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ΠΕΡΊΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της κατανεμημένης ηγεσίας και της 

συμμετοχικής λήψης αποφάσεων στο εκπαιδευτικό διοικητικό σύστημα. Σκοπός της 

έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι να εξετάσει και να διερευνήσει τις στάσεις και τις 

απόψεις των Διευθυντών σχετικά με τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων στις σχολικές 

μονάδες καθώς και να αναδείξει τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή τη 

διαδικασία τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας πραγματοποιείται μια θεωρητική προσέγγιση του θέματος 

και διασαφηνίζονται και αναλύονται διάφορες έννοιες που σχετίζονται με την ηγεσία στην 

εκπαίδευση. Στη συνέχεια, αναλύονται τα διάφορα μοντέλα ηγεσίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά αυτής της ηγεσίας, με αναφορά στην 

ηγεσία στο πλαίσιο των ελληνικών σχολείων. Ακόμη, παραθέτονται τα χαρακτηριστικά  

και το προφίλ του κατάλληλου ηγέτη, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο 

Διευθυντής της εκάστοτε σχολικής μονάδας. Επίσης, αναλύεται το πώς το μοντέλο αυτό 

της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων εφαρμόζεται στο σχολικό πλαίσιο και ποιες είναι οι 

επιπτώσεις αυτής της εφαρμογής.  

 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύεται το ερευνητικό κομμάτι καθώς και η 

μεθοδολογία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει την 

ποιοτική ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι 12 Διευθυντές σχολικών 

μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην 

διεξαγωγή αυτής της έρευνας . Η έρευνα, λοιπόν, προσπαθεί να εξετάσει τις στάσεις και 

τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αυτών, σχετικά με την εφαρμογή της  συμμετοχικής 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην εκπαίδευση, με την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών 

να συμμετέχουν. Εξετάζει ακόμη, τη στάση και την συμπεριφορά των εκπαιδευτικών 

απέναντι σε αυτή τη διαδικασία και τέλος προσπαθεί να διερευνήσει τις απόψεις τους 

σχετικά με τα οφέλη και τα θετικά αποτελέσματα που πιστεύουν πως θα προκύψουν από 

τη συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε ό,τι αφορά τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς. Ακόμη, αναφέρονται τα προβλήματα που συναντώνται κατά την 

εφαρμογή αυτής της διαδικασίας και τέλος, 

προτείνονται κάποιες πιθανές λύσεις ώστε να ενισχυθεί αυτή η διαδικασία και να είναι πιο 

εφαρμόσιμη σε όλο και περισσότερες σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί να  

συμβάλλουν όλο και ενεργητικά. 

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της 
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έρευνας και αναλύει τις παραπάνω προτάσεις που καλέστηκαν οι εκπαιδευτικοί να 

εκφράσουν.   

Λέξεις-κλειδιά: ηγεσία, σχολική μονάδα, συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων 

The present project deals with the issue of the distributed leadership and the participatory 

decision-making process in the educational administrative system. The purpose of the 

research which was conducted is to examine and to analyze the opinions of the school 

managers concerning the participatory decision-making in the schools and also to 

designate the positive results which are emerged from this procedure, not only for the 

students but also the teachers. 

 

In the first part, a theoretical approach of the issue is analyzed and some definitions which 

are related with leadership in the education are clarified. Subsequently, various models of 

the leadership in the educational system are analyzed and the characteristics of this 

leadership are presented and especially in greek schools. Also, the characteristics and the 

profile of the adequate leader are analyzed and how the model of this   participatory 

decision-making is applied in schools and which the  consequences of this implementation 

are. 

 

In the second part, the research component is analyzed as well the methodology of  the 

research. More specifically, the quality analysis of the questionnaires which were  

completed by the 12 directors of the schools of the Primary Education is analyzed. In other 

words, the research tries to examine the teachers’ opinions concerning the implementation 

of the participatory decision-making process in the education with the encouragement of 

the teachers to be participated. Also, tries to examine whether teachers participate or not in 

this procedure. In addition, the teachers were asked about the benefits and the positive 

results of this process and also about the problems that there might be. In the end, teachers 

suggested some improvements and changes so that the teacher participate in a more active 

way. 

In the third part, there are the conclusions of the research and some improvements of the 

educational system are analyzed.   

  Key-words: leadership, school, participatory decision making process 
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