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Abstract: The present research investigates the readiness of the primary schools of Crete to
distribute the leadership. It was implemented in April 2020. The research involved 345 teachers,
who in the school year 2019-2020 served in the Primary Schools of the Region of Crete. The
data collection, which was mainly quantitative, was carried out through an electronic
questionnaire. According to the results of the research, the readiness of the primary schools of
Crete to distribute the leadership is at moderate levels. Participants were also very positive
about the possible implementation of distributed leadership in their school. In their opinion, the
possible benefits that arise are the distribution of leadership, the improvement of the
organization, the improvement of the school culture, the strengthening of the collective
responsibility, the self-improvement of the members and finally the promotion of learning.
Keywords: distributed leadership, elementary school, teachers
Περίληψη: Η παρούσα έρευνα διερευνά την ετοιμότητα των δημοτικών σχολείων της Κρήτης
να κατανείμουν την ηγεσία. Υλοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020. Στην έρευνα συμμετείχαν
345 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι το σχολικό έτος 2019-2020 υπηρετούσαν στα Δημοτικά Σχολεία
της Περιφέρειας Κρήτης. Η συλλογή των δεδομένων, που ήταν κυρίως ποσοτικά,
πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας η ετοιμότητα των δημοτικών σχολείων της Κρήτης να κατανείμουν την ηγεσία
βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα. Επίσης, οι συμμετέχοντες ήταν πολύ θετικοί απέναντι στον
ενδεχόμενη εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας στο σχολείο τους. Σύμφωνα με τη γνώμη
τους τα πιθανά οφέλη που προκύπτουν είναι η κατανομή της ηγεσίας, η βελτίωση του
οργανισμού, η βελτίωση της κουλτούρας του σχολείου, η ενίσχυση της συλλογικής
υπευθυνότητας, η αυτοβελτίωση των μελών και τέλος η προαγωγή της μάθησης.
Λέξεις κλειδιά: κατανεμημένη ηγεσία, δημοτικό σχολείο, εκπαιδευτικοί

Εισαγωγή
Η ηγεσία που ασκείται από έναν ηγέτη, ο οποίος παραγκωνίζει τη διάδραση μεταξύ των μελών
του οργανισμού (Harris, 2008), δεν είναι ικανή να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες των
σχολείων (Fullan, 2001· Lashway, 2003· Timperley, 2005). Πρέπει να εφαρμοστούν άλλα
μοντέλα ηγεσίας, όπου η ηγεσία διαμοιράζεται σε πολλά μέλη και δίνεται η ευκαιρία στους
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εκπαιδευτικούς να έχουν ηγετικό ρόλο, έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στις ολοένα και
αυξανόμενες απαιτήσεις των καιρών (Harris, 2002· Harris & Spillane, 2008· Πετρά,
Μπρούσας, & Μπαχτσεβάνη, 2017). Η κατανεμημένη ηγεσία είναι ένα μοντέλο που ταιριάζει
στο σύγχρονο σχολείο, γιατί στηρίζεται στη συνεργασία των μελών, στην εργασία σε πολλά
επίπεδα (Harris, 2008, 2011· Harris & Spillane, 2008), επηρεάζει περισσότερο το σχολείο και
τους μαθητές (Leithwood et al., 2007) και ταυτόχρονα είναι ικανή να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες πολιτικές (MacBaeth, Oduro, & Waterhouse, 2005). Στην παρούσα εργασία
επιχειρείται μία διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε δημοτικά
σχολεία της Κρήτης ως προς την ετοιμότητα των σχολείων τους να κατανείμουν την ηγεσία.

1. Η έννοια της κατανεμημένης ηγεσίας
Για την κατανεμημένη ηγεσία έγινε πρώτη φορά λόγος τη δεκαετία του ΄60 στο πλαίσιο της
οργανωσιακής θεωρίας (Barnard, 1968, όπ. αναφ. στο Harris, 2009). Από τότε έχει εκδηλωθεί
με διάφορες μορφές και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών μελετητών (Bennett, Wise,
Woods, & Harvey, 2003· Bolden, 2011· Goldstein, 2004· Harris, 2002· Spillane, Halverson, &
Diamond, 2004).
Η έννοια της κατανεμημένης ηγεσίας εκδηλώνεται με πολλές μορφές (Bennett et al., 2003·
Harris, 2004· Harris & Spillane, 2008· Woods, Bennett, Harvey, & Wise, 2004). Ενίοτε την
αποκαλούν «διαμοιρασμένη», «συλλογική», «συνεργατική», «εξουσιοδοτημένη»,
«διάσπαρτη», «δημοκρατική» (MacBeath et al., 2005· Woods et al., 2004), χωρίς όμως οι όροι
αυτοί να ταυτίζονται απόλυτα με την έννοια της.
Βασικό στοιχείο της κατανεμημένης ηγεσίας είναι ότι η ηγεσία διαμοιράζεται σε όλα τα μέλη
της σχολικής κοινότητας και δεν πηγάζει από ένα μόνο άτομο (Ηarris, 2007· Louis, Mayrowetz,
Smiley, & Murphy, 2009). Στην κατανεμημένη ηγεσία δεν κατανέμονται απλά αρμοδιότητες,
αλλά υπάρχουν δυναμικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη (Gronn, 2002· Harris, 2008·
Timperley, 2005), οι οποίες επιφέρουν ένα αποτέλεσμα πιο μεγάλο από το άθροισμα των
επιμέρους προσπαθειών (Gronn, 2002) και επιπλέον μεγιστοποιούν τις ικανότητες των μελών
μέσα στο πλαίσιο του οργανισμού (Harris, 2002).
Στη δική μας εργασία η κατανεμημένη ηγεσία αφορά την ηγεσία που πηγάζει από τη διεύθυνση
του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. Όλοι αυτοί αναλαμβάνουν
ρόλους ανάλογα με τα προσόντα τους, αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλο και διαμορφώνουν
τελικά μία κοινή κουλτούρα στο σχολείο.

2. Προϋποθέσεις και παράγοντες που ευνοούν την κατανεμημένη ηγεσία
Τα άτομα που ηγούνται και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση καθορίζουν την επιτυχία της
κατανεμημένης ηγεσίας (Scribner, Sawyer, Watson, & Myers, 2007). Είναι απαραίτητο η
ηγεσία να ασκείται από άτομα που διαθέτουν ηγετικά προσόντα και συντονίζονται μεταξύ τους
με έναν οργανωμένο τρόπο (Leithwood et al., 2007). Βέβαια, ταυτόχρονα θα πρέπει να
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υπάρχουν οι ανάλογες συνθήκες, όπως είναι η επάρκεια χρόνου, ώστε οι ηγέτες να συζητούν
μεταξύ τους ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου (Harris, 2003). Για την
αποφυγή παρεξηγήσεων καλό είναι να περιγράφονται με ακρίβεια οι κανόνες που θα
ακολουθήσει κάθε μέλος-ηγέτης, καθώς και το πώς κατανέμονται οι ρόλοι και οι υποχρεώσεις
του καθενός στον οργανισμό (Harris, 2002). Επίσης, η νοηματοδότηση και η αμοιβαία
εμπιστοσύνη συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της κατανεμημένης ηγεσίας (Louis et al.,
2009). Με τον όρο νοηματοδότηση εννοούμε τη διαδικασία όπου τα άτομα της ομάδας
κατανοούν με τον ίδιο τρόπο διάφορες έννοιες (Coburn, 2001· Kezar & Eckel, 2000), στην
προκειμένη περίπτωση την έννοια της ηγεσίας (Louis et al., 2009). Η επίτευξη της συλλογικής
νοηματοδότησης στο σχολείο γίνεται με τη βοήθεια των επαγγελματικών κοινοτήτων, των
συζητήσεων (Coburn, 2001· Honig & Hatch, 2004· Spillane et al., 2002), της οργανωσιακής
μάθησης και των κοινών αποφάσεων για τον συλλογικό τρόπο δράσης (Bryk et al., 1999, όπ.
αναφ. στο Louis et al., 2009). Οι εκπαιδευτικοί μέσω της ανταλλαγής απόψεων οδηγούνται
στις αλλαγές των πρακτικών τους (Coburn, 2001· Louis, Febey & Schroeder, 2005). Από την
άλλη η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που λειτουργεί σε
ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο (Tschannen-Moran & Hoy, 2000) και δέχεται
επιρροές από τις κοινωνικές κατηγορίες, τις προδιαθέσεις, τη φήμη και τις αλληλεπιδράσεις
των ατόμων (Louis et al., 2009). Η εμπιστοσύνη αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την
πετυχημένη κατανομή της ηγεσίας (Day et al., 2009) και τη θετική εξέλιξη του οργανισμού
(Harris, 2013). Πιο συγκεκριμένα, μειώνει τη γραφειοκρατία (Bryk & Schneider, 2002· Kramer
& Cook, 2004· Tschannen-Moran, 2004), συμβάλλει στην αλλαγή μέσα από την αίσθηση
ασφάλειας που προσφέρει (Bryk & Schneider, 2002), επηρεάζει θετικά τις ομαδικές
δραστηριότητες (Uphoff, 2000), ενισχύει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση με άτομα που
κατέχουν ανώτερες θέσεις (Tschannen-Moran & Hoy, 2000). Σύμφωνα με τους Blase and Blase
