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Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας της συνδιαλλαγής ηγέτη- μέλους και της 

κατασκηνωτικής εμπειρίας των ηγετικών στελεχών των ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων. Η υψηλή ποιότητα της 

συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους επιδρά θετικά τόσο σε άτομα όσο και ομάδες και αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της οργανωτικής 

επιτυχίας. Η δε κατασκηνωτική βιωματική εμπειρία συμβάλλει στην απόκτηση ποικίλων δια βίου δεξιοτήτων ζωής που 

διαμορφώνουν προσωπικότητες και ηγετικές συμπεριφορές. Για την αξιολόγηση της ποιότητας της συνδιαλλαγής ηγέτη-

μέλους χρησιμοποιήθηκε το Leader Member Exchange questionnaire (LMX-7) των Graen & Uhl-Bien (1995) και μια ανοικτού 

τύπου ερώτηση  για τη μέτρηση της κατασκηνωτικής εμπειρίας ως κατασκηνωτής/ια ή ομαδάρχες / κοινοτάρχες,. Το δείγμα 

της έρευνας αποτέλεσαν 62 ηγετικά στελέχη (διευθυντές, αρχηγοί και υπαρχηγοί) παιδικών κατασκηνώσεων. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατασκηνωτική εμπειρία των ηγετικών στελεχών συμβάλλει θετικά στην υψηλή ποιότητα 

συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους. Ηγετικά στελέχη που δεν έχουν βιωματική εμπειρία ως μέλη παιδικών κατασκηνώσεων 

εμφανίζουν χαμηλή ποιότητα στις σχέσεις συνδιαλλαγής με τους υφισταμένους τους. Συμπερασματικά, τα ηγετικά στελέχη 

που έχουν βιώσει τον κατασκηνωτικό τρόπο ζωής, μπορούν να αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις με προστιθέμενη αξία 

με τους υφισταμένους τους, με σκοπό την καλύτερη οργανωτική αποτελεσματικότητα. 

 

Λέξεις κλειδιά Συνδιαλλαγή ηγέτη – μέλους, Κατασκηνωτική εμπειρία,  παιδικές κατασκηνώσεις 
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Εισαγωγή 

Ο θεσμός των παιδικών κατασκηνώσεων παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο τα 

τελευταία χρόνια. Η κατασκήνωση ορίζεται ως «μια διαρκή εμπειρία, η οποία εξασφαλίζει μια 

δημιουργική, ψυχαγωγική και εκπαιδευτική ευκαιρία, μέσω της ομαδικής διαβίωσης στην ύπαιθρο. 

Χρησιμοποιεί εκπαιδευμένα ηγετικά στελέχη και τις πηγές του φυσικού περιβάλλοντος προκειμένου να 

συμβάλλει στην γνωστική, ψυχοκοινωνική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του κάθε κατασκηνωτή» 

(American Camp Association, 2012). Αρχικά η παιδική κατασκήνωση ήταν μέρος του κινήματος 

αναψυχής και αργότερα κυρίαρχη πολιτιστική τάση. Σήμερα είναι μέρος των αξιών της κοινωνίας μας 

αλλά και βιομηχανία (Smith,2010).  Η έρευνα έδειξε ότι τα μέλη των παιδικών κατασκηνώσεων 

(κατασκηνωτές και στελέχη) αποκομίζουν σημαντικά οφέλη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο 

(Ιωαννίδου, 2015).  

Οι ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται σε έναν κόσμο με 

κυρίαρχα χαρακτηριστικά την οικονομική ύφεση, την αβεβαιότητα, τον ανταγωνισμό και τις απρόβλεπτες 

μεταβολές. Η αποτελεσματική ηγεσία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της επιτυχημένης λειτουργίας και 

μελλοντικής βιωσιμότητας των παιδικών κατασκηνώσεων (Nicodemus, 2007, Shelton, 2006). Η ποιότητα 

της συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους (leader-member exchange - LMX) των στελεχών της ανώτατης 

διοίκησης, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση θετικών εργασιακών συμπεριφορών και 

στάσεων, μεγιστοποιώντας την οργανωτική επιτυχία (Kang & Stewart, 2007).  

Ερευνητικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής της κατασκηνωτικής 

εμπειρίας των ηγετικών στελεχών των παιδικών κατασκηνώσεων, στη διαμόρφωση της ποιότητας των 

σχέσεων συνδιαλλαγής που αναπτύσσουν με τους υφισταμένους τους. 

 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

Η Συνδιαλλαγή ηγέτη-μέλους (leader-member exchange - LMX) 

Η θεωρία της συνδιαλλαγής ηγέτη – μέλους επικεντρώθηκε αρχικά στην «κάθετη δυαδική σχέση» μεταξύ 

του ηγέτη και ορισμένων υφισταμένων (Dansereau, Graen & Haga 1975). Σύμφωνα με αυτήν, οι ηγέτες 

δεν αλληλοεπιδρούν με τους υφισταμένους με τον ίδιο τρόπο, γιατί διαθέτουν περιορισμένο χρόνο και 

πόρους και διαφέρουν ως προς τις σχέσεις που αναπτύσσουν ατομικά με τους υφισταμένους τους  

(Graen, 1976). Η δε φύση των σχέσεων αυτών βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον επαγγελματικό σεβασμό 

και την αμοιβαία υποχρέωση (Hogg et al., 2005, Breukelen, Schyns & Blance, 2006). Σκοπός του (LMX) 

είναι να μεγιστοποιήσει την οργανωτική επιτυχία με τη δημιουργία και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας 

σχέσεων συνδιαλλαγής μεταξύ τους (Kang & Stewart, 2007). Ο ηγέτης μέσα από αυτές τις σχέσεις, 

ενθαρρύνει τους ακόλουθους να αναλάβουν πιο υπεύθυνους ρόλους (Graen & Uhl-Bien, 1995) και οι 

ακόλουθοι δεσμεύονται να προσπαθούν περισσότερο για την επιτυχία των στόχων της ομάδας και  του 

οργανισμού, πέρα από τις συμβατικές ή τις συναλλακτικές προσδοκίες (Wayne et al., 1997).  

Σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα η υψηλή ποιότητα συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους, τόσο σε 

ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο, έχει θετικές συνέπειες: στην εργασιακή ικανοποίηση (Hooper & Martin, 

2008, Green et al., 1996), στην αποτελεσματική επικοινωνία (Fix & Sias, 2006, Mueller & Lee, 2002, Lee, 

1997), στην οργανωσιακή αφοσίωση/δέσμευση (Michael et al., 2005, Liden et al., 2000, Schriesheim et 

al., 2000, Liden & Maslyn, 1998, Wayne et al., 1997), στην ψυχολογική ενδυνάμωση (Chen et al., 2007, 

Aryee & Chen, 2006, Wat & Shaffer, 2005, Chen & Klimoski, 2003, Gomez & Rosen, 2001), στη φιλότιμη 
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οργανωσιακή συμπεριφορά (Ilies et al., 2007, Bhal, 2006, Hofmann et al., 2003, Wayne, et al., 2002), 

στη μείωση του εργασιακού άγχους (Kuoppala et al., 2008, Bernas & Major, 2000, Rose, 1998), στις 

καλύτερες επιδόσεις (Chen et al., 2007, Howell & Hall-Merenda, 1999), στην οργανωσιακή δικαιοσύνη 

(Bhal & Ansari, 2007, Murphy, et al., 2003, Cropanzano et al., 2002, Rupp & Cropanzano, 2002, Wayne, 

et al., 2002), στην αμοιβαία ωφέλεια (Uhl-Bien & Maslyn, 2003), στην οργανωσιακή υποστήριξη (Wayne, 

et al., 2002) και στη θετική ψυχολογία των εργαζομένων (Dutton, et al., 2002, Turner et al., 2002). 

