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Ειζαγφγή
Ζ ζέζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε εληάζζεηαη ηφζν ζε έλα
ζπλνιηθφηεξν δηνηθεηηθφ ζρήκα νξγάλσζεο φζν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ
ζρεδηαζκνχ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ αΐηε
(2008α), ε νξγάλσζε απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν, θνκβηθφ ζεκείν ηνπ νπνίνπ
είλαη ε ζπλεξγαζία δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ,
ελψ θαηά ηνλ Καηζαξφ (2008) ν φξνο νξγάλσζε ζην ρψξν ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο
απαληά κε δχν ζεκαζίεο φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ δηνηθεηηθνχ
θαηλνκέλνπ, απηέο ηεο νληφηεηαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Ζ παξνχζα εξγαζία ζθνπεχεη λα ζπλδέζεη ηα είδε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ κεηαμχ ηνπο
θαζψο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, κηα επψδπλε
ζπλήζσο δηαδηθαζία ε νπνία ζπλεπάγεηαη θαηά ηνπο Everard θαη Morris (1999)
αιιαγέο, ζπγθξνχζεηο, θίλδπλν ιάζνπο θαη ινγνδνζίαο, παξάιιεια κε ζπλεθηίκεζε
κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ θαη ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Ζ ζεκαζία πνπ ιακβάλεη ε
δηάζηαζε ηεο απφθαζεο γηα έλαλ νξγαληζκφ είλαη πξνθαλήο αθνχ απνθάζεηο
κπνξνχλ λα ηνλ θηλήζνπλ, λα ηνλ εμειίμνπλ θαη λα ηνλ αλαδείμνπλ αιιά θαη λα ηνλ
θαηαζηξέςνπλ. Αθφκε θαη ζην δεζκεπηηθφ γξαθεηνθξαηηθφ πιαίζην ηεο ειιεληθήο
δηνίθεζεο, ε ιήςε απνθάζεσλ ζα θαηαδεηρζεί σο θαηέρνπζα ζεκαληηθή ζέζε. Θα
δεηρζεί επίζεο ε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηειερψλ ηεο
εθπαίδεπζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
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1. Προγραμμαηιζμός
1.1 Οριζμός και περιετόμενο ηοσ προγραμμαηιζμού
Ο ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ δηνηθεηηθνχ
έξγνπ απνηειψληαο ηε βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία ζέηεη ηηο βάζεηο
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ, απνηειψληαο ηελ «ππμίδα» γηα
νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ (Κνπηνχδεο & Πξφθνπ, 2005). ην ίδην πλεχκα ν αΐηεο
(2008α, 2008β) αλαθέξεη φηη ν ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί κηα απφ ηηο
βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο, απνηειψληαο κηα ζχλζεηε θαη πνιχπινθε
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη κειινληηθνί ζηφρνη ελφο εθπαηδεπηηθνχ
νξγαληζκνχ θαη θαζνξίδνληαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί. Οη Κνπηνχδεο θαη Πξφθνπ
(2005) νξίδνπλ ηνλ

πξνγξακκαηηζκφ σο

ηε δηαδηθαζία

θαζνξηζκνχ

ησλ

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο
ηξφπνπο πξνζέγγηζεο ησλ ζηφρσλ απηψλ, σο κηα πξνζπάζεηα δειαδή ειέγρνπ ηνπ
κέιινληνο, ελψ ν Καηζαξφο (2008) νξίδεη κε παξφκνην ηξφπν ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
δίλνληαο έκθαζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ, ζηηο επηκέξνπο
ελέξγεηεο θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο ζην ρξφλν.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη δηάθξηζε κεηαμχ
ησλ φξσλ ζρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο, κε ηνλ αΐηε (2008β) λα ηνλίδεη φηη δελ
πξφθεηηαη γηα ηαπηφζεκεο έλλνηεο. ηνλ φξν ζρεδηαζκφο απνδίδεηαη επξχηεξν
πεξηερφκελν θαη θαζνξηζκφο γεληθφηεξσλ ζθνπψλ. πκπεξαζκαηηθά φκσο, ε
βηβιηνγξαθία απνδέρεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο είλαη πξσηαξρηθήο
ζεκαζίαο θαη απνηειεί ηε βαζηθφηεξε απφ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο θαζψο
νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο πξνβάινπλ επάλσ ηνπ, ηφζν ζε επίπεδν δηνηθεηηθψλ φζν θαη
εθπαηδεπηηθψλ/παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
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1.2 Τα είδη ηοσ προγραμμαηιζμού
Ο ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο, αλαθνξηθά κε ην επίπεδν δηνίθεζεο θαη ηνλ ρξνληθφ
νξίδνληα ησλ ζηφρσλ, δηαθξίλεηαη ζε ζηξαηεγηθό πξνγξακκαηηζκό (strategic planning)
θαη ιεηηνπξγηθό πξνγξακκαηηζκό (operational planning) (Κνπηνχδεο & Πξφθνπ, 2005).
Ο

ιεηηνπξγηθφο

ή

ηαθηηθφο

πξνγξακκαηηζκφο

είλαη

ν

βξαρππξφζεζκνο

πξνγξακκαηηζκφο, ν νπνίνο εζηηάδεη ζηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ,
αζθείηαη απφ ηα θαηψηεξα δηνηθεηηθά θιηκάθηα θαη έρεη σο ζηφρν ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ

ηνπ

άκεζνπ

κέιινληνο.

Ζ

δηαδηθαζία

ηνπ

ιεηηνπξγηθνχ

πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκφδεηαη ζε θάζε επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαηά θχξην φκσο ιφγν
ζην θαηψηεξν, δίλνληαο πεξηζψξηα ιήςεο πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ ζην πιαίζην
ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο (Κνπηνχδεο, 1999).
Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ, αζθείηαη απφ
ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά θιηκάθηα θαη αλαθέξεηαη ζε καθξνρξφληα πεξίνδν. ε απηή
ηελ πεξίπησζε, ν δηεπζπληήο/κάλαηδεξ πξέπεη λα έρεη κηα επνπηηθή εηθφλα ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηνπ. Γίλεηαη επίζεο ε δηαηχπσζε ηνπ
νξάκαηνο θαη θαζνξίδνληαη νη πεγέο, θάηη πνπ πξνυπνζέηεη εμέηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ
πεξηβάιινληνο (Κνπηνχδεο, 1999).
Ο ζηξαηεγηθφο θαη ν ιεηηνπξγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, επηηειψληαο έξγν ηζάμηαο ζεκαζίαο
ζχκθσλα κε ηελ Κνξσλαίνπ (2010, φπ. αλαθ. Υήξα, 2016). Ο ιεηηνπξγηθφο
πξνγξακκαηηζκφο απνξξέεη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ,
ζηνλ νπνίν νθείιεη ην ιφγν χπαξμήο ηνπ (Μπνπξαληάο, 2002). χκθσλα κε ηνλ
Κνπηνχδε (1999) θαη νη δπν ηχπνη πξνγξακκάησλ είλαη απαξαίηεηνη, ζπκπιεξψλνπλ
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ν έλαο ηνλ άιινλ θαη κπνξνχκε λα ηνπο δνχκε μερσξηζηά αιιά ηειηθά δελ κπνξνχκε
λα ηνπο μερσξίζνπκε.

1.3 Ο προγραμμαηιζμός και η ζημαζία ηοσ για ηις εκπαιδεσηικές μονάδες – ηο
παράδειγμα ενός μικρού ζτολείοσ
ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγθεληξσηηθά
πξφηππα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηνλ ζρεδηαζκφ-πξνγξακκαηηζκφ ζηελ
εθπαίδεπζε έρεη αλαιάβεη ζε κεγάιν βαζκφ ε ίδηα ε πνιηηεία. Δληφο φκσο απηνχ ηνπ
απζηεξά ηεξαξρηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε ζρνιηθή κνλάδα
νθείιεη λα ζρεδηάδεη αθφκε θαη ζε επίπεδν ζηξαηεγηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα
επηηπρεκέλνπ ζρεδηαζκνχ απνηέιεζε ε πξνζπάζεηα πνπ εθπνξεχζεθε απφ δηεπζπληή
κηθξνχ ζρνιείνπ, ηνπ Γπκλαζίνπ Λενληαξίνπ, δπλακηθφηεηαο εμήληα πεξίπνπ
καζεηψλ, ν νπνίνο κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηέγλσζε δηαηαξαγκέλε ή
αδηάθνξε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ο δηεπζπληήο ηνπ
Γπκλαζίνπ δηαπίζησζε ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο δπν ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ:
1. Σελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.
2. Σελ αλάπηπμε θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο γνλείο.
Σνπο δπν απηνχο ζηφρνπο έζεζε ζηελ θξίζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Αλ θαη
νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί πεξηέγξαςαλ ηελ επηβαξπκέλε θαηάζηαζε πνπ πξνθαινχζαλ
ηα πνιιαπιά θαζήθνληα αιιά θαη ην αξλεηηθφ θιίκα ηνπ ζρνιείνπ, φινη απνθάζηζαλ
λα ππεξεηήζνπλ ηνπο πξνηεηλφκελνπο ζηφρνπο.
Οη επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ εθδειψζεθαλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή.
Σν θιίκα θαηήθεηαο ππνρψξεζε θαη νη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη θαζνξίζηεθαλ ακέζσο.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ πξψηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ
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Γπκλαζίνπ ζε επηζηεκνληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Σν Γπκλάζην ζρεδίαζε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ζε κηα εθδήισζε γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο πνπ δηεμάγεηαη εηεζίσο
ζε επίπεδν Ννκνχ Καξδίηζαο, ηελ παξνπζίαζε ελφο ζεαηξηθνχ απφ ηνπο καζεηέο ζην
πιαίζην ησλ ζεξηλψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηε δεκηνπξγία ρνξσδίαο
θαη ηελ έθδνζε ελφο εληχπνπ πνπ πεξηέγξαθε ηηο δξάζεηο απηέο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
δεχηεξνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ απνθαζίζηεθε ζεηξά εθδειψζεσλ/ζπλαληήζεσλ κε
ηνπο γνλείο. Καηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ν δηεπζπληήο αιιά θαη
θάζε εθπαηδεπηηθφο πεξηέγξαςε ηνπο ζηφρνπο ηνπ ελψ αθνινχζεζε δηάινγνο.
Πξνγξακκαηίζηεθαλ επίζεο επηζθέςεηο ζε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ψζηε λα αλαπηχμνπλ
νη καζεηέο ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ηνπηθά πξντφληα αιιά θπξίσο ζηελ
πξνζπάζεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο λα είλαη παξαγσγηθή. Απνδείρζεθε, έζησ θαη ζε
κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φηη ε ζρνιηθή κνλάδα κπνξεί λα δηακνξθψζεη ηε δηθή
ηεο εθπαηδεπηηθή αηδέληα, απζηεξά βέβαηα εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο εζληθήο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζεη πξνβιήκαηα αιιά θαη
λα ππεξεηήζεη αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Καζίζηαηαη ζαθήο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ιεηηνπξγηθνί ζηφρνη θαζνξίζηεθαλ απφ
ηνπο ζηξαηεγηθνχο. Απηφ δελ αθνξά πξνθαλψο κφλν ην παξάδεηγκα. ε εζληθφ θαη
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξνζδηνξίδεη ζηφρνπο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ρψξαο, ζε ζρνιηθφ επίπεδν ππάξρνπλ φκσο
δπλαηφηεηεο ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο ελζαξξχλνληαη απφ πιεπξάο
πνιηηείαο. Ζ εγθχθιηνο (2015) ηνπ Τ.ΠΟ.ΠΑΗ.Θ. θηλείηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε:
Κάζε ζρνιηθή κνλάδα αλαπηχζζεη ην δηθφ ηεο θιίκα εξγαζίαο, επηδηψθνληαο
κε βάζε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηελ πξαγκάησζε
ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ, ελζαξξχλνληαο ηελ νκαδηθφηεηα, ηε ζπλεξγαζία
θαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο. Ζ δεκηνπξγία ελφο
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παηδαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ηε βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο
αλάπηπμεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. (ζ. 2)

2. Η λήυη αποθάζεφν ζηην εκπαίδεσζη
2.1 Έννοια ηης εκπαιδεσηικής απόθαζης
Καζεκεξηλά, ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ή ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, ιακβάλνληαη απνθάζεηο. εκαζία βέβαηα
δελ έρεη απιά λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο, αιιά ην πνηεο απνθάζεηο θαη πψο
παίξλνληαη, αλ δειαδή είλαη νη ελδεδεηγκέλεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ή ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζε δεδνκέλε ζηηγκή θαζψο θαη ην αλ ιακβάλνληαη κε
νξζνινγηθφ ηξφπν (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2007).
χκθσλα κε ηελ Αζαλαζνχια-Ρέππα, θ.ζπλ. (2008), εθπαηδεπηηθή απφθαζε είλαη ε
ζπλεηδεηή έθθξαζε ηεο βνχιεζεο επηινγήο κηαο ελέξγεηαο απφ έλα κνλνκειέο ή
ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ έρεη ηε ζρεηηθή εμνπζία λα εθθξάδεη απηή ηε
βνχιεζε θαη ε νπνία ζηνρεχεη ζηε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ο Μαθξπδεκήηξεο (1989) απνδίδεη έκθαζε ζηε δηνηθεηηθή
δηάζηαζε νξίδνληαο ηελ απφθαζε σο δηαηππσκέλε εγγξάθσο δηνηθεηηθή πξάμε ηνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ πξνο ηα δηνηθεηηθά θαηψηεξα φξγαλα απφ ηα
νπνία απαηηείηαη ε εθηέιεζή ηεο.

2.2 Επίπεδα και όργανα λήυης αποθάζεφν ζηο ελληνικό εκπαιδεσηικό ζύζηημα
Ζ παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη φρη ζε εζληθφ ή
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ε αλαθνξά επνκέλσο ζηα φξγαλα ιήςεο θαη εθηέιεζεο
απνθάζεσλ πεξηνξίδεηαη εληφο ζρνιηθήο κνλάδαο φπνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα
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δηνηθεηηθά (δηεπζπληήο, ππνδηεπζπληήο, ζχιινγνο δηδαζθφλησλ), ηα δηαρεηξηζηηθά
(ζρνιηθή επηηξνπή) θαη ηα ππνζηεξηθηηθά φξγαλα (π.ρ. ζρνιηθφ ζπκβνχιην, καζεηηθέο
θνηλφηεηεο), ηα νπνία φια καδί δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
(Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008). Σα δηνηθεηηθά φξγαλα απνθαζίδνπλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ
πνπ ζέηεη ε λνκνζεζία πνηα πξνγξάκκαηα θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα πινπνηεζνχλ, πσο
ζα θαηακεξηζηεί ην δηδαθηηθφ θαη εμσδηδαθηηθφ έξγν θαη πσο ζα νξγαλσζεί ε ζρνιηθή
δσή. Σα δηαρεηξηζηηθά φξγαλα έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ
δηαηίζεληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ελψ ηα ππνζηεξηθηηθά φξγαλα
δελ έρνπλ δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο παξέκβαζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Μηα άιιε δηάθξηζε ησλ νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ είλαη ζε κνλνκειή θαη
ζπιινγηθά. Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ σο ζπιινγηθφ φξγαλν δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο έρεη θαηά ηνλ λφκν 1566/85 απνθαζηζηηθέο, δηαρεηξηζηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο
αξκνδηφηεηεο. χκθσλα κε ΦΔΚ (2002) απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο δηδαζθαιίαο
ησλ καζεκάησλ, ηνλ νξηζκφ ησλ θαζεγεηψλ ζπκβνχισλ θαηά ηάμε ή ηκήκα, ηελ
θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζρνιείνπ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, ηηο εθεκεξίεο ησλ
θαζεγεηψλ, επηβάιιεη ζηνπο καζεηέο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
πνηλέο, απνθαζίδεη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαγσγήο, απνθαζίδεη γηα ηε
δηθαηνιφγεζε ησλ απνπζηψλ ησλ καζεηψλ, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ πξναγσγή,
απφιπζε, παξαπνκπή ζε επαλεμέηαζε ή απφξξηςή ηνπο ζην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνχ
έηνπο. Απνθαζίδεη επίζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ ή πεξηπάησλ, γηα ηελ
πινπνίεζε θαη νξγάλσζε πξνγξακκάησλ, ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
κνλάδαο θαη ηε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο θνξείο. Παξά ην ζεκαληηθφ εχξνο ησλ
αξκνδηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο Μαληδνχθα (2005) νη εθπαηδεπηηθνί δε
ζπλεηδεηνπνηνχλ επαξθψο φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ραξάζζνπλ ελδνζρνιηθή
πνιηηηθή. Ωο απνηέιεζκα, δελ αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην
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ζπγθεθξηκέλν φξγαλν ηαπηίδνληαο ηε δηνίθεζε κε ην πξφζσπν ηνπ δηεπζπληή, απφ
ηνλ νπνίν πξνζδνθνχλ ηελ επίιπζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηε
ζρνιηθή κνλάδα αλ θαη δειψλνπλ φηη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πεξηζζφηεξν ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ψζηε λα ιάβνπλ πην ελεξγφ ξφιν. Ζ
θαηάζηαζε απηή ζηεξεί πφξνπο απφ ην δεκφζην ζρνιείν, εθφζνλ φπσο ζα θαλεί θαη
παξαθάησ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ ζηηο απνθάζεηο εγγπάηαη
απμεκέλν βαζκφ δέζκεπζεο θαη απνδνηηθφηεηαο γηα φζνπο θιεζνχλ λα ηηο
εθαξκφζνπλ (San Antonio, 2008˙ Everard & Morris, 1999).

2.3 Η διαδικαζία λήυης και εθαρμογής ηφν αποθάζεφν
Σα ζηάδηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε κηαο νξζνινγηθήο απφθαζεο είλαη θνηλά γηα
ην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ Καηζαξφ
(2008), ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πξέπεη λα αθνινπζεί κηα πνξεία θπθιηθή θαη
φρη γξακκηθή θαζψο ε απξφβιεπηε δπλακηθή ηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ιχζε ή
ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ αλαδήηεζε λέαο ιχζεο. Ζ
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε πνηφηεηά ηνπο επεξεάδνληαη απφ ηελ έιιεηςε
επειημίαο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ην άγρνο πνπ ιεηηνπξγεί σο
αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο, ηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε
γξαθεηνθξαηία (Κνπηνχδεο, 1999˙ Ρεο, 2004). Σν ζέκα ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο
είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην ζέκα ηεο ιήςεο, δηφηη εάλ δελ εθηειεζηεί ζσζηά, ζα
πξνθαιέζεη ηελ αλάγθε επαλάιεςεο ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο θαη ην θπξηφηεξν ζα έρεη
ήδε ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο θαη ελέξγεηα ζε βάξνο ηεο απφδνζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
κνλάδαο (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008).
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2.4 Η ζημαζία ηοσ προγραμμαηιζμού για ηη διαδικαζία λήυης απόθαζης
ηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο είδακε φηη ν πξνγξακκαηηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πην ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ, ζηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ, ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Μέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ
θαζηεξψλνληαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ηνπ
ζρνιείνπ αιιά θαη ηερληθέο απηνβειηίσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Σν παξάδεηγκα ηνπ Γπκλαζίνπ Λενληαξίνπ αλαδεηθλχεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο
ζχλδεζεο κεηαμχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνθάζεσλ. Ζ έιιεηςε ζηφρσλ νδήγεζε ην
ζρνιείν ζε έλαλ απηνηξνθνδνηνχκελν θχθιν αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ ζπιιφγνπ θαη
γνλέσλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ, νη νπνίεο απαηηνχζαλ βηαζηηθέο
απνθάζεηο ππξνζβεζηηθνχ θαη απνζπαζκαηηθνχ ραξαθηήξα πνπ επέθεξαλ κε ηε
ζεηξά ηνπο παξελέξγεηεο θαη αλάγθε λέσλ παξφκνησλ απνθάζεσλ. Όηαλ ν ζχιινγνο
δηδαζθφλησλ, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή, έζεζε δπν ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο,
ν ηξφπνο ηεο ζπλαπφθαζεο αιιά θαη ην φξακα πνπ πξφηεηλαλ νη ζηφρνη νδήγεζαλ ζε
δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ απαιιαγκέλεο απφ ηε ινγηθή ηνπ έθηαθηνπ
ραξαθηήξα. Όπσο ηνλίδνπλ νη Κνπηνχδεο θαη Πξφθνπ (2005), ν θαζνξηζκφο ησλ
ζηφρσλ δίλεη ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα κηα ζαθή θαηεχζπλζε γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ, ζπληζηά αηηηνιφγεζε ηεο χπαξμεο ηεο.
Ζ ζπλάθεηα κεηαμχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο απνθάζεσλ παξνπζηάδεηαη
αλάγιπθα απφ ηελ Αξγπξνπνχινπ (2015) ζηα ππνδείγκαηα ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ
απνθάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη ν δείθηεο D6.6 ηνπ ΟΟΑ (OECD, 2012:500-521). Οη
ηέζζεξηο εγθάξζηνη ππιψλεο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ηνκείο αλά επίπεδν ηνπο νπνίνπο
αθνξά ε ιήςε απνθάζεσλ. ηε δεχηεξε ζέζε πεξηιακβάλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο
θαη ε νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε.
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Πίνακας 1: Ζ κεζνδνινγία ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ
αλάινγα κε ην επίπεδν ιήςεο απνθάζεσλ – Γείθηεο D6 (2012).

2.5 Η ζσμμεηοτή ηφν εκπαιδεσηικών ζηη διαδικαζία λήυης αποθάζεφν
Καηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ είλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ
αληηζέζεηο αιιά θαη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Οη θαηαζηάζεηο
απηέο είλαη αλεπηζχκεηεο θαη πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ ελέξγεηα ελφο
αηφκνπ ή πεξηζζφηεξσλ, πνπ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζπκθέξνληα ή ηνπο
ζηφρνπο άιισλ. Οη ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα είλαη δηαπξνζσπηθέο, δηνκαδηθέο ή κεηαμχ
αηφκσλ θαη νκάδσλ (Everard & Morris, 1999). Ζ ινγηθή πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηε
ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα ππνδεηθλχεη φηη φζν νη απνθάζεηο θηλνχληαη απφ ην
απηαξρηθφ πξνο ην ζπλαπνθαζηζηηθφ κνληέιν, ν βαζκφο ζπγθξνχζεσλ κεηψλεηαη.
Πξάγκαηη, φπσο επηζεκαίλεη o Pashiardis (1993), ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ
απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο θαη ηεο
βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηνλ Forsyth (1998), ν εγέηεο
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεί ηνλ δηάινγν ψζηε λα θαηαλνεί ηηο πξνζέζεηο ησλ
κειψλ θαη λα δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο νκάδαο ηνικψληαο ιχζεηο πνπ άιινηε ζα
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θαίλνληαλ κε απνδεθηέο. Σν αίζζεκα ηεο δέζκεπζεο αλνξζψλεη ην εζηθφ ηεο νκάδαο
θαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ βνεζά ηα κέιε λα εκβαζχλνπλ θαη λα έξζνπλ ζε
ζπκθσλία.
Ο Pashiardis (1993) ζεκεηψλεη φηη αλαγλσξίδνληαο ν δηεπζπληήο ηελ αμία ησλ
απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βειηηψλεη ηα θίλεηξά ηνπο. Κηλνχκελε ζην ίδην πλεχκα
ε Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ (2003) παξαηεξεί φηη ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε
δηνίθεζε θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ραξαθηεξίδεηαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ζπκβάιινληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο κνλάδαο,
ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ θαη ζηελ έθθξαζε ελφο αηζζήκαηνο
ζπιινγηθφηεηαο

θαη

επζχλεο.

Οη Αλδξένπ

θαη

Παπαθσλζηαληίλνπ

(1994)

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απφθαζεο ηελ
απνδνρή ηεο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Οη εθπαηδεπηηθνί, ζπκκεηέρνληαο ελεξγεηηθά
ζηε δηνίθεζε θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ γίλνληαη θνηλσλνί θαη βηψλνπλ
αηζζήκαηα ππεπζπλφηεηαο θαη αθνζίσζεο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ππφ πινπνίεζε
απνθάζεσλ (Ρεο, 2004), βειηηψλνληαο ηα επίπεδα δέζκεπζεο θαη εκπηζηνζχλεο
αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (San Antonio, 2008). Δηδηθφηεξα σο πξνο
ηνπο ζηφρνπο, ε Ξπξνηήξε-Κνπθίδνπ (2003) επηζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί
απνθηνχλ απηνλνκία θαη πξφζβαζε ζε εηδηθέο γλψζεηο θαη απφςεηο ελψ βειηηψλεηαη
ην θιίκα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Meyers, Meyers θαη Gelzheiser (2001) είλαη
απνθαιππηηθά: δπν ζρνιεία ζηα νπνία νη απνθάζεηο ιακβάλνληαλ ζπιινγηθά
παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηε ιήςε θαη εθαξκνγή απνθάζεσλ θαη σο εθ
ηνχηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ελψ ην ζρνιείν ζην νπνίν ν
δηεπζπληήο είρε ηελ απφιπηε εμνπζία ζηηο ζπλεδξηάζεηο, θαζηζηψληαο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο αλελεξγνχο, ήηαλ ειάρηζηα παξαγσγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. Ο
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ζπκκεηνρηθφο ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε δεκνθξαηηθφηεηα
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηνίθεζε (Goldman, Dunlap, & Conley, 1993˙
Meyers et al., 2001). Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ελζαξξχλεη ηε δεκνθξαηηθή
ζρνιηθή νξγάλσζε θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα νθέιε ησλ ζρνιηθψλ νξγαληζκψλ
(Bergmann, 1992˙ Bruilette, 1997˙ Hoy & Tarter, 1993, φπ. αλαθ. ζην Meyers et al.,
2001).
Ζ αλάγθε ζπκκεηνρήο φρη κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θάζε κέινπο ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο αλαδεηθλχεηαη απφ ηνπο Hofman, Hofman θαη Guldemond (2002), νη
νπνίνη δηαθξίλνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ηζνξξνπεκέλεο ζπκκεηνρήο αθφκε
θαη ησλ γνλέσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπεθηείλνληαο ηηο απφςεηο
απηέο, νη Gale θαη Densmore (2003) ζεκεηψλνπλ φηη, έλαο δηεπζπληήο νθείιεη λα
εκπιέθεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ αθφκε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη
ακθηζβεηνχλ κεξηθψο ηηο αμίεο ηνπ, ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφο.

3. Σσμπεράζμαηα
Σφζν ζην παξάδεηγκα ελφο κηθξνχ Γπκλαζίνπ φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο επηιεγείζαο
βηβιηνγξαθίαο

παξνπζηάζηεθε

ν

ηξφπνο

κε

ηνλ

νπνίν

ν

ιεηηνπξγηθφο

πξνγξακκαηηζκφο ππεξεηεί ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ-πξνγξακκαηηζκφ θαζψο θαη ε
ζπλάθεηα κεηαμχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο απφθαζεο. Ζ έιιεηςε ζηφρσλ θαζηζηά
ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ σο κηα δηαδηθαζία άλεπ νπζίαο, ηθαλή λα
δηαρεηξίδεηαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κε απνζπαζκαηηθφ ηξφπν έθηαθηεο
θαηαζηάζεηο, αθήλνληαο ζε ηέικα ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ή ηε ζρνιηθή κνλάδα.
Καζψο ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ αιιά θαη ηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα κηαο ζρνιηθήο
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κνλάδαο, φπσο ε ζρνιηθή επηηξνπή θαη ν ζχιινγνο γνλέσλ, πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη
αξκνληθά ψζηε ην άζξνηζκα λα απνδεηθλχεηαη κεγαιχηεξν απφ ηα κέξε, ε αλάιεςε
ξφινπ κέζσ ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θξίλεηαη απαξαίηεηε. χκθσλα κε ηνλ
Pashiardis (1994), ην ζχζηεκα πνπ νλνκάδεηαη εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί
αξκνληθά φηαλ νη εξγαδφκελνη αζθνχλ νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηε δνπιεηά ηνπο κέζα ζε
θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκεηνρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, έλα ππνζχζηεκα πνπ
δπζιεηηνπξγεί ή είλαη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλν, νδεγεί, θαηά ηνπο Everard θαη Morris
(1999), ζε εκθάληζε θαηλνκέλσλ νξγαλσζηαθήο παζνινγίαο, κε δπζάξεζηεο
ζπλέπεηεο γηα ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.

14

Βιβλιογραθικές αναθορές
Αζαλαζνχια – Ρέππα, Α. (2007). Γηαδηθαζία θαη φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ ζην ρψξν
ηεο εθπαίδεπζεο. ην Δ. Μαθξή-Μπφηζαξε (Δπηκ.) Θέκαηα εηζαγωγηθήο
επηκόξθωζεο γηα λενδηόξηζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ.
Αζαλαζνχια – Ρέππα, Α. (2008). Λήςε Απνθάζεσλ ζην Υψξν ηεο Δθπαίδεπζεο.
ην:

Α.

Αζαλαζνχια-Ρέππα,

Μ.

Κνπηνχδεο,

Γ.

Μαπξνγηψξγνο,

Β.

Νηηζφπνπινο, & Γ. Υαιθηψηεο (Δπηκ.), Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδωλ.
Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή (ηνκ. Α΄, ζει. 71-118). Πάηξα: ΔΑΠ.
Αλδξένπ, Α., & Παπαθσλζηαληίλνπ, Γ. (1994). Δμνπζία θαη νξγάλωζε-δηνίθεζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Αζήλα: Νέα χλνξα-Α.Α. ΛΗΒΑΝΖ.
Αξγπξνπνχινπ, Δ. (2005). Πξνζεγγίδνληαο ην Αβέβαην Μέιινλ. Η ιεηηνπξγία ηνπ
Πξνγξακκαηηζκνύ ζηελ Δθπαίδεπζε. Θεζζαινλίθε: ΓΗΗΓΜΑ.
Bergman, A. B. (1992). Lessons for Principals from Site-Based Management.
Educational Leadership, 50(1), 48-51.
Brouillette, L. (1997). Who defines "democratic leadership"?: Three high school
principals respond to site-based reforms. Journal of School Leadership, 7, 569591.
Everard, K.B., Morris, G. (1999). Απνηειεζκαηηθή Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε, κηθξ.
Κίθηδαο Γ., εθδ. Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην: Πάηξα.
Forsyth, D. (1998). Group dynamics. Belmont: Brooks/Cole.
Gale, T., & Densmore, K. (2003). Democratic educational leadership in contemporary
times. International Journal of Leadership in Education, 6(2), 119-136.
Goldman, P., Dunlap, D. M., & Conley, D. T. (1993). Facilitative power and
nonstandardized

solutions

to

school

Administration Quarterly, 29(1), 69-92.
15

site

restructuring.

Educational

Hofman, R. H., Hofman, W. A., & Guldemond, H. (2002). School governance,
culture, and student achievement. International Journal of Leadership in
Education, 5(3), 249-272.
Καηζαξφο, Η. (2008). Οξγάλωζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο. Αζήλα: Παηδαγσγηθφ
Ηλζηηηνχην.
Κνπηνχδεο, Μ. (1999). Γεληθέο Αξρέο Μάλαηδκελη, Τνπξηζηηθή Ννκνζεζία θαη
Οξγάλωζε Δξγνδνηηθώλ θαη Σπιινγηθώλ Φνξέωλ. Πάηξα: Διιεληθφ Αλνηθηφ
Παλεπηζηήκην.
Κνπηνχδεο, Μ. & Πξφθνπ, Δ. (2005). Σρεδηαζκόο, Γηνίθεζε, Αμηνιόγεζε
Πξνγξακκάηωλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθωλ. Γηνίθεζε Μνλάδωλ (Τόκνο Γ). Πάηξα:
Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην.
Μαθξπδεκήηξεο, Α. (1989). Θεωξία ηωλ απνθάζεωλ. Αζήλα-Κνκνηελή, άθθνπιαο.
Μαληδνχθα, Δ. (2005) Ο ζύιινγνο δηδαζθόληωλ ωο θνξέαο δηακόξθωζεο εζωηεξηθήο
πνιηηηθήο: Από ηελ πιεπξά ηωλ εθπαηδεπηηθώλ – Μηα κειέηε πεξίπηωζεο.
(Γηπισκαηηθή εξγαζία, ΔΑΠ). Γηαζέζηκν απφ ην Ηδξπκαηηθφ Απνζεηήξην ηνπ
ΔΑΠ.
Μαπξνγηψξγνο, Γ. (2008). Ζ Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα σο Φνξέαο Γηακφξθσζεο θαη
Άζθεζεο

Δθπαηδεπηηθήο

Πνιηηηθήο.

ην

Α.

Αζαλαζνχια-Ρέππα,

Α.

Γαθνπνχινπ, Μ. Κνπηνχδεο, Γ. Μαπξνγηψξγνο, & Γ. Υαιθηψηεο (Δπηκ.)
Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδωλ. Δθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή. Α΄
Σφκνο, Πάηξα: ΔΑΠ.
Meyers, B., Meyers, J., Gelzheiser, L. (2001). Observing Leadership Roles in Shared
Decision Making: A Preliminary Analysis of Three Teams. Journal of
Educational and Psychological Consultation, 12(4), 277-312.

16

Montana, P., Charnov, B.H. (1993). Μάλαηδκελη, Σεηξά Οηθνλνκία θαη Γηνίθεζε,
Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο.
Μπνπξαληάο, Γ. (2002). Μάλαηδκελη (Θεωξεηηθό ππόβαζξν, Σύγρξνλεο Πξαθηηθέο).
Αζήλα: Μπέλνπ.
Mulford, B., & Silins, H. (2003). Leadership for organisational learning and improved
student outcomes-What do we know? Cambridge Journal of Education, 33(2),
175-195.
Ξεξνηχξε-Κνπθίδνπ, η. (2003). Ζ ζπκκεηνρηθή δηνίθεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα. ην
Ε. Παπαλανχκ, Π. Υαηδεπαλαγηψηνπ (Δπηκ.) Η Γηεύζπλζε ηεο Σρνιηθήο
Μνλάδαο: Τάζεηο θαη Πξαθηηθέο. Θεζζαινλίθε: Δθδνηηθφο Οίθνο Αδεξθψλ
Κπξηαθίδε Α.Δ.
Παηδαγσγηθφ

Ηλζηηηνχην,

επηκ.

νινκψλ

Η.,

Δζωηεξηθή

Αμηνιόγεζε

θαη

Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ζηε Σρνιηθή Μνλάδα. Έλα πιαίζην
εξγαζίαο θαη ππνζηήξημεο, εθδ. Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ηκήκα αμηνιφγεζεο,
Αζήλα 1999.
Παπαδεκεηξαθφπνπινο, Β. (2005). Γηακφξθσζε κηαο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Δπηζηεκνληθό Βήκα, 4, ζ. 84-89.
Pashiardis, P. (1993). Group decision making: The role of the principal. International
Journal of Educational Management, 7(2).
Pashiardis, P. (1994). Teacher participation in decision making. International Journal
of Educational Management, 8(5), 14-17.
Ρεο, Γ. (2004). Γηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ:
Απνινγηζκφο θαη επαλαπξνζδηνξηζκφο. Δπηζεώξεζε Δθπαηδεπηηθώλ Θεκάηωλ,
9, 42-45.

17

αίηεο, Υ. (2008α). Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή & Γηνίθεζε. Αλαθηήζεθε 25 Ννεκβξίνπ,
2016, απφ: http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1093
αίηεο, Υ. (2008β). Οξγάλωζε θαη Γηνίθεζε ηεο Δθπαίδεπζεο. Αλαθηήζεθε 25
Ννεκβξίνπ, 2016, απφ: http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4781/1377.pdf
San Antonio, D. M. (2008). Creating better schools through democratic school
leadership*. International Journal of Leadership in Education, 11(1), 43-62.
Υήξα, Μ., (2016). Ο πξνγξακκαηηζκόο θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηηο κνλάδεο εθπαίδεπζεο
ελειίθωλ

–

Η

αλαγθαηόηεηα

ηνπ

ζηξαηεγηθνύ

θαη

ηνπ

ιεηηνπξγηθνύ

πξνγξακκαηηζκνύ ζηα ζρνιεία δεύηεξεο επθαηξίαο. (Γηπισκαηηθή εξγαζία,
Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην). Γηαζέζηκν απφ ην Ηδξπκαηηθφ Απνζεηήξην
ηνπ ΔΑΠ.

Νόμοι
Νφκνο, 1566/1985 (ΦΔΚ 167Α/30-09-1985). Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξωηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Αζήλα.
ΦΔΚ,

1340/2002:

Καζνξηζκόο Αξκνδηνηήηωλ

θαη

Καζεθόληωλ Γηεπζπληώλ,

Υπνδηεπζπληώλ, Σπιιόγνπ Γηδαζθόληωλ. Αζήλα: ΤΠΔΠΘ.
Δγθχθιηνο,

Φ.3/1105/141440/Γ1/10.09.2015.

Λεηηνπξγία

ζρνιηθώλ

κνλάδωλ

Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2015-2016. Δλεκέξωζε θαη
νδεγίεο. Αζήλα: ΤΠΟΠΑΗΘ.

18