(1999) επιπρόσθετες τακτικές που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της κατανεμημένης
ηγεσίας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η αποδοχή των συγκρούσεων, το συναινετικό κλίμα
και η καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών. Τέλος, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί διαμέσου
των ιδρυμάτων να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την ηγεσία των
εκπαιδευτικών (Wang & Ho, 2019).

3. Οφέλη από την εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας
Η εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας πρώτα απ΄ όλα βελτιώνει τη διδασκαλία (Harris,
2002· Leithwood & Mascall, 2008· Leithwood et al., 2007), όπως και τις πρακτικές της τάξης
και του σχολείου (MacBeath et al., 2005). Συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της επίδοσης των
μαθητών (Fullan, 2001· Gordon, 2005· Hallinger & Heck, 2009· Leithwood & Mascall, 2008·
Silins & Mulford, 2002). Επίσης, κάνει το σχολείο πιο αποτελεσματικό (Harris, 2002· Harris
& Spillane, 2008), επειδή με τη διάχυση της ηγεσίας τα μέλη έχουν μεγαλύτερη διάθεση να
βελτιώσουν το σχολείο (Harris, 2013). Με τη συμμετοχή όλων των μελών στη λήψη
αποφάσεων καλλιεργείται δημοκρατικό κλίμα στο σχολείο (Bush, 2005), οι αποφάσεις είναι
ποιοτικότερες, τα μέλη γίνονται καλύτερα στη λήψη απόφασης, νιώθουν ικανοποίηση και
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αποδέχονται περισσότερο τις αποφάσεις (Yukl, 2013). Μάλιστα, οι εκπαιδευτικοί που
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων δεσμεύονται περισσότερο για την τήρησή τους (Hulpia,
Devos & Rosseel, 2009). Ακόμη, με την εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας οι
εκπαιδευτικές αλλαγές είναι πιο σταθερές (Harris, 2004· Harris, 2009), γιατί επιτυγχάνονται με
τη συμμετοχή πολλών ατόμων (Spillane et al., 2004), που διαθέτουν τις γνώσεις, προκειμένου
να επιφέρουν την αλλαγή και την εξέλιξη του οργανισμού (Silins & Mulford, 2002).
Tαυτόχρονα, με την κατανεμημένη ηγεσία βελτιώνονται οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του
οργανισμού (Harris, 2008), τα οποία παρακινούνται σε μεγαλύτερο βαθμό να αναλάβουν
πρωτοβουλίες (Harris, 2002). Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί βελτιώνουν την αυτοαποτελεσματικότητα τους, την ηθική τους (Mitchell & Sackney, 2011) και παραμένουν
περισσότερα χρόνια στην εργασία τους, διότι αισθάνονται στήριξη και ασφάλεια (Barth et al.,
1999). Γενικότερα, τα οφέλη της κατανεμημένης ηγεσίας είναι πολλαπλά για την παιδαγωγική,
τη σχολική κουλτούρα και την ποιότητα της εκπαίδευσης (Griffin, 1995· King et αl., 1996, όπ.
αναφ. στο Harris, 2004).

4. Σημασία και αναγκαιότητα της έρευνας
Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες έρευνες που μελετούν την κατανεμημένη
ηγεσία στα σχολεία (Αλτιντζής, 2014· Βασάκη, 2019· Ξεσφίγγη, 2012· Παπαευαγγέλου, 2014).
Έτσι, η παρούσα έρευνα κρίνεται αναγκαία λόγω της έλλειψης στοιχείων. Παράλληλα
θεωρείται σημαντική, αφού τα αποτελέσματά της θα συμπληρώσουν την κεκτημένη γνώση.
Τέλος, είναι πρωτότυπη, καθώς δεν υπάρχει άλλη μεικτή έρευνα που να διερευνά τις
αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης.

5. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών που
υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία της Κρήτης σχετικά με την ετοιμότητα των σχολείων τους να
κατανείμουν την ηγεσία.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής:
1. Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της έρευνας θεωρούν ότι το σχολείο τους είναι
έτοιμο να εφαρμόσει την κατανεμημένη ηγεσία;
2. Κατά πόσο θεωρούν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας ότι θα βοηθούσε η εφαρμογή
της κατανεμημένης ηγεσίας στο σχολείο τους;
3. Ποια είναι τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή της κατανεμημένης
ηγεσίας στο σχολείο;
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6. Μεθοδολογία
6.1 Μεθοδολογική προσέγγιση
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η μεικτή μέθοδος που αρμόζει στον σκοπό της (Cohen,
Manion, & Morrison, 2008). Συγκεντρώθηκαν κυρίως ποσοτικά δεδομένα που εξασφαλίζουν
αντικειμενικότητα και γενικευσιμότητα, αλλά και ποιοτικά δεδομένα που εμβαθύνουν στο
ερευνητικό πρόβλημα (Creswell, 2015).
6.2 Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 345 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετούσαν
στα δημοτικά σχολεία της Κρήτης, το οποίο θεωρείται αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού.
Επιλέχθηκε με βολική δειγματοληψία, αφού το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους
εκπαιδευτικούς που ήταν πρόθυμοι και διαθέσιμοι να το συμπληρώσουν.
6.3 Ερευνητικό εργαλείο
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολόγιου, που παρέχει τη δυνατότητα
συλλογής δεδομένων από ένα ευρύ δείγμα, σύντομα και οικονομικά. Το ερωτηματολόγιο
συνοδευόταν από μία επιστολή, όπου γνωστοποιούνταν ο σκοπός της έρευνας, η εξασφάλιση
της ανωνυμίας, η εμπιστευτικότητα των απαντήσεων και ενθάρρυνε τους συμμετέχοντες για
τη διατύπωση ειλικρινών απαντήσεων (Cohen et al., 2008). Το ερωτηματολόγιο αποτελείται
από τα παρακάτω μέρη:
α) Τα γενικά στοιχεία των ερωτηθέντων.
β) Την κλίμακα ετοιμότητας της κατανεμημένης ηγεσίας (Distributed Leadership Readiness
Scale-DLRS) που κατασκευάστηκε από το Connecticut State Department of Education
(CSDE). Η συγκεκριμένη κλίμακα μετράει την ετοιμότητα που έχουν τα σχολεία να
κατανείμουν την ηγεσία. Περιλαμβάνει σαράντα ερωτήσεις διαβαθμισμένες σε πεντάβαθμη
κλίμακα Likert (Δεν έχω επαρκείς πληροφορίες, σπάνια/ποτέ, μερικές φορές, συχνά, συνέχεια).
Οι ερωτήσεις καλύπτουν τις τέσσερις διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας: α) όραμα,
αποστολή και στόχοι της σχολικής μονάδας, β) σχολική κουλτούρα, γ) πρακτικές ηγεσίας δ)
συλλογική υπευθυνότητα (Gordon, 2005). Η εσωτερική του συνέπεια ελέγχθηκε με τον
συντελεστή Alpha του Cronbach, με τις τιμές του να κυμαίνονται πάνω από το 0,700 που
θεωρείται η κατώτερη αποδεκτή τιμή (Taber, 2016).
γ) Πρόσθετες ερωτήσεις. Στο τέλος υπήρχε μία ερώτηση κλειστού τύπου για να διαπιστωθεί η
στάση των εκπαιδευτικών στην ενδεχόμενη εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας και μία
ερώτηση ανοικτού τύπου, όπου προαιρετικά οι συμμετέχοντες κατέγραφαν τα σημαντικότερα
οφέλη από την εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας.
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6.4 Ερευνητική διαδικασία
Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στάλθηκε τον Απρίλιο του 2020 σε όλα τα δημοτικά σχολεία
της Κρήτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η
εγκυρότητα των διαδικασιών, το ερωτηματολόγιο στάλθηκε την ίδια χρονική στιγμή, οι
οδηγίες ήταν σαφείς και ίδιες οδηγίες για όλους, υπήρχε διαβεβαίωση για ανωνυμία, εχεμύθεια
και αποφεύχθηκαν ενδείξεις, καθώς και παρακινήσεις από την ερευνήτρια.
6.5 Ανάλυση δεδομένων
Τα ποσοτικά ευρήματα αναλύθηκαν με το λογισμικό SPSS, που χρησιμοποιείται ευρέως
(Μπατσίδης, 2014). Στα ποιοτικά δεδομένα εφαρμόστηκε ανάλυση περιεχομένου, μία απλή,
εύκολη και σύντομη μέθοδος (Τζάνη & Κεχαγιάς, 2005).

7. Αποτελέσματα-Συζήτηση
Σχετικά με το προφίλ του δείγματος το μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες (81,4%) και
δάσκαλοι (70,5%). Οι περισσότεροι εργάζονται σε σχολεία άνω των 100 μαθητών (83,2%).
Είναι αρκετά έμπειροι, με το 37,4% να έχει εκπαιδευτική προϋπηρεσία 11-20 έτη και το 26,7%
περισσότερα από 21 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μόνιμοι (60,3%), γεγονός που
οφείλεται στην έλλειψη διορισμών τα τελευταία χρόνια. Το 10,1% είναι διευθυντές, το 5,2%
υποδιευθυντές, ενώ οι περισσότεροι (84,6%) υπηρετούν ως απλοί εκπαιδευτικοί. Συνολικά το
47,5% έχει πρόσθετες σπουδές (δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
Από την περιγραφική ανάλυση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, διαπιστώθηκε ότι η ετοιμότητα
των δημοτικών σχολείων της Κρήτης να κατανείμουν την ηγεσία βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα
(μ.ό. 3,52).
Πίνακας 1. Περιγραφικά Μέτρα για τη μεταβλητή της «Κατανεμημένης Ηγεσίας»

Διαστάσεις

Πλήθος

Ελάχιστο

Μέγιστο

Μέσος
Τυπική
Όρος
απόκλιση

Σχολική κουλτούρα

345

1

5

3,79

0,816

Συλλογική
υπευθυνότητα

345

1

5

3,51

0,777

Όραμα, αποστολή και
στόχοι του σχολείου

345

1

5

3,44

0,878

Πρακτικές ηγεσίας

345

1

5

3,22

0,778

Κατανεμημένη
ηγεσία

345

1

5

3,52

0,746
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Από τις τέσσερις διαστάσεις της κατανεμημένης ηγεσίας η «σχολική κουλτούρα»
εμφανίζεται στα πιο υψηλά επίπεδα (μ.ό. 3,79). Πιο συγκεκριμένα, από τις δηλώσεις που
αντιστοιχούν σε αυτή τη διάσταση διαπιστώθηκε ότι ο διευθυντής πληροφορείται για τα
τρέχοντα θέματα, τα λόγια του συνάδουν με τις πρακτικές του, προωθεί τις καινοτομίες και τη
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη των αποφάσεων και ανταλλάσσει απόψεις με τους
εκπαιδευτικούς προκειμένου να βελτιώσουν την επίδοση των μαθητών. Στους τομείς που
επιδέχεται βελτίωσης είναι σχετικά με τη συμμετοχή του διευθυντή σε προγράμματα διοίκησης
και στην παροχή βοήθειας από αυτόν στους εκπαιδευτικούς αναφορικά με την επαγγελματική
τους ανάπτυξη. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η διάσταση της «συλλογικής υπευθυνότητας»
(μ.ό. 3,51). Από τις δηλώσεις της φάνηκε ότι το σχολείο ενημερώνει τους γονείς από ποιον θα
ενημερωθούν για θέματα που τους απασχολούν, η αποτελεσματικότητα του σχολείου
βελτιώνεται μέσα από τις επιτυχίες ή τις αποτυχίες του, οι γονείς είναι ικανοί να παρέχουν
βοήθεια στην εκπαίδευση των παιδιών τους, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν καλύτερες επιδόσεις
των μαθητών. Τονίστηκε η έλλειψη χρόνου προκειμένου να συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί,
καθώς και η απουσία αξιολόγησης. Επιπλέον, σε οριακά επίπεδα βρίσκεται η διάθεση των
χρημάτων σε τομείς που βελτιώνουν τη μάθηση των μαθητών, καθώς και η ύπαρξη μίας
επίσημης δομής που δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στη λήψη
αποφάσεων. Ακολουθεί η διάσταση «όραμα, αποστολή και στόχοι του σχολείου» (μ.ό. 3,44).
Αναδείχτηκε ο καθορισμός των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τα πρότυπα της
Πολιτείας, στοιχείο που δηλώνει την ανυπαρξία ευελιξίας στον σχεδιασμό των μαθημάτων.
Στον αντίποδα βρίσκεται το γεγονός ότι οι γονείς και οι μαθητές δεν μπορούν να περιγράψουν
με σαφήνεια την κοινή αποστολή του σχολείου, κάτι που δηλώνει τη χαμηλή εμπλοκή τους στη
διοίκηση του σχολείου. Η διάσταση «πρακτικές ηγεσίας» (μ.ό. 3,22) βρίσκεται στην τελευταία
θέση. Εδώ από τις δηλώσεις αναδείχτηκε η σπουδαιότητα των άτυπων ηγετών και της
επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού, παρότι αρκετοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν είχαν
επαρκείς πληροφορίες. Στα αρνητικά συγκαταλέγονται το ότι οι παλιοί εκπαιδευτικοί δεν
παίρνουν πολλούς ηγετικούς ρόλους, οι νεότεροι δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες και υπάρχει
ανεπάρκεια χρόνου και πόρων. Πολλοί εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι δεν ενδιαφέρονται να
αναλάβουν ηγετικούς ρόλους, παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε θετική στάση
στην ενδεχόμενη εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας
καταγράφουν μεγαλύτερους μέσους όρους σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στην έρευνα του
Αλτιντζή (2014), όπου πήραν μέρος και εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η
διαφορά αυτή ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης μάλλον δεσμεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό στις τέσσερις διαστάσεις της
κατανεμημένης ηγεσίας (Christy, 2008· Smith, 2007), γιατί το δημοτικό σχολείο διακρίνεται
για την κουλτούρα φροντίδας και εστίασης στις σχέσεις (Christy, 2008· Stone, Horejs, &
Lomas, 1997). Σε σύγκριση με μελέτες του εξωτερικού η παρούσα έρευνα καταγράφει
μικρότερους μέσους όρους από τις έρευνες των Gunter, Shopfner, Croom, Endel and Roberts
(2008) και της Smith (2007), ενώ σημειώνει μεγαλύτερους μέσους όρους από πολλές άλλες
έρευνες (Christy, 2008· Riddle, 2015· Tashi, 2015· Terrel, 2010), γεγονός πολύ αισιόδοξο για
τα δημοτικά σχολεία της Κρήτης.
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Από τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου εκείνες που κατέγραψαν τους μεγαλύτερους μέσους
όρους σχετίζονταν με την ενημέρωση του διευθυντή όσον αφορά τα τρέχοντα εκπαιδευτικά
θέματα, τη σαφή πληροφόρηση των γονιών, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αμοιβαία
εμπιστοσύνη, την προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων από τον διευθυντή, την
ενθάρρυνση του προσωπικού για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και τον καθορισμό του
προγράμματος σπουδών του σχολείου σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά πρότυπα της πολιτείας.
Από την άλλη, από τους χαμηλότερους μέσους όρους κατέγραψε η ανεπάρκεια πόρων, η
οποία αποτελεί αναγκαίο εφόδιο για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ως ηγέτες στο σχολείο
(Blase & Blase, 1999· Gordon, 2005· Spillane et al., 2004· Spillane & Sherer, 2004). Επίσης,
οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές και οι γονείς αδυνατούν να περιγράψουν την
αποστολή του σχολείου και ότι τα προγράμματα σπουδών δεν αξιολογούνται. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτικοί δεν ενδιαφέρονται να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους, αντίθετα με άλλες μελέτες
(Tashi, 2015). Όμως, αν οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους, δεν
θα είναι εφικτή η εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας. Πιθανά εμπόδια για την ανάληψη
ηγετικών ρόλων από τους εκπαιδευτικούς είναι η δυσπιστία των διευθυντών προς τους
εκπαιδευτικούς και η απαίτησή τους να λογοδοτούν για ό,τι κάνουν (Murphy, Smylie,
Mayrowetz, & Seashore-Louis, 2009), η ιεραρχία του σχολείου (Mayrowetz, Murphy, Louis,
& Smylie, 2007) και τέλος η ανεπαρκής επιμόρφωση των διευθυντών σε θέματα ηγεσίας
(Προβατά & Καρακατσάνη, 2012).
Το 84,1% των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι αξίζει να εφαρμοστεί η κατανεμημένη ηγεσία
στο σχολείο τους, γεγονός πολύ θετικό για την περαιτέρω εφαρμογή της. Σχετικά με τα οφέλη
που προκύπτουν, διατύπωσαν τη γνώμη τους οι 89 από τους 345 ερωτηθέντες (ποσοστό
25,8%). Από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων προέκυψαν 250 επιχειρήματα που
κατανεμήθηκαν σε 5 σχετικά ομοιογενείς κατηγορίες, όπως φαίνονται στον Πίνακα 2.
Πίνακας 1. Οφέλη από την εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας

Κατηγορίες απάντησης

n

%

Κατανομή ηγεσίας

70

29,7

Βελτίωση οργανισμού

50

21,2

Βελτίωση κουλτούρας

47

19,9

Ενίσχυση της συλλογικής υπευθυνότητας

42

17,8

Αυτοβελτίωση μελών

15

6,4

Προαγωγή μάθησης

12

5,0

Σύνολο

236
100,0

Δεν απάντησαν N=256 (74,2%)
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Όπως προέκυψε από τις απαντήσεις το σημαντικότερο όφελος είναι η κατανομή της ηγεσίας
που συνίσταται στον διαμοιρασμό του φόρτου εργασίας, στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους
και στην εκμετάλλευση των ικανοτήτων των μελών του σχολείου. Άλλο όφελος είναι η
βελτίωση του οργανισμού, αναφορικά με την αποτελεσματικότητά του και την καλύτερη
λειτουργία του, κάτι που αναφέρεται και από άλλους ερευνητές (Gurr, Drysdale, & Mulford,
2005· Harris & Spillane, 2008· Leithwood et al, 2007). Τρίτο όφελος είναι η βελτίωση της
κουλτούρας στο σχολείο, στοιχείο που συνάδει με τη βιβλιογραφία (King et αl., 1996, όπ. αναφ.
στο Harris, 2004). Επιπρόσθετα, προκύπτει η ενίσχυση της συλλογικής υπευθυνότητας, καθώς
οι εκπαιδευτικοί δεσμεύονται στην τήρηση των αποφάσεων που έχουν λάβει συλλογικά
(Hulpia et al., 2009· Yukl, 2013) και παράλληλα αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες (Harris, 2002a).
Οι αναφορές που αφορούν την αυτοβελτίωση των μελών είναι αρκετά λιγότερες. Η
αυτοβελτίωση σχετίζεται με την ολόπλευρη ανάπτυξη αφενός των μαθητών και αφετέρου των
εκπαιδευτικών τόσο επαγγελματικά, όπως αναφέρει και ο Obadara (2013), όσο και
συναισθηματικά, όπως δηλώνουν οι Barth et al. (1999). Τέλος, με την εφαρμογή της
κατανεμημένης ηγεσίας ενισχύεται η μάθηση, σύμφωνα με τη γνώμη και άλλων συγγραφέων
(Harris, 2011· Leithwood & Jantzi, 2000· Silins & Μulford, 2002).

8. Συμπεράσματα
Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι η ετοιμότητα των δημοτικών σχολείων της Κρήτης να
κατανείμουν την ηγεσία βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα, τα οποία όμως είναι πιο υψηλά από αυτά
των ελληνόγλωσσων ερευνών που έχουν ασχοληθεί με την κατανεμημένη ηγεσία, καθώς και
πολλών ξενόγλωσσων μελετών. Το γεγονός αυτό δημιουργεί θετικές προοπτικές για την
εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας στα δημοτικά σχολεία της Κρήτης. Τον υψηλότερο μέσο
όρο κατέγραψε η διάσταση «σχολική κουλτούρα», έπεται η «συλλογική υπευθυνότητα»,
ακολουθεί η διάσταση «όραμα, αποστολή, στόχοι του σχολείου» και τέλος η διάσταση
«πρακτικές ηγεσίας».
Σχεδόν οχτώ στους δέκα συμμετέχοντες ανέφεραν ότι αξίζει να εφαρμοστεί η κατανεμημένη
ηγεσία στο σχολείο τους. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι η κατανομή της ηγεσίας, η βελτίωση
του οργανισμού και της κουλτούρας, η συλλογική υπευθυνότητα, η αυτοβελτίωση των μελών
και η προαγωγή της μάθησης.
Βέβαια, η παρούσα έρευνα, όπως είναι φυσικό, δεν έχει καλύψει όλες τις πτυχές του
θέματος, οπότε κρίνεται αναγκαίο να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες. Πιο συγκεκριμένα,
σχετικά με το θέμα προτείνεται:
❖ Η υλοποίηση παρόμοιων μελετών και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, τόσο στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
❖ Η διεξαγωγή μελέτης που να διερευνά τις αντιλήψεις των επίσημων ηγετών σε σύγκριση
με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών.
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❖ Η διεξαγωγή μελέτης που να διερευνά τις δυνατότητες της κατανεμημένης ηγεσίας, καθώς
και τα εμπόδια στην εφαρμογή της.
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