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Περίιευε  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηεο γπλαηθείαο εγεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Αξρηθά, 

εμεηάδνληαη ηα ζηεξεφηππα πνπ αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ηελ εγεζία θαη ην θχιν θαη 

πψο νη έκθπιεο πξνθαηαιήςεηο επεξέαζαλ ηνλ ξφιν ηεο γπλαίθαο σο εγέηηδαο. 

Σην επφκελν θεθάιαην εμεηάδεηαη ν ξφινο ηεο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

δηεξεπλνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γχξσ απφ απηήλ, 

ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο θεκηληζηηθήο θαη γπλαηθείαο εγεζίαο κέζα 

απφ πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη παξαδείγκαηα. 

Τν ηξίην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη αξρηθά ζηε ζπκβνιή ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

εμέιημε θαη δηακφξθσζε ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη παξνπζηάδνληαη νη έκθπιεο 

αληζφηεηεο πνπ επηθξαηνχλ κέρξη θαη ζήκεξα. Τέινο, ηνλίδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ 

κνπζηθνχ απηνζρεδηαζκνχ θαη αλαιχεηαη πψο κηα δεκηνπξγηθή κνπζηθή εγεζία 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζo γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 
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Abstract 

 

The following paper aims to explore women's leadership in education and more 

specifically in the field of music education. First of all, the stereotypes that developed 

around leadership and gender are examined, and how gender prejudice influenced the 

role of women as leaders. 

The next chapter focuses on the role of leadership in education and explores the 

characteristics and stereotypes around it, analysing the concept of feminist and female 

leadership through practical applications and examples. 

The third chapter initially concentrates on the contribution of women to the 

development and shaping of music education, presenting the gender inequalities that 

prevail to this day. 

Finally, the contribution of musical improvisation is emphasized along with the 

analysis of how a creative musical leadership can function as a means to eliminate 

inequalities and promote gender equality. 
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Κεθάιαηο 1 

Φύιο, ζηερεόησπα θαη εγεζία 

1.1 Οη πρώηοη προβιεκαηηζκοί γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηες γσλαηθείας εγεζίας: 

«Think manager, think female» 

Μέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 ε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εγεζία 

(leadership) επηζεκαίλεη σο κνλαδηθφ πξφηππν έλαλ άλδξα εγέηε, δπλακηθφ θαη 

απνθαζηζηηθφ, πνπ είλαη ηθαλφο λα εγεζεί επηηπρεκέλα κέζα ζε έλα ζχλνιν 

αλζξψπσλ. Παξ‟ φιν, πνπ γπλαηθεία εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ παξαηεξεζεί απφ 

ηηο απαξρέο ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ, φπσο θαηά ηε δεκηνπξγία 

θπιψλ, νηθνγέλεηαο θαη ζε θαηαζηάζεηο επηβίσζεο ιφγσ δπζρεξψλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ, δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζην ξφιν ηεο γπλαίθαο εγέηηδαο κέρξη 

πξφζθαηα (Δklund, Barry & Grunberg, 2017). 

Ζ παξάιεηςε ηεο έξεπλαο σο πξνο ην ζέκα ηεο γπλαηθείαο εγεζίαο νθείιεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ χπαξμε έκθπισλ ζηεξενηχπσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη γπλαίθεο θαη άλδξεο. Σην θεθάιαην απηφ ζα εμεηαζζνχλ δηεμνδηθά 

νη δηαθξίζεηο ησλ θχισλ πνπ επηθξαηνχλ κέρξη θαη ζήκεξα ζηνλ θνηλσληθφ θαη 

εξγαζηαθφ ρψξν, θαζψο θαη έκθπια ζηεξεφηππα φζνλ αθνξά ζηελ γπλαηθεία εγεζία. 

Απφ ηηο πξψηεο θαη πην ζεκαληηθέο έξεπλεο πάλσ ζ‟ απηφ ην δήηεκα, είλαη ε έξεπλα 

ηεο Virginia Schein (1973) κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν Think manager, think male, 

ε νπνία εμεηάδεη ηα ςπρνινγηθά εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη γπλαίθεο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα εμειηρζνχλ επαγγεικαηηθά απφ κεζαίεο ζε εγεηηθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο (Coder & Spiller, 2013). Τν έξγν ηεο Schein αλαθέξεηαη απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο κέρξη ζήκεξα, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ επνλνκαδφκελν «Πεξηγξαθηθφ 

Γείθηε Schein» (SDI), ηνλ νπνίν επηλφεζε ε ίδηα ε Schein, γηα λα δηεξεπλήζεη ηα
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έκθπια ζηεξεφηππα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θχισλ. Δπίζεο, ε έξεπλά ηεο έρεη 

επαλαιεθζεί ζε δηαθνξεηηθά εξγαζηαθά πεξηβάιινληα δηαθφξσλ ρσξψλ, 

απνθαιχπηνληαο φηη ην Think manager, think male είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν 

κέρξη θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή (Schein, Mueller, Lituchy & Liu, 1996). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο ε Schein απνθαιχπηεη φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, νη ζηάζεηο θαη νη ηδηνζπγθξαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα κηα 

επηηπρεκέλε εγεζία, ζεσξνχληαη πιενλέθηεκα ησλ αλδξψλ θαη φρη ησλ γπλαηθψλ 

(Coder & Spiller, 2013). Απφ ηε κηα, νη άλδξεο παξνπζηάδνληαη κε ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο απηνπεπνίζεζε, απνθαζηζηηθφηεηα θαη νξζνινγηζηηθή ζθέςε, ελψ απφ ηελ 

άιιε, νη γπλαίθεο ραξαθηεξίδνληαη σο επαίζζεηεο, ζπκπνλεηηθέο, κε έληνλν ην 

αίζζεκα θξνληίδαο πξνο ηνπο άιινπο. Με άιια ιφγηα, ηα «ζεξκά» θαη επαίζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ ζεσξνχληαη σο αθαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ 

ζηφρσλ εξγαζίαο, ελψ ηα αληίζηνηρα «ςπρξά» αληαγσληζηηθά θαη απηαξρηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλδξψλ ζεσξνχληαη φηη ππεξηεξνχλ πξνο ηελ επηηπρία κηαο 

εγεζίαο (Brenner, Tomkiewicz & Schein, 1989). Τελ έξεπλα ηεο Schein έξρνληαη 

κεηά απφ ρξφληα λα ζπκπιεξψζνπλ εξεπλεηηθέο κειέηεο ησλ Μ. Ζeilman (2007), S. 

Fiske (2020), L. Rudman (2001) θαη άιισλ ςπρνιφγσλ θαη θνηλσληνιφγσλ 

επηζεκαίλνληαο φηη αθφκα θαη ζήκεξα επηθξαηνχλ ζηεξεφηππα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη 

νη γπλαίθεο πξέπεη λα είλαη επγεληθέο, εμππεξεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο, ελψ νη 

άληξεο θπξηαξρηθνί, θαηεγνξεκαηηθνί θαη αληαγσληζηηθνί κέζα ζ‟ έλαλ εξγαζηαθφ 

ρψξν (Cooper, 2013).  

H Robin Hauser, βξαβεπκέλε ζθελνζέηεο θαη παξαγσγφο ληνθηκαληέξ κε 

αληηθείκελν κειέηεο ηηο έκθπιεο πξνθαηαιήςεηο αλαιχεη ζε νκηιία ηεο ζην TedEx 

ηελ παξάκεηξν απηή γλσζηή σο «δίλημμα ηος να μποπείρ να απέζειρ» (likability 

dilemma). Σχκθσλα κε ηελ Hauser, ζπάληα νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο ζεσξνχληαη 
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εμίζνπ ηθαλνί θαη ζπκπαζεηηθνί φηαλ έρνπλ παξφκνηα πξνζφληα ζε κηα εγεηηθή ζέζε. 

Ωο επί ηνλ πιείζηνλ κηα δπλακηθή, αληαγσληζηηθή θαη επηηπρεκέλε γπλαίθα δελ είλαη 

ηφζν ζπκπαζεηηθή φζν ζα ήηαλ ζηελ ίδηα πεξίπησζε έλαο άλδξαο. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί ζηνηρεία φπσο ε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ν δπλακηζκφο είλαη ελάληηα ζηηο 

θνηλσληθέο θφξκεο ή ζην ηη θάλεη κηα γπλαίθα λα είλαη αξεζηή σο εγέηηδα (Hauser, 

2019). Τν επηρείξεκα απηφ επηβεβαηψλνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο πεξηπησζηνινγηθήο κειέηεο (case 

study) κε αληηθείκελν ηελ Heidi Roizen πνπ δηεμάγεη 

ν Frank Flynn (2003) ζην Columbia Business 

School. Ζ Ζ. Roizen είλαη κηα επηηπρεκέλε 

επελδχηξηα κεγάισλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ (venture capitalist) ζε επηρεηξήζεηο ηεο Silicon 

Valley. O Flynn δίλεη απηή ηε κειέηε ηνπ ζηε κηζή ηάμε καζήκαηφο ηνπ δηαηεξψληαο 

ην πξαγκαηηθφ φλνκα ηεο επελδχηξηαο, ελψ δίλεη ηελ 

ίδηα κειέηε ζηελ άιιε κηζή ηάμε αιιάδνληαο κφλν 

ην φλνκα ηεο Heidi ζε Howard. Όηαλ ηνπο δεηήζεθε 

λα αμηνινγήζνπλ ηελ Heidi θαη ηνλ Howard, νη 

θνηηεηέο αμηνιφγεζαλ θαη ηνπο δπν σο εμίζνπ 

ηθαλνχο σο πξνο ηα εγεηηθά πξνζφληα ηνπο 

(Katsarou, 2017). Παξ‟ φια απηά,  ζπκπάζεζαλ 

πεξηζζφηεξν ηνλ Howard, θαζψο ζεψξεζαλ ηελ Heidi 

Εικόνα 1. Διάγπαμμα από ηο 

πείπαμα Ηeidi Roizen 

Εικόνα 2. Διάγπαμμα από ηο 

πείπαμα Ηeidi Roizen 
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επηζεηηθή, εγσπαζή θαη κε - αξλεηηθά 

ελλννχκελε- πνιηηηθνπνηεκέλε δξάζε. 

Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θνηηεηέο 

δελ ήζειαλ λα δνπιέςνπλ ή λα πξνζιάβνπλ 

ηελ Heidi, αιιά φινη ήζειαλ λα δνπιέςνπλ 

ή/θαη λα πεξάζνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο 

κε ηνλ Howard. Με άιια ιφγηα, ε παξαβίαζε βαζηθψλ θαλφλσλ θαη αληηιήςεσλ πεξί 

ηνπ θχινπ θαίλεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα 

λα "ηηκσξνχληαη" νη γπλαίθεο κε ην λα είλαη 

δπζάξεζηεο (Hauser, 2019). 

Παξάιιεια, ε Alexis Kanda-Olmstead, ηδξχηξηα ηνπ ΑΚΟ Collective School, 

ζην νπνίν δηδάζθεηαη ε λενζχζηαηε επηζηήκε ηεο γπλαηθείαο εγεζίαο (Science of 

Women Leadership) επηζεκαίλεη πσο νη γπλαίθεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

παξαθάησ αληηθάζεηο: απφ ηε κία, γηα λα κπνξνχλ λα είλαη θαιέο εγέηηδεο νθείινπλ 

λα είλαη πηεζηηθέο, επηζεηηθέο θαη θαηά θάπνην ηξφπν πην αξξελσπέο, κε ζπλέπεηα λα 

ραξαθηεξίδνληαη δπζάξεζηεο θαη αληηπαζεηηθέο, ελψ, απφ ηελ άιιε, αλ επηιέμνπλ λα 

είλαη αξεζηέο θαη απνδεθηέο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο θηλδπλεχνπλ λα 

ζεσξεζνχλ αλεπαξθείο σο εγέηηδεο (Olmstead, 2018). 

Σ‟ απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε έξεπλα ηεο 

θνηλσληνιφγνπ Cecilia L. Ridgeway (2003), ε νπνία δηαπηζηψλεη φηη κηα ιεπθή 

εγέηηδα, ηεο νπνίαο ε ζειπθφηεηα ζηεξενηππηθά ραξαθηεξίδεηαη σο ήπηα θαη 

ηξπθεξή, είλαη πνιχ πην πηζαλφλ λα θαηεγνξεζεί σο θπξηαξρηθή θαη δπζάξεζηε απφ 

ηνλ πεξίγπξφ ηεο. Σηελ ίδηα πεξίπησζε, φκσο, κηα καχξε εγέηηδα κπνξεί λα βηψζεη 

ιηγφηεξε αληηπάζεηα, θαζψο νη ζηεξενηππηθέο απφςεηο ζεσξνχλ ηηο καχξεο γπλαίθεο 

πην επηζεηηθέο, δπλακηθέο θαη δελ ηαπηίδνπλ ηε ζειπθφηεηά ηνπο κε ηελ 

Εικόνα 3. Διαγπάμμa από ηο 

πείπαμα Ηeidi Roizen.  
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ππνηαθηηθφηεηα ησλ ιεπθψλ γπλαηθψλ. Με ηελ άπνςε απηή θαίλεηαη λα ζπκθσλεί ε 

P. Carter, θαζεγήηξηα θνηλσληνινγίαο ζην Berkeley, ε νπνία ζεκεηψλεη φηη ε ίδηα σο 

καχξε εγέηηδα βηψλεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία λα εθθξάζεη ηηο ζθέςεηο ηεο, θαζψο δελ 

ηεξεί ηα ίδηα πξφηππα ζειπθφηεηαο κε ηηο ιεπθέο γπλαίθεο (Crossley, 2015).  

1.2  Sally Helgesen: «To γσλαηθείο πιεολέθηεκα» 

Αληηκέησπεο κε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο αληηθξνπφκελεο 

πξνθαηαιήςεηο, νη γπλαίθεο  αλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, θαζψο πξνζπαζνχλ λα ζπκπεξηθέξνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε 

αξζεληθά ραξαθηεξηζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξαδνζηαθά ππεξεθηηκεκέλε  

γπλαηθεία παζεηηθφηεηα, ππνηαθηηθφηεηα θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηνλ 

άληξα ειαηηψλνληαη βαζκηαία θαη νη γπλαίθεο αξρίδνπλ λα εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν 

θαλεξά αληαγσληζηηθφ πλεχκα θαη δπλακηζκφ, πξνζφληα πνπ σο ηφηε ζεσξνχληαλ 

αξζεληθά. Με άιια ιφγηα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο  γπλαίθεο καζαίλνπλ πψο λα 

αληαγσλίδνληαη αλνηρηά κε ηνπο άλδξεο θαη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ζην 

ρψξν ηεο εξγαζίαο, παξακεξίδνληαο ηελ ππνηαθηηθή ζηάζε πνπ ζεσξείηαη 

παξαδνζηαθά σο γπλαηθείν πξνζφλ (Coder & Spiller, 2013).  

Αλαγλσξίδνληαο απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έξεπλεο ησλ J. Rosener (1990), S. 

Helgesen (1990), Eagly θαη Johnson (1991) εηζάγνπλ ηελ ζεσξία ελφο επηηπρεκέλνπ 

γπλαηθείνπ κνληέινπ εγεζίαο, πνπ δελ ρξεηάδεηαη ζε ηίπνηα λα ζπκίδεη ή λα κηκείηαη 

ην θαζηεξσκέλν σο ηφηε αξζεληθφ πξφηππν. Οη γπλαίθεο πηνζεηνχλ έλα δεκνθξαηηθφ 

ζπκκεηνρηθφ ζηπι εγεζίαο, πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη βάδνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ (Rey, 2005). Σην βηβιίν ηεο Female Advantage Women's 

Ways of Leadership (1990) ε Sally Helgesen βαζηζκέλε ζε κειέηεο εκεξνινγίσλ 
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ηεζζάξσλ εγέηηδσλ πεξηγξάθεη ην ζειπθφ πιενλέθηεκα σο ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

γπλαηθψλ γηα άκεζε επηθνηλσλία, ηελ άλεζή ηνπο κε ηελ πνηθηινκνξθία θαη ηελ 

καθξνπξφζεζκε πξνζέγγηζή ηνπο ζε δηαπξαγκαηεχζεηο (Camp, 2016). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη έλα ζηπι εγεζίαο ηδηαίηεξα δηαδξαζηηθφ, ην νπνίν ε 

Helgesen ραξαθηεξίδεη σο «κεηαζρεκαηηζηηθφ» ζηπι εγεζίαο («transformational 

leadership»). Τν ζηπι απηφ επζπγξακκίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνλ ζπιινγηθφ 

ζηφρν πνπ πξνζπαζεί λα πεηχρεη κηα νκάδα θαη νη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο θξίλνληαη, 

πιένλ, απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πινπνηνχλ θνηλσληθέο αιιαγέο ζην ζχλνιν. Απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε εγσηζηηθή αλδξηθή  πξνζέγγηζε, ε νπνία ζηνρεχεη θπξίσο 

ζηελ πξνζσπηθή αλέιημε θαη επηηπρία, ρσξίο πεξαηηέξσ ελδηαθέξνλ γηα επηθνηλσλία 

θαη ζπλεξγαζία (Coder & Spiller, 2013).  

Μέζα απφ εξεπλεηηθέο απφπεηξεο πνιιψλ ρξφλσλ ε Ζelgensen ηζρπξίδεηαη φηη 

νη γπλαίθεο εγνχληαη απφ ην «θέληξν» ησλ πξαγκάησλ θαη φρη απφ ηελ «θνξπθή», 

ηνπνζεηψληαο ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπο θαη θαηνξζψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα  

επηθνηλσλνχλ επθνιφηεξα κεηαμχ ηνπο, λα ληψζνπλ φηη εξγάδνληαη ζε έλα θαιχηεξν 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζέζε ή/θαη νη απνδνρέο λα 

απνηεινχλ δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα. Ωζηφζν, πνιινί κειεηεηέο ζεσξνχλ άδηθν λα 

ραξαθηεξίδνληαη φιεο νη γπλαίθεο επηηπρεκέλεο εγέηηδεο ή φηη φιεο νη γπλαίθεο 

δηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα κηα επηηπρεκέλε εγεζία 

(Christodoulou, 2013). Δπηπιένλ, ε F. Hesselbein, κία απφ ηηο γπλαίθεο πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ κειέηε ηεο Helgensen, ππνζηεξίδεη πσο ε εγεζία δελ κπνξεί λα νξηζηεί 

κε βάζε ην θχιν θαη φηη ε ηνπνζέηεζε ησλ γπλαηθψλ ζε κηα εηδηθή θαηεγνξία θχινπ 

απνηειεί εκπφδην ζηελ εμάιεηςε ησλ ζηεξενηππηθψλ απφςεσλ (Camp, 2016). 

Παξά ηηο δηθνξνχκελεο απφςεηο γηα ην γπλαηθείν πιενλέθηεκα ησλ γπλαηθψλ,  

είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ε παξεκπφδηζε ησλ γπλαηθψλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο, έρεη σο 
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απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα αλαπηχζζνπλ έλα πην ζπλεξγαηηθφ θαη επέιηθην κνληέιν 

εγεζίαο, ην νπνίν λα ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν απνδεθηφ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν (Rey, 

2005). Ζ J. Rosener, κε πνιπεηέο αληηθείκελν κειέηεο ηελ εγεζία γπλαηθψλ θαη 

αλδξψλ ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο επηζεκαίλεη φηη πνιιέο γπλαίθεο αλαπηχζζνληαο ηελ 

θνηλή ηνπο εκπεηξία σο γπλαίθεο, έζπαζαλ ηηο θφξκεο πνπ ήζειαλ ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ εγεζία, δεκηνπξγψληαο έλα δηαθνξεηηθφ ζηπι εγεζίαο. 

Έηζη, αλαδεηψληαο επθαηξίεο ζε νξγαληζκνχο πνπ αιιάδνπλ πνιχ γξήγνξα ηαρχηεηα, 

δείρλνπλ φηη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη κάιηζηα εμαηηίαο 

νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ αθαηάιιεια γηα κηα εγεζία 

(Rosener, 2011). 

1.3 Sandra Bem: Η ζεφρία ηοσ «αλδρόγσλοσ»  

Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην έξγν ηεο Sandra Bem θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο, θαζψο παξνπζίαζε ξεμηθέιεπζεο ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη γηα ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. 

  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Bem αλαγλψξηζε φηη έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα εθθξάζεη 

ηφζν ζειπθά φζν θαη αξζεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαπηχζζεη ην Bem Sex-Role 

Inventory (BSRI), έλα δεκνθηιέο εξγαιείν κέηξεζεο, πνπ πξννξίδεηαη λα 

ηαμηλνκήζεη ηα άηνκα ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ κε ηα νπνία ηαπηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν. Σπληάζζεη, ινηπφλ, κηα ιίζηα κε 20 ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο 

πνπ ζηεξενηππηθά ζεσξνχληαη είηε αξζεληθά είηε ζειπθά. Γηα παξάδεηγκα, ε 

θηινδνμία, ε επηζεηηθφηεηα, ε αλεμαξηεζία, ν νξζνινγηζκφο, ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε 

θπξηαξρία θαη ν εθθνβηζκφο, κεηαμχ άιισλ, θαηεγνξηνπνηνχληαη σο αλδξηθά. 

Αληηζέησο, σο γπλαηθεία ζεσξνχληαη ε εθθξαζηηθφηεηα, ε αλεζπρία γηα ηνπο άιινπο, 

ε απνδνρή, ε ππνκνλή, ε επαηζζεζία, ε δεζηαζηά, ε ζπκπφληα, ε βνήζεηα, ε θξνληίδα 
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θαζψο θαη ε  ζπκκφξθσζε θαη πξνζνρή ζηελ ιεπηνκέξεηα, σο γπλαηθεία (Bem, 

1989). 

Γηα λα ραξαθηεξίζεη ηα άηνκα πνπ επέιεμαλ ηζνξξνπεκέλν βαζκφ γπλαηθείσλ 

θαη αλδξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε Bem ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν 

ανδπόγςνο (1974). Μέζα απφ πιεζψξα εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ αλδξφγπλνπ ραξαθηήξα σο έλα πξφηππν 

πγηνχο αλζξψπνπ, πνπ θαίλεηαη πην πξνζαξκνζηηθφο θαη απνηειεζκαηηθφο ζηηο 

πξνθιήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θαη εξγαζηαθνχ ρψξνπ (Thomas, 2020).Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ζεκαληηθή αμία ηνπ φξνπ «αλδξφγπλν» αλαθέξεηαη ζηα θείκελα ηνπ 

Πιάησλα, πνπ εμηζηνξεί ην κχζν ησλ αλδξφγπλσλ ζην Σπκπφζην. Ο Πιάησλαο, 

ινηπφλ, πεξηγξάθεη πσο φηαλ δεκηνπξγήζεθε ν θφζκνο ππήξραλ ηξία θχια: ε 

γπλαίθα, ν άληξαο θαη ην αλδξφγπλν, ζην νπνίν κεηέρεη θαη ην ζειπθφ θαη ην 

αξζεληθφ ζηνηρείν. Τν αλδξφγπλν ήηαλ εμαηξεηηθά δπλαηφ, επεηδή ζπγθέληξσλε 

ραξαθηεξηζηηθά θαη απφ ηα δχν θχια. Ο Γίαο γηα λα εμαζζελήζεη ηε δχλακή ηνπ, 

θνβνχκελνο ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα θέξεη κία ηέηνηα δπλακηθή, δηαίξεζε ην 

αλδξφγπλν, δεκηνπξγψληαο δχν δηαθνξεηηθά θχια θαη θαη‟ επέθηαζε δχν 

ραξαθηεξηζηηθά, ηελ αξξελσπφηεηα θαη ηε ζειπθφηεηα (Velumyan, 2020). 

Ζ αμία ηνπ αλδξφγπλνπ ζηελ εγεζία ελζαξθψλεη ηαπηφρξνλα δπν 

ζπκπεξηθνξέο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν, ν ζπλδπαζκφο απηφο, θέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Με άιια ιφγηα, εληζρχεηαη έλα ζπλεξγαηηθφ κνληέιν αλζξψπνπ, πνπ 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδεη ξφινπο, λα πξνζαξκφδεηαη, λα έρεη επειημία, λα 

εθαξκφδεη ηφζν ηελ απνθαζηζηηθφηεηα φζν θαη ηελ απνδνρή θαη λα ζέηεη ζηφρνπο 

εζηηάδνληαο ηαπηφρξνλα ζηνπο γχξσ ηνπ (Bem, 1983). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, δελ ζα είλαη ππεξβνιηθφ λα ζεσξεζεί φηη κηα 

αλεξρφκελε αλδξφγπλε λννηξνπία, θαίλεηαη λα θξχβεη έλαλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ 

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/people/nairavelumyan/
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γηα κηα επηηπρεκέλε γπλαηθεία θαη αλδξηθή εγεζία. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ εμάιεηςε ησλ ζηεξενηππηθψλ 

δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα θχια, αθνχ ε δχλακε πνπ 

κπνξεί λα αλαπηχμεη ην αλδξφγπλν πξφηππν αλζξψπνπ κέζα ζε έλα θνηλσληθφ θαη 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θαίλεηαη λα είλαη πςειήο ζεκαζίαο.  

1.4 Η «δύλακε» ηοσ ζηερεόησποσ 

Παξ‟ φιν πνπ, νη ζεμηζηηθέο απφςεηο ζηηο κέξεο καο θξχβνληαη πίζσ απφ κηα πην 

ιεπηή απφρξσζε ραξαθηεξηζκψλ ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο επνρέο, ε ζεκαζία ηνπο 

παξακέλεη ην ίδην ζεκαληηθή, επεξεάδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηεο γπλαίθαο κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Τν πξφβιεκα ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε είλαη κηα αζπλείδεηε πξνθαηάιεςε πνπ έρεη αλαπηπρζεί θαη 

θαζηεξσζεί ζηνλ αλζξψπηλν θφζκν απφ εθαηνληάδεο ρξφληα πξηλ θαη πνπ δπζηπρψο 

δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε θαλέλα άιιν επηρείξεκα πέξα απφ ηε βαζηά ξηδσκέλε 

πξνθαηάιεςε κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (Belle, Tartarill, Wapman, Schieber, Mercurio, 

2021). 

Σε έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη απφ ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγφ M. Wapman θαη ηελ 

D. Belle, θαζεγήηξηα ςπρνινγίαο ζην Boston University δίλεηαη έλα αίληγκα: Έλαο 

παηέξαο θαη ν γηνο ηνπ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε έλα απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα, 

ζην νπνίν, δπζηπρψο, ν παηέξαο ράλεη ηε δσή ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, ην παηδί 

κεηαθέξεηαη ζην λνζνθνκείν θαη θαζψο εηζάγεηαη ζηελ εληαηηθή πηέξπγα, ν 

ρεηξνχξγνο (κεηάθξαζε ηνπ αγγιηθνχ «the surgeon») θσλάδεη: «Σηακαηήζηε! Γελ 

κπνξψ λα ρεηξνπξγήζσ απηφ ην αγφξη, είλαη ν γηνο κνπ». Καη ην εξψηεκα είλαη: Πσο 

γίλεηαη απηφ; Οη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο είλαη πνιιέο θαη κεξηθέο απφ απηέο είλαη 

φηη ν παηέξαο είλαη νκνθπιφθηινο, ή φηη ππάξρεη δεχηεξνο παηέξαο, κέρξη θαη φηη ζην 
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ακάμη ν παηέξαο είλαη ξνκπφη, θάληαζκα ή ηεξέαο. Τν 14% ησλ εξσηεζέλησλ 

θνηηεηψλ θαη ην 15% παηδηψλ απφ 7-17 εηψλ απάληεζαλ ζσζηά ζην αίληγκα. Τν 

ππφινηπν πνζνζηφ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη άλδξεο, γπλαίθεο, θεκηλίζηξηεο, θνηηεηέο, 

καζεηέο, παηδηά θαη ζπγθεθξηκέλα παηδηά πνπ έρνπλ κεηέξα γηαηξφ, δελ έιπζαλ ην 

γξίθν. Ζ απάληεζε είλαη φηη ν ρεηξνπξγφο είλαη ε κεηέξα ηνπ παηδηνχ (Barlow, 2014) 

(Belle et.al, 2021).  

Τν ειάρηζην πνζνζηφ ηεο ζσζηήο απάληεζεο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 57% 

ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο ησλ ΖΠΑ, πνζνζηφ πνπ νινέλα 

θαη απμάλεηαη. Δλδηαθέξνλ, επίζεο, παξνπζηάδεη φηη ην ⅓ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα είρε μαλαθνχζεη ην αίληγκα ζην παξειζφλ, αιιά ην γεγνλφο φηη μέραζε ηελ 

απάληεζε ππνδειψλεη ηε δχλακε πνπ έρνπλ ηα ζηεξεφηππα ησλ θχισλ ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Δπηπιένλ, ζπρλέο απαληήζεηο ζην αίληγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

πεξηιακβάλεη ζεηνχο γνλείο, ελψ ην 36% ησλ εξσηεζέλησλ πξνζαλαηνιίζηεθε ζηελ 

νκνθπινθηιηθή νηθνγέλεηα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα κηθηέο 

νηθνγέλεηεο άιισλ ηχπσλ. Παξ‟ φιν πνπ ην γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεηηθή θνηλσληθή 

εμέιημε, νη απαληήζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη πάιη κφλν ην αξζεληθφ θχιν 

πξνβάιινληαο έληνλα ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ ζε έλα πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ αλζξψπσλ (Belle et.al, 2021). 

Τν αίληγκα απηφ είλαη αξθεηφ γηα λα απνδείμεη πφζν ηζρπξή είλαη ε δχλακε 

απηψλ ησλ πξνθαηαιήςεσλ, απνθαιχπηνληαο ηαπηφρξνλα πφζν ζπλδεδεκέλεο είλαη 

νη ηζρπξέο εγεηηθέο ζέζεηο κε ηελ αλδξηθή θηγνχξα. Παξ‟ φια απηά νη εξεπλεηέο 

αλαθάιπςαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ην πνζνζηφ επηηπρίαο ζηελ επίιπζε ηνπ 

γξίθνπ, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα κε αληη-ζηεξενηππηθφ 

πιηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα ακεξφιεπηε γιψζζα πεξί ηνπ θχινπ ακέζσο πξηλ 

παξνπζηαζηνχλ κε ην αίληγκα (Belle et.al, 2021). 
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1.5 Σηερεοησπηθή απεηιή  

Ωο ζπλέπεηα ηεο παξάδνμεο δηάθξηζεο ησλ θχισλ πνπ πξνυπάξρεη απφ δεθαεηίεο, ε 

V. Shein θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη γπλαίθεο ζεσξνχλ ηα γπλαηθεία ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ιηγφηεξα ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηά ησλ αλδξψλ θαη ζπζηεκαηηθά 

ππνηηκνχλ ηηο εγεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο κέρξη θαη ζήκεξα (Schein, Mueller, Lituchy 

& Liu, 1996). Γηα παξάδεηγκα, κφλν ην 7% ησλ γπλαηθψλ παγθνζκίσο 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηνλ πξψην ηνπο κηζζφ, πνζνζηφ πνπ έξρεηαη ζε κεγάιε αληίζεζε 

κε ην 57% ησλ αλδξψλ, θαζψο έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη φηαλ κηα γπλαίθα 

δηαπξαγκαηεχεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηεο ζεσξείηαη εγσθεληξηθή. Αληηζέησο, φηαλ 

δηαπξαγκαηεχεηαη γηα ηνπο άιινπο ραξαθηεξίδεηαη αιηξνπίζηξηα, ζηνηρείν, πνπ δελ 

ηελ ραξαθηεξίδεη, απαξαίηεηα θαιή εγέηηδα. Δπηπιένλ, έρεη παξαηεξεζεί πσο νη 

γπλαίθεο απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ηχρε ή ε 

βνήζεηα απφ άιινπο ζπλεξγάηεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άληξεο πνπ απνδίδνπλ ηελ 

επηηπρία θαζαξά ζηνπο ίδηνπο (Sandberg, 2010). 

Παξ‟ φηη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ απνθνηηεί παγθνζκίσο απφ 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, θαζψο επίζεο θαη ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε νξγαληζκνχο νινέλα θαη απμάλεηαη, ηα γπλαηθεία πνζνζηά ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο 

είλαη δπζαλάινγα ιίγα. Σ‟ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηεζνχλ εξσηήκαηα φπσο ην πφζν 

πηζηεχνπλ νη γπλαίθεο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηηχρνπλ σο εγέηεο, θαηά πφζν 

επηδηψθνπλ δηεπζπληέο ζέζεηο, αλ κπνξνχλ λα έξζνπλ αληηκέησπεο κε εγεηηθέο 

πξνθιήζεηο θαη πξψηα απφ φια αλ κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

εγέηηδεο (Olmstead, 2018). 
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Ζ T. Kiefer, θαζεγήηξηα νξγαλσηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Warwick 

δηεμήγαγε έλα πείξακα, ζην νπνίν δήηεζε απφ 

ζηειέρε ελφο εξγαζηεξίνπ πνπ δελ κηινχζαλ 

θαιά αγγιηθά λα ζρεδηάζνπλ έλαλ 

απνηειεζκαηηθφ εγέηε. Τν πείξακα έρεη 

πηνζεηεζεί θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

νξγαλσηηθνχο ςπρνιφγνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Όζνλ αθνξά ην θχιν, ηα απνηειέζκαηα είλαη 

ζρεδφλ πάληα ηα ίδηα. Τφζν νη άλδξεο φζν 

θαη νη γπλαίθεο ζρεδηάδνπλ ζρεδφλ πάληα άληξεο.  

Αθφκα θαη φηαλ ηα ζρέδηα είλαη 

νπδέηεξα, ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ππνδεηθλχεη έλα αξζεληθφ θαη φρη έλα 

νπδέηεξν ή ζειπθφ γέλνο. Ζ E. McClean 

θαζεγήηξηα ζην University of Arizona’s Eller 

College of Management ζπκθσλεί θαη 

ππνζηεξίδεη φηη φηαλ νη άλζξσπνη εθηίζεληαη 

ζπλερψο ζε εγέηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξνθίι, είλαη πην πηζαλφ λα 

παξαηεξνχλ κφλν απηνχο ηνπο εγέηεο 

(Murphy, 2018). 

Φαίλεηαη πσο έλαο βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζηελ κεησκέλε 

απηνεθηίκεζε ησλ γπλαηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ππνεθπξνζψπεζή ηνπο ζε 

δηεπζπληέο ζέζεηο είλαη ην θαηλφκελν πνπ νξίδεη ν C.Steele σο «ζηεξενηππηθή 

Εικόνα 4. Σσέδιο από ηο πείπαμα 

ηηρ Κiefer 

Εικόνα 5. Σσέδιο από ηο πείπαμα 

ηηρ Κiefer 
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απεηιή» («stereotype threat»). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο έρνληαο ηελ επίγλσζε 

ηεο αξλεηηθήο δηάζηαζεο ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ, αηζζάλνληαη ηνλ θφβν θαη 

ην άγρνο φηη ζα επηβεβαηψζνπλ ηα ζηεξεφηππα απηά, κε ζπλέπεηα λα εκπνδίδνπλ ην 

θίλεηξν, ηελ απφδνζε θαη ηε δέζκεπζή ηνπο γηα εξγαζία (Cortland & Kinias, 2019).  

Αξρηθά, ε ζεσξία ηεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο (stereotype threat) μεθίλεζε απφ 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, φπνπ ζρεηίζηεθε κε ηελ κεησκέλε αθαδεκατθή απφδνζε ησλ 

καχξσλ καζεηψλ (Kramer, 2016). Αξγφηεξα, νη κειέηεο επεθηάζεθαλ ζηηο γπλαίθεο, 

νη νπνίεο ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θάησ απφ ζπλζήθεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο 

θαίλεηαη λα κεηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα «αλδξηθά» επηηεχγκαηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα καζεκαηηθά θαη γεληθφηεξα επαγγέικαηα, ζηα νπνία επηθξαηνχλ νη 

άλδξεο (π.ρ. κεραληθνί). Έηζη, πνιιέο θνξέο ζε πεξηβάιινληα φπνπ θπξηαξρνχλ 

άληξεο ε απνδέζκεπζε θαη ε απνκφλσζε ησλ γπλαηθψλ ηηο νδεγνχλ ζην λα 

εγθαηαιείπνπλ ην ρψξν εξγαζίαο (Cortland & Kinias, 2019). 

Ζ Indra Nooyi ε γπλαίθα κε ηε κεγαιχηεξε ζεηεία σο δηεπζχλνπζα 

ζχκβνπινο (CEO) ηεο PepsiCo αλαθέξεη φηη ην πην δχζθνιν πξάγκα πνπ 

αληηκεησπίδεη ζηελ θαξηέξα ηεο είλαη ε θξηηηθή πνπ δέρεηαη γηα ηηο απνθάζεηο ηεο, 

αιιά θαη νη πξνθαηαιήςεηο πξνο ην πξφζσπφ ηεο σο έγρξσκε, κεηαλάζηξηα θαη 

ηαπηφρξνλα γπλαίθα εγέηηδα. H ίδηα ηνλίδεη πσο νη δηαθξίζεηο απηέο επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ απηνπεπνίζεζε ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ακθηβνιία γηα ηηο ηθαλφηεηέο 

ηεο, δεκηνπξγψληαο έλαλ θαχιν θχθιν αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ  Nooyi 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηελ πξψηε ηεο ζπλέληεπμε πξνζπάζεζε λα 

ελζσκαησζεί ζηηο απαηηήζεηο ελφο ακεξηθαληθνχ πξνηχπνπ εκθαληδφκελε κε έλα 

ζαθάθη θαη παληειφλη. Όηαλ βγήθε απνγνεηεπκέλε απφ ηελ αίζνπζα, κηα γπλαίθα ηεο 

είπε φηη ην ζάξη (ηλδηθφ γπλαηθείν ξνχρν) είλαη απηφ πνπ ζα πξέπεη λα θνξάεη ζε φιεο 

ηηο ππφινηπεο ζπλεληεχμεηο ηεο, ππνζηεξίδνληαο, έηζη, ηελ κνλαδηθή ηεο ηαπηφηεηα. 
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H ίδηα αλαθέξεη φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ κηα γπλαίθα επηθεληξψλεηαη ζηηο πξνζσπηθέο 

ηεο αμίεο θαη ππνζηεξίδεη ηελ πξνζσπηθή θαη κνλαδηθή ηαπηφηεηά ηεο, δεκηνπξγεί 

κηα αζπίδα πξνζηαζίαο απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο (Abril, 2019). 

Σηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο πνπ επηζπκνχλ λα αλέιζνπλ ζε 

εγεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο αλαιχεη θαη πεξηγξάθεη ε Sheryl Sandberg, δηεπζχληξηα 

επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Facebook ζην βηβιίν ηεο «Lean Ιn» (2013) 

πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα ζπκβνπιέο γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

ην επηηχρνπλ (Blanco, 2015). Ζ Sandberg πξνηξέπεη ραξαθηεξηζηηθά ηηο γπλαίθεο λα 

«θάηζνπλ ζην ηξαπέδη» («sit on the table») ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ησλ εξγαζηψλ. 

Θεσξεί φηη θακία γπλαίθα δελ κπνξεί λα αλαιάβεη εγεηηθή ζέζε αλ δελ πηζηεχεη φηη 

αμίδεη ηελ επηηπρία ή δελ θαηαιαβαίλεη ηελ ίδηα ηεο ηελ επηηπρία (Sandberg, 2010). Ζ 

ίδηα ππνζηεξίδεη φηη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο θαη ε ακθηβνιία ησλ γπλαηθψλ ζην 

πξφζσπφ ηνπο πεγάδεη απφ ηελ θνηλσληθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο άλδξεο λα 

επηηχρνπλ, ελψ είλαη αλακελφκελν γηα ηηο γπλαίθεο λα απνρσξνχλ ζηαδηαθά απφ ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ Sandberg πηζηεχεη πσο νη 

ίδηεο νη γπλαίθεο απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθαζίδνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνγέλεηα, 

ζηαδηαθά δε «ζεθψλνπλ» ην ρέξη ηνπο γηα λέεο επθαηξίεο, δελ αλαιακβάλνπλ 

θαηλνχξηα projects θαη δελ επηδηψθνπλ ηελ πξναγσγή ηνπο ζε πςειφηεξεο ζέζεηο. Τν 

θαηλφκελν απηφ θαηνλφκαζε ε ίδηα σο «hesitancy to lean in» θαη επηζεκαίλεη φηη είλαη 

κηα απφθαζε ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ φρη ζπλεηδεηή, αιιά απνηειεί έλα 

ππφδεηγκα γπλαηθείνπ ξφινπ πνπ ηνπο έρεη επηβάιιεη ε θνηλσλία (Sandberg, 2010). 

 Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη θαθνπνίεζε 

απνηειεί ην πην ζπρλφ θαη ρξφλην θαηλφκελν πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη 

γπλαίθεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Σε πξφζθαηε κειέηε ησλ θνηλσληνιφγσλ  

McLaughlin, C. Uggen θαη Α. Blackston, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 300 γπλαηθψλ ζηηο 
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ΖΠΑ, ε έξεπλα θαηέδεημε πσο ε πξφνδνο ησλ γπλαηθψλ πεξηιακβάλεη έλα παξάδνμν. 

Αληί λα κεηψλεη ηελ έθζεζε ζε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, ε δχλακε ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαίλεηαη λα ζέηεη ηηο γπλαίθεο ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν (Folke, Rickne, 

Tanaka, & Tateishi, 2020). Πιένλ ζήκεξα, ην θεκηληζηηθφ θίλεκα θαη πνιιέο νκάδεο 

γπλαηθείαο ελδπλάκσζεο πξνζθέξνπλ ηζρπξέο επθαηξίεο δηθηχσζεο, ζηνρεχνπλ ζηελ 

ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Τν θίλεκα #ΜeToo, γηα παξάδεηγκα, πξνηξέπεη δεθάδεο 

ρηιηάδεο γπλαίθεο παγθνζκίσο λα κηιήζνπλ αλνηρηά γηα ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, 

λα δηακαξηπξεζνχλ δεκφζηα θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο (Κeohane, 2020).  

 

Κεθάιαηο 2  

Ηγεζία θαη Εθπαίδεσζε 

2.1 Η «ιογηθή ηες εκπηζηοζύλες» ζηελ εθπαηδεσηηθή εγεζία 

Παξφιεο ηηο απφπεηξεο ησλ εξεπλεηψλ λα δηαηππσζεί ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

εγεζίαο είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ιεηηνπξγίαο ή 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ V.Robinson θαζεγήηξηα νξγαλσηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

ςπρνινγίαο, ππνζηεξίδεη φηη ε πνιππινθφηεηα απηή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

εθπαηδεπηηθή εγεζία έρεη βαζηζηεί πάλσ ζε επηρεηξεκαηηθέο θαη ζεσξίεο δηαρείξηζεο 

(businessθαη management) νξγαληζκψλ, ρσξίο λα ππάξρεη εμεηδίθεπζε θαη 

δηαρσξηζκφο ηεο έλλνηαο (Robinson, Lloyd & Rowie, 2008). Καη‟ επέθηαζε, κέρξη 

θαη ζήκεξα, δπζηπρψο, ε εγεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κηκείηαη θαη 

κνληεινπνηεί ηηο παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζνχληαη ζε φιε ηελ 

θνηλσλία, δεκηνπξγψληαο πνιιέο θνξέο δπζιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο κάζεζεο. 

Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία πξνβάιιεηαη σο ε κνλαδηθή ιχζε 



 15 

ζηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άπνςε φηη ε εγεζία κπνξεί 

λα ειέγρεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

λα πξνζθέξεη ιχζεηο γηα ηα πάληα. 

Σχκθσλα κε ηνλ Elmore (2000), γηα λα κπνξέζεη ε ζρνιηθή εγεζία λα 

αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζε έλα λέν ζχζηεκα αμηψλ θαη πξνηχπσλ, ζα πξέπεη λα έρεη 

βαζηά γλψζε θαη επίγλσζε ηνπ θαζήθνληνο πνπ έρεη αλαιάβεη θαη απηφ κπνξεί λα 

ζπκβεί κφλν κε εμεηδίθεπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Δηδηθά ζηε ζεκεξηλή 

επνρή, ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα έρνπλ επεθηαζεί ζε κέγεζνο αιιά θαη ζε 

πνιππινθφηεηα, κε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο θαη καζεηέο πνπ πνιιέο θνξέο πξέπεη 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο θαλ λα γλσξίδνπλ ηε γιψζζα 

ηελ νπνία δηδάζθνληαη. Ωζηφζν, νη ζεκεξηλέο εγέηηδεο θαη εγέηεο δελ είλαη 

θαηάιιεια εμνπιηζκέλνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

πξνθιήζεηο, ελψ παξάιιεια ηνπο δεηείηαη λα θάλνπλ θάηη πνπ δελ μέξνπλ θαη δελ 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα κάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο (Bahlieda, 

2015). 

Δπηπιένλ, ν Elmore (2000) αλαθέξεη φηη αλ ηα ζρνιηθά ζπζηήκαηα θαη νη 

εγέηεο ηνπο αληαπνθξηζνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο βάζεη λέσλ πξνηχπσλ, ζα απνηχρνπλ 

καδηθά κε επαθφινπζε απψιεηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ θαη κε ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Γη‟ απηφ ε ιχζε πνπ πξνηείλεη είλαη ε κεγάιεο 

θιίκαθαο βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο, θάηη πνπ ε δεκφζηα εθπαίδεπζε, δπζηπρψο, δελ 

κπνξεί λα πεηχρεη κέρξη ζήκεξα. Κάηη ηέηνην είλαη δπλαηφλ κφλν κε δξακαηηθέο 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ ηα δεκφζηα ζρνιεία θαζνξίδνπλ θαη αζθνχλ εγεζία. 

Ωζηφζν, απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα, φπσο ε 

απνγνήηεπζε θαη ε δπζπηζηία απφ έλα κεγάιν κέξνο εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη 

πξνζθνιιεκέλνη ζε παιαηφηεξα ζπζηήκαηα αμηψλ θαη δηδαζθαιίαο. Μέρξη θαη 
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ζήκεξα ε θξίζηκε αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ζρνιηθήο εγεζίαο ξίρλεη ην βάξνο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ζε 

αδχλακεο νηθνγελεηαθέο δνκέο, ζε δηαθξίζεηο, ζε έιιεηςε ηθαλφηεηαο θαη ζε 

δπζκελείο ζπλζήθεο φπσο ε θηψρεηα ή ε πξνζθφιιεζε πνιιψλ παηδηψλ ζηα ΜΜΔ 

(Bahlieda, 2015). 

Παξάιιεια, ε κνξθή νξγάλσζεο ησλ ζρνιείσλ βαζίδεηαη ζε κηα 

ζπγθεληξσηηθή ζρνιηθή γξαθεηνθξαηία κε ζπκβνχιηα ρακεινχ θφζηνπο, ζηα νπνία 

ζπλήζσο απαζρνινχληαη γπλαίθεο, νη νπνίεο εξγάδνληαη ζε ζρεηηθή απνκφλσζε 

κεηαμχ ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ρσξίο πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπο. Οη γπλαίθεο απηέο βξίζθνληαη ππφ ηελ επίβιεςε αλδξψλ δηαρεηξηζηψλ, ησλ 

νπνίσλ ε γλψζε βαζίδεηαη ζηελ θπξηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη φρη παηδαγσγηθψλ 

δεμηνηήησλ (Elmore, 2000). Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο θαη 

απνκφλσζεο,  φπσο είλαη θπζηθφ, έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηελ γλψζε ησλ καζεηψλ. 

Τν κνληέιν απηφ νλνκάζηεθε απφ ηνπο αλαιπηέο «loose-coupling» ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960. Απηή ε άπνςε ελ ζπληνκία ππνζηεξίδεη φηη ν ηερληθφο ππξήλαο 

ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο νη ιεπηνκεξείο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα 

δηδάζθεηαη, πψο πξέπεη λα δηδάζθεηαη, ηη πξέπεη λα αλακέλεηαη λα κάζνπλ νη καζεηέο, 

πψο πξέπεη νη καζεηέο λα νκαδνπνηνχληαη κέζα ζηελ ηάμε θαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ 

πψο πξέπεη λα αμηνινγεζεί ε κάζεζήο ηνπο, ιακβάλνληαη ζε αηνκηθέο αίζνπζεο 

ηάμεσλ θαη φρη ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ (Shen, Jianping & Gao, 

Xingyuan & Xia, Jiangang, 2016). 

Έηζη, ε εγεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επηθεληξψλεηαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

δνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γχξσ απφ ηελ δηδαζθαιία, ξπζκίδνληαο ηνλ αδχλακν 

ηερληθφ ππξήλα ηεο αλεηδίθεπηεο δηδαζθαιίαο απφ εμσηεξηθνχο ειέγρνπο, 

παξεκβνιέο θαη δηαηαξαρέο. Δθφζνλ, ινηπφλ, ε εγεζία δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 
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άκεζα ηελ δπζιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, «πξνζηαηεχεη» ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

δεκηνπξγεί κηα νξζνινγηθή δηαρείξηζε πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ε αβεβαηφηεηα ηνπ 

θνηλνχ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ή θαη λνκηκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Με 

απηφλ ηξφπν ε ζεσξία ηνπ «loose-coupling» εμεγεί γηαηί ηα ζρνιεία ζπλερίδνπλ λα 

πξνσζνχλ δνκέο θαη λα εκπιέθνληαη ζε πξαθηηθέο πνπ ε έξεπλα θαη ε εκπεηξία 

πξνηείλνπλ φηη δελ είλαη παξαγσγηθά γηα ηελ εθκάζεζε νξηζκέλσλ καζεηψλ (Elmore, 

2000). 

Απηή ε ππνηηζέκελε πξνζηαζία ηεο εγεζίαο δεκηνπξγεί κε ηε ζεηξά ηεο έλα 

άιιν θαηλφκελν, πνπ νη ζεσξεηηθνί απνθαινχλ «ινγηθή εκπηζηνζχλε» («logic of 

confidence») κεηαμχ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ηδξπκάησλ δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εγεζία ησλ ζρνιείσλ εθηειεί ηειεηνπξγηθά θαζήθνληα νξγάλσζεο, 

δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο δηαηαξαρψλ, ζε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 

ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ γνληψλ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Ζ 

δνκή ηεο δηαθπβέξλεζεο έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηε 

«ινγηθή ηεο εκπηζηνζχλεο» ζηε ζεζκηθή δνκή ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη φρη γηα λα 

παξέρεη ζηαζεξφηεηα, θαζνδήγεζε ή θαηεχζπλζε γηα ηε καθξνπξφζεζκε βειηίσζε 

ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ (Elmore, 2000). 

Γελ πξνθαιεί έθπιεμε, επίζεο, ην γεγνλφο φηη νη πνιηηηθέο δηαηξέζεηο 

θπξηαξρνχλ έληνλα ζηα ζρνιηθά ζπκβνχιηα, θαζψο ε ηνπηθή πνιηηηθή θαζνδεγείηαη 

ζπλήζσο απφ πινπξαιηζηηθέο επηηαγέο. Απηή ε αιιεινεμαξηψκελε θαη 

δπζιεηηνπξγηθή ζρέζε ηεο πνιηηηθήο κε ηελ εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα εγεζίαο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζρνιείσλ, ηα νπνία 

φπσο είλαη θπζηθφ αληηθαηνπηξίδνληαη θαη εληζρχνληαη ζηελ πνιηηηθή ηεο εγεζίαο.  

Ζ λεπξηθή θαη πνιιέο θνξέο αζηαζήο θαηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο γχξσ 

απφ ηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά ζπζηήκαηα, δελ δίλεη πεξηζψξηα καθξνρξφληαο 
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βειηίσζεο, παξά κφλν ιηγνζηέο κεκνλσκέλεο δξάζεηο . Γελ είλαη παξάινγν λα 

ζεσξεζεί φηη θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθέο βειηηψζεηο θαη πξσηνβνπιίεο εκθαλίδνληαη 

ζπρλφηεξα σο ζπλέπεηα εζεινληψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εγεηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Δπνκέλσο, ν εζεινληηζκφο πξνηάζζεηαη σο ν κφλνο ηξφπνο βειηίσζεο ηεο πξαθηηθήο 

ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ αξλείηαη λα εληνπίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ. Οη 

θαηλνηνκίεο απηέο ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο θαη ηηο 

πξνζέζεηο κεκνλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εγεηψλ, αιιά δπζηπρψο πηνζεηνχληαη 

απφ έλα κηθξφ πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ, απνζπλδεδεκέλεο απφ νπνηνλδήπνηε 

ζπιινγηθφ ζηφρν ή ζθνπφ ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο (Bahlieda, 2015). 

2.2  Χαραθηερηζηηθά ζηερεόησπα γηα ηελ εθπαηδεσηηθή εγεζία 

Ζ πξνζθφιιεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ζε ζεσξίεο ραξαθηεξηζηηθψλ ηθαλφηεηαο 

φπσο θαιή ή θαιφο εθπαηδεπηηθφο θαη θαιή εγέηηδα ή θαιφο εγέηεο εληζρχνπλ ηελ 

ηδέα φηη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία πεηπραίλεη εμαηηίαο πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

παξά ιφγσ πξνζπάζεηαο, ηθαλφηεηαο θαη γλψζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη πξνζδνθίεο 

φηη ε εγεζία νθείιεη λα ιακβάλεη πξφζζεηεο γλψζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ή φηη ν νξγαληζκφο πξέπεη λα επελδχεη ζπζηεκαηηθά ζηε 

βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ, δελ βξίζθεη έδαθνο γηα λα αλαπηπρζεί 

(Elmore, 2000). 

 Πνιιέο ζεσξίεο έρνπλ γξαθηεί γηα ην ηη θάλεη κηα εθπαηδεπηηθή εγεζία 

επηηπρεκέλε θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη, γηα λα 

κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζε έλα ζρνιηθφ ζχζηεκα. Ωζηφζν, νη νξηζκνί θαη νη 

ζεσξίεο κπνξνχλ εχθνια λα παξεξκελεπηνχλ θαη λα μεθχγνπλ απφ ην βαζηθφ πξνζφλ 

κηαο εγεζίαο. Δίλαη ζίγνπξν πσο ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπιινγηθφηεηα είλαη απαξαίηεηα 
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πξνζφληα κηαο εγεζίαο, αιιά φρη επαξθή γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

Ζ ππεπζπλφηεηα κηαο εγέηηδαο ή ελφο εγέηε δεκηνπξγείηαη φηαλ νη ζπλεξγάηεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο δηεπζχληξηεο/δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνί, έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα αμηνινγήζνπλ νη ίδηνη ηελ απφδνζε ηεο εγεζίαο. Γπζηπρψο, φκσο, ε 

εγεζία δελ αμηνινγείηαη πνηέ απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, θάηη πνπ είλαη εηξσληθφ 

δεδνκέλνπ φηη κηα εγεζία ππάξρεη εμ νξηζκνχ κφλν εάλ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο νκάδαο. 

Δίλαη βέβαην, ινηπφλ, φηη κηα εγεζία ρσξίο ζπλεξγάηεο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

εγεζία. Παξ‟ φια απηά ηα άηνκα πνπ θαινχληαη λα είλαη εγέηηδεο ή εγέηεο κηαο 

νκάδαο δελ αμηνινγνχληαη πνηέ απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εγνχληαη, αιιά απφ κηα 

απνκνλσκέλε νκάδα δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηα 

ζεσξεηηθά επηηεχγκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο (Elmore, 2000). 

Απηφ νθείιεηαη ζηελ θνπιηνχξα πνπ ππάξρεη γχξσ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

εγεζία «έλαο ηξφπνο πνπ γίλνληαη εδψ ηα πξάγκαηα» θαη πνπ είλαη ξηδσκέλε ζε θάζε 

επφκελε γεληά εθπαηδεπηηθψλ θαη εγεζίαο. Απηή ε δνκή έρεη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

θπξηαξρίαο ηεο αλδξηθήο εγεζίαο θαη είλαη έλαο επηβεβιεκέλνο θαλφλαο, πνπ 

δπζηπρψο, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ζήκεξα (Bahlieda, 2015). Δπνκέλσο, 

γηα λα κπνξεί κηα εγεζία λα δξαζηεξηνπνηείηαη δηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη λα αιιάμεη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη θαζηεξσζεί ε έλλνηα ηεο επηηπρεκέλεο εγεζίαο. Γηα λα 

ζπκβεί απηφ ζχκθσλα κε ηνλ Elmore (2000) ε εγεζία πξέπεη λα 

απνξνκαληηθνπνηεζεί θαη λα νξίδεηαη πεξηζζφηεξν σο ιεηηνπξγία παξά σο ξφινο ελφο 

αλζξψπνπ κε θπζηθά εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ωζηφζν, φπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά «Μαο αξέζεη νη ήξσεο καο λα έρνπλ ηδηφηεηεο πνπ πηζηεχνπκε φηη 

εκείο δελ έρνπκε». 
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Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε επηινγή ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο γίλεηαη κε 

βάζε ην ζπλαίζζεκα, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε εκπεηξία, ε γλψζε θαη ε 

εμεηδίθεπζε. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα πην δίθαηε, ηζνξξνπεκέλε θαη ιηγφηεξν 

«εξσηθή» πξνζέγγηζε ζα έρεη πνιχ πην απνηειεζκαηηθά θαη ζεηηθά πεξηβάιινληα 

εξγαζίαο, δεκηνπξγψληαο ζεηηθή απηνεθηίκεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Ζ 

άπνςε φηη κία εγέηηδα ή έλαο εγέηεο έρεη θπζηθά ραξίζκαηα, έλα έκθπην δειαδή, 

ηαιέλην νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη θαζνδήγεζεο, δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα 

θαη παξεξκελείεο.  

Ζ πεπνίζεζε απηή ηεο αλσηεξφηεηαο κπνξεί λα κεηαβάιεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

εγεζία ζε έλα απηαξρηθφ ηξφπν δηνίθεζεο. Σε απηφ ην απηαξρηθφ θαζεζηψο εγεζίαο 

νη ζπλεξγάηεο νθείινπλ λα δείρλνπλ ζεβαζκφ θαη λα κελ ακθηζβεηνχλ ηηο ηδέεο ηεο 

εγεζίαο, ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν θφβνο ηεο απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

δεκίαο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία νδεγεί ζε ηπθιή ππαθνή ελφο 

παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ. Απηή ε λέα νξγαλσηηθή θνπιηνχξα 

ζπκκφξθσζεο, νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα θνβνχληαη λα αλαιάβνπλ θηλδχλνπο, 

λα γίλνληαη ζπληεξεηηθνί σο πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη λα αλεζπρνχλ γηα 

νηηδήπνηε θάλνπλ, νδεγψληαο ζε ζηαζηκφηεηα ηνλ νξγαλσηηθφ ππξήλα ηεο 

εθπαίδεπζεο (Bahlieda, 2015). 

Παξάιιεια, φπσο αλαθέξεη ν Bahlieda (2015) δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ε 

αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο έρεη γίλεη ν κνλαδηθφο ζηφρνο φζσλ εηζέξρνληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε. Ζ εγεζία αλαπηχζζεη ζπκπεξηθνξέο ιφγσ πξνζσπηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη αμηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ πξνζσπηθή ζηαδηνδξνκία θαη φρη ηελ 

ζσζηή αληηκεηψπηζε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη. Έηζη, ε θαζνδήγεζε γηα αιιαγή 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα γίλεηαη γηα ιφγνπο απηνεμππεξέηεζεο παξά γηα λέεο 
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εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο γηα ηελ πξφνδν θαη εμέιημε 

ηεο γλψζεο ηεο εθπαίδεπζεο (Bahlieda, 2015). 

Σχκθσλα κε ηνπο Gallant θαη Riley (2014) παξαηεξείηαη έλα πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ (40%-50%) εθπαηδεπηηθψλ ζε Ακεξηθή, Δπξψπε θαη Απζηξαιία, νη νπνίνη 

εγθαηαιείπνπλ ην επάγγεικα ηνπο κέζα ζε 5 ρξφληα. Σηελ έξεπλα ηνπ Duffield (2006) 

ε απνπζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο απφ ηελ εγεζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Απφ ηηο ελλέα αθεγήζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ, ε έξεπλα απνθαιχπηεη φηη ε ειιηπήο ππνζηήξημε πξνθχπηεη σο 

ζπλέπεηαο ηεο «κεηαλαζηεπηηθήο εγεζίαο» («leadership immigration»), έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ νξηζκέλσλ ζρνιείσλ, φπνπ ε κέζε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κηαο εγεζίαο 

κπνξεί λα είλαη κφλν έλα έηνο (Gallant & Riley, 2014). 

Ζ αιιαγή ζε έλα δεκνθξαηηθφ κνληέιν εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο θαη φρη ζ‟ έλα 

απηνπξνβαιιφκελν κέζν επηηπρίαο ζα έρεη σο απνηέιεζκα νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη 

πνιχ πην ηθαλνπνηεκέλνη, παξαγσγηθνί, δεκηνπξγηθνί, σζψληαο ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηνπο καζεηέο ζε λέα επίπεδα γλψζεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Ζ εγεζία ζα πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηεζεί θαη λα αλαπηπρζεί σο έλα μερσξηζηφ κνληέιν κε ζηφρν ηε 

δεκνθξαηηθή αλζξψπηλε ηθαλφηεηα θαη φρη ηελ παξαγσγή θέξδνπο, φπσο ζπκβαίλεη 

κε έλα θαηαλαισηηθφ πξντφλ ή ππεξεζία. Δπηπιένλ, αλ ε εκπηζηνζχλε ηεο εθάζηνηε 

εγεζίαο κεηαηνπηζηεί σο έλα βαζκφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αληίζηνηρα νη 

εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ εκπηζηνζχλε απέλαληη ζηελ εγεζία, ζα απμήζεη ζεκαληηθά ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζε θάζε ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

(Bahlieda, 2015). 
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2.3  Επηηστεκέλε εγεζία θαη ο ρόιος ηες ζηελ εθπαίδεσζε 

 

Πέξα απφ ηε δηδαζθαιία κηαο ηάμεο, ε εγεζία απνηειεί ην δεχηεξν πην ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε κάζεζε ησλ παηδηψλ. O Keithwood θαη ν Riehl (2005) 

αλαθέξνπλ φηη ζε πνηνηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ζρνιεία κε πςειέο ζρνιηθέο 

ζπλζήθεο κάζεζεο, νη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε εγεζία ησλ ζρνιείσλ επεξεάδεη ηε 

κάζεζε κε έκκεζν ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ ζπκβαίλεη κέζα απφ ηελ ελίζρπζε 

ηεο πξνζπάζεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δεκηνπξγψληαο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

δηδαζθαιίαο θαη έρνληαο έλα θαιά ζρεδηαζκέλν νδεγφ ζπνπδψλ. Απηφ βνεζάεη 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο λα δεκηνπξγήζνπλ θηιφδνμνπο ζηφρνπο θαη λα ηνπο 

επηηχρνπλ. Απφ ηελ άιιε, νη κεγάιεο θιίκαθαο πνζνηηθέο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη επηπηψζεηο ηεο εγεζίαο ζηε κάζεζε ησλ καζεηψλ είλαη κηθξέο 

αιιά ζεκαληηθήο εθπαηδεπηηθήο ζεκαζίαο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εγεζία επεξεάδεη 

πεξίπνπ ην ¼ ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο φισλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Keithwood & Riehl, 2005). 

Σεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ζεκαζία ηεο θαηαλεκεκέλεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία ε 

εγεζία αλαπηχζζεη έλα κνληέιν νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν ηα κέιε ηεο 

νκάδαο αλαπηχζζνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε βάζε ηελ πξφζεζε, ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ηε γλψζε ηνπο. Δηδηθά ζηελ εθπαίδεπζε, ε θαηαλεκεκέλε 

εγεζία πξνυπνζέηεη πνιιαπιέο πεγέο θαζνδήγεζεο θαη θαηεχζπλζεο, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη θαλείο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Αληηζέησο, κέζα απφ ηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο ηνλίδεηαη ε ελίζρπζε δεμηνηήησλ 

θαη γλψζεσλ, ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο θνπιηνχξαο θαη ε εθπιήξσζε θνηλψλ 

πξνζδνθηψλ (Elmore, 2000). 
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Ζ παξαγσγηθή απηή ζρέζε κεηαθέξεη ηελ θνηλή επζχλε ηφζν ηεο εγεζίαο φζν 

θαη ησλ κειψλ ηεο ζε έλα ζπιινγηθφ απνηέιεζκα. Σχκθσλα κε ηελ εκπεηξηθή κειέηε 

ηεο Susan Rosenholtz ην είδνο απηφ πνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ε ίδηα 

ραξαθηεξίδεη σο «θαλνληζηηθφ θιίκα » («normative climate»), δίλεη έκθαζε ζηε 

ζπλεξγαζία θαη ε ζπλερή βειηίσζε. Σ‟ απηφ ην «θαλνληζηηθφ θιίκα» θπξηαξρεί ν 

πεηξακαηηζκφο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ελψ ε πεξηζηαζηαθή απνηπρία είλαη απνδεθηή. 

Ζ δξάζε απηή είλαη απαξαίηεηε θαη επηζπκεηή γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη κηα επηηπρεκέλε εγεζία νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

δερηεί ηελ πξφθιεζε εθ‟ ελφο ζην πσο ζα θαηαλεκεζεί ηζάμηα ε επζχλε θαη αθ‟ 

εηέξνπ πσο ζα θαζνδεγεζεί ζσζηά ε δηδαζθαιία (Rosenholtz & Wilson, 1980). 

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν, ζην νπνίν εζηηάδνπλ πνιινί κειεηεηέο είλαη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο επηηπρεκέλεο εγεζίεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλνλζχιεπκα εγεηηθψλ 

πξαθηηθψλ. Πνιιέο εγέηηδεο θαη πνιινί εγέηεο αζθνχλ εγεζία κέζα απφ δηαθνξεηηθά 

κνληέια, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο, ηεο εζηθήο, ηεο 

ζπκκεηνρηθήο θ.α. Ο ηζρπξηζκφο απηφο βαζίδεηαη ζην θεληξηθφ θαζήθνλ ηεο εγεζίαο 

λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα θαζνξίδεη ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ κέζα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πεπνηζήζεηο, νη αμίεο, ηα θίλεηξα, νη δεμηφηεηεο, νη γλψζεηο θαη 

νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο εξγάδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ απνηέιεζκα κηαο 

επηηπρεκέλεο εγεζίαο (Keithwood & Riehl, 2005). Γηα παξάδεηγκα, ν R. Likert 

πεξηγξάθεη ηε ζεσξία ηεο «ζπκκεηνρηθήο εγεζίαο» («participative leadership»), ζηελ 

νπνία νη εγέηηδεο ή εγέηεο δείρλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλεζπρία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, ελψ ν F. Fieder ππνζηεξίδεη φηη ην θαιχηεξν ζηπι εγεζίαο είλαη εθείλν 
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πνπ ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε (Menno, Davidson & Mecozzi, 

2017). 

Σηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ζρνιηθά θαη κε πιαίζηα, επηζεκαίλνπλ 

ππνζχλνια ηδηνηήησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, 14 ζην ζχλνιν, κε βάζε κηα 

ηαμηλφκεζε γλσζηή σο ηαμηλφκεζε ηνπ Yukl. Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία είλαη ε 

δεκηνπξγία θαη ν πξνζδηνξηζκφο ελφο ζηφρνπ. Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία είλαη ε 

θαηαλφεζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. H ηξίηε ππνθαηεγνξία αθνξά 

ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Τέινο, ε ηέηαξηε 

ππνθαηεγνξία εζηηάδεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ησλ 

ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ, ηελ νξγάλσζε, ηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ, 

ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ, ηε δηθηχσζε θαη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ (Menno, 

Davidson & Mecozzi, 2017). 

Σεκαληηθή, σζηφζν, είλαη ε παξάκεηξνο πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

εγεζία εθαξκφδεη ηηο πξαθηηθέο κεζφδνπο ηεο. Με άιια ιφγηα, ε θαηαλφεζε θαη ε 

εμέιημε ησλ αλζξψπσλ, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο, απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο εγεζίαο, ηδηαίηεξα 

ζε πεξηφδνπο θξίζεο (Leithwood, Harris & Hopkins, 2008). Ζ παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο κε ζεβαζκφ θαη αλεζπρία γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

αλάγθεο κηαο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο , παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ πξνψζεζε αιιαγψλ 

θαη επθαηξίεο γηα ηελ πξφνδν θαη εμέιημε ησλ καζεηψλ. Έηζη, θαίλεηαη φηη ε 

ελζπλαίζζεζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε πνπ επηδεηθλχεη ε εγεζία απέλαληη 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δεκηνπξγεί έλα επλντθφ, ππνζηεξηθηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ 

πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο. Σε αληίζεηε πεξίπησζε δεκηνπξγνχληαη ζπλαηζζήκαηα 

απνκφλσζεο θαη απνγνήηεπζεο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ ιεηηνπξγία ζηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Gallant & Riley, 2014). 
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Σην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, ε δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ εθηφο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, φπσο είλαη νη γνλείο ησλ 

καζεηψλ, νη επηρεηξεκαηηθνί ζχλδεζκνη θαη ηα αλψηεξα ηδξχκαηα θαίλεηαη λα 

θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία κηαο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. Ζ πξνψζεζε 

θνηλψλ ζηφρσλ, ε ζπγθέληξσζε πφξσλ, ε ακνηβαία ζπλεξγαζία θαη ε ελζσκάησζε 

απηψλ ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί κηα πξφθιεζε πνπ θαιείηαη κηα εγεζία 

λα αληηκεησπίζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί φζν ην δπλαηφλ πην δεκηνπξγηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά (Leithwood et al., 2008). 

Όζν ζεκαληηθφ, φκσο, ζεσξείηαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

άιιν ηφζν απαξαίηεηε θαζίζηαηαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Γηα παξάδεηγκα, ε ηξνπνπνίεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθηεινχληαη νη εξγαζίεο αιιά θαη πην πξαθηηθά δεηήκαηα, φπσο 

ε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ, ε απφθηεζε θαη ε θαηαλνκή εμνπιηζκνχ, 

πξνκεζεηψλ θαη πφξσλ. Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιηθψλ δνκψλ, φπσο ην 

κέγεζνο ηεο ηάμεο, νη πξαθηηθέο νκαδνπνίεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, πιηθά ρξήζηκα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ καζήκαηνο, κπνξνχλ λα 

δηαζθαιίζνπλ κηα επηηπρεκέλε απφδνζε ησλ καζεηψλ. Έηζη, ε νξγαλσηηθή δνκή 

κπνξεί λα εληζρχζεη ή λα εκπνδίζεη ηελ αηνκηθή απφδνζε θαη ηελ επίηεπμε ζρνιηθψλ 

πφξσλ αλ είλαη ειιηπήο ή ζηάζηκε (Leithwood et al., 2008). 

Τέινο, πςειήο ζεκαζίαο θαζίζηαηαη ε πξνζεθηηθή αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε έλαλ ραξαθηήξα πξνζβάζηκν θαη ελζαξξπληηθφ σο πξνο 

ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαζνδήγεζε απέλαληη ζε παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο, κεηαλάζηεο ή παηδηά κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Ζ εγεζία νθείιεη λα πξνζαξκφζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο ζηα 

δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, νη νπνίεο λα είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηνπο πιεζπζκνχο 
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πνπ εμππεξεηνχλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνσζείηαη ε ηζφηεηα θαη ε δηθαηνζχλε γηα 

φινπο ηνπο καζεηέο, δεκηνπξγψληαο ζρνιηθά θιίκαηα πνπ ακθηζβεηνχλ θαη αλαηξνχλ 

ηα πξφηππα δηαθξίζεσλ (Leithwood et al., 2008). 

2.4 Φεκηληζηηθή εθπαηδεσηηθή εγεζία 

Τα ηειεπηαία ρξφληα νη εξεπλεηέο έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ έλλνηα ηεο 

θεκηληζηηθήο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο σο μερσξηζηή έλλνηα απφ ηελ γπλαηθεία 

εθπαηδεπηηθή εγεζία. Σ‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεκαληηθφ έξγν παξέρεη ε Sierra 

Carter, θαζεγήηξηα ζην Georgia State University, κε πιεζψξα εξεπλεηηθψλ άξζξσλ 

θαη βηβιίσλ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ γπλαηθψλ δαζθάισλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δηαθξίζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο. Ζ ίδηα μεθίλεζε ην εξεπλεηηθφ ηεο 

έξγν απεηθνλίδνληαο πψο νη γπλαηθείεο νξγαλψζεηο θαη ε θεκηληζηηθή ηδενινγία, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ηχπνπ, έδσζαλ ψζεζε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ γπλαηθψλ γηα ίζα 

δηθαηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε. Σε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο νη γπλαίθεο απέθηεζαλ ηελ  

γλψζε πνπ ζηεξήζεθαλ, έγηλαλ εθπαηδεπηηθνί θαη εμέρνπζα κέιε ηνπ ακθηιεγφκελνπ 

πιεζπζκνχ. Οη «λέεο γπλαίθεο» («the new women») φπσο νλνκάζηεθαλ άιιαμαλ ηα 

φξηα πνπ είραλ θαζνξηζηεί απφ ηελ αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία θαη απνηέιεζαλ έλα 

θεκηληζηηθφ ηδεψδεο πνπ είρε βαζηά επηξξνή ζην θεκηληζκφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα (Morgan, 

2003). 

Σήκεξα, ε θεκηληζηηθή δξάζε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί πξσηεχνληα ξφιν 

γηα ηηο θεκηλίζηξηεο εγέηηδεο. Ζ θεκηληζηηθή εθπαηδεπηηθή εγεζία δελ είλαη κηα 

αθεξεκέλε γλψζε, αιιά δίλεη ππφζηαζε ζηηο θεκηληζηηθέο πνιηηηθέο εθαξκνγέο, 

θαηαπνιεκψληαο ηελ αδηθία εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη ζηνρεχνληαο ζηελ εμάιεηςε 

ηνπ κηζνγπληζκνχ. Οη γπλαίθεο πνπ αζθνχλ θεκηληζηηθή εγεζία, θαηεγνξηνπνηνχληαη 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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σο αθηηβίζηξηεο, θξνληίδνπλ γηα δεηήκαηα ηζφηεηαο θχισλ θαη κάρνληαη γηα ηελ 

άδηθε αληζνξξνπία ησλ γπλαηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε (Strachan, 1999).  

Παξφιν πνπ νη πεπνηζήζεηο, νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο ησλ γπλαηθψλ βξίζθνληαη 

ζην επίθεληξφ ηεο θεκηληζηηθήο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, ε ίδηα πεξηιακβάλεη εμίζνπ 

κηα επξχηεξε αηδέληα ρεηξαθέηεζεο γηα ζέκαηα θπιήο, ηάμεο, ζεμνπαιηθφηεηαο θαη 

απνδνρή θάζε είδνπο δηαθνξεηηθφηεηαο. Ο θεκηληζηηθφο ηξφπνο δξάζεο πνιιέο θνξέο 

νδεγεί ζηελ αιιαγή ησλ εγεκνληθψλ ζεζκηθψλ πξαθηηθψλ, κέζα απφ ηελ θξηηηθή 

αληίδξαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο θεκηληζηηθέο πξαθηηθέο θαη απνηειεί κηα  

απαξαίηεηε δηαδηθαζία γηα λα αθνινπζήζεη ε γλψζε , ε δξάζε θαη ε δπλαηφηεηα γηα 

αιιαγή (Strachan, 1999). 

Οη θεκηλίζηξηεο εγέηηδεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πξνθιήζεηο, φπσο ε 

βειηίσζε ηεο αθαδεκατθήο απφδνζεο, ε θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ε επαλεμέηαζε ησλ νξγαλσηηθψλ θαη εγεηηθψλ ξφισλ κέζα ζε 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Μέζα απφ ηελ «Ζγεζία γηα Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε» 

(«Leadership for Social Justice») θαη ηελ ηζφηεηα γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο καζεηέο, 

νη εγέηηδεο ελδπλακψλνπλ ηα κέιε κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη θαη εξγάδνληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ νπνία θξνληίδεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Ζ 

ζεσξία ηεο «Ζγεζίαο γηα Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε» έρεη ζπγθεληξψζεη κεγάιν 

ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο είλαη βαζηζκέλε ζε αλζξσπνθεληξηθέο 

ζεσξίεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα βαζηά εζηθή δέζκεπζε γηα φινπο ηνπο καζεηέο 

θαη καζήηξηεο (Dentith & Peterlin, 2011). 

 Έλα θεκηληζηηθφ είδνο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα έλα πνπ 

επζπγξακκίδεηαη κε ην θξίζηκν ηξίην θεκηληζηηθφ θίλεκα πεξηέρεη νληνινγηθέο θαη 

επηζηεκνινγηθέο ππνζέζεηο, αμίεο, εκπεηξίεο κε θξηηηθή ζθέςε, ελαιιαθηηθφ ιφγν θαη 

λέα πνιηηηθή θαη πξάμε. Οη θαζεγήηξηεο Audrey M. Dentith θαη Barbara Peterlin ζε 
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εξγαζία ηνπο κε ηίηιν «Leadership Education from within a Feminist Ethos» 

πεξηγξάθνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ νη θεκηληζηηθέο ζεσξίεο λα 

εληαρζνχλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. Μηα ηέηνηα θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε 

παξέρεη επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε βαζηάο θαηαλφεζεο ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ 

θνηλσληθψλ ηαπηνηήησλ, ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, ησλ πξνλνκίσλ θαη ηεο θαηαπίεζεο 

πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο (Dentith & Peterlin, 2011).  

Δίλαη ζίγνπξν πσο νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο, γπλαίθεο θαη άλδξεο δελ έρνπλ 

έξζεη αληηκέησπνη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ 

ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Μπνξεί ζην δπηηθφ θφζκν λα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά 

βήκαηα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ, φκσο, ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα είλαη φηη 62.000.000 γπλαίθεο θάησ ησλ 18 εηψλ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Ο εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ζε γπλαίθεο είλαη ζπρλφο ζε ρψξεο κε 

ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν, αθνχ ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα επηιέμεη  πνην παηδί ζα ιάβεη 

κφξθσζε. Ζ πξνθαλήο επηινγή είλαη πάληα νη άλδξεο (Turpin, 2007). 

 Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φκσο, νη γπλαίθεο εγθαηαιείπνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

ιφγσ αθξαίσλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, επεηδή θνβνχληαη λα πεξπαηήζνπλ ζην 

δξφκν θαη θηλδπλεχνπλ λα απαρζνχλ ή λα βηαζηνχλ. Δπηπιένλ, πνιιέο γπλαίθεο δελ 

ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε θαη δελ έρνπλ ηξφπνπο λα αληηκεησπίζνπλ 

πγηεηλά ηελ πεξίνδν ηνπο, ελψ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ απφ ηε 

κφξθσζε είλαη ε πξψηκε εγθπκνζχλε θαη ην θαηλφκελν ηνπ παηδηθνχ γάκνπ. Σηελ 

Αθξηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Αζία 60% ιηγφηεξεο γπλαίθεο ζα έκεηλαλ 

έγθπεο πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 17 εάλ νινθιήξσλαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο (Turpin, 

2007). Φπζηθά ν απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε, επηθέξεη κε ηε 

ζεηξά ηνπ κεγάιν αξηζκφ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ηελ δηαηψληζε ηεο 
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θηψρεηαο, ηελ εθκεηάιιεπζε θαη εκπνξία αλζξψπσλ (trafficking), ηελ 

ελδννηθνγελεηαθή βία, ηελ γπλαηθνθηνλία θα. 

Αλ θαη νινέλα πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζήκεξα θαηνξζψλνπλ λα κνξθσζνχλ, 

ηα πνζνζηά γπλαηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζεηο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ιίγα. 

Γη απηφ δεκηνπξγείηαη ε επηηαθηηθή αλάγθε φζεο γπλαίθεο θαηνξζψλνπλ λα εγεζνχλ 

ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, λα ιεηηνπξγήζνπλ κε έλα θεκηληζηηθφ ηξφπν δξάζεο. 

Ζ επίγλσζε, ε θαηαλφεζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ 

βηψλνπλ πνιιέο γπλαίθεο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ αιιαγή θαη ηελ κεηακφξθσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζα απνζθνπεί ζηελ ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ 

θαη ηελ ίζε αληηκεηψπηζή ηνπο απφ ηελ θνηλσλία (Strachan, 1999). 

Γη‟ απηφ ην ζθνπφ πξνυπφζεζε ελφο θεκηληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαηά ηνπο 

Dentith θαη Peterlin (2011) είλαη ε ζπλέληεπμε απφ κηα γπλαίθα κε ηζηνξία ζηελ 

εθπαίδεπζε ή κηα ζχληνκε βηνγξαθία αθηηβηζηηθήο γπλαηθείαο θηγνχξαο. Οη 

καζήηξηεο θαη νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία έξζνπλ ζε επαθή κε κηα πην πξνζσπηθή 

εκπεηξία κε ην έξγν ησλ γπλαηθψλ, θαζψο ν ζηφρνο ηεο θεκηληζηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

εγεζίαο δελ είλαη απιά ελεκεξσηηθφο, αιιά βαζίδεηαη ζηνλ δηάινγν, ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ θαη ηε δξάζε. Οη καζεηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε εξσηήζεηο φπσο: 

Πνηα εκπφδηα παξακέλνπλ γηα ηηο γπλαίθεο ζε απηνχο ηνπο ζχγρξνλνπο θαηξνχο; Πψο 

ηα ζέκαηα θχινπ, θπιήο, θνηλσληθήο ηάμεο, γιψζζαο, πνιηηηζκνχ θαη 

ζεμνπαιηθφηεηαο πεξηπιέθνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζηελ εγεζία θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο; Πψο θαηάθεξαλ λα αλαιάβνπλ νη γπλαίθεο εγεηηθνχο 

ξφινπο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα; (Dentith & Peterlin, 2011). 

Με απηφλ ην ηξφπν νη θεκηλίζηξηεο εθπαηδεπηηθνί επηδηψθνπλ λα ηνλίζνπλ ηελ 

ζνβαξφηεηα πνπ νθείιεη λα ιακβάλεη ε αληζφηεηα ησλ δχν θχισλ, ηελ αλάγθε γηα 

πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ εμάιεηςε θάζε είδνπο κηζνγπληζκνχ. 
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Έλα θεκηληζηηθφ είδνο εγεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

2.5 Πραθηηθές εθαρκογές ηες θεκηληζηηθής εθπαηδεσηηθής εγεζίας 

Σήκεξα, ην θίλεκα ηνπ θεκηληζκνχ απνηειείηαη απφ πνηθίιεο ζεσξεηηθέο πξννπηηθέο 

θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα εμειηζζφκελν ζψκα 

ζθέςεο θαη πνιηηηθήο πξφζεζεο πνπ πεξηγξάθεη ηηο αηηίεο θαη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο 

γπλαηθείαο θαηαπίεζεο. Παξάιιεια, πξνηείλεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο φια ηα 

αλζξψπηλα δεηλά κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ, λα αληηζηαζνχλ θαη μεπεξαζηνχλ κέζσ 

ηεο γλψζεο, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο κεηαξξχζκηζεο .Με άιια 

ιφγηα ν θεκηληζκφο ζηελ εθπαίδεπζε, απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα 

εθπαίδεπζεο θαη αθηηβηζκνχ (Dentith & Peterlin, 2011). 

Μηα θεκηληζηηθή εγέηηδα είλαη απηή πνπ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη λέεο 

δπλαηφηεηεο αιιαγήο θαη εγθαηάιεηςε ησλ ιαλζαζκέλσλ παηξηαξρηθψλ πξαθηηθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ κέρξη ζήκεξα ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ θαζεγήηξηα Jane Strachan 

πξαγκαηνπνηεί κηα θεκηληζηηθή κειέηε εγεζίαο ηξηψλ γπλαηθψλ δηεπζπληψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Νέα Εειαλδία (Strachan, 1999). Κάζε κηα εγέηηδα 

απηήο ηεο έξεπλαο είλαη αθνζησκέλε ζε πνιιά απφ ηα ίδηα ηδαληθά, αιιά νη δξάζεηο 

ηνπο εμαξηψληαη απφ ηα αηνκηθά ηνπο ζπζηήκαηα αμηψλ θαη ην πνιηηηζηηθφ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Οη 

εγέηηδεο απηέο αζθνχλ δεκηνπξγηθή θαη ηαπηφρξνλα θεκηληζηηθή εγεζία, ελψ 

θαηαζθεπάδνπλ ηε δηθή ηνπο θεκηληζηηθή εγεηηθή πξαθηηθή γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ πνηθίισλ καζεηψλ (Strachan, 1999). 

Οη εγέηηδεο ηνλίδνπλ ηε κεγάιε ζεκαζία ζηηο πξνζσπηθέο αμίεο ηνπο σο 

θεκηλίζηξηεο, φπσο ε δέζκεπζε θαη ε επηθέληξσζε ζηνπο καζεηέο θαη ην αζθαιέο 
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ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θεκηληζηηθέο αμίεο πνπ ραξαθηήξηζαλ 

ηηο γπλαίθεο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο, θαζψο θαη θάζε είδνπο 

ξαηζηζηηθή θαη ζεμηζηηθή ζπκπεξηθνξά (Strachan, 1999). Οη γπλαίθεο απηέο 

ελδηαθέξνληαη εμίζνπ γηα ηελ απνβνιή ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, θαη εηδηθφηεξα 

ησλ γπλαηθψλ. Απαξαίηεην ζηνηρείν ζηελ θεκηληζηηθή εγεζία είλαη λα ελεκεξψλνληαη 

εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο κε ζαθή κελχκαηα φηη ε βία δελ είλαη απνδεθηή θαη 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεζκνχο πνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη ζεκαζία. Έηζη, 

πνιιέο θνξέο θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο ησλ καζεηψλ ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα 

απφ νηθνγελεηαθά ζπλέδξηα πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο. 

(Strachan, 1999). 

Σε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε πςειά επίπεδα θηψρεηαο παξαηεξείηαη αλάινγε 

δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, εθηηκψληαο ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

πνηθηινκνξθία ησλ καζεηψλ (Strachan, 1999). Απηφ ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα κε ηνλ 

δηνξηζκφ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο καζεηέο θαη  

πξνζθέξνπλ ιχζεηο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Ζ ζπλεξγαζία, ινηπφλ, κε εμσηεξηθνχο θνξείο θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηέηνηνπ είδνπο πξσηνβνπιίεο είλαη θχξην κέιεκα ησλ εγέηηδσλ. 

Παξάιιεια, ζηφρνο ηεο θεκηληζηηθήο εγεζίαο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ε 

εθηίκεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο, ν ζεβαζκφο θαη ε θαηαλφεζε άιισλ πνιηηηζκψλ. Σηελ 

πεξίπησζε ηεο Κate, κηαο δηεπζχληξηαο ζε ζρνιείν ηεο Νέα Εειαλδίαο, παξφιν πνπ 

ην ζρνιείν ηεο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία, ε ίδηα επέιεμε λα 

ζπκκεηέρεη ζε έλα πξφγξακκα αληαιιαγήο καζεηψλ, κε ζηφρν λα εθζέζεη ηηο 

καζήηξηεο θαη ηνπο καζεηέο ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη πνιηηηζκνχο. Ζ 

πνηθηινκνξθία θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ζε έλα θεκηληζηηθφ είδνο εγεζίαο είλαη 
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απνδεθηή ηφζν γηα ηνπο καζεηέο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Dentith & Peterlin, 

2011).  

Ωζηφζν, ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο θεκηληζηηθήο εγεζίαο θάζε εγέηηδα 

αληηκεησπίδεη έλαλ αξηζκφ εληάζεσλ, δηιιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ, πνπ ζε πνιιά 

ζεκεία ηαπηίδεηαη κε ηελ γπλαηθεία εγεζία, αιιά θαη δηαθνξνπνηείηαη ηφζν ζην 

πεξηερφκελν φζν θαη ζην βαζκφ δπζθνιίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε Maire, δηεπζχληξηα 

ζρνιείνπ ζηε Νέα Εειαλδία επηζεκαίλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη απέλαληη 

ζηελ ζηεξενηππηθή παξάδνζε πνπ αθνξά ηνλ ζεβαζκφ γηα θάζε κνξθή εμνπζίαο θαη 

ηελ ππαθνή πξνο ηνπο αλζξψπνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Marie 

βξίζθεηαη αληηκέησπε κε έλαλ πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα 

ακθηζβεηνχληαη ηα θίλεηξα θαη νη απνθάζεηο εθείλσλ πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία 

(Strachan, 1999).  

Δπνκέλσο, νθείιεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή λα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηα δηθά ηεο 

πηζηεχσ θαη ζηηο παξαδφζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο, ελψ ηαπηφρξνλα λα κελ 

ακθηζβεηεί εληειψο ηηο αμίεο πνπ έρνπλ εδξαησζεί, θαζψο θηλδπλεχεη λα 

ραξαθηεξηζηεί σο εγέηηδα πνπ δε ζέβεηαη θαη δελ θαηαλνεί ηνλ πνιηηηζκφ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ ζέιεη λα εγείηαη. Έηζη, ζηε θεκηληζηηθή εγεζία νη γπλαίθεο παιεχνπλ 

γηα ην ζεβαζκφ θαη ην γεγνλφο φηη είλαη πξψηα απ‟ φια είλαη γπλαίθεο θαη κάιηζηα 

γπλαίθεο κε δηαθνξεηηθή θσλή, νη νπνίεο πξέπεη λα θαηαπνιεκήζνπλ ηνλ ξαηζηζκφ 

θαη ηνλ ζεμηζκφ αξρηθά πξνο ην πξφζσπφ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ηνπο γχξσ ηνπο 

(Strachan, 1999). Τα ζηεξενηππηθά πξφηππα ηφζν ζηελ γπλαηθεία φζν θαη ζηελ 

θεκηληζηηθή εγεζία θπξηαξρνχλ έληνλα ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. Πνιιέο γπλαίθεο 

πνπ αζθνχλ θεκηληζηηθή εγεζία πεξηγξάθνληαη σο ππεξάλζξσπεο θαη απηφ έρεη κηα 

απνηξεπηηθή επίδξαζε ζε εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη, θαζψο 

δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη νη ζπλεξγάηεο πξέπεη λα εξγάδνληαη εμίζνπ ζθιεξά θαη 
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πνιχσξα φζν απηέο. Λίγνη είλαη απηνί πνπ ζεσξνχλ ηελ ελέξγεηα απηή πξνηξεπηηθή 

θαη εθηηκνχλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ πίζηε απηψλ ησλ γπλαηθψλ εγέηηδσλ ζηηο 

αμίεο ηνπο (Strachan, 1999). 

  Παξ‟ φια απηά νη εγέηηδεο δειψλνπλ φηη αγαπνχλ ηε δνπιεηά ηνπο, 

επδνθηκνχλ ζηελ πξφθιεζε θαη αηζζάλνληαη ηθαλέο λα θάλνπλ κηα πξαγκαηηθή 

αιιαγή ζηε δσή ησλ καζεηψλ. Γη‟ απηφ, ε θεκηληζηηθή εγεζία δελ αληαπνθξίλεηαη 

παζεηηθά ζηα αηηήκαηα πνπ επηβάιιεη ε εθπαηδεπηηθή γξαθεηνθξαηία, ην ζρνιηθφ 

πιαίζην ή ε ζρνιηθή θνηλφηεηα, αιιά βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγηθή εγεζία πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα κεηαβαιιφκελε θχζε, πνηθηινκνξθία θαη επειημία κε 

θπξίαξρν ξφιν ην πξνζσπηθφ ζχζηεκα αμηψλ ηεο θάζε εγέηηδαο (Dentith & Peterlin, 

2011). 

 

2.6 Παραδείγκαηα γσλαηθείας εθπαηδεσηηθής εγεζίας 

 

Θα ήηαλ εμαηξεηηθά απιντθφ λα γίλεηαη ππφζεζε φηη νη παξάγνληεο πνπ δξνπλ 

θαηαζηαιηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο εγεζίαο ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ή ζηνλ ίδην βαζκφ ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο.  

Σηελ Διιάδα ε κειέηε ηεο Vasiliki Brinia (2012) θαηαγξάθεη εκπεηξίεο είθνζη 

γπλαηθψλ θαη είθνζη αλδξψλ εγεηψλ ζε ζρνιεία, ε νπνία θαίλεηαη λα ζπκθσλεί ζε 

αξθεηά ζεκεία ζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία εηδηθά ζε ζέκαηα φπσο ηα 

ζηεξεφηππα ζπκπεξηθνξψλ θαη ν δηαρσξηζκφο αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Σχκθσλα κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ην 

ζρνιηθφ έηνο 2006-2007 ην 79% ησλ δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ θαιππηφηαλ απφ άλδξεο. 

Σηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, ηεο Διιάδαο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Brinia « νη 

γπλαίθεο δηδάζθνπλ θαη νη άλδξεο δηαρεηξίδνληαη». Σηηο ζπλεληεχμεηο ηεο κειέηεο νη 
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άληξεο δηεπζπληέο θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ φηη νη γπλαίθεο θάλνπλ εμαηξεηηθή δνπιεηά 

σο δηεπζχληξηεο θαη αξλνχληαη φηη ην θχιν ηνπο έρεη δψζεη έλα πιενλέθηεκα ή 

πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ εμέιημή ηνπο ζε αλψηεξεο ζέζεηο. Ωζηφζν, φηαλ νη 

άλδξεο εμέθξαζαλ ηελ γλψκε ηνπο γηα ηελ άδηθε θαηαλνκή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο 

αλψηεξεο ζέζεηο, δήισζαλ φηη πνιιέο γπλαίθεο είλαη πνιχ επαίζζεηεο θαη 

αλαπνθάζηζηεο φηαλ αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Με άιια ιφγηα ζεσξνχλ 

φηη είλαη ζπλεηδεηή επηινγή ηεο γπλαίθαο λα κελ αλαιακβάλεη δηεπζπληηθέο 

αξκνδηφηεηεο θαη ξίρλνπλ ην βάξνο ηεο επηινγήο ζηα γπλαηθεία αθαηάιιεια 

ραξαθηεξηζηηθά (Brinia, 2012). 

Παξφια απηά, κε βάζε ηηο γπλαηθείεο καξηπξίεο, ε έξεπλα δηαθξίλεη 

νξηζκέλνπο παξάγνληεο πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πξναγσγή ησλ γπλαηθψλ. Έλαο 

παξάγνληαο πνπ δελ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζε βηβιηνγξαθίεο ππνδειψλεη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο γίλνληαη εθπαηδεπηηθνί, επεηδή ηνπο αξέζεη ε επαθή θαη ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηα παηδηά θαη ην λα ράζνπλ απηή ηελ επαθή ζεσξείηαη σο ηζρπξφ 

αληηθίλεηξν ζηελ αλαδήηεζε πξναγσγήο. Δπηπιένλ, πξαθηηθά ζηελ Διιάδα πνιιέο 

γπλαίθεο εξγάδνληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, γεγνλφο πνπ 

δελ ηνπο δίλεη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν θαη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία λα αλέιζνπλ ζε 

πςειφηεξεο ζέζεηο. Έηζη, πνιιέο γπλαίθεο πνπ δηαθφπηνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία ζηελ επαλέληαμή ηνπο, ελψ νη νηθνγελεηαθέο δεζκεχζεηο 

κεξηθέο θνξέο ην θαζηζηνχλ αθφκα πην δχζθνιν. Έλα κεγάιν πνζνζηφ, σζηφζν, 

ζεσξεί θαη ηελ ειηθία ζεκαληηθφ παξάγνληα πίεζεο, αιιά ε σο ην κεγαιχηεξν 

εκπφδην γηα ηηο γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδεηαη ε εκπεηξία θαη 

ε έιιεηςε πξνζφλησλ ή εηδηθήο θαηάξηηζεο (Brinia, 2012). 

Σε κηα δηαθνξεηηθή πξαγκαηηθφηεηα απφ απηή ηεο Διιάδαο, νη γπλαίθεο ζην 

Παθηζηάλ θαηνξζψλνπλ κε εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο παηξηαξρηθήο επηβνιήο λα 



 35 

θπξηαξρήζνπλ ζηελ εθπαίδεπζε σο εγέηηδεο. Ζ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ γπλαηθψλ λα 

δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο είλαη αμηνζεκείσηε, δεδνκέλνπ ησλ πνιιψλ 

πνιηηηζηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινπλ ηη είλαη 

απνδεθηφ θαη ηη φρη ζε κηα αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία. 

Οη κνπζνπικάλεο γπλαίθεο έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ηελ γλψζε θαη ηελ 

εξκελεία ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ιφγνπ, ν νπνίνο εξκελεχεηαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ ηνπο 

άλδξεο κε ζηφρν νη γπλαίθεο λα πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη λα ζηεξνχληαη δηθαησκάησλ 

απφ ζρεδφλ φινπο ηνπο ηνκείο δεκνζίαο δξαζηεξηφηεηαο (Shah & Shah, 2012). Σε 

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Παθηζηάλ ζε ηξηάληα δεκφζηα θνιέγηα κφλν γηα 

γπλαίθεο, γλσζηά σο θνιιέγηα Zenana, ζπιιέγνληαη ζπλεληεχμεηο γπλαηθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο δπζθνιίεο, αιιά θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ελδπλάκσζεο πνπ πηνζεηνχλ 

νη γπλαίθεο κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Τα θνιέγηα ελφο θχινπ Zenana 

απνηεινχλ έθθξαζε κηαο θπξίαξρεο παξάδνζεο δηαρσξηζκνχ ηνπ θχινπ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο. Σε απηά ηα γπλαηθεία θνιέγηα, ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ άλδξεο. Με άιια 

ιφγηα, φιεο νη θχξηεο ζέζεηο αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζην ηκήκα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη νη ζέζεηο ζηα γξαθεία θαηαιακβάλνληαη απφ άληξεο, θάηη πνπ 

δεκηνπξγεί ζε πιήξε νηθνλνκηθή ππνηαγή ησλ γπλαηθψλ ζηνπο άλδξεο (Shah & Shah, 

2012).  

Παξά ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ γηα ηα θέξδε θαη ηνπο πφξνπο ζην Ηζιάκ, νη 

κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο ελ γέλεη θαη δεδνκέλεο ηεο εξκελείαο ησλ ηζιακηθψλ 

θεηκέλσλ, κεηαθέξνπλ ην δηθαίσκα ηεο απνθιεηζηηθήο αλδξηθήο επζχλεο λα 

δηαρεηξίδεηαη ηνλ πινχην ηεο νηθνγέλεηαο. Απηφ επηθέξεη νινθιεξσηηθφ νηθνλνκηθφ 

απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ, θαζψο έρεη θαζηεξσζεί λα είλαη αθαηάιιειν γηα ηηο 

γπλαίθεο λα επηζθέπηνληαη ηξάπεδεο ή άιια αλδξηθά δεκφζηα γξαθεία. Ωο ζπλέπεηα 
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απηφ επεξεάδεη αξλεηηθά φιε ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο 

απνπζηάδνπλ απφ πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, εθδειψζεηο θαη δεκφζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο (Shah & Shah, 2012).  

Παξφια απηά νη γπλαίθεο βαζηδφκελεο ζηε δχλακε θαη ηε ζέιεζή ηνπο 

θαηαθέξλνπλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο ελδπλάκσζεο  κέζα ζε κία ηφζν 

θαηαπηεζηηθή θαη αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία. Θεηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ 

κνπζνπικαληθή θνηλσλία, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη αθφκα ηζρπξφο, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ.  Τν γεγνλφο ηεο 

ζχλδεζεο ηεο κεηξφηεηαο κε ην επάγγεικα ηεο εθπαηδεπηηθνχ έρεη δψζεη κεγάιν 

πιενλέθηεκα ζηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

«νηθνγέλεηαο» ζηα θνιέγηα Zenana, ηφζν γηα απηέο φζν θαη γηα ηηο καζήηξηεο. Ο 

νηθνγελεηαθφο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ έρεη πηνζεηήζεη έλαλ ηδησηηθφ 

ραξαθηήξα κάζεζεο θαη θαίλεηαη λα είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αηηίεο πξνζηαζίαο 

ησλ γπλαηθψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη γπλαίθεο απνθιείνληαη απφ θάζε είδνπο δεκφζηα 

δξαζηεξηφηεηα, εθκεηαιιεχνληαη ην γεγνλφο απηφ θαη κεηαηξέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν απφ «θνηλφ» ζε «ηδησηηθφ» (Shah & Shah, 2012). 

 Έηζη, νη γπλαίθεο αηζζάλνληαη ηζρπξφηεξεο ζηα θνιέγηα Zenana, 

ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπο ζην ξφιν ηεο κεηέξαο πνπ πξέπεη λα ηηκάηαη. Ζ 

ελζσκάησζε απηή κπνξεί σο έλα βαζκφ λα αληηζηαζεί ζηηο έκθπιεο δηαθξίζεηο, 

ζέηνληαο ηε κεηξφηεηα θαη ην θχιν σο πεγή δχλακεο ησλ γπλαηθψλ. Με άιια ιφγηα 

παξφιν πνπ ε ππεξβνιηθή έκθαζε ζηνλ νηθνγελεηαθφ θαη νηθηαθφ ξφιν ησλ γπλαηθψλ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί εζθεκκέλα γηα ηνλ εγθισβηζκφ ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ζπίηη, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ θνιιεγίσλ Zenana, ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ αλδξηθψλ παξεκβνιψλ. Απνηειεί ελδηαθέξνλ φηη απηή ε πξνζηαζία 

απφ ηελ αξζεληθή παξεκβνιή, δίλεη ηελ επθαηξία ζηηο γπλαίθεο λα απνδψζνπλ 
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απνηειεζκαηηθά σο επαγγεικαηίεο θαη παξαηεξείηαη φηη ηα θνιέγηα Zenana έρνπλ 

πνιχ θαιχηεξε απφδνζε απφ φηη ηα αλδξηθά θνιέγηα Mardana (Shah&Shah, 2012).  

Έηζη, κέζα απφ έλαλ μερσξηζηφ ηξφπν ελδπλάκσζεο, ζίγνπξα δηαθνξεηηθφ 

απφ ηνπο ηξφπν πνπ πξνβάιιεη ην θεκηληζηηθφ θίλεκα, νη γπλαίθεο ζηηο 

κνπζνπικαληθέο θνηλσλίεο θαηνξζψλνπλ λα επηβάιινπλ ηελ ελεξγή παξνπζία ηνπο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Παξφιε ηελ θαηαπίεζε, ηελ αδηθία, ηελ ππνηαγή θαη ηε 

ζθιεξφηεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο ζην Ηζιάκ, θάλνπλ φπιν ηνπο ηε 

κεηξφηεηα θαη κάρνληαη γηα ηε ζέζε πνπ ηνπο αλήθεη. 

 

Κεθάιαηο 3 

 

Ηγεζία θαη Μοσζηθή Εθπαίδεσζε 

3.1 Η γσλαηθεία εγεζία ζηελ ηζηορία ηες κοσζηθής εθπαίδεσζες  

Σε κηα επνρή δεκηνπξγηθψλ κνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ φπσο Orff, Kodaly, 

Suzuki, Dalcroze θαη Gordon πνπ ζρεδηάδνληαη απφ άληξεο, αιιά αλαπηχζζνληαη θαη 

ελζσκαηψλνληαη απφ γπλαίθεο παηδαγσγνχο ζε ζρνιηθά ζπζηήκαηα, ε ζπλεηζθνξά 

ησλ γπλαηθψλ εζθαικέλα δελ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζηε βηβιηνγξαθία ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Παξφιν πνπ ζήκεξα ππάξρεη πιεζψξα βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ ζε γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ζίγνπξν πσο ε ρξφληα απνπζία ηνπο απφ 

ηε βηβιηνγξαθία ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί κέρξη ζήκεξα εκπφδην γηα ηελ 

θαζηέξσζή ηνπο ζε εγεηηθέο ζέζεηο (Ζνwe, 1998). 

Σχκθσλα κε ηε Howe (2005), ζηα εγρεηξίδηα ησλ Eduard Birge (1928) , James 

A. Keene (1982), Gordon Cox (1993), Charles Gary θαη Michael L.Mark (1999) 
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δηαθαίλεηαη φηη ε ηζηνξία ηεο κνπζηθήο ππνβαζκίδεη ηε ζπλεηζθνξά ηεο κνπζηθή 

εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ νη γπλαίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

βηβιηνγξαθία επηθεληξψλεηαη εμ' νινθιήξνπ ζηηο κεγάιεο αλδξηθέο εγεηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη έλλνηεο φπσο ν αλζξσπηζκφο, ν πξννδεπηηζκφο, ε δεκηνπξγία 

θαη ν πεηξακαηηζκφο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ έληνλν αλδξνθεληξηζκφ (Ζνwe, 

2005). Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη έκθπιεο πξνθαηαιήςεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

έρνπλ επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ε ζεκαζία πνπ δφζεθε ζηνπο άλδξεο επηζθίαζε ην ξφιν ησλ 

γπλαηθψλ ζαλ ζπλέπεηα ηεο ππνβαζκηζκέλεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο θαη ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ δηθαησκάησλ πνπ θαηείραλ. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην πσο κηα δηαθνξεηηθή 

νπηηθή θαηαγξαθήο ηεο ηζηνξίαο, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο εκπεηξίεο θαη ην έξγν ησλ 

γπλαηθψλ κνπζηθψλ, ζα είρε δηακνξθψζεη  δηαθνξεηηθά νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή 

κνπζηθή ηζηνξία. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο απνηειεί ηζηνξηθά ζειπθφ 

επάγγεικα, θαζψο κέρξη ηνλ 19ν αηψλα νη γπλαίθεο δηδάζθνπλ κνπζηθή θαη ηξαγνχδη 

ζε ζπίηηα, ζε θνηλφηεηεο, ζε εθθιεζίεο θαη ζε σδεία. Ωζηφζν, νη γπλαίθεο 

πεξηνξίδνληαη ζηελ ηδησηηθή δηδαζθαιία θαη θπξίσο ζε πξνζρνιηθέο θαη παηδηθέο 

ειηθίεο, ελψ αληίζεηα νη άληξεο θπξηαξρνχλ ζηηο εθδφζεηο θαη ζηελ επνπηεία 

δηδαθηηθψλ κνπζηθψλ βηβιίσλ, θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο ζε θξαηηθνχο θαη εζληθνχο 

νξγαληζκνχο θαη θπζηθά έρνπλ ηζρπξή ζέζε ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν. Δλψ πνιιέο 

γπλαίθεο δεκνζηεχνπλ ζπλζέζεηο ζε γπλαηθεία πεξηνδηθά θαη βηβιία (π.ρ. Godey’s 

Lady’s) θαη γξάθνπλ παηδηθά ηξαγνχδηα θαη χκλνπο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο πιηθφ ζηε 

δεκφζηα εθπαίδεπζε, ε γπλαηθεία εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πιεηνλφηεηά ηεο 

«θξχβεηαη» πίζσ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Howe, 2009). 
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Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη γπλαίθεο επηηέιεζαλ ζεκαληηθφ 

κνπζηθνθνηλσληθφ έξγν, ην νπνίν άξγεζε λα θαηαγξαθεί. Ζ Patricia Campbell, ε 

νπνία δηδάζθεη καζήκαηα κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη εζλνκνπζηθνινγίαο ζην 

University of Washington, ζηα βηβιία ηεο (1976, 2000) ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

πξνθνξηθέο παξαδφζεηο γπλαηθψλ, νη νπνίεο δπζηπρψο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ππνεθπξνζσπνχληαη ή/θαη κέλνπλ ζηελ αθάλεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζπνπδαία είλαη ε 

ζπλεηζθνξά ησλ καχξσλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο εθπαηδεχαλ κνπζηθνχο ζε εθθιεζίεο, 

δηδάζθαλ πηάλν θαη απνηέιεζαλ θνκκάηη ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο ηδαδ 

κνπζηθήο. Παξφιν πνπ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο νη γπλαίθεο είλαη 

ζπληάθηξηεο βηβιίσλ κνπζηθήο, ζπλζέηξηεο ηξαγνπδηψλ θαη ρνξσδηαθψλ χκλσλ,  

παηδαγσγνί ζε γπλαηθεία κνλαζηήξηα θαη νξθαλνηξνθεία θαίλεηαη λα εμαηξνχληαη 

απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο (Ζνwe, 1998).  

Σηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ν θεκηληζκφο επηηπγράλεη κηα ζεηξά απφ θηλήκαηα 

θαη ελψζεηο γπλαηθψλ γηα ηελ γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε θαη  «επηβάιιεη»  ζηελ 

θνηλσλία ηελ γπλαηθεία γλψκε θαη ζπκκεηνρή ζε πνιινχο ηνκείο εξγαζίαο. Έηζη, ε 

θνηλή γλψκε γηα ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηαθφ ξφιν ηεο γπλαίθαο ζηαδηαθά άξρηζε λα 

αιιάδεη, ελψ κηα πιεζψξα νξγαλψζεσλ γηα ηα γπλαηθεία δηθαηψκαηα πάιεςε γηα ηελ 

λνκηθή θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ, ηελ εξγαζηαθή απαζρφιεζε, ην 

δηθαίσκα δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο θαη ηελ ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε. Έγηλε πιένλ 

θαηαλνεηφ φηη ε ππνδεέζηεξε ζέζε ηεο γπλαίθαο είλαη ζπλέπεηα ηεο έιιεηςεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ εγθισβηζκνχ ηεο ζηνλ νηθηαθφ ρψξν θαη φρη ιφγσ 

πεξηνξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ ηεο. Απηή ε θνηλσληθνπνίεζε ηεο γπλαίθαο κέζα απφ ηελ 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ γλψζε, νδήγεζε ζηελ ελεξγεηηθή έληαμή ηεο ζηνλ ρψξν 

ηεο κνπζηθήο. Έηζη, ηδξχνληαη πνιιά γπλαηθεία ηδξχκαηα, θνιέγηα, κεηαξξπζκηζηηθέο 

ελψζεηο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε 
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κνπζηθή εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, νξγαληζκνί φπσο ε Silver Burdett Company θαη ε 

American Book Company νξγαλψλνπλ θαινθαηξηλά ζρνιεία γηα λα πξνεηνηκάζνπλ 

supervisors θαη παηδαγσγνχο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ θίλεζε απηή απνηειεί 

πξσηνπνξηαθφ έξγν, θαζψο γηα πξψηε θνξά πξνζθέξνληαη καζήκαηα δεκφζηαο 

ζρνιηθήο κνπζηθήο ζε γπλαίθεο πνπ ρσξίο απηά ε εμέιημεο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο 

ζα είρε θαζπζηεξήζεη κε κεγάιν βαζκφ (Ζνwe, 2005). 

Απφ ηηο πξψηεο γπλαίθεο εγέηηδεο ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε είλαη ε Julia 

E.Crane, ε νπνία ηδξχεη ην Crane Institute of Music (1886), ην πξψην ίδξπκα πνπ 

εθπαηδεχεη music supervisors θαη εθπαηδεπηηθνχο δεκφζησλ ζρνιείσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε Crane δεκηνπξγεί ην πξψην πξφγξακκα θνιιεγίσλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε θαζεγεηψλ δεκφζηαο ζρνιηθήο κνπζηθήο, ζην νπνίν νη γπλαίθεο 

εθαξκφδνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λεπηαγσγείνπ ζε φιεο ηηο ΖΠΑ (Ζowe, 

2009). Δίλαη μεθάζαξν πσο ε επηηπρεκέλε εγεηηθή ζέζε ηεο Crane είλαη απνηέιεζκα 

κηαο δεκηνπξγηθήο εγεζίαο (creative leadership). Ζ ίδηα ηνλίδεη φηη ηα πξνζφληα ηεο 

σο εγέηηδα είλαη αθελφο ε βαζηά θαηαλφεζε ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο, ζεσξίαο θαη 

παηδαγσγηθήο, ελψ αθεηέξνπ επηζεκαίλεη πσο ε supervisor πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο ηεο, λα αλαδεηά ζπλερψο πεξηζζφηεξε 

επηκφξθσζε θαη λα εηζάγεη πάληα θάηη λέν θαη δεκηνπξγηθφ ζην έξγν ηεο. 

Παξάιιεια, ε Crane είλαη απφ ηηο πξψηεο εθπαηδεπηηθνχο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ 

αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ πνηνηηθή 

πξνεηνηκαζία εθπαηδεπηηθψλ, αλαπηχζζνληαο θαη εθαξκφδνληαο ζεσξεηηθφ θαη 

πξαθηηθφ πιηθφ γηα κνπζηθά καζήκαηα. Τν πξσηνπνξηαθφ ηεο έξγν εζηηάδεη, επίζεο, 

ζηε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πιεπξάο ηνπ παηδηνχ θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο αμίεο 

ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο (Claudson, 1969). 
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Ζ εγεηηθή απηή ζέζε ηεο Crane παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ κεηέπεηηα 

πνξεία ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο νη γπλαίθεο ελζαξξχλνληαη ζην λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ θαη λα ζπκβάιινπλ 

ελεξγά ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζε λεπηαγσγεία φιε ηεο ρψξαο. Μέρξη θαη 

ζήκεξα ην Crane Institute of Music πξνσζεί ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, αλαηξέπεη 

ηηο βαζηθέο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο ρηίδεηαη ην ζρνιείν, θαη αλαδεηά ζπλερψο λένπο 

θαη δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο γηα ηε δηδαζθαιία λέσλ γεληψλ καζεηψλ (Ζνwe, 2009). 

Παξάιιεια, νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην Τκήκα Μνπζηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηεο ΝΔΑ, θαη ζε επηηξνπέο πνπ πξνσζνχλ ηελ θαζηέξσζε ηεο κνπζηθήο 

σο απαηηνχκελν κάζεκα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ. 

Σεκαληηθφ ξφιν ζε απηφλ ηνλ ηνκέα αλέιαβε ε Frances Elliot Clark, ε πξψηε γπλαίθα 

εγέηηδα ηνπ MSCN, ηνπ ησξηλφ NAfME (National Association for Music Education 

(Ζνwe, 2009). 

Ζ ζπκβνιή ηεο Clark σο εγέηηδα ζηελ 

κνπζηθή εθπαίδεπζε, επηζεκαίλεηαη κέζα απφ 

ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο δξάζε ζηε ρξήζε 

θσλνγξάθνπ γηα ηε δηδαζθαιία κνπζηθήο ζηα 

παηδηά, αιιά θαη σο ππνζηεξίθηξηα γηα ηε 

ζεκαζία ηεο κνπζηθήο εθηίκεζεο (music 

appreciation). Ζ ίδηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηε 

δηαθνξά πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη γηα ηνπο 

καζεηέο ηεο αλ κπνξνχζαλ λα αθνχζνπλ 

επαγγεικαηηθέο ερνγξαθήζεηο θαη ίδξπζε ην εθπαηδεπηηθφ ηκήκα ηεο εηαηξείαο Victor 

Talking Machine Company, ε νπνία παξήγαγε πεξίπνπ 500 δίζθνπο εθπαηδεπηηθνχ 

Εικόνα 6. Εξώθςλλο ηηρ εηαιπείαρ 

Victor Talking Machine Company 
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πεξηερνκέλνπ, κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηνπ κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

(Ζνwe, 2009).  

Δίλαη βέβαην φηη ε εκθάληζε ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο έδσζε λέα 

πξννπηηθή ζην ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηαγξαθή 

ηνπο ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο. Οη γπλαίθεο απέθηεζαλ δηθαηψκαηα, απηνπεπνίζεζε 

θαη δηεθδίθεζαλ ηε ζέζε ηνπο ζην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ελψ παξάιιεια 

ζπλέβαιιαλ δπλακηθά ζηε δηακφξθσζή ηνπο. Γπζηπρψο φκσο, κέρξη θαη ην 2010, 

κφλν 13 γπλαίθεο επηηέιεζαλ πξφεδξνη ηεο έλσζεο ΜSCN, ελψ 49 ηδξπηηθά κέιε 

ήηαλ γπλαίθεο (Ζνwe, 2005). Ζ εγεηηθή ζέζε ηεο γπλαίθαο κέρξη θαη ζήκεξα είλαη 

πεξηνξηζκέλε, αθνχ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δηνηθνχληαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηνπο απφ άλδξεο, απνδεηθλχνληαο φηη νη παηξηαξρηθέο ζρέζεηο εμνπζίαο είλαη βαζηά 

ξηδσκέλεο θαη ρξεηάδεηαη λα ππεξηνληζηεί ε ζεκαληηθφηεηα ηεο γπλαηθείαο εγεζίαο 

ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο.  

3.2 Έκθσιες αληζόηεηες ζηολ ηοκέα ηες κοσζηθής εθπαίδεσζες 

Ζ έιιεηςε ησλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο εγεζίαο είλαη έλα παγθφζκην θαηλφκελν, ην νπνίν 

εληνπίδεηαη θαη ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Μεηαμχ πνιιψλ 

παξαγφλησλ θαη θπξίσο ησλ πξνθαηαιήςεσλ κεηαμχ ησλ θχισλ, ε Andrea Gallant 

(2014) απνδίδεη ηελ πξνθαηάιεςε απηή ζηελ «έιμε νκνηφηεηαο» («similarity 

attraction»), φπνπ ηα ηδξχκαηα πξνζειθχνπλ θαη απαζρνινχλ άηνκα παξφκνηα κε 

ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπο (Mayer & Oosthuizen, 2019). Έηζη, θαηά θχξην ιφγν νη 

εγεηηθέο ζέζεηο ζηα κνπζηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαιχπηνληαη απφ άλδξεο, νη 

νπνίνη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεσξία ηεο Gallant είλαη πηζαλφλ λα ζπλερίζνπλ 

ηελ ίδηα πξαθηηθή, πξνζιακβάλνληαο άλδξεο γηα επίζεκεο εγεηηθέο ζέζεηο. Σηνλ ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο ν νπνίνο ζεσξεηηθά ζα έπξεπε λα απνηειεί έλαλ ρψξν πξνψζεζεο 
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ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο, ε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο. 

Τα εθπαηδεπηηθά κνπζηθά ηδξχκαηα εζηηάδνπλ ζε αλδξηθέο αμίεο θαη δίθηπα, ρσξίο λα 

αθήλνπλ πεξηζψξην ζηε γπλαηθεία εγεζία λα αλαπηπρηεί.  

Απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο ηεο έιιεηςεο κνπζηθψλ εγέηηδσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη ην ζεκειηψδεο δήηεκα ηεο ππνηαγήο ησλ γπλαηθψλ ζηνπο άλδξεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ φιεο νη θεκηληζηηθέο ζεσξήζεηο. Σχκθσλα κε ηελ θνηλσληνιφγν 

Jane Freedman ε ππνηαγή απηή εθδειψλεηαη ζηελ νπηηθή θνπιηνχξα, θαζψο νη 

αλακελφκελνη ξφινη γπλαηθψλ θαη αλδξψλ πνπ απεηθνλίδνληαη απφ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηα θχια. Σε 

κειέηε ηνπ MEJ (Music Educators Journal) δηεξεπλήζεθε ε θσηνγξαθηθή απεηθφληζε 

ελήιηθσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέζεηο εγεζίαο ζε κηα πεξίνδν 50 ρξφλσλ (1962-

2011). Σην ζχλνιν θαηεγνξηνπνηήζεθαλ 7.288 θσηνγξαθίεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, 

κε πνζνζηφ 71,38% λα θαιχπηεηαη απφ άλδξεο, ην 28,09 % απφ γπλαίθεο θαη έλα 

πνζνζηφ 0,53% απφ νπδέηεξν θχιν (Kruse et al.2015).  

Σηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη φηη νη γπλαίθεο έρνπλ αξθεηέο 

επθαηξίεο ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηνκείο, θαζψο ε παξαπάλσ κειέηε δείρλεη φηη ε 

κεγαιχηεξε αλαπαξάζηαζε ησλ γπλαηθψλ βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία ηεο δηδαζθαιίαο 

κε πνζνζηφ 56%. Ωζηφζν, ηα έκθπια ζηεξεφηππα είλαη εκθαλή, φπσο ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ γπλαηθείνπ δπλακηθνχ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο, γηα παξάδεηγκα ε 

πξψηκε/πξνζρνιηθή θαη παηδηθή ειηθία, ζεσξνχκελε σο επέθηαζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ πνπ επηβάιιεηαη λα έρνπλ 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα (Kruse, Giebelhausen, Shouldice & Ramsey, 2015). Ζ έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην MENC (NAfme) ην 2001 θαίλεηαη λα απνδεηθλχεη 

απηή ηελ αληζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε θάπνηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο. Τν 71% ησλ δαζθάισλ πξνζρνιηθήο θαη δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε 
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παγθφζκην επίπεδν απνηειείηαη απφ γπλαίθεο, ελψ ην πνζνζηφ ζε ηδξχκαηα 

δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηψλεηαη ζην  39%. Δπηπιένλ, ην 

67% ησλ δαζθάισλ ηεο νξρήζηξαο θαη ην 77% ησλ θαζεγεηψλ ηδαδ είλαη άλδξεο, 

ελψ ην 68% ησλ δαζθάισλ ρνξσδίαο θαη ην 71% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη γπλαίθεο (Kruse et al.2015).  

  Παξφιν πνπ ε γπλαηθεία παξνπζία ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε είλαη ελεξγή θαη 

κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο, ε νπηηθή αλαπαξάζηαζή ηνπο ζηα θπξίαξρα κέζα 

γηα ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε δελ αληαλαθιά ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζέζεο ηνπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ε αλδξηθή εηθφλα ππεξηεξεί ζε βαζκφ πνπ επηζθηάδεη ηε ζπκβνιή ησλ 

γπλαηθψλ ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε. Απηή ε έιιεηςε δίθαηεο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ γπλαηθψλ είλαη επηδήκηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ γπλαηθψλ σο 

εθπαηδεπηηθνί κνπζηθνί, δεδνκέλνπ φηη νη εηθφλεο ζηα ΜΜΔ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ππνβαζκίδνπλ ή/θαη λα πξνσζνχλ ηνπο θεκηληζηηθνχο ζηφρνπο. Μηα πην δίθαηε 

εθπξνζψπεζε γπλαηθψλ ζηα κέζα απφ εθδφηεο, ζπγγξαθείο θα. ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, ηελ ηφλσζε ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο 

θαη ηελ δπλαηφηεηα κίκεζεο δεκηνπξγηθψλ πξνηχπσλ γηα ηηο αλεξρφκελεο γπλαίθεο 

κνπζηθνχο (Sheldon & Hartley, 2012).  

Απφ ηελ άιιε, ε Elisabeth Gould απνδίδεη ςπρνθνηλσληθέο αηηίεο γηα λα 

εμεγήζεη  ηελ έιιεηςε γπλαηθψλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο κνπζηθήο. Απφ ηελ νπηηθή ηεο 

Gould ν ηνκέαο ηεο κνπζηθήο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θέξεη ηελ επζχλε ηνπ 

κηζνγπληζκνχ θαη ή ηεο νκνθνβίαο (Sheldon & Hartley, 2012). Απηή ηελ άπνςε 

εληζρχεη ε  Δllen McSweeney, κνπζηθφο θαη ζπγγξαθέαο, ε νπνία αλαθέξεη φηη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξα ηεο σο βηνινλίζηξηα, ν θαζεγεηήο ηεο απεπζπλφκελνο ζηελ 

ίδηα ηεο είπε: «Παξαθαιψ ζπγρψξεζε κε πνπ ην ιέσ απηφ, αιιά ην παίδεηο ζαλ 
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γπλαίθα». Ζ ίδηα ζρνιηάδεη φηη «φηαλ έπαημα θαιχηεξα ην passage, αλ θαη παξέκεηλα 

γπλαίθα, ην είρα παίμεη ζαλ άληξαο» (McSweeney, 2013).  

Τα παξαδείγκαηα έκθπισλ ζηεξενηχπσλ είλαη εκθαλή φρη κφλν ζηε 

ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο. Γη απηφ ην ιφγν έλα θεκηληζηηθφ 

είδνο εγεζίαο ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε, αθνχ ζηνρεχεη 

ζην λα πξνζθέξεη ίζεο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο ζε άλδξεο θαη 

γπλαίθεο, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα ηζρπξφ θίλεκα ελαληίνλ ησλ εγεκνληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζησπεξά απνδέρνληαη ή πην ζζελαξά αλαπαξάγνπλ κηα 

θαηαπηεζηηθά έκθπιε, αλδξνθεληξηθή θνηλσληθή ηάμε. 

Σήκεξα, νη γπλαίθεο γίλνληαη ζπρλά αληηθείκελν ζεμηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απνθιεηζκνχ ζηνλ ρψξν ηεο κνπζηθήο θαη ζπζηεκαηηθά ππνηηκνχληαη νη δπλαηφηεηέο 

ηνπο. Φαίλεηαη φηη ε πξνθαηάιεςε σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ μεθηλάεη 

ειηαθά πνιχ λσξίο, θαζψο ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηα φξγαλα πνπ κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ νη γπλαίθεο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο κνπζηθήο ηνπο εμεξεχλεζεο. Οη  πξψηεο 

κειέηεο ησλ Abeles θαη Porter (1978), απνθαιχπηνπλ ηζρπξνχο ζπζρεηηζκνχο θχινπ 

κε νξηζκέλα φξγαλα ηεο νξρήζηξαο, ελψ ηξηάληα ρξφληα κεηά ν Abeles (2009) 

δηαπηζηψλεη φηη ε δηαλνκή ησλ νξγάλσλ κεηαμχ ησλ εθήβσλ καζεηψλ δηαηεξεί ηα 

ίδηα πξφηππα δηαρσξηζκνχ, ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ πνηα φξγαλα κπνξνχλ λα παηρηνχλ 

απφ αγφξηα θαη πνηα απφ θνξίηζηα. Σχκθσλα κε ηνλ Norgaard (2016) παξφιν πνπ 

ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα ζεσξνχλ φηη φια ηα φξγαλα παίδνληαη απφ 

νπνηνδήπνηε θχιν, αζπλείδεηα επεξεάδνληαη απφ ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ νξγάλσλ κε ην 

ζειπθφ ή αξζεληθφ θχιν θαη είλαη ζχλεζεο λα αλαπηχμνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη 

νξηζκέλα φξγαλα είλαη πην θαηάιιεια γηα αγφξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα θξνπζηά. . 

Δμαηηίαο απηνχ ηνπ ιαλζαζκέλνπ δηαρσξηζκνχ ν Δros (2008) ππνζηεξίδεη φηη ηα 

θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα έρνπλ ιηγφηεξα δηαζέζηκα φξγαλα γηα λα παίμνπλ, ιηγφηεξα 
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ζχλνια ζηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ, ιηγφηεξεο επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο θαη 

είλαη πηζαλφλ λα αληηκεησπίζνπλ ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε αλ επηιέμνπλ 

έλα κε απνδεθηφ φξγαλν γηα ηε κνπζηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία (Κruse et.al, 2015).  

Ωζηφζν ζηε κεηέπεηηα πνξεία ησλ καζεηψλ, νη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ 

απνπζηάδνπλ απφ ηνλ ηνκέα ηεο νξρεζηξηθήο κνπζηθήο θαη φρη νη άλδξεο. Όπσο  

παξνπζηάδεη ε έξεπλα ηνπ Instrumentalist magazine (2002) νη γπλαίθεο απνπζηάδνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ σο εθηειέζηξηεο πλεπζηψλ, εγρφξδσλ θαη θξνπζηψλ νξγάλσλ αιιά 

θαη σο καέζηξνη, αθνχ φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Sheldon θαη Hartley 

(2012) «ε δηεχζπλζεο ηεο κπάληαο κέρξη ζήκεξα θαίλεηαη λα δηαηεξεί ηε ζπλζήθε 

ηεο ιεπθήο αξζεληθήο θπξηαξρίαο». Γηα κηα αθφκα θνξά νη γπλαίθεο εμαηξνχληαη απφ 

ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηεο νξρήζηξαο, παξφιν ην γεγνλφο φηη είλαη νξαηέο ζηε 

δηδαζθαιία ηεο νξγαληθήο κνπζηθήο. Δίλαη παξάδνμν ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηηο 

ζηεξενηππηθέο απφςεηο νη γπλαίθεο «επηηξέπεηαη» λα δηδάμνπλ φξγαλα ηεο 

νξρήζηξαο, αιιά δελ ηνπο «επηηξέπεηαη» λα ιάβνπλ κέξνο ζε έλα νξρεζηξηθφ 

ζχλνιν.  

Πνιινί είλαη νη ιφγνη πνπ ζηεξενηππηθά έρνπλ επηθξαηήζεη, ψζηε νη γπλαίθεο 

λα παξαγθσλίδνληαη απφ ηελ νξρεζηξηθή κνπζηθή, φπσο ε άπνςε φηη δελ έρνπλ ηελ 

αληνρή ή φηη δελ έρνπλ ην ρξφλν λα ιάβνπλ κέξνο ζε έλα νξρεζηξηθφ ζχλνιν ιφγσ 

νηθνγελεηαθψλ θαζεθφλησλ (Sheldon & Hartley, 2012). Δίζαη ζίγνπξν φηη νη απφςεηο 

απηέο εκπεξηέρνπλ έλαλ απξνθάιππην ζεμηζκφ, ν νπνίνο νδήγεζε ηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα λα επηθεληξσζνχλ ζηηο αλάγθεο αλδξψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ 

αλδξψλ απφ πξνλνκηνχρεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζέζεηο. Γπζηπρψο, ε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε έρεη δηαησλίζεη κηα ιαλζαζκέλε ζεηξά αληηιήςεσλ γηα λέεο κνπζηθνχο 

θαη επζχλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ γηα ηα θαηλφκελα ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ 

πνπ επηθξαηνχλ κέρξη ζήκεξα (Sheldon & Hartley, 2012).  



 47 

Μφλν αλ ε εθπαίδεπζε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ησλ καζεηξηψλ θαη 

καζεηψλ δψζεη ίζεο επθαηξίεο θαη ζηα δπν θχια, νη έκθπιεο δηαθξίζεηο κπνξνχλ λα 

πεξηνξηζηνχλ θαη ζα δνζεί κηα πην ηζάμηα θαη δίθαηε επθαηξία ζηηο γπλαίθεο γηα 

εγεηηθέο ζέζεηο. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο θεκηληζηηθήο παηδαγσγηθήο 

ζεσξίαο πνπ αθελφο ακθηζβεηεί ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο θαη 

αθεηέξνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ζηελ χπαξμε ηεο 

θαηαπηεζηηθή θνηλσληθήο δνκήο θαη ζηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη δπλαηφηεηα 

θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Δμάιινπ θαη ε Gould ππνζηεξίδεη φηη «ε κνπζηθή 

εθπαίδεπζε ππνρξενχηαη λα ππεξβαίλεη ηνλ θαζξέθηε ηνπ ηη είλαη ε θνηλσλία θαη λα 

αληαλαθιά πνηα θνηλσλία νθείιεη λα γίλεη» (Κruse et.al, 2015). 

3.3 Φεκηληζηηθές προζεγγίζεης ζηε κοσζηθή ηζηορία 

Φαηλνκεληθά κπνξεί ν ηνκέαο ηεο ζχγρξνλεο θαη θιαζηθήο κνπζηθήο λα κελ έρεη 

πνιιά θνηλά κε ηνλ θφζκν ησλ εηαηξεηψλ πςειήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμίαο, σζηφζν 

φπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην (3.2) έλα θνηλφ ζηνηρείν απνηειεί ε 

ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζε εγεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη θαηά επέθηαζε νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο κνπζηθνί ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

θαηαιάβνπλ αλψηεξεο ζέζεηο. Ζ ππνεθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη εκθαλήο 

κφλν σο εθηειέζηξηεο, ζπλζέηξηεο, καέζηξνη, αιιά θαη σο performers ζηελ πνπ, ξνθ 

θαη ειεθηξνληθή κνπζηθή ζθελή, αθνχ ηα ζχγρξνλα κέζα φπσο ην ξαδηφθσλν, ην 

streaming θαη κνπζηθέο εθαξκνγέο φπσο ην spotify δελ αληαπνθξίλνληαη ζε ηζφηηκε 

θαηαλνκή ηξαγνπδηψλ απφ γπλαηθείνπο θαη αλδξηθνχο κνπζηθνχο (Shafer, 2020).  

Ζ δηαπίζησζε θαη δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο 

κνπζηθήο πξνέθπςε θπξίσο απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θεκηληζηηθψλ κειεηεηψλ πνπ 

πξψηεο ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε ηεο δσήο θαη ησλ έξγσλ ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ 
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γπλαηθψλ ζπλζεηψλ (Kallberg, 2011). Απφ ηηο πξψηεο απφπεηξεο θαηαγξαθήο ηνπ 

θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθνινγίαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

Sophie Drinker, κε ην βηβιίν ηεο Music and Women: The Story of Women in Their 

Relation to Music (1948). To έξγν ηεο Drinker εζηηάδεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

γπλαηθείνπ ρνξσδηαθνχ ηξαγνπδηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα ε ίδηα εξγάδεηαη γηα ην World 

Center for Women's Archives, ηελ πξψηε εθπαηδεπηηθή ζπιινγή γηα ηελ ηζηνξία ησλ 

γπλαηθψλ, έλα ζεκειηψδεο αξρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο (Solie, 

2001). Γχν επφκελα έξγα ην Women Making Music (Bowers & Tick, 1986) θαη ην 

Women and Music in Cross-Cultural Perspective (Koskoff, 1987) δηαηππψλνπλ έλα 

πιήξεο θάζκα θεκηληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε επίθεληξν ηελ κνπζηθή δσή ησλ 

γπλαηθψλ, θεξδίδνληαο ηελ πξνζνρή θνηλνχ, εξκελεπηψλ, εξαζηηερλψλ κνπζηθψλ, 

κνπζηθνιφγσλ θαη εζλνκνπζηθνιφγσλ (Cusick, 2013). Ζ εκθάληζε κηαο ηέηνηαο 

θεκηληζηηθήο βηβιηνγξαθίαο νδήγεζε ηνπο θξηηηθνχο κνπζηθήο λα πξνβιεκαηηζηνχλ 

γηα πξψηε θνξά ζρεηηθά κε ηνπο θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο ηφζν ησλ γπλαηθείσλ 

ζπλζεηψλ θαη ησλ κνπζηθψλ ξεπεξηνξίσλ φζν θαη γηα ηηο αληηιήςεηο ηνπ κνπζηθνχ 

ηαιέληνπ θαη ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο (Kallberg, 2011). 

Πνιχ αξγφηεξα ην Grove Oxfort Music Online δεκνζηεχεη ην πξψην άξζξν 

Women in Music (2001) ζρεηηθά κε ηε κειέηε γπλαηθψλ ζηε κνπζηθή θαη ηελ άκεζε 

ζπζρέηηζε κε ηελ ηζηνξία ηνπ θεκηληζκνχ, εζηηάδνληαο κε ζεκαληηθέο κνπζηθέο 

γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο, ελψ ην Feminism and American music (2013) εζηηάδεη 

ζηελ ηζηνξία ηνπ ακεξηθάληθνπ θεκηληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ ακεξηθάληθε κνπζηθή 

δσή (Τick, Erickson & Koskoff, 2001). 

Μέρξη ζήκεξα βαζηθφο ζηφρνο ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο ζηε κνπζηθή 

απνηειεί ε απνθάιπςε μεραζκέλσλ γπλαηθείσλ βηνγξαθηθψλ αθεγήζεσλ θαη 

ζπλζέζεσλ, ε άκεζε δηαζεζηκφηεηα ησλ έξγσλ θαη ησλ ερνγξαθήζεσλ ηνπο, θαζψο 
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θαη ε κειέηε ηνπ ξφισλ ηνπο ζηε κνπζηθή ηζηνξία. Αξρηθά, ε θεκηληζηηθή έξεπλα 

επηθεληξψζεθε ζε θείκελα εηδηθά ζηελ φπεξα θαη ην ηξαγνχδη, εμεηάδνληαο ηφζν ηελ 

νπηηθή γσλία ηνπ ζπλζέηε φζν θαη ηνπ αθξναηή ή ηνπ εξκελεπηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ην ζέκα ησλ θχισλ εμεηάδεηαη κέζσ θάπνηνπ είδνπο ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ 

πνπ ζπλδέεηαη ή εξκελεχεηαη ζην κνπζηθφ έξγν, βαζηδφκελνη ζηελ πην άκεζε πεγή, 

ηηο ιέμεηο ησλ θεηκέλσλ. Παξάιιεια φκσο, ε αλαδήηεζε θαηεπζχλεηαη θαη ζηελ 

νξγαληθή κνπζηθή, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αλάιπζε ηεο κνξθήο ζνλάηαο, φπνπ 

πεξηγξάθεηαη ε αληίζεζε ησλ ζεκάησλ κε φξνπο πνπ επηθαινχληαη ην θχιν, ην πξψην 

κέξνο είλαη αξζεληθνχ/επηθνχ ραξαθηήξα, ελψ ην δεχηεξν ζέκα ζειπθνχ/ιπξηθνχ 

ραξαθηήξα (Kallberg, 2011). Δπηπιένλ, νη θεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ εζηηάζεη 

θαη ζηελ εξκελεία ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη ην θνηλφ 

ησλ Νπρηεξηλψλ ηνπ F.Chopin απνηεινχηαλ θπξίσο απφ γπλαίθεο, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ εμήγεζε γηαηί ν ζπλζέηεο ζπκπεξηιακβάλεη έληνλα ηαξαγκέλα κεζαία 

ηκήκαηα ζε κεξηθά απφ ηα Νπρηεξηλά ηνπ, επηζπκψληαο λα απνκαθξχλεη ην είδνο απφ 

ηελ απνθιεηζηηθά ζειπθή ζθαίξα. Γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ πξνθαηάιεςε ησλ φξσλ 

ηνπ θχινπ απνηειεί ν ραξαθηεξηζκφο ησλ Νπρηεξηλψλ σο «ζειπθά», ν νπνίνο 

ζπλέβαιε ζηελ αηζζεηηθή ππνηίκεζε ηνπ είδνπο εθείλε ηελ επνρή (Kallberg, 2011). 

 Ο θεκηληζκφο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο σζεί ηηο γπλαίθεο κνπζηθνχο λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ελαιιαθηηθά ηδξχκαηα, φπσο ε 

δηζθνγξαθηθή εηαηξεία Olivia Records (1973), πνπ ηδξχζεθε απφ ηε ιεζβηαθή 

ξηδνζπαζηηθή θεκηληζηηθή θνηλφηεηα, θεκηληζηηθά πεξηνδηθά φπσο ην Paid my dues 

(1974) θαη ην Heresies (1977) θαη ν κνπζηθφο θαηάινγνο θεκηληζηηθψλ γπλαηθψλ  

Ladyslipper (1976).    

Εικόνες 7 και 8. Εξώθςλλα ηων πεπιοδικών Heresies 
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         Εικόνες 7 και 8. Εξώθςλλα ηων πεπιοδικών Heresies και Paid my Dues 

 

Ζ εμέιημε απηή παξέρεη ζηνπο κνπζηθνχο κειεηεηέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

ηζρπξά εξγαιεία έξεπλαο γηα ηδενινγίεο πνπ ζπλδένπλ ηε κνπζηθή θνπιηνχξα κε ην 

θχιν θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα. Ζ Susan McCla, κνπζηθνιφγνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

«λέα κνπζηθνινγία» ζπλδπάδεη ηε θεκηληζηηθή κνπζηθή θξηηηθή θαη εθθξάδεη κηα 

ζχγρξνλε ζεσξία ησλ δπηηθψλ θιαζηθψλ θαη δεκνθηιψλ ξεπεξηνξίσλ. Με ηα βηβιία 

ηεο Feminine Endings (1991) θαη George Bizet Carmen (1992), εζηηάδεη φρη κφλν ζε 

ζέκαηα θχινπ, αιιά θαη θπιήο, ηάμεο θαη εζληθφηεηαο (Cusick, 2013). 

Σηε ζεκεξηλή επνρή νη δξάζεηο θαη ηα κέζα είλαη πεξηζζφηεξα, ψζηε λα 

πξνσζείηαη ην έξγν ησλ γπλαηθψλ κέζα απφ νξγαλσκέλα δίθηπα θεκηληζηξηψλ, 

δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, αιιά θαη κνπζηθνινγηθέο έξεπλεο. Σχγρξνλνη 

κνπζηθνιφγνη φπσο ν F.Maus, ε M.Gilbert θαη ε E. Hisama πξνζεγγίδνπλ θαη 

εξεπλνχλ ηηο έκθπιεο πξνθαηαιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζε ηνκείο ηεο κνπζηθήο 

ηζηνξίαο. Γηα παξάδεηγκα, αθφκα θαη ζήκεξα, ζηε κειέηε ηεο κνπζηθήο ζεσξίαο 

επηθξαηεί έλαο αλδξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ πην 

αληηθεηκεληθφ αξζεληθφ ηφλν, ελψ αληίζεηα ν θιάδνο ηεο εζλνκνπζηθνινγίαο 

εκπεξηέρεη έλαλ πην επαίζζεην ζειπθφ ηφλν, αθνχ παξνπζηάδεη πνιιέο θνξέο 

γπλαηθείεο θηγνχξεο ζηηο παξαδφζεηο ηεο κνπζηθήο ηζηνξίαο (Kallberg, 2011). Απηφο 
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είλαη ν ιφγνο πνπ θαηά ηνλ Kallberg (2011) ζηελ επνρή καο νη πεξηζζφηεξνη άληξεο 

είλαη κνπζηθνί ζεσξεηηθνί, ελψ πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο είλαη εζλνκνπζηθνιφγνη. 

Ζ θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε ησλ κνπζηθνιφγσλ θαίλεηαη λα έρεη δψζεη ηζρπξή 

ψζεζε ζηελ αλάδεημε ησλ γπλαηθψλ, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο πνπ θαη 

ειεθηξνληθήο κνπζηθήο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Απφ ηε κία 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο νη γπλαίθεο θαίλεηαη πιένλ λα απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζην ρψξν εξγαζίαο ηεο κνπζηθήο βηνκεραλίαο. Σηε Columbia 

Records ην 52% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απνηειείηαη απφ γπλαίθεο, νη νπνίεο 

εξγάδνληαη δπλακηθά, ψζηε  λα δηαζθαιίζνπλ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε 

γπλαίθεο κνπζηθνχο (Shafer, 2020). Δπηπιένλ, ην λενζχζηαην female:pressure, έλα 

δηεζλέο δίθηπν πνπ εξγάδεηαη πάλσ ζηνπο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο κνπζηθήο θαη ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλψλ δηεμάγεη θαη δεκνζηεχεη ηηο έξεπλεο FACTS κε ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ, 

πξνζθέξνληαο ίζεο επθαηξίεο θαη πξνβνιή ησλ γπλαηθψλ ζε θεζηηβάι ειεθηξνληθήο 

κνπζηθήο. Τα δεδνκέλα δείρλνπλ κηα ζηαζεξή αχμεζε ησλ γπλαηθείσλ πξάμεσλ ζε 

θεζηηβάι ειεθηξνληθήο κνπζηθήο ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα, σζηφζν ην πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ δελ μεπεξλά ην 25% ζε ζχγθξηζε κε ην 65% ησλ αλδξψλ (Facts survey, 

2020).  

Απφ ηελ άιιε, ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ππάξρνπλ πιένλ πνιιά 

δηαδηθηπαθά κέζα φπσο γηα παξάδεηγκα ην Daffodil Perspective, έλα εβδνκαδηαίν 

podcast πνπ αλαθέξεηαη ζηα έξγα θαη ζηηο ηζηνξίεο ιηγφηεξν γλσζηψλ γπλαηθψλ 

ζπλζεηψλ, ην Ιnstitute for Composer Diversity, έλαο ηζηφηνπνο γηα εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ ελδηαθέξνληαη λα πξνσζήζνπλ πνηθίιεο κνπζηθέο εκπεηξίεο γηα φινπο ηνπο 

ζπνπδαζηέο κνπζηθήο, ην Εxposure TV κηα πιαηθφξκα βίληεν γηα λένπο εξκελεπηέο 
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κνπζηθήο, θαζψο θαη ην Ι care if you listen, πνπ πξνσζεί λέα έξγα θαη παξαζηάζεηο 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζπλζεηψλ (Capellan, 2019). 

Τέινο, ζεκαληηθφ γεγνλφο απνηειεί ε εκθάληζε ηεο θεκηληζηηθήο 

κνπζηθνζεξαπείαο - έλαο θιάδνο πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, ζηελ 

αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο αίζζεζεο ηνπ 

εαπηνχ ηνπο. Ζ θεκηληζηηθή κνπζηθνζεξαπεία ζηνρεχεη ζε κηα πνιηηηζκηθή 

πξνζέγγηζε πνπ θαηαλνεί ηε ζησπή ησλ γπλαηθψλ ζην ηξέρνλ θνηλσληθνπνιηηηθφ 

πιαίζην θαη ελζαξξχλεη ηελ έλαξμε ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο ζηα δεηήκαηα ηεο 

έκθπιεο πξνθαηάιεςεο (Weatherstone, 2021).  

Ωζηφζν, ε θεκηληζηηθή πξνζέγγηζε ζηε κνπζηθή παξακέλεη αλαγθαία, θαζψο 

ν θνηλσληθφο δηάινγνο γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε ζσζηή 

θαηεχζπλζε, αιιά ρσξίο λα έρεη επηηχρεη ηνλ ηειηθφ ηνπ ζηφρν, πνπ είλαη λα 

κεηακνξθψζεη ηηο δνκέο εμνπζίαο πνπ απνκνλψλνπλ ηηο γπλαίθεο θαη λα δηαζθαιίζεη 

ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ λέσλ γπλαηθψλ κνπζηθψλ. 

3.4 Μοσζηθή εθπαηδεσηηθή εγεζία θαη ασηοζτεδηαζκός 

Ζ εγεζία ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε απνηειεί κηα απαξαίηεηε θαη ζεκαληηθή 

ιεηηνπξγία ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, απφ ηελ πξνζρνιηθή κέρξη ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Ζ Κelly 

Bylica, κνπζηθή παηδαγσγφο ζην Boston University ππνζηεξίδεη ηελ ζεκαζία ηεο 

«κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο» («transformational leadership») σο νπζηαζηηθφ κέξνο 

ηεο ηξηηνβάζκηαο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε βαζηά αιιαγή ηεο 

εγεζίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ νξγαληζκψλ. Ζ ίδηα ππνζηεξίδεη φηη είλαη έλα 

απαξαίηεην εξγαιείν αλεμάξηεηα απφ ηε ζηαδηνδξνκία ή ηνλ ηνκέα πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε καζήηξηα ή ν καζεηήο, είηε σο καέζηξνο ζε κηα νξρήζηξα, είηε σο 
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δάζθαια/νο ζε κηα ηάμε, είηε σο κνπζηθφο ζε έλα ζηνχληην ερνγξάθεζεο (Rowley, 

Bennett & Schmidt, 2019). 

 Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ε κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία έρεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία 

κε ηελ κνπζηθή δεκηνπξγία, φπσο ε επηδίσμε νξάκαηνο, ε θαζνδήγεζε κηαο νκάδαο 

κε ζηφρν ηελ αιιαγή θαη ε δεκηνπξγία λέσλ θαηεπζχλζεσλ. Όπσο ε κνπζηθή έρεη 

αιιαγέο ζηελ αξκνλία, ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ, έηζη θαη ζηελ εγεζία 

πξαγκαηνπνηνχληαη εμειίμεηο θαη κεηαβάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε κηα ζπληνληζκέλε θαη 

λέα θαηάζηαζε. Πνιινί  έρνπλ απεηθνλίζεη ηελ εγεζία κε αλαθνξά ζηνλ ξφιν κηαο ή 

ελφο καέζηξνπ νξρήζηξαο ή ελφο ζπλφινπ ηδαδ. Τηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη καέζηξνη 

ηεο ηδαδ θαινχληαη λα ελζσκαησζνχλ πιήξσο ζηελ νξρήζηξα, λα παίμνπλ καδί κε 

ηνπο εθηειεζηέο, λα απηνζρεδηάζνπλ θαη λα δψζνπλ ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα 

θηλεζνχλ ηα ππφινηπα κέιε. Έηζη, ηφζν ζηελ εγεζία φζν θαη ζηελ κνπζηθή ε εγέηηδα 

ή ν εγέηεο δίλεη ην ξπζκφ, ψζηε λα ζπληνληζηεί φιε ε νκάδα, ελψ ηαπηφρξνλα δίλεη 

έκθαζε ζην πλεχκα θαη ζηελ ελέξγεηα ηνπ θάζε αηφκνπ (Pearson, 2012).  

Σ‟ απηή ηελ θαηεχζπλζε ν R. B. Denhardt (2008) ππνγξακκίδεη φηη ην πην 

ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ θνηλφ ζηνηρείν κεηαμχ ηεο κνπζηθήο θαη ηεο εγεζίαο είλαη 

ε ηθαλφηεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. Ο ίδηνο ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ απηνζρεδηαζκνχ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο, κηα ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο , ψζηε λα 

νδεγήζεη ζε δεκηνπξγηθέο θαη πξσηνπνξηαθέο δξάζεηο. Τνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο 

ζχλδεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ κε ηελ πξαθηηθή θαη ηελ ηθαλφηεηα απηνζρεδηαζκνχ, 

επηζεκαίλεη φηη ε εγεζία νθείιεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελα πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχλ απηνζρεδηαζκφ, απζνξκεηηζκφ, αιιά 

θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα (Grahn & Öfverström, 2009).  
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Τελ ίδηα ζεσξία ππνζηεξίδεη θαη ε Janis F. Weller, ε νπνία δηεξεπλά ηελ 

έλλνηα ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο εγεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κνπζηθφ 

απηνζρεδηαζκφ, ηε ζχλζεζε θαη ηελ εθηέιεζε. Σηηο κειέηεο ηεο ε Weller 

απνθαιχπηεη πψο κηα εγέηηδα ή έλαο εγέηεο πνπ αζθεί κεηαζρεκαηηζηηθή εγεζία 

δεκηνπξγεί έλα ζχλνιν απηνζρεδηαζκνχ θαη θαηαθέξλεη ηφζν κηα ελνπνηεκέλε 

κνπζηθή δνκή φζν θαη κηα θφξκα, επηζεκαίλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο αηνκηθέο δπλάκεηο 

θάζε καζήηξηαο θαη καζεηή. Ζ ίδηα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ξφινο ηεο 

εγεζίαο είλαη κέζα απφ δεκηνπξγηθέο απηνζρεδηαζηηθέο ζπλζέζεηο θαη αληηζέζεηο λα 

απεηθνλίζεη έλα μερσξηζηφ θαη δεκηνπξγηθφ ζηπι εγεζίαο ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε, 

ηθαλφ λα δηεπξχλεη ηε θαληαζία θαη ηε κνπζηθή εμεξεχλεζε ησλ καζεηψλ (Rowley, 

Bennett & Schmidt, 2019). 

Απηφ αθξηβψο είλαη ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείηαη ν Μ.Gold, ηδξπηήο 

θαη δηεπζπληήο ηνπ Jazz Impact, ελφο κνπζηθνχ ηδαδ ζπλφινπ πνπ ζπζρεηίδεη ηνλ 

απηνζρεδηαζκφ, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ελζπλαίζζεζε κε ηελ νξγαλσηηθή δπλακηθή 

ελφο νξγαληζκνχ. Τν Jazz Impact απινπνηεί θαη απνκπζνπνηεί ηα δχζθνια ζηνηρεία 

ελφο νξγαλσηηθνχ ζρεδηαζκνχ, κέζα απφ δηαδξαζηηθέο ζπλαπιίεο, ζηηο νπνίεο νη 

ζπκκεηέρνληεο δξνπλ ελεξγά, κε ζθνπφ λα αληηιεθζνχλ πψο  ιεηηνπξγεί έλα ζχλνιν 

ηδαδ κνπζηθήο θαη θαη‟ επέθηαζε έλαο νξγαληζκφο. Μέζα απφ ηε δηαδξαζηηθή θαη 

βησκαηηθή κάζεζε, ην Jazz Impact δεκηνπξγεί λένπο ηξφπνπο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εγεζία, ηελ νκαδηθή εξγαζία, ηελ θνηλσληθή εκπινθή θαη ηε ζπλεξγαζία (Gold, 

2000). Δμεξεπλψληαο,  ινηπφλ, ηηο δπλαηφηεηεο ηεο κνπζηθή δηαδηθαζίαο, ε εγεζία 

αλαθαιχπηεη ζηνηρεία φπσο ε ηθαλφηεηα πνιιαπιψλ εξγαζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα λα 

νδεγεί θαη λα αθνχεη ηαπηφρξνλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, δεκηνπξγψληαο ηε βάζε γηα 

ηε δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ. 
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Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη έλαο κνπζηθφο απηνζρεδηαζκφο είλαη 

ηθαλφο λα δηδάμεη πψο κπνξεί κηα εγεζία λα αληαπνθξηζεί γξήγνξα ζηηο αιιαγέο θαη 

πψο κηα νκάδα δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ αιιαγή. Έλα βήκα παξαπέξα ν 

απηνζρεδηαζκφο ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ 

πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ε εγεζία κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο 

δηαθνξέο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, εηδηθά φηαλ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαηαπίεζεο, 

εμνπζίαο θαη δηθαησκάησλ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη 

κέζα ζε έλαλ απηνζρεδηαζκφ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

δηδαζθαιίαο, κέζα απφ ηνλ νπνίν νη καζεηέο ζα ακθηζβεηήζνπλ ηηο απηνλφεηεο θαη 

νηθνπκεληθέο έλλνηεο ηνπ θχινπ. Ο κνπζηθφο δηάινγνο, ε ζπλεξγαζία θαη ην 

δεκηνπξγηθφ απνηέιεζκα δεκηνπξγνχλ εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ελδπλακψλνπλ γπλαίθεο θαη άλδξεο θαη ηνπο νδεγνχλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αιιαγήο. Μηα ηέηνηα αιιαγή κπνξεί λα επηθέξεη ηελ 

απνδφκεζε θάζε ζεμηζηηθψλ θαη ξαηζηζηηθψλ αληηιήςεσλ απέλαληη ζηε γπλαηθεία 

ππφζηαζε θαη λα ηνλίζεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ 

κνπζηθψλ, πνπ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα παξακέλνπλ ζε 

ππνβαζκηζκέλε ζέζε. Ο ξφινο πνπ παίδεη ε κνπζηθή εγεζία ζ‟ απηήλ ηελ αιιαγή 

είλαη θαζνξηζηηθφο, θαζψο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ελεξγά φιν ηνλ κνπζηθφ 

απηνζρεδηαζκφ ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο. 

 

 

3.5 Ο ρόιος ηες κοσζηθής εγεζίας ζηελ εθπαίδεσζε 

 

Σε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξία ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Αγγιία (2006) νη ζπλεληεχμεηο απνθαιχπηνπλ ηελ πξνθαλή δπζθνιία ησλ κνπζηθψλ 
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εθπαηδεπηηθψλ λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ηεο δηθήο ηνπο εγεζίαο, θαζψο θαη ηνλ 

ξφιν ηνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

εγεζία ησλ δηεπζπληψλ θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ 

παξέρεη θαηεχζπλζε θαη φξακα, ελψ ε δηαρείξηζε απνηειεί κηα πην ξεαιηζηηθή θαη 

πξαθηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία αθνξά ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Έηζη, νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ιεηηνπξγνχλ σο 

κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ δηεπζπληψλ, κε ην λα εθαξκφδνπλ θαη φρη απαξαίηεηα κε 

λα ην λα εθεπξίζθνπλ λέεο ηδέεο, παξφιν ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη ληψζνπλ 

ηθαλνί λα δεηήζνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ή επθαηξίεο γηα λέα πξνγξάκκαηα, πνπ ζα 

ηνπο βνεζνχζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν (Βeauchamp & Harvey, 2006). Με άιια 

ιφγηα, νη πεξηζζφηεξνη κνπζηθνί εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ έλα ζπκβνπιεπηηθφ 

ξφιν ζηε εγεζία, παξά έλαλ ελεξγεηηθφ εγεηηθφ ξφιν. 

 Ζ παξεξκελεία ζε απηφ ζχκθσλα κε ηνπο Beauchaump θαη Harvey (2006) 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ 

αληηιακβάλνληαη φηη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία, φπσο θαη θάζε ηχπνο εγεζίαο πθίζηαηαη 

είηε επίζεκα είηε αλεπίζεκα κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Ζ επίζεκε εγεζία, φπσο είλαη 

έλαο δηεπζπληήο, έλαο πξντζηάκελνο ή έλαο ζπληνληζηήο ζπλήζσο απνκαθξχλεηαη απφ 

ηελ ηάμε θαη ηε δηδαζθαιία πξνθεηκέλνπ λα επηθεληξσζεί ζηε δηαρείξηζε θαη λα 

θαηαθέξεη έλαλ επηηπρεκέλν ζπλδπαζκφ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ. Ωζηφζν, ππάξρεη 

θαη ε άηππε ή αλεπίζεκε εγεζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε δηδαζθαιία κηαο ηάμεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επηθνηλσλία ησλ ζηφρσλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ C. N. L. Yau ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο εγεηηθήο ζθέςεο σο γλψξηζκα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Σην βηβιίν ηεο Leadership and 

Musician Development in Higher Music Education (2019) ππνγξακκίδεη έλαλ πηζαλφ 
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εγεηηθφ ξφιν γηα νξγαληθνχο θαη θσλεηηθνχο δαζθάινπο κνπζηθήο ζηε δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο κνπζηθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηψλ. Με αθνξκή ηελ 

πεξηπησζηαθή κειέηε ελφο καζεηή πηάλνπ ζηελ Αγγιία, ηα επξήκαηα απνδεηθλχνπλ 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ νξγάλσλ κπνξνχλ δπλεηηθά λα αλαθαιχςνπλ κηα πιεζψξα 

επθαηξηψλ γηα λα επεθηείλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο 

νδεγήζνπλ ζε πεξηφδνπο  πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο κεηακφξθσζεο. Απηφ 

κπνξεί λα ζπκβεί κέζα απφ κηα αλαθιαζηηθή δηαδηθαζία (reflective process), ε νπνία 

νδεγεί ηελ εγέηηδα ή εγέηε λα αιιάμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη ηε 

δηδαζθαιία ηεο/ηνπ ζηαδηαθά, κέζσ ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ. Φσξίο πξνβιεκαηηζκφ, ε 

εγεζία δελ κπνξεί λα εμεηάζεη αληηθεηκεληθά ηηο ελέξγεηέο ηεο ή λα ιάβεη ππφςε ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ ηεο (Rowley, Bennett & 

Schmidt, 2019). 

Όηαλ, φκσο, ε κνπζηθή εγεζία ιεηηνπξγεί  κέζσ ησλ εκπεηξηψλ, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλψζεσλ, ηφηε ρξεζηκνπνηεί ηηο ηθαλφηεηέο ηεο ηαπηφρξνλα κε 

απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε απέλαληη ζηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο καζεηέο ηεο. Ο 

Pearson (2012) αλαθέξεη φηη ε δέζκεπζε ηεο εγεζίαο πξνο ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη κε 

ηε ζεηξά ηνπο δεζκεχνληαη απέλαληη ζηελ εγεζία απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

αλαθιαζηηθήο θαη ζηνραζηηθήο πξνζέγγηζεο. Τν ίδην ζπκβαίλεη ζε έλα 

κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο, θαηά ηελ νπνία ε εγέηηδα ή ν εγέηεο ζπλδέεηαη 

ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνπο καζεηέο, κε ηξφπν, ψζηε λα ηνπο ελεξγνπνηεί θαη ηνπο θηλεί 

λα δξάζνπλ, πξνθαιψληαο ζπλαηζζήκαηα επηζπκίαο, δέζκεπζεο θαη αίζζεζε ηεο 

θνηλήο επζχλεο. Σχκθσλα κε ηνλ Pearson (2012) απηφ απνηειεί κηα «εμειηθηηθή 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία θαη φρη απαξαίηεηα κηα γξήγνξε επαλαζηαηηθή κέζνδν». 

Καη ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε κνπζηθή εγεζία ηείλεη λα αλαιακβάλεη ηελ 

νξγάλσζε ηε δηεμαγσγή πξνβψλ θαη ζπλαπιηψλ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ρξεηάδεηαη 
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πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ή ζην πσο λα 

θαζνδεγεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ 

(Βeauchamp & Harvey, 2006). Πέξα, απφ ηελ εγεζία κέζα ζε κηα ηάμε, ε επζχλε ηεο 

κνπζηθήο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο είλαη λα αλαδεηά θαη λα ελζαξξχλεη θάζε καζεηή, 

γνλέα ή θαη εμσζρνιηθνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ νξγαληζκνχ, θαιιηεξγψληαο, έηζη, ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ ππνζηήξημε φισλ φζσλ είλαη πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ έληαμε ηεο κνπζηθήο ζην ζρνιείν, ε εγέηηδα ή 

ν εγέηεο επεθηείλεη ην εγεηηθφ ηαιέλην ηνπ κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψλεη θαη λα 

κεγηζηνπνηεί ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο εκπινθήο πνιιψλ αηφκσλ ζηε 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. (Βeauchamp & Harvey, 2006). Έηζη, γίλεηαη πην μεθάζαξν 

φηη ν ξφινο ηεο εγεζίαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

καζεηέο αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. Δμάιινπ, φπσο αλαθέξεη ν Battisti (1999) ε εγεζία είλαη 

απνηέιεζκα κηαο αλζξψπηλεο ελεξγεηαθήο ζρέζεο κε ηειηθφ ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ αλζξψπσλ θαη ε ελζάξξπλζε ηνπο γηα ηελ αλαθάιπςε λέσλ νξηδφλησλ.  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε κνπζηθή εγεζία δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλαλέσζε 

θαη εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο κνπζηθήο, ν Ehrlin (2015) επηζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

θίλδπλνο νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κάζεκα λα απνθηήζνπλ 

έλα δεπηεξεχνληα ξφιν ζην ζπλνιηθφ πξφγξακκα κηαο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο. Σηηο 

κέξεο καο έρεη επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ε κνπζηθή εηδηθφηεξα ζηηο πξνζρνιηθέο 

ειηθίεο ηνλψλεη ηελ θνηλσληθή θαη γισζζηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Σε κειέηε πνπ 

δηεμάγεηαη ζε ηξία Σνπεδηθά πξνζρνιηθά ζρνιεία, ε απινπζηεπκέλε απηή 

δηαπίζησζε θαίλεηαη λα πεξηνξίδεη ηελ θαηαλφεζε ησλ δαζθάισλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο ζρεηηθά κε ηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο, ην νπνίν 
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ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ, πνπ δξνπλ ζεηηθά 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ (Ehrlin, 2015). Έηζη, θαίλεηαη 

πσο ε εγεζία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελζσκάησζε ηεο κνπζηθήο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο, θαζψο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν ππνζηεξηθηηθά φζν θαη πεξηνξηζηηθά. 

Σεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη ε κνπζηθή εγεζία  

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηεί ηηο έκθπιεο θαη θπιεηηθέο αληζφηεηεο, 

αιιά θαη έλλνηεο φπσο ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ. Μηα θεκηληζηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ παξέρεη εξγαιεία γηα δξάζεηο, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο, είλαη ζε ζέζε λα ακθηζβεηήζεη δεκφζηα ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ αζθνχληαη ζηηο γπλαίθεο θαη ζηηο ππφινηπεο πεξηζσξηνπνηεκέλεο 

νκάδεο ηειηθά λα νδεγήζεη ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αδηθηψλ. Σχκθσλα κε 

ηνλ Berger έλα κέζσ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απηή ηελ αιιαγή είλαη ε ρνξσδία. Ο 

ίδηνο δηεξεπλά ηελ αλάπηπμε εγεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη κνπζηθψλ ηαπηνηήησλ κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ ρνξσδίαο, ππνζηεξίδνληαο ηνλ πνιχπιεπξν θνηλσληθφ ξφιν ησλ 

ρνξσδηψλ σο εμηζσηηθφ κέζσ γηα ηα πνιιαπιά ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ. 

Σχκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε νη ρνξσδηαθνί καέζηξνη νθείινπλ λα θαζνδεγνχλ ηε 

κνπζηθή δεκηνπξγία ζε πνιππνιηηηζκηθά πιαίζηα ζπλδπάδνληαο ηε κνπζηθφηεηα θαη 

ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ (Rowley, Bennett& Schmidt, 2019).  

Απφ ηελ άιιε, ε P. Burnard θαζεγήηξηα ζην ηκήκα Arts, Creativities and 

Educations ηνπ Cambridge University πξνηείλεη πην δίθαηεο επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο 

γηα λέεο κνπζηθνχο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε κνπζηθή εγεζία. Γηα παξάδεηγκα ε 

παξαγσγή ήρνπ ή ην DJing ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα λέα θαηεχζπλζε γηα γπλαίθεο 

κνπζηθνχο, ε νπνία ζηεξενηππηθά ζπλδέεηαη κε άλδξεο κνπζηθνχο (Pearson, 2012). 
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Έηζη, ε κνπζηθή εγεζία δηεπθνιχλεη πεξηζζφηεξν ηελ χπαξμε ελφο δηαξθνχο 

δηαιφγνπ, ν νπνίνο επηηξέπεη ζε φινπο ηνπ καζεηέο λα εμεξεπλήζνπλ ηηο έκθπιεο 

ηαπηφηεηεο, λα ηηο θαηαλνήζνπλ θαη λα ηηο αθνκνηψζνπλ κέζα απφ κία δεκηνπξγηθή 

κνπζηθή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε κνπζηθή εγεζία κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κέζσ θαηάξξηςεο ηεο παζεηηθήο απνδνρήο ησλ ζεμηζηηθψλ 

ζηεξενηχπσλ θαη ηαπηφρξνλα λα ζηνρεχζεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπλεηδεηφηεηαο 

ζηελ απνδνρή ηνπ «άιινπ» (Pearson, 2012). 

3.6 Δεκηοσργηθή κοσζηθή εγεζία  

Σην πξνεγνχκελν θεθάιαην εμεηάζηεθαλ κνληέια θαη πξφηππα εγεζίαο πνπ 

ζεσξήζεθαλ απφ πνιινχο κειεηεηέο σο απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρία κηαο 

εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο. Ωζηφζν, κηα επηηπρεκέλε εγεζία, είλαη απαξαίηεηα θαη 

δεκηνπξγηθή; 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ε δεκηνπξγηθφηεηα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φρη φκσο ζηελ θνξπθή, θαζψο ε έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο 

εγεζίαο κέρξη ζήκεξα ζεσξείηαη θάηη αφξηζην, άπιν ή πνιιέο θνξέο θξίλεηαη κε 

απαξαίηεην, θαζψο δελ έρεη άκεζε απφδνζε απνηειεζκάησλ. Ωο δεκηνπξγηθή εγεζία 

κπνξεί λα νξηζηεί ε ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο θαη πινπνίεζεο θαηλνηφκσλ ιχζεσλ, 

εηδηθά ελφςεη δνκηθά πεξίπινθσλ ή κεηαβαιιφκελσλ θαηαζηάζεσλ (Vernooij & 

Wolfe, 2014)  Με άιια ιφγηα, φηαλ φια αιιάδνπλ θαη νη λέεο πξνζεγγίζεηο είλαη 

αθφκε άγλσζηεο, ε δεκηνπξγηθή εγεζία κπνξεί λα θαζνξίζεη κε ζαθήλεηα ηνλ ζθνπφ 

ηεο νκάδαο ηεο θαη επηδηψθεη λα επσθειεζεί απφ ηελ απξφβιεπηε θαηάζηαζε γχξσ 

ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν αζθείηαη ε εγεζία, φζν θαη 

γηα ηελ ίδηα ηελ εγέηηδα ή εγέηεο, αιιά θαη γηα ηελ επξχηεξε θνηλσλία (Mayer & 

Oosthuizen, 2019).   
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H κνπζηθή αλακθηζβήηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ην πην άκεζν, δεκηνπξγηθφ 

θαη ηαπηφρξνλα δεκνθξαηηθφ κέζν γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ πξννπηηθψλ θαη ηδεψλ 

φρη κφλν ζε κνπζηθφ αιιά θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν αιιαγψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

εκθάληζε ηεο ξνθ κνπζηθήο ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά γεγνλφηα ηνπ 20νπ 

αηψλα, θαζψο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εμέιημε θαη αλάδεημε λέσλ θνηλσληθψλ, εζηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ αμηψλ (Zolfani, Maknoon & Juzefovič, 2017). Έηζη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ε εγεζία κπνξεί λα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

αλζξψπσλ πνπ ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ κηα λέα ηνικεξή δξάζε, απαηηεί ξίζθν θαη 

πεηξακαηηζκφ, ελψ είλαη ιάζνο λα ζεσξεζεί πσο ζα πξέπεη λα έρεη σο κνλαδηθφ 

γλψκνλα ηελ άκεζε επηηπρία. Αληηζέησο, κηα δεκηνπξγηθή κνπζηθή εγεζία πξέπεη λα 

νδεγεί ζηα φξηα ηε θαληαζία θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ ησλ καζεηψλ θαη είλαη ηθαλή λα 

βιέπεη ηα πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθή καηηά (Νaser & Fathi, 2020). 

Σχκθσλα κε ηνλ Ο R. Sutton, θαζεγεηή ηνπ Stanford University φηη ν ιφγνο 

πνπ δελ αλαπηχζζεηαη ε δεκηνπξγηθή θαηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, 

νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα έκθπια ζηεξεφηππα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. Μία απφ 

ηηο πξνζθιήζεηο πνπ πξέπεη λα ζέζεη ζαλ ζηφρν ε δεκηνπξγηθή κνπζηθή εγεζία γηα 

ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ είλαη απηφ πνπ πξνσζεί ε θεκηληζηηθή ζεσξία 

θαη πξάμε. Ζ πξνζζήθε, δειαδή, ηεο νπηηθήο ηνπ θχινπ, ε νπνία πξνυπνζέηεη 

θαηλνηφκα ζηνηρεία δξάζεο, κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία ζπνπδψλ θαη έλαλ 

γεληθφηεξν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Έλα θεκηληζηηθφ ήζνο ζηελ κνπζηθή 

εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα ζπλζήθε πνπ θάλεη πην θαηαλνεηή 

ηελ θνηλσληθή ή πνιηηηζκηθή αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Αληηζέησο, έλαο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο πξνο κηα κε ζεμηζηηθή θαηεχζπλζε 

πξέπεη θαη απνηειεί θνηλσληθή δξάζε (Amabile & Khaire, 2008). 
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Όπσο ππνζηεξίδεη ε κνπζηθνπαηδαγσγφο Mabelle Gleen κηα δεκηνπξγηθή 

εγεζία κπνξεί λα βειηηψζεη ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε θαη λα επεθηείλεη ηελ επηξξνή 

ηεο κφλν κε δεκηνπξγηθφ πξνβιεκαηηζκφ (Freer & Dansereau, 2007). Απηφλ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ νη Grahn θαη Öfverström (2009) νξίδνπλ σο  «Τime to muse», ην λα 

εμεηάδεηαη, δειαδή, θάηη πνιχ πξνζεθηηθά θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Με 

άιια ιφγηα επηζεκαίλνπλ φηη πξέπεη λα ππάξρεη ρξφλνο γηα ζηνραζκφ, ψζηε ε εγεζία 

λα έρεη ρξφλν λα αλαινγηζηεί ηηο εκπεηξίεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ν πξνβιεκαηηζκφο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο  πξνζεγγίζεηο ζηε 

κνπζηθή δηδαζθαιία θαη ε θαηαλφεζε ησλ πξνεγνχκελσλ θαη παξφλησλ εκπεηξηψλ 

νδεγεί ζε λέεο ηδέεο θαη ζε αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο ησλ λέσλ κνπζηθψλ (Grahn & 

Öfverström, 2009). Γηα λα ζπκβεί απηφ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ρηίζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο ελλνηνινγηθέο δνκέο θαη λα γίλνπλ εξεπλεηέο εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ κέζα 

θαη έμσ απφ ηηο παξαδνζηαθέο δνκέο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Γπζηπρψο, πνιιέο θνξέο 

νη εθπαηδεπηηθνί ράλνπλ ηελ απηνλνκίαο ηνπο ζε ηνκείο φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα σο 

αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη νδεγνχληαη ζε κηα ινγηθή ηππνπνίεζεο, 

αθνινπζψληαο κφλν ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο πξνηξέπνπλ (Schmidt, 2021).  

Ο D. Palotta επηζεκαίλεη φηη ε δεκηνπξγηθή εγεζία πξνέξρεηαη απφ ηελ 

επηζπκία ηεο εγέηηδαο ή ηνπ εγέηε λα ζπκβάιιεη ζηε δσή ησλ άιισλ, είηε εηζάγνληαο 

θάηη λέν πνπ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσή ηνπο ή δείρλνληαο ζηνπο αλζξψπνπο φηη 

θάηη πνπ ζεσξείηαη αδχλαην είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δπλαηφ (Vernooij & Wolfe, 

2014). Με βάζε ηελ άπνςε ηνπ Palotta ε κνπζηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα δψζεη ζηηο 

γπλαίθεο κνπζηθνχο ηελ ψζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο ειεπζεξίαο, 

ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηελ απηνεθπιήξσζεο ηνπο, απνδεηθλχνληαο θαη ζηηο γπλαίθεο 

θαη ζηελ θνηλσλία φηη θάηη ηέηνην επηβάιιεηαη λα ζπκβεί.  Έρεη αλαθεξζεί ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην (1) ην ζπρλφ θαηλφκελν θαηά ην νπνίν νη γπλαίθεο ζηε 
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δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο ζπζηεκαηηθά λα ππνηηκνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη θάηη 

ηέηνην μεθηλάεη ήδε απφ ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία θαη εμειίζζεηαη πνιιέο θνξέο ζην 

θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη ην ζχλδξνκν ηνπ απαηεψλα (impostor syndrome). 

Σχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή νη γπλαίθεο αηζζάλνληαη κε θάπνην ηξφπν «απαηεψλεο», 

είλαη εζσηεξηθά πεπεηζκέλεο φηη ε επηηπρία ηνπο νθείιεηαη ζε θάπνην ηπραίν γεγνλφο 

θαη ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλεπαξθή (Clance & Imes, 1978). Φπζηθά νη έκθπιεο 

ζηεξενηππηθέο απφςεηο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Ωζηφζν έλαο αθφκε παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε απηνχ είλαη ην γεγνλφο ηεο 

έιιεηςεο δεκηνπξγηθψλ πξνηχπσλ. Δάλ γηα παξάδεηγκα ζηνλ θιάδν ηεο κνπζηθήο 

εθπαίδεπζεο ε εγεζία δελ δίλεη ηελ επθαηξία λα ππάξρνπλ κνληέια κίκεζεο πνπ 

εκπλένπλ ηηο λέεο γπλαίθεο κνπζηθνχο, ηφηε ε απηνακθηζβήηεζε θαη ε αίζζεζε 

ππνηίκεζεο ησλ γπλαηθψλ πξνο ην πξφζσπφ ηνπο ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη θαη ζα 

θαηαζηεί εκπφδην ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο. Ζ Μarguuerite V.Hood  είλαη απφ ηηο 

πξψηεο εγέηηδεο παηδαγσγηθνχο ζηε κνπζηθή εθπαίδεπζε πνπ επηθεληξψζεθε πάλσ 

ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη πξνψζεζε ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζηφρνπο ηεο 

κνπζηθήο. Ζ ίδηα ππνζηήξημε φηη ρξεηάδεηαη θάηη παξαπάλσ απφ θαιή κνπζηθή 

δηδαζθαιία ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα - ρξεηάδεηαη δηνξαηηθή ζθέςε θαη 

δεκηνπξγηθή δξάζε (Schmidt, 2021).   

Απηή ηε δεκηνπξγηθή δξάζε πξαγκαηνπνηεί ζήκεξα ε νξρήζηξα National 

Youth Jazz Collective ηεο Αγγιίαο, ε νπνία ζηνρεχεη ζε έλα κνπζηθφ πεξηβάιινλ γηα 

αγφξηα θαη θνξίηζηα, ψζηε λα εμεξεπλήζνπλ ηελ κνπζηθή ηεο ηδαδ, λα 

απηνζρεδηάδνπλ, λα ζπλζέηνπλ θαη λα γίλνπλ κέιε κηαο κπάληαο. Ζ θαιιηηερληθή 

δηεπζχληξηα ηνπ NYJC, Issie Barratt, αλαθέξεη φηη πξνζεγγίδεηαη ζπρλά απφ 

καζήηξηεο, αιιά θαη γνλείο πνπ αλαδεηνχλ εζηθή ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε θαη 
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ζπκβνπιέο, ψζηε λα κπνξέζνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξα θνξίηζηα λα εληαρζνχλ ζηελ 

αλδξνθξαηνχκελε κνπζηθή ηεο ηδαδ. Έηζη, αλαπηχρζεθε ε πξσηνβνπιία creative 

leadership ensemble (2013) κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

πξνσζνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ γπλαηθψλ κέζα απφ κνπζηθά θεζηηβάι, ζπλαπιίεο, 

ζεαηξηθά έξγα, κνπζηθά θέληξα θαη κνπζηθνχο απηνζρεδηαζκνχο (Creech, 2014). Σε 

έλαλ αλδξνθξαηνχκελν ηνκέα φπσο είλαη ε ηδαδ ε Barratt αλαηξέπεη ην θαζηεξσκέλν 

θαη θέξλεη ηνλ θφζκν αληηκέησπν κε ηελ γπλαηθεία δεκηνπξγηθφηεηα, ζηνρεχεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα γπλαηθείσλ πξνηχπσλ θαη δεζκεχεηαη λα αληηκεησπίζεη ηελ αληζνξξνπία 

ησλ θχισλ.  

Τν δεκηνπξγηθφ θαη ην λέν ζηνηρείν, ινηπφλ, έξρεηαη φηαλ ε εθάζηνηε εγεζία 

είλαη ζε ζέζε λα «ζπάζεη» ηα κνηίβα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ ην λέν 

ζηνηρείν θαη θαη‟ επέθηαζε ηα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη ε ίδηα (Vehar, 2013). 

Σε κεγάιν βαζκφ, απηφ απαηηεί ελζπλαίζζεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο κνπζηθήο 

εγεζίαο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο λένπ ιφγνπ, πνπ πξναζπίδεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ ίζε αληηκεηψπηζή ηνπο ζηνλ κνπζηθφ ρψξν. Ζ 

εγεζία πξέπεη λα κεηψζεη ηνλ θφβν ηεο κε απνδνρήο απφ ηα παξαδνζηαθά 

παηξηαξρηθά ζπζηήκαηα θαη λα ζέζεη σο ζηφρν ηνλ ζπλερή πεηξακαηηζκφ, δηάινγν θαη 

ελδπλάκσζε ησλ λέσλ γπλαηθψλ κνπζηθψλ, αθφκα θαη αλ απηφ δεκηνπξγήζεη 

δηθνξνχκελεο αληηδξάζεηο ζηηο παηξηαξρηθέο δνκέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Amabile & Khaire, 2008).  

Γηα λα επαηζζεηνπνηήζεη ηε ζπκκεηνρή φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ 

επζχλεηαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θπξίσο ησλ καζεηψλ ε εγεζία 

πξέπεη λα ζπλδέεη ηε κνπζηθή κε κηα πξνζσπηθή γλψζε, ζπλαίζζεκα, ηδέα ή 

εκπεηξία. Απηφ ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά κέζα ή είδε 

κνπζηθήο, ψζηε λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Ωζηφζν, πνιινί 
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κνπζηθνί εθπαηδεπηηθνί εγέηεο δελ αληηιακβάλνληαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιν 

ράζκα ζηελ επηιεγκέλε κνπζηθή πνπ αθνχλε νη καζεηέο θαη ζ‟ απηήλ πνπ 

ππνδεηθλχνπλ νη παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Με ηελ εζηίαζε ζε δξάζεηο πνπ 

θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ην έξγν ηεο κνπζηθήο εγεζίαο κπνξεί λα 

γίλεη πην εχθνιν θαη πην άκεζν, ρηίδνληαο έλα ζπλεξγαηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ. Σήκεξα, ην Beaver Country Day School, έλα αλεμάξηεην, εκεξήζην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζρνιείν ζηε Βνζηψλε εθαξκφδεη έλα δεκηνπξγηθφ κνπζηθφ 

πξφγξακκα, ρηίδνληαο κηα θνηλφηεηα καζεηψλ θαη ζπλεξγαηψλ, νη νπνίνη πεηπραίλνπλ 

θαη απνηπγράλνπλ καδί σο κέξνο κηαο νκάδαο κε αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε. 

Γεκηνπξγψληαο κηα θνπιηνχξα εγεζίαο, νη καζεηέο δίλνπλ αιιά θαη ιακβάλνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζηνρεχνληαο ζηελ νκαδηθή βειηίσζε ηεο κνπζηθήο εκπεηξίαο. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη κέζα απφ εηθφλεο, βίληεν, ερνγξαθήζεηο θαη 

ζπλαπιίεο λα δηεπξπλζνχλ νη κνπζηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη λα δνζεί 

ζηνπο καζεηέο ε εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλα κεγάιν ζχλνιν, πξνσζψληαο ηελ 

ηζφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ, θπιεηηθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ ζηεξεφηππσλ (Norgaard, 2016). 

Σχκθσλα κε εξεπλεηηθή κειέηε ηνπ  F. Johansson, βαζηζκέλε ζε 

ζπλεληεχμεηο δεκηνπξγηθψλ εγεηψλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε πνηθηινκνξθία εληζρχεη ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα. Έηζη, ε θαηλνηνκία είλαη πην πηζαλφ λα επηηεπρζεί κε δηαθνξεηηθά 

άηνκα, ηα νπνία κνηξάδνληαη ηε γλψζε θαη ηηο εκπεηξίεο κεηαμχ ηνπο (Amabile & 

Khaire, 2008). Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλαο νξγαληζκφο κε άηνκα πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, ελδηαθεξφλησλ θαη ηθαλνηήησλ θαη είλαη ην πην δσληαλφ 

παξάδεηγκα πνηθηινκνξθίαο, πνπ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο, κπνξνχλ λα 

εμειίμνπλ ηηο ηδέεο ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κπνξεί λα επηθέξεη πξννδεπηηθφηεηα, θαηλνηνκία θαη ηαπηφρξνλα επηηπρία 
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(Miller, 2018). Έηζη, αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηεο «θξηηηθήο εγεζίαο» («critical 

leadership»), ε εθαξκνγή, δειαδή, δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζθέςεο ζε απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε εγεηηθέο ελέξγεηεο ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

«θξηηηθή εγεζία» νξίδεηαη σο κηα ζπλερήο αιιειεπίδξαζε κε κε παξαδνζηαθέο 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, ζέηνληαο ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ζπλεθηηθή ζθέςε θαη ε 

θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ (Schmidt, 2021).  

Δπνκέλσο, ε ζπλερήο κάζεζε θαη ε δηαξθήο αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξηηηθή αλάιπζε, ην φξακα, ηε 

θαληαζία, ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία θαη είλαη απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά 

βήκαηα γηα κηα δεκηνπξγηθή κνπζηθή εγεζία (Miller, 2018). Έηζη, εάλ ε κνπζηθή 

εγεζία πεξηνξίδεη θαη δελ εληζρχεη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη θαηλνηνκία ησλ 

γπλαηθψλ κνπζηθψλ, πεξηνξίδεη κηα δπλεηηθά πνιχηηκε πεγή δεκηνπξγηθφηεηαο. 
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