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Abstract: In the Teachers' Βoard of each school, different behaviors are manifested. In this
way, teachers acquire roles within the group. The tendency of each member to behave,
contribute and interact with the other members of the group in a specific way is characterized
by a role based on the Belbin model. The school Director, in the role of coordinator and in the
framework of a participatory and transformational leadership that promotes empathy among
the members, is responsible for the effective functioning of the Teachers' Board. Assigning
different tasks, taking into account the roles of teachers, participating in teamwork and
consolidating a climate of democratic dialogue, creates the conditions for the implementation
of a value-based administration.
Key words: Belbin’s role analysis, Teachers' Βoard, leadership, group member relationships.
Πεξίιεςε: ην χιινγν Γηδαζθφλησλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, εθδειψλνληαη δηαθνξεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο. Με ην ηξφπν απηφ νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ ξφινπο κέζα ζηελ νκάδα. Ζ
ηάζε ηνπ θάζε κέινπο λα ζπκπεξηθέξεηαη, λα ζπλεηζθέξεη θαη λα αιιειεπηδξά κε ηα
ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ραξαθηεξίδεηαη ξφινο κε βάζε ην
κνληέιν ηνπ Belbin. Ο Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ζην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαη
ζην πιαίζην κηαο ζπκκεηνρηθήο θαη κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο πνπ πξνσζεί ηελ
ελζπλαίζζεζε κεηαμχ ησλ κειψλ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Ζ αλάζεζε δηαθνξεηηθψλ θαζεθφλησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο
ξφινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ε εκπέδσζε θιίκαηνο
δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ, δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο γηα Γηνίθεζε πνπ βαζίδεηαη ζε αμίεο.
Λέμεηο θιεηδηά: αλάιπζε ξφισλ ηνπ Belbin, ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, εγεζία, ζρέζεηο κειψλ
νκάδαο.
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Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα αλαδείμεη ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί
πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζχιινγν δηδαζθφλησλ ζρνιείνπ γηα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη
κεηαμχ ηνπο. Δηδηθφηεξα ζηνρεχεη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη
ησλ ζρέζεσλ κε ην Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηα πνπ είλαη θαη ν ζπληνληζηήο/ζπληνλίζηξηα ηεο
νκάδαο.
Καηαξρήλ αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ππνρξενχληαη λα ιεηηνπξγνχλ φια
ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, πεξηγξάθνληαη θαηφπηλ νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη
εληφο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ πνπ απνηειεί κηα εξγαζηαθή νκάδα, δηαηππψλνληαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά κηαο απνηειεζκαηηθήο νκάδαο, απνηππψλνληαη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο
εληφο ηνπ πιιφγνπ θαη ηέινο αλαδεηθλχνληαη ζηνηρεία ηνπ ζπιιφγνπ, ψζηε λα ππάξμεη
δέζκεπζε θαη αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηελ νκάδα.
Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζρεδηάζηεθε κηθξν-έξεπλα κε ηελ κνξθή
ζπλεληεχμεσλ απφ εθπαηδεπηηθνχο, είλαη ε αλάιπζε νκάδσλ ηνπ Belbin, έλα απφ ηα πην
γλσζηά κνληέια γηα ηνπο ξφινπο ζε νκάδεο εξγαζηαθψλ ρψξσλ..

1. ύιινγνο Γηδαζθόλησλ
χκθσλα κε ην άξζξν 37 γηα ηε ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ ηεο
Αξ. Φ.353.1/324/105657/Γ1/02 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ 1340/16-10-02) «Ο χιινγνο
ησλ Γηδαζθφλησλ (.Γ.) είλαη ζπιινγηθφ φξγαλν ηνπ ζρνιείνπ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηδάζθνπλ ζ΄ απηφ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Έξγν ηνπ είλαη ε
ράξαμε θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, γηα ηελ νπνία είλαη
ππεχζπλνο. Οη απνθάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θηλνχληαη πάληνηε ζην πιαίζην ηεο
εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο».
ην ίδην άξζξν νξίδεηαη σο πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ ν Γηεπζπληήο/
Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ πνπ πξνζθαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο
ζπλεδξηάζεηο κε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.
ην πιαίζην ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φπνπ
επηθξαηεί ε ηεξαξρηθή δνκή, ν Γηεπζπληήο/ Γηεπζχληξηα είλαη πξντζηάκελε αξρή φινπ ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην ζρνιείν, θαζνδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αλαιακβάλεη
πξσηνβνπιίεο παηδαγσγηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα, ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο παξέρεη ζεηηθά θίλεηξα, ειέγρεη ηελ πνξεία ηνπο, ηνπο αμηνινγεί θαη
θξνληίδεη γηα ηε δηαηήξεζε θαη ζπλνρή ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ (Γξνχιηα-Πνιίηεο,
2008).
Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηαο ρνιηθήο Μνλάδαο, δειαδή ελφο ζηειέρνπο εθπαίδεπζεο
ζηελ Διιάδα, πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο, επζχλεο θαη ιεηηνπξγίεο πνιχ
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θαζνξηζηηθέο γηα ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη εθπαηδεπηηθνί, σο πθηζηάκελνη ηνπ Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηαο ηνπ
ρνιείνπ θαη δερφκελνη φιν ην βάξνο πινπνίεζεο ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη
εγθπθιίσλ, πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηεο
έκθαζεο ζηηο ηππηθέο θαη απξφζσπεο ζρέζεηο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηνπο ζθνπνχο κηαο
εθπαίδεπζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εγεζία θαη ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπκβάιινπλ φινη
εληφο ζρνιείνπ ( Καηζαξφο, 2008).
Όπσο επηζεκαίλεη ν Κακπνπξίδεο (2002), ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ είλαη δπλαηφ λα
απνηειέζεη εκπφδην ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ θαη πξννδεπηηθψλ ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ
ζπρλά, λα είλαη ρξνλνβφξεο, ρσξίο νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη λα θαηαιήγνπλ ζε κελ
θαηαιήγνπλ ζε παξαγσγηθέο ιχζεηο. Φπζηθά ζε έλα ηέηνην πνιππξφζσπν φξγαλν ε επζχλε
είλαη ζπιινγηθή, φκσο κεγάιν κέξνο αλήθεη ζηε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πνπ πξέπεη φρη
κφλν λα πξνεηνηκάδεη ζσζηά θαη λα έρεη ηελ επζχλε ηεο νκαιήο εμέιημεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ,
αιιά λα αζθεί γεληθφηεξα κε νκαδηθφ πλεχκα ηε Γηνίθεζε.

2. Χαξαθηεξηζηηθά Οκάδαο
Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο νη άλζξσπνη είλαη εληαγκέλνη ζε εζληθέο, νηθνλνκηθέο,
θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη άιιεο νκάδεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηακνξθψλνπλ ηε δηθή
ηνπο αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν, ηελ απηνεηθφλα ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα δηακνξθψλνπλ θαη ηελ
θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ.
Οκάδα ζεσξείηαη έλα δπλακηθφ ζχλνιν αηφκσλ ζε αιιειεμάξηεζε θαη δξα γηα ηελ επηηπρία
ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Οη νκάδεο ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην ζθνπφ, ηα επηηεχγκαηα
θαη ηελ πξνζέγγηζή ηνπο. Σα κέιε ησλ απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ είλαη πνιχ ζπλδεδεκέλα
κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ «αλήθεηλ» (Everard θαη Morris 1999).
χκθσλα κε ηνπο Blanchet θαη Trognon (1997), ε νκάδα είλαη έλα δηαθνξεηηθήο πθήο
ζχλνιν κε δηαθνξεηηθνχο λφκνπο θαη εμέιημε απ΄ φηη δηέπνληαη ηα άηνκα πνπ ηελ απνηεινχλ.
ηελ νκάδα ζπλαζξνίδνληαη πιεξνθνξίεο, ζπλαηζζήκαηα ή αηνκηθνί ζηφρνη πνπ ζπκβάιινπλ
ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ζπλφινπ πνπ αηζζάλεηαη θαη ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλαο άλζξσπνο.
Ο δεζκφο πνπ ζπλδέεη ηα κέιε ηεο νκάδαο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ αξρεγφ ηνπο ηεο νκάδαο
είλαη ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνληαη μεθηλνχλ απφ ην ζπλαίζζεκα
ηεο απνπξνζσπνπνίεζεο (απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο), θαηφπηλ κε ην ζπλαίζζεκα ηεο απεηιήο
(θφβνο θξίζεο), ην ζπλαίζζεκα ηεο εμάξηεζεο (νκαδηθή ζπγρψλεπζε) θαη ηειηθά ην
ζπλαίζζεκα ηεο εγθαηάιεηςεο (απνρσξηζκφο) (Blanchet θαη Trognon 1997).
ε κηα νκάδα αλαπηχζζνληαη αιιειεπηδξάζεηο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο έλα γεληθφ
κνληέιν αλαγλσξίζηκσλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο. Αξρηθά ε νκάδα ζπγθξνηείηαη, θαηφπηλ
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επέξρνληαη ζπγθξνχζεηο θαη μεθαζαξίδνληαη νη ξφινη, δεκηνπξγνχληαη θαλφλεο γηα ηε
ιεηηνπξγία θαη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ θαη ηέινο ειέγρεηαη ε απφδνζε ηεο νκάδαο
(Κακπνπξίδεο 2002).
Όζνλ αθνξά ηεο νκάδα πνπ δεκηνπξγείηαη ζην ρψξν εξγαζίαο, είλαη έλα ζχλνιν αηφκσλ
ζηνλ ίδην ρψξν, κε ίδην ζθνπφ θαη ζηφρνπο, ίδηεο επηδηψμεηο θαη ζπκθέξνληα πνπ επηηεινχλ
έλα θνηλφ έξγν. Κάζε κέινο έρεη ηε δηθή ηνπ ζέζε θαη φια έρνπλ νξηζηηθνχο δεζκνχο κεηαμχ
ηνπο (Γξεγνξίνπ-Ληάληαο, 2000).

3. Η αλάιπζε νκάδσλ ηνπ Belbin
Σε δεθαεηία ηνπ 1970 ν Meredith Belbin θαη ε εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα ζην Henley
Management College απνθάιπςαλ φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επηηπρία θαη ηελ απνηπρία
ησλ νκάδσλ δελ εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε δηάλνηα, αιιά πεξηζζφηεξν απφ ηε
ζπκπεξηθνξά. Οη εξεπλεηέο άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνπλ δηαθνξεηηθά είδε ζπκπεξηθνξάο
θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο νδεγνχλ ηα κέιε λα απνθηνχλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο κέζα ζηελ
νκάδα. Ωο ξφινο κέινπο νκάδαο ραξαθηεξίζηεθε ε ηάζε ηνπ θάζε κέινπο λα
ζπκπεξηθέξεηαη, λα ζπλεηζθέξεη θαη λα αιιειεπηδξά κε ηα ππφινηπα κέιε κε έλα
ζπγθεθξηκέλν ηξφπν (Κακπνπξίδεο 2002).
Οη ξφινη πνπ πξνζδηφξηζε ν Belbin (2013) είλαη:

πληνληζηήο (Go-ordinator). Δίλαη αμηφπηζηνο, απνζαθελίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη
πξνσζεί ηε ιήςε απφθαζεο.

Γηακνξθσηήο (Shaper). Δίλαη ν ελαιιαθηηθφο εγέηεο ν νπνίνο κπαίλεη κπξνζηά, σζεί
ηα πξάγκαηα λα πξνρσξνχλ.

Καηλνηφκνο (Innovator). Γεκηνπξγηθφο, κεηαξξπζκηζηήο κε θαληαζία, φρη ζπάληα
αλνξζφδνμνο, είλαη ην κέινο πνπ επηιχεη δχζθνια πξνβιήκαηα.

Δμεξεπλεηήο (Resources investigator). Δίλαη ν εμσζηξεθήο, ν ελζνπζηψδεο, ν
νκηιεηηθφο.

Αμηνινγεηήο (Monitor Evaluator). Νεθάιηνο, ζνβαξφο, δηνξαηηθφο, νμπδεξθήο.

πλεξγάζηκνο (Teamworker). Δξγαηηθφο, ήπηνο σο ραξαθηήξαο.

Δθαξκνζηήο (Implementer). Πεηζαξρηθφο, αμηφπηζηνο, ζπληεξεηηθφο αιιά
απνηειεζκαηηθφο.

Οινθιεξσηήο (Completer). Δξγαηηθφο, επηκειήο, επζπλείδεηνο, αλαδεηά ηελ πξφνδν.

Δηδηθφο (Specialist). Υαξαθηεξίδεηαη απφ κνλνδηάζηαην ηξφπν ζθέςεο. Παξέρεη
γλψζε θαη δεμηφηεηεο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο.
ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα εμήο: Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα
κηαο νκάδαο δελ εμαξηάηαη απφ ην άζξνηζκα κειψλ κε αμηνζεκείσηεο γλψζεηο. Ζ χπαξμε
αθφκε θαη ελφο κέινπο κε απμεκέλε δεκηνπξγηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα είλαη παξάγνληαο
επηηπρίαο ηεο νκάδαο. Έλαο ιφγνο απνηπρίαο ηεο νκάδαο είλαη φηη νη ξφινη δελ είλαη
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μεθάζαξνη, φηη νξηζκέλα κέιε νκάδαο δελ έρνπλ ξφινπο ή φηη απηνί πνπ έρνπλ, δελ
ηαηξηάδνπλ ζην ραξαθηήξα ησλ κειψλ.

4. Γηαηί ελεξγνύλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν νη εθπαηδεπηηθνί ζην . Γ.
Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ απνηειεί κηα ηππηθή νκάδα πνπ έρεη ζπζηαζεί απφ ηε Γηνίθεζε
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο πνπ ήδε έρνπλ αλαιπζεί πην πάλσ. ην χιινγν
πνπ απνηειείηαη απφ άηνκα κε δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα, εκπεηξίεο θαη γλψζεηο,
εθδειψλνληαη δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα απφ ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ. Ζ αλάιπζε ησλ
ξφισλ απηψλ κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Belbin εμεγεί ηελ εθδήισζε δηαθνξεηηθψλ ελεξγεηψλ,
φηαλ γηα παξάδεηγκα ν Γηεπζπληήο αλαθνηλψλεη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαησζνχλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη εθθξάδνπλ έκκεζα ή άκεζα δπζαξέζθεηα ή αδηαθνξνχλ κπνξεί λα
έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο εληφο ηεο νκάδαο, νη νπνίνη εθηφο ησλ ζεηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ έρνπλ θαη εγγελείο αδπλακίεο, φπσο απηφο ηνπ Γηακνξθσηή θαη ηνπ
Αμηνινγεηή νη νπνίνη έρεη ηελ αδπλακία λα αζθνχλ θξηηηθή, ή ηνπ Δμεξεπλεηή ν νπνίνο φηαλ
ράζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ, αδηαθνξεί ή ηνπ Δθαξκνζηή πνπ εθδειψλεη αθακςία ζηηο αιιαγέο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνζπαζνχλ λα αθνχζνπλ ην
Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηα, φηαλ αλαθνηλψλεη ηηο εξγαζίεο, κπνξεί λα έρνπλ ηνπο ξφινπο ηνπ
Οινθιεξσηή ή ηνπ πλεξγάζηκνπ πνπ γεληθά είλαη ελεξγεηηθνί αθξναηέο θαη εξγαηηθνί
(Belbin, 2013).

5. Χεηξηζκόο δπλακηθήο ηνπ πιιόγνπ γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά
Οη Blanchet θαη Trognon (1997) ζε κηα αλαζθφπεζε ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο,
αλαθέξνπλ φηη ν Kurt Lewin επηλφεζε ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο ησλ νκάδσλ θαη απέδεημε φηη
ε δπλακηθή ησλ νκάδσλ ζηεξίδεηαη ζηελ αιιειεμάξηεζε ησλ κειψλ ηνπο. Δληφο ησλ νκάδσλ
νη εμαξηήζεηο δεκηνπξγνχλ πνπ πξνθαινχλ αιιαγέο θαη ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδνπλ ηελ
ηζνξξνπία.
χκθσλα κε ηνπο Middlewood θαη Lumby (1998), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο γίλεηαη
αληηιεπηή απφ ην βαζκφ επίηεπμεο ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ θαζνξηζκέλσλ
απνηειεζκάησλ, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εξγαζία ηεο νκάδαο έρεη βειηηψζεη ηε κειινληηθή
ηεο ηθαλφηεηα, ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έρεη βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο.
Παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ηνπο
νπνίνπο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη ν Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα είλαη:

αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ επλνεί
ηελ ελεξγή αθξφαζε, ην δεκνθξαηηθφ δηάινγν θαη ηειηθά ηελ εκπέδσζε θιίκαηνο
εκπηζηνζχλεο,
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δεκηνπξγία επηκέξνπο νκάδσλ ηα κέιε ησλ νπνίσλ ζα ζπλεξγάδνληαη, ζα δηαθσλνχλ,
ζα δηαπξαγκαηεχνληαη, θαη ηειηθά ζα εηζεγνχληαη πξνηάζεηο πξνο ην χιινγν. Ζ
πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε κε ηελ εκπινθή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε
δηαδηθαζία εηζήγεζεο ζα γίλεηαη κε βάζε ην ξφιν ηνπ θάζε κέινπο.

ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ (δηαδηθαζία ζπδήηεζεο, ρξνληθή
δηάξθεηα, αξγνπνξία ζηελ πξνζέιεπζε θιπ) θαη αλάπηπμε πξνηχπσλ, ψζηε λα κεησζεί ην
άγρνο πνπ αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηηο δηαθσλίεο ή ηηο
ζπγθξνχζεηο θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο.

δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζπλεδξηάζεσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο
θαη λα κελ είλαη θνπξαζηηθή ε παξακνλή ζε ζπλεδξηάζεηο πνπ δηαξθνχλ πνιχ.
Ο Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα γλσξίδνληαο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
κπνξεί λα ηνπο αλαζέζεη δηαθνξεηηθά θαζήθνληα ηα νπνία επλννχληαη απφ ην πξνθίι ηνπο.
εκαληηθφ είλαη πάλησο λα κελ ππάξρεη εθπαηδεπηηθφο πνπ δελ έρεη ξφιν ή δελ έρεη
θαηαλνήζεη ηη αθξηβψο πξέπεη λα πξάμεη.
Ο Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα πξέπεη θαηαξρήλ λα γλσξίδεη φηη 1) ραξαθηεξηζηηθά ησλ
δηάθνξσλ ηχπσλ ξφισλ πνπ πξνηείλεη ν Belbin κπνξεί λα βξίζθνληαη ζην ίδην άηνκν, 2) φηη
εθηφο απφ ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε ξφινπ, ππάξρνπλ θαη αδπλακίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα
ιάβεη ππφςε. Καηφπηλ λα κεηαθέξεη ην κήλπκα ζηελ νκάδα φηη φινη νη ξφινη είλαη
ζπκπιεξσκαηηθνί θαη ρξήζηκνη γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηεο.
Γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε Γηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα δηαηππψζεη
έλα ειθπζηηθφ φξακα γηα ηνπο λένπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ δηνηθεί. (Αζαλαζνχια –
Ρέππα, 2008). Ζ κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία, κπνξεί λα εκπλεχζεη ηνπο άιινπο, φρη κε ηελ
εθαξκνγή δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ή ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθά είδε αληακνηβψλ αιιά
ελζαξξχλνληαο, αθππλίδνληαο θαη ζπλδένληαο ηελ εξγαζία κε ηελ αίζζεζε ηνπ λνήκαηνο θαη
ηεο αμίαο πνπ έρνπλ κέζα ηνπο νη άλζξσπνη (Goleman, 2000).
Ο παξαιιειηζκφο ηεο Γηεχζπλζεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε Γηεχζπλζε νξρήζηξαο πνπ πξέπεη
λα θαζνδεγήζεη θαη λα εκπλεχζεη ηνπο κνπζηθνχο δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ ζε απφιπηε
ζπλεξγαζία θαη αξκνλία, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζνπλ αηνκηθά θαη ηαπηφρξνλα λα
ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, απνδίδεη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ηελ πξνζπάζεηα
πνπ πξέπεη λα θαηαβάιεη ν Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα, γηα λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ε
νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.

