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Αφετηρία του προβληµατισµού της συγκεκριµένης εργασίας είναι η 

διαπίστωση ότι παρά την ύπαρξη ενός γραφειοκρατικού συγκεντρωτικού 
µοντέλου οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, υφίσταται 
θεσµοθετηµένο από το 2002 ένα συµµετοχικό - δηµοκρατικό σύστηµα 
διοίκησης στο επίπεδο της σχολικής µονάδας, µε κυρίαρχο συλλογικό όργανο 
τον Σύλλογο Διδασκόντων. H παρούσα διερεύνηση αποπειράθηκε να 
αποτυπώσει την πραγµατική και υποκειµενικά αντιλαµβανόµενη εµπλοκή των 
εκπαιδευτικών στο καθηµερινό “διαδικαστικό” πεδίο (Παπαναούµ, 1995: 42) 
µέσω της ενεργητικής συµµετοχής τους στις συνεδριάσεις του Συλλόγου 
Διδασκόντων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ µέρους του 
συγκεκριµένου οργάνου. 

 
Έτσι, η προσπάθεια στόχευσε στην καταγραφή του τρόπου µε τον οποίο 

αυτή αποτυπώνεται, δηλαδή µε τον λόγο στις συνεδριάσεις του Συλλόγου 
Διδασκόντων και τη λήψη αποφάσεων από αυτό το συλλογικό όργανο, την 
προσωπική εκτίµηση της επάρκειας γνώσεων για τα θέµατα που συζητούνται, 
την άποψή τους για τα όρια αρµοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων, την 
αποτίµηση της συµβολής τους στη λήψη αποφάσεων και την επαγγελµατική 
αφοσίωση σε συνάρτηση µε αντιλήψεις σχετικά µε αυταρχικές ιδέες και 
πρακτικές, που ενδεχοµένως επηρεάζουν τη συµµετοχή τους σε θέµατα 
άσκησης εξουσίας. Ταυτόχρονα, διερευνήθηκε αν υπάρχει διαφοροποίηση στη 
στάση των εκπαιδευτικών για τα προαναφερθέντα µε βάση τον τύπο της 
σχολικής µονάδας στην οποία υπηρετούν, τις τυχόν πρόσθετες σπουδές που 
έχουν πραγµατοποιήσει, τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας και τον χρόνο 
υπηρεσίας που έχουν στη σχολική µονάδα κατά τη χρονική περίοδο της 
έρευνας. Με λίγα λόγια, επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί η συνευθύνη και η 
δηµοκρατική συλλογική δράση των εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου. 
 

Η έρευνά µας αφορά την περιοχή της περιφέρειας Αττικής στην οποία 
υπηρετούν περίπου 28.000 εκπαιδευτικοί στη δηµόσια δευτεροβάθµια 



εκπαίδευση (Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ). Ο αριθµός αυτός 
αντιστοιχεί στο 35% περίπου του συνόλου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν 
στα σχολεία της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σύνολο της χώρας 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2008).  

Στην περίπτωση της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας που ακολουθήσαµε 
και για ένα µέγεθος πληθυσµού 600, το οποίο και αντιστοιχεί στον πληθυσµό 
των εκπαιδευτικών των 17 σχολικών µονάδων από τις οποίες συλλέξαµε 
ερωτηµατολόγια, οι Krejcie και Morgan (1970, όπ. αναφ. στο Cohen κ. συν., 
2008) έχουν προτείνει έναν πίνακα καθορισµού µεγέθους ενός τυχαίου 
δείγµατος που στην περίπτωσή µας αντιστοιχεί σ΄ένα µέγεθος δείγµατος 234, 
ώστε να διασφαλίζεται µια ακριβής αποτίµηση.  

