεζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ Οκα-

δηθόηεηα 

Δθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ πνπ έδσζαλ 

αλάινγεο απαληήζεηο  

 

n 

Σαπηόζεκεο/ πλαθείο ηδέεο & απαληή-

ζεηο  

ΔΔ1, ΔΔ4, ΔΔ5, ΔΔ7, 

ΔΔ12, ΔΔ13, ΔΔ16, 

ΔΔ18  

 

8 

8. Γίλνληαο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη 

νξίδνληαο πιαίζην ιεηηνπξγίαο, κνηξά-

δνληαο ξφινπο ζηελ νκάδα  

ΔΔ2, ΔΔ3, ΔΔ4, ΔΔ6, 

ΔΔ9, ΔΔ10, ΔΔ14, Δ-

Δ16,  

 

8 

9. Δπελδχνπκε ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο 

εληζρχνληαο ηε ζπκκεηνρηθφηεηα ησλ 

κειψλ κε βησκαηηθέο αζθήζεηο θαη 

ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη κέζα γηα ηελ 
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εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ΔΔ11, ΔΔ14, ΔΔ15, 

ΔΔ16, ΔΔ17 

5 10. Με εκπηζηνζχλε, αθνζίσζε, αμηνιφ-

γεζε θαη επνπηεία 

 

1.3 Η πλεπκαηηθή εμέιημε ηεο νκάδαο κέζα από ηελ απηνθξηηηθή θαη ηνλ αλα-

ζηνραζκό ησλ εθπαηδεπνκέλσλ - Πλεπκαηηθή αλάηαζε 

 

Δθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ πνπ έδσζαλ 

αλάινγεο απαληήζεηο 

 

n 

Σαπηόζεκεο/ πλαθείο ηδέεο & απαληή-

ζεηο  

ΔΔ2, ΔΔ4, ΔΔ5, ΔΔ10, 

ΔΔ11, ΔΔ12, ΔΔ16   

 

7 

11. Μέζσ απηνγλσζίαο θαη απηναμηνιφ-

γεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

ΔΔ3, ΔΔ4, ΔΔ6, ΔΔ7, 

ΔΔ8, ΔΔ15, ΔΔ18, 

 

7 

12. Μέζσ ελεξγνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπν-

κέλσλ κε ηε βνήζεηα εθπαηδεπηηθψλ 

ηερληθψλ θαη κέζσλ 

ΔΔ1, ΔΔ3, ΔΔ8, ΔΔ9, 

ΔΔ13, ΔΔ17  

 

6 

13. Με ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ ζπκπεξη-

θνξάο 

   

1.4 Σα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζηνπο/ηηο εθπαηδεπόκελνπο/εο γηα λα ιεηηνπξγνύλ 

κε θαηλνηνκία – δεκηνπξγηθόηεηα – ινγηθή 

Δθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ πνπ έδσζαλ 

αλάινγεο απαληήζεηο 

 

n 

Σαπηόζεκεο/ πλαθείο ηδέεο & απαληή-

ζεηο  

ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ3, ΔΔ5, 

ΔΔ6, ΔΔ7, ΔΔ11, 

ΔΔ12, ΔΔ13, ΔΔ15, 

ΔΔ17, ΔΔ18  

 

12 

14. Δζσηεξηθά θίλεηξα:  

βησκαηηθά εξγαζηήξηα,  

ελεξγεηηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο  
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ειεπζεξία, πξσηνβνπιίεο πξφθιεζε, απ-

ηνγλσζία, ελζπλαίζζεζε, εκςχρσζε, 

αιιειεγγχε, θιίκα ελφηεηαο, ζπλεξγαζίαο 

ΔΔ4, ΔΔ8, ΔΔ9, ΔΔ10, 

ΔΔ14, ΔΔ16 

 

6 

15. Δμσηεξηθά θίλεηξα:  

αληακνηβή, επηβξάβεπζε, έπαηλνο, ξφινπο 

κε κεγαιχηεξεο επζχλεο & αξκνδηφηεηεο, 

δηθηχσζε 

 

1.5 Γέζκεπζε θαη αλάιεςε επζύλεο από ηνπο/ηηο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο ζπκκεηέρν-

ληεο/ζεο γηα θηλεηνπνίεζε θαη απηελέξγεηα   

 

Δθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ πνπ έδσζαλ 

αλάινγεο απαληήζεηο  

 

n 

Σαπηόζεκεο/ πλαθείο ηδέεο & απαληή-

ζεηο  

ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ4, ΔΔ6, 

ΔΔ7, ΔΔ16, ΔΔ17, 

ΔΔ18   

 

8 

16. πκβφιαην κάζεζεο, ζπκκεηνρή φισλ 

σο θαλφλαο ηεο νκάδαο, πιαίζην κε 

ζαθείο νδεγίεο & θαλφλεο, αμηνιφγεζε 

& αλαηξνθνδφηεζε (feedback)  

ΔΔ1, ΔΔ10, ΔΔ11, Δ-

Δ12, ΔΔ13, ΔΔ15 

 

6 

17. Διεπζεξία θηλήζεσλ, ιήςε απφθαζεο, 

πξνζσπηθή ιήςε επζχλεο, σξηκφηεηα, 

αιεζηλή αγάπε γηα ην αληηθείκελν, 

πξνηάζεηο & ελαιιαθηηθέο, επηβξά-

βεπζε 

   

1.6 Σξόπνη ελζάξξπλζεο θαη ππνζηήξημεο κε ζηόρν ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ θαη 

ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερόλησλ/ζώλ –  

Αλάπηπμε-Βειηίσζε δεμηνηήησλ  
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Δθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ πνπ έδσζαλ 

αλάινγεο απαληήζεηο  

 

n 

Σαπηόζεκεο/ πλαθείο ηδέεο & απαληή-

ζεηο  

ΔΔ4, ΔΔ5, ΔΔ6, ΔΔ8, 

ΔΔ9, ΔΔ11, ΔΔ12, 

ΔΔ16, ΔΔ17, ΔΔ18  

 

10 

18. Δλεκέξσζε -πιεξνθφξεζε -δηθηχσζε-

πξνψζεζε, παξαθίλεζε γηα ζπκκεην-

ρή, ελίζρπζε πξσηνβνπιίαο, αλάιεςε 

επζχλεο-επίβιεςεο κηθξψλ έξγσλ,  ελ-

ζάξξπλζε & ππνζηήξημε ζε αηνκηθφ 

επίπεδν 

ΔΔ1, ΔΔ3, ΔΔ4, ΔΔ7, 

ΔΔ8, ΔΔ9, ΔΔ12, Δ-

Δ13, ΔΔ15, ΔΔ16 

 

10 

19. Υξήζε επαγγεικαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

εξγαιείσλ, δσληαλά παξαδείγκαηα, 

μεθάζαξνη ζηφρνη, αηνκηθέο ζπλαληή-

ζεηο, αμηνιφγεζε, ακνηβή/ αληακνηβή  

ΔΔ2, ΔΔ3, ΔΔ6, ΔΔ10, 

ΔΔ11, ΔΔ14, ΔΔ16, 

ΔΔ17, ΔΔ18  

 

9 

20. εβαζκφο πξνζσπηθφηεηαο, ξπζκνχ 

ηνπ θάζε αηφκνπ, ηδηαηηεξνηήησλ, δηα-

πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε, 

 θαηαλφεζε,  ελζπλαίζζεζε 

   