Το μοντέλο της συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους αν και οδήγησε σε μια σειρά χρήσιμων πορισμάτων, 

τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις (Breukelen, 

Schyns & Le Blanc (2006). Πέρα από τις πρακτικές μεθόδους ανάπτυξης υψηλής ποιότητας σχέσεων 

συνδιαλλαγής μεταξύ ηγετών και υφισταμένων που προτείνουν οι Graen & Uhl-Bien (1995) και πιο 

πρόσφατα οι Schermerhorn, Hunt, & Osborn, (2011), κρίσιμο θέμα διερεύνησης αποτελούν και οι 

παράγοντες που σχετίζονται με τους ηγέτες και συνηγορούν στη διαμόρφωση υψηλής ποιότητας 

σχέσεων συνδιαλλαγής. Τέτοιος παράγοντας υποθέτουμε ότι είναι η κατασκηνωτική εμπειρία, η οποία 

με βάση τις αξίες και τη φύση του κατασκηνωτικού θεσμού, μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση 

αποτελεσματικών ηγετικών συμπεριφορών συνδιαλλαγής. 

 

Κατασκηνωτική εμπειρία 

Η συμμετοχή στην κατασκήνωση χαρακτηρίζεται ως η «δύναμη της εμπειρίας» που περιγράφεται ως 

«εξοικονόμηση ζωής» ή «αλλαγή ζωής» (Smith, 2009). Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ξεκίνησε η εστίαση 

της έρευνας στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής στην κατασκήνωση ως μια πολύτιμη 

εκπαιδευτική εμπειρία (Nicodemus, 2003).  

Η έρευνα δείχνει ότι η κατασκηνωτική εμπειρία σε τυπικές ή εξιδεικευμένες παιδικές 

κατασκηνώσεις, συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής από τη νεολαία. Οι δεξιότητες 

ζωής περιγράφονται ως «ικανότητες που βοηθούν τα νεαρά άτομα να προσαρμόζονται με επιτυχία και 

να αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο τις προκλήσεις και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής» 

(World Health Organization, 1997). Στις δεξιότητες αυτές, περιλαμβάνονται δεξιότητες επικοινωνίας, 

λήψης αποφάσεων, κοινωνικές δεξιότητες, ηγεσίας, αυτορρύθμισης, μάθησης κ.α. 

Από τις έρευνες που επικεντρώθηκαν στις επιδράσεις της κατασκηνωτικής εμπειρίας στην 

απόκτηση δεξιοτήτων ζωής, συγκριτικά πριν και μετά τη συμμετοχή των παιδιών στην κατασκήνωση, 

φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική ανάπτυξη κυρίως στην αυτοπεποίθηση, την ανεξαρτησία, την 

κοινωνικότητα, τη λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση προβλημάτων, τη συνεργασία, τις θετικές αξίες, την 

πνευματικότητα, τη μάθηση και την ηγεσία (Garst, Gagnon & Whittington, 2016, Garst & Ozier, 2015, 

Garst et al., 2011, Hedrick et al., 2009, Henderson et al., 2007, Bialeschki et al., 2007, Thurber, et al., 

2007, American Camp Association, 2005, Forsythe, Matysik, & Nelson, 2004, Powell, 2003, Thurber, 

2001, Dworken, 2001, Mishna et al., 2001, Purcell, 1998, Thomas, 1996). Η πρόσφατη έρευνα της 

American Camp Association που πραγματοποιήθηκε το 2017 και 2018 σε πανεθνικό επίπεδο σε ενήλικες 

18 – 25 χρονών που ήταν κατασκηνωτές στην παιδική και εφηβική τους ηλικία, εστίασε στη δια βίου 

μάθηση και συγκεκριμένα στην εφαρμογή αυτών που έμαθαν στην κατασκήνωση, στις σπουδές, στην 

εργασία και γενικά στη ζωή τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  η κατασκηνωτική εμπειρία συμβάλλει 

θετικά και σημαντικά στην δια βίου ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται πρωτίστως με τη δημιουργία 

διαπροσωπικών σχέσεων, τη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και την ηγεσία (Browne & Warner, 2019). 
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Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η κατασκήνωση είναι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και η 

εργασιακή εμπειρία σε αυτό, συμβάλλει θετικά στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των 

στελεχών (κοινοταρχών και ομαδαρχών). Σε προσωπικό επίπεδο ενισχύονται θετικά η αυτοεκτίμηση, η 

ηθική της εργασίας, η αίσθηση του χιούμορ, η υπευθυνότητα, η υπομονή και επιμονή, η ευελιξία, τα 

θετικά πρότυπα ζωής, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η διαπροσωπική επικοινωνία, το ομαδικό 

πνεύμα, οι κοινωνικές και ηγετικές δεξιότητες, η δημιουργικότητα και η ανάπτυξη νέας «ταυτότητας» 

λειτουργώντας ως θετικά πρότυπα  (Kimmelman & Heiser, 2013, Johnson et al., 2011,  Garst et al., 

2009, Duerden et al., 2009, Ferrari & McNeely, 2007,  Dworken, 2004, Garst & Johnson, 2003, Bialeschki 

et al., 1998). Επιπλέον, Από τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη, η 

οποία θεωρείται «το νέο ουσιαστικό ανθρώπινο κριτήριο βάσει του οποίου σημειώνεται η επαγγελματική 

πρόοδος» (Goleman, 1998) συγκριτικά πριν και μετά την εργασία στη θερινή κατασκήνωση, φαίνεται ότι 

υπάρχει σημαντική αύξηση στη συναισθηματική νοημοσύνη των στελεχών, καθώς και σε ικανότητες και 

χαρακτηριστικά, όπως την ανοχή στο στρες, την αυτοπραγμάτωση, την κοινωνική ευθύνη, την 

ενσυναίσθηση και τις διαπροσωπικές σχέσεις (Powell, 2004). 

Μελέτες που επικεντρώθηκαν στις επιδράσεις της κατασκηνωτικής εμπειρίας στην απόκτηση 

σημαντικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που σχετίζονται με την εργασιακή απόδοση, έδειξαν ότι η 

κατασκηνωτική εμπειρία ενισχύει την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων και συγκεκριμένα συμβάλλει στην 

ανάπτυξη  της αποτελεσματικής επικοινωνίας, των καλών διαπροσωπικών σχέσεων, της επίλυσης 

προβλημάτων και της ηγεσίας (Duerden et al., 2014, Ferrari & McNeely, 2007). 

 

Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Στην έρευνα πήραν μέρος 62 ηγετικά στελέχη ιδιωτικών παιδικών κατασκηνώσεων (διευθυντές, αρχηγοί 

και υπαρχηγοί). 

 

Ερωτηματολόγιο  

Το κοινό ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από τους συμμετέχοντες, αποτελείται από το Leader Member 

Exchange questionnaire (LMX-7) των Graen & Uhl-Bien (1995) για την αξιολόγηση της ποιότητας της 

συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους και μια ανοικτού τύπου ερώτηση  «έχετε εμπειρία στην κατασκήνωση ως 

παιδί ή ως στέλεχος;» για τη μέτρηση της κατασκηνωτικής εμπειρίας.                   

Το LMX-7 ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις και οι απαντήσεις δίνονται σε μια 

πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert που κυμαίνονται από (1) πολύ χαμηλή έως (5) πολύ υψηλή. Η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα του LMX-7 διαπιστώθηκε σε προηγούμενες έρευνες (Kang & Stewart, 2007, 

Deluga, 1998). 

 

Διαδικασία 

Οι ερευνητές ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες των παιδικών κατασκηνώσεων για το σκοπό της έρευνας και 

πήραν άδεια να την πραγματοποιήσουν. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στους χώρους των παιδικών 

κατασκηνώσεων. Επιλέχθηκε η έρευνα να γίνει την τελευταία εβδομάδα της πρώτης, δεύτερης και τρίτης 

κατασκηνωτικής περιόδου. Το κριτήριο επιλογής του χρόνου ήταν η δυνατότητα διαμόρφωσης άποψης 

των ηγετικών στελεχών σχετικά με τις σχέσεις συνδιαλλαγής που δημιουργούν με τους υφισταμένους 

τους. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική και ανώνυμη. Περιγραφικές στατιστικές, συντελεστές, 
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Cluster Analysis και T-test επιλέχθηκαν ως η καταλληλότερη μέθοδος για τους σκοπούς της παρούσας 

μελέτης. 

 

Αποτελέσματα 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1. ο ΜΟ στο σύνολο του δείγματος είναι 3,7, ενώ στα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά η πλειοψηφία του δείγματος είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στο δείγμα οι άντρες 

είναι διπλάσιοι από τις γυναίκες και τα ¾ έχουν κατασκηνωτική εμπειρία. 

 

 

Δείγμα                                                       Means                  S.D                   

Leader Member Exchange                           3,7                     ,36                              

 

Πίνακας 1. Μέσος όρος και τυπική απόκλιση 

 

                         Frequency    Percent %                                         Frequency        Percent % 

Φύλλο                                                                                              Κατασκηνωτική εμπειρία 

Άνδρας           46               66,1%                                            Ναι:       46                      75,4% 

Γυναίκα          16               33,9%                                            Όχι:        15                      24,6% 

Επίπεδο εκπαίδευσης - απόφοιτος/η 

Λυκείου             13                 21%               

Ι.Ε.Κ.                   4                  6,5%                         

Α.Ε.Ι.                 42                67,8%                     

Μεταπτυχιακού   6                 4,8% 

 

Πίνακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά και κατασκηνωτική εμπειρία του δείγματος 

 

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση συστοιχιών (Cluster Analysis) του δείγματος για την ποιότητα 

της συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους (LMX) έδειξαν δύο ομάδες. Τα ηγετικά στελέχη με χαμηλή (N = 

27) και υψηλή (N = 35) ποιότητα συνδιαλλαγής (Πίνακας 3).  

 

Mean                                                 Low LMX      high LMX               F             Sig. 

                                                               (N=27)          (N=35) 

 

 Leader Member Exchange                         3,39               3,99                   125,5         .001 
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Πίνακας 3. Ανάλυση συστοιχιών του δείγματος με κατασκηνωτική εμπειρία στο LMX. 

 

Οι διαφορές των δύο ομάδων ελέγχθηκε με τ-test και έδειξε στατιστική σημαντική διαφορά (t = 2, 

2, p <. 05). Η ομάδα με το υψηλό LMX εμφάνισε υψηλότερο μέσο όρο (MO = 7.0) στην εμπειρία 

κατασκήνωσης, από την χαμηλή ομάδα LMX (MO= 4, 2) που εμφάνισε χαμηλότερο μέσο όρο  

(Πίνακας 4). 

 

           Groups                      N                    MO                                                        

         High LMX                 35                        7.0                                                      

         Low LMX                  27                       4,2 

t=2.2, p<.05  

Πίνακας 4. t-test του ομάδων με υψηλό και χαμηλό LMX σχετικά με την κατασκηνωτική εμπειρία 

 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατασκηνωτική εμπειρία των ηγετικών στελεχών ως κατασκηνωτές ή 

στελέχη (κοινοτάρχες ή ομαδάρχες), συμβάλλει θετικά στη διαμόρφωση υψηλής ποιότητας συνδιαλλαγής 

ηγέτη-μέλους (LMX). Ηγετικά στελέχη που δεν έχουν βιωματική εμπειρία ως μέλη παιδικών 

κατασκηνώσεων  εμφανίζουν χαμηλή ποιότητα στις σχέσεις συνδιαλλαγής με τους υφισταμένους τους.  

