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Ειζαγυγή
Ζ επηρεηξνχκελε δηνηθεηηθή απνθέληξωζε ή απνζπγθέληξωζε2 ηνπ ειιεληθνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνδεχηεθε απφ ηελ πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ δηνηθεηηθνχ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο απφθαζεο, πνπ ελ δπλάκεη
αλαβάζκηδαλ ην ξφιν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην
πιαίζην απηφ, ν ζρεδηαζκφο-πξνγξακκαηηζκφο λνκνζεηήζεθε, επελδχζεθε ζεσξεηηθά θαη πξνβιήζεθε δηαρεηξηζηηθά κε εκθαηηθφ ηξφπν σο «δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ»
(Τπνπξγείν Παηδείαο Θξεζθεπκάησλ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ - Ηλζηηηνχην
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 2012, ζ. 7).
ηελ εξγαζία απηή, σο κειέηε πεξίπησζεο επηρεηξείηαη ε ζεσξεηηθή θαη
πξαθηηθή ζπλάξζξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο απφθαζεο ζε κηα δεκφζηα ζρνιηθή κνλάδα θαη ε απάληεζε ησλ αθφινπζσλ εξσηεκάησλ: α) πνηνο είλαη ν ξφινο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ δηαδηθαζία απηή θαη β) εληνπίδεηαη δηάζηαζε θαη δηελέμεηο κεηαμχ
ζεζκηθψλ πξνβιέςεσλ θαη νξγαλσζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ; Σν
ζέκα πξνζεγγίδεηαη ππφ ην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ νξγαλσζηαθψλ, ελδερνκέλσο δε θαη πεξηπησζηνινγηθψλ, ραξαθηεξηζηηθψλ
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αλαθνξάο θαη απνηππψλεη ηελ πξνζπάζεηα ζρεδηαζκνχ
θαη εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο.

1

Η ζσολική μονάδα αναθοπάρ

Ζ ζρνιηθή κνλάδα ηνπ παξαδείγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά:
 Οξγαληθόηεηα- ζέζε: 12/ζέζην δεκφζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ζε εκηαζηηθή
πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο.
 Τύπνο ζρνιείνπ: πκπεξηιήθζεθε ζηα πξψηα 801 ρνιεία Δληαίνπ Αλακνξθσκέλνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΔΑΔΠ) απφ ην ζρνιηθφ
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Σν παξφλ θείκελν απνηειεί ζρεδίαζκα (drafto only) ζεηξάο εξγαζηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην ΔΑΠ γηα ηελ ελφηεηα ΔΚΠ62.
2
Γηα ην πεξηερφκελν ησλ φξσλ απνθέληξωζε-απνζπγθέληξωζε βι. ζρεη. Αλδξένπ
(1996) θαη Παπαθσλζηαληίλνπ (2012).
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έηνο 2010-2011 έσο θαη ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 (Τπνπξγηθή
Απφθαζε ππ. αξηζ. Φ.12/620/61531/Γ1, 09-06-2010).
 Αξηζκφο απαζρνινχκελσλ εθπαηδεπηηθψλ: 22-24 θαη’ έηνο. Δμ απηψλ:
 14 ηνπ θιάδνπ ΠΔ70-Γαζθάισλ, νη ππφινηπνη ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο,
 16 κφληκνη εθπαηδεπηηθνί κε νξγαληθή ηνπνζέηεζε ζην ζρνιείν
θαη νη ππφινηπνη αλαπιεξσηέο,
 εθ ησλ 16 κνλίκσλ εθπαηδεπηηθψλ νη 14 κε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία άλσ ησλ 15 εηψλ θαη νη 12 άλσ ησλ 20 εηψλ, κε ηα πεξηζζφηεξα έηε εμ απηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν.
 Σπνπδέο: ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηεο
εηδηθφηεηάο ηνπο. Μφλν έλαο εθπαηδεπηηθφο κε ζπκπιεξσκαηηθά ηππηθά
πξνζφληα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο (δεχηεξν πηπρίν, κεηεθπαίδεπζε, κεηαπηπρηαθφ, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θ.ιπ.) θαη έλαο αθφκε
κε ζπκκεηνρή ζε ελδνυπεξεζηαθέο δξάζεηο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο,
κέζσ παξαθνινχζεζεο ζρεηηθψλ ζεκηλαξίσλ.
 Λνηπά νξόζεκα: Αλάιεςε θαζεθφλησλ λένπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαηά
ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο. Πξνεγνχκελεο πεξίνδνη Γηεχζπλζεο ηνπ ζρνιείνπ ππφ θαζεζηψο πεηζηηθνύ έσο θαη απηαξρηθνύ ηξφπνπ ιήςεο απνθάζεσλ. Παξνπζία ηνπ ίδηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ απφ ην έηνο 2003 θαη
εληεχζελ.
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Ππογπαμμαηιζμόρ και λήτη απόθαζηρ ζηην εκπαίδεςζη

