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Περίληψη

Το σχολείο, όπως είναι γνωστό από τη βιβλιογρα-
φία, αποτελεί αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι της 
κοινωνίας, με αποτέλεσμα να την επηρεάζει αλλά 
και να επηρεάζεται από αυτή. Προς σ’ αυτήν την 
κατεύθυνση, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους 
εμπλεκόμενους φορείς να συμμετάσχουν ενεργά 
στη λήψη των εκπαιδευτικών αποφάσεων, κάτι που 
θα ενισχύσει το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης. 
Το παρόν άρθρο, λοιπόν, θα μελετήσει το μοντέλο 
αυτό όσον αφορά τη λήψη των αποφάσεων, την 
επίδρασή του στο σχολικό περιβάλλον και στη διαδικασία μάθησης, ενώ, τέλος, 
θα αναφερθούν τα πλεονεκτήματά του έναντι των υπόλοιπων μοντέλων, καθώς 
και οι παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή του.
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Abstract

Τhe school, as it is known by the bibliography, 
consists an inextricable and active part of the 
society as its outcome is both to affect and be 
affected by society’s function. Ιn this direction, 
all the involved members should participate in 
decision making as it reinforces the collaborative 
agency in educational management. In this paper, 
we will discuss how collaborative leadership is 
associated with decision making, its effect on school 
environment and learning process and finally we 
will examine the advantages compared to the other 
types of school management and the factors which prevent its implementation.

1.  Eισαγωγή

Όσο και αν δεν είναι ευρύτερα κατανοητό, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε έναν 
εκπαιδευτικό οργανισμό μπορούν να προκαλέσουν πολλαπλές επιδράσεις, ακόμη 
και σε πρόσωπα και καταστάσεις που φαινομενικά δεν σχετίζονται με αυτόν. Έτσι, 
λοιπόν, σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, με τα ζητήματα εκπαιδευτικής 
πολιτικής να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της προσοχής των κέντρων εξου-
σίας, η λήψη αποφάσεων δεν μπορεί να είναι υπόθεση ενός προσώπου, οπότε 
η συμμετοχή όσων εμπλέκονται, όχι απλώς πρέπει να είναι επιθυμητή, αλλά να 
θεωρείται επιβεβλημένη.

Στην παρούσα μελέτη, αφού γίνουν οι απαραίτητες εννοιολογικές αποσα-
φηνίσεις, θα γίνει σύνδεση της λήψης αποφάσεων με το συμμετοχικό μοντέλο 
διοίκησης, θα καταγραφεί η θετική τους επίδραση στις σχέσεις μεταξύ των συμ-
βαλλόμενων φορέων, αλλά και στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία που αποτελεί, 
άλλωστε, το ζητούμενο. Ωστόσο, αν και σε θεωρητική βάση φαντάζει εύκολη η 
εφαρμογή του συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης στη λήψη αποφάσεων, πολλές 
φορές καθίσταται δύσκολη μέχρι και αδύνατη, μιας και παρεμποδίζεται από εξω-
γενείς, ακόμη και από ενδογενείς παράγοντες.

Κeywords
collaborative 
leadership, decision 
making, school 
environment, 
learning 
process, teacher 
empowerment, 
school culture



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.272

2. Λήψη αποφάσεων και συμμετοχικό μοντέλο 
διοίκησης

2.1. Λήψη αποφάσεων και εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Αθανασούλα-Ρέππα (2008), η εκπαιδευτική απόφαση σχετίζεται 
με την ελεύθερη βούληση επιλογής μιας ενέργειας από ένα μονομελές όργανο, το 
οποίο διαθέτει και τη σχετική εξουσία για να το πράξει. Ανάλογα τη μορφή που 
διαθέτει, το όργανο στοχεύει στην επίτευξη στόχων που αφορούν: α) τη συμπερι-
φορά των εμπλεκομένων στον εκπαιδευτικό οργανισμό, είτε μιας ομάδας εξ αυτών 
είτε ενός ατόμου, β) τα μέσα που χρησιμοποιεί κάθε εκπαιδευτική μονάδα, γ) τις 
σχέσεις της εκπαιδευτικής μονάδας με παράγοντες εκτός αυτής.

Οι εκπαιδευτικές μονάδες, ωστόσο, αποτελούνται από πολλαπλά υποσυστήμα-
τα. Κάθε υποσύστημα, ανάλογα με τη λειτουργική του δομή, περιέχει ένα πλήθος 
αποφάσεων που σχετίζονται με αυτό. Ο Parsons (1960, όπως αναφέρεται στους 
Mohrman et al., 1978) διακρίνει τρία είδη αποφάσεων μέσα στα εξής υποσυστή-
ματα: α) αποφάσεις που σχετίζονται με την αποδοχή της εκπαιδευτικής μονάδας 
από το ευρύτερο κοινωνικό σύστημα (θεσμικό υποσύστημα), β) αποφάσεις που 
σχετίζονται με ζητήματα όπως η προμήθεια και η διάθεση των πόρων (διαχειρι-
στικό υποσύστημα), γ) αποφάσεις που σχετίζονται με τον πυρήνα της εκπαιδευ-
τικής μονάδας, τη λειτουργία της κ.ά. (τεχνικό υποσύστημα).

Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αποτελεί επίσημη στρατηγική παρέμβα-
σης, η οποία προωθείται από την εκπαιδευτική πολιτική κάθε χώρας, ενώ επι-
τρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να εμπλέκονται άμεσα στις αποφάσεις που λαμ-
βάνονται. Ο ρόλος όσων εμπλέκονται είναι κάτι παραπάνω από συμβουλευτικός, 
αφού μπορούν να επηρεάσουν μέχρι και να καθορίσουν την τελική απόφαση, 
ενώ οφείλουν να θεωρούν εξίσου σημαντικά τα ζητήματα που απασχολούν την 
εκπαιδευτική μονάδα (Somech, 2010).

2.2. Η λήψη αποφάσεων στο συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης

Oι George & Shewey (1993, όπως αναφέρεται στους Clark & Clark, 2002) διέ-
κριναν την ανάγκη ύπαρξης κλίματος συνεργασίας εντός της σχολικής μονάδας. 
Σε έρευνά τους, απέδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της μακροπρόθεσμης αποτε-
λεσματικότητας των προγραμμάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια και του επιμερισμού 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι ερωτώ-
μενοι συμφώνησαν ότι «ένα μοντέλο λήψης αποφάσεων το οποίο είναι επίσημο, 
συστηματικό και παρέχει αυθεντική συνεργασία μεταξύ διευθυντών, δασκάλων, 
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μαθητών και γονέων, συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα των σχολικών προ-
γραμμάτων».

Ωστόσο, η απορία παραμένει· τι μπορεί να οριστεί ως συμμετοχικό μοντέλο 
διοίκησης; Mια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι αυτή του Mokoena (2012, όπως 
αναφέρεται στον Κοτίκα, 2019), η οποία προσδιορίζει ως συμμετοχικό μοντέλο 
διοίκησης τη διαδικασία εκείνη επιμερισμού των εξουσιών μεταξύ των υφισταμέ-
νων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού και των ιεραρχικά ανωτέρων. Με αυτόν τον 
τρόπο, απαλείφονται οι αγκυλώσεις στη διοίκηση της μονάδας και η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων συντελείται μέσω της συνεργασίας των μελών της ομάδας.

Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης προσφέρει, λοιπόν, τη δυνατότητα στους 
διαχειριστές της εκπαίδευσης να μοιράσουν εθελοντικά την εξουσία τους με όσους 
σχετίζονται με τη σχολική μονάδα, εξασφαλίζοντας, από τη μία, επαγγελματικό 
έλεγχο των σχολείων και, από την άλλη, παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέ-
δου. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, ρισκάρουν να διευθετήσουν εκ νέου τη 
λήψη αποφάσεων με τη χρήση εξαναγκαστικών μέτρων (Lindelow et al., 1989).

3. Η επίδραση του συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης 
στην εκπαιδευτική μονάδα

3.1. Συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης και σχολικό περιβάλλον

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων που αναφέρθηκε 
πιο πάνω, έχει παρατηρηθεί ότι η ευρύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 
αυξάνει τον αριθμό των απόψεων και των ενδιαφερόντων που εκφράζονται και 
λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη διάρκεια λήψης μιας απόφασης. Αυτό επιτρέπει 
να λαμβάνονται όλο και καλύτερες αποφάσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνει την 
επικοινωνία εντός της σχολικής μονάδας, παρέχοντας νέα κανάλια ανταλλαγής 
πληροφοριών και ιδεών και συνεισφέροντας κυρίως στη μεταφορά πληροφοριών 
από τη βάση στην κορυφή της ιεραρχίας (Lindelow et al., 1989).

Επιπλέον, το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες 
αποφάσεις και σε αυξημένη αποτελεσματικότητα, επειδή επιτρέπει στο σχολείο 
να αξιοποιήσει καταλλήλως τους ανθρώπινους πόρους του· πιο συγκεκριμένα 
μπορεί να συμβάλλει στην εξειδίκευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 
δασκάλων στην επίλυση προβλημάτων (Lindelow et al., 1989). Η θετική επίδρασή 
του είναι δεδομένη, αφού ενισχύονται οι σχέσεις μεταξύ διευθυντών και δασκά-
λων, οι οποίες οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης, 
ενώ τους βοηθάει να μειώσουν τις συγκρούσεις καθώς και τα επίπεδα άγχους 
και εξάντλησης (Clark & Clark, 2002).
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Ως αποτέλεσμα του συνεργατικού κλίματος εντός σχολικής μονάδας, παρα-
τηρείται ότι αναπτύσσεται ευαισθησία ως προς τους ρόλους και τις ευθύνες που 
αναλαμβάνει το καθένα από τα εμπλεκόμενα μέλη. Αυτό επιτρέπει την ενίσχυση 
της πεποίθησης ότι κάθε επαγγελματίας της εκπαίδευσης έχει σημαντικά καθή-
κοντα να επιτελέσει, πεποίθηση που, όταν συνοδεύεται από τον επιμερισμό των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται 
ότι τους παρέχεται υποστήριξη στο έργο τους (Cook & Friend, 1993).

Tέλος, το συμμετοχικό μοντέλο επιτρέπει να λάβουν χώρα νέες ιδέες και 
μετασχηματισμοί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αν όσοι συμμετέχουν στην 
ασκούμενη πολιτική της σχολικής μονάδας, έχουν εμπλακεί επιπλέον και στην 
ανάπτυξή της, το πιο πιθανό είναι να την κατανοήσουν καλύτερα. Έτσι, λοιπόν, 
τους διακατέχει ένα αίσθημα «ιδιοκτησίας» και επομένως νιώθουν ότι εμπλέκο-
νται ενεργά στην επιτυχή εκτέλεσή της (Lindelow et al., 1989).

3.2. Συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης και διαδικασία μάθησης

Μελέτες έχουν δείξει ότι το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης σημείωσε θετικά 
αποτελέσματα τόσο στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στην αυτομόρφωση των 
εκπαιδευτικών. Ο White (1992, όπως αναφέρεται στους Clark & Clark, 2002) 
υποστηρίζει ότι η συμμετοχική λήψη αποφάσεων επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς 
να μοιράζονται τις ιδέες τους και να πειραματίζονται με διάφορες διδασκαλικές 
στρατηγικές. Επιπλέον, ενίσχυσε την κατανόησή τους σχετικά με το πώς μαθαί-
νουν οι μαθητές τους και τον βαθμό που η διδασκαλική διεργασία επηρεάζει το 
έργο τους (Smylie, Brownlee-Conyers & Crowson, 1991, όπως αναφέρεται στους 
Clark & Clark, 2002).

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τη σύνδεση της γνώσης με τις συμμετοχικές διερ-
γασίες, οι αποφάσεις που λαμβάνονται ενισχύουν τη δημιουργία προγραμμάτων 
ανάπτυξης προσωπικού, ομάδων και δικτύων υποστήριξης εκπαιδευτικών, καθώς 
και προγραμματισμένου χρόνου για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να σχεδιάζουν από 
κοινού. Tέλος, η συμμετοχική λήψη αποφάσεων μπορεί να δημιουργήσει ουσια-
στικές σχέσεις μεταξύ των δασκάλων, αφού μπορούν να συζητούν ανεπίσημα 
τις αποφάσεις αυτές, ανατροφοδοτώντας ο ένας τον άλλο (Smylie et al., 1996).

Όσον αφορά τη θετική επίδραση που έχει το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης 
στις επιδόσεις των μαθητών, τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι διφορούμενα· 
ενώ υπάρχουν έρευνες που δείχνουν θετική συσχέτιση μεταξύ συνεργασίας και 
θετικών επιδόσεων των μαθητών, υπάρχουν και κάποιες άλλες που αδυνατούν 
να το αποδείξουν (Smylie et al., 1996). Aυτό συμβαίνει γιατί η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σε πολλές περιπτώσεις είναι χρονοβόρα και επώδυνη, κάτι που έχει 
βλαπτικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας (Hannaway, 
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1993, όπως αναφέρεται στους Clark & Clark, 2002). Ωστόσο, στις έρευνες εκεί-
νες που δείχνουν θετική συσχέτιση, η εστίαση της συμμετοχικής λήψης απο-
φάσεων γίνεται στη διδασκαλία και σε γνωστικά ζητήματα, κάτι που δείχνει να 
επιδρά θετικά στη λειτουργία της τάξης, ενώ εξασφαλίζει υψηλούς βαθμούς για 
την πλειοψηφία των μαθητών (Clark & Clark, 2002).

4. Eμπόδια εφαρμογής συμμετοχικού μοντέλου 
διοίκησης

Έλλειψη επικοινωνίας. Η έλλειψη επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα συνήθη 
εμπόδια στη συνεργατική λήψη αποφάσεων. Το εμπόδιο αυτό ενισχύεται από 
την έλλειψη διαθέσιμου χρόνου για τη διεξαγωγή συναντήσεων μεταξύ των συμ-
μετεχόντων. Ωστόσο, ακόμη και σε σχολικές μονάδες που αναγνωρίζεται αυτή 
η δυσκολία και εξασφαλίζεται τελικά ο απαιτούμενος χρόνος, τέτοιου είδους 
συναντήσεις λαμβάνουν χώρα σπάνια. Άλλες φορές ο χρόνος διεξαγωγής τους 
δεν βολεύει όσους εμπλέκονται, άλλες φορές διεξάγονται σε καθεστώς χρονικής 
πίεσης, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν παρευρίσκεται το σύνολο 
των μελών της ομάδας (Mostert, 1996).

Αντίσταση σε συμμετοχικές πρακτικές. Ένα κοινό πρόβλημα επίσης είναι η 
αντίσταση κάποιων επαγγελματιών της εκπαίδευσης σε προσπάθειες συνεργα-
σίας. To γενικότερο αίσθημα συνεργασίας δεν υποστηρίζει επιθέσεις ή προσπά-
θειες χειραγώγησης όσων δεν θέλουν να εμπλακούν σε ομαδική εργασία. Mελέ-
τες, άλλωστε, έχουν δείξει πως αν και ο εξαναγκασμός ατόμων στο συμμετοχικό 
μοντέλο διοίκησης ωφέλησε αρχικά, τελικά προκάλεσε μακροπρόθεσμα μεγαλύ-
τερη βλάβη απ’ ό,τι καλό. Γι’ αυτό τον λόγο, προτιμότερη λύση είναι οι απρόθυ-
μοι να πείθονται είτε μέσω του σχεδιασμού της συλλογικής εργασίας είτε μέσω 
της ενθάρρυνσής τους να ασχοληθούν σε μεταγενέστερη φάση (Mostert, 1996).

Επαναπροσδιορισμός των ρόλων. Πέρα απ’ όσα ειπώθηκαν πιο πάνω, παρατη-
ρείται σοβαρή δυσκολία στους δασκάλους να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους 
εκτός τάξης. Πολλοί εξ αυτών το βρίσκουν αδύνατο να εξοικειωθούν με τη νέα 
αυτή περίεργη κατάσταση, άλλοι θεωρούν ότι δεν έχουν προετοιμαστεί αρκετά 
για να ανταποκριθούν στον νέο τους ρόλο, ενώ υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι 
παραπονιούνται ότι το σχολείο θα έπρεπε να αυξήσει τον φόρτο εργασίας του 
αντί να ενσωματώνει τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στα επαγγελματικά τους 
καθήκοντα. Aυτές οι παρανόησεις ενισχύουν την πεποίθηση ότι οι συμμετέχοντες 
θα πρέπει να επανεκπαιδευτούν, ώστε να οργανώσουν νέες στάσεις και ρόλους 
προς την κατεύθυνση της λήψης αποφάσεων (Jung Lin, 2014).
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Ο διευθυντής αγνοεί τον ρόλο του. O διευθυντής, τουλάχιστον με βάση τα ελλη-
νικά πρότυπα, αγνοεί συνειδητά τον ρόλο του και επιλέγει να είναι ο συνδετικός 
κρίκος μεταξύ της εξουσίας στην οποία λογοδοτεί και της σχολικής μονάδας που 
πιστεύει ότι εκπροσωπεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επαναπαύεται στα στερεό-
τυπα που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με τον ρόλο του και να μην αναπτύσσει τις 
κατάλληλες δεξιότητες, ώστε το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης να γίνει πραγ-
ματικότητα (Koυσουλός et al., 2004).

Έλλειψη ενσυναίσθησης και διάθεσης συμβιβασμού. Tέλος, τα μέλη της ομάδας 
θα πρέπει, όσο είναι εφικτό, να εκφράζουν τις απόψεις τους στις ποικίλες τοπο-
θετήσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων. 
Χρήζεται αναγκαίο για τους διδάσκοντες, μιας και έχουν εκπαιδευτεί να λαμβά-
νουν ατομικές αποφάσεις άσχετες πολλές φορές με τα πιστεύω των υπολοίπων. 
Έτσι, λοιπόν, μπορεί να υπάρξει πραγματική απειλή στα θεμέλια του συμμετο-
χικού μοντέλου διοίκησης, αφού έχει παρατηρηθεί πως ακόμη και δάσκαλοι με 
αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες εμποδίζουν την επιτυχή λειτουργία του 
συγκεκριμένου μοντέλου και έρχονται σε σύγκρουση με τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας. Η ποιότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετίζεται, λοιπόν, με την 
προθυμία των συμμετεχόντων να συμβιβάζονται και να σέβονται τις διαφορετι-
κές απόψεις (Mostert, 1996).

5.  Συμπεράσματα

Το συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης στη λήψη αποφάσεων αποτελεί ένα ζήτημα 
που απασχολεί τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες. Αν και, όπως είδαμε πιο 
πάνω, προσφέρει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς τόσο για την εξομάλυνση των 
μεταξύ τους σχέσεων όσο και για τη γεφύρωση του χάσματος που υπάρχει με τους 
διευθυντές, παρατηρείται πολύ συχνά αδυναμία εφαρμογής του, λόγω της ελλι-
πούς εκπαίδευσης που παρέχεται στους εμπλεκομένους (Koυσουλός et al., 2004).

O ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στην εφαρμογή του συμμετο-
χικού μοντέλου διοίκησης. Από τη μία, είναι υπεύθυνος για την εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσω του σχεδιασμού, της εξάσκησης, των εργαλείων και των συνερ-
γασιών, ενώ, από την άλλη, καλείται να συνδέσει τα θεσμικά συστήματα με τους 
ανθρώπους με τους οποίους δουλεύει, επηρεάζοντας τον καθένα εξ αυτών τόσο 
συλλογικά όσο και ατομικά. Άλλωστε, οι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι πάντα 
ξεκάθαροι στους στόχους που θέτουν, στόχους που βλέπουν μέσα από τα μάτια 
εκείνων που καθοδηγούν (Hank, 2009).

Πλην όμως της εκπαίδευσης που θα επιτρέψει στην ομάδα να λειτουργήσει 
θετικά και να συμβάλει στη λήψη ορθών αποφάσεων, το συμμετοχικό μοντέλο 
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διοίκησης δεν μπορεί να αποκοπεί από την κουλτούρα που συνοδεύει το σχολείο, 
καθώς και το περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να διατηρεί στε-
νές σχέσεις με τα παραπάνω, ενεργοποιώντας τους κατάλληλους μηχανισμούς 
αλλά και συντηρώντας κλίμα διαλόγου με τους συμβαλλόμενους φορείς. Μόνο 
έτσι, το συμμετοχικό μοντέλο θα καταφέρει να εκπληρώσει τον σκοπό του, που 
δεν είναι άλλος από την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
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