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Abstract: The purpose of this article is to present the importance of emotional intelligence in 

the nursery workplace and to highlight the contemporary professional profile ofthe heads of 

kindergartens. This is a bibliographic investigation that demonstrates the necessity of 

practical application of the theoretical data and documented approaches of the positive 

organizational behavior of the principles of modern educational administration. In the first 

part of the article are mentioned the basic theoretical concepts related to emotional 

intelligence in the workplace of education. It then presents the benefits of emotional 

intelligence and the necessity of cultivating it in the educational context with the aim of 

improving the quality and efficiency of the school unit, as well as the formation of a positive 

culture. The importance of the article is reflected in the formulation of specific proposals for 

redefinition of the professional profile of theheads of kindergartenswho are called upon to 

carry out a multilevel and multifaceted project of multiple needs and requirements as 

professionals in the administration of education. This necessity requires a transformative 

approach to the new role in terms of emotional empowerment as well as empowerment of the 

school unit. 

Keywords: Emotional intelligence, nursery workplace, kindergarten, transformational 

leadership. 

Πεπίλητη: Σθνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ε αλάδεημε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ελφο ζχγρξνλνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ πξντζηακέλσλ ησλ 

λεπηαγσγείσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ ζεσξεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεθκεξησκέλσλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο ζεηηθήο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αξρψλ ηεο ζχγρξνλεο 

εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο. Σην πξψην κέξνο ηνπ άξζξνπ αλαθέξνληαη νη βαζηθέο ζεσξεηηθέο 

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη ηα νθέιε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη ε 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 

Τφκνο 8, Τεχρνο 2, 2020 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-457 

                                                                                                          Σειίδα 97 απφ 416 

αλαγθαηφηεηα θαιιηέξγεηάο ηεο ζην εθπαηδεπηηθφ εξγαζηαθφ πιαίζην ηνπ λεπηαγσγείνπ κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο 

θαη ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο θνπιηνχξαο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ άξζξνπ εληνπίδεηαη ζηε 

δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ αλαπιαηζίσζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ πξντζηακέλσλ ησλ λεπηαγσγείσλ πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ 

έλα πνιπεπίπεδν θαη πνιπζήκαλην έξγν πνιιαπιψλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ σο 

επαγγεικαηίεο ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή απαηηεί κηα 

κεηαζρεκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ξφινπ ηνπο κε ζθνπφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε 

θαζψο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Λέξειρ κλειδιά: Σπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, εξγαζηαθφο ρψξνο λεπηαγσγείνπ, 

κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία.  

Ειζαγυγή 

Ο παξάγνληαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (ΣΝ) δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ ζε έλα ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (Cooper&Sawaf, 

1996).Δηδηθή βαξχηεηα έρεη δνζεί ζηνλ ηνκέα ηεο εγεζίαο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε 

ελζσκάησζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ παξάγνληα ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ηα επίπεδα δηνίθεζεο 

(Mills&Rouse, 2009). Γεδνκέλνπ φηη ε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο κεξηκλά ζε ζέκαηα 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αμηνινγεί ηε δηαπξνζσπηθή δηαρείξηζε, 

νπφηε θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα κειέηεο ησλ ζρέζεσλ ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Δηδηθά ζηα λεπηαγσγεία, νη πξντζηάκελεο/νηέρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ εχξνο θαη φγθν 

ηδηφκνξθσλ θαηαζηάζεσλ ζε ηδηαηηέξσο ζηελά ρξνληθά πιαίζηα θαη ζε απξφβιεπηνπο 

ρξφλνπο γεγνλφο πνπ ζπρλά πξνθαιεί ζχγρπζε, αλαζθάιεηα, επαγγεικαηηθφ άγρνο ή αθφκε 

θαη, επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε. Ζ δηαρείξηζε απηψλ απαηηεί πςειά επίπεδα 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Ζ γλψζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ε θηλεηνπνίεζε απηήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θάζε δηαρείξηζεο (Goleman, Boyatzis&McKee, 2002). Χξεηάδεηαη, επνκέλσο, λα αλαδεηρζεί ε 

ζεκαζία ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε έκθαζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 

Σην παξφλ άξζξν εμεηάδνληαη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο πνπ πεξηγξάθνπλ επηηπρψο ην ζχγρξνλν επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ 

πξντζηακέλσλ λεπηαγσγψλ θαηά ηα πξφηππα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαη πνπ 

θξίλνληαη δνκηθά ζηε δηακφξθσζε δηαζχλδεζεο, αιιειεπίδξαζεο, ζπλνρήο, ζεηηθνχ θιίκαηνο 

θαη θνπιηνχξαο ζην ζρνιηθφ νξγαληζκφ(Ashforth&Humphrey, 1995) κε ζθνπφ ηελ 

ελδπλάκσζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ (Παζηαξδήο&Παζηαξδή, 2000). 
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1. Η έννοια ηηρ ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ (ΣΝ) 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πηπρψλ ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ επηβεβαηψλεη φηη 

ζπλαηζζήκαηα θαη επθπΐα ελππάξρνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ αηφκνπ 

(Ashforth&Humphrey, 1995)ιεηηνπξγψληαο εληζρπηηθά ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Παξφηη είλαη δχζθνιν λα δνζεί έλαο αθξηβήο νξηζκφο θνηλήο 

απνδνρήο γηα ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαζφηη δηαπξαγκαηεχεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ ρψξν, ππάξρεη σζηφζν ηαχηηζε επηζηεκνληθψλ απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ελδνπξνζσπηθνχ θαη 

δηαπξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (Petrides&Furnham, 2003a). 

Ζ πξψηε ρξήζε ηνπ φξνπ πηζηψλεηαη ζηνλ Payne(1986), σζηφζν νη ξίδεο ηνπ ζπλαληψληαη 

ζηελ επνρή ηνπ Γαξβίλνπ (1872) φπνπ δηεξεπλψληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

έθθξαζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη χζηεξα αξθεηνί 

εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (Bar-On, 1997· 

Martinez, 1997·Orioli, 1997· Petrides&Furnham, 2001) θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηφζν ηελ πξνζσπηθή φζν θαη ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ελφο αηφκνπ 

(Salovey&Mayer, 1997), νπφηε θαη αλαπηχρζεθαλ πνιιά ζεσξεηηθά κνληέια πξνζέγγηζεο 

ηεο έλλνηαο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη μερσξηζηή θαζψο κπνξεί λα απνκνλσζεί 

ζην ρψξν ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζχλζεηε θαζψο ελ κέξεη θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Petrides&Furnham, 2000).Πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο 

ηθαλφηεηεο, ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη εκπιέθεη ζρεζηαθά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή κε ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε.Κάζε κνληέιν ΣΝ πξνζκεηξά ηελ αμία ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαζψο θαη έλλνηεο δχζθνια κεηξήζηκεο πνπ ζρεηίδνληαη κ` απηφ (π.ρ. 

απηνγλσζία, απηνδηαρείξηζε, απηνελεξγνπνίεζε, ελζπλαίζζεζε, πξνζαξκνζηηθφηεηα, θηι.). 

Γηα ηνπο Salovey θαη Mayer (1997), ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απνηειεί ην ζχλνιν ησλ 

δεμηνηήησλ νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε δηαθχκαλζε ηεο αθξίβεηαο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη, θαηαλννχλ θαη ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ο Bar-On 

(1997) αιιεινζπζρεηίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε δνκψληαο έλα 

κεηθηφ κνληέιν βάζεη ηνπ νπνίνπ ε ΣΝ νξίδεηαη σο έλα πεδίν πξνζσπηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, πνπ επεξεάδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ 

λα επηηχρεη ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο πηέζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Σχκθσλα κε ηνλ 

Goleman, σο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, λα ηα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά 

θαη λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (απηνπαξψζεζε) γηα απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

θαιή επίδνζε (Goleman, 1995,1998). Τν κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ 

δεκηνχξγεζε ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο επίηεπμεο ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη θαιψλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ, φπσο: απηνέιεγρν, 

επζπλεηδεζία, αμηνπηζηία, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη, δεκηνπξγία δεζκψλ θαη ζσζηή 

δηαρείξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ο Orioli(1997) νξηνζεηεί ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
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λνεκνζχλεο ζ` έλα πιαίζην έμππλσλ ηαθηηθψλ εμαζθάιηζεο εξεκίαο ζε θαηαζηάζεηο πίεζεο, 

εκπηζηνζχλεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ αλάπηπμε ησλ άιισλ. 

Τν κνληέιν ηνπ Goleman, σο πην νινθιεξσκέλν, θαηαηάζζεη ηηο ηθαλφηεηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηελ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ 

θνηλσληθή ηθαλφηεηα.Ζ πξνζσπηθή ηθαλφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

αηζζάλεηαη θαη λα ξπζκίδεη ηηο εζσηεξηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο 

πεξηιακβάλνληαο έλλνηεο, φπσο: απηνεπίγλσζε θαη απηνξξχζκηζε, θαζψο θαη θίλεηξα 

ζπκπεξηθνξάο. Απηέο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηελ θνηλσληθή επίγλσζή ηνπ, κε ηελ νπνία 

αληηιακβάλεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, δείρλνληαο ην αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα απηνχο 

(Goleman, 2000). Ζ απηεπίγλσζε δειαδή ησλ εγεηψλ, λα αλαγλσξίδνπλ θαιχηεξα ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ (επίγλσζε ζπλαηζζεκάησλ). 

Δπηπξφζζεηα,αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο, 

κε ηνπο  νπνίνπο ν εγέηεο ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη αληηκεησπίδεη ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ, αμηνπνηψληαο ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη. Απηφ 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ απηνειέγρνπ πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη 

(Kafetsios&Zampetakis, 2008), έρνληαο θαιφ έιεγρν ησλ παξνξκήζεψλ ηνπ. Αλακθίβνια, 

έλαο εγέηεο γηα λα είλαη επηηπρεκέλνο νθείιεη λα γλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ, εληζρχνληαο παξάιιεια ην εθπαηδεπηηθφ έξγν 

(Goleman,Boyatzis&McKee, 2014) δεκηνπξγηθά θαη θαηλνηνκηθά. Οθείιεη, αθφκε, λα 

επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο νκάδαο, λα επηδεηθλχεη αηζηνδνμία θαη επηκνλή ζηελ 

επηδίσμε ησλ ζηφρσλ παξά ηα εκπφδηα θαη ηηο δπζθνιίεο. 

Ζ θνηλσληθή ηθαλφηεηα θαζνξίδεη ην πφζν θαιά ρεηξίδεηαη θάπνηνο ηηο ζρέζεηο ηνπ θαη έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα πξνθαιεί ζηνπο άιινπο ηηο αληηδξάζεηο πνπ ζέιεη. Έλλνηεο, φπσο επηξξνή, 

επηθνηλσλία, δηαρείξηζε δηαθσληψλ θαη θαιιηέξγεηα δεζκψλ, ζπκπξάμεσλ θαη ζπλεξγαζίαο, 

δεκηνπξγία ζπλνρήο ηεο νκάδαο θξίλνληαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο.  

1.1. Η ζημανηικόηηηα ηηρ ΣΝ ζηον επγαζιακό σώπο ηος νηπιαγυγείος 

Ζ αλαγλψξηζε θαη ε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζην ρψξν εξγαζίαο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθή θαζψο, θαίλεηαη φηη απηέο νη δηαδηθαζίεο θαζνξίδνπλ ηηο ζθέςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ (Weiss& Cropanzano,1996) θαη ηεο δηεχζπλζεο (Goleman, 

2011a), ζπλδένληαη ζηελά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εξγαζία (Gross&John, 2003) 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πθηζηάκελνη αληηιακβάλνληαη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο εγεζίαο 

(Mitchie&Gooty, 2005) θαη, επηδξνχλ ζηε ζπλεξγαζία, απνηειψληαο ηνλ ζπλεθηηθφ θξίθν 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ.Ζ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ νπηηθή ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ 

(Καθέηζηνο, 2003) ζπληζηά ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ζηελ επαγγεικαηηθή απφδνζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Goleman, 2000· O` Boyle, Humphrey, Pollack, Hawyer&Story, 2011) θαη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο (Farh, Seo&Tesluk, 2012). 

Τν λεπηαγσγείν σο θνηλσληθφ ζχζηεκα (Hoy&Miskel, 2001) απνηειεί ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ 
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γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαζψο, γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ, απαηηνχληαη ιεπηνί θαη πξνζεθηηθνί ρεηξηζκνί ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ, 

δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, πξνψζεζεο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο, ελδπλάκσζεο 

θαη παξψζεζεο γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, επηινγήο κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ κάζεζεο θαζψο 

θαη, θαιιηέξγεηαο αμηψλ. Αλακθίβνια, γηα ηηο/ηνπο πξντζηάκελεο/νπο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ΣΝ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηε δπλαηφηεηαδηάθξηζεο, 

αλαγλψξηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (ησλ δηθψλ ηνπο θαη ησλ άιισλ) 

(Πιαηζίδνπ, 2010) απνηειεί πξφθιεζε θαζψο, ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπο, νθείινπλ λα 

γλσξίδνπλ πψο λα «δηεθπεξαηψλνπλ εξγαζία ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ελλνηνινγηθφ επίπεδν» 

(Heifetz&Linsky, 2002:116). 

Ζ απαηηεηηθή δηαρείξηζε πνηθίισλ θαη ζχλζεησλ αλαγθψλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

λεπηαγσγείνπ πξνυπνζέηεη ηελ ηζρπξή παξνπζία ελφο απνηειεζκαηηθνχ αηφκνπ λα 

πξνΐζηαηαη. Πιήζνο δπζθνιηψλ απνδπλακψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηηο/ηνπο πξντζηάκελεο/νπο 

θαη σζνχλ ζε κηα απιή δηεχζπλζε δηεθπεξαίσζεο κε ελδερφκελα δηνηθεηηθά ιάζε ή 

παξαιείςεηο. 

Μηα βαζηθή δπζθνιία αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ ηεο 

παξάιιειεο εθηέιεζεο δηδαθηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αχμεζε ησλ δηνηθεηηθψλ απαηηήζεσλ. Ζ παξάκεηξνο ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ ρξφλνπζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο παξάιιειεο δξάζεηο απμεκέλσλ θαη πνηθίισλ απαηηήζεσλ απνηεινχλ πεγή 

πίεζεο, άγρνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εμνπζέλσζεο(Hochschild, 1983). Ζ νινθιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ δηαηαξάζζεηαη ή δηαθφπηεηαη νπφηε ζπρλά θαζίζηαηαη αλειιηπήο.Οπθ νιίγεο 

θνξέο, νη πξντζηάκελεο/νη  παξαηείλνπλ ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

πέξαλ ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο σξαξίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ πιήξσο ηα δηνηθεηηθά ηνπο 

θαζήθνληα (Αξγπξνπνχινπ, 2007) ρσξίο ππνζηήξημε. Απηφ έρεη επίπησζε ζηελ απφδνζή 

ηνπο θαζψο ν ελζνπζηαζκφο γηα ηελ εξγαζία κεηψλεηαη θαη δελ θαηαβάιινπλ ηε κέγηζηε 

δπλαηή πξνζπάζεηα. Ο ελζνπζηαζκφο εμαξηάηαη απφ ην ζπλαίζζεκα θαη απφ ηε δηαρείξηζή 

ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεζεί δσληαλφο, ελεξγφο θαη αθκαίνο. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε 

φηη ην ζπλαίζζεκα εθδήισζεο ελεξγνπνίεζεο θαη ελζνπζηαζκνχ γηα ην παξερφκελν πιαίζην 

εθηίκεζεο θαη πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

κεηαδνηηθφηεηαο (Newcombe&Ashkanasy, 2002) ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά. 