 
Συνολικά διακινήσαµε 350 ερωτηµατολόγια (Μάιος 2011- Ιούνιος 

2011), επιστράφηκαν 282, δηλαδή ποσοστό 80%, από τα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν τα 274 στην έρευνά µας, γιατί τα υπόλοιπα είχαν ατελώς 
συµπληρωθεί, και τα οποία αντιστοιχούν, σε ένα πληθυσµό 1000. Με άλλα 
λόγια, το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό για τον πληθυσµό των 600 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα 17 σχολεία της έρευνάς µας. Πιο 
συγκεκριµένα, το δείγµα µας αποτέλεσαν σχολικές µονάδες από 9 Γυµνάσια, 5 
Γενικά Λύκεια, 2 Επαγγελµατικά Λύκεια και 1 Επαγγελµατική Σχολή, είναι δε 
αντιπροσωπευτικό της αναλογίας σχολικών µονάδων στην Αττική (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
2008). Οι δε περιοχές έδρας των σχολικών µονάδων είναι το Κέντρο της 
Αθήνας, Ψυχικό, Γαλάτσι, Ν. Ιωνία, Μενίδι, Ίλιον, Αγ. Ανάργυροι, Περιστέρι, 
Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Νίκαια και Πειραιάς-κέντρο. 

 
Σε κάθε σχολείο επιδιώξαµε τουλάχιστον το 30% των εκπαιδευτικών να 

συµµετέχει και τελικά πετύχαµε να έχουµε έναν µέσο όρο της τάξεως του 47%.  
 
Δίνονται στη συνέχεια πίνακες των δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

του δείγµατος. 
 
 
 
 
 



Πίνακας 1. Κατανοµή συχνότητας του φύλου για τα 274 άτοµα της έρευνας. 
Συχνότητα 

Φύλο Απόλυτη Σχετική 

Άνδρες 120 43,8 

Γυναίκες 154 56,2 

Σύνολο 274 100,0 

 
Πίνακας 2. Κατανοµή συχνότητας της ηλικίας για τα 273 άτοµα της έρευνας. 

Συχνότητα 
Ηλικία (έτη) Απόλυτη Σχετική 

Έως 30 9 3,3 

31 – 44 72 26,4 

45 και άνω 192 70,3 

Σύνολο 273 100,0 

 
Πίνακας 3. Κατανοµή συχνότητας των βασικών επαγγελµατικών σπουδών για 
τα 271 άτοµα της έρευνας. 

Συχνότητα 
Βασικές επαγγελµατικές σπουδές Απόλυτη Σχετική 
Τριτοβάθµια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
Εκπαίδευση 220 81,2 

ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ-ΑΣΠΑΙΤΕ 27 10,0 
Τριτοβάθµια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
Εκπαίδευση 24 8,9 

Σύνολο 271 100,0 



Πίνακας 4. Κατανοµή συχνότητας των µεταπτυχιακών ή άλλων σπουδών για 
τα 140 άτοµα της έρευνας. 

Συχνότητα 
Μεταπτυχιακές ή άλλες σπουδές  Απόλυτη Σχετική 

Όχι 55 39,3 

Ναι 85 60,7 Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης 

Σύνολο 140 100,0 

Όχι 110 78,6 

Ναι 30 21,4 Διδακτορικό Δίπλωµα 

Σύνολο 140 100,0 

Όχι 93 66,4 

Ναι 47 33,6 Δεύτερο Πτυχίο 

Σύνολο 140 100,0 

 
Πίνακας 5. Κατανοµή συχνότητας του τύπου µονάδας υπηρεσίας για τα 274 
άτοµα της έρευνας. 

Συχνότητα 
Τύπος µονάδας υπηρεσίας Απόλυτη Σχετική 

Γυµνάσιο 119 43,4 

Γενικό Λύκειο 78 28,5 

ΕΠΑΛ 66 24,1 

ΕΠΑΣ 11 4,0 



Σύνολο 274 100,0 

 
 
 
Πίνακας 6. Κατανοµή συχνότητας της θέσης υπηρεσίας για τα 274 άτοµα της 
έρευνας. 

