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θεωρητική αναφορά

Την τελευταία δεκαετία ο σύγχρονος εκπαιδευτικός λόγος 

για τη διοίκηση & την ηγεσία στρέφεται προς τις πολλαπλές 

πηγές επιρροής και αποφάσεων στο σχολικό περιβάλλον
(φαινόμενο κατανεμημένης ηγεσίας) 

Από το μονοπώλιο του μοναδικού δρώντα ηγέτη –

διευθυντή σε διάχυτες & διαμοιραζόμενες πρακτικές των 

πολλών

μια υβριδική κατάσταση, πλάι – πλάι η δράση του ενός & 

των πολλών

(Harris, 2010˙ Gronn, 2010˙ Fielding, 2009˙ Woods, 2005˙ MacBeath˙ Schutz, 2001) 



Παπαδάκης (2003): ο βαθμός εμπλοκής των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή και τη

διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, δείκτης εκδημοκρατισμού του

εκπαιδευτικού συστήματος

Johanson (2004): δημοκρατική ηγεσία στα σχολεία σημαίνει την ικανότητα και

δυνατότητα για δράση, κατανόηση και απόφαση για την αναπτυξιακή πορεία του

σχολείου.

West-Burnham (2005): η εκπαίδευση πρέπει να δημιουργεί ένα περιβάλλον στα σχολεία

μέσα στο οποίο οι δημοκρατικές αρχές βιώνονται έμπρακτα ώστε να κατανοούνται.

Somech (2005): η από κοινού αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων ενθαρρύνει τους

εκπαιδευτικούς στον πειραματισμό με καινοτόμες πρακτικές με συνέπεια και την υψηλή

επίδοση σε ομαδικό επίπεδο

Woods (2005) : ιδιαίτερη σχέση δημοκρατίας και ηγεσίας στην εκπαιδευτική διοίκηση

ανάγκη να μοιραστούν η εξουσία, η ελπίδα και οι καρποί της κοινωνίας

Harris (2005): η δημοκρατική εναλλακτική προσέγγιση στη διοίκηση της εκπαίδευσης

είναι απολύτως αναγκαία μετά από πολλά χρόνια κυριαρχίας μιας ωφελιμιστικής

λογικής και μηχανιστικών θεωριών διοίκησης

Hargreaves και Fink (2008): (αναφορά στο Φιλανδικό μοντέλο) η κατανεμημένη ηγεσία

μέσω μιας συνεκτικής και συμπεριληπτικής δημοκρατικής συναίνεσης, ενώνει το

σύνολο της κοινωνίας στην επίτευξη ενός ανταγωνιστικού κοινωνικού οράματος

Apple (2010): τα σχολεία, θα δεχτούν πίεση για να δράσουν σύμφωνα με τους

δημοκρατικούς κανόνες εξαιτίας της ανάγκης του κράτους να διατηρήσει τη

νομιμότητά του



Έχουν ισχυριστεί αρκετοί μελετητές ότι το 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι τυπικό 

παράδειγμα συγκεντρωτικού μοντέλου
(Παπαναούμ, 1995 Ανδρέου, 1999 Κουτούζης, 1999 Ιορδανίδης, 2002 Παπαδάκης, 2003

Κατσαρός, 2008)

με στοιχεία συντεχνιακού (κορπορατιστικού)

(Ifanti, 1995)

Ακόμη, κατά τη γνώμη μου, είναι εμφανής η επίδραση και 

του πλουραλιστικού μοντέλου, καθώς με την ΥΑ του 

2002, εμμέσως νομιμοποιείται ο ρόλος της 

οργανωμένης ομάδας δηλ ο Σύλλογος Διδασκόντων



• Η ΥΑ 105657/2002 (άρθρο 38 & 39) παρέχει τη

δυνατότητα στη σχολική μονάδα να εξειδικεύει πλευρές

της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο σχολείο

προσδιορίζοντας με μεγαλύτερη σαφήνεια το πλαίσιο

αρμοδιοτήτων-ευθύνης μεταξύ Διευθυντή και ΣΔ.

• Με αυτή τη ρύθμιση ο Σύλλογος Διδασκόντων 

αναδεικνύεται σε κυρίαρχο όργανο διοίκησης του 

σχολείου, τις αποφάσεις του οποίου αποδέχονται όλοι και 

ο Διευθυντής υποχρεούται να υλοποιεί (Σαΐτης, 2005).



• αναιρέθηκε στην πράξη το δικαίωμα του διευθυντή να 

καθοδηγεί και να παρακινεί τους υφισταμένους του 

εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πλέον δεν θεωρούνται 

υφιστάμενοι, καθώς επίσης το δικαίωμα να λαμβάνει 

αυτόβουλη απόφαση και να δραστηριοποιείται ερήμην του 

Σ Δ. 

• Μάλιστα αυτή η διάσταση ενισχύεται ακόμη περισσότερο 

με την επισήμανση ότι «ιεραρχικός έλεγχος» των 

αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να 

διενεργηθεί μόνο από ιεραρχικά προϊστάμενους όπως τον 

Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή τον Διευθυντή 

Εκπαίδευσης και όχι τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας 

(Σαΐτης, 2002, 2005).



Δηλαδή έχουμε

• την αποδυνάμωση της εξουσίας του Διευθυντή καθώς όσο μεγαλύτερη

έμφαση δίνεται στο άτομο (δικαιοδοσία και εξουσίες στη σχολική μονάδα),

τόσο μεγαλώνει το κόστος από την αποδυνάμωση και τη μη ανταπόκριση στις

προσδοκίες και τις δυνατότητες του υπόλοιπου προσωπικού (Lambert, 1998

,West-Burnham, 2005).

• τη δημοκρατία, ως στοιχείο λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων,
καθώς οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας,

επιτρέποντας για τη λήψη τους τη δυνατότητα εκτενούς ανταλλαγής

προβληματισμών και απόψεων, ακόμη και αν σε αρκετές περιπτώσεις το

πλαίσιο εμφανίζεται ως προσδιορισμένο άνωθεν. Δημιουργείται εν δυνάμει

ένα σχολικό περιβάλλον στο οποίο οι αρχές της δημοκρατικής κοινωνίας

μπορούν να βιωθούν στην πράξη και έτσι να κατανοηθούν ώστε τα άτομα να

δρουν με βάση αυτές (West-Burnham, 2005).

• την κριτική υποδοχή και μετεξέλιξη σε “εσωτερική» πολιτική της

σχολικής μονάδας, των εκπαιδευτικών κατευθύνσεων που έχουν οριστεί εκ

των άνω (Μαυρογιώργος, 1999:135).



Ερευνητικές υποθέσεις

η άποψη των εκπαιδευτικών για τον ρόλο του ΣΔ ως 

διοικητικού οργάνου & η ενεργητική συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις

η προσωπική συμβολή στις αποφάσεις του ΣΔ

οι ομαδοποιήσεις & ο πλουραλισμός απόψεων

η ανεκτικότητα ή όχι σε αυταρχικές πρακτικές
(California F-scale, Adorno,1950,  Alusco-Belasco, 1974)

Η επαγγελματική-δέσμευση αφοσίωση στο 

εκπαιδευτικό λειτούργημα (κατά τους Alusco-Belasco καθορίζει τη 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων)

Με άλλα λόγια

επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί η συνευθύνη και η δημοκρατική 

συλλογική δράση των εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου



Το δείγμα μας:

Συμμετείχαν 274 εκπαιδευτικοί από 17 σχολεία στην Αττική,

Με μ.ο 47% ανά σχολείο 



ο ΣΔ

στο 75% των σχολείων  αποφασίζει για την πλειοψηφία 

των θεμάτων ενώ

παίρνει απόφαση για το 46% των θεμάτων

αλλά 

για το 23% των θεμάτων αποφάσισε ο Δ/ντής

Ο Εκπαιδευτικός

το 51% συμμετέχει ενεργητικά, 

το 42,4% δεν συμμετέχει,

ενώ μόνο στο 37% των θεμάτων λαμβάνει το λόγο

το 49,4% υποστηρίζει την αυτοτελή διοικητική οντότητα 

του ΣΔ,

το 48% θεωρεί τον ΣΔ μέρος μαζί με τον Δ/ντη ενός 

διοικητικού σχήματος

ενώ το 2,6% είναι αρνητικό σε διοικητικές αρμοδιότητε



Το 56,2% θέλει η επιλογή Δ/ντή να γίνεται από το  ΣΔ

Μόνο το 46,9% δηλώνει ότι γνωρίζει καλά

ή πολύ καλά την εκπαιδευτική νομοθεσία

Στο μέσο της κλίμακας Likert (1-5) καταγράφηκε

η αντίληψή τους για τη συμβολή τους στη λήψη αποφάσεων

Το 53,3% δηλώνει αντίθετο σε αυταρχικές ιδέες ή πρακτικές

Για το 25% είναι εμπόδιο στη συμμετοχή του οι πολλές

απόψεις  ή ομαδοποιήσεις

Το 50,2% λαμβάνει το λόγο ανάλογα το θέμα

Ενώ το 14% δεν λαμβάνει το λόγο  αν και γνωρίζει σε βάθος

το προς συζήτηση θέμα



Δεν διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα ανάλογα
τον τύπο σχολείου, 
Αλλά

Όσο περισσότερα χρόνια υπηρεσίας έχουν τόσο θετικότερα

αποτιμούν τη συμβολή τους στη λήψη αποφάσεων &

συμμετέχουν περισσότερο στο ΣΔ

Όσοι έχουν περισσότερες σπουδές λαμβάνουν

το λόγο στις συνεδριάσεις περισσότερες φορές

Όσο μικρότερη ανοχή στον αυταρχισμό τόσο περισσότερο

ενδιαφέρεται για συμμετοχή

Όσο πιο ανεκτικός τόσο περισσότερο θεωρεί εμπόδιο

τις πολλές απόψεις ή την ύπαρξη ομάδων ή δεν επιθυμεί

διοικητικές αρμοδιότητες για το ΣΔ



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 ｫδημόσιου χώρουｻ 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).



Ακόμη 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 (Woods, 2005 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' hοte διάστασή του σχετικά με τη διοίκηση της σχολικής

μονάδας.

Με αυτό τον τρόπο η διαμορφωθείσα κατάσταση 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.


