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Σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, οι συγκρούσεις αποτελούν ένα αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο, όπως
άλλωστε συμβαίνει σε όλους τους οργανισμούς. Η σύγκρουση με την έννοια της διάστασης απόψεων, δεν
είναι ένα κατ’ ανάγκη αρνητικό κομμάτι στη λειτουργία των οργανισμών. Αναμενόμενο είναι ο διευθυντής,
οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, η τοπικής κοινωνία και άλλοι «μέτοχοι» να έχουν διαφορετικές
οπτικές, προσδοκίες και πρακτικές οι οποίες αποτυπώνονται στη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας και
να προκαλούν συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις όμως μπορεί να είναι μια πολύτιμη «πηγή» για τον οργανισμό
αρκεί βέβαια να μπορούμε να τις διαχειριστούμε με αποτελεσματικότητα.
Στην εισήγησή μας θα εξετάσουμε τι σημαίνει «σύγκρουση» σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, πώς
κλιμακώνεται και ποιες μπορεί να είναι οι θετικές και αρνητικές επιδράσεις της. Θα προσεγγίσουμε τα
συμπτώματά, τις πιθανές στάσεις απέναντι στη σύγκρουση, αλλά και εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισής
της μέσα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να συζητήσουμε και τρόπους
αποφυγής περιττών συγκρούσεων. Θα γίνει επίσης προσπάθεια να συνδεθεί η διαχείριση των συγκρούσεων
με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχει ένας «άριστος» τρόπος για να διαχειριστούμε τις
συγκρούσεις. Οι συνθήκες, οι ιδιαιτερότητες, αλλά και η διαφορετικότητα των ανθρώπων, είναι όμως οι
παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποτελεσματικής
διαχείρισης.
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Η λήψη αποφάσεων θεωρείται κεντρική λειτουργία της διοίκησης, επειδή χρησιμοποιείται
για να προγραμματίσουμε, να οργανώσουμε, να διευθύνουμε και να αξιολογήσουμε το
εκπαιδευτικό έργο.
Στο πλαίσιο της εισήγησης θα αναλυθούν τα στάδια λήψης ορθολογικής απόφασης, μέθοδοι
& τεχνικές λήψης αποφάσεων, ο ρόλος των συλλογικών και ατομικών οργάνων στη λήψη
εκπαιδευτικών αποφάσεων, η σημασία της εξουσιοδότησης, του ιεραρχικού ελέγχου και της
διακριτικής ευχέρειας, τα διοικητικά, διαχειριστικά και υποστηρικτικά όργανα που
δραστηριοποιούνται στις εκπαιδευτικές μονάδες.
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