Συχνότητα 
Θέση υπηρεσίας Απόλυτη Σχετική 

Διευθυντής 11 4,0 

Υποδιευθυντής 6 2,2 

Εκπαιδευτικός 257 93,8 

Σύνολο 274 100,0 

 
 
 
Πίνακας 7. Περιγραφικά χαρακτηριστικά των ετών υπηρεσίας και του 
µεγέθους της µονάδας υπηρεσίας για τα 274 άτοµα της έρευνας. 

Περιγραφικά χαρακτηριστικά 

 
Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Έτη υπηρεσίας (συνολικά) 1 33 19 8 

Έτη υπηρεσίας 
(στην παρούσα µονάδα) 1 30 8 8 

Μέγεθος µονάδας υπηρεσίας 21 60 38 10 

 
 



Από την έρευνα προέκυψε ότι στο 75% των σχολικών µονάδων του 
δείγµατος ο Σύλλογος Διδασκόντων ασκεί στην πράξη την αρµοδιότητα τού να 
αποφασίζει για την πλειοψηφία των θεµάτων που τον απασχολούν, αν και ο 
µέσος όρος των θεµάτων στα οποία λαµβάνει απόφαση ο Σύλλογος είναι 10,2 
επί συνόλου 22 θεµάτων, δηλαδή στο 46,4%. Την ίδια στιγµή, εξακολουθεί να 
υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό της τάξης του 23%, στις οποίες την 
πλειοψηφία των αποφάσεων έλαβε ο Διευθυντής. Το 51% των εκπαιδευτικών 
δηλώνει ότι συµµετέχει ενεργά στις περισσότερες συνεδριάσεις, ενώ σηµαντικά 
µεγάλο ποσοστό (42,4%) τις περισσότερες φορές δεν συµµετέχει και ο µέσος 
όρος των θεµάτων στα οποία παίρνουν το λόγο στη συνεδρίαση του Συλλόγου, 
για να συµβάλουν στην λήψη απόφασης, είναι 8,3 επί συνόλου 22 θεµάτων, 
ήτοι µόλις στο 37%. Μάλιστα όσοι αποτιµούν ως θετική τη συµβολή τους στη 
λήψη αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, θεωρούν ταυτόχρονα ότι έχουν 
και ευρείες αρµοδιότητες ως µέλη του για αποφάσεις επί των διαφόρων 
ζητηµάτων. Συµβαίνει, επίσης, και το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή όσοι θεωρούν 
ότι έχουν περιορισµένη δυνατότητα αποφάσεων είναι και αυτοί που εκτιµούν 
τη δική τους συµβολή ως αδύναµη. 

Αν και το ποσοστό των εκπαιδευτικών (2,6%) που δηλώνει αρνητικό 
στις διοικητικές αρµοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων είναι πολύ µικρό, εν 
τούτοις µόνο το 49,4% υποστηρίζει την αυτοτελή διοικητική οντότητα του 
Συλλόγου Διδασκόντων και το 48% θεωρεί ότι πρέπει να είναι µέρος ενός 
διοικητικού σχήµατος µαζί µε τον Διευθυντή. Την πλειοψηφία µάλιστα 
συγκεντρώνει η άποψη για την επιλογή του Διευθυντή από τον Σύλλογο 
Διδασκόντων µε ποσοστό 56,2%. Τα προηγούµενα ευρήµατα είναι ανάλογα 
άλλων ερευνών στη χώρα µας (Ανδρέου, 2001). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
εύρηµα της στατιστικά σηµαντικής συσχέτισης µεταξύ του βαθµού 
δηµοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων και της άποψης για τη 
διοικητική αρµοδιότητά του. Σύµφωνα µε αυτό, όσοι Σύλλογοι παρουσιάζουν 
υψηλό βαθµό δηµοκρατικής λειτουργίας, δηλαδή η πλειοψηφία των 
αποφάσεων λαµβάνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι ο Σύλλογος πρέπει να είναι αυτοτελές διοικητικό όργανο. Μόνο το 
46,9% γνωρίζει καλά ή πολύ καλά την εκπαιδευτική νοµοθεσία. Ακόµη οι 
εκπαιδευτικοί του δείγµατος θεωρούν ότι στα παιδαγωγικά ζητήµατα έχουν 
ευρύτερη δυνατότητα αποφάσεων σε αντίθεση µε τα θέµατα συντήρησης, 
εξοπλισµού και δαπανών της σχολικής µονάδας. Επίσης, στο µέσο της 



κλίµακας Likert, που κυµάνθηκε από το “πολύ σηµαντική” µέχρι και το 
“ασήµαντη”, καταγράφεται η αντίληψή τους για τον βαθµό της προσωπικής 
συµβολής τους στη λήψη των αποφάσεων. Από την καταγραφή των 
απαντήσεων φαίνεται ότι κατά τι περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτικούς 
του δείγµατος (53,3%) δηλώνουν αντίθετοι σε αυταρχικές ιδέες και πρακτικές, 
ενώ το 38,3% εµφανίζεται ανεκτικό σε αυτές. Καταγράφεται δε υψηλό 
ποσοστό επαγγελµατικής αφοσίωσης και δέσµευσης στο εκπαιδευτικό 
λειτούργηµα. Ενδιαφέρουσα ακόµη καταγραφή είναι και το ποσοστό των 
εκπαιδευτικών (14%) που ενώ γνωρίζει σε βάθος το προς συζήτηση θέµα, στο 
Σύλλογο Διδασκόντων επιλέγει να µη λαµβάνει τον λόγο, όπως και το ποσοστό 
του 25% των εκπαιδευτικών που θεωρεί ότι οι πολλές απόψεις που 
εκφράζονται στον Σύλλογο Διδασκόντων καθώς και οι οµαδοποιήσεις των 
εκπαιδευτικών αποτελούν εµπόδιο στη συµµετοχή τους σε αυτόν.  

Τα προηγούµενα αποτελέσµατα δεν επηρεάζονται από τον τύπο 
σχολείου στον οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί καθώς επίσης καταγράφεται 
ένας βαθµός διαδικαστικής διοικητικής οµογενοποίησης που δεν επηρεάζεται 
από δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Δεν επηρεάζονται, επίσης, από τα χρόνια 
υπηρεσίας είτε τα συνολικά είτε στη συγκεκριµένη σχολική µονάδα καθώς και 
από τις πρόσθετες σπουδές που έχουν οι εκπαιδευτικοί. Παρά ταύτα, 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ακόλουθες συσχετισεις:  

Η πρώτη, αν και ασθενής, συσχέτιση είναι µεταξύ των χρόνων 
συνολικής υπηρεσίας και της αποτίµησης της συµβολής τους στη λήψη των 
αποφάσεων και πιο συγκεκριµένα, όσο περισσότερα χρόνια υπηρεσίας έχουν 
τόσο περισσότερο θετική εκτίµηση έχουν για τη συµβολή τους στη λήψη των 
αποφάσεων.  

Η δεύτερη στατιστικά σηµαντική συσχέτιση είναι µεταξύ των 
πρόσθετων σπουδών και του βαθµού ενεργητικής συµµετοχής, όπου και 
καταγράφεται το γεγονός ότι όσοι έχουν πρόσθετες σπουδές λαµβάνουν τον 
λόγο περισσότερες φορές από όσους δεν έχουν κατά τις συνεδριάσεις του 
Συλλόγου Διδασκόντων.  

Τέλος, η τρίτη, αλλά όµως ιδιαίτερα ασθενής συσχέτιση, είναι µεταξύ 
των συνολικών χρόνων υπηρεσίας και του βαθµού συµµετοχής στις 
συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Από τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας καταγράφεται η επίδραση 
ιδεών που διαµορφώνουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Για 



παράδειγµα, ο βαθµός ανοχής του εκπαιδευτικού σε αυταρχικές πρακτικές 
επηρεάζει τη στάση του έναντι της συµµετοχής ή µη στις διαδικασίες διοίκησης 
της σχολικής µονάδας µέσω του Συλλόγου Διδασκόντων. Έτσι, όσο µικρότερη 
είναι η ανοχή του, τόσο µεγαλύτερη απαίτηση εκφράζει για συµµετοχικές 
διαδικασίες διοίκησης, όπως το αίτηµα της σύγκλησης του Συλλόγου 
Διδασκόντων ή της επιλογής του Διευθυντή από τον Σύλλογο Διδασκόντων. 
Ακόµη, όσο πιο ανεκτική σε αυταρχικές πρακτικές εµφανίζεται ο 
εκπαιδευτικός, τόσο περισσότερο αντιλαµβάνεται ως εµπόδιο της συµµετοχής 
του τον πλουραλισµό των απόψεων και την εµφάνιση οµάδων εκπαιδευτικών 
µέσα στον Σύλλογο ή δεν επιθυµεί να έχει διοικητικές αρµοδιότητες ο 
Σύλλογος Διδασκόντων. 

 
Στη συνέχεια δίνονται µε διαγραµµατικό τρόπο τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς µας. 
 
 

Πίνακας 8. Κατανοµή συχνότητας του βαθµού συµµετοχής στις συνεδριάσεις 
του συλλόγου διδασκόντων την τρέχουσα σχολική χρονιά για τα 271 άτοµα της 
έρευνας. 

Συχνότητα Βαθµός συµµετοχής στις συνεδριάσεις 
του συλλόγου διδασκόντων Απόλυτη Σχετική 

Ίσες φορές συµµετείχε ή δεν συµµετείχε 18 6,6 

Τις περισσότερες φορές συµµετείχε 138 50,9 

Τις περισσότερες φορές δεν συµµετείχε 115 42,4 

 
   

Σύνολο 271 100,0 
 
 
 





Πίνακας 9. Κατανοµή συχνότητας του βαθµού δηµοκρατικής λειτουργίας του 
συλλόγου διδασκόντων την τρέχουσα σχολική χρονιά για τα 272 άτοµα της 
έρευνας. 

Συχνότητα Βαθµός δηµοκρατικής 
λειτουργίας 
του συλλόγου διδασκόντων 

Απόλυτ
η Σχετική 

Ίσες φορές η απόφαση πάρθηκε 
από τον διευθυντή ή ήταν 
αποτέλεσµα ψηφοφορίας 

16 5,9 

Τις περισσότερες φορές η 
απόφαση ήταν αποτέλεσµα 
ψηφοφορίας 

197 72,4 

Τις περισσότερες φορές η 
απόφαση ελήφθη από τον 
διευθυντή 

59 21,7 

Σύνολο 272 100,0 
 
 

 
 



 
 
 
 
Πίνακας 10. Κατανοµή συχνότητας του τι θεωρούν ότι πρέπει να είναι ο 
σύλλογος διδασκόντων τα 269 άτοµα της έρευνας. 

Συχνότητα 
Ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να είναι: Απόλυτη Σχετική 

Αυτοτελές διοικητικό όργανο 133 49,4 

Μέρος διοικητικού σχήµατος 129 48,0 

Χωρίς καµία διοικητική ευθύνη 7 2,6 

Σύνολο 269 100,0 
 



Πίνακας 11. Περιγραφικά χαρακτηριστικά της δυνατότητας που έχουν ως 
µέλος του Συλλόγου των Διδασκόντων για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση µε 
κάθε έναν από ορισµένους τοµείς δραστηριοτήτων αλλά και συνολικά για τα 
274 άτοµα της έρευνας. 

Περιγραφικά 
χαρακτηριστικά Δυνατότητα για τη λήψη αποφάσεων σε 

σχέση µε κάθε έναν από τους 
ακόλουθους τοµείς Ν 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Για το διδακτικό έργο στο σύνολό του 
(1 – 5) 271 2,7 1,2 
Για το παιδαγωγικό και πολιτιστικό έργο 
(1 – 5) 271 2,5 1,1 
Για θέµατα προγραµµατισµού και 
λειτουργίας της Σχολικής µονάδας (1 – 5)                                268 3,0 1,3 
Για θέµατα καταµερισµού αρµοδιοτήτων 
(1 – 5)                                      268 3,0 1,3 
Για θέµατα εξοπλισµού, συντήρησης και 
δαπανών της σχολικής µονάδας (1 – 5) 271 3,8 1,3 
Για θέµατα συνεργασίας µε άλλους φορείς 
της σχολικής κοινότητας (1 – 5) 269 3,3 1,3 

Για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (1 – 5)  271 3,0 1,2 

Συνολικά για όλα τα θέµατα (1 – 5) 264 3,0 0,9 

 
 



Πίνακας 12. Κατανοµή συχνότητας του θέµατος που θεωρούν ότι 
παρεµποδίζει πρωτίστως τη συµµετοχή τους στο σύλλογο διδασκόντων τα 267 
άτοµα της έρευνας. 

Συχνότητα Θέµα που θεωρείτε ότι παρεµποδίζει πρωτίστως τη 
συµµετοχή σας στο Σύλλογο Διδασκόντων Απόλυτη Σχετική 

Η συζήτηση θεµάτων χωρίς κατάλληλη προεργασία 118 44,2 
Η συζήτηση θεµάτων εκτός των αυστηρά εκπαιδευτικών 
(διδασκαλία, επίδοση/προβλήµατα µαθητών) 17 6,4 

Οι οµαδοποιήσεις των συναδέλφων και οι πολλές απόψεις 
που εκφράζονται 67 25,1 

Η µεγάλη διάρκεια των συνεδριάσεων 37 13,9 

Η µη συχνή σύγκλιση συνεδριάσεων 28 10,5 

Σύνολο 267 100,0 
 
 
 
Πίνακας 13. Περιγραφικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης της 
σηµαντικότητας της συµµετοχής στη λήψη των αποφάσεων του συλλόγου 
διδασκόντων, της επαγγελµατικής αφοσίωσης στη διδασκαλία και της 
ανεκτικότητας σε αυταρχικές ιδέες για τα 274 άτοµα της έρευνας. 

Περιγραφικά χαρακτηριστικά 

 
Ελάχιστη 
τιµή 

Μέγιστη 
τιµή 

Μέσος 
όρος 

Τυπική 
απόκλιση 

Σηµαντικότητα συµµετοχής στη λήψη 
αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων 
(1 – 5) 

1 5 2,7 1,2 

 Επαγγελµατική αφοσίωση (48 - 72) 54 72 66,6 4,6 
Ανεκτικότητα σε αυταρχικές ιδέες 
(14 – 28) 14 28 20,2 3,0 

 





 
 
 
Πίνακας 14. Κατανοµή συχνότητας του τύπου της προσωπικότητας για τα 274 
άτοµα της έρευνας όσον αφορά στην ανεκτικότητα σε αυταρχικές ιδέες. 

Συχνότητα Προσωπικότητα σε σχέση µε 
τον αυταρχισµό Απόλυτη Σχετική 

Ούτε ανεκτική ούτε µη ανεκτική 23 8,4 

Μη ανεκτική 146 53,3 

Ανεκτική 105 38,3 

Σύνολο 274 100,0 
 
 
 
 
 



Πίνακας 15. Κατανοµή συχνότητας των 274 ατόµων της έρευνας ως προς το 
κατά πόσο συµφωνούν µε την άποψη «Ο διευθυντής να επιλέγεται από το 
σύλλογο των διδασκόντων». 

Συχνότητα Ο διευθυντής να επιλέγεται από το 
σύλλογο των διδασκόντων Απόλυτη Σχετική 

Δεν απαντώ/Δε γνωρίζω 18 6,6 

Διαφωνώ απόλυτα 28 10,2 

Διαφωνώ 74 27,0 

Συµφωνώ 111 40,5 

Συµφωνώ απόλυτα 43 15,7 

Σύνολο 274 100,0 

 
Πίνακας 16. Κατανοµή συχνότητας των 273 ατόµων της έρευνας ως προς το 
κατά πόσο καλά γνωρίζουν την Εκπαιδευτική νοµοθεσία που αναφέρεται 
ειδικά στη σχολική µονάδα. 

Συχνότητα Πόσο καλά γνωρίζετε την Εκπαιδευτική 
νοµοθεσία που αναφέρεται ειδικά στη 
σχολική µονάδα Απόλυτη Σχετική 

Δεν απαντώ/Δε γνωρίζω 6 2,2 

Καθόλου 8 2,9 

Λίγο 131 48,0 

Καλά 108 39,6 

Πολύ καλά 20 7,3 

Σύνολο 273 100,0 



Συµπεράσµατα 

Η επαγγελµατική αφοσίωση των εκπαιδευτικών του δείγµατος, παρότι 
υψηλή, δεν φαίνεται να σχετίζεται µε τις πλευρές του επαγγέλµατος που 
συνεξετάσαµε. Αντίθετα φαίνεται να ανταποκρίνεται περισσότερο σε µια 
ατοµική ιεράρχηση - κωδικοποίηση του επαγγελµατικού προφίλ του 
εκπαιδευτικού, στο οποίο και δηλώνουν αφοσιωµένοι. Έτσι, προκύπτει η 
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης σχετικά µε τις πλευρές του εκπαιδευτικού 
λειτουργήµατος στις οποίες εστιάζεται η επαγγελµατική αφοσίωση εκ µέρους 
των εκπαιδευτικών⋅ ένα συµπέρασµα, που είναι συµβατό µε την απαίτηση στη 
σύγχρονη εποχή οι εκπαιδευτικοί να έχουν µια συνολική άποψη για το 
επάγγελµά τους, το σχολείο και τη δοµή του (Fullan & Hargreaves, 1992: 84). 

Η καταγραφή ότι η ενεργητική συµµετοχή στη δηµοκρατική συλλογική 
διοίκηση δεν σχετίζεται µε τον βαθµό επαγγελµατικής αφοσίωσης καθώς και η 
διαπίστωση, συµβατή µε άλλες έρευνες (Ανδρέου, 2001⋅ Χατζηπαναγιώτου, 
2003), ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγµατός µας θεωρούν περισσότερο ευρεία τη 
δυνατότητα λήψης αποφάσεων επί εκπαιδευτικών θεµάτων, καθώς επίσης και 
ένας “πραγµατισµός” (σκοπιµότητα, υπολογισµός) που καταγράφεται για το 
πότε λαµβάνουν τον λόγο στη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, 
αναδεικνύουν ενδεχοµένως µια αντίληψη για το θέµα της σχολικής διοίκησης 
ως εξωτερικού στοιχείου του εκπαιδευτικού λειτουργήµατος, καθοριζόµενης 
από υποκειµενικά - “ωφελιµιστικά” κριτήρια. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται 
ακόµη περισσότερο αν συνεκτιµηθεί και η επίδραση που έχει στη συµµετοχή 
και η στάση τους έναντι αυταρχικών ιδεών και πρακτικών. Όµως, από την άλλη 
πλευρά, καταγράφεται ως αποτέλεσµα και της προσωπικής βιωµατικής 
εµπειρίας των εκπαιδευτικών ότι όπου ο Σύλλογος Διδασκόντων µπορεί και 
λειτουργεί ικανοποιητικά δηµοκρατικά -υψηλός βαθµός δηµοκρατικής 
λειτουργίας- τότε και η άποψή τους για αυξηµένες αρµοδιότητες του Συλλόγου 
Διδασκόντων υπερισχύει. 

Ένα ακόµη συµπέρασµα, το οποίο ταυτίζεται και µε ευρήµατα άλλων 
ερευνών (Χατζηπαναγιώτου, 2003: 110-111), είναι ότι οι εκπαιδευτικοί στο 
σύνολό τους δεν φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες που τους 
δίνει η νοµοθεσία, µε δεδοµένο το καταγραφέν από την έρευνα στοιχείο ότι οι 
µισοί εκπαιδευτικοί του δείγµατος γνωρίζουν λίγο ή καθόλου την εκπαιδευτική 
νοµοθεσία. 



Η σηµαντική αναλογία των εκπαιδευτικών (1 στους 4) που 
καταγράφεται στη συγκεκριµένη έρευνα ότι εµποδίζεται στη συµµετοχή του 
λόγω των πολλών απόψεων ή οµαδοποιήσεων στον Σύλλογο Διδασκόντων, 
ουσιαστικά αµφισβητεί ευθέως την ιδέα του «δηµόσιου χώρου» και την 
ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων για ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος µεταξύ 
οµάδων εκπαιδευτικών αλλά και το βασικό στοιχείο της δηµοκρατικής 
συµµετοχικής λειτουργίας, που είναι ο διάλογος και οι διαφορετικές απόψεις 
(Schutz, 2001⋅ Woods, 2005: 88⋅ Fielding, 2009). 

Από τα ευρήµατα διακρίνεται, επίσης, η απουσία του εγγενούς 
επιχειρήµατος υπέρ της δηµοκρατικής διοίκησης (Woods, 2005), δηλαδή δεν 
φαίνεται οι δηµοκρατικές συνήθειες, σκέψεις και δράσεις να είναι δοµικό 
στοιχείο τού όλου συγκείµενου της σχολικής πραγµατικότητας και των ίδιων 
των εκπαιδευτικών ξεχωριστά, ενώ προκύπτει η απουσία µιας συνεκτικής και 
συµπεριληπτικής δηµοκρατικής συναίνεσης (Hargreaves & Fink, 2008). 
Αντίθετα αναδεικνύεται µια διάσταση αντιµετώπισης που θυµίζει επιλογή a la 
carte των αρµοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων εκ µέρους των 
εκπαιδευτικών, επειδή κανείς µέχρι σήµερα -και παρά το συγκεντρωτικό και 
γραφειοκρατικό εκπαιδευτικό σύστηµά µας- δεν τους επεσήµανε την table d' 
hôte διάστασή του σχετικά µε τη διοίκηση της σχολικής µονάδας. Με αυτό τον 
τρόπο η διαµορφωθείσα κατάσταση, µε βάση τα ευρήµατα, δεν συνιστά 
ουσιαστικά την πλήρη ανάληψη αλλά περισσότερο εκχώρηση µέρους της 
ευθύνης διοίκησης της σχολικής µονάδας από την πλευρά των εκπαιδευτικών ή 
ενδεχοµένως συνιστά µια κατάσταση ισορροπίας, έναν ιδιότυπο «ιστορικό 
συµβιβασµό» στο θέµα της «εξουσίας» στη σχολική µονάδα. 
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Abstract 

The present study examines to what extent this specific policy is 

embodied in teachers’ every day practice within the school. A research survey 

with the completion of a questionnaire by school teachers of secondary 

education has been contacted. The sample was constituted by 274 teachers from 

17 schools of Attika district. 

The research was focused on the energetic teacher participation in 

decision making during teachers’ council meetings. More specifically, it 

records whether teachers take the speech, whether decision making of teacher’s 

council results from a discussion and voting procedure, how they perceive the 

boundaries of teachers’ council authority in decision making different fields, 

how they estimate their own contribution to the decision making process, their 

professional commitment, their beliefs concerning the authoritarian practices of 

the power as well as the research of the all above interactions. 

As a result the democratic participative school management model is 

not a well founded and assimilated culture during their everyday school reality. 
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