6. Αλάδεημε ζηνηρείσλ ηνπ πιιόγνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο
Ο Goleman (1997) αλαθεξφκελνο ζηελ ελζπλαίζζεζε, ηνλίδεη φηη πεγάδεη απφ ηελ
απηεπίγλσζε. Όζν πην αλνηρηνί είλαη νη άλζξσπνη λα δερηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζπγθηλήζεηο,
ηφζν πεξηζζφηεξν αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζπληνλίδνληαη κε ηνπο γχξσ ηνπο
ζπγθηλεζηαθά, είηε απφ ηα ιφγηα, είηε απφ ηηο πξάμεηο ηνπο, δειαδή απφ ηα κε ιεθηηθά
ζηνηρεία ηεο επηθνηλσλίαο.
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Δπνκέλσο γηα λα αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο
ζχκπλνηαο, ηελ ηθαλφηεηα γηα ελζπλαίζζεζε, πξέπεη λα λνηψζνπλ νη ίδηνη ζπλαηζζεκαηηθά
αζθαιείο θαη λα εθθξάδνπλ κε ειεπζεξία, φζα λνηψζνπλ.
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ εαπηνχ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, ζεκαίλεη απνδνρή θαη θαηαλφεζε ηεο
ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ άιινπ θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ επηδξάζεη
πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί απηή ε δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ άιινπ αηφκνπ.
Σν γεγνλφο φηη ζε έλα χιινγν Γηδαζθφλησλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ
εθδειψλνπλ δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πξέπεη λα
ελεξγνπνηήζεη ην Γηεπζπληή πνπ είλαη ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
ππνδνρήο ηνπ θαζελφο κέζα απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ.
Ζ επηζήκαλζε κε βάζε ηελ αλάιπζε ηνπ Belbin (2013), φηη ην θάζε κέινο έρεη γλσξίζκαηα
πνπ ην εληάζζνπλ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ξφινπο πνπ είλαη αιιεινζπκπιεξσκαηηθνί ζηελ
πξνζπάζεηα γηα εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ, πξέπεη λα γίλεη θηήκα ηνπ ζπιιφγνπ.
Ζ χπαξμε αηφκσλ πνπ δηδάζθνπλ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, έρνπλ δηαθνξεηηθφ
αθαδεκατθφ ππφβαζξν, δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο δσήο θαη δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή
δηαδξνκή πξέπεη λα ζεσξεζεί πινχηνο απφ ην ζχιινγν θαη φρη κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε
πνπ νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο θαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο.
Απηή ε πνηθηινκνξθία ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ πξέπεη λα αλαδεηθλχεηαη ζηηο
ζπλεδξηάζεηο κε πξσηνβνπιία θαη ελζάξξπλζε ηνπ Γηεπζπληή ν νπνίνο φκσο πξνεγνπκέλσο
ζα έρεη εμαζθαιίζεη ηηο ζπλζήθεο ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο θαη ελεξγνχο αθξφαζεο γηα
φια ηα κέιε. Ο Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα πξέπεη θαη εθηφο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ λα έρεη
αλνηρηνχο δηαχινπο επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ
δεζκνί εκπηζηνζχλεο. Οη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ θαη εθηφο ηνπ
ρνιείνπ κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηεπζπληή, ακβιχλνπλ ηηο ηπρφλ αληηπαξαζέζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο φισλ ησλ κειψλ
εθηφο ηνπ αγρνγφλνπ επαγγεικαηηθνχ πιαηζίνπ.

7. Μηθξν-έξεπλα πεδίνπ
ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηθξν-έξεπλα πεδίνπ. Οη εξσηήζεηο ζηνρεχνπλ
ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ σο νκάδα, ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ Γηεπζπληή/Γηεπζχληξηαο κε ην χιινγν.
Γηα ηε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηεκαηνιφγηα, ζπλεληεχμεηο,
ζηαζκηζκέλα ηεζη θαη θιίκαθεο ζηάζεσλ (Cohen θαη Manion, 2000). Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε επηιέρζεθε ε ρξήζε εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. χκθσλα κε ην Καξαγεψξγν
(2002), ζηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, εθηφο απφ ηηο θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο,
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο γηα λα δηεπθξηληζηνχλ θαιχηεξα απαληήζεηο πνπ
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δφζεθαλ. Σν ζηνηρείν απηφ θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πην έγθπξν ζε
ζχγθξηζε κε ην εξσηεκαηνιφγην, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα εκβαζχλεη
πεξηζζφηεξν ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ.
Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε 4 εθπαηδεπηηθνχο θαη ην Γηεπζπληή,
κέιε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ Γπκλαζίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γξάκαο. Οη εξσηήζεηο πξνεηνηκάζηεθαλ ην δηάζηεκα 26-29 Ηνπλίνπ 2017 θαη νη ζπλεληεχμεηο
δφζεθαλ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2017.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Ζ πξψηε αθνξά ην θαηά
πφζν νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη φηη είλαη κέιε κηαο νκάδαο κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. Ζ
δεχηεξε θαηεχζπλζε αθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ε ηξίηε θαηεχζπλζε αθνξά ην ξφιν ηνπ Γηεπζπληή ζην χιινγν
Γηδαζθφλησλ θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη σο ζπληνληζηήο, ψζηε ε
νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά.
Ζ πξψηε ελφηεηα εξσηήζεσλ αθνξά ην χιινγν Γηδαζθφλησλ σο νκάδα. Ζ εηζαγσγηθή
εξψηεζε αθνξά ηα γλσξίζκαηα κηαο νκάδαο αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζην ίδην επαγγεικαηηθφ
πεξηβάιινλ. ηηο απαληήζεηο ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ
αιιεινυπνζηήξημε. Ο 1 απφ ηνπο 5 αλαθέξεηαη κφλν ζηνλ θνηλφ εξγαζηαθφ ρψξν, ελψ ν
Γηεπζπληήο δειψλεη φηη ιφγσ ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ επέξρεηαη κηθξή ζχγθιηζε θαη ε
αλνκνηνκνξθία ηεο νκάδαο παξακέλεη.
Καηφπηλ δεηείηαη λα δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην αλ έλαο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ έρεη
ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο. Οη 4 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο αλαγλσξίδνπλ φηη ν χιινγνο
Γηδαζθφλησλ έρεη θνηλνχο ζηφρνπο θαη επηδηψθεη απνηειέζκαηα. Ο έλαο απφ ηνπο 5 ζεσξεί
απιψο φηη νη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη ηπραία ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν φπνπ ζπγθξνχνληαη
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ζεσξεί φηη δελ απνηειεί νκάδα.
ηελ εξψηεζε γηα ηελ χπαξμε ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο θαη πφζν απηφ κπνξεί λα ζπκβάιεη
ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, φινη ζπκθσλνχλ φηη είλαη
ζεκαληηθφ ή απαξαίηεην ζηνηρείν. Ο Γηεπζπληήο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη νη θνηλέο
αληηιήςεηο θαη ε νκνθσλία νδεγνχλ ζε πην απνηειεζκαηηθφ έξγν.
Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο ελφηεηαο αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ζε έλα χιινγν Γηδαζθφλησλ
ξφισλ κε βάζε ηελ αλάιπζε νκάδα ηνπ Belbin. Απφ ηνπο 9 ηχπνπο αηφκσλ ζε νκάδα, νη
εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ην ζπληνληζηή, ην ζπλεξγάζηκν, ηνλ θαηλνηφκν θαη ηνλ εηδηθφ.
Γελ αληηιακβάλνληαη ην πεξηερφκελν ησλ ππφινηπσλ ξφισλ ζπγρένληάο ηνπο κε ηηο
επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο.
Ζ δεχηεξε ελφηεηα εξσηήζεσλ αθνξά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ε ζρεηηθή εξψηεζε φινη νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ φηη νη
ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ ζπλδένληαη κε δεκνθξαηηθέο-ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο. Ο δε
Γηεπζπληήο αλαγλσξίδεη ην χιινγν σο ην θπξίαξρν φξγαλν ζην ζρνιείν.
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Ζ πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ πξηλ απηά ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε ζηε ζπλεδξίαζε ζεσξείηαη
απαξαίηεηε απφ ηνπο 3 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ, αληηκεησπίδνληαη
ελζηάζεηο θαη επίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ππάξρεη εζηίαζε ζηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ
ζεκάησλ. Οη άιινη 2 απαληνχλ φηη εμαξηάηαη απφ ηα ζέκαηα.
Σα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ
πιιφγνπ, φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ηεο απαληήζεηο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αζπκθσλία
απφςεσλ, ηηο εγσηζηηθέο αληηιήςεηο θαη ηηο αληεγθιήζεηο. Σα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα κπνξεί
λα εμειηρζνχλ ζε θαπγάδεο, ςπρξφ θιίκα θαη απνμέλσζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ
ζπλήζεο δηαηχπσζε είλαη είηε «δε δέρνληαη αληίζεηεο απφςεηο», είηε «επηκέλνπλ λα
επηβάιινπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο».
Οη ιφγνη πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ εθπαηδεπηηθνχο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε ζηάζε ηνπο ζην
χιινγν είλαη, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, ν ραξαθηήξαο, ε λννηξνπία, νη αληηιήςεηο, ν
εγσηζκφο, φηαλ θάπνηεο απνθάζεηο ζίγνπλ πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ηα νπνία νδεγνχλ ζε κηα
επηζεηηθή ζηάζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Ο Γηεπζπληήο είλαη ν κφλνο πνπ ζηελ
απάληεζή ηνπ αλαθέξεη ην θφβν γηα ην λέν θαη ηελ επηζπκία γηα νθλεξία.
Ζ ηξίηε ελφηεηα ησλ εξσηήζεσλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπ πιιφγνπ κε ην Γηεπζπληή. Γηα ηελ
θχξηα επζχλε επηηπρνχο ή αλεπηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Οη απφςεηο
κνηξάδνληαη. 2 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχλ φηη ηελ θχξηα επζχλε έρεη ν Γηεπζπληήο
ιφγσ ηεο εγεηηθήο ηνπ ζέζεο θαη ηεο θαζνδήγεζεο. 2 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο ζεσξνχλ φηη ε
επζχλε είλαη ζπιινγηθή επηκεξηδφκελε ζε θάζε κέινο. Σέινο 1 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο
ζεσξεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηελ επζχλε ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ ηελ πιεηνςεθία θαη
κπνξνχλ λα ιάβνπλ απνθάζεηο αληίζεηεο κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή.
Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ν Γηεπζπληήο πξνθεηκέλνπ λα επηηπρεκέλνο
ζπληνληζηήο, νη 4 εθπαηδεπηηθνί δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη ην θχξην γλψξηζκά ηνπ πξέπεη
λα είλαη ε αίζζεζε ηνπ δηθαίνπ. Ο ίδηνο ν Γηεπζπληήο απφ ηελ απάληεζή ηνπ πξνθχπηεη φηη
απηφ δελ ην αμηνινγεί σο πξσηεχνπλ ραξαθηεξηζηηθφ. Απηά πνπ αλαθέξεη ε ζπλεξγαζία, ε
επειημία, ε ζηνρνζεζία θαη ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Οη ππφινηπνη εθηφο απφ ηε
δηθαηνζχλε, αλαθέξνπλ παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ακεξνιεςία, δεκνθξαηηθφηεηα θαη
θηιηθή δηάζεζε.
Ωο πξνο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξνβαίλεη ν Γηεπζπληήο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγεί
απνηειεζκαηηθά ν χιινγνο, απηέο ζρεηίδνληαη κε βάζε ηηο απαληήζεηο, θπξίσο κε ηελ
θαηαλνκή εξγαζηψλ κε δίθαην ηξφπν, ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ, ηελ άκβιπλζε
ησλ αληηζέζεσλ, ηε έκπξαθηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ πξνο φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε
ζπδεηήζεηο γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο.
Σέινο γηα ηελ αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ν
Γηεπζπληήο ζπκβάιεη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ παξάδεηγκα, φληαο δειαδή αλνηρηφο,
ππνζηεξηθηηθφο, ππνβνεζεηηθφο θαη θνηλσλφο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Με
ηνλ ηξφπν απηφ θεξδίδεη φρη κφλν ηελ εθηίκεζή ηνπο αιιά θαη δείρλνληαο θαη ζηνπο
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ππφινηπνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν πξέπεη λα αηζζάλνληαη θαη λα
ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο. 3 ζηνπο 5 εθπαηδεπηηθνχο δίλνπλ ηελ παξαπάλσ απάληεζε.
Έλαο ππνζηεξίδεη φηη είλαη δχζθνιν λα παξέκβεη ν Γηεπζπληήο αθνχ ηελ ελζπλαίζζεζε
πξέπεη ν θαζέλαο λα ηελ θαιιηεξγήζεη κφλνο ηνπ. Σέινο ν Γηεπζπληήο απαληάεη φηη ε
ελζπλαίζζεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ αλαπηχζζεηαη κε ηελ ελεξγή αθξφαζε θαη ηε
δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θάζε κέινπο.