Παξάιιεια, ε χπαξμε νιηγνκειψλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγία ζε 

επίπεδν επηθνηλσλίαο, θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ αλάπηπμε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζπλαιιαθηηθνχ ραξαθηήξα εληφο ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ είλαη 

κηα παξάκεηξνο πξνο δηεξεχλεζε. Τν νξγαλσηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ κε ηελ αξκνληθή ζχδεπμε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ησλ ζηφρσλ ηνπο 

νπνίνπο ην ζχζηεκα πξνζπαζεί λα εθπιεξψζεη είλαη επίζεο έλα ζεκείν ελδηαθέξνληνο πνπ 

απνδίδεηαη ζηελ/νλ πξντζηακέλε/λν ηνπ λεπηαγσγείνπ. Ζ θνπιηνχξα ηεο/ηνπ εθθξάδεη 

ηελθνπιηνχξα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη αληαλαθιάηαη ζην ζρνιηθφ θιίκα νπφηε θαη 

ζθηαγξαθνχληαη παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε θχζε, ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, 

ηηο αλζξψπηλεο αμίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα.  
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Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο λεπηαγσγψλ ιφγσ κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ εμαλαγθάδεη ζε 

ζπλερείο ελαιιαγέο πνπ πξνθαλψο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζπλέρεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ 

ηνπ λεπηαγσγείνπ.Ζ αζπλέρεηα θαζίζηαηαη αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηε δεκηνπξγία 

ηζρπξψλ ζπλεθηηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πηζαλψο θαη ζηε ζπλάθεηα ησλ 

πξνζδνθηψλ. Οη δπλαηφηεηεο πνηνηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη νη 

ηζνξξνπίεο είλαη ξεπζηέο.Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα απνκαθξχλεη ηε ζρνιηθή κνλάδα απφ ηελ 

απνηχπσζε ελφο ζεηηθνχ ζηίγκαηνο ζηε ζπλείδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε/ν 

πξντζηακέλε/νο επηθνξηίδεηαη κε έλα εμαηξεηηθά δχζθνιν έξγν. 

Τέηνηεο ζπλζήθεο ζπκβάινπλ εκθαλψο ζηελ άξλεζε ή απνζηξνθή ησλ λεπηαγσγψλ λα 

αλαιάβνπλ ζέζε επζχλεο (Αξγπξνπνχινπ, 2007) αλαπηχζζνληαο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Κη φκσο, ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο, 

απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο (Wright&Staw, 

1999) θαη ν ξφινο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο εγεζίαο είλαη ζεκαληηθφο θαη ζεκειηψδεο (Barsade, 

Brief&Spataro, 2003· George, 2000· Humphrey, 2002).Οη πξντζηάκελεο/λνηησλ 

λεπηαγσγείσλ είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ. Δηδηθφηεξα ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ησλ πξντζηακέλσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ απνηεινχλ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, ελψ ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην 

ζεηηθφ θαη αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ζηελ εξγαζία, θαη ε ζρέζε, πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηε 

ζπλαιιαγή πθηζηάκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πξντζηάκελνπ δηεπζπληή, απνηεινχλ ηνπο 

εμαξηεκέλνπο ηνκείο ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. Ταπηφρξνλα, ε ζπλνρή ηεο νκάδαο ειέγρεηαη, 

σο κεζνιαβνχζα κεηαβιεηή, ζηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο 

εμαξηεκέλεο. 

1.2. Σςναιζθημαηική νοημοζύνη και εκπαιδεςηική ηγεζία 

Ο εγέηεο πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα πιέγκα ζπκπεξηθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, κέζα απφ έλα 

ζπλαίζζεκα απνζηνιήο θαη νξάκαηνο γηα ηνλ νξγαληζκφ, κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έζεζε, επεξεάδνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ (Παζηαξδήο, 2004).  Οη 

λεφηεξεο απφςεηο πεξί εγεζίαο, εζηηάδνπλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επηξξνή, πνπ αζθεί ν εγέηεο 

ζηελ νκάδα ησλ πθηζηακέλσλ, επηδξψληαο ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ζηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηε ζπκπεξηθνξά, πνπ πηνζεηνχλ εθείλνη θαηά ηελ άζθεζε ησλ εξγαζηαθψλ 

ηνπο θαζεθφλησλ (Goleman, Boyatzis&McKee, 2002· Hoy&Miskel, 2005· Humphrey, 2002· 

Zaccaro, 2007). Δλ νιίγνηο, ην θέληξν ηεο ζεκαζίαο γίλεηαη ν άλζξσπνο θαη φ,ηη αθνξά ζηε 

δηάδνζε ηνπ ζθνπνχ, ηνπ νξάκαηνο, ησλ αμηψλ, ηεο θνπιηνχξαο θαη ιηγφηεξν ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο (Μπνπξαληάο, 2005). 

Ζ εγεζία βαζίδεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζχλαςε πγηψλ ζρέζεσλ θαη, θαη’ επέθηαζε, 

έρεη αληίθηππν θαη δηαζπλδέεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σχκθσλα κε ηνπο Goleman, Boyatzis, &McKee (2014), απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ν δηεπζπληήο-

εγέηεο λα δηαζέηεη απηεπίγλσζε, ελζπλαίζζεζε, λα αθνχεη κε πξνζνρή θαη λα είλαη 

ζπληνληζκέλνο κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ψζηε λα βγάδεη ζηελ επηθάλεηα ηνλ θαιχηεξν εαπηφ 
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ηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε μεθηλά απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαζήθνλ ηνπζηειέρνπο, 

πέξα απφ ηα ζπκβαηηθά ηνπ θαζήθνληα, γηα απνηειεζκαηηθή εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ, 

βέιηηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ηαιέλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη, γηα 

ελίζρπζε ηεο δέζκεπζήο ηνπο. Οη Marzano, Waters θαη McNulty, (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη, 

παξφιν πνπ νη εθπαηδεπηηθέο θαη παηδαγσγηθέο γλψζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εγέηε, κφλν νη ηερληθέο δεμηφηεηεο δελ επαξθνχλ.Έηζη, ε/ν 

ζπλαηζζεκαηηθά επθπήο πξντζηακέλε/λνο πξνσζεί νξάκαηα πνπ αγγίδνπλ ην πάζνο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, θαιιηεξγεί ηελ έκπλεπζε θαη ηελ πίζηε ζηελ απνζηνιή ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη, 

θπξίσο, γλσξίδεη πψο λα πείζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φηη ε δνπιεηά ηνπο έρεη λφεκα. Απηή ε 

δηαδηθαζία αθχπληζεο, πξνζήισζεο ζε πςεινχο ζηφρνπο, αλάδεημεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ ηαιέλησλ ηεο νκάδαο, εζηίαζεο ζηε ζπλεξγαζία, ηελ επαγγεικαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, ην πάζνο θαη ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο/ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε: 

 Να θαζηεξψλεη θνηλά απνδεθηνχο θαλφλεο. 

 Να εληζρχεη ηε ζπιινγηθή απηεπίγλσζε, λα παξαθνινπζεί θαη λα επεμεξγάδεηαη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηφλν ζην ζρνιείν, βνεζψληαο λα αλαγλσξηζζεί ε αηνκηθή δπζαξκνλία θαη 

λα βειηησζεί ην θιίκα θαη ε θνπιηνχξα. 

 Να δηεπθνιχλεη ηε δηάρπζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην ζρνιείν, δίλνληαο 

έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλαίλεζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε επηηπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγεηψλ ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

επειημίαο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα ζπλ-δεκηνπξγήζνπλ κηα 

ζπλεθηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα. Αλακθίβνια, είλαη ζεκαληηθφ νη εγέηεο λα αλαπηχμνπλ έλα 

φξακα γηα ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ, εκπλένληαο θαη εκπιέθνληαο φια ηα 

κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Μπνπξαληάο, 2005· Παπαιφε, 2012). Μηα ηέηνηα ζηάζε, 

ελεξγνπνηεί ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο, εληζρχεη ην νκαδηθφ πλεχκα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ 

αηζηνδνμία, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηνλ απηφ-έιεγρν θαη ηελ αληδηνηέιεηα ησλ κειψλ θαη, νδεγεί 

ζε απζεληηθή ζπκπεξηθνξά θαη γλήζην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ άιιν. 

Όια ηα αλσηέξσ ζεκεία αλαθνξάο ζπλνςίδνληαη ζε κηα/έλαλ«ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλα» 

εγέηε κε έλα ζχγρξνλν επαγγεικαηηθφ κεηαζρεκαηηζηηθφ πξνθίι.  

2. Υιοθεηώνηαρ ένα μεικηό θευπηηικό μονηέλο ζςναιζθημαηικήρ νοημοζύνηρ 

ζηα πλαίζια ηηρ μεηαζσημαηιζηικήρ ηγεζίαρ 

Ζ ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηηοζχγρξνλεο κειέηεο 

ζρεηηθά κε ηελ εγεζία (Burns 1978), ελψ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

(Βass, 1985). O Bass, (2002) πνπ ζπζρέηηζε ηα γλσζηηθά, θνηλσληθά, θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ζπζηαηηθά ηεο λνεκνζχλεο κε ηηο κεηαζρεκαηηζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εγεζίαο, θαηέδεημε φηη 

απηά ηα ζπζηαηηθά ηεο λνεκνζχλεο είλαη ρξήζηκα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Γηαπηζηψζεθε, δειαδή, φηη εθείλνη πνπ θαζηεξψλνληαη σο 
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πεηπρεκέλνη θαη ζπλεπείο εγέηεο είλαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ βαζηθέο θνηλσληθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο, ζπκπεξηθνξηζηηθέο, θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ζηελ εξκελεία ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηζηαζηαθά θαηαζηάζεσλ δηφηη δηαζέηνπλ εθηελέο ζπκπεξηθνξηζηηθφ 

ξεπεξηφξην, άξα δχλαληαη λα επηιέμνπλ θαη λα ζεκειηψζνπλ θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

απαληήζεηο (Bass, 2002·Zaccaro, 2007). Πξφθεηηαη γηα άηνκα κε δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη πςειφ δείθηε επηξξνήο θαη έκπλεπζεο ησλ πθηζηακέλσλ ηνπο 

(Bass, 1990). 

Έξεπλεο, επίζεο, επηβεβαηψλνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

(Bass,1985·Bennis&Nannus, 1986· Kouzes&Posner, 1996· Tichy&Devanna, 1986) νδεγεί 

ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο νκάδαο (De-Groot, Kicker&Cross, 2000· 

Lowe, Kroeck&Sivasubramanian, 1996· Srivastava&Bharamanaikar, 2004).Οη ζχγρξνλνη 

εθπαηδεπηηθνί εγέηεο νθείινπλ λα εθηηκνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε 

θαη ηελ αιιειεμάξηεζε (Eagly&Johnson, 1990). Έηζη, ε θχζε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο αιιάδεη 

θαη γίλεηαη πην πνιχπινθε, ιηγφηεξν πξνβιέςηκε, ιηγφηεξν δνκεκέλε θαη πεξηζζφηεξν 

επηθνξηηζκέλε κε πνιιέο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο δπλεηηθά ζπλνςίδνληαη, ζηηο εμήο: 

1. Τερληθέο δεμηφηεηεο (technicalskills): Πεξηιακβάλνπλ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ 

εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε, αιιά θαη ηθαλφηεηεο αμηνπνίεζεο απηψλ ζε ζρέζε κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (ξεαιηζηηθή ζηνρνζεζία, πξνγξακκαηηζκφο, ζπκβνπιεπηηθή θαη 

θαζνδήγεζε). 

2. Γηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο (interpersonalskills): Πεξηιακβάλνπλ ηθαλφηεηεο 

νξγάλσζεο, θαζνδήγεζεο, παξαθίλεζεο, ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπληνληζκνχ.  

3. Γεμηφηεηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο θαη ζπλνιηθήο ζεψξεζεο (conceptualskills): 

Πεξηιακβάλνπλ δεμηφηεηεο αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ηεο ζρνιηθή κνλάδαο σο νιφηεηαο κε 

ζεκεία εζσηεξηθήο ζχλδεζεο (Κνπηνχδεο, 1999). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζεσξεηηθά κνληέια ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ αιιά θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο ΣΝ κε ηε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

πξνηείλεηαη έλα κεηθηφ κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηα πιαίζηα ηεο 

κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο. Τν κνληέιν απηφ πξνάγεη ην αλζξσπνθεληξηθφ ζηνηρείν θαη δίλεη 

έκθαζε ζηελ πνηθηιία θαη ηελ αλάδεημε ησλ αλζξσπίλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελ 

νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Μηα ζπλνπηηθή 

απφπεηξα ζθηαγξάθεζεο ηεο εηθφλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην ελ 

ιφγσ κνληέιν δφθηκν είλαη λα ιακβάλεη ππφςε ην εθάζηνηε πνιηηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ζπγθείκελν θαη λα ζπλεθηηκά ηα πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθήο πξνζαξκνγήο θαη απηφ-

βειηίσζεο.Με απηή ηε δηεπθξίληζε, ε δπλεηηθή αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηηθνχθαη ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλα εγέηε πξνζδηνξίδεηαη ζηηο εμήο 

αιιεινζπκπιεθφκελεο δηαζηάζεηο: ηε δεκηνπξγία νξάκαηνο, ηε δηαηχπσζε ζηφρσλ, ηελ 

παξνρή πλεπκαηηθήο δηέγεξζεο, ηελ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε, ηε κνληεινπνίεζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ, ηελ επίδεημε πςειψλ πξνζδνθηψλ, ηε δεκηνπξγία παξαγσγηθνχ ζρνιηθνχ 

θιίκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε δνκψλ ζπκκεηνρηθφηεηαο ζηηο απνθάζεηο. 
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Βαζηθή πξνυπφζεζε, σζηφζν, ηεο αλαπιαηζίσζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ λεπηαγσγείσλ απνηειεί ε αλάπηπμε κηαο δπλακηθήο δηεξεχλεζεο ηεο 

ζαθήλεηαο ηεο απνζηνιήο ηνπ λεπηαγσγείνπ ε νπνία αληαλαθιάηαη ζηηο θαζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο ησλ κειψλ ηνπ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ αμηψλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαζψο θαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπ λεπηαγσγείνπ απνηεινχλ ζεκεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε. 

Όηαλ ην λεπηαγσγείν έξρεηαη επζέσο αληηκέησπν κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, 

δνθηκάδεη κηα πγηή επαλεμέηαζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχλ απηή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα δηαπηζηψλεη ηηο αδπλακίεο ηνπ, αλνίγνληαο 

ην δηάινγν κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, δίλεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θαη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα μεπεξάζεη δπζθνιίεο θαη θηλδχλνπο. 

Σε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε πνπ 

πξνζδνθάζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλαηζζεκαηηθά επθπνχο λεπηαγσγείνπ, πξέπεη λα είλαη 

εζηηαζκέλν ζην ζπληνληζκφ κε ην είδνο ηεο αξκνλίαο πνπ θηλεηνπνηεί ηα άηνκα 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη δηαλνεηηθά ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, αλαδσνγνλψληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

θαη ζπλδένληάο ηνπο κε ην φξακα απηνχ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη ίδηνη. 

H θαηαλφεζε ηεο πθηζηάκελεο θνπιηνχξαο, ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη ζην λεπηαγσγείν, αιιά θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηδαληθήο θαηάζηαζεο, 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε ζπλαηζζεκαηηθά επθπέο 

νξγαληζκφ. Δηδηθφηεξα, ε ζπζηεκαηηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

εηθφλαο πνπ παξνπζηάδεη ην ζρνιείν κπνξεί λα αληρλεπζεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί κε πνηνηηθά 

θαη πνζνηηθά εξγαιεία κέηξεζεο κέζσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο δπλακηθήο δηεξεχλεζεο (Goleman, 

Boyatzis&KcKee, 2014). Μέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ηεο δπλακηθήο δηεξεχλεζεο, απνθαιχπηεηαη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ θαη αληηκεησπίδεηαη ε αδξάλεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ, εκπιέθνληαο ηα κέιε ηεο νκάδαο (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο) θαη 

εληνπίδνληαο: 

α) Πνηα είλαη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ.  

β) Πνηα είλαη ηα εξγαιεία ελίζρπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνην είλαη ην πεξηερφκελν ησλ 

επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ.  

γ) Πψο ζπκπεξηθέξνληαη νη νκάδεο θαη πψο πξέπεη λα νξγαλσζνχλ. 

δ) Πνηα είλαη ηα πεδία ελίζρπζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

ε) Πνηα είλαη ηα ζεκεία πξνο θαηάξγεζε. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπιεπξε αλαπηπμηαθή δηεξγαζία πνπ δηαηξέρεη ηα άηνκα, ηηο νκάδεο 

θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ. Απνηειεί δε, ηνλ «νδηθφ ράξηε» γηα ηελ αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ, κε νπζηαζηηθή δέζκεπζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο θαη 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο. 

Σχκθσλα κε ηνπο Goleman, Boyatzis θαηKcKee, (2014), ε δηεξγαζία απηή πεξηιακβάλεη 

ηξεηο θάζεηο: 
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 Αλαθάιπςε ηεο πθηζηάκελεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη εληνπηζκφο ησλ αμηψλ ηεο νκάδαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ 

νξγαληζκνχ. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ζπδήηεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξηθά κε 

έλλνηεο, φπσο: θνπιηνχξα, ζηφρνο, αλάγθεο, θηινδνμία κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηε δέζκεπζε φισλ γηα εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο. 

 Γεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηνπ «ηδαληθνχ» ζρνιείνπ κέζα απφ ελδνζθφπεζε θάζε 

κέινπο θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ, αμηψλ, επηδηψμεσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ. Ζ ζπιινγηθή 

ζπκκεηνρή είλαη απαξαίηεηε, ελψ θαηαιπηηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ εγέηε ζην ζπληνληζκφ θαη 

ηελ αξκνλίαηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε λέσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 

ηελ εγθαηάιεηςε δπζιεηηνπξγηθψλ πξαθηηθψλ πνπ δελ αμηνπνηνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 

 Γηαηήξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Πξαγκαηψλεηαη 

κέζσ ηεο ζηήξημεο ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο πνπ εθπεγάδεη απφ ηε ζπλεπήδξάζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ εγέηε θαη ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο πξαθηηθέο ΣΝ (π.ρ. 

εδξαίσζε πγηψλ ζρέζεσλ, εθζπγρξνληζκφο νξγαλσζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ζεβαζκφο, 

επηκφξθσζε, ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ). 

Ζ δηάζηαζε ηεο δεκηνπξγίαο νξάκαηνο αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή κεηάδνζε ηεο ηδέαο θαη  

ηεο απνζηνιήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαοζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

γνλείο κέζα απφ ην αηνκηθφ ζηίγκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ εγγξάθεηαη ζηε ζπλείδεζε ηεο 

επξχηεξεο θνηλφηεηαο. Τν φξακα απνδίδεη ην ραξαθηήξα πνπ έρεη αλαπηχμεη ε ζρνιηθή 

κνλάδα, ηελ παξαγσγηθή θνπιηνχξα πνπ θέξεη σο νξγαληζκφο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ηε 

δηαθνξνπνηνχλ. Αθνξά κηα ζαθψο δηαηππσκέλε απνζηνιή (Παζηαξδήο, 2004· Σαΐηεο, 2005), 

αιιά θαη ηε ζηνρνζεζία κε ζπλάθεηα πξνζδνθηψλ απφ φια ηα εκπιεθφκελα κέιε 

(Shoemaker&Fraser, 1981) γηα κέγηζηε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία (Robbins&Judge, 

2011)θαη πςειέο απνδφζεηο. 

Σχκθσλα κε ηνπο Leithwood θαη Poplin (1992), νη εγέηεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο 

επηδηψθνπλ ηελ εμέιημε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εκπιέθνληάο 

ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο κνλάδαο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνζηνιήο ηεο. Τνπο παξέρνπλ ηελ 

θαηάιιειε βνήζεηα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο, ζπκκεηέρνληαο 

απνηειεζκαηηθά θαη κε θξηηηθφ ηξφπν ζηελ επίιπζε ησλ δηαθφξσλ δπζθνιηψλ πνπ 

αλαθχπηνπλ κέζσ νκαδηθψλ ζπδεηήζεσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ βηψλνπλ ην 

κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο, παξνπζηάδνληαη ζεηηθά επεξεαζκέλνη ζηε δέζκεπζε πνπ 

αθνξά ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, ζηηο πξνζδνθίεο θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε γηα πςειέο 

απνδφζεηο θαιιηεξγψληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. Απφξξνηα απηήο είλαη ε αχμεζε 

απηνπεπνίζεζεο θαη ε πξννδεπηηθή δηάζεζε γηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ κε νκαδηθή εξγαζία θαη αίζζεκα αιιεινβνήζεηαο (Leithwood&Jantzi, 2006) ζηνηρεία 

πνπ ζπλεγνξνχλ πξνο έλα θνηλφ ζθνπφ. Ζ νκαδηθφηεηα πεγάδεη απφ έλα ζεηηθφ θιίκα 

νπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ελδπλάκσζεο θαη αλαηξνθνδφηεζεο. Σηελ νπζία θαιιηεξγείηαη έλα πξφζθνξν έδαθνο γηα 

κεηαζρεκαηηζκνχο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ εγέηε (Bass& Avolio,1993) 
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πνπ μεπεξλψληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο αλαπιαηζηψλνπλ επαγγεικαηηθά ην ξφιν ηνπο. 

Ζ αλαπιαηζίσζε απηή νηθνδνκείηαη, εθηφο ησλ άιισλ, κε ηελ πηνζέηεζε ηεο κνληεινπνίεζεο 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ(Huber, 2004). Ζ θαηλνηνκία ζπληζηά κηα 

νξγαλσζηαθή αιιαγή πνπ πεξηθιείεη κηα λέα ηδέα θαη ζεκαηνδνηεί κηα πηζαλή νξγαλσζηαθή 

επθπΐα πνπ ζε θάζε πεξίπησζε απνηειεί πφιν ελεξγνπνίεζεο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο απνδίδνληαο αμία θαη πνηφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν.  

Σςμπεπάζμαηα 

Τν παξφλ άξζξν επηζεκαίλνληαο ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ ζε ζέκαηα 

δηνίθεζεο ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ ησλ λεπηαγσγείσλ θαη θαη` επέθηαζε, ηηο πηζαλά 

αλακελφκελεο δηνηθεηηθέο δπζπξαγίεο ησλ πξντζηακέλσλ πξνηάζζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζηνλ ελ ιφγσ εξγαζηαθφ ρψξν θαη παξνπζηάδεη ην ζχγρξνλν 

επαγγεικαηηθφ πξνθίι ησλ πξντζηακέλσλ λεπηαγσγψλ. Ο αλαπιαηζησκέλνο ξφινο ησλ 

πξντζηακέλσλ ππνζηεξίδεηαη απνηειεζκαηηθά απφ ην ζπλδπαζκφ ελφο κεηθηνχ κνληέισλ ΣΝ 

θαη ησλ αξρψλ ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο δηνίθεζεο. Σε θάζε πεξίπησζε έκθαζε θαη αμία 

δίλεηαη ζηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ. Τα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπ λεπηαγσγείνπ δνκνχλ έλα ηζρπξφ 

ελλνηνινγηθφ θαηαζθεχαζκα πςειήο ζεκαληηθφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν δηαρείξηζεο 

ζπγθξνχζεσλ φζν θαη ζε επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζχλαςεο ηζρπξψλ επαγγεικαηηθψλ 

δεζκψλ. 

Ζ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ νξγαλσζηαθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Peterson&Seligman, 2004) ζην 

ζρνιηθφ ρψξν είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επεκεξία θαη απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ νξγαληζκνχ (Judge&Ilies, 2004) θαη ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε αλάπηπμε βαζηθψλ δεμηνηήησλ ΣΝ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, θξίλεηαη απαξαίηεηε θαζψο, εληζρχεη ην αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ηελ παξαθίλεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμή ηνπο 

(Spreitzer, Kizilos&Nason, 1997). 

Αλακθίβνια, κηα ηέηνηνπ ηχπνπ πξνζέγγηζε ηνπ λεπηαγσγείνπ σο ζπλαηζζεκαηηθά επθπνχο 

νξγαληζκνχ θαη ε πξνψζεζε ζεηηθήο νξγαλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί έλα δχζθνιν 

εγρείξεκα θαη πξφθιεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά λνήκνλα ζηειέρε λα επελδχζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ζπζηήκαηνο 

αμηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο ηεο αιιαγήο θαη ηζρπξνπνίεζεο ηεο νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο (Luthans&Avolio, 2003). Ταπηφρξνλα, έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζην ζπληνληζκφ 

θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζε ζπλαηζζεκαηηθφ, δηαλνεηηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, 

κέζσ ηεο δηεξγαζίαο ηεο δπλακηθήο δηεξεχλεζεο ε νπνία απνθαιχπηεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ πηνζέηεζε 

αιιαγψλ θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε ζπλαηζζεκαηηθά επθπή νξγαληζκφ. 
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