Άμνλαο 2. Οη ξόινη ησλ εθπαηδεπηώλ/ηξηώλ ελειίθσλ θαηά ην εθπαηδεπηηθό 

ηνπο έξγν 

2.1 Πώο νξίδνπλ νη εθπαηδεπηέο/ηξηεο ελειίθσλ ηνπο ξόινπο ηνπο   

Δθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ πνπ έδσζαλ 

αλάινγεο απαληήζεηο  

 

n 

Σαπηόζεκεο/ πλαθείο ηδέεο & απαληή-

ζεηο  

ΔΔ5, EE9, EE10, 

ΔΔ14, ΔΔ16, EE17, 

ΔΔ18    

 

7 

21. Χο αξρεγφο ηεο νκάδαο, κε ζηφρν λα 

θξαηήζεη ηελ νκάδα ελσκέλε θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ θαηάζηαζε ζε έλα 
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ξπζκφ, εηξελνπνηφο, θσκηθφο, κάγνο 

EE4, EE7, ΔΔ12, ΔΔ13  

4 

22. Χο εθπαηδεπηήο, θνξέαο ηεο αιιαγήο, 

πξνσζεηήο, ηερληθφο, 

δηαπξαγκαηεπηήο 

EE1, EE2, EE3, EE4, 

ΔΔ6, ΔΔ7, ΔΔ8, EE10, 

EE11, EE12, EE13, 

EE17  

 

12 

23. Χο κέινο ηεο νκάδαο, πνπ ππφθεηηαη 

ζηηο πηέζεηο πνπ απηή αζθεί-θίινο, 

ζχκβνπινο, ζπλεξγάηεο, ζπκκαζεηήο, 

ζπλνδνηπφξνο, ζπλάδειθνο, 

ζπλάλζξσπνο, θίινο, θαιφο άλζξσπνο 

ΔΔ4, ΔΔ8, ΔΔ15  

3 

24. Χο «θνηλφ» έμσ απφ ηελ νκάδα, δεια-

δή άηνκν ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ηα κέιε 

ηεο νκάδαο ζα δείμνπλ απηά πνπ κφιηο 

έκαζαλ, επηδηψθνληαο ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηελ ελίζρπζε
14

  

Άμνλαο 3. Δμσηεξηθνί παξάγνληεο (εμσηεξηθέο πξνϋπνζέζεηο) πνπ επεξεά-

δνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειί-

θσλ  

3.1 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπ-

ζε ελειίθσλ     

Δθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ πνπ έδσζαλ 

αλάινγεο απαληήζεηο  

 

n 

Σαπηόζεκεο/ πλαθείο ηδέεο & απαληή-

ζεηο  

ΔΔ2, ΔΔ4, ΔΔ3, ΔΔ7, 

ΔΔ8, ΔΔ9, ΔΔ11, 

ΔΔ12, ΔΔ13, ΔΔ14, 

ΔΔ15, ΔΔ16, ΔΔ17, 

ΔΔ18 

 

 

14 

25. Αλζξψπηλνο παξάγνληαο:  

θξηηηθφ εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, θιίκα 

ζεβαζκνχ θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα, θξηηη-

θή ζθέςε/ δηάζεζε γηα αιιαγή/ θαηλνην-

κία, αλζξψπηλν δπλακηθφ, αμηνπνίεζε ησλ 

                                                 
14

 Rogers, Α. (1999). Ζ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. Αζήλα: Μεηαίρκην. 
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εκπεηξηψλ, δπλακηθή ηεο νκάδαο,  ελεξγε-

ηηθή ζπκκεηνρή, δίθηπν γλσζηψλ-θίισλ,  

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

ΔΔ2, ΔΔ5, ΔΔ6, ΔΔ7, 

ΔΔ10, ΔΔ17  

 

 

6 

26. Τιηθά ζηνηρεία:  

θαηάιιειεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ε-

πνπηηθφ πιηθφ, ρψξνο, πεξηνρή, πξνζβαζη-

κφηεηα, ρξνληθή ζηηγκή, ζεζκηθφ πιαίζην, 

νξγάλσζε, θαιφο ζρεδηαζκφο ηνπ εθπαη-

δεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνιηηηζκηθφ-

θνηλσληθφ-εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

   