8. πκπεξάζκαηα
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αλαδεηθλχνπλ σο πην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
κηαο νκάδαο ηελ αιιεινυπνζηήξημε θαη αλαγλσξίδνπλ ζρεδφλ φινη ηνπο φηη ν χιινγνο
Γηδαζθφλησλ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο κε θνηλνχο ζηφρνπο. Θεσξνχλ ην
ζπλεξγαηηθφ θιίκα σο απαξαίηεην ζηνηρείν, φκσο δε κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ δηαθνξεηηθνχο
ξφινπο κεηαμχ ησλ κειψλ παξά κφλν απηφλ ηνπ ζπληνληζηή πνπ ζρεδφλ φινη ηνπο απνδίδνπλ
ζην Γηεπζπληή.
Όινη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ
ζπλδένληάο ηελ κε ηε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Απφ ηελ πιεηνλφηεηα ζεσξείηαη φηη
πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηνηκαζία ησλ ζεκάησλ πξηλ απηά ζπδεηηνχληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο. Ζ
αζπκθσλία ζηηο απφςεηο ζεσξείηαη κείδνλ πξφβιεκα θαη ζπλδέεηαη κε εγσηζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο πνπ ππνζθάπηνπλ ην θηιηθφ θιίκα πνπ πξέπεη λα δηαηξέρεη ηηο ζρέζεηο ηνπο. Ο
ραξαθηήξαο θαη ε λννηξνπία είλαη νη αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ζηάζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο, ελψ ν Γηεπζπληήο είλαη ν κφλνο πνπ αλαθέξεη φηη ε
δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζην θφβν γηα ην λέν αιιά θαη ζηελ νθλεξία.
Όζνλ αθνξά ην πνηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε επηηπρή ή κε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ
Γηδαζθφλησλ, νη απφςεηο κνηξάδνληαη, κεηαμχ θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ Γηεπζπληή. Ο
ηειεπηαίνο πξέπεη λα είλαη ακεξφιεπηνο θαη δίθαηνο απέλαληη ζε φινπο, ζηνηρείν πάλησο πνπ
ν Γηεπζπληήο ζηελ απάληεζή ηνπ δελ αμηνινγεί σο πξσηεχνλ. Καηαλνκή εξγαζηψλ κε δίθαην
ηξφπν, δηακεζνιάβεζε θαη ππνζηήξημε είλαη απηά πνπ επηδεηνχλ απφ ην Γηεπζπληή κέζα απφ
ηηο απαληήζεηο ηνπο. Σέινο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, νη πεξηζζφηεξνη εθηηκνχλ φηη ην πξνζσπηθφ παξάδεηγκα θαη ην ζηπι
δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεη ν Γηεπζπληήο, δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ελζπλαίζζεζε.

9. Πξνηάζεηο
Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο κεγάιεο θιίκαθαο θαη ζε άιιεο
ελφηεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε παξακέηξνπο, φπσο ειηθία, θχιν, εηδηθφηεηα, ρξφλνο
ππεξεζίαο θιπ. Δπίζεο ε απνηχπσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηφζν γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο
ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη γηα ηηο επαγγεικαηηθέο
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ζρέζεηο ζην πιαίζην ηνπ δηνηθεηηθνχ-εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, κπνξεί λα απνδψζεη κε
κεγαιχηεξε επθξίλεηα, ηηο ςπρνινγηθέο θαη επηθνηλσληαθέο δηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
πνπ βηψλνπλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Δξσηήζεηο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο
1ε ΔΝΟΣΖΣΑ
1.
Ση λνκίδεηε φηη ραξαθηεξίδεη κηα νκάδα αηφκσλ ζε έλαλ εξγαζηαθφ ρψξν;
2.
Πηζηεχεηε φηη έλαο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο νκάδαο;
3.
Θεσξείηε ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζεί ζπλεξγαηηθφ θιίκα ζε έλα ζχιινγν Γηδαζθφλησλ
γηα λα ιεηηνπξγεί απηφο απνηειεζκαηηθά; Γηαηί;
4.
Ο εξεπλεηήο Meredith Belbin δηέθξηλε ελλέα ηχπνπο αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα
νκάδα: πληνληζηήο (Go-ordinator). Γηακνξθσηήο (Shaper), Καηλνηφκνο (Innovator),
Δμεξεπλεηήο (Resources investigator), Αμηνινγεηήο (Monitor Evaluator), πλεξγάζηκνο
(Teamworker), Δθαξκνζηήο (Implementer), Οινθιεξσηήο (Completer), Δηδηθφο (Specialist).
Αλαγλσξίδεηε θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο ξφινπο ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ;
2ε ΔΝΟΣΖΣΑ
1.
Δίλαη ζεκαληηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα;
Γηαηί;
2.
Πξέπεη λα ππάξρεη πξνεηνηκαζία πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ; Γηα πνην ιφγν
3.
Πνηα είλαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε κηα
ζπλεδξίαζε;
4.
Ση είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηε
ζπλεδξίαζε;
3ε ΔΝΟΣΖΣΑ
5.
Πνηνο πηζηεχεηε φηη είλαη απηφο πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επζχλε επηηπρνχο ή
αλεπηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη γηαηί;
6.
Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη ν Γηεπζπληήο/Διευθφντρια
πξνθεηκέλνπ λα αζθεί κε επηηπρία ηα θαζήθνληά ηνπ σο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο;
7.
Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ν Γηεπζπληήο/Διευθφντρια γηα λα
ιεηηνπξγεί πην απνηειεζκαηηθά σο νκάδα ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ;
8.
Πνηεο νη ελέξγεηεο ηνπ Γηεπζπληή/ Διευθφντριας, ψζηε λα αλαπηπρζεί ελζπλαίζζεζε
κεηαμχ ησλ κειψλ;
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