International Journal of Educational Innovation

Η συμμετοχική λήψη αποφάσεων σε ένα «δημοκρατικά»
συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα
Καραδήμου Μαρία
Υπ. Δρ., Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ
mkaradim@edlit.auth.gr

Τσιούμης Κωστής
Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ΑΠΘ
ktsioumi@edlit.auth.gr

Περίληψη
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η θεωρητική διερεύνηση της σχέσης του
συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του εάν αυτός
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρμογή της συμμετοχικής διοίκησης και για την
ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αρχικά, γίνεται η
θεωρητική παρουσίαση των βασικών εννοιών (ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, συμμετοχή
εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, συμμετοχική διοίκηση) που συνιστούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης της παρούσας εργασίας. Έπειτα ακολουθεί η παρουσίαση επιλεγμένων
δεδομένων από εμπειρικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα 20 ετών και
συγκεκριμένα από το 2001 έως σήμερα. Αν και το δείγμα των ερευνών που παρουσιάζονται
δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο για να επιτρέπει γενικεύσεις, παρόλα αυτά αποτυπώνει στο πέρας
αυτών των 20 ετών το στίγμα ενός συγκεντρωτικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
που δεν ευνοεί τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που
αφορούν την εκπαιδευτική τους πραγματικότητα.
Λέξεις κλειδιά: συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, λήψη αποφάσεων, συμμετοχική
διοίκηση, εκπαιδευτική πολιτική
Εισαγωγή
Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας που διακρίνει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει
επισημανθεί βιβλιογραφικά κατ’ επανάληψη ότι δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αυτονομία
στις σχολικές μονάδες (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994; IACM/FORTH, 2003; Καζαμίας
& Κασσωτάκης, 1995; OECD, 2001) και κατ’ επέκταση στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν
σε αυτές. Αυτό είναι πιθανόν να είναι επιβλαβές για την τελική αποτελεσματικότητα του
συστήματος και συνδέεται με την απουσία ευελιξίας που το διακρίνει (Saiti, 2013). Η
παραπάνω παραδοχή αποτυπώνεται και στα δεδομένα του OECD (2009), σύμφωνα με τα
οποία το 80% των αποφάσεων στην ελληνική εκπαίδευση λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο
και πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό των αποφάσεων που λαμβάνονται τελικά στις σχολικές
μονάδες ακόμη και στην περίπτωση που σχετίζονται με τα μαθήματα, τη διαχείριση
οικονομικών πόρων και του προσωπικού (Dimopoulos et al., 2015; Koutsampelas, et al.,
2019). Η πραγματικότητα αυτή έχει ως αποτέλεσμα, σε ένα βάθος χρόνου, ο εκπαιδευτικός
να ταυτίζεται απόλυτα με τη θέση ενός παιδαγωγού που αναλαμβάνει το ρόλο του
παρατηρητή σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και του απλού εκτελεστή εντολών
ανώτερων οργάνων. Την ίδια στιγμή, ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας, ακόμη και στις πιο
συνεργατικές της μορφές, τείνει να ταυτίζεται κυρίως με το έργο του διευθυντή του σχολείου
(Barnett et al., 2012) ο οποίος επωμίζεται και το μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών διαχείρισής
του (Marzano et al., 2005; OECD 2008).
Παρόλα αυτά στη σημερινή πραγματικότητα οι διευθυντές αποτελούν απλά ένα
σύνδεσμο της διοικητικής αλυσίδας και η εξουσία όσο και οι αρμοδιότητές τους προέρχονται
από τους προϊσταμένους τους, εξαιτίας του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού
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εκπαιδευτικού συστήματος που περιορίζει τα περιθώρια για την ανάληψη ουσιαστικών
διαχειριστικών ευθυνών (Κουτούζης, 2008). Αυτό συνεπάγεται ότι μια από τις βασικές
ευθύνες τους είναι η διαχείριση απρόσωπων κανόνων τους οποίους καλούνται να
προσαρμόσουν στις τοπικές συνθήκες διασφαλίζοντας την εφαρμογή τους (Ball et al., 2012;
Unesco, 2009:27).
Για την αντιστάθμιση αυτού του συμβατικού γραφειοκρατικού συγκεντρωτισμού
βοηθητική θα ήταν η εφαρμογή ενός συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης και η αποκέντρωση
της λήψης αποφάσεων (Sifakakis, et al.,2016). Για να ευδοκιμήσει όμως αυτό απαιτείται η
μετάβαση από το ρόλο του συγκεντρωτικού ηγέτη που δίνει εντολές, τις οποίες και ο ίδιος
έχει λάβει, σε αυτόν που θα παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά στη
λήψη αποφάσεων (Meyers et al., 2001).
Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 2 του Συντάγματος, «η παιδεία αποτελεί βασική
αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική
αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλαση
τους σε ελευθέρους και υπευθύνους πολίτες" (Σύνταγμα της Ελλάδας, 2006).
Οι ουσιαστικές αρμοδιότητες διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης
της εκπαίδευσης βρίσκονται συγκεντρωμένες στην Ελλάδα σε κεντρικό επίπεδο και
συγκεκριμένα αποτελούν ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (European
Commission, 2020). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
ακολουθεί το ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης, όπου η λήψη των σημαντικών αποφάσεων
αφορά τα ανώτερα στρώματα της ιεραρχίας, καθιστώντας τη διαδικασία ένα φαινόμενο κατά
βάση ατομικό και όχι συλλογικό, αφού προκύπτει ως απόρροια μιας προσωπικής αντίληψης
της τρέχουσας κατάστασης (Παπαδημητρόπουλος, 2003; Πουλής, 2014; Σαῒτης, 2005; Saiti &
Eliophotou‐Menon, 2009). Το Υπουργείο Παιδείας αποτελώντας τη βασική μονάδα
εκτελεστικής λειτουργίας στον τομέα της εκπαίδευσης είναι υπεύθυνο για τη χάραξη
εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα από την επιλογή ρυθμίσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της λειτουργίας του σχολείου γενικά (Σαΐτης, 2005:128‐
129).
Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008:102‐103) μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει
ενέργειες για τη μεταβολή του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος. Χαρακτηριστικότερες εξ αυτών αποτελούν εκείνες που ξεκίνησαν με το
Ν.1566/85, η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ καθώς και άλλες νομοθετικές
ρυθμίσεις όπως ο Ν.2525/1997 και ο Ν.2986/2002, χωρίς όμως τελικά να επιφέρουν κάποιο
ιδιαίτερο αποτέλεσμα, αφού το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παραμένει ιδιαίτερα
συγκεντρωτικό και η εκπαιδευτική μονάδα είναι ο τελικός αποδέκτης των αποφάσεων σε
σχέση με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Άξια λόγου είναι και μια αναφορά στον
τελευταίο Νόμο 4823 (2021) όπου γίνεται μια προσπάθεια αποκέντρωσης των εξουσιών με
τη θέσπιση νέων ρόλων στο χώρο της εκπαίδευσης όπως αυτών του Ενδοσχολικού
Συντονιστή, του Παιδαγωγικού Μέντορα, του Επόπτη κ.α καθώς και την αλλαγή που φαίνεται
να φέρει στο θεσμό του Σχολικού Συμβούλου, όπως τον γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά
και σε αυτή την περίπτωση δεν εντοπίζονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο μοντέλο
διοίκησης του σχολείου. Επιπρόσθετα, αξιοπρόσεκτη στον ίδιο Νόμο είναι και η αναφορά για
αποτίμηση της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων στα κριτήρια αξιολόγησης του έργου του
εκπαιδευτικού σε θέσεις όπως τα Κέντρα Αειφορίας, Διεπιστημονικής Αξιολόγησης και
Συμβουλευτικής κ.α. , αναδεικνύοντας την αξία και τη σημασία της για το εκπαιδευτικό
γίγνεσθαι.
Όλα τα παραπάνω θα ήταν αρκετά για να αναρωτηθεί κανείς για την ελευθερία επιλογών
που αφήνει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε κάποιον άλλον εκτός του Υπουργείου
Παιδείας για να συνδράμει στη διαμόρφωση της εγχώριας εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτή η
σκέψη θα ήταν απολύτως βάσιμη σε μια χώρα με ολοκληρωτικό καθεστώς, αφού ο
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συγκεντρωτισμός λειτουργεί ως υπονομευτής της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων
(Ifanti,2007), αλλά σε μια δημοκρατική κοινωνία, όπως η Ελλάδα, οι αλλαγές στην
εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό,
οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο με την αλληλεπίδραση όλων των συμμετεχόντων (ατόμων,
φορέων, ομάδων συμφερόντων, κοινωνικών δικτύων) (Δακοπούλου, 2004). Σύμφωνα με το
Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.79 (2017) παρατηρείται ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται αφού σε
επίπεδο σχολείου η λήψη αποφάσεων περιορίζεται στην επιλογή των προγραμμάτων και
στον τρόπο υλοποίησής τους, στον καταμερισμό του διδακτικού και εξωδιδακτικού έργου
καθώς και στην οργάνωση της σχολικής ζωής. Αυτό συνεπάγεται ότι η λήψη αποφάσεων για
τα ουσιαστικά ζητήματα της μάθησης γίνεται από το εκπαιδευτικό σύστημα, περιορίζοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε μορφή ευελιξίας ή ατομικής εμπλοκής στη σχολική
μονάδα (Strogilos, 2012).
Δυστυχώς όμως σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου οι αποφάσεις για τις μεταρρυθμίσεις
στην εκπαίδευση προκύπτουν από μια μικρή ομάδων υπευθύνων υπό τον έλεγχο της
κεντρικής εξουσίας, γίνεται εμφανής η απουσία επαρκούς εθνικής διαβούλευσης ή
ανταπόκρισης στις απόψεις ενός μεγάλου στρώματος του πληθυσμού, καθιστώντας την
παραπάνω διαδικασία συγκεντρωτική παρά δημοκρατική (Μακρυδημήτρης, 1999; Σαΐτης,
2005; Saiti & Eliophotou‐Menon, 2009). Άλλωστε όπως υποστηρίζουν οι Καζαμίας και
Κασσωτάκης (1995) το επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής θα έπρεπε να βρίσκεται σε μια
ισορροπία εξουσίας ανάμεσα στο κράτος και την κοινωνία των πολιτών, δίνοντας την
απαραίτητη έμφαση στην αποκέντρωση της εξουσίας σε πιο τοπικές αποφάσεις
(Prokou,2018).
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αρχίζει και απομακρύνεται αισθητά στη σύγχρονη κοινωνία,
από το παραδοσιακό πρότυπο του κατόχου και απλού μεταφορέα της γνώσης (Παπάς, 1995).
Οι συνθήκες του σύγχρονου σχολείου απαιτούν ο εκπαιδευτικός να είναι σε θέση να
επιτελέσει ένα πλήθος ρόλων που πολλές φορές μπορεί να είναι και αντικρουόμενοι
(Γρόλλιος, 2001).
Συγκεκριμένα, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να συμμετάσχει σε θέματα πριν από
τη διδασκαλία, όπως ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου μετά τη διδασκαλία,
όπως η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου καθώς και ζητήματα ανεξάρτητα από τη
διδασκαλία, όπως οι σχέσεις συνεργασίας με τους γονείς και την τοπική κοινότητα
(Χατζηπαναγιώτου, 2001).Αυτό συνεπάγεται ότι ο εκπαιδευτικός καλείται στο νέο πλαίσιο
λειτουργίας των σχολείων να επιδείξει έναν επαγγελματισμό συνεργασίας (Fullan &
Hargreaves, 1992) και να επιτελέσει νέους ρόλους, όπως τη συμμετοχή του σε διαδικασίες
λήψης αποφάσεων που βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση τόσο με τη στάση του διευθυντή όσο
και με την επιθυμία ή προθυμία των ίδιων των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε αυτές
(Χατζηπαναγιώτου, 2003).
Είναι λογικό η έκθεση ενός εκπαιδευτικού σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων να τον
αγχώνει και να τον φέρνει προ ευθυνών τις οποίες πιθανόν να μη θέλει να αναλάβει. Αυτό
υποστηρίζεται άλλωστε και από ευρήματα ερευνών που εντοπίζουν μεταβλητότητα στην
προθυμία τους να συμμετάσχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων (Griffin, 1995 οπ.αναφ. στο
Meyers et al., 2001). Σε αυτήν την περίπτωση όμως, καθοριστικός καθίσταται ο ρόλος του
διευθυντή του σχολείου ο οποίος καλείται να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να
εμφυσήσει στους εκπαιδευτικούς την αίσθηση της συνεργασίας, αφού μέσω αυτής θα έχουν
την δυνατότητα να διαμορφώσουν την πολιτική του σχολείου τους (Pashiardis, 1994).
Σύμφωνα με τον OECD (1998) ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτό το εγχείρημα είναι
ιδιαίτερα σημαντικός, αφού είναι αυτός που υλοποιεί την εκπαιδευτική πολιτική, βρίσκεται
στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας και δεν αποτελεί πλέον έναν απλό εκτελεστή
εντολών. Αυτός είναι και ένας σημαντικός λόγος, ώστε η συμμετοχή του στη λήψη των
αποφάσεων για τα εκπαιδευτικά ζητήματα να θεωρείται επιβεβλημένη, αφού σύμφωνα και
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με πορίσματα ερευνών η αίσθηση των εκπαιδευτικών ότι συμβάλλουν και οι ίδιοι σε
ζητήματα μεταρρυθμίσεων βοηθάει στην ενεργοποίησή τους για άμεση υλοποίηση των
αλλαγών. Επιπρόσθετα, οι Short και Greer (1989) υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων στα θέματα της καθημερινότητας
σχετίζεται άμεσα με την ενδυνάμωσή τους και τη συλλογική εργασία, ενώ ταυτόχρονα
ενισχύεται κατ’ αυτόν τον τρόπο η αίσθηση της επαγγελματικής ενδυνάμωσης και
αυτονομίας τους, η αυτοαποτελεσματικότητα και η ικανοποίηση από την εργασία τους
(Bogler & Somech, 2004; Sarafidou & Chatziioannidis, 2013). Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα οι
εκπαιδευτικοί δηλώνουν πιο πρόθυμοι να ασχοληθούν με ζητήματα που σχετίζονται με τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους μαθητές τους και τους ίδιους, χωρίς όμως να είναι
το ίδιο θετικοί στη συμμετοχή τους σε ζητήματα λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τη
διεύθυνση του σχολείου (Γόγολα & Κατσής, 2017). Σε κάθε περίπτωση, άξια λόγου είναι και
η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα σε αυτά που υποστηρίζουν θεωρητικά οι εκπαιδευτικοί
και σε αυτά που εν τέλει υλοποιούν σε σχέση με τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων
(Παπαδιαμαντάκη & Φραγκούλης, 2012).
Όλα τα παραπάνω καθιστούν την αναγκαιότητα συλλογικών και δημοκρατικών
διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων για οτιδήποτε νεότερο στο χώρο της εκπαίδευσης.
Άλλωστε για να είναι σε θέση να λειτουργήσει αρμονικά και αποτελεσματικά το σχολείο που
αποτελεί ένα πολυσύνθετο σύστημα, απαιτείται η συνεργασία και η συμμετοχή όλων και η
δυνατότητα άσκησης ελέγχου των εργαζομένων στη δουλειά και το περιβάλλον τους
(Pashiardis,1994). Θα λέγαμε λοιπόν ότι η εφαρμογή μιας συνεργατικής ηγεσίας καθίσταται
πλέον αναγκαία αφού δεν συμβάλλει μόνο στη διασφάλιση εμπειριών για τους
συμμετέχοντες αλλά ενισχύει και την επιτυχημένη εφαρμογή των εκπαιδευτικών
μεταρρυθμίσεων (Saiti & Eliophotou‐Menon, 2009).
Συμμετοχική διοίκηση
Με τον όρο συμμετοχικό μοντέλο ηγεσίας αναφερόμαστε στην δημιουργία ενός
συγκεκριμένου χωρικού και συστημικού πλαισίου κατά το οποίο όλα τα συμμετέχοντα μέρη
βρίσκονται σε διαδικασίες συνεργασίας με σκοπό τη διαχείριση του οργανισμού, τη λήψη
αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων μέσω της ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων με
απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού (Safari & Sarcheghaie, 2016). Η
συμμετοχική διοίκηση παρέχει την ελευθερία της δημιουργικής συμμετοχής όλων των
εκπαιδευτικών αφού πρωτίστως συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση των στόχων του
σχολείου (Bush, 1995).
Η διαδικασία της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη διοίκηση του σχολείου, τους θέτει
ταυτόχρονα προ των ευθυνών τους, αφού η εμπλοκή ενός ατόμου σε μια διαδικασία το ωθεί
στην προσπάθεια να στεφθεί αυτή με επιτυχία (Καμπουρίδης, 2012). Με τον όρο
συμμετοχική λήψη αποφάσεων αναφερόμαστε στη συλλογή δεδομένων από τους
εκπαιδευτικούς, στη συμβουλευτική λήψη αποφάσεων, στην από κοινού επίλυση
προβλημάτων καθώς και στην παραδοχή ότι όλες οι αποφάσεις είναι αποτέλεσμα
συναίνεσης των μελών (Αθανασούλα‐Ρέππα, 2008; Abbasi & Noori, 2016; Everard & Morris,
1999). Το πλεονέκτημα των συλλογικών αποφάσεων έναντι των ατομικών οφείλεται στο ότι
οι πρώτες είναι απότοκο της σκέψης πολλών ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν για την
εξεύρεση της προσφορότερης λύσης μέσα από την εμπειρία και την εξειδίκευση του καθενός
(Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1992).
Για την εφαρμογή ενός μοντέλου συμμετοχικής διοίκησης απαιτείται η ενεργός εμπλοκή
όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία, οι οποίοι θα οραματίζονται τους ίδιους στόχους
και θα είναι σε θέση να αναλάβουν ο καθένας το βάρος των ευθυνών που του αναλογεί. Η
αλήθεια είναι ότι το ελληνικό σχολείο είναι μακριά από αυτή την κουλτούρα την παρούσα
χρονική στιγμή λόγω του ιδιαίτερα συγκεντρωτικού του χαρακτήρα ο οποίος περιορίζει τους
διευθυντές να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν το σχολείο τους καθώς και να
προσφέρουν ένα όραμα για τη σχολική τους μονάδα (Gkolia et. al, 2018). Σε αυτό το
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εγχείρημα ίσως βοηθούσε η εφαρμογή της «τεχνητής συναδελφικότητας» του Hargreaves
(1995:86) μιας προσομοίωσης της πραγματικής συνεργασίας σύμφωνα με την οποία
οργανώνονται και αναπτύσσονται συναδελφικές σχέσεις υπό την καθοδήγηση του διευθυντή
μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων με στόχο την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας,
εμπιστοσύνης και υποστήριξης των μελών, ελλοχεύοντας σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος
τυποποίησης της διαδικασίας.
Μεθοδολογία έρευνας
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας επιλέχθηκαν 8 έρευνες που έχουν διεξαχθεί στον
Ελλαδικό χώρο τα τελευταία 20 χρόνια και μέσω αυτών επιχειρείται η σκιαγράφηση των
απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και των ευκαιριών που παρέχει στους εκπαιδευτικούς να
λάβουν μέρος σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης των κάτωθι ερευνητικών ερωτημάτων:
Ποιες οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες
λήψης αποφάσεων για ζητήματα διοίκησης του σχολείου;
Ποιες οι απόψεις των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκπαιδευτικών‐
διευθυντών) για την εφαρμογή ενός μοντέλου συμμετοχικής ηγεσίας;
Οι έρευνες που επιλέχθηκαν διερευνούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών τόσο από το
χώρο της Πρωτοβάθμιας (4) όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (4). Συγκεκριμένα, οι
5 από αυτές των Χατζηπαναγιωτου (2001), Οικονόμου (2010), Sarafidis και Chatziioannidis,
(2013), Γόγολα και Κατσής, (2017), Σουσαμλή (2018), στοχεύουν στη διερεύνηση των
απόψεων για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε
ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου.
Οι υπόλοιπες 3 των Παπαευαγγέλου (2014), Καστανίδου και Τσικαντερη (2015), Κοτίκα
(2019), ασχολούνται με τη διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων για την εφαρμογή
ενός μοντέλου συμμετοχικής, κατανεμημένης ηγεσίας.
Αναφορικά με το δείγμα των ερευνών περιλαμβάνουν κατά βάση εκπαιδευτικούς, ενώ σε
μια αυτές υπάρχουν δεδομένα από Διευθυντές.
Ευρήματα ερευνών
Στη μελέτη περίπτωσης της Χατζηπαναγιώτου (2001) η οποία πραγματοποιήθηκε σε
σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης, σε ένα Λύκειο (23
εκπαιδευτικοί ‐300 μαθητές) και ένα Γυμνάσιο (21 εκπαιδευτικοί ‐240 μαθητές εκ των οποίων
70 παλλινοστούντες) είχε ως στόχο της να διερευνήσει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
διαδικασίες λήψης και εκτέλεσης αποφάσεων σε θέματα που σχετίζονται με ζητήματα
οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι παρόλο
που οι εκπαιδευτικοί καλούνται ως συλλογικό όργανο να συμμετάσχουν στις τακτικές και
έκτακτες συνεδριάσεις του σχολείου τους, δηλώνουν άγνοια για ζητήματα εκπαιδευτικής
νομοθεσίας και ελευθεριών ώστε να συμμετάσχουν στη συνδιαμόρφωση εσωτερικής
εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην αντίληψη της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών η έννοια της
διοίκησης και της λήψης αποφάσεων ταυτίζεται με το πρόσωπο του διευθυντή και του
υποδιευθυντή του σχολείου και όχι με την ατομική δέσμευση του καθενός σε συλλογικές
διαδικασίες. Τον εαυτό τους τον αντιμετωπίζουν ως απλό διεκπεραιωτή εγκυκλίων και νόμων
και θεωρούν ότι θεσμικά η συμμετοχή τους σε ζητήματα λήψης αποφάσεων κρίνεται
σημαντική αλλά στην πράξη είναι τυπική και μη ουσιαστική. Αξίζει να επισημανθεί και η
διαφορά που προκύπτει σε σχέση με το πόσο επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες
διοίκησης αλλά ο ρόλος που παίζουν προσωπικοί και οικογενειακοί παράγοντες σε αυτήν την
επιθυμία δρα ανασταλτικά.
Στην έρευνα του Οικονόμου (2010) έγινε προσπάθεια διερεύνησης των αντιλήψεων 90
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για το βαθμό συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων του σχολείου. Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί υποστήριζαν ότι
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επιθυμούν την συνεργασία αλλά και τη συμμετοχή τους σε ζητήματα διοίκησης του σχολείου,
χωρίς όμως να τους παρέχεται η δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα
έκριναν ότι η ελευθερία που τους παρέχεται είναι αρκετά περιορισμένη αναφορικά με τη
λήψη και την εκτέλεση αποφάσεων, ενώ αυτοί θα επιθυμούσαν πιο ενεργή συμμετοχή,
τονίζοντας ότι οι όποιες διαδικασίες συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων είναι απλά τυπικές.
Επιπλέον, επεσήμαναν ότι ταυτίζουν το πρόσωπο του διευθυντή με αυτό της κεντρικής
διοίκησης του σχολείου, αλλά κρίνουν αναγκαίο να διαθέτει στοιχεία όπως το να είναι
δημοκρατικός, συνεργατικός, να έχει την απαραίτητη μόρφωση καθώς και την ικανότητα
διαχείρισης του προσωπικού.
Στην έρευνα των Sarafidou και Chatziioannidis (2013) η οποία πραγματοποιήθηκε σε 143
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και σκόπευε στη διερεύνηση της συμμετοχής των
εκπαιδευτικών σε διάφορους τομείς λήψης αποφάσεων, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν λιγότερο σε ζητήματα που σχετίζονταν με τη διοίκηση του σχολείου, ενώ
εμπλεκόταν περισσότερο σε ζητήματα που αφορούσαν το εκπαιδευτικό έργο και τους
μαθητές τους. Παρόλο που το ισχύον νομικό πλαίσιο επιτρέπει την εμπλοκή των
εκπαιδευτικών, το ίδιο το συγκεντρωτικό σύστημα που δεν αφήνει επιλογές αυτονομίας των
σχολείων, συντελεί ανασταλτικά σε όλο αυτό εγχείρημα. Διαφοροποίηση παρατηρείται και
ανάμεσα στα ποσοστά της πραγματικής συμμετοχής με αυτά της επιθυμητής που
παρουσιάζονται στην έρευνα, με τους ερευνητές να επισημαίνουν την πιθανή απόλυτη
ταύτιση των εκπαιδευτικών με το ρόλο του παιδαγωγού. Η εργασιακή προϋπηρεσία
επηρέασε θετικά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, αφού είναι
πιθανόν πιο έτοιμοι να εμπλακούν σε διαχειριστικά ζητήματα της σχολικής μονάδας. Άξιο
λόγου είναι να ειπωθεί ότι από τα ευρήματα προέκυψε θετική συσχέτιση ανάμεσα στη
συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στο συλλογικό κλίμα
στο σχολείο που σημαίνει ότι απαιτούνται οι κατάλληλες συνθήκες που θα ενεργοποιήσουν
τους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν. Ενώ, αντιθέτως αρνητική συσχέτιση υπήρξε αναφορικά
με την ικανοποίηση τους από την εργασία τους, υποδηλώνοντας ότι ακόμη και αν πολλές
φορές συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων δε σημαίνει ότι τελικά υφίστανται υψηλά
ποσοστά επιρροής στις τελικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο σχολείο.
Η έρευνα της Παπαευαγγέλου (2014) πραγματοποιήθηκε σε 177 εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθμιας, στόχευε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την
κατανεμημένη ηγεσία και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, και προέκυψε ότι η
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι θετικά προσκείμενη στην εφαρμογή μιας
κατανεμημένης ηγεσίας, θεωρεί όμως ότι ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος συνιστά έναν ουσιαστικό ανασταλτικό παράγοντα. Θετική είναι
η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να συμμετάσχει σε διαδικασίες λήψης απόφασης πέραν
αυτών που αφορούν το διδακτικό τους έργο, όπως οικονομικά ζητήματα του σχολείου,
συνεργασίες με φορείς, προώθηση του σχολείου, ενώ αυτοί που είναι πιο διστακτικοί
προτάσσουν την έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας για εμπλοκή σε συμμετοχικές
διαδικασίες. Στη μελέτη διερευνήθηκαν επίσης και οι απόψεις των διευθυντών οι οποίοι
επεσήμαναν ότι οι νεότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο προσαρμόσιμοι και
ευέλικτοι στις συμμετοχικές διαδικασίες στο σχολείο.
Στην έρευνα των Καστανίδου και Τσικαντέρη (2015) που πραγματοποιήθηκε σε
Διευθυντές Γενικών Λυκείων προέκυψε ότι όταν στο σχολείο τους εφαρμόζεται συμμετοχική
λήψη αποφάσεων τότε η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της σχολικής μονάδας
αυξάνονται πολύ, ενώ αναπτύσσεται ταυτόχρονα ένα κλίμα εμπιστοσύνης που προωθεί την
ασφάλεια στους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν ακόμη και απόψεις που δεν είναι τόσο
δημοφιλείς, ενώ ταυτόχρονα δίνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο κίνητρα στους συμμετέχοντες να
εμπλακούν.
Στην έρευνα των Γόγολα και Κατσής (2017) που είχε ως σκοπό της την ανίχνευση του
ρόλου και του βαθμού συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης απόφασης στο σχολείο
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συμμετείχαν 182 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Αργολίδας. Από τα
ευρήματα προέκυψε μια μέτρια και όχι ικανοποιητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ενώ αντιθέτως χαρακτήρισαν ιδιαιτέρως σημαντική την
συμμετοχή τους, αφού από αυτή τη διαδικασία απορρέει η δημιουργία μιας συνεκτικής και
δημοκρατικής κουλτούρας. Άξιο λόγου είναι να ειπωθεί ότι η πλειοψηφία του δείγματος
έκρινε ότι στοιχεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως η γραφειοκρατία και η
αυστηρή ιεραρχική του δομή συμβάλλουν αρνητικά στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου
αλλά και στην ικανοποίηση που αντλούν οι εκπαιδευτικοί από το επάγγελμά τους.
Στην έρευνα του Σουσαμλή (2018) συμμετείχαν 201 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης του νομού Λέσβου και διερευνήθηκε ο βαθμός συμμετοχής τους στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο βαθμός συμμετοχής των
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα, παρόλα αυτά όμως
παρατηρήθηκε αυξημένη επιθυμία συμμετοχής σε σχέση με το πόσο συμμετέχουν στην
πράξη. Η συμμετοχή τους σχετίστηκε με ζητήματα λειτουργικής φύσεως του σχολείου κυρίως
όπως το εκπαιδευτικό τους έργο και οι μαθητές και όχι με ζητήματα διοίκησης. Δημογραφικά
στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η σχέση εργασίας και τα χρόνια
προϋπηρεσίας έδειξαν να σχετίζονται με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη
αποφάσεων, αφού οι άντρες εκπαιδευτικοί, οι μεγαλύτερης ηλικίας, οι μόνιμοι
εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί με τα περισσότερα χρόνια προϋπηρεσίας, οι οποίοι είχαν
αποκτήσει και έναν επιπλέον τίτλο σπουδών πέραν του βασικού τους συμμετείχαν
περισσότερο στη λήψη αποφάσεων του σχολείου τους.
Τέλος, στην έρευνα του Κοτίκα (2019) που διενεργήθηκε σε 151 εκπαιδευτικούς
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Δυτικής Θεσσαλονίκης και στόχευε στην
καταγραφή των απόψεων για την αξιοποίηση της συμμετοχικής ηγεσίας, παρατηρήθηκε ότι
οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε διαδικασίες διαμόρφωσης εσωτερικής πολιτικής του
σχολείου σε ζητήματα σχετικά με την πειθαρχία και το σχεδιασμό σχολικών προγραμμάτων,
αλλά αντιθέτως η συμμετοχή τους σε ζητήματα σχετικά με την προμήθεια αγαθών και
υπηρεσιών στο σχολείο όπως και με τον οικονομικό προϋπολογισμό ήταν ιδιαιτέρως μικρή.
Επιπλέον, ενδιαφέρον είχε και το εύρημα ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μοιράζονταν την εξουσία
με το διευθυντή παρόλο που ο διευθυντής δεν αναγνώριζε τη συμμετοχή τους ως απειλή για
τη θέση του. Άξιο λόγου είναι και το εύρημα ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονταν ότι με την
εφαρμογή ενός μοντέλου συμμετοχικής διοίκησης και εμπλοκής στη λήψη αποφάσεων δεν
τους δίνονταν εν τέλει η ευκαιρία να ανελιχθούν τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.
Αποτελέσματα
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις παραπάνω έρευνες σε βάθος 20
ετών, καταλήγει κανείς ότι από τις σχετικές μελέτες δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις
παρόλο που τα χρόνια πέρασαν και οι εποχές άλλαξαν. Μεταξύ των εκπαιδευτικών
επικράτησε η άποψη ότι η διοίκηση του σχολείου ταυτίζεται με το πρόσωπο του διευθυντή.
Οι ίδιοι αρκούνται απλά στο ρόλο του παιδαγωγού και σε όποιες περιπτώσεις εμπλέκονται
με διαδικασίες λήψης αποφάσεων αυτές αφορούν κατά βάση την εκπαιδευτική διαδικασία
και όχι αποφάσεις που σχετίζονται κατ’ εξοχήν με την διοίκηση του σχολείου. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να εμπλακούν ενεργά παρόλα αυτά
αποτιμούν την συμμετοχή τους ως τυπική καθώς σε πολλές των περιπτώσεων δεν
υλοποιούνται οι αποφάσεις που υποστηρίζουν. Σε σχολεία που έχουν έρθει σε επαφή με ένα
συμμετοχικό μοντέλο ηγεσίας η εξέλιξη αυτή αποτιμάται θετικά από το σύνολο της
εκπαιδευτικής κοινότητας, αφού δρα ως παράγοντας κλίματος εμπιστοσύνης, ασφάλειας και
συνεκτικής κουλτούρας του σχολείου. Στο βάθος της 20ετίας δεν φαίνεται να υπήρξε
διαφοροποίηση στους μετέχοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με την αποτίμηση
του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας και του τρόπου
με τον οποίο αυτός δρα ανασταλτικά σε όποια προσπάθειας συμμετοχικής διοίκησης.
