∆ηµοκρατική ∆ιακυβέρνηση Σχολείων
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΡ. 2 ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ EDC / HRE
Η ∆ηµοκρατική ∆ιακυβέρνηση των Σχολείων αποτελεί µέρος µίας σειράς
“εργαλείων”, η οποία κυκλοφορεί από το Συµβούλιο της Ευρώπης προκειµένου να
συνδράµει εκπαιδευτικούς φορείς στην προώθηση και ανάπτυξη της Εκπαίδευσης
στο πλαίσιο της ∆ηµοκρατικής Συνείδησης και των Ανθρώπινων δικαιωµάτων. Το εν
λόγω βιβλίο δύναται να χρησιµοποιηθεί τόσο ως πρακτικό εγχειρίδιο στην καθηµερινή
εκπαιδευτική ζωή στα Σχολεία όσο και ως πηγή έµπνευσης και προσωπικής /
επαγγελµατικής ανάπτυξης σε όλους όσοι εµπλέκονται στη διαδικασία της
διακυβέρνησης των Σχολείων.
Ως σχολικό εγχειρίδιο είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε όσους επιθυµούν να εξερευνήσουν
τις δυνατότητες, τα οφέλη και τις τεχνικές της διάδοσης της δηµοκρατίας (και κατ’
επέκταση της εκµάθησης σχετικά µε τη δηµοκρατική συνείδησης) στα Σχολεία.
Πράγµατι, οι σχολικοί ιθύνοντες, είτε έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε το
συγκεκριµένο αντικείµενο είτε βρίσκονται ήδη για αρκετό διάστηµα στη δηµοκρατική
οδό, θα βρουν πολύ αξιόλογα στοιχεία σ’ αυτό : ενδέχεται να το χρησιµοποιήσουν είτε
για να χαράξουν τα πρώτα βήµατα, ή και για να αναλύσουν την τρέχουσα θέση της
πορείας τους και να σχεδιάσουν το επόµενο στάδιο. Από τη στιγµή που στη
δηµοκρατία εµπλέκονται αναπόφευκτα όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη της εκπαίδευσης,
το εγχειρίδιο πρόκειται να αποδειχθεί πολύτιµο τόσο στους υπεύθυνους χάραξης της
εκπαιδευτικής πολιτικής – από Υπουργούς Κυβερνήσεων µέχρι γονείς, δασκάλους και
φοιτητές. Όλοι τους θα βρουν πληροφορίες, αναλύσεις και εργαλεία σχεδιασµού,
ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω προώθηση της δηµοκρατίας στα Σχολεία τους.
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Συνοπτικά, η Εκπαίδευση αυτή συνιστά ζήτηµα κεφαλαιώδους σηµασίας για το
Συµβούλιο της Ευρώπης, εφόσον τα 46 Κράτη µέλη του πρόκειται πραγµατικά να
προοδεύσουν από κοινού και να πορευθούν στην οδό της δηµοκρατίας : βρίσκεται
µάλιστα στο επίκεντρο της διασφάλισης ότι η επόµενη γενιά των νέων πολιτών θα
διαθέτει την προετοιµασία και τα εφόδια ώστε να επιτελέσει το δηµοκρατικό της καθήκον
– στις δικές της κοινότητες, στα ευρύτερα κοινωνικά της σύνολα και στους κόλπους
ολόκληρης της Ενωµένης Ευρώπης.

Τι είναι η δηµοκρατική σχολική διακυβέρνηση;
Σήµερα οι Ευρωπαίοι σχολικοί ιθύνοντες τείνουν να εργάζονται µέσα σε αυξανόµενα
αποκεντρωµένα συστήµατα µε βάση µία περίπλοκη αλληλεπίδραση πολλών
αυτόνοµων εταίρων. Ο όρος σχολική διακυβέρνηση χρησιµοποιείται µέσα στο
εγχειρίδιο
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συµπεριλαµβανοµένων τόσο των οργανικών όσο και των ιδεολογικών πτυχών
(διαχείριση και ηθικές αξίες / οπτική). Με τον προσδιορισµό ∆ηµοκρατική
φανερώνεται ότι η σχολική διακυβέρνηση βασίζεται σε αξίες που σέβονται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα, καθώς και στην ενίσχυση της παρακίνησης και τη συµµετοχή
των µαθητών, του προσωπικού και των ενδιαφεροµένων µερών σε όλες τις
σηµαντικές αποφάσεις, οι οποίες λαµβάνονται στο χώρο του σχολείου.

Γιατί;

Οι σχολικοί ιθύνοντες πρέπει να λάβουν υπόψη τους πολλούς σηµαντικούς
παράγοντες στο επιχειρησιακό και στρατηγικό τους έργο : τη νοµοθεσία, το σχολικό
πρόγραµµα, τις τοπικές αρχές, τους γονείς και µαθητές, τους οικονοµικούς πόρους,
το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον, τον ανταγωνισµό. Πολλοί από τους παράγοντες
αυτούς µεταβάλλονται διαρκώς και ξεφεύγουν από τον άµεσο έλεγχο των
διοικούντων του σχολείου. Συνεπώς, η καλή διαχείριση δεν είναι αρκετή. Εφόσον
λοιπόν τα σχολεία προτίθενται να καλύψουν τις ανάγκες των µαθητών και των
κοινοτήτων τους (σε τοπικό και εθνικό επίπεδο) µέσα σε ένα δυναµικό και ολοένα
µεταβαλλόµενο περιβάλλον, οι διοικούντες τους πρέπει να φέρουν όλους τους
εταίρους στην εκπαιδευτική διαδικασία σε µία συµµετοχική, δηµοκρατική πρακτική.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα Κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης
επιθυµούν να καταστούν οι σηµερινοί νέοι ενεργοί δηµοκρατικοί πολίτες του αύριο,
οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα Σχολεία τηρούν και προάγουν τις δηµοκρατικές
αξίες τις οποίες επιθυµούν να πρεσβεύουν και οι µαθητές τους. ∆ιότι η διάδοση της
δηµοκρατικής πρακτικής σε ένα σχολείο συνοδεύεται και από άλλα πλεονεκτήµατα.
Αποτελέσµατα ερευνών φανερώνουν ότι η δηµοκρατική διακυβέρνηση
•

Βελτιώνει την πειθαρχία

•

Ενισχύει τη µάθηση

•

Μειώνει τις εντάσεις και

•

Καθιστά το σχολείο περισσότερο αποτελεσµατικό και ανταγωνιστικό, καθώς και

συµβάλλει στη διασφάλιση της µελλοντικής ύπαρξης σταθερών δηµοκρατιών

Η ∆ηµοκρατία δεν αποτελεί στόχο, αλλά δρόµο. ∆εν αποτελεί επίτευξη, αλλά
διαδικασία... Μόνον όταν το συλλάβουµε αυτό και αρχίσουµε να βιώνουµε τη
δηµοκρατία, τότε µόνο θα αποκτήσουµε αληθινές δηµοκρατίας."
(Mary Parker Follett The New State [1918] p. 58)

Πώς λειτουργεί το βιβλίο
Τόσο οι αναλυτικοί όσο και οι µελλοντικοί τοµείς σχεδιασµού του εγχειριδίου
βασίζονται στις Τρεις Αρχές της Εκπαίδευσης για ∆ηµοκρατική Συνείδηση και
Ανθρώπινα δικαιώµατα (EDC / HRE ):
•

∆ικαιώµατα και Ευθύνες

•

Ενεργή Συµµετοχή

•

Ανάδειξη της διαφορετικότητας

Στην ανάλυση µε την οποία οι αναγνώστες δύνανται να αποτιµήσουν το βαθµό
προόδου του σχολείου ή του εκπαιδευτικού τους συστήµατος ως προς την οδό της
δηµοκρατίας, οι συγγραφείς προσδιορίζουν τέσσερις τοµείς κλειδιά καίριας σηµασίας
(και ενδεχόµενου προβληµατισµού για τους αναγνώστες), και συσχετίζουν την
πρόοδο που έχει συντελεστεί µε τις Τρεις παρακάτω Αρχές:
•

∆ιακυβέρνηση, ηγετικές ικανότητες και δηµόσια απόδοση ευθυνών

•

Εκπαίδευση µε επικέντρωση στην αξία

•

Συνεργασία, επικοινωνία και συµµετοχή : ανταγωνισµός και σχολικός
αυτοπροσδιορισµός

•

Πειθαρχία των µαθητών

Αυτή είναι και η πρώτη φάση της διαδικασίας. Αφού προβούν στην αποτίµηση της
τρέχουσας θέσης του σχολείου τους σε σχέση προς µία σειρά φάσεων ανάπτυξης, οι
αναγνώστες βοηθούνται να ανακαλύψουν τις έννοιες και τα ζητήµατα που ανακύπτουν,
καθώς και να εξερευνήσουν τις αξίες οι οποίες διέπουν τους τρόπους λειτουργίας και
τις µορφές συµπεριφοράς που πηγάζουν από αυτούς. Έπεται αυτό που οι συγγραφείς

ευελπιστούν, δηλαδή ένας πλούτος ιδεών και στρατηγικών σχεδιασµού και η
σταδιακή µετάβαση από µία φάση σε µία άλλη.
Τα
ο τελευταίο µέρος του εγχειριδίου περιέχει απαντήσεις σε Συχνά διατυπωµένα
ερωτήµατα (FAQs), θετικές αντιδράσεις σε συνήθεις φόβους και ανησυχίες,
καταλόγους πηγών και παραδείγµατα καλών πρακτικών από ολόκληρη την Ευρώπη –
όπως επίσης και ορισµένους δείκτες χαρακτηριστικών και προτύπων τα οποία
ενδέχεται να εντοπιστούν σε ένα σχολείο το οποίο έχει σηµειώσει αλµατώδη πρόοδο
προς την υλοποίηση της δηµοκρατικής πρακτικής.

Η EDC/HRE πρακτικά:

Ορισµένα ερωτήµατα που

• Σεβασµός στα δικαιώµατα

διατυπώνονται συχνά :

• ∆ικαιώµατα που παρέχονται και

Σε ένα δηµοκρατικά διοικούµενο

γίνονται αποδεκτά

σχολείο, τι συµβαίνει µε

• Ευθύνες που γίνονται αποδεκτές και

• Αποτελέσµατα σχολικής επίδοσης ;

ασκούνται

• Την πειθαρχία των µαθητών ;

• Ενεργή συµµετοχή

• Την τήρηση της τάξης ;

• Εκτίµηση της διαφορετικότητας

• Το σεβασµό στην εξουσία ;

.... η αληθινή, ενεργός δηµοκρατική

Αυτά και άλλα ερωτήµατα απαντώνται

συνείδηση µαθαίνεται και βιώνεται στο

µέσα στο εγχειρίδιο.

σχολείο

Ο ∆ρόµος για τη ∆ηµοκρατική Σχολική ∆ιακυβέρνηση
Η διάδοση της δηµοκρατίας σε ένα σχολείο µπορεί να αποδειχθεί αγχογόνος
διαδικασία. Από τη φύση της η δηµοκρατία θέτει υπό αµφισβήτηση παλαιές ιεραρχίες
και αρχές, και οι συγκρούσεις οι οποίες ενδέχεται να ανακύψουν µπορεί να
επιφέρουν ζηµιές και κούραση.

Ωστόσο, στην πορεία αυτή, δε θα είστε µόνοι σας. Η ∆ηµοκρατία συνεπάγεται
συνεργασίες – συνεπώς εργαστείτε στενά µε τους εταίρους σας και στηριχθείτε πάνω
τους όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Η ∆ηµοκρατία εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε
όλη την Ευρώπη, και εσείς αποτελείτε ένα µέρος µίας ευρείας και αυξανόµενης
οµάδας στην οποία θα συναντήσετε φίλους και συµµάχους.

Κάθε βήµα προς τα εµπρός στο σχολείο θα φέρει ανταµοιβές, τόσο σε προσωπικό,
όσο και σε θεσµικό επίπεδο, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα συντείνουν στην περαιτέρω
ενθάρρυνσή σας και παρακίνησή σας για συνέχιση των προσπαθειών σας. Το
κυριότερο : οι βελτιώσεις στο σχολείο σας και στο πλέγµα των ηθικών αξιών θα γίνουν
αισθητές. Εποµένως, µπορείτε να αναµένετε χαρά και ένα βαθµό ικανοποίησης που
θα υπερβαίνουν κατά πολύ τις δύσκολες στιγµές της διαδικασίας.

Οι δυσχέρειες είναι σηµαντικές, αλλά η επιβράβευση είναι τεράστια. Ελπίζουµε ότι το
συγκεκριµένο εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει στην πορεία σας, και σας ευχόµαστε καλό
κουράγιο, γιατί θα σας χρειαστεί, αλλά και καλή επιτυχία, γιατί θα σας έρθει σίγουρα.
Καλή τύχη!
Μπερνάρ Τράφορντ και Ελίζαµπεθ Μπάκµαν

Για περισσότερες πληροφορίες :
Τµήµα Εκπαίδευσης Συνείδησης
και Ανθρώπινων δικαιωµάτων
Γενική ∆ιεύθυνση IV Εκπαίδευσης, Πολιτισµού και Κληρονοµιάς,
Νεότητας και Αθλητισµού
Συµβούλιο της Ευρώπης
F- 67075 Strasbourg Cedex
Τηλ. : + 33 (0) 3 88 41 35 29
Φαξ. :+ 33 (0) 3 88 41 27 88
Ηλ. ταχ.: EDC@coe.int
Το πλήρες κείµενο της ∆ηµοκρατικής ∆ιακυβέρνησης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή
στον ιστότοπο : http://www.coe.int/edc
Η Εlisabeth Backman
είναι Επικεφαλής του Tullinge Gymnasium,
δηµοσίου εκπαιδευτηρίου
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
νότια της Στοκχόλµης, µε 660 µαθητές
ηλικίας από 16 έως 19.
Για να επικοινωνήσετε µαζί της, στείλτε ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση :

elisabeth.backman@edu.botkyrka.se

Ο Βernard Trafford
είναι Επικεφαλής του Wolverhampton
Grammar School, ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα English Midlands
(220 χλµ από το Λονδίνο) µε 670 µαθητές
ηλικίας από 10 έως 18
Για να επικοινωνήσετε µαζί του, στείλτε ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση :
info@bernardtratfprd.com
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