Το μοντέλο ηγεσίας της συνδιαλλαγής ηγέτη-μέλους επικεντρώνεται στην ποιότητα της σχέσης 

μεταξύ ηγετών και υφισταμένων ως κρίσιμος παράγοντας στην κατανόηση των ηγετικών επιδράσεων σε 

άτομα, ομάδες και οργανισμούς. Το LMX από μια νέα θεωρία στη δεκαετία του 1970 εξελίχθηκε σε μια 

ώριμη περιοχή έρευνας το 2015. Το ερευνητικό ενδιαφέρον για αυτή τη θεωρία έχει αυξηθεί ραγδαία τα 

τελευταία χρόνια (Bauer & Erdogan, 2015). Οι εργασιακές συμπεριφορές εξαρτώνται από τον τρόπο που 

αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι από τον ηγέτη τους (Rockstuhl, et al., 2012). Ωστόσο είναι γενικά 

αποδεκτό, ότι «όταν οι ηγέτες και οι υφιστάμενοι έχουν καλές συνδιαλλαγές, αισθάνονται καλύτερα, 

επιτυγχάνουν περισσότερα και η οργάνωση ευημερεί» (Northouse, 2004). Στις παιδικές κατασκηνώσεις 

συντελούνται αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ηγετικών στελεχών και των υφισταμένων προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι και οι ηγετικές επιρροές διαμορφώνουν τις στάσεις και συμπεριφορές των 

εργαζομένων. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ως δεδομένο ότι η αποτελεσματική συνεργασία θα επιτευχθεί 

αυτόματα και ότι οι εργαζόμενοι θα αποδώσουν στο μέγιστο βαθμό εάν θέσουμε σαφείς στόχους, 

εφαρμόσουμε  στρατηγικές και εγκαθιδρύσουμε μια ορθολογικά δομημένη λειτουργία. Η τεχνογνωσία 

από μόνη της φαίνεται ότι δεν είναι αρκετή (Ιωαννίδου, 2015). Είναι σημαντικό τα ηγετικά στελέχη να 

κατανοήσουν τη σημαντικότητα της υψηλής ποιότητας στις σχέσεις συνδιαλλαγής που αναπτύσσουν με 

τους υφισταμένους τους, προκειμένου να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Η έρευνα δείχνει ότι τα μέλη των παιδικών κατασκηνώσεων αποκομίζουν σημαντικά οφέλη που 

συμβάλλουν στην πολύπλευρη προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η κατασκήνωση 

λειτουργεί ως ένα αναψυχικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσφέρει στην πράξη ποικίλες ευκαιρίες 

και προκλήσεις και υποστηρίζει τη διαμόρφωση νέων «ταυτοτήτων» και την απόκτηση πολύτιμων 

δεξιοτήτων ζωής  με μακροχρόνια εφαρμογή. Η κατασκηνωτική εμπειρία ενισχύει κυρίως την απόκτηση 

κοινωνικών και ηγετικών δεξιοτήτων, όπως η ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσεων, η 
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αποτελεσματική επικοινωνία, η ομαδικότητα, η λήψη αποφάσεων και η διαχείριση προβλημάτων. Οι 

θετικές διαπροσωπικές σχέσεις αναγνωρίζονται ως θεμέλιο της λειτουργίας της κατασκήνωσης και ως 

κλειδί της ηγετικής αποτελεσματικότητας. Η κατασκηνωτική εμπειρία αποτελεί βασικό προγνωστικό 

παράγοντα στη δημιουργία υψηλής ποιότητας σχέσεων μεταξύ ηγετών και υφισταμένων και μπορεί να 

αποτελεί κριτήριο στη διαδικασία επιλογής τους. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να αποτελεί κεντρική ιδέα στην 

εκπαίδευση και ανάπτυξη των ηγετικών στελεχών των παιδικών κατασκηνώσεων.  

Συμπερασματικά, τα ηγετικά στελέχη που έχουν εμπειρία του κατασκηνωτικού τρόπου ζωής, 

γνώση της κουλτούρας και των αξιών της κατασκήνωσης, έχουν αποκτήσει «κατασκηνωτική συνείδηση», 

κατανοούν τις αρχές και εκτιμούν και σέβονται το θεσμό, δημιουργούν εποικοδομητικές σχέσεις 

αμοιβαίας ωφέλειας με τους υφισταμένους τους, που συμβάλουν τα μέγιστα στην οργανωτική επιτυχία. 
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