3.2 Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ελε-

ιίθσλ     

Δθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ πνπ έδσζαλ 

αλάινγεο απαληήζεηο  

 

n 

Σαπηόζεκεο/ πλαθείο ηδέεο & απαληή-

ζεηο  

ΔΔ1, ΔΔ3, ΔΔ5, ΔΔ6, 

ΔΔ8, ΔΔ11, ΔΔ12, 

ΔΔ14, ΔΔ15, ΔΔ16, 

ΔΔ17, ΔΔ18 

 

12 

27. Απνηειεζκαηηθφο δηεπζπληήο-Ζγεζία, 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ, δηάζεζε γηα κά-

ζεζε, δηαρείξηζε ρξφλνπ, ζχλδεζε κε 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αλνηρηή δηαδηθα-

ζία ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, αμηνπνίεζε 

παιηάο γλψζεο 

ΔΔ2, ΔΔ3, ΔΔ4, ΔΔ7, 

ΔΔ10, ΔΔ11, ΔΔ13  

 

7 

28. Πνιηηεία θαη ην εθπαηδεπηηθφ καο ζχ-

ζηεκα, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, θαη 

ην επνπηηθφ πιηθφ 

   

Άμνλαο 4. Σα νθέιε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ελειί-

θσλ  

4.1 Σα νθέιε ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπόκε-
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λνπο/εο 

Δθπαηδεπηέο/ηξηεο 

ελειίθσλ πνπ έδσζαλ 

αλάινγεο απαληήζεηο 

 

n 

Σαπηόζεκεο/ πλαθείο ηδέεο & απαληή-

ζεηο  

ΔΔ1, ΔΔ3, ΔΔ5, ΔΔ8, 

ΔΔ 13 

 

 

5 

29. ε επίπεδν γλψζεσλ 

Να εθπαηδεπηνχλ ζε θαηλνχξγηεο κεζφ-

δνπο, λέεο ηερλνινγίεο, απηνκάζεζε, θηλε-

ηνπνίεζε   

ΔΔ2, ΔΔ3, ΔΔ4, ΔΔ6, 

ΔΔ7, ΔΔ11, ΔΔ12, Δ-

Δ15, ΔΔ17  

 

9 

30. ε επίπεδν δεμηνηήησλ 

Να αμηνινγήζνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα 

γλψζε, λα δηεπθνιχλνληαη ζηελ θαζεκεξη-

λφηεηά ηνπο, λα αηζζάλνληαη ελδπλακσκέ-

λνη, εκςπρσκέλνη, πγηείο & αζθαιείο, αι-

ιειεπίδξαζε   

ΔΔ1, ΔΔ3, ΔΔ4, ΔΔ6, 

ΔΔ7, ΔΔ15, ΔΔ16, Δ-

Δ17, ΔΔ18 

 

 

9 

31. ε επίπεδν ζηάζεσλ 

Να αιιάδνπλ ξηδηθά ηνλ ηξφπν ζθέςεο-

αληίιεςεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε κά-

ζεζε, λα εκπηζηεχνληαη. Αχμεζε θηλήηξσλ 

& απφδνζεο   

*θεινο ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειί-

θσλ: αλ πεηχρεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε & 

εθπαίδεπζε ηζφηηκε γηα φινπο/εο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο γηα θαλέλαλ. 
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ΤΠΔΝΘΤΜΙΗ 

Δίλαη ππνρξεσηηθφ λα εληάμεηε ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ ηεο νξηζηηθνπνηεκέλεο ηειηθήο εθδνρήο ηεο 

Μ.Γ.Δ. ζαο θαη λα ππνγξάςεηε ην αθφινπζν θείκελν:  

«Γειψλσ ξεηά φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 

1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ πξν-

ζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξα-

θήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ.» 

 

Τπνγξαθή:  

Αζαλαζία Λαδαξίδνπ 

 