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Συμπεράσματα
Όπως γίνεται αντιληπτό από την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει ότι
ακόμα και σε βάθος 20 ετών τα ευρήματα συγκλίνουν στην άποψη, ότι το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα είναι και παραμένει ιδιαιτέρως συγκεντρωτικό και ιεραρχικό με όλες
τις αποφάσεις να λαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας χωρίς να έχουν ιδιαίτερο λόγο οι
εκπαιδευτικοί. Το γεγονός αυτό εκλαμβάνεται από την ελληνική κοινωνία ως ένας τρόπος
διασφάλισης της κοινωνικής ισότητας σε ζητήματα εκπαιδευτικών ευκαιριών (Dimopoulos
et. al., 2015; Dimopoulos & Tsami, 2018; Koutsampelas et. al., 2019). Από τα ευρήματα των
εμπειρικών μελετών υπογραμμίζεται η επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών να εμπλακούν
σε ζητήματα διοίκησης και η περιορισμένη συμμετοχή τους σε διαδικασίες που αφορούν
κυρίως το εκπαιδευτικό τους έργο και τους μαθητές τους. Η διαχείριση της διοίκησης
ταυτίζεται για τους περισσότερους με το πρόσωπο του διευθυντή και αυτός θεωρείται
απόλυτα συνυφασμένος με την έννοια της εξουσίας. Ενδιαφέρον, έχουν τα ευρήματα που
υποστηρίζουν την αυξημένη επιθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν αλλά η δομή του
εκπαιδευτικού συστήματος δεν τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα στο βαθμό που θα το
επιθυμούσαν. Γενικότερα, από τη σχετική μελέτη προκύπτει ότι στα σχολεία που υπάρχει ένα
κλίμα συλλογικότητας και που ο διευθυντής του σχολείου είναι συνεργατικός, οι
εκπαιδευτικοί είναι πιο πρόθυμοι να εμπλακούν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων αφού
αισθάνονται ασφαλείς να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Όλα τα παραπάνω παραπέμπουν στην ανάγκη διαφοροποίησης της υπάρχουσας
εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, μιας πολιτικής η οποία θα οραματίζεται τη
διαμόρφωση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής από το σχολείο στοχεύοντας σε ένα ενιαίο
όραμα και στην ανάπτυξη μιας συναδελφικής κουλτούρας (Everard & Morris, 1999). Μιας
πολιτικής η οποία θα σέβεται το γνωστικό και εμπειρικό φορτίο που φέρνει κάθε
εκπαιδευτικός, αφήνοντάς του τα κατάλληλα περιθώρια να συμμετάσχει στη λήψη
αποφάσεων, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να προβεί στην ανάπτυξη καινοτομιών και να
ενεργοποιεί μηχανισμούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Μαυρογιώργος,
2008; Papazoglou & Koutouzis, 2019). Παρά τις πολλές προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς
για τη βελτίωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος η διαδικασία λήψης αποφάσεων
απαιτεί περαιτέρω αναθεώρηση για να επιτελέσει το σκοπό της (Saiti, 2013). Είναι σημαντικό
το Υπουργείο να φροντίσει να ενισχύσει την αυτονομία των σχολείων με πρακτικά μέτρα,
βοηθώντας ταυτόχρονα τους διευθυντές να κατανοήσουν την ανταλλαγή κοινών στόχων και
οράματος με τους εκπαιδευτικούς του (Leithwood, 2012).
Η εφαρμογή ενός συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης κρίνεται αναγκαία για τη βελτίωση
των εκπαιδευτικών μονάδων αλλά αυτό απαιτεί ταυτόχρονα και την επιμόρφωση των
διευθυντών, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αρχές μιας συλλογικής διοίκησης, η
οποία θα εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Κουσουλός κ.ά.,
2004). Δυστυχώς, ευρήματα παλαιότερων μελετών (Saitis & Eliophotou‐Menon, 2004; Saitis,
1997) δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των διευθυντών δεν έχει παρακολουθήσει κάποιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης σχετικά με τη διοίκηση και επιπρόσθετα δεν
υφίσταται πλαίσιο εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής που να αναγνωρίζει την ανάγκη για
εξειδικευμένη κατάρτιση των ηγετών σε ζητήματα διοίκησης (Saiti, 2012; Mavroskoufis, 1992;
Saitis et. al., 1997). Παρά το γεγονός ότι αυτό τείνει να αλλάξει τα τελευταία χρόνια, δεν
υπάρχουν απτά δείγματα της επίδρασης της καλύτερης κατάρτισης των διευθυντών στην
αλλαγή των πρακτικών τους.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι αν τα σχολεία καταφέρουν να μετατραπούν σε
δημοκρατικούς οργανισμούς που θα σέβονται και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αναδόμηση όλης της
κοινωνίας και εν τέλει την ανάδειξη της ισότητας όλων των μελών της (Richardson & Placier,
2001).
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