2.1 Εννοιολογική οπιοθέηηζη
Ζ έληαμε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ, σο βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ζπληζηά ζρεηηθά
πξφζθαην θαηλφκελν (αΐηεο, 2008, ζ. 80). Ζ αλαγλψξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζρεδηαζκνχ-πξνγξακκαηηζκνχ ζην ρψξν ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ δηάθνξσλ ζεσξηψλ ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο πξνζέθεξαλ ην πιαίζην, ψζηε πνιιέο απφ ηηο δηακνξθνχκελεο θαηά πεξηφδνπο απφςεηο γηα ηε δηνίθεζε-κάλαηδκελη λα εθαξκνζηνχλ ζην
ρψξν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηκήκα ηεο νπνίαο απνηειεί θαη ε εθπαίδεπζε.
Παξά ηελ ηδηνκνξθία θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ
(Κνπηνχδεο, 2008α, ζ. 33), ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ απαηηεί
ηε δηνίθεζή ηνπο ζηε βάζε δηαδηθαζηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ
νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά ηηο εηζξνέο ζε ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ππφ κνξθή εθξνψλ (Πεηξίδνπ, 2000).
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Ο πξνγξακκαηηζκφο νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ
ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ επίηεπμήο ηνπο. πληζηά ην πξψην
ζηάδην ηεο δηνίθεζεο θαη δηαθξίλεηαη ζε (Καηζαξφο, 2008, ζ. 55 · Κνπηνχδεο,
2008β, ζ. 55 ·1999, ζ. 46):




Σηξαηεγηθό, πνπ εζηηάδεη ζην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ ηεο δηνίθεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο.
Λεηηνπξγηθό, κε πεξηνξηζκέλν εχξνο ιεηηνπξγηψλ, εθαξκφδεηαη
ζην θαηψηεξν επίπεδν ηεο δηνίθεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηνπο βξαρππξφζεζκνπο – άκεζνπο ζηφρνπο.

Ωο δηαδηθαζία, ν πξνγξακκαηηζκφο δηέξρεηαη απφ κηα ζεηξά ζηαδίσλ,3
ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία νη «κέηνρνη» ηνπ νξγαληζκνχ (Everard & Morris,
1999, ζ. 171) βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε πιεζψξα παξακέηξσλ, πξνηάζεσλ θαη
ζρεδίσλ πνπ απαηηνχλ ηε ιήςε επηρεηξεζηαθψλ απνθάζεσλ. Τπφ ηνλ όξν επηρεηξεζηαθή απόθαζε νξίδνπκε ηε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ππφ ζπλζήθεο ειεπζεξίαο, δειαδή ρσξίο νη επηιέγνληεο
λα πθίζηαληαη ηελ ηεξαξρηθή άζθεζε εμνπζίαο ππφ κνξθή εληνιήο, θαη ππφ ηελ
πξνυπφζεζε πσο νη απνθάζεηο απηέο έρνπλ επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη δελ αθνξνχλ ηνλ θάζε κέηνρν αηνκηθά.
Ζ ιήςε ππεξεζηαθψλ απνθάζεσλ αθνινπζεί θαη απηή, σο δηαδηθαζία,
κηα ζεηξά ζηαδίσλ,4 ελψ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο νη απνθάζεηο απηέο πξνζδηνξίδνληαη σο (Κνπηνχδεο, 1999, ζζ. 203-206):


Πξνγξακκαηηζκέλεο ή απξνγξακκάηηζηεο, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα επαλάιεςεο θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο
ηνπο.



Σηξαηεγηθέο, δηαρεηξηζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο, αλάινγα κε ην επίπεδν δηνίθεζεο ζην νπνίν ιακβάλνληαη – αλψηεξν, κεζαίν θαη
θαηψηεξν αληίζηνηρα.

Ωο δηαδηθαζίεο, ηφζν ν πξνγξακκαηηζκφο φζν θαη ε ιήςε απφθαζεο πθίζηαληαη κηα ζεηξά πξνυπνζέζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή έθβαζή ηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλζεηφηεηα ησλ ίδησλ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ παξεκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ηελ αδπλακία αζθαινχο πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ εθβάζεσλ θαη ηελ ελδερφκελε έιιεηςε ηνπ
απαξαίηεηνπ ρξφλνπ. ην πεδίν δε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ν πξνγξακκαηηζκφο
θαη ε ιήςε απφθαζεο εμαξηψληαη επίζεο απφ ηε δνκή κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήηωλ πνπ πθίζηαηαη θαηά πεξίπησζε.
3
4

Βι. ζρεη. Κνπηνχδεο (1999, ζ. 53)
Ό.π., ζ. 212
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2.2 Σηπαηηγικόρ και λειηοςπγικόρ ππογπαμμαηιζμόρ ζηην εκπαιδεςηική μονάδα
Πξνζδηνξίζακε ηνπο δπν ηχπνπο πξνγξακκαηηζκνχ (ζηξαηεγηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ) σο πξνο ην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο, ην εχξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζην νπνίν αλαθέξνληαη θαη ην εχξνο ηνπ ρξφλνπ πξνο ην νπνίν θαηαηείλνπλ. Ζ εθαξκνγή
ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ σο πξνηχπσλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ πξνυπνζέηεη απμεκέλν βαζκφ απηνλνκίαο, δειαδή ηε δπλαηφηεηα ηα
ζρνιεία λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα έλα επξχ θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο,
θάηη πνπ ζπλαξηάηαη αθελφο απφ ηε δνκή κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ, δειαδή
ην βαζκφ απνθέληξσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη αθεηέξνπ απφ ην
ραξαθηήξα ησλ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ, δειαδή ηε δέζκεπζε ή ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο (Λαΐλαο, 2000, ζ. 33). Σν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθφ (Καηζαξφο, 2008, ζ.
103 · Μαπξνγηψξγνο, 2008, ζ. 121 · OECD, 2015) θαη ν απνθάζεηο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ιακβάλνληαη ζε εζληθφ επίπεδν, θαζηζηψληαο σο ζχζηεκα αλαθνξάο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελ γέλεη, κε ηε ζρνιηθή κνλάδα λα παξακέλεη ν
ηειηθφο απνδέθηεο εθαξκνγήο ησλ θεληξηθψλ απνθάζεσλ, ζε έλα πιαίζην ηεξαξρηθνχ ειέγρνπ πνπ επηβάιιεη ηε δέζκεπζε γηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε.
Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ θεληξηθή εμνπζία, δειαδή ην Τπνπξγείν Παηδείαο πνπ ραξάδεη
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ελψ ζην επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, παξφηη έρνπλ
ζεσξεηηθά αξρίζεη λα δηακνξθψλνληαη ζπλζήθεο ζρεηηθήο απμεκέλεο απηνλνκίαο (Κνπηνχδεο, 2012), εληνχηνηο απηέο ππνλνκεχνληαη απφ ηελ απνπζία νξγαλσζηαθψλ5 θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ (Λαΐλαο, 1993, ζ. 271 · Τθαληή &
Βνδαΐηεο, 2005, ζ. 40), θπξίσο φκσο απφ ηελ χπαξμε ελφο εμαληιεηηθνχ πιέγκαηνο θαλφλσλ δηθαίνπ (λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ) πνπ ξπζκίδνπλ αζθπθηηθά θαη κέρξη ηειεπηαίαο ιεπηνκέξεηαο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Έηζη, ν ιεηηνπξγηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη νη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη ησλ ζρνιείσλ ζπληζηνχλ κελ ζηάδην πξνο
ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ (Κνπηνχδεο, 2008β, ζ. 57), θαη’ νπζίαλ
φκσο πξφθεηηαη γηα θαζ’ ππφδεημε ζηφρνπο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο,6 αλαηξψ-
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Π.ρ. ε κε ζηαζεξφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ην ρξφλν εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην ρξφλν παξακνλήο ηνπο ζην ζρνιείν, ηηο ζρνιηθέο
δηαθνπέο θ.ιπ. αιιά θαη ηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ
ζρνιείσλ (Αλδξένπ, 1996).
6
Δλδεηθηηθφ ηνπ αζθπθηηθνχ ηφπνπ κε ηνλ νπνίν ε θεληξηθή εμνπζία ζέηεη, θαη θαη’
νπζίαλ ππαγνξεχεη, ην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ είλαη νη εηήζηεο εγθχθιηνη πξνγξακκαηηζκνχ πνπ απνζηέιιεη ζηα ζρνιεία ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Λακβάλνληαο
σο παξάδεηγκα ην ρψξν ηεο Α/βαζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ εγθχθιην πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο 2014-2015 (Δγθχθιηνο ππ. αξηζ. πξση. Φ.12/390/92065/Γ1, 13-06-2014) θαζνξίδνληαη επαθξηβψο θαη κέρξη ηειεπηαίαο ιεπηνκέξεηαο φιεο νη ιεηηνπξγίεο ησλ ζρνιείσλ (απφ
ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα έσο θαη ηε κεηαθνξά ηεο καζεηηθήο ηζάληαο) κέζσ ιεπηνκεξνχο
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ληαο έηζη ζηελ πξάμε ηηο φπνηεο δπλαηφηεηεο ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ αλάπηπμε
θαη πινπνίεζε δηθψλ ηνπο ζηφρσλ. Τπφ απηφ ην πιαίζην απζηεξνχ δηνηθεηηθνχ
ειέγρνπ, νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ησλ ζρνιείσλ ζπληζηνχλ πεξηζζφηεξν εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ αλψηεξσλ θιηκαθίσλ πνπ δηαβηβάδνληαη ππφ
κνξθή εληνιψλ, παξά «ζπλεηδεηή έθθξαζε ηεο βνχιεζεο επηινγήο κηαο ελέξγεηαο» (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008, ζ. 76), κε δπλάκελεο λα επεξεάζνπλ ηελ
θνπιηνχξα ησλ ζρνιείσλ θαη ηε δηδαζθαιία σο θαηλνηφκν επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
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Η διαδικαζία ππογπαμμαηιζμού και λήτη απόθαζηρ ζε ένα
εγσείπημα ενδοζσολικήρ επιμόπθυζηρ

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ
θαη ιήςεο απφθαζεο, θαζψο θαη ηνπ ξφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηέο, ππφ
ην πιαίζην ησλ ζεσξεηηθψλ επηζεκάλζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ, ζα επηρεηξεζεί ε
κειέηε απηψλ κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο, πνπ ππφ κνξθή κειέηεο πεξίπησζεο αθνξά ηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ηέζεθε σο πιαίζην αλαθνξάο.
Σν φιν εγρείξεκα ζα αλαπηπρζεί επί ηεο βαζηθήο παξαδνρήο πσο θάζε πξνγξακκαηηζκφο ζπληζηά απφθαζε, θαη’ νπζίαλ κηα ζεηξά ιήςεο δηαδνρηθψλ απνθάζεσλ επί ελφο εθάζηνπ ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ.

3.1 Θεζμική νομιμοποίηζη: ζςνάθεια ζηπαηηγικών και λειηοςπγικών ζηόσυν και ανάδειξη ηος πόλος ηυν ζςμμεηεσόνηυν
Ωο πεδίν ζπλάξζξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο απφθαζεο ιακβάλνπκε ην εγρείξεκα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο
ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα αλαθνξάο. Σν εγρείξεκα ζπληζηά πεξίπησζε επηρεηξεζηαθήο απφθαζεο, ππφ ηελ έλλνηα πσο αθνξά ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ, θαη ιήθζεθε ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο
(Αζαλαζνχια-Ρέππα, 2008), θαζψο δελ κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ εκπιεθνκέλσλ, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο φζν θπξίσο ζηε θάζε
εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο.
Καζψο ην ζρνιείν είλαη εληαγκέλν ζην πιέγκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο,
πνπ πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλα φξγαλα γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ φζν θαη ηελ
παξνρή ζπκβνπιεπηηθνχ-ππνζηεξηθηηθνχ έξγνπ, απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε ελεξαλαθνξάο ζηα εηδηθά ρσξία έμη (6) λφκσλ, ηξηψλ (3) Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ, 22 Τπνπξγηθψλ
Απνθάζεσλ θαη 26 εγθπθιίσλ. Αλάινγν δεζκεπηηθφ πεξηερφκελν παξνπζηάδεηαη ζηηο αληίζηνηρεο εγθπθιίνπο φισλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ (βι. ζρεη. ηηο εγθπθιίνπο πξνγξακκαηηζκνχ απφ ην
ζρνιηθφ έηνο 2011-2012 θαη εληεχζελ πνπ παξαηίζεηαη ζηηο πεγέο). Δπηηνκή ηεο θαζ’ ππαγφξεπζε ζηνρνζεζίαο πξνο ηα ζρνιεία κπνξεί λα ζεσξεζεί ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο
Αμηνιφγεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014, φπνπ ελψ ηππηθά ε
επηινγή ησλ ρεδίσλ Γξάζεο αθνξνχζε πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα φξηδε ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, νπζηαζηηθά ππνδεηθλχνληαλ πξνο ηα ζρνιεία ηα ζέκαηα ησλ ρεδίσλ απηψλ (Δγθχθιηνο
ππ. αξηζ. πξση. 190089/Γ1, 10-12-2013).
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γνπνίεζε ησλ νξγάλσλ απηψλ, έηζη ψζηε ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ε
πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ελ γέλεη λα απνθηήζνπλ θαηαξρήλ ηε ζεζκηθή λνκηκνπνίεζε. χκθσλα κε ην λφκν-πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε «ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ απνηειεί ζπιινγηθφ φξγαλν γηα ηε ράξαμε ησλ θαηεπζχλζεσλ γηα
ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ» (Νφκνο 1566/1985, άξζξν 11, πεξίπη. Σ, παξ. 3). Ο
λφκνο, ινηπφλ, νξίδεη κε ζαθήλεηα ην ξφιν ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Με βάζε φζα επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ γηα ηα φξηα
απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη εθηθηά κφλν ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ζπλεπψο αλαθεξφκαζηε απνθιεηζηηθά ζε ιεηηνπξγηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο, θάηη πνπ δειψλεηαη ζαθψο θαη ζην θείκελν ηνπ λφκνπ απφ ηελ επηζήκαλζε γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Οη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη πνπ θαζνξίδνληαη ζην επίπεδν ηνπ ιεηηνπξγηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ νθείινπλ λα είλαη ζε άκεζε ζρέζε εμάξηεζεο κε ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (Κνπηνχδεο, 1999, ζ. 49),
δειαδή ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ε αλάπηπμε ελφο πξνγξάκκαηνο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο σο ιεηηνπξγηθνχ ζηφρνπ ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζχκθσλε κε ηε ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε γηα
ηελ πξνψζεζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε
πιήζνο ζρεηηθψλ λνκνζεηεκάησλ.7 Δλδεηθηηθέο είλαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην
πιαίζην θαζεθφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ εθπαίδεπζεο (Τπνπξγηθή
Απφθαζε ππ. αξηζ. Φ.353.1/324/105657/Γ1, 16-10-2002):
 Οη εθπαηδεπηηθνί «αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο […] ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο […] φζν θαη κε ηελ απηνεπηκφξθσζε» (άξζξν 36, παξ. 23).
 «Ο Γηεπζπληήο ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη ηνπο ρνιηθνχο πκβνχινπο πξνσζεί ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα [….] Ο ίδηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο» (άξζξν 30, παξ. 1).
 «Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ πξέπεη […] λα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο,
ψζηε ηα κέιε ηνπ λα επηκνξθψλνληαη δηαξθψο, λα αλαλεψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο» (άξζξν 38, παξ. 2, ρσξ. β).
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Βι. ζρεη. ην λ.1566 (άξζ. 28 & 29), ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (Π.Γ.201/1998, άξζξν 14), ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ θαζεθφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ. αξηζ.
Φ.353.1/324/105657/Γ1, 16-10-2002) αιιά θαη ηηο εγθπθιίνπο πξνγξακκαηηζκνχ θάζε ζρνιηθνχ έηνπο, φπνπ γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηηο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο.
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 «Ο ρνιηθφο χκβνπινο […] ελζαξξχλεη, ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί ηηο
ελδνζρνιηθέο πξνζπάζεηεο επηκφξθσζεο ζηα ζρνιεία ηεο επζχλεο ηνπ»
(άξζξν 8, παξ. 1, ρσξ. γ).
 Οη ρνιηθνί χκβνπινη «ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ κε ζθνπφ […] ηελ νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζήο ηνπο (ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε) …» (άξζξν 10, παξ. 2, ρσξ. γ).
Σν πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην, ινηπφλ, λνκηκνπνηεί ην ιεηηνπξγηθφ ζηφρν θαη πξνζδηνξίδεη θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ηφζν κεηαμχ ησλ «κεηφρσλ» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ (Γηεπζπληήο θαη εθπαηδεπηηθνί) φζν θαη ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ νξγάλνπ παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο (ρνιηθφο χκβνπινο). Πξνζδηνξίδεη επίζεο ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην ξφιν ηνπ θαζελφο ζηε δηαδηθαζία απηή: θαζνδεγεηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ γηα ην ρνιηθφ
χκβνπιν, νξγαλσηηθφ θαη δηεθπεξαησηηθφ γηα ην Γηεπζπληή, αλαδεηθλχνληαο
παξάιιεια ηελ αηνκηθή επζχλε θαζελφο εθπαηδεπηηθνχ (απηνεπηκφξθσζε), φζν
θαη ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ, πνπ παξακέλεη ην θπξίαξρν φξγαλν ράξαμεο
θαη εθαξκνγήο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (Νφκνο
1566/1985, άξζξν 11, πεξίπη. Σ, παξ. 3). Σέινο, νη επηζεκάλζεηο απηέο επαλαιακβάλνληαη θαη’ έηνο ζηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ απνζηέιινληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπνπ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά θαη ζην ζέκα
ηεο επηκφξθσζεο.8
Σα παξαπάλσ ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ επαξθή γηα ηελ απάληεζε
ηνπ εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ζπκκεηνρήο ηνπ
πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο. Ωζηφζν, ε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο απφθαζεο δελ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ
ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο ξφινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο ππεηζέξρνληαη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν ιήςεο ηεο απφθαζεο, ηα ηδηαίηεξα νξγαλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ελδερφκελε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ «θνπιηνχξα» ηνπ ζρνιείνπ, ζηνηρεία πνπ νη Everard θαη Morris (1999) ραξαθηεξίδνπλ σο «ζπζηαηηθά νξγαληζκψλ» (ζ. 184). Οξηζκέλεο απφ ηηο παξακέηξνπο απηέο ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα, επηρεηξψληαο λα εληνπίζνπκε πξνζθφκκαηα ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα αλαθνξάο.

3.2 Η διαδικαζία λήτηρ απόθαζηρ: θεζμικέρ πποβλέτειρ και οπγανυζιακά πποζκόμμαηα
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνθχπηεη σο αηνκηθφο αιιά θαη ζπιινγηθφο ζηφρνο. πλεπψο, θάζε πξνζπάζεηα π-
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Βι. ζρεη. ηηο εγθπθιίνπο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ παξαηίζεληαη ζηηο πεγέο ηεο εξγαζίαο

απηήο.
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ινπνίεζεο ελφο ελδνζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο νθείιεη λα ιακβάλεη
ππφςε θαη λα εκπιέθεη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππφ ηελ άκεζε ηδηφηεηά
ηνπο σο επαγγεικαηηψλ ηεο εθπαίδεπζεο – άξα ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ θαη
σθεινχκελσλ απφ ην απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο απηήο – φζν θαη σο κειψλ ηνπ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο. Τπφ απηφ ην πιαίζην, ν «ζπλαπνθαζηζηηθφο»
ηξφπνο ιήςεο ηεο απφθαζεο (Everard & Morris, 1999, ζ. 72) πξνθχπηεη ηφζν
σο ζεζκηθά ππαγνξεπφκελνο φζν θαη σο ν πιένλ θαηάιιεινο, νκνηάδνληαο πξνο
κηα κνξθή θαηαλεκεκέλεο εγεζίαο πνπ επηδηψθεη ηελ αλάδεημε ηεο θνπιηνχξαο
ζθέςεο ηνπ νξγαληζκνχ σο ελζωκαηωκέλεο ηδηόηεηαο θαη φρη απιά σο ηνπ αζξνίζκαηνο θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Hargreaves & Fink, 2003, ζ. 699).
Ζ επηηπρήο άζθεζε ελφο ζπλαπνθαζηζηηθνχ ηξφπνπ ιήςεο απφθαζεο
εμαξηάηαη θαηαξράο απφ ηα νξγαλσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαληζκνχ. ηε
ζρνιηθή κνλάδα αλαθνξάο, απηά έζεηαλ εμαξρήο ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο
πνπ ζρεηίδνληαλ κε:


Σελ αλάπηπμε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζρνιείσλ ΔΑΔΠ ζηηο ψξεο 8.00-14.00, εμαληιψληαο ην σξάξην ππνρξεσηηθήο
παξακνλήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν.



Σελ πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ «πάληνηε εθηφο ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ»
(Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ. αξηζ. Φ.353.1/324/105657/Γ1, 16-102002, άξζξν 37, παξ. 7) θαη κε ππνρξεσηηθή ηε ζπκκεηνρή ηνπ
δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (φ.π., παξ. 3).

Οη παξαπάλσ λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο έξρνληαη ζε πξνθαλή ζχγθξνπζε, θαζψο ε εθαξκνγή ηεο πξψηεο νδεγεί ζε αδπλακία πινπνίεζεο ηεο δεχηεξεο, άξα ζηελ θαηαξρήλ ππνλφκεπζε θάζε πξνζπάζεηαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη
ιήςεο απφθαζεο. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ δηαζηήκαηνο πξν ηεο έλαξμεο ησλ καζεκάησλ (1-10 επηεκβξίνπ) δπλεηηθά εμαζθάιηδε ην ρξφλν γηα ηε δηεθπεξαίσζε
ησλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, σζηφζν ε εθαξκνγή ηνπο ζην εχξνο ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζε πεξηφδνπο εθηφο ππεξεζηαθνχ σξαξίνπ απαηηεί πςειφ
βαζκφ εζεινληηθήο δέζκεπζεο εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θάηη πνπ κπνξεί
λα επηηεπρζεί κφλν ζε έλα πεξηβάιινλ θαηλνηφκνπ επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο.
Δλψ, ινηπφλ, ην ζεζκηθφ πιαίζην πξνλνεί θαηαξρήλ γηα ηε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο απφθαζεο, δελ εμαζθαιίδεη ηηο νξγαλσζηαθέο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο, νη νπνίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απαηηνχλ ηξνπνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο ηνπο (Αλδξένπ, 1996).
Ζ θπξηαξρνχζα «θνπιηνχξα» ηνπ ζρνιείνπ ζπληζηνχζε επίζεο ζεκαληηθφ πξφζθνκκα ζηε δηαδηθαζία. Ζ ζπλερήο παξνπζία ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ επί ζεηξά εηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, θαη κάιηζηα ππφ θαζεζηψο
8

ιεηηνπξγίαο πεηζηηθνύ έσο θαη απηαξρηθνύ ηξφπνπ εθ κέξνπο ησλ πξνεγνχκελσλ
Γηεπζπληψλ, είρε νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ελφο habitus9 κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ απνηίλαμε επζπλψλ θαη ηε λσζξφηεηα. Παξφηη νη εθπαηδεπηηθνί ππαηλίζζνληαλ κε ζαθήλεηα πσο δελ ηνπο ηθαλνπνηνχζε ν ηξφπνο πνπ «ιεηηνπξγνχζαλ ηα πξάγκαηα», ε πξνζπάζεηα ελεξγνπνίεζήο ηνπο ζηα ζέκαηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιήςεο απφθαζεο ελείρε ζεκαληηθφ θίλδπλν αλάπηπμεο «νξγαλσζηαθψλ ζπγθξνχζεσλ» (Everard & Morris, 1999, ζ. 125), ηδηαίηεξα απέλαληη ζε
έλαλ θαηλνχξην Γηεπζπληή πνπ επηδεηνχζε λα αιιάμεη ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ
ζρνιείνπ (φ.π., ζ. 31) θαη φρη απιά λα εθαξκφδεη ηνπο θαλφλεο ηεο ηεξαξρηθήο
νξγάλσζεο θαη λα αζθεί επηξξνή ράξηλ απηψλ. εκεησηένλ φηη ε πνιπεηήο εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο θαη ε απνπζία
εκπινθήο ηνπο ζε δηαδηθαζίεο νπζηαζηηθήο επηκφξθσζεο κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνχ ηνπο πηπρίνπ, ζπληζηνχζαλ ζηνηρεία πνπ είραλ δηακνξθψζεη κηα ηζρπξή
παξάδνζε, ππφ κνξθή αμηαθνύ ζπζηήκαηνο (φ.π., ζ. 216), κε ζπκθηιησκέλνπ κε
ηελ αλάγθε δηαξθνχο επηκφξθσζεο, ηδηαίηεξα φηαλ απηή έπξεπε λα γίλεη κε ηελ
ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ θαη εθηόο ωξαξίνπ εξγαζίαο.10
Ζ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, παξφηη ζεζκηθά θαζνξηζκέλε, δελ ήηαλ εθηθηή, θπξίσο ιφγσ ηεο ππεξεζηαθήο ηνπ αδξάλεηαο θαη
ηεο αδπλακίαο ηνπ λα ππνζηεξίμεη ηέηνηεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο. Απηφ απφ ηε
κηα ζηεξνχζε απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ ηελ φπνηα θαζνδεγεηηθήππνζηεξηθηηθή ζπλέξγεηα ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, αιιά θαη ηε ζεζκηθή πιεξφηεηα (ελδερνκέλσο θαη ηε λνκηκνπνίεζε) κηαο δηαδηθαζίαο πνπ εληαζζφηαλ
ζηνλ ππεξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ. Παξάιιεια δεκηνπξγνχζε πιαίζην ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, θαζφζνλ ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ έπξεπε λα αλαδεηήζεη είηε ηε βνήζεηα άιισλ-εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, εγείξνληαο δήηεκα ζεζκηθήο ή δενληνινγηθήο «λνκηκνπνίεζεο» ηεο παξνπζίαο ηνπο ζην ζρνιείν,11
είηε λα αμηνπνηήζεη ηνπο πεξηνξηζκέλνπο «επηζηεκνληθνχο πφξνπο» πνπ κπνξνχζαλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα κέιε ηνπ.
9

H έλλνηα ηνπ habitus πξνζδηνξίδεηαη σο λνεηηθή δνκή θαη άξξεηνο θαλφλαο (nomos)
αληίιεςεο θαη πξαθηηθήο πνπ «έρεη επηβιεζεί ζε φιεο ηηο δηάλνηεο πνπ θνηλσληθνπνηήζεθαλ κε
έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν» (Bourdieu, 2000, ζ. 126). ηελ πεξίπησζή καο πξνθαλψο αλαθεξφκαζηε ζηε δηαδηθαζία ηεο δεπηεξνγελνχο-επαγγεικαηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο.
10
Ζ επηζήκαλζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ παζεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο αθξναηψλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επηκνξθσηηθψλ εκεξίδσλ ηνπ
ρνιηθνχ πκβνχινπ. Δπίζεο, ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ηεο επηκφξθσζεο εθηφο σξαξίνπ
εξγαζίαο ζπληζηνχζε ηφζν πξαθηηθφ πξφβιεκα φζν θαη δηαξθή επηζήκαλζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ιφγνπ πνπ απαηηεί επηκφξθσζε εθηφο σξαξίνπ εξγαζίαο ή κε απαιιαγή απφ ηα δηδαθηηθά
θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βι. ζρεη. ηηο ζέζεηο ηεο ΓΟΔ γηα ηελ επηκφξθσζε (Γηδαζθαιηθή
Οκνζπνλδία Διιάδαο, 2008).
11
Π.ρ. ε δπλαηφηεηα άηππεο εκπινθήο, ππφ κνξθή «θξηηηθνχ θίινπ», ρνιηθνχ πκβνχινπ απφ άιιε πεξηθέξεηα απνξξίθζεθε εμαξρήο θαζψο ήγεηξε δεηήκαηα εζηθήο «λνκηκνπνίεζεο» ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην ζρνιείν. Δπίζεο, εληνπίζηεθαλ θαη ζπλαθφινπζα πξαθηηθά
δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε πξφζθιεζεο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε.

9

4

Σςμπέπαζμα

ηα φξηα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε δηαδηθαζία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ππνλνκεχεηαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε απηνλνκία ησλ
δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη απφ ηελ ηεξαξρηθή δνκή κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ. Ωο απνηέιεζκα, ν πξνγξακκαηηζκφο θαηαιήγεη ζε κεγάιν βαζκφ
ζηελ αληηγξαθή ησλ θαζ’ ππφδεημε ζηφρσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ελψ αθφκε
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηρεηξνχληαη θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο, απηέο κέλνπλ
κεηέσξεο ππφ ην πξίζκα νξγαλσζηαθψλ δπζρεξεηψλ θαη αλεπαξθψλ πξνβιέςεσλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ν ζεζκνζεηεκέλνο ζπλαπνθαζηζηηθφο ηξφπνο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζπληζηά αλαγθαία, φρη φκσο θαη
επαξθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θνηλή δέζκεπζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηδηαίηεξα αλ απηή πεξηιακβάλεη ζηφρνπο πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ
ηα ζηελά ππεξεζηαθά θαζήθνληα θαη «πξνθαινχλ» ηελ θπξηαξρνχζα θνπιηνχξα θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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