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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής της φιλοσοφίας 

των Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης στον ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα 

σε ένα γυμνάσιο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο οποίο τα τελευταία χρόνια, 

ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας έγινε μια προσπάθεια ανάπτυξης ενός 

κοινού οράματος για τη βελτίωση του σχολείου στηριγμένη σε ένα τύπο 

δημοκρατικής και μοιρασμένης ηγεσίας. Ως Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης 

ορίζεται μια συνεχής διαδικασία, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί εργάζονται από 

κοινού σε επαναλαμβανόμενους κύκλους συλλογικής έρευνας δράσης, με σκοπό να 

επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα για όλους τους μαθητές τους. Η βασική 

παραδοχή στις κοινότητες αυτές είναι ότι το κλειδί για την βελτίωση της μάθησης 

είναι η συνεχής-ενσωματωμένη στο επάγγελμα μάθηση για τους εκπαιδευτικούς. Για 

τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ως θεωρητικό πλαίσιο ένα μοντέλο έξι 

διαστάσεων που περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά για την περιγραφή των 

Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης. Οι διαστάσεις αυτές είναι η Υποστηρικτική 

και Μοιρασμένη Ηγεσία, οι Κοινές Αξίες και το Κοινό Όραμα, η Συλλογική Μάθηση 

και η Εφαρμογή της, οι Μοιρασμένες Προσωπικές Πρακτικές, οι Υποστηρικτικές 

Συνθήκες αναφορικά με τις Δομές και οι Υποστηρικτικές Συνθήκες αναφορικά με τις 

Σχέσεις που επικρατούν στο σχολείο. Η ύπαρξη των χαρακτηριστικών των δύο 

πρώτων διαστάσεων, που έχει ως αποτέλεσμα και την ύπαρξη των χαρακτηριστικών 

της τελευταίας διάστασης, είναι αυτή που εγγυάται την επιτυχή εφαρμογή των 

Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης και είναι το προς διερεύνηση αντικείμενο της 
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εργασίας αυτής. Η μεθοδολογία της έρευνας στηρίχθηκε στην χρήση τριών 

διερευνητικών εργαλείων και αυτά ήταν τα τεκμήρια του σχολείου, ερωτηματολόγιο 

και συνεντεύξεις με αποδέκτες τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας με τριγωνοποίηση των διερευνητικών εργαλείων επιβεβαίωσαν την 

ύπαρξη των χαρακτηριστικών των δύο πρώτων διαστάσεων, αλλά και της τελευταίας 

και επομένως απάντησαν θετικά στην υπόθεση ότι το σχολείο μπορεί να 

χαρακτηριστεί υψηλής ετοιμότητας να μετεξελιχθεί σε Επαγγελματική Κοινότητα 

Μάθησης. Για να συμβεί αυτό, το σχολείο θα πρέπει να έχει και την υποστήριξη της 

πολιτείας, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν και τα χαρακτηριστικά και των 

υπολοίπων διαστάσεων που περιγράφουν όλες τις λειτουργίες μιας Επαγγελματικής 

Κοινότητας Μάθησης.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης, Μοιρασμένη Ηγεσία, 

Κοινό  Όραμα 
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ABSTRACT 

 

This survey aims at investigating the applicability of the concept of Professional 

Learning Community in Greek area and particularly to a high school in Eastern 

Thessaloniki, which in recent years, among the school community was an effort to 

develop a common vision for school improvement, grounded in a type of democratic 

and shared leadership. As Professional Learning Community is defined an ongoing 

process in which educators work collaboratively in recurring cycles of collective 

inquiry and action research to achieve better results for their students. Professional 

learning communities operate under the assumption that the key to improved learning 

for students is continuous job-embedded learning for educators. For the purposes of 

the research used as a theoretical framework a model of six dimensions which include 

characteristics for the description of Professional Learning Communities. These 

dimensions are the Supportive and Shared Leadership, the Common Values and 

Common Vision, Collective Learning and its Application, the Shared Personal 

Practices, the Supporting Conditions regarding the Structures and the Supporting 

Conditions regarding relations that prevail in school. The existence of the 

characteristics of the first two dimensions, which results in the existence of the last 

dimension characteristics, is what guarantees the successful implementation of 

Professional Learning Communities and this is the research object of this work. The 

research methodology was based on the use of three exploratory tools and these were 

the records of the school, questionnaire and interviews, addressed to teachers of the 

school. The results of the survey with triangulation of exploratory tools confirmed the 

existence of the characteristics of the first two dimensions, and the last one and 
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therefore responded positively on the assumption that the school can be termed high 

readiness to develop into a Professional Learning Community. For this to happen, the 

school should also have the support of the state, so it can grow and characteristics of 

the other dimensions that describe all the functions of a Professional Learning 

Community. 

 

Key-words: Professional Learning Communities, Shared leadership, Shared vision  
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“Αν τα σχολεία είναι σαν να κάνεις αγγαρεία,  θλιβερά μέρη για να εργάζεσαι 

 και να μαθαίνεις, είναι επειδή οι άνθρωποι τα έχουν φτιάξει έτσι” 

 

Anne Lewis  (1989) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Εισαγωγικά σχόλια 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί το απαύγασμα μιας κοντά τριαντάχρονης πορείας 

μου ως εκπαιδευτικού, διευθυντή, οπότε ας μου επιτραπεί η χρήση του πρώτου ενικού 

και μια μικρή βιωματική καταγραφή αυτής της πορείας. 

Οι βασικές και οι πρώτες μου μεταπτυχιακές σπουδές και η βοήθεια που πήρα 

από συναδέλφους μου, μου έδωσαν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, για να μπορώ 

να ανταπεξέρχομαι στις απαιτήσεις της τάξης με επιτυχία. Ήταν η εποχή που πίστευα, 

πως το μόνο πεδίο μάχης για έναν εκπαιδευτικό, για να μπορέσει να αλλάξει κάτι 

στον μικρόκοσμο του ήταν η διδασκαλία και οι μαθητές του. 

Στη συνέχεια οι Σπουδές στην Εκπαίδευση στο ΕΑΠ, άρχισαν να μου δίνουν το 

απαραίτητο κοινωνιολογικό υπόβαθρο, για να μπορώ να βλέπω το σχολείο ευρύτερα, 

ως σύνολο και πέρα από την τάξη. Έτσι, εμφορούμενος από τις ιδέες της θεματικής 

ενότητας για τις κοινωνικές ανισότητες ανέλαβα την φροντιστηριακή στήριξη και 

καθοδήγηση ενός μαθητή του τότε σχολείου μου. Τη χρονιά εκείνη τα πράγματα 

πήγαν καλά για το μαθητή μου αυτόν, ο οποίος αντεπεξήλθε με επιτυχία στις 

απαιτήσεις του σχολείου. Μια ιστορία δηλαδή, παρόμοια με αυτήν της ελληνικής 

ταινίας «Το κίτρινο ποδήλατο». Την επόμενη χρονιά, τα πράγματα όμως δεν πήγαν 

τόσο καλά, καθώς για διάφορους λόγους ο μαθητής δεν βρισκόταν υπό την 

καθοδήγηση μου. Προφανώς κάτι δεν είχα κάνει καλά. Η επόμενη θεματική μου 

ενότητα για τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, μου εξήγησε πολλά. Τα 

αναγνώσματα του Μαυρογιώργου και του Fullan, με έκαναν να πιστέψω ότι από τη 

θέση του διευθυντή μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα σε ένα σχολείο. Και 

πράγματι, διεκδίκησα και ανέλαβα τη θέση του διευθυντή στο σχολείο μου και 

καταφέραμε να ανατρέψουμε μαζί με τους συναδέλφους μου μια αρνητική 

κατάσταση που είχε δημιουργηθεί σ αυτό, κυρίως από τις σε μικρό χρονικό διάστημα 

διαδοχικές εναλλαγές προσώπων στη θέση της διεύθυνσης.  

Στη λήξη της θητείας μου είχα σκοπό να βάλω υποψηφιότητα μόνο για τη θέση 

διεύθυνσης του σχολείου που υπηρετούσα. Ευτυχώς άκουσα τη συμβουλή καλού 

συναδέλφου: «όλα τα παιδάκια είναι ίδια σε όλα τα σχολεία και όλα χρειάζονται 

βοήθεια» και κάπως έτσι βρέθηκα στη θέση της διεύθυνσης του ΧΧ Γυμνασίου, που 

υπηρετώ μέχρι και σήμερα. 
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Στο σχολείο αυτό, στο οποίο υπηρετώ από τη θέση του διευθυντή για 5 έτη, 

καταφέραμε και αλλάξαμε πολλά με τους συναδέλφους μου. Αναπτύξαμε σταδιακά 

μέσα από μια μοιρασμένη και δημοκρατική ηγεσία ένα κοινό όραμα, που σαν 

αποτέλεσμα είχε ένα σχολείο ανοιχτό με υψηλή κουλτούρα συνεργασίας. Στο σχολείο 

αυτό έχουν επιτευχθεί υψηλά στάνταρντς μάθησης για κάποιους μαθητές. Συγχρόνως, 

έγιναν προσπάθειες για τη γεφύρωση του χάσματος στις επιδόσεις των μαθητών που 

βρίσκονταν στα δύο άκρα, με εθελοντικές ενισχυτικές με τη στήριξη όχι μόνο 

εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και άλλων μελών της ευρύτερης σχολικής 

κοινότητας. Οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν πάντα ευθύγραμμες και εύκολες, καθώς 

πολλά προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί εμφανιζόταν και δυσχέραιναν αυτές. 

Κάποιες στιγμές είναι η αλήθεια νοιώθαμε να παλεύουμε με ανεμόμυλους. 

Πιστεύοντας πλέον ότι ένας διευθυντής δεν πρέπει να νοιάζεται μόνο για το τι 

συμβαίνει στο σχολείο του, αλλά και στα γειτονικά του και γενικότερα για την 

κατάσταση της εκπαίδευσης στη χώρα του, επιχείρησα με την έγκριση και 

παρότρυνση των συναδέλφων του σχολείου μου και της συμβούλου παιδαγωγικής 

ευθύνης μια προσέγγιση με τους διευθυντές των γειτονικών σχολείων, με σκοπό την 

σταδιακή ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας των σχολείων. Ενώ όλα ξεκίνησαν με 

υποσχέσεις μετά την πρώτη συνάντηση, δεν εξελίχθηκαν ανάλογα, καθώς οι 

περισσότεροι διευθυντές των σχολείων αυτών δεν επέδειξαν σχετική προθυμία 

αργότερα. Η αλήθεια είναι ότι και προσωπικά δεν είχα ξεκάθαρο τι θα μπορούσαμε 

να πετύχουμε με τη συνεργασία αυτή και μέχρι που θα μπορούσαμε να φτάσουμε. 

Ξαναγυρνώντας την αφήγηση στο σχολείο μου και στις επιτυχίες του, αλλά και 

στις μάχες με ανεμόμυλους, ανακάλυψα την ύπαρξη της προσέγγισης των 

Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης. Το ΧΧ Γυμνάσιο που υπηρετούσα είχε 

πολλά κοινά με αυτές τις μαθησιακές κοινότητες. Πεποίθηση μου είναι ότι με την 

κατάλληλη στήριξη από την πολιτεία θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε μια πολύ 

αποτελεσματική τέτοια κοινότητα μάθησης. Και βέβαια αυτό είναι και το θέμα της 

εργασίας αυτής. 

Η δομή της εργασίας ακολουθεί τη συνήθη οργάνωση ερευνητικών εργασιών. Τα 

πρώτα δύο κεφάλαια επενδύουν θεωρητικά την εργασία αυτή, με το δεύτερο 

κεφάλαιο να επικεντρώνεται σταδιακά περισσότερο στην έρευνα, στο σκοπό και τους 

στόχους της. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

έρευνα, με το τέταρτο να καταγράφει τα αποτελέσματα και τα ευρήματα από τα τρία 
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διερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται 

τα αποτελέσματα της έρευνας, δίνονται οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα και 

γίνεται ένας τελικός σχολιασμός. 

Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση της εργασίας, αυτή σαφώς εντάσσεται στην 

κατηγορία: «Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ως οργανισμοί μάθησης (learning 

organizations)». Η κατηγοριοποίηση αυτή, των οργανισμών μάθησης, από τη φύση 

τους, αλλά και από το γεγονός ότι ποτέ δεν εφαρμόστηκαν στον ελληνικό χώρο 

επάγεται άμεσα σε μια σειρά από άλλες. Σχετικές κατηγορίες μπορούν να θεωρηθούν: 

η εισαγωγή της αλλαγής, η κουλτούρα του οργανισμού, η ηγεσία, η λήψη 

αποφάσεων, η σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα, η επαγγελματική 

ανάπτυξη του προσωπικού (όχι νοούμενης με την παραδοσιακή μορφή) και ως εκ 

τούτου και η επαγγελματική ικανοποίηση του, κ.ά. 

Ευχαριστώ την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου για 

την καθοδήγηση και ενθάρρυνση που μου πρόσφερε. 

Την εργασία αυτή αφιερώνω σε όλους τους συναδέλφους, που είχα την τύχη να 

εργαστώ μαζί τους και να μάθω από αυτούς και βέβαια στην οικογένεια μου για την 

υπομονή που έδειξε. 

 

Το ερευνητικό πρόβλημα 
 

Σε μια εποχή, που η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και των ευκαιριών που 

παρουσιάζονται στην επαγγελματική ζωή των πολιτών γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ, 

οι περισσότερες χώρες του κόσμου συνεχίζουν να υστερούν ως προς τα μέτρα της 

απόδοσης της εκπαίδευσης, ενώ απ’ ότι  φαίνεται το χάσμα μεταξύ υψηλών και 

χαμηλών επιδόσεων των μαθητών αυξάνεται. Τα χρήματα που επενδύονται στην 

εκπαίδευση επίσης δεν φέρνουν πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, 

οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν επενδύσει κατά καιρούς πολλά χρήματα στο χώρο 

της εκπαίδευσης, κατατάσσονται στην εικοστή θέση και πιο κάτω μεταξύ  τριάντα 

τεσσάρων χωρών που είναι μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (OECD, 2011). Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι οι αμερικανοί μαθητές 

αισθάνονται να βαριούνται ολοένα και περισσότερα καθώς κινούμαστε σε 

μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου. Μια μελέτη από τον Lee Jenkins (2012, παραπομπή 

από Dufour & Fullan, 2013, p.4) διαπίστωσε ότι το 95% των μαθητών του 

νηπιαγωγείου τους αρέσει το σχολείο, αλλά το ποσοστό αυτό στους 
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δεκαπεντάχρονους μαθητές μειώνεται στο 37%. Τα αντίστοιχα νέα δεν είναι 

καλύτερα για τους εκπαιδευτικούς. Μια έρευνα του MetLife  (Markow & Peters, 

2012, παραπομπή από Dufour & Fullan, 2013, p.4 ) δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί 

νοιώθουν όλο και πιο δυσαρεστημένοι με την εργασία τους, με σχεδόν ένας στους 

τρεις εκπαιδευτικούς να σκέφτεται να εγκαταλείψει το επάγγελμα. Εξίσου 

συγκλονιστική είναι η ταχύτητα της πτώσης. Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 39 τοις 

εκατό των δασκάλων το 2012 ήταν ικανοποιημένοι σε σύγκριση με το 62 τοις εκατό 

μόλις δύο χρόνια νωρίτερα. 

Χωρίς να φαίνεται να υπάρχουν σχετικές έρευνες, ανάλογα πράγματα πιθανότατα 

ισχύουν και στον ελλαδικό χώρο. Εξ άλλου, όπως αναφέρει ο Μαυρογιώργος, Γ. 

(2008α, σ.186), οι εκπαιδευτικές αλλαγές στην Ελλάδα εμφανίζουν άδηλες τάσεις 

εναρμόνισης με αυτές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικό λοιπόν της 

κατάστασης αυτής, στα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης και των 

μνημονιακών συμβάσεων είναι το κύμα φυγής που έχει παρατηρηθεί στο χώρο της 

εκπαίδευσης με μαζικές αποχωρήσεις για συνταξιοδότηση δασκάλων, καθηγητών, 

πανεπιστημιακών και διοικητικών υπαλλήλων (βλ. ενδεικτικά Enikos.gr, 2013). 

Πέραν της οικονομικής ανέχειας, οι απαιτήσεις των δανειστών για αξιολόγηση, έχουν 

δημιουργήσει ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας στους εκπαιδευτικούς, το οποίο 

απ΄ότι φαίνεται συνεχίζεται και σήμερα, παρά την προσωρινή απόσυρση της 

διαδικασίας αυτής στο χώρο της εκπαίδευσης (βλ. ενδεικτικά Καλημέρη, 2016). Αν 

τώρα στα προηγούμενα συμπεριληφθεί και το θέμα της βίας στα σχολεία το  όλο 

πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο. Βέβαια, το πρόβλημα της βίας δεν είναι νέο, 

το ζήτημα όμως είναι πως γίνεται η σχετική ανάλυση. Αν δηλαδή τελικά, όπως 

επισημαίνει ο Μαυρογιώργος (1995) ο λόγος και η συζήτηση για τη βία στο σχολείο 

εξαντλείται κυρίως στις μορφές βίας που εκδηλώνονται από τη μεριά των μαθητών, 

αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τα πραγματικά αίτια. Τα πραγματικά αίτια θα πρέπει 

να αναζητηθούν σε κοινωνικούς παράγοντες, που άπτονται ζητημάτων που 

σχετίζονται με τις μορφές ή τις περιπτώσεις βίας που ασκεί, προκαλεί ή ευνοεί ή 

αναπαράγει το ίδιο το σχολείο. 

Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι είδους σχολεία επιθυμούμε και γιατί τόσοι 

πολλοί άνθρωποι θα προτιμούσαν να είναι κάπου αλλού. 

Στο ποιος είναι ο βασικός παράγοντας που θα μπορούσε να ανατρέψει την όλη 

κατάσταση και κατ επέκταση να επηρεάσει τη μάθηση και την πρόοδο των παιδιών, 
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υπάρχει ευρεία αποδοχή ότι αυτός είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Το γεγονός αυτό 

τονίζει και ο Μαυρογιώργος (2005) στην κριτική του για τις επιφανειακές 

προσπάθειες αλλαγών των ελληνικών κυβερνήσεων: «..δεν είναι ζητήματα 

προτεραιότητας τα συγγράμματα, η αξιολόγηση και οι εξετάσεις. Είναι οι δάσκαλοι και 

οι δασκάλες που έχουμε σήμερα στο σχολείο...»   Εν τούτοις όμως, και παρά το γεγονός 

ότι η διδασκαλία βρίσκεται στην κορυφή του παγκόσμιου ενδιαφέροντος οι 

αναλύσεις και οι επιλογές που γίνονται παγκόσμια (Hargreaves & Fullan, 2012) και 

εγχώρια αναφορικά με τον παράγοντα «εκπαιδευτικός» προβλέπονται δυσοίωνες για 

την εκπαίδευση.  

Η μια επιλογή είναι μια ολομέτωπη επίθεση στις κάθε είδους οικονομικές 

αποδοχές των εκπαιδευτικών. Έρχεται από την παγκόσμια οικονομική κατάρρευση 

και την προσδοκία ότι ο δημόσιος τομέας και το μεγάλο εκπαιδευτικό δυναμικό του 

θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα. Στην Αγγλία, ένας υπουργός της κυβέρνησης 

έχει διακηρύξει ότι η αριστεία θα συμβεί στον δημόσιο τομέα μόνο όταν υπάρχει 

«κάποια πραγματική πειθαρχία και κάποιος φόβος» από τις απώλειες θέσεων 

εργασίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλοι σχολιαστές έχουν στραφεί ενάντια στους 

μισθούς των εκπαιδευτικών γιατί «επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τις συνταξιοδοτικές 

παροχές», υποστηρίζοντας (χωρίς πραγματικά δεδομένα) ότι οι νεότεροι 

εκπαιδευτικοί θέλουν περισσότερα χρήματα νωρίτερα σε βάρος της ασφάλειας 

αργότερα. Φυσικά από πουθενά δεν προκύπτει ότι με μικρότερους μισθούς και 

ασφαλιστικές παροχές θα αυξηθεί η ποιότητα των εκπαιδευτικών. 

Η δεύτερη επιλογή (και συναφής) είναι η νομισματική, όπου οι εκπαιδευτικοί 

πληρώνονται σύμφωνα με την επιτυχία στην ατομική τους αξιολόγηση. Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, κρατικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και οι επιτροπές τους 

συμπαρατάσσονται με οικονομολόγους, οι οποίοι έρχονται με τύπους για να 

πληρώσουν τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις ατομικές επιδόσεις τους, ιδιαίτερα 

σε σχέση με τις βαθμολογίες των εξεταστικών δοκιμασιών των μαθητών τους. Οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα για να συμμορφωθούν με 

τον  αδυσώπητο αυτό αγώνα, που οδηγεί στις επιχορηγήσεις της ομοσπονδιακής 

κυβέρνησης  Η στρατηγική αυτή, χωρίς προηγούμενο ιστορικό επιτυχίας, επαναφέρει 

τις πριν ένα αιώνα θεωρίες του Taylor. Αγνοεί τις ψυχολογικές έρευνες που δείχνουν 

ότι η οικονομική ανταμοιβή βελτιώνει μόνο τις επιδόσεις σε τομείς δεξιοτήτων 

χαμηλού επιπέδου, όχι σε πολύπλοκες εργασίες, όπως τη διδασκαλία. Συγχρόνως 
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εκπαιδευτικοί υψηλών προσόντων αποφεύγουν να αναλάβουν δύσκολες τάξεις και 

μαθήματα για να μην μειώσουν τη βαθμολογία τους. Βλ. σχετικά και τις δηλώσεις 

του πρώην πρωθυπουργού στην Καθημερινή στις 6/11/2014.  

Η τρίτη επιλογή (επίσης σχετική) είναι να κάνει τη διδασκαλία απλουστευτική, 

να μειώσει την κρίση και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε 

άνθρωποι με λιγότερα προσόντα να μπορούν να διδάσκουν. Περιορισμός του 

αναλυτικού προγράμματος,  στροφή στην τεχνική εκπαίδευση, σαφείς οδηγίες και 

τυποποίηση της διδασκαλίας με κατεύθυνση τα τεστ, υποβάθμιση της παιδείας σε 

μικρές κατανοήσεις αποσπασμάτων κειμένων, αγνόηση της πολιτιστικής και 

γλωσσικής πολυμορφίας, αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ως απλών εκπροσώπων 

παράδοσης των κυβερνητικών πολιτικών, και μείωση της ανταπόκρισης στις ποικίλες 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους. Αν αυτό είναι το είδος της διδασκαλίας 

που χρειάζεται,  προφανώς δε χρειάζεται και πολύ χρόνος για να προετοιμασθούν οι 

«δάσκαλοι» να το κάνουν και βέβαια δεν χρειάζονται και πολλά χρήματα. Δεν θα 

χρειαστούν  λοιπόν μεγάλου χρονικού διαστήματος προετοιμασίες και μεταπτυχιακά, 

αλλά (φθηνότεροι) εναλλακτικοί δρόμοι  πιστοποίησης και συμπιεσμένα 

προγράμματα κατάρτισης. Δεν είναι βέβαια δύσκολο να φανταστούμε τι θα συμβεί 

στους πολιτισμούς, αλλά και στην οικονομία των χωρών που θα επιλέξουν αυτήν την 

κατεύθυνση. 

Προφανώς υπάρχουν καλύτεροι τρόποι από αυτούς για να προχωρήσουμε προς 

τα εμπρός. Ο  Woody Allen αστειευόμενος συμβούλευε: «Περισσότερο από κάθε 

άλλη στιγμή στην ιστορία, το ανθρώπινο είδος βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 

σταυροδρόμι. Ο ένας δρόμος οδηγεί στην απόλυτη απελπισία και ο άλλος στην 

απόλυτη εξαφάνιση. Ας προσευχηθούμε, να μας δοθεί η σοφία, να επιλέξουμε 

κατάλληλα.» Οι παγκόσμια τρέχουσες  προσπάθειες για την αναθεώρηση του 

επαγγέλματος του δασκάλου θέτουν σε κίνδυνο να μετατρέψουν αυτό το αστείο σε 

πραγματικότητα!  

Εν όψει όλων αυτών των απειλών οι δάσκαλοι και οι οργανώσεις τους οφείλουν 

να προασπιστούν το λειτούργημα και επάγγελμα τους, όχι μόνο αμυντικά, αλλά με 

μια πειστική απάντηση στο πρόβλημα της ποιότητας του δασκάλου. Μια τέτοια 

απάντηση θα πρέπει να στηρίζεται «...στις αρχές της συνεργασίας, της ανάδειξης και 

αξιοποίησης των δυνατοτήτων όλων των μελών της εκπαιδευτικής μονάδας...» 

(Μαυρογιώργος, 2008α, σ.149), αλλά και ευρύτερα να εκμεταλλεύεται όλο το 

http://www.esos.gr/arthra/35811/prothypoyrgos-gymnasio-kai-lykeio-ypokathistatai-apo-ti-frontistiriaki-parapaideia
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υπάρχον δυναμικό του εκπαιδευτικού συστήματος και να γίνει η δύναμη για συνεχή 

αλλαγή που θα ωφελεί όλους ατομικά και την κοινωνία συνολικά. Θα πρέπει τα 

σχολεία να εκμεταλλευτούν, όχι μόνο το «ανθρώπινο κεφάλαιο», αλλά και το 

«κοινωνικό κεφάλαιο», όπως τα ονομάζουν οι Hargreaves και Fullan (2012). Η 

εστίαση μάλιστα πρέπει να είναι στο κοινωνικό κεφάλαιο, τη συλλογική ικανότητα 

δηλαδή που μπορεί να αναπτύξει ένα σχολείο. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, τα 

άτομα χρειάζονται φυσικά, αλλά δεν πρόκειται το σύστημα να αλλάξει, αν η αλλαγή 

αυτή δεν αφορά μεγάλους αριθμούς, αν δεν μεταβληθεί σε ένα επίμονο συλλογικό 

εγχείρημα (p. 3). 

Για να γίνει αυτό όμως απαιτούνται ευρύτερες συνεργασίες. Καθώς όμως οι 

κουλτούρες συνεργασίας δεν νομοθετούνται, η λύση αυτή για αλλαγή πρέπει να έρθει 

από κάτω, αλλά και με τη στήριξη όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Όπως 

αναφέρει η Hord προλογίζοντας τις Hipp & Huffman (2010, p. xi), ο πιο βασικός 

παράγοντας για τη μάθηση των μαθητών είναι η ποιοτική διδασκαλία. Η συγγραφέας 

θεωρεί ότι η ποιοτική διδασκαλία αυξάνεται και βελτιώνεται μέσω «συνεχούς 

επαγγελματικής μάθησης» που στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών. Το 

πιο παραγωγικό πλαίσιο για να συμβεί αυτό και η πιο πειστική απάντηση που 

φαίνεται να υπάρχει σήμερα και όπου εφαρμόστηκε σωστά είχε επιτυχία, σε αντίθεση 

με τις προαναφερόμενες τρεις επιλογές, είναι οι Επαγγελματικές Κοινότητες 

Μάθησης (ΕΚΜ). 

Οι ΕΚΜ μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην εκ των βάθρων αλλαγή 

της συνολικής επίδοσης των σχολείων, στην εμπλοκή των μαθητών, αλλά και στην 

αίσθηση της αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης στην εργασία των 

εκπαιδευτικών, στο πρόβλημα των «κλειστών» αιθουσών διδασκαλίας, της 

λογοδοσίας επομένως και κατ επέκταση της αξιολόγησης που με έμφαση επανέρχεται 

κατά καιρούς. Όπως αναφέρει ο Peter Senge, προλογίζοντας τον Fullan (2010a, 

Kindle Location 20 of 1394): «...η λογοδοσία έχει σημασία, αλλά μόνο στο πλαίσιο 

της καλλιέργειας της συναδελφικής αλληλεγγύης σε ένα σχολείο και στην άντληση 

από την τεράστια δεξαμενή της άδηλης υπευθυνότητας που υπάρχει στους 

εκπαιδευτικούς ενός έθνους, στους γονείς και στους ηγέτες της κοινότητας...». 

  Επιπλέον, η βελτίωση αυτή μπορεί να συμβεί όχι μόνο σε συγκεκριμένα 

σχολεία, αλλά σε ολόκληρη περιοχές, διευθύνσεις εκπαίδευσης, νομούς και τελικά σε 

όλη τη χώρα. Για να συμβεί αυτό, οι ηγέτες πρέπει να κατανοήσουν τις βασικές αρχές 
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των ΕΚΜ και να συνειδητοποιήσουν ότι η αλλαγή κουλτούρας με συστηματικούς 

τρόπους είναι στην καρδιά κάθε επιτυχημένης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μεγάλης 

κλίμακας. 

Βέβαια, σε αντίθεση με τις διαρθρωτικές αλλαγές που μπορούν να νομοθετηθούν 

η αλλαγή κουλτούρας απαιτεί μια τεράστια στροφή σε μακροχρόνιες και βαθιά 

ριζωμένες παραδοχές, πεποιθήσεις, προσδοκίες, και τις συνήθειες που αποτελούν τον 

κανόνα για τους ανθρώπους μέσα στα σχολεία. Αυτές οι βαθιά ριζωμένες υποθέσεις, 

που όμως λαμβάνονται ελάχιστα υπόψη, βοηθούν τους ανθρώπους να κατανοήσουν 

τον κόσμο τους. Με απλά λόγια, κουλτούρα είναι ο τρόπος που κάνουμε τα πράγματα 

στο χώρο μας.  Συστηματική εφαρμογή της διαδικασίας των ΕΚΜ απαιτεί την 

αλλαγή του τρόπου που λειτουργούμε σε όλα τα επίπεδα. Δύο πράγματα είναι 

αλήθεια: η αλλαγή κουλτούρας είναι απολύτως εφικτή, αλλά είναι επίσης 

αναμφισβήτητα δύσκολη. Η δυσκολία έγκειται στο ότι απαιτούνται σημαντικές 

αλλαγές σε παραδοσιακές σχολικές πρακτικές που κρατάνε περισσότερο από ένα 

αιώνα. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται αλλαγή στον τρόπο που ο ένας σχετίζεται με τον 

άλλο, στο σχολείο, διασχολικά και σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι 

αναμενόμενο βέβαια να υπάρξουν και συγκρούσεις. 

Από την άλλη όμως, οι ΕΚΜ, ως αλλαγή κουλτούρας, είναι συναρπαστικές για 

τους ανθρώπους και φέρνουν τα πρώτα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Οι ΕΚΜ απελευθερώνουν ενέργεια και προσελκύουν τη συντριπτική πλειοψηφία 

των ανθρώπων που αρχίζουν να κάνουν ριζικές αλλαγές, που στο παρελθόν θα τις 

θεωρούσαν αδιανόητες. Όταν μάλιστα, η διαδικασία των ΕΚΜ οδηγεί ένα ολόκληρο 

σύστημα, οι συμμετέχοντες έρχονται για να έχουν μια αίσθηση της ταυτότητας που 

ξεπερνά το δικό τους μικρόκοσμο του συστήματος. Προσδιορίζονται με 

χειροπιαστούς τρόπους μέσα στο συνολικό σύστημα, αφήνοντας κατά μέρος λογικές 

ανταγωνισμού ή πρακτικές τυπικών δημοσιοϋπαλληλικών καθηκόντων, και όλα για 

το κοινό καλό. Αυτή η «συστημικότητα" ριζώνει στις καρδιές και τα μυαλά των 

ανθρώπων που εργάζονται από κοινού για τη βελτίωση του συστήματος και είναι το 

καθοριστικό χαρακτηριστικό της αλλαγής κουλτούρας (Fullan, Hill & Crevola, 2006). 

Η παρούσα εργασία, μέσα από τη μελέτη μιας σχολικής μονάδας, φιλοδοξεί να 

ανοίξει τη συζήτηση για τη διαδικασία των ΕΚΜ και να δείξει, ότι αν καλλιεργηθούν 

οι κατάλληλες προϋποθέσεις, αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και στον ελλαδικό 
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χώρο. Τελικός στόχος βέβαια είναι να ωθηθεί το όλο εκπαιδευτικό σύστημα μπροστά, 

για το καλό πάντα των μαθητών.  

 

Η διατύπωση της πρότασης του ερευνητικού προβλήματος 
 

Η πρόταση, στην οποία στηρίζεται η παρούσα εργασία, είναι η υπόθεση ότι ένα 

σχολείο μπορεί να χαρακτηριστεί υψηλής ετοιμότητας για μετατροπή του σε 

Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης, αν σε αυτό έχουν καλλιεργηθεί οι 

προϋποθέσεις της Υποστηρικτικής και Μοιρασμένης Ηγεσίας και της ανάπτυξης 

Κοινών Αξιών και Οράματος. Άμεση συνέπεια των προϋποθέσεων αυτών 

προβλέπεται να είναι και η ανάπτυξη Υποστηρικτικών Συνθηκών αναφορικά με τις 

Σχέσεις που επικρατούν στο σχολείο (Hipp & Huffman 2000˙  Huffman & Hipp  

2000˙ Huffman 2001). 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν ουσιαστικά την κουλτούρα που επικρατεί 

σε ένα σχολείο, «..υποθέσεις που νοηματοδοτούν τον κόσμο μας...», «Ο τρόπος που 

κάνουμε καθημερινά τα πράγματα...» (DuFour & Fullan, 2013, p.2). Με άλλα λόγια, 

η υπόθεση, που γίνεται, είναι ότι προσπάθειες για να νομοθετηθούν οι ΕΚΜ δεν 

πρόκειται να έχουν μεγάλη τύχη, αν δεν έχουν καλλιεργηθεί προηγουμένως οι 

παραπάνω προϋποθέσεις. H «...εφαρμογή της διαδικασίας των ΕΚΜ απαιτεί αλλαγή 

στον τρόπο που συνήθως γίνονται τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα…», μια 

«στρατηγική ισοδύναμη με συνολική αλλαγή της κουλτούρας...» (p.2). 

Το γεγονός ότι οι ΕΚΜ, σύμφωνα με την υπόθεση που έγινε δεν νομοθετούνται, 

δεν σημαίνει ότι για τη δημιουργία και διατήρηση τους δεν είναι απαραίτητη η 

συνδρομή όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Η δημιουργία Υποστηρικτικών 

Συνθηκών, αναφορικά με τις δομές που απαιτούνται, είναι αναγκαία για τη 

δημιουργία και διατήρηση στην πορεία του χρόνου διαδικασιών βασικών των ΕΚΜ, 

όπως της Συλλογικής Μάθησης και Εφαρμογής της, καθώς και των Μοιρασμένων 

Πρακτικών. Η συνδρομή μάλιστα όλου του εκπαιδευτικού συστήματος, σε σχολεία 

που λειτουργούν ως ΕΚΜ, μπορεί να γίνει και αφετηρία για μια συστημική αλλαγή 

σε όλα τα επίπεδα: «Εάν η διαδικασία των ΕΚΜ πρόκειται να έχει αντίκτυπο, πέρα 

κάποιου σχολείου ή ενός δικτύου σχολείων, η διαδικασία μπορεί να γίνει η κινητήρια 

δύναμη του όλου συστήματος...» (p.3), «..ένα σύστημα που υποστηρίζει τον 

καθημερινό μετασχηματισμό της διδασκαλίας για όλους τους μαθητές, ένα σύστημα 

πρακτικό και ισχυρό, σε όλα τα επίπεδα, στην τάξη, στην περιφέρεια, σε όλη την 
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πολιτεία...», «...ο μετασχηματισμός της διδασκαλίας σε μια ευρεία κλίμακα έχει ως 

αποτέλεσμα τον μετασχηματισμό του όλου συστήματος...»  (Fullan et all, 2006, 

Kindle Location 180 of 2153). 
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Κεφάλαιο 1:  Εννοιολογική οριοθέτηση 
 

1.1 Η εκπ/κή φιλοσοφία και η ιστορία των ΕΚΜ 
 

Η σύλληψη της ιδέας της Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης, φαίνεται ότι  

προέρχεται από μια μεγάλη ποικιλία πηγών.  Κατά μία έννοια συνδέεται με  τις ιδέες 

για την αναζήτηση, το στοχασμό και τα σχολεία που αυτοαξιολογούνται. Από αυτή 

την άποψη, η ιδέα της ΕΚΜ δεν είναι νέα. Συγκεκριμένα βασικά της χαρακτηριστικά 

συνδέονται με την εργασία συγγραφέων από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Για 

παράδειγμα ο John Dewey (1910) περιγράφει τη σκέψη, ως μια διαδικασία 

πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων. 

 

Η πρώτη έρευνα στην οποία εμφανίζονταν χαρακτηριστικά των ΕΚΜ, σύμφωνα 

με τον Bullough (2007), διεξήχθη το χρονικό διάστημα  από 1930-1942, από την 

Progressive Educational Association (PEA). Η ιδέα της αποϊδιωτικοποίησης  

(deprivatizing) της εργασίας των εκπαιδευτικών είναι παρόμοια με αυτή των ΕΚΜ, 

όπου έχουμε μια μετακίνηση από την απομόνωση στις αίθουσες διδασκαλίας σε μια 

κουλτούρα συνεργασίας. Τα ευρήματα της έρευνας αυτής ανέφεραν την ανάγκη για:  

-Εκπαίδευση των δασκάλων και οικοδόμηση ικανότητας 

-Έρευνα δράσης για το επάγγελμα του δασκάλου 

-Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και καλών σχέσεων 

-Αμοιβαίο αίτημα για αλλαγή και βελτίωση 

-Αναστοχασμό 

 

Ο όρος ΕΚΜ πρωτοεμφανίστηκε (AllthingsPLC, 2016) ανάμεσα στους ερευνητές 

στη δεκαετία του 60, ως μια εναλλακτική λύση στην απομόνωση που χαρακτήριζε το 

επάγγελμα του δάσκαλου. Η έρευνα άρχισε να γίνεται πιο σαφής λίγο πριν τη 

δεκαετία του 90. 

  

Το 1989 η Susan Rosenholtz ερεύνησε 78 σχολεία και βρήκε κάποια «σχολεία 

πλούσια σε μάθηση», τα οποία μπορούσαν να χαρακτηριστούν από συλλογική 

δέσμευση στη μάθηση του μαθητή σε συνεργατικά περιβάλλοντα, στα οποία δηλαδή, 

η βελτίωση της διδασκαλίας ήταν ένα συλλογικό παρά ατομικό εγχείρημα. Η 

ερευνήτρια διαπίστωσε ότι η συνεργασία των δασκάλων με αναφορά σε κοινούς τους 
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στόχους στην επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων για τους μαθητές, οδήγησε στη 

βελτίωση της μάθησης των ιδίων, σε μεγαλύτερη βεβαιότητα για το τι είναι 

αποτελεσματικό, υψηλά επίπεδα δέσμευσης τους στους στόχους και τελικά σε 

ουσιαστικά οφέλη για τους μαθητές τους.  

 

Σύμφωνα με μια άλλη άποψη, προερχόμενη κυρίως από τους ερευνητές του 

Southwest Education Developmental Laboratory (SEDL), ενός εκπαιδευτικού 

ερευνητικού κέντρου, οι ΕΚΜ έχουν τις ρίζες τους στις θεωρίες οργανισμών από τη 

διοίκηση επιχειρήσεων.  Βιβλίο ορόσημο για τις ΕΚΜ, σύμφωνα με αυτή την άποψη, 

θεωρείται αυτό του Senge (1990) The Fifth Discipline, που αναφέρεται στους 

οργανισμούς που μαθαίνουν (organization learning). Ο Senge όρισε τους 

οργανισμούς μάθησης ως οργανισμούς , όπου οι άνθρωποι συνεχώς επεκτείνουν την 

ικανότητα τους για να δημιουργούν τα αποτελέσματα που αληθινά επιθυμούν, όπου 

νέα και εκτεταμένα πρότυπα σκέψης καλλιεργούνται, όπου η συλλογική φιλοδοξία 

αφήνεται ελεύθερη και όπου οι άνθρωποι συνεχώς μαθαίνουν πως να μαθαίνουν" 

(p.3).  

Η θεωρία για τη μάθηση του οργανισμού βασίστηκε σε 5 κλάδους της έρευνας 

και της πράξης που σκοπό είχαν την οικοδόμηση της ικανότητας του ατόμου και της 

ομάδας. O Senge αναγνώρισε τους εξής κλάδους: την Αυτοκυριαρχία (Personal 

Mastery), τα Νοητικά Μοντέλα (Mental Models), το Κοινό Όραμα (Shared Vision), 

την Ομαδική Μάθηση (Team Learning) και ένα πέμπτο, την Ολιστική Σκέψη (Systems 

Thinking), το οποίο παρέχει την υποστηρικτική δομή για την ανάπτυξη των 

προηγούμενων τεσσάρων κλάδων του οργανισμού μάθησης (Senge, 1990). Οι 

ορισμοί του κάθε κλάδου παραλληλίζονται με πολλές από τις έννοιες που ήταν η 

βάση για τον ορισμό των ΕΚΜ στον εκπαιδευτικό χώρο. 

Η Αυτοκυριαρχία ορίζεται από την πρακτική της κατανόησης και της βελτίωσης 

του προσωπικού μας οράματος εστιάζοντας στις ενέργειες μας, αυξάνοντας την 

υπομονή μας και ισορροπώντας το όραμα με την πραγματικότητα. (p.129). Τα 

Νοητικά Μοντέλα απαιτούν τον συνεχή προβληματισμό μας, να αποσαφηνίσουμε και 

να βελτιώσουμε τις εσωτερικές μας εικόνες που έχουμε για τον κόσμο και να δούμε 

πώς αυτά διαμορφώνουν τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας (p.163). Το Κοινό 

Όραμα απαιτεί ότι η ηγεσία θα οικοδομήσει την αίσθηση της δέσμευσης μέσα στην 

ομάδα και η ομάδα θα προμηθευτεί με τα εργαλεία για την επίτευξη του επιθυμητού 
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στόχου του οράματος (p.191). Η Ομαδική Μάθηση είναι η διαδικασία με την οποία 

σύνολα ανθρώπων αναπτύσσουν αξιόπιστα γνώση και ικανότητα που μέσα από την 

αλληλεπίδραση της ομάδας είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των γνώσεων και 

δεξιοτήτων των μεμονωμένων μελών (p.216). Η Ολιστική Σκέψη βλέπει τα πράγματα 

σαν σύνολα, παρά σαν κομμάτια  (p.229). 

Οι έννοιες αυτές, αν και ο Senge τις ανέπτυξε για το χώρο των επιχειρήσεων, 

παρουσιάζουν πολλά κοινά με αυτές που αναπτύχθηκαν αργότερα για τις ΕΚΜ. 

 

Το 1993 η Judith Warren Little και η Milbrey McLaughlin  ανέφεραν στα 

συμπεράσματα της έρευνας τους, ότι τα πιο αποτελεσματικά σχολεία λειτουργούν ως 

δυναμικές ΕΚΜ και χαρακτηρίζονται από: 

-Κοινές πεποιθήσεις και κανόνες 

-Συναδελφικές σχέσεις 

-Συνεργατικές κουλτούρες 

-Στοχαστική πρακτική 

-Συνεχή αναζήτηση αποτελεσματικών πρακτικών 

-Επαγγελματική ανάπτυξη 

-Αμοιβαία υποστήριξη και υποχρέωση 

 

Το 1995, οι Fred Newmann και Gary Wehlage ερεύνησαν πάνω από 1.200 

σχολεία. Παρατήρησαν ότι στα πιο επιτυχημένα σχολεία οι εκπαιδευτικοί: 

-Συμμετείχαν σε μια συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη ενός διαυγούς, 

κοινού  σκοπού για τη μάθηση των μαθητών. 

-Δημιούργησαν μια συνεργατική κουλτούρα για την επίτευξη αυτού του σκοπού 

-Ανέλαβαν συλλογική παρά ατομική ευθύνη για τη μάθηση όλων των μαθητών 

Η μελέτη εντόπισε επίσης τέσσερα χαρακτηριστικά που προωθούν τη βελτίωση 

της επίδοσης του μαθητή:  

-Ένα όραμα υψηλής ποιότητας, αυθεντικό, πνευματικό για απόλυτη μάθηση 

-Αυθεντική παιδαγωγική που θα προσφέρει μάθηση υψηλής ποιότητας 

-Οργανωτική ικανότητα, όπου οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν αποτελεσματικά μαζί 

ως μια μονάδα που είναι υπεύθυνη για τη μάθηση των μαθητών 

-Ουσιαστική πολιτική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη  
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Το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, οι Karen Seashore Louis, Sharon Kruse και 

Anthony Bryk ανέφεραν στα ευρήματά τους (Kruse,  Lοuis & Bryk, 1994˙ Louis, 

Kruse & Others, 1995) από μια έρευνα 3 ετών, ότι τα σχολεία που είναι πιο 

αποτελεσματικά  από την άποψη των επιδόσεων των μαθητών λειτουργούν ως ΕΚΜ 

και  χαρακτηρίζονται από: 

- Κοινούς κανόνες και αξίες. Τα χαρακτήρισαν ως τον πυρήνα κοινών 

πεποιθήσεων για τους σκοπούς του οργανισμού, τις πρακτικές, και τις επιθυμητές 

συμπεριφορές ενώ συγχρόνως αποτελούν και τη βάση για την ανάπτυξη όλων των 

άλλων πτυχών της επαγγελματικής κοινότητας (p.38-39). 

-Στοχαστικό  διάλογο. Η διάσταση αυτή των ΕΚΜ, εισάγει συζητήσεις ανάμεσα 

σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και γίνεται η «γέφυρα μεταξύ των 

εκπαιδευτικών αξιών και τη βελτίωση της πρακτικής στα σχολεία". Ο στοχαστικός 

διάλογος ανοίγει τα σύνορα στην επικοινωνία και υποστηρίζει την αποϊδιωτικοποίηση 

της πρακτικής, που είναι και η επόμενη διάσταση (p.40). 

- Αποϊδιωτικοποίηση της πρακτικής. Στη διαδικασία αυτή οι δάσκαλοι ασκούν το 

επάγγελμα τους ανοιχτά, δημοσιοποιώντας την εργασία τους, εναλλάσσονται στους 

ρόλους του μέντορα, του συμβούλου ή του ειδήμονα καθώς παρέχουν βοήθεια ο ένας 

στον άλλο. Οι συναδελφικές σχέσεις βασίζονται στην αμοιβαία επίλυση 

προβλημάτων, μέσω συζητήσεων και παρατήρησης στην τάξη (p. 41-42). 

-Συλλογική εστίαση στη μάθηση του μαθητή. Το νόημα της διάστασης αυτής είναι 

η προσδοκία ότι όλοι οι μαθητές είναι σε θέση να μάθουν και το μαθησιακό 

περιβάλλον θα ανταποκρίνεται άμεσα και θα είναι υποστηρικτικό για την επίτευξη 

του στόχου αυτού. Η εστίαση στα αποτελέσματα των επιδόσεων των μαθητών είναι 

μια συλλογική ευθύνη που υποστηρίζει τη βελτίωση της επαγγελματικής κοινότητας 

στα σχολεία και καταλήγει στην καλυτέρευση των συναδελφικών σχέσεων και της 

πρακτικής στην τάξη (p. 42-43). 

 -Συνεργασία. Η τελευταία διάσταση αυτού του πλαισίου των ΕΚΜ, περιγράφει 

τις συναδελφικές σχέσεις που ενθαρρύνουν την αμοιβαία μάθηση και τη συζήτηση 

για τις πρακτικές στην τάξη και τις επιδόσεις των μαθητών. Σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, οι πιο προηγμένες μορφές συλλογικότητας εξελίσσονται περαιτέρω σε 

μια γνήσια συνεργασία, η ουσία της οποίας είναι η συν-ανάπτυξη (p. 42-43). 
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Το 1998 οι  DuFour και Eaker πρότειναν το νέο μοντέλο των ΕΚΜ κρίνοντας 

ατελέσφορο το «εργοστασιακό μοντέλο», όπως χαρακτήρισαν το εκπαιδευτικό 

μοντέλο που επικράτησε κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα. Οι συγγραφείς, 

στην εισαγωγή του βιβλίου τους, περιέγραψαν τις ΕΚΜ ως «την πιο υποσχόμενη 

στρατηγική για την ανάπτυξη και διατήρηση ουσιαστικής βελτίωσης στα σχολεία» 

(Kindle Location  29 of 2936).  

Το νέο ΕΚΜ μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους DuFour και Eaker 

επικεντρώνεται σε 6 χαρακτηριστικά (Kindle Locations 333-370 of 2936): 

-Κοινή αποστολή, όραμα και αξίες. Εκείνο που, κατά τους συγγραφείς, ξεχωρίζει 

μια ΕΚΜ από ένα συνηθισμένο σχολείο είναι η συλλογική δέσμευση σε 

καθοδηγητικές αρχές, που εκφράζουν τι πιστεύουν οι άνθρωποι σε ένα σχολείο και 

ποιους τρόπους αναζητούν για να υλοποιήσουν τις κοινές πεποιθήσεις τους. Οι αρχές 

αυτές είναι βαθειά ριζωμένες στις καρδιές και στο νου των ανθρώπων όλης της 

σχολικής κοινότητας. Μάλιστα, καθώς είναι δύσκολο να νομοθετηθούν και απαιτούν 

και χρόνο για την ανάπτυξη τους, δεν είναι και τόσο δημοφιλείς στα υψηλότερα 

κλιμάκια της εκπαίδευσης. 

 -Συλλογική αναζήτηση. Χαρακτηρίζεται σαν την μηχανή της βελτίωσης, της 

ανάπτυξης και της ανανέωσης μέσα στην ΕΚΜ. Σε μια τέτοια κοινότητα οι άνθρωποι 

αμφισβητούν συνεχώς την υπάρχουσα κατάσταση, αναζητούν και ελέγχουν νέες 

μεθόδους και αναστοχάζονται βάσει των αποτελεσμάτων. Το χτίσιμο μοιρασμένης 

γνώσης συνδυάζοντας τα δεδομένα από την τρέχουσα πραγματικότητα και τις 

καλύτερες πρακτικές είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων κάθε ομάδας. 

-Συνεργατικές ομάδες. Η βασική δομή μιας ΕΚΜ είναι το σύνολο των 

συνεργατικών ομάδων που μοιράζονται ένα κοινό σκοπό.  Η συνήθης πρακτική των 

οργανισμών για τη βελτίωση τους είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και γνώσεων των 

ατόμων που εργάζονται σε αυτούς. Παρόλο που οι συγγραφείς δεν παραγνωρίζουν 

την αξία της ατομικής επαγγελματικής ανάπτυξης, δηλώνουν ότι αυτή δεν εγγυάται 

και την ανάπτυξη του σχολείου. Καθώς οι άνθρωποι σε ένα σχολείο εμπλέκονται σε 

συνεργατικές ομάδες, έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Με τη 

διαδικασία αυτή δημιουργούν την ώθηση για να τροφοδοτηθεί με τα απαραίτητα 

καύσιμα η συνεχής βελτίωση. Συμπερασματικά, η ανάπτυξη της ικανότητας ενός 

σχολείου είναι ένα συνεργατικό παρά ένα ατομικό θέμα. Ο Fullan (1993, p. 17) 
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υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της διαδικασίας χαρακτηρίζει την ικανότητα της 

συνεργασίας ως ένα από τα βασικά στοιχεία της μεταμοντέρνας κοινωνίας. 

-Προσανατολισμός στη δράση και πειραματισμός. Οι ΕΚΜ είναι 

προσανατολισμένες στη δράση. Τα μέλη της κοινότητας μετατρέπουν τις φιλοδοξίες 

σε δράση και τα οράματα σε πραγματικότητα. Αναγνωρίζουν ότι η μάθηση συμβαίνει 

πάντα σε ένα πλαίσιο ανάληψης δράσης, και πιστεύουν ότι η δέσμευση και η εμπειρία 

είναι οι πιο αποτελεσματικοί δάσκαλοι. Ακόμη και η φαινομενικά πιο χαοτική 

δραστηριότητα θεωρείται καλύτερη από την ομαλή, παθητική αδράνεια.  

Συνέπεια του προσανατολισμού δράσης είναι η προθυμία για πειραματισμό, για 

τη δοκιμή στην πράξη θεωριών και υποθέσεων και ανάπτυξη νέων. Η προθυμία 

πειραματισμού δημιουργεί και μια κουλτούρα, όπου τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα 

δεν κρύβονται, ούτε αντιμετωπίζονται με τιμωρητική διάθεση, αλλά θεωρούνται 

αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας βελτίωσης του σχολείου. 

-Συνεχής βελτίωση. Μια μόνιμη δυσφορία με την υπάρχουσα κατάσταση και μια 

συνεχής αναζήτηση για καλύτερους τρόπους χαρακτηρίζουν την καρδιά μιας ΕΚΜ. Η 

συνεχής βελτίωση προϋποθέτει ότι κάθε μέλος ασχολείται με την εξέταση βασικών 

ερωτημάτων που αφορούν τον καθορισμό του θεμελιώδη σκοπού, τις ελπίδες 

επίτευξης του στόχου, την αναζήτηση στρατηγικών βελτίωσης και των κριτηρίων 

αξιολόγησης των προσπαθειών. Η δέσμευση στη συνεχή βελτίωση είναι διάχυτη σε 

ένα περιβάλλον, όπου η καινοτομία και ο πειραματισμός δεν θεωρούνται απλώς ως 

υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν ή ως projects με ημερομηνία λήξης, αλλά 

ως μια κουλτούρα που καθοδηγεί την καθημερινή εργασία και διαρκεί για πάντα 

-Προσανατολισμός στα αποτελέσματα. Μια ΕΚΜ θα πρέπει να συνειδητοποιεί ότι 

όλες  οι προσπάθειές της, όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω, θα πρέπει να εκτιμώνται 

με βάση τα αποτελέσματα και όχι τις όποιες προθέσεις. Μόνο εφόσον οι 

πρωτοβουλίες υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση με βάση απτά αποτελέσματα, 

μπορούν να επιφέρουν μια σκόπιμη βελτίωση. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συμπληρώνονται με τις τρεις "μεγάλες ιδέες" που 

αντιπροσωπεύουν τις κεντρικές αξίες των ΕΚΜ και οι αρχές τους μπορούν να 

καθοδηγήσουν τις προσπάθειες των σχολείων να στηρίξουν το μοντέλο των ΕΚΜ, 

μέχρι αυτό να ενσωματωθεί βαθειά στην κουλτούρα του σχολείου (DuFour, 2004 ):  

Μεγάλη Ιδέα #1: Βεβαιώσου ότι οι μαθητές μαθαίνουν 
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Το μοντέλο της ΕΚΜ στηρίζεται στην υπόθεση, ότι βασική αποστολή της 

τυπικής εκπαίδευσης δεν είναι απλώς να διαβεβαιώνει ότι όλοι οι μαθητές έχουν 

διδαχθεί, αλλά να διαβεβαιώσει ότι όλοι οι μαθητές έχουν μάθει. Αυτή η απλή 

μεταστροφή -από την εστίαση στη διδασκαλία, στην εστίαση στη μάθηση- έχει 

προφανείς επιπτώσεις στα σχολεία. 

Καθώς το σχολείο προχωρά προς τα μπροστά, κάθε επαγγελματίας στην 

οικοδόμηση, πρέπει να εμπλακεί με τους μαθητές σε μια συνεχή εξερεύνηση 

καθοριστικών ερωτημάτων που καθοδηγούν την εργασία αυτών που είναι μέσα σε 

μια ΕΚΜ: 

 Τι θέλουμε να μάθει ο κάθε μαθητής; 

 Πως θα ξέρουμε αν κάθε μαθητής έχει μάθει; 

 Πως θα εμπλουτίσουμε και θα διευρύνουμε τη μάθηση για τους μαθητές, που  

έχουν επιδείξει επάρκεια;  

 Πως θα ανταποκριθούμε, όταν ένας μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες στη 

μάθηση; 

Η απάντηση στην τρίτη ερώτηση κυρίως είναι αυτή που ξεχωρίζει τις ΕΚΜ από 

τα παραδοσιακά σχολεία. 

Τι συμβαίνει τυπικά σε αυτές τις περιστάσεις; Σχεδόν παντού και σταθερά, το 

σχολείο αφήνει τη λύση στη διακριτική ευχέρεια του κάθε δάσκαλου ξεχωριστά, ο 

οποίος ποικίλει ως προς τους τρόπους που θα ανταποκριθεί. Κάποιοι δάσκαλοι θα 

συμπεράνουν ότι οι μαθητές που δυσκολεύονται θα πρέπει να μεταφερθούν σε μια 

λιγότερο αυστηρή σειρά διδασκαλίας, ή θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι για την 

ειδική εκπαίδευση. Κάποιοι χαμηλώνουν τις προσδοκίες τους, υιοθετώντας λιγότερο 

προκλητικά στάνταρντς για υποομάδες ή μαθητές μέσα στις τάξεις τους. Κάποιοι 

αναζητούν τρόπους για να βοηθήσουν τους μαθητές πριν και μετά από το σχολείο. 

Κάποιο άλλοι αφήνουν τους μαθητές που δυσκολεύονται να αποτύχουν. 

Όταν όμως ένα σχολείο αρχίζει να λειτουργεί ως μια ΕΚΜ, οι δάσκαλοι αμέσως 

ενημερώνονται για τη δυσαρμονία που υπάρχει ανάμεσα  στη δέσμευση τους να 

διαβεβαιώσουν "μάθηση για όλους τους μαθητές" και στην έλλειψη μιας 

συντονισμένης στρατηγικής να ανταποκριθούν, όταν κάποιοι μαθητές δεν μαθαίνουν. 

Το προσωπικό επιλύει αυτήν την ασυμφωνία με το σχεδιασμό στρατηγικών που 

θα διαβεβαιώνουν ότι οι μαθητές που δυσκολεύονται θα λάβουν επιπρόσθετο χρόνο 

κα και στήριξη, άσχετα από ποιός θα είναι ο δάσκαλος τους. Επιπρόσθετα για να 
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είναι συστηματική και διασχολική η ανταπόκριση της ΕΚΜ στους μαθητές που 

δυσκολεύονται, είναι: 

 Χρονική. Το σχολείο γρήγορα αναγνωρίζει τους μαθητές που χρειάζονται 

επιπρόσθετο χρόνο και στήριξη. 

 Βασισμένη στην παρέμβαση, παρά στη διαμεσολάβηση. Το σχέδιο παρέχει 

στους μαθητές βοήθεια άμεσα, όταν αυτοί βιώνουν δυσκολίες, παρά να στηρίζεται σε 

καλοκαιρινά σχολεία, σε μελλοντικές διαδικασίες και διαμεσολαβητικές διδακτικές 

σειρές. 

 Καθοδηγητική. Αντί να καλεί τους μαθητές να αναζητήσουν πρόσθετη 

βοήθεια, το συστηματικό σχέδιο απαιτεί από τους μαθητές να αφιερώσουν παραπάνω 

χρόνο και να λάβουν επιπρόσθετη βοήθεια, μέχρι αυτοί να κατακτήσουν τις 

απαραίτητες έννοιες. 

Μεγάλη Ιδέα #2: Μια κουλτούρα συνεργασίας 

Οι εκπαιδευτικοί που οικοδομούν μια ΕΚΜ αναγνωρίζουν ότι πρέπει να 

εργάζονται μαζί για να πετύχουν το συλλογικό τους σκοπό της μάθησης για όλους. Γι 

αυτό δημιουργούν δομές που προωθούν τη συνεργατική κουλτούρα. 

Η ισχυρή συνεργατικότητα που χαρακτηρίζει τις ΕΚΜ είναι μια συστηματική 

διαδικασία, κατά την οποία οι δάσκαλοι εργάζονται μαζί με σκοπό να αναλύσουν και 

να βελτιώσουν την πρακτική τους στην τάξη. Οι δάσκαλοι εργάζονται κατά ομάδες, 

εμπλεκόμενοι σε ένα συνεχή κύκλο αναζητήσεων, που προωθεί τη βαθειά μάθηση της 

ομάδας. Αυτή η διαδικασία, με τη σειρά της, οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα  

επιτευγμάτων των μαθητών. 

Για παράδειγμα: Οι δάσκαλοι μιας τάξης μελετούν τα εθνικά στάνταρντς, το 

αναλυτικό πρόγραμμα, και τα δεδομένα της επιτυχίας των μαθητών για να 

αναγνωρίσουν την ουσιαστική γνώση και τις δεξιότητες που όλοι οι μαθητές θα 

πρέπει να αποκτήσουν σε ένα μελλοντικό μάθημα. Ρωτούν επίσης τους δασκάλους 

της επόμενης τάξης τι θα πρέπει οι μαθητές να έχουν κατακτήσει μέχρι να 

τελειώσουν την προηγούμενη τάξη. Στη βάση της μοιρασμένης γνώσης, που έχει 

δημιουργηθεί από αυτή τη συλλογική μελέτη, η ομάδα της τάξης συμφωνεί στα 

κρίσιμα αποτελέσματα, που θα βεβαιώσουν τη μάθηση κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος. 

Κατόπιν, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην ανάπτυξη κοινών 

διαμορφωτικών αξιολογήσεων που θα ελέγξουν την κατάκτηση των ουσιαστικών 
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αποτελεσμάτων. Τα μέλη της ομάδας αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία και τις 

αδυναμίες στη μάθηση των μαθητών και αρχίζουν να συζητούν πως μπορούν να 

χτίσουν πάνω στα δυνατά σημεία και απευθύνουν τις αδυναμίες. Ολόκληρη η ομάδα 

κερδίζει νέα βαθειά γνώση στο τι δουλεύει και τι όχι και τα μέλη συζητούν νέες 

στρατηγικές που μπορούν να εφαρμόσουν στις τάξεις τους για να ανεβάσουν το 

επίπεδο των μαθητών. 

Μεγάλη Ιδέα #3: Εστίαση στα αποτελέσματα 

Οι ΕΚΜ κρίνουν την αποτελεσματικότητα τους στη βάση των αποτελεσμάτων. 

Το να εργάζεσαι μαζί για την πρόοδο των μαθητών γίνεται μια συνηθισμένη εργασία 

για τον καθένα στο σχολείο. Η κάθε ομάδα δασκάλων συμμετέχει σε μια συνεχή 

διαδικασία αναγνώρισης του τρέχοντος επιπέδου κάθε μαθητή, εγκαθιδρύοντας το 

στόχο να το βελτιώσει, εργαζόμενη συλλογικά για να το πετύχει και αποδίδοντας 

περιοδικές αποδείξεις αυτής της προόδου. 

Γενικά το πρόβλημα ποτέ δεν ήταν η έλλειψη δεδομένων. Παρόλα αυτά, τα 

δεδομένα θα γίνουν ο καταλύτης για τη βελτίωση της πρακτικής του δασκάλου, μόνο 

αν ο δάσκαλος έχει μια βάση σύγκρισης. Όταν οι ομάδες των δασκάλων 

αναπτύσσουν κοινές διαμορφωτικές αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια όλου του 

σχολικού έτους, ο κάθε δάσκαλος μπορεί να αναγνωρίσει το πως ο κάθε μαθητής του 

αποδίδει, συγκρινόμενος με άλλους μαθητές.   Δάσκαλοι, ξεχωριστά, μπορούν να 

προσκαλέσουν τους συναδέλφους της ομάδας τους να τους βοηθήσουν να 

στοχαστούν σε περιοχές που τους ενδιαφέρουν. Ο κάθε δάσκαλος έχει πρόσβαση στις 

ιδέες, το υλικό, τις στρατηγικές και στα ταλέντα όλης της ομάδας. 

 

Το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, η Hord (1997a) και ενώ εργαζόταν σε θέματα 

βελτίωσης των σχολείων είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε ένα «οργανισμό που 

μαθαίνει» (Senge, 1990) και στη συνέχεια συνέχισε την έρευνα της στο SEDL. Η 

εργασία της αυτή την οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου σχολικής 

κουλτούρας και οργάνωσης που υποστήριζε ενεργά την αλλαγή και βελτίωση. Το 

έργο αυτό ξεκίνησε με μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση των ΕΚΜ, η οποία 

οδήγησε σε μεγαλύτερη λειτουργικότητα της έννοιας των ΕΚΜ (Hord, 1997a). 

Σύμφωνα με  την Hord, η βιβλιογραφία αποκαλύπτει ξεκάθαρα την εμφάνιση και 

τη συμπεριφορά ακαδημαϊκά επιτυχημένων ΕΚΜ.  Οι πρακτικές που θεωρεί ότι είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη των ΕΚΜ περιλαμβάνουν: 
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-Συναδελφική και διευκολυντική συμμετοχή του διευθυντή, ο οποίος μοιράζεται 

την ηγεσία και ως εκ τούτου, τη δύναμη και την εξουσία, καλώντας τα μέλη του 

προσωπικού να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

-Ένα κοινό όραμα που αναπτύσσεται μέσα από μια απαρέγκλιτη δέσμευση εκ μέρους 

του προσωπικού στη μάθηση των μαθητών και έχει σαφή αντίκτυπο στην εργασία 

του προσωπικού. 

-Συλλογική μάθηση ανάμεσα στο προσωπικό και εφαρμογή αυτής της μάθησης 

σε επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν βάσει των αναγκών των μαθητών 

-Επίσκεψη εκπαιδευτικών στις τάξεις συναδέλφων και αναθεώρηση της 

συμπεριφοράς των διδασκόντων βάσει των παρατηρήσεων των επισκεπτών. 

Δραστηριότητες αλληλοβοήθειας βάσει ανατροφοδοτήσεων για ατομική και 

συλλογική βελτίωση. 

-Κατάλληλες φυσικές συνθήκες και ανθρώπινες ικανότητες που να υποστηρίζουν 

τη λειτουργία των ΕΚΜ 

Οι 5 διαστάσεις που ορίζονται από Hord (1997a) μπορούν να συνοψιστούν ως 

- Υποστηρικτική και μοιρασμένη ηγεσία 

- Κοινές αξίες και όραμα 

- Συλλογική μάθηση και εφαρμογή 

- Μοιρασμένες προσωπικές πρακτικές 

- Υποστηρικτικές συνθήκες, που περιλαμβάνουν τις φυσικές συνθήκες (δομές) και 

τις ικανότητες των ανθρώπων (σχέσεις). 

Αν η τελευταία χωριστεί σε δύο, τότε μπορούμε να μιλάμε για 6 διαστάσεις. 

 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται κι άλλα μοντέλα ΕΚΜ, τα οποία δεν έχουν 

τύχει ακόμα ευρείας αποδοχής ανάμεσα στους άλλους ερευνητές και εφαρμογής τους 

σε σχολικές μονάδες. Ένα μοντέλο είναι αυτό της Προσανατολισμένης στο Σκοπό 

Κοινότητας ({Purposeful Community model) των Marzano, Waters, και McNulty’s 

(2005, παραπομπή από Waters & Cameron, 2007). Ένα άλλο είναι το μοντέλο των 

Κοινοτήτων της Πρακτικής (Communities of practice) των Wenger και Snyder (2000). 

 

1.2 Ορισμός των ΕΚΜ 

 
Από την προηγούμενη ιστορική αναδρομή είναι φανερό ότι δεν υπάρχει 

καθολικός ορισμός της Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης. Η έννοια της ΕΚΜ 
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μπορεί να έχει αποχρώσεις στην ερμηνεία της σε διαφορετικά πλαίσια, αλλά φαίνεται 

ότι υπάρχει μια ευρεία συναίνεση ότι υποδηλώνει μια ομάδα ανθρώπων που με βάση 

κοινές αξίες και ένα κοινά δομημένο όραμα, μοιράζονται και κριτικά αναθεωρούν την 

πρακτική τους, με ένα συνεχή, στοχαστικό, συνεργατικό τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς, 

με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση. Η έννοια, ως εκ τούτου για τον εκπαιδευτικό 

χώρο, εφιστά την προσοχή στο δυναμικό ανθρώπων μέσα και έξω από το σχολείο, οι 

οποίοι μπορούν να αυξήσουν μεταξύ τους τη μάθηση, κατ επέκταση τη μάθηση όλων 

των μαθητών και τη βελτίωση του σχολείου. 

 

Ο Richard DuFοur και οι συνεργάτες του (DuFour, DuFour, Eaker & Mattos, 

2006, pp. 2–4) ορίζουν την ΕΚΜ ως «Μια συνεχή διαδικασία στην οποία οι 

εκπαιδευτικοί εργάζονται από κοινού σε επαναλαμβανόμενους κύκλους συλλογικής 

έρευνας και έρευνας δράσης, με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα για 

τους μαθητές που εξυπηρετούν. Οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης λειτουργούν 

με βάση την παραδοχή ότι το κλειδί για την βελτίωση της μάθησης για τους μαθητές 

είναι η συνεχής-ενσωματωμένη στο επάγγελμα μάθηση για τους εκπαιδευτικούς». 

Όπως χαρακτηριστικά ο R. DuFour (2004) αναφέρει: «Για να δημιουργήσεις μια 

Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης, εστίασε στη μάθηση, παρά στη διδασκαλία, 

εργάσου συνεργατικά και έχε τον εαυτό σου υπόλογο για τα μαθησιακά 

αποτελέσματα». 

 

Συνοψίζοντας τη βιβλιογραφία, η Hord (1997a) αναμιγνύει τις διαδικασίες και τα 

επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ορίζει την ΕΚΜ ως μια επαγγελματική κοινότητα 

μαθητών: «...στην οποία οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση σε ένα σχολείο διαρκώς 

αναζητούν και μοιράζονται τη μάθηση και ενεργούν με αυτήν τη μάθηση. Ο στόχος 

των ενεργειών τους είναι να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα τους ως 

επαγγελματίες προς όφελος των μαθητών. Έτσι με τη διαμόρφωση αυτή, τα σχολεία 

αυτά μπορούν να οριστούν και ως κοινότητες διαρκούς αναζήτησης και βελτίωσης». 

 

Οι Hipp και Huffman (2010, p.12)  δίνουν ένα πιο περιεκτικό ορισμό για το 

μοντέλο της ΕΚΜ: «Επαγγελματίες εκπαιδευτικοί, που εργάζονται με στόχο και  

συλλογικά, για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια κουλτούρα μάθησης για 

όλους τους μαθητές και τους ενηλίκους» 
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Σύμφωνα με τον R. Dufour (1998, Kindle Locations 29-39 of 2936) και την D. 

Cowan (2010, p.57), μιας εκ των συνεργατών της Hord, κάθε λέξη της φράσης 

“Professional Learning Community (PLC) ” έχει επιλεγεί σκόπιμα. 

O Dufour που αναζητεί τις ετυμολογικές ρίζες του όρου αναφέρει ότι 

“Professional” είναι κάποιος που είναι ειδήμονας σε ένα ειδικό τομέα, ένα άτομο, που 

όχι μόνο έχει επιδιώξει υψηλή εκπαίδευση για να εισέλθει στο σχετικό χώρο, αλλά 

και ένα άτομο που παραμένει ενήμερο στη βάση των εξελισσόμενων γνώσεων. H 

Cowan αναλύοντας περαιτέρω τον όρο, αναφέρει ότι τα προηγούμενα 

χαρακτηριστικά του προωθούν το δημόσιο σεβασμό και την καταξίωση με τη συνεχή 

βελτίωση της υπάρχουσας βάσης γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συμβαδίζουν με 

τις σύγχρονες υποσχόμενες πρακτικές. 

Αναζητώντας στην Κινεζική γλώσσα την ερμηνεία του όρου “learning”, ο Dufour 

σχολιάζει ότι αυτή παριστάνεται με δύο χαρακτήρες. Ο πρώτος χαρακτήρας 

υποδηλώνει τη μελέτη και ο δεύτερος την αδιάκοπη πράξη.  H Cowan από τη μεριά 

της, θεωρεί ότι δεν είναι τυχαία η τοποθέτηση της λέξης “learning” στο κέντρο του 

όρου “Professional Learning Community”, καθώς η εστίαση στη μάθηση βρίσκεται 

στον πυρήνα των σχολείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Η συγγραφέας 

προσθέτει, ότι σε αυτά τα σχολεία η μάθηση είναι μια  αυστηρά καθορισμένη 

προσδοκία, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους ενήλικες που είναι 

υπεύθυνοι για τη μάθηση των μαθητών. Στην πραγματικότητα, η μάθηση από την 

πλευρά των ενηλίκων είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την μάθηση από τη μεριά των 

μαθητών.  

Ο Dufour επίσης προτιμά τον όρο “community”, αντί του “organization”, καθώς 

από την ετυμολογική ανάλυση του τελευταίου όρου συμπεραίνει ότι αυτός δίνει 

βάρος στις δομές και στην επίδειξη ικανότητας. Θεωρεί  τον όρο “community” 

καταλληλότερο  για τα σχολικά περιβάλλοντα επειδή αυτός εστιάζει στην ερμηνεία 

του σε μια ομάδα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα. H Cowan αναφέρει ότι ο όρος 

“community” καθορίζει το περιβάλλον  που υποστηρίζει την επαγγελματική μάθηση, 

ένα περιβάλλον που καλλιεργεί την εμπιστοσύνη, το σεβασμό και τον ανοιχτό 

διάλογο για ένα κοινό όραμα και μια ισχυρή κοινή δέσμευση στη μάθηση του 

μαθητή. 
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Συνοψίζοντας η Cowan σχολιάζει ότι κάθε μια λέξη από τις τρεις του όρου 

“PLC”, από μόνη της, προβάλλει σημαντικές όψεις αντίστοιχων δημοφιλών εννοιών 

στον εκπαιδευτικό χώρο. Όταν όμως ενωθούν στον όρο “PLC”, περιγράφουν κάτι 

περισσότερο από το άθροισμα των εννοιών, περιγράφουν μια δομή που υποστηρίζει 

και καλλιεργεί τη συνεχή μάθηση και βελτίωση από την πλευρά των ενηλίκων, που 

σκοπό έχει την επίτευξη υψηλής μάθησης των μαθητών. 

 

1.3 Σύγκριση χαρακτηριστικών των δύο κυρίαρχων μοντέλων ΕΚΜ 
 

Από την παράθεση των μοντέλων των ΕΚΜ και του ορισμού τους στις 

προηγούμενες ενότητες προκύπτει ότι αυτά μοιράζονται πολλές ομοιότητες, αλλά 

έχουν και διαφορές. Η βαρύτητα που δόθηκε στα μοντέλα των Dufour & Eaker 

(1998) και της Hord (1997a) δεν είναι τυχαία. Τα δύο μοντέλα είναι κυρίαρχα στις 

προτιμήσεις των ερευνητών, αλλά και στις σχολικές μονάδες που προσπάθησαν να 

λειτουργήσουν ως ΕΚΜ (AllthingsPLC, 2014 ˙  SEDL, 2014) και μπορούν να 

θεωρηθούν ως τα πιο ολοκληρωμένα και εφαρμόσιμα. Ως εκ τούτου, η σύγκριση θα 

περιοριστεί ανάμεσα σε αυτά τα δύο μοντέλα, τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουν 

ενσωματώσει χαρακτηριστικά και έννοιες από άλλους ερευνητές. Η άποψη του 

γράφοντος είναι ότι τα δύο μοντέλα έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και δεν 

πρέπει να αντιμετωπιστούν ως αντίπαλες θεωρήσεις, αλλά αλληλοσυμπληρωμένες. 

Καταρχάς, το πρώτο μοντέλο που αναλύθηκε, αυτό των DuFour και Eaker 

φαίνεται να είναι πιο κοντά στις ανάγκες των εκπαιδευτικών των σχολείων, για τις 

ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να μετατρέψουν το σχολείο τους σε ΕΚΜ. Το 

μοντέλο που προτείνουν, εκτός από τα χαρακτηριστικά του, περιέχει και θεμελιώδεις 

αρχές τις «τρεις μεγάλες ιδέες». Το μοντέλο της Hord, δεν περιέχει τέτοιες αρχές, 

αλλά απλώς τις υπονοεί. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι ο DuFour έχει εργαστεί ως 

δάσκαλος, διευθυντής και επόπτης σχολείων. Το σχολείο του μάλιστα, όπου έχει 

διατελέσει διευθυντής έχει βραβευθεί για τις εξαιρετικές του επιδόσεις (About the 

authors, DuFour and Eaker, 1998, Kindle Locations 17-28 of 2936). Θεωρώντας ως 

σημαντικές τις προτάσεις του DuFour για το ποιες ενέργειες πρέπει να αλλάξουν, 

ώστε το σχολείο να λειτουργεί ως ΕΚΜ, ενσωματώθηκε στην παρούσα εργασία το 

Παράρτημα Ι, για την ανάλυση και αξιολόγηση της κουλτούρας ενός σχολείου ως 

ΕΚΜ, προσαρμοσμένο από το βιβλίο του DuFour (2006) , Learning by Doing.  
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Από την άλλη το μοντέλο της Hord φαίνεται πιο λειτουργικό, καθώς ορίζει ένα 

πιο σαφές πλαίσιο. Το πλαίσιο μάλιστα αυτό δείχνει και πιο κατάλληλο για 

ερευνητικές ανάγκες. Να σημειωθεί εδώ, ότι οι συνεργάτες της έχουν επεξεργαστεί 

περαιτέρω το μοντέλο αυτό και έχουν αναπτύξει μια σειρά αποτελεσματικών 

διερευνητικών εργαλείων με σημαντικότερο το Professional Learning Assesment 

(PLCA), (Olivier, Hipp & Huffman,  2003), το οποίο τελευταία έχει αναθεωρηθεί στο 

PLCA-Revised (PLC-R), (Olivier et al.,2009˙ Olivier & Hipp, 2010˙ Olivier, Hipp, 

Huffman, & Litke, 2011). 

Για τις ανάγκες σύγκρισης των δύο μοντέλων έχει δημιουργηθεί ο πίνακας 1. Τα 

χαρακτηριστικά των δύο μοντέλων έχουν ταξινομηθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται αυτή η σύγκριση. Εκείνο που φαίνεται, με μια πρώτη ματιά, είναι η 

διαφορά στην ορολογία και ότι ίδιες έννοιες διαχέονται σε διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. 

Κρίνοντας και συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά στα δύο μοντέλα, με τη σειρά 

που είναι καταγεγραμμένα στον πίνακα 1, μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι το 1ο 

μοντέλο δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε αφηρημένες έννοιες, αφού ως τέτοιες 

μπορούν να χαρακτηριστούν τα χαρακτηριστικά 1,2 και 6. Αντίθετα, στο 2ο μοντέλο 

αφηρημένη έννοια μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο το 1ο χαρακτηριστικό. 

Πανομοιότυπη ορολογία και στα δύο μοντέλα εντοπίζεται μόνο στο 1ο 

χαρακτηριστικό τους, με το 1ο μοντέλο να προσθέτει και το στοιχείο της δράσης με 

τη λέξη «αποστολή». Το 2ο χαρακτηριστικό του 1ου μοντέλου δεν υπάρχει στο 2ο 

μοντέλο, αλλά υπονοείται στο 1ο χαρακτηριστικό του. Πολύ κοντά ως 

χαρακτηριστικά είναι το 4ο χαρακτηριστικό του 1ου μοντέλου με το 2ο του 2ου 

μοντέλου, καθώς και το 6ο χαρακτηριστικό του 1ου μοντέλου με το 3ο του 2ου 

μοντέλου. Το 5ο χαρακτηριστικό του 1ου μοντέλου φαίνεται να είναι μέρος κυρίως της 

διαδικασίας του 2ου χαρακτηριστικού του 2ου μοντέλου. Τέλος το 4ο και 5ο 

χαρακτηριστικό του 2ου μοντέλου δεν φαίνεται να έχουν αντίστοιχα στο 1ο μοντέλο. 

Κατά μία έννοια θα μπορούσαν να θεωρηθεί ότι διαχέονται σε όλες τις δράσεις των 

δασκάλων του 1ου μοντέλου. 
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Πίνακας 1: Σύγκριση χαρακτηριστικών των δύο κυρίαρχων μοντέλων ΕΚΜ 

 

Εν κατακλείδι, εκείνο που προκύπτει από τη σύγκριση είναι ότι οι DuFour  και  

Eaker δίνουν μεγάλο βάρος σε ηθικές αρχές και στα αποτελέσματα της επίδοσης των 

μαθητών. Αντίθετα, υποτιμούν το θέμα της ηγεσίας και των υποστηρικτικών 

συνθηκών. Παρόλο όμως που οι DuFour  και  Eaker (1998), περιέργως δεν έχουν 

συμπεριλάβει αυτά τα χαρακτηριστικά στο μοντέλο τους, δεν σημαίνει ότι τα 

παραγνωρίζουν. Περιγράφοντας το ρόλο του διευθυντή σε ένα σχολείο (Kindle 

Locations 1684-1903 of 2936), συνδέουν το ρόλο με όλα τα χαρακτηριστικά του 

μοντέλου τους. Επιπρόσθετα θεωρούν τη διεύθυνση του σχολείου στις ΕΚΜ έναν 

Επαγγελματική Κοινότητα 

Μάθησης 

DuFour  και  Eaker (1998) 

Επαγγελματική Κοινότητα 

Μάθησης 

Hord (1997a) 

 

Κοινή αποστολή, όραμα και αξίες 

 

Κοινές αξίες και όραμα 

 

 

Δέσμευση για 

συνεχή βελτίωση 
 

Προσανατολισμός στα αποτελέσματα  

Συλλογική αναζήτηση 

των καλύτερων πρακτικών βάσει της 

τρέχουσας πραγματικότητας 

Συλλογική μάθηση και εφαρμογή 

της μάθησης αυτής 

Συνεργατικές ομάδες 

εστιασμένες στη μάθηση 
 

Προσανατολισμός στη δράση και 

πειραματισμός 
Μοιρασμένες προσωπικές πρακτικές 

 
Υποστηρικτικές συνθήκες, για τις 

δομές και τις σχέσεις των ανθρώπων 

 
Υποστηρικτική και μοιρασμένη 

ηγεσία 
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από τους πιο κρίσιμους παράγοντες στις προσπάθειες βελτίωσης, αλλά προσθέτουν 

ότι η εικόνα του «ισχυρού» διευθυντή πρέπει να αναθεωρηθεί (Kindle Location 1695, 

1700, 1714 of 2936). Την αναγκαιότητα των υποστηρικτικών συνθηκών ο Dufour, όχι 

απλώς την αναγνωρίζει, αλλά και την επεκτείνει στην υποστήριξη από όλες τις πηγές 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο κοινό βιβλίο του με τον Fullan, Cultures built to 

last: Making PLCs systemic, (DuFour & Fullan, 2013) γράφει «...οι περιφέρειες να 

υποστηρίξουν και να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα μάθησης σε όλα τα σχολεία 

τους...» (p.4) και συμπληρώνει θεωρώντας ότι βοήθεια και τεχνογνωσία μπορεί να 

έρθει και από κάτω «..οι επιτυχημένες περιφέρειες σκέφτονται πέρα από τα όρια τους, 

θα μπορούσαν να γίνουν πηγές για συνολική αλλαγή σε όλη την πολιτεία...» (p.6). 

Προσωπική άποψη του γράφοντα, αλλά και βιωματική εμπειρία, όπως θα 

διαφανεί και από αυτήν την εργασία, είναι ότι ο ρόλος της ηγεσίας είναι καθοριστικός 

στην συνένωση των κοινών αξιών των εκπαιδευτικών σε ένα κοινό όραμα, που θα 

μπορέσει να επιφέρει την ανάπτυξη και βελτίωση του σχολείου. Καθώς αυτό είναι 

ουσιαστικά και το αντικείμενο αυτής της εργασίας, στις επόμενες ενότητες θα 

αναλυθεί ο ρόλος της ηγεσίας και αυτός του κοινού οράματος στην αλλαγή της 

κουλτούρας ενός σχολείου. 

Κρίνοντας τώρα το μοντέλο της Hord, αυτό μπορεί να θεωρηθεί πιο λειτουργικό 

και ευρύτερο, καθώς φαίνεται να περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του μοντέλου 

των DuFour  και  Eaker συν αυτά της ηγεσίας και των υποστηρικτικών συνθηκών. 

Στα χαρακτηριστικά λείπει όμως ο προσανατολισμός στα αποτελέσματα, κάτι που 

είχε αντανάκλαση και στο αρχικό διερευνητικό εργαλείο PLCA. Το πρόβλημα αυτό 

εντόπισαν οι Olivier & Hipp (2010, p.30) και στο PLC-R συμπεριέλαβαν από μία 

ερώτηση σε κάθε διάσταση για την αξιοποίηση των δεδομένων. Ένα άλλο πρόβλημα 

φαίνεται να υπάρχει στη διάκριση των χαρακτηριστικών της συλλογική μάθησης και 

των μοιρασμένων προσωπικών πρακτικών, κάτι που αναγνώρισαν και οι Hipp & 

Huffman  (Hipp & Huffman, 2003˙ Hipp et all, 2003). Οι ερευνήτριες υπό το φως 

ευρημάτων σχετικής εργασίας τους διαπίστωσαν μια ισχυρή σύνδεση ανάμεσα σε 

αυτές τις δύο διαστάσεις και ουσιαστικά πρότειναν, να τοποθετηθούν μαζί σε μια 

διάσταση με ένα μάλιστα μη σειριακό τρόπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, στη 

Συλλογική Μάθηση και Εφαρμογή οι δάσκαλοι μοιράζονται την πληροφορία και 

αναπτύσσουν διαδικασίες που θα εργάζονται συνεργατικά για να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί στην εφαρμογή στρατηγικών  καταλλήλων για τους μαθητές. Στις 
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Μοιρασμένες Προσωπικές Πρακτικές οι δάσκαλοι επεκτείνουν αυτή τη διαδικασία, 

επιτρέποντας και ενθαρρύνοντας τους δασκάλους να αλληλεπιδρούν, να προσφέρουν 

ανάδραση και να μοιράζονται τα αποτελέσματα από τις καλύτερες πρακτικές που 

εφαρμόζονται στους μαθητές. Οι ερευνήτριες όμως συγχρόνως τονίζουν και τη 

σημασία των Υποστηρικτικών Συνθηκών. Θεωρούν ότι η διάσταση αυτή έχει 

αντίκτυπο σε όλες τις άλλες διαστάσεις, είναι ο τρόπος για να αναπτυχτούν ταχύτατα 

οι ΕΚΜ, ενώ συγχρόνως υποστηρίζουν και διατηρούν υψηλά επίπεδα δέσμευσης στο 

κοινό όραμα. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, με τις όποιες επιφυλάξεις που 

προαναφέρθηκαν, κρίνεται ως πλέον κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο και θα 

χρησιμοποιηθεί, αυτό της Hord με την επανεννοιλογικοποίηση του μοντέλου από τις 

Hipp & Huffman (2010). Στην απόφαση αυτή συνετέλεσε και η ύπαρξη του ευρείας 

αποδοχής (SEDL, 2014) ερευνητικού εργαλείου PLCA-R. Πυρήνας του μοντέλου της 

είναι τα χαρακτηριστικά του ή διαστάσεις όπως ονομάζονται. Οι 5 διαστάσεις του (ή 

6 αν οι Υποστηρικτικές Συνθήκες θεωρηθούν ξεχωριστά ως προς τις Δομές και 

Σχέσεις) θα αναλυθούν περαιτέρω.  

 

1.4 Ηγεσία και EKM 
 

Το είδος της ηγεσίας που περιγράφηκε στα μοντέλα των ΕΚΜ στις προηγούμενες 

ενότητες είναι διάχυτο σε όλα τα χαρακτηριστικά τους, ακόμα και όταν αυτό δεν 

αναφέρεται.  Το είδος ηγεσίας αυτό όμως δύσκολα θα μπορούσε να καταταχθεί σε 

κάποιον από τους γνωστούς τύπους ηγεσίας, ακόμα και στις σύγχρονες προσεγγίσεις. 

Με μελέτη των τύπων ηγεσίας, αλλά και σχετικές αναφορές ερευνητών σχετιζόμενων 

με τις ΕΚΜ θα μπορούσε να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα για το τι εννοεί η Hord 

(1997a) με τον όρο η «Υποστηρικτική και Μοιρασμένη Ηγεσία», που προέκυψε με 

ανασκόπηση των σχετικών ερευνών. Κοινά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να 

βρεθούν σε τρεις τύπους ηγεσιών, χωρίς αυτή η επιλογή να δεσμεύεται από τα 

μειονεκτήματα που προκύπτουν κυρίως από το φορμαλισμό τους. Οι τύποι αυτοί 

είναι της μοιρασμένης ή συμμετοχικής ηγεσίας, της μετασχηματιστικής ηγεσίας και 

της εκπαιδευτικής ή διδακτικής ηγεσίας (Κατσαρός, 2008, σσ.106-111). Μια 

συμφιλιωτική τέτοια ζεύξη των τριών τύπων, χωρίς να τους θεωρούν 

αλληλοαποκλειόμενους, επιχειρούν και οι Marks και Printy (2003). Η σύζευξη αυτή 

μπορεί να περιγράψει το είδος ηγεσίας που πρέπει να υπάρχει στις ΕΚΜ. Έτσι, η 



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

40 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

μετασχηματιστική ηγεσία περιγράφει το κίνητρο με τη δημιουργία του κοινού 

οράματος, η μοιρασμένη ηγεσία εξασφαλίζει τη δημοκρατική συμμετοχή όλων στη 

λήψη των αποφάσεων,  και η διδακτική ηγεσία δείχνει τον προσανατολισμό στα 

αποτελέσματα της μάθησης.  

Μια τέτοια προσέγγιση φαίνεται να έχει και η Lambert (2002), προσπαθώντας να 

ενώσει την ηγεσία με τη μάθηση στην περιγραφή του πλαισίου της για τη βελτίωση 

του σχολείου. Όπως αναφέρει η συγγραφέας, η σχολική ηγεσία χρειάζεται να γίνει 

μια πλατειά έννοια και να διαχωριστεί από το ρόλο ενός προσώπου και από ένα 

σύνολο συγκεκριμένων ατομικών συμπεριφορών. Πρέπει να γίνει μια έννοια 

ενσωματωμένη ως σύνολο στη σχολική κοινότητα. Τέτοια διεύρυνση της έννοιας της 

ηγεσίας, προτείνει κοινή υπευθυνότητα για ένα κοινό σκοπό της κοινότητας.  

Το συνεργατικό, διδακτικό και μετασχηματιστικό ρόλο της ηγεσίας  

ανακαλύπτουν και οι Liebman, Maldonado, Lacey, Candace  & Thompson, (2005) σε 

σχετική έρευνα τους,  σχολιάζοντας ότι μια ηγετική ομάδα είναι υπεύθυνη για την 

υποστήριξη και διατήρηση της ΕΚΜ. Τα πρόσωπα αυτής της ομάδας αναγνωρίζονται 

ως οι διδακτικοί ηγέτες του σχολείου. 

Με ανάλογες ιδιότητες από τους τρείς προαναφερόμενους τύπους 

αντιλαμβάνονται την ηγεσία και οι Dufour & Eaker (1998), χωρίς να κατονομάζουν 

αυτούς. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν τον καθοριστικό ρόλο της ηγεσίας, αλλά 

θεωρούν ότι ο ρόλος αυτός πρέπει να αναθεωρηθεί (Kindle Location 1702, of 2936). 

Υιοθετώντας, καταρχάς, τις απόψεις της Lieberman (1995, παραπομπή απο Dufour & 

Eaker 1998, Kindle Locations 1711-1713) περιγράφουν ουσιαστικά το μοντέλο της 

μοιρασμένης ηγεσίας. Θεωρούν λοιπόν,  ότι ο τύπος ηγεσίας αυτός καλεί τους 

διευθυντές και τους δάσκαλους να ενεργούν ως εταίροι, να εμπλέκονται σε 

συνεργατικές ομάδες, που θα διερευνούν πρακτικές βελτίωσης του σχολείου. Σε άλλο 

σημείο του βιβλίου τους (Kindle Location 1725) τονίζουν ότι αυτοί πρέπει να κάνουν 

συνειδητές προσπάθειες για να προωθήσουν μια ευρεία συμμετοχή στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Οι συγγραφείς, επίσης, στο ίδιο βιβλίο, περιγράφουν το 

διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του διευθυντή, λέγοντας ότι αυτοί πρέπει να ηγούνται 

μέσω του κοινού οράματος και των κοινών αξιών, παρά μέσω κανόνων και 

διαδικασιών (Kindle Location 1717). Μια τέτοια περιγραφή της ηγεσίας παραπέμπει 

σαφώς στο μετασχηματιστικό μοντέλο. Ο Dufour όμως σε όλα τα κείμενα τονίζει την 

κατεύθυνση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να έχει μια ΕΚΜ, κάτι για 
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το οποίο δίνει ιδιαίτερο βάρος το διδακτικό μοντέλο ηγεσίας. Αυτό κάνει και μαζί με 

τον Eaker στο ίδιο βιβλίο, τονίζοντας για μια ακόμα φορά τον προσανατολισμό αυτό 

στα αποτελέσματα που πρέπει να έχει μια ηγεσία, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να 

προέρχεται από τα δεδομένα του σχολείου (Kindle Location 1820).  

Καθώς τώρα, η βιβλιογραφία για τη σχέση της ηγεσίας, αλλά και του κοινού 

οράματος με την αλλαγή κουλτούρας σε ένα σχολείο είναι τεράστια, οι αναφορές που 

θα γίνουν παρακάτω και στην επόμενη ενότητα, θα αφορούν ενδεικτικά κάποιους 

ερευνητές, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν σχετιστεί με τις ΕΚΜ. 

Ξεκινώντας από τη Hord (1992), αυτή υποστηρίζει, ότι με σαφήνεια η 

βιβλιογραφία για την αλλαγή του σχολείου και την εκπαιδευτική ηγεσία αναγνωρίζει 

την καθοριστική επιρροή του διευθυντή στη βελτίωση του σχολείου. 

Έτσι για παράδειγμα, οι  Newmann & Wehlage (1995), στην περιγραφή της 

Οργανωτικής Ικανότητας, αναφέρουν ότι οι ισχυρές επαγγελματικές κοινότητες έχουν 

βρει τον τρόπο για να συνδέσουν τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών και μαθητών με 

ένα ξεκάθαρο, υψηλά μοιρασμένο όραμα, για τη μάθηση του μαθητή: ευκαιρίες για 

τους δασκάλους να συνεργαστούν και να αλληλοβοηθούν για να πετύχουν τους 

σκοπούς του σχολείου. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι δάσκαλοι σε αυτά τα 

σχολεία αναλαμβάνουν συλλογική και όχι απλά ατομική ευθύνη για τη μάθηση των 

μαθητών. 

 Στη συζήτηση αυτή, η Darling-Hammond (1996) θύμισε την μοιρασμένη λήψη 

αποφάσεων ως ένα παράγοντα σχετικό με την αναθεώρηση του αναλυτικού 

προγράμματος και το μετασχηματισμό των διδακτικών ρόλων σε κάποια σχολεία. Στα 

σχολεία αυτά, όπως λέει, είχε προβλεφθεί χρόνος στους δασκάλους να εργαστούν 

μαζί στο σχεδιασμό της διδασκαλίας, στην παρατήρηση της διδασκαλίας των 

συναδέλφων στην τάξη και στην κοινοποίηση της ανάδρασης. 

Η Hipp και οι συνεργάτες της (Hipp, 2004˙ Olivier, Pankake, Hipp, Cowan & 

Huffman, 2005, παραπομπές από Hipp & Huffman, 2010, pp.14-15) επισημαίνουν τη 

σημασία της έννοιας της ηγεσίας: «Όταν η ηγεσία μοιράστηκε, οι διευθυντές δεν 

θεωρούνταν ως παραιτούμενοι από τις ευθύνες τους, αλλά ως σκόπιμα να 

οικοδομούσαν ικανότητα...θεωρούνταν ως διευκολυντές της μάθησης και βοηθούσαν 

στη διδασκαλία για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μάθησης των μαθητών». Οι 

ερευνητές τόνισαν επίσης, πόσο σημαντική είναι η  ηγεσία με δέσμευση από τους 

εκπαιδευτικούς στην εγκαθίδρυση κουλτούρας, που ενισχύει τη μάθηση. Αυτοί 
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διαπίστωσαν ότι η επαγγελματική δέσμευση των δασκάλων ήταν η μεταβλητή-κλειδί 

στην ανάπτυξη και διατήρηση μιας πλούσιας επαγγελματικής κουλτούρας. Στη 

δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος, οι δάσκαλοι έπαιζαν έναν καθοριστικό ρόλο 

με την ανάληψη ευθύνης για την επιτυχία όλων των μαθητών. Μια σύνοψη με 

κωδικοποιημένη μορφή αυτών των απόψεων, χρησιμοποίησε η Huffman (2011) σε 

παρουσίαση της και παρατίθεται στο Παράρτημα II. 

Στο ίδιο κλίμα, οι Leithwood, Leonard, & Sharratt, (1997, παραπομπή από 

Huffman & Hipp, 2003, Kindle Locations 1272-1277 of 1903) αναφέρουν ότι η 

ύπαρξη μιας συναδελφική σχέσης ανάμεσα στους διευθυντές και τους 

εκπαιδευτικούς, είναι μια σημαντική πλευρά στη δημιουργία των ΕΚΜ. Συνεχίζουν 

λέγοντας, ότι μια τέτοια σχέση παρέχει τις ευκαιρίες για ευρεία συμμετοχή στις 

αποφάσεις για τη βελτίωση του σχολείου. Οι διευθυντές αντί να έχουν το ρόλο του 

προσώπου που μόνο του λαμβάνει τις αποφάσεις, αναζητούν τρόπους για να 

μοιραστούν τη εξουσία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση του 

σχολείου, επίσημα και ανεπίσημα, και να αυξήσουν τοιουτοτρόπως την ηγετική 

ικανότητα του προσωπικού. 

O Mulford (2003) περιγράφοντας το είδος ηγεσίας στην μάθηση οργανισμού 

(organizational learning) με χαρακτηριστικά παρόμοια με τα προαναφερθέντα, 

αναφέρει ότι η σχέση ανάμεσα στην ισχυρή ηγεσία και στα καλά αποτελέσματα των 

μαθητών δεν είναι μια άμεση σχέση. Η καλή ηγεσία, όπως αναφέρει (p.12), προωθεί 

εκείνο το σχολικό κλίμα, μέσα στο οποίο η μάθηση ακμάζει, αντί να φροντίζει άμεσα 

να εμπνεύσει τους μαθητές να επιτύχουν. 

Παρόμοια, ο Fullan (2002), ένας «μαθητής της αλλαγής» όπως έχει 

χαρακτηριστεί (AllthingsPLC, 2016), τονίζει τη σημασία της ηγεσίας να 

δημιουργήσει μεγαλύτερη ικανότητα στον οργανισμό, με σκοπό να πάρει καλύτερα 

αποτελέσματα. Η μοιρασμένη ηγεσία καλλιεργεί ένα πλήθος αλληλεπιδράσεων και 

σχέσεων, που οικοδομούν ικανότητα για αλλαγή, ιδιαίτερα επειδή αυτές οι αλλαγές 

προωθούν τη μάθηση του μαθητή. H γνώση της διαδικασίας της αλλαγής για τον 

Fullan (2005, 2010b) σημαίνει ικανότητα να αναπτύσσεις την ηγεσία στους άλλους 

σε καθημερινή βάση. Ή όπως γράφει σε ένα δίστιχο του ο ποιητής μας Ντίνος 

Χριστιανόπουλος (2004), αφιερωμένο σε απογοητευμένο δημόσιο υπάλληλο που είχε 

διωχθεί άδικα:  

« και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, 
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όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος » 

 Στο ποια πρέπει να είναι η στάση του διευθυντή, ποιες πρέπει να είναι οι 

αντιδράσεις του κατά τη διαδικασία της αλλαγής, μετά την ανάπτυξη του οράματος, 

αν δηλαδή είναι καλύτερη μια χαλαρή ηγεσία (loose leadership) ή μια πιο αυστηρή, 

«σφιχτή» ηγεσία (tight leadership), οι  Dufour & Eaker (1998) δίνουν πάλι την 

απάντηση. Οι διευθυντές μπορούν να είναι χαλαροί στο είδος των στρατηγικών που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να προωθήσουν το όραμα και τις αξίες, αλλά 

πρέπει να είναι με πάθος προσηλωμένοι στο όραμα και τις αξίες. Μπορούν να είναι 

χαλαροί στα μέσα που χρησιμοποιούνται για να φτάσεις σε ένα τέλος, αλλά πρέπει να 

είναι αμετακίνητοι στο ότι το τέλος αυτό πρέπει να επιτευχθεί (Kindle Locations 

1747-1748). 

  

1.5 Όραμα και ΕΚΜ  
 

Τη σημασία της ανάπτυξης και οικοδόμησης στο σχολείο ενός οράματος και της 

αποστολής, με κοινούς κανόνες, τονίζουν τόσο ο Senge  (1990) στο μοντέλο του για 

τον οργανισμό που μαθαίνει, όσο και η Leithwood  (1994, παραπομπή από Liebman, 

et al., 2005)  Ο Senge υπογραμμίζει τη σημασία του κοινού οράματος με ένα σύνολο 

αρχών και πρακτικών. Ο Fullan (2002) στα χαρακτηριστικά του πλαισίου του για την 

ηγεσία εντοπίζει, ανάμεσα στα άλλα, τον ηθικό σκοπό του ηγέτη, και διατυπώνει την 

άποψη, ότι  αυτός πρέπει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα για να μπορέσει να συντελέσει 

στη διαδικασία της αλλαγής.  

Οι Hargreaves &  Fullan (2012, p.150) βλέπουν ότι πετυχημένες κινήσεις για 

αλλαγή συμβαίνουν όταν δυσαρέσκεια και εντάσεις του τρέχοντος συστήματος 

φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο. Όσο το πρόβλημα του συστήματος χειροτερεύει, 

επαναστατικές πράξεις εμφανίζονται, αλλά συγχρόνως περιφερειακά ανιχνεύονται 

και απαρχές θετικών εναλλακτικών λύσεων. Ανάλογα, ο Ginsburg  (et al., 1990, 

παραπομπή από Μαυρογιώργος, 2008α, σ.187) επισημαίνει ότι ανησυχίες και 

προτεινόμενες λύσεις από ομάδες πίεσης «...γίνονται μέρος εκπαιδευτικών αλλαγών ή 

μεταρρυθμίσεων, όταν ευρύτερες οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές διαμάχες 

και αγώνες φτάνουν σε ένα οριακό κρίσιμο σημείο». Καθώς, ουδέν κακό αμιγές 

καλού, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι ίσως μια ευκαιρία, για να 

ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι και να αρχίσουν να κινούνται προς διαφορετικές 

κατευθύνσεις. 
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Είναι σχεδόν προφανές, ότι στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς αν δεν υπάρχει 

ένα όραμα, είναι αδύνατο να αναπτυχθούν αποτελεσματικές πολιτικές, διαδικασίες 

και στρατηγικές στοχευμένες προς ένα μελλοντικό στόχο. Ο Senge (1990) δήλωσε, 

"Δεν μπορείς να έχεις ένα μανθάνοντα οργανισμό, χωρίς ένα κοινό όραμα» (p.209). 

Ένα αποτελεσματικό όραμα παρουσιάζει μια αξιόπιστη και ρεαλιστική εικόνα του 

οργανισμού που εμπνέει τους συμμετέχοντες να φτάσουν σε ένα μελλοντικό στόχο. 

Σύμφωνα με τη Hord (1997a), η έννοια της κοινότητας μάθησης περιλαμβάνει τις 

κοινές αξίες και το όραμα που "οδηγούν σε δεσμευτικούς κανόνες συμπεριφοράς που 

το προσωπικό υποστηρίζει". Αυτό το όραμα για τη βελτίωση του σχολείου αναδύεται 

όταν χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη έμφαση στη μάθηση των μαθητών. 

Ωστόσο, όπως λένε οι Hipp &Huffman (2010, p.16),  η δήλωση του οράματος απλά 

από τον ηγέτη του σχολείου και η επιβολή στον οργανισμό δεν θα δημιουργήσει τη 

συλλογική ενέργεια που απαιτείται για να ωθήσει τον οργανισμό προς τα εμπρός. Το 

κεντρικό καθήκον του ηγέτη είναι να εμπλέξει τους άλλους στη δημιουργία του 

κοινού οράματος για την οργανισμό.  Oι Dufour και Eaker (1998), αναφέρουν 

χαρακτηριστικά: «...οι κατευθυντήριες αρχές του οράματος πρέπει να είναι βαθειά 

ριζωμένες στις καρδιές και τα μυαλά των ανθρώπων σε όλο το σχολείο...».  

Προσωπικά οράματα πρέπει να αναπτυχθούν και να μοιράζονται έτσι ώστε ένα 

συλλογικό όραμα να μπορεί να μοντελοποιηθεί και να αγκαλιαστεί από όλα τα μέλη. 

Αυτή η συλλογική οικοδόμηση του οράματος είναι η αρχική πρόκληση στις  

κοινότητες μάθησης.  Οι Dufour και Eaker (1998) βλέπουν το κοινό όραμα ως εκείνο  

που χωρίζει μια κοινότητα μάθησης από ένα παραδοσιακό σχολείο και αυτό είναι η 

συλλογική δέσμευσή της κοινότητας μάθησης στις κατευθυντήριες αρχές που 

διατυπώνουν τι πιστεύουν οι άνθρωποι στο σχολείο και τι επιδιώκουν να 

δημιουργήσουν (Kindle Location 339).  

Οι Huffman & Hipp (2003) θεωρούν ότι η δημιουργία ενός οράματος στο 

σχολείο, ως αναπόσπαστο στοιχείο της διαδικασίας αλλαγής, αναδύεται με την 

πάροδο του χρόνου και βασίζεται σε κοινές αξίες και πεποιθήσεις (Kindle Location 

329 of 2903). Οι Dufour και Eaker (1998)  υποστηρίζουν, ότι οι κοινές αξίες είναι 

αυτές που σχηματίζουν την κουλτούρα  του οργανισμού. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι 

η πιο αποτελεσματική στρατηγική για επίδραση και αλλαγή στην κουλτούρα ενός 

οργανισμού είναι αυτές να αναγνωριστούν, να διατυπωθούν, να μοντελοποιηθούν, να 

προωθηθούν και να προστατευτούν. Όταν το προσωπικό του σχολείου δεσμεύεται 
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στην συγκεκριμένων στάσεων και συμπεριφορών, προκειμένου να προωθήσει το 

συλλογικό όραμα για το τι θα μπορούσε να γίνει το σχολείο τους, έχουν, στην 

πραγματικότητα, αυτοί στην ουσία περιγράφουν αυτό που ελπίζουν ότι θα είναι οι 

ορατές εκδηλώσεις της κουλτούρας των σχολείων τους (Kindle Location 1273). 

Η μεγάλη πλειοψηφία των δασκάλων κινητοποιείται από τον ηθικό σκοπό, όταν 

οι ιδέες για ανάληψη δράσης είναι προφανείς. Οι άνθρωποι αρχίζουν να αλλάζουν τις 

συμπεριφορές τους, πριν αλλάξουν τις πεποιθήσεις τους. Όπως λέει ο ψυχολόγος 

Allen Wheelis (1973, p.13, παραπομπή από. Dufour & Eaker, 1998, Kindle Location 

1773): «Καθώς εμείς είμαστε αυτό που κάνουμε, εάν θέλουμε να αλλάξουμε αυτό 

που είμαστε, πρέπει να αρχίσουμε να αλλάζουμε αυτό που κάνουμε». Όπως 

υποστηρίζουν οι Fullan (et al., 2006, p. 88) οι νέες θετικές εμπειρίες είναι το κίνητρο, 

ειδικά όταν αφορούν την εκπλήρωση του ηθικού σκοπού. Το κοινό όραμα και η 

εμπέδωση του είναι περισσότερο αποτέλεσμα αυτής της ποιοτικής, παρά προϋπόθεση 

για την επιτυχία. Τα επιτυχημένα συστήματα χτίζουν το όραμα μέσα από την 

ποιότητα των διαδικασιών μάθησης τους και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων (p.88). 

Το ίδιο ισχυρίζονται και οι Robinson & Timperley, (2007, παραπομπή από Wayman, 

2013), όταν διατυπώνουν την άποψη, ότι δεν αρκεί να μιλάς για το όραμα για τη 

βελτίωση της μάθησης των δασκάλων. Όπως αυτοί λένε, πρέπει να γίνει 

ευθυγράμμιση των πρακτικών της ηγεσίας με το όραμα που δημιούργησε η 

αποτελεσματική συνεργασία. 

Τα οφέλη από ένα διαυγές κοινό όραμα καταγράφουν συνολικά οι Dufour και 

Eaker (1998): 

 Το Κοινό όραμα κινητοποιεί και ενεργοποιεί τους ανθρώπους. 

 Όταν οι άνθρωποι μπορούν να συνδέσουν τις καθημερινές εργασίες τους με 

μεγαλύτερους στόχους και συλλογικούς σκοπούς, είναι πιο πιθανό να σκεφτούν ότι το 

έργο τους έχει νόημα. Η δέσμευση και η νοηματοδότηση θα συμβάλει στη διατήρηση 

της προσπάθειας και της ενέργειας που απαιτείται για το δύσκολο έργο της 

εφαρμογής της αλλαγής.  

 Το κοινό όραμα δημιουργεί έναν προληπτικό προσανατολισμό. 

Τα σχολεία λειτουργούν με τη λογική της δράσης-αντίδρασης στα προβλήματα 

που εμφανίζονται. Εάν προκύψει ένα πρόβλημα, το σχολείο προσπαθεί να 

αποκαταστήσει το status quo. Το κοινό όραμα επιτρέπει σε ένα σχολείο για να 
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περάσουμε από αυτόν τον προσανατολισμό αντίδρασης σε μια δυναμική προοπτική 

που επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός νέου μέλλοντος. 

 Το κοινό όραμα δίνει την κατεύθυνση στους ανθρώπους μέσα στον οργανισμό.  

Όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν μια σαφή αίσθηση του σκοπού, της κατεύθυνσης και 

της ιδανικής μελλοντικής κατάστασης του σχολείου τους, γίνονται πιο ικανοί να 

κατανοήσουν τους εν εξελίξει ρόλους τους μέσα στο σχολείο. Αυτή η σαφήνεια 

απλοποιεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη 

του προσωπικού να δρουν με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. 

 Ένα κοινό όραμα εγκαθιδρύει συγκεκριμένα πρότυπα αριστείας 

Ένα κοινό όραμα διατυπώνει πρότυπα αριστείας, σημεία αναφοράς με την οποία 

τα άτομα μπορούν να μετρήσουν το έργο τους. 

 Το κοινό όραμα δημιουργεί μια σαφή ατζέντα για την ανάληψη δράσης 

Η έκφραση του οράματος ενεργοποιεί το προσωπικό να αξιολογήσει τις 

τρέχουσες πολιτικές, τις πρακτικές, τα προγράμματα, τους δείκτες επίδοσης και στη 

συνέχεια να εντοπίσει διαφορές μεταξύ των υφιστάμενων συνθηκών στο σχολείο και 

εκείνων που περιγράφονται στη πρόταση οράματος. Η έκφραση του οράματος 

παρέχει την απαραίτητη γέφυρα μεταξύ της τρέχουσας πραγματικότητας του 

σχολείου και τι ελπίζει να γίνει στο μέλλον (Kindle Locations 838-852). 

Στα παραπάνω θα μπορούσε να προστεθεί από τον γράφοντα, και κάτι άλλο πολύ 

σημαντικό, που προέκυψε από βιωματικές εμπειρίες και αφορά την ενίσχυση της 

κουλτούρας συνεργασίας. Καθώς το όραμα εστιάζει στο «όλον», κάτι πολύ ανώτερο 

από τις ξεχωριστές ατομικές επιδιώξεις, προσωπικές πικρίες και ανθρώπινες διαμάχες 

τίθενται στο περιθώριο, προς χάριν αυτού του μεγαλύτερου σκοπού. 

Δυστυχώς, οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στα σχολεία, παγκόσμια και 

εγχώρια, ήταν γενικά ανεπιτυχείς στο να μπορέσουν να παρέχουν την ηγεσία, την 

κατανόηση, και τα κίνητρα που απαιτούνται για την ενδυνάμωση του προσωπικού για 

να δημιουργήσει ένα συλλογικό όραμα που να βασίζεται σε κοινές αξίες (Newmann 

& Wehlage, 1995˙ Χατζηπαναγιώτου, 2001˙ Fullan et al., 2006˙ Dufour & Fullan, 

2013). Η Seymour Sarason (1996) θεωρεί ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

απέτυχαν «...γιατί δεν επέτρεψαν να απελευθερωθεί ένα εκπαιδευτικό όραμα που να 

είναι λειτουργικό και κατάλληλο για τις ανάγκες του σήμερα...» (p. 358, παραπομπή 

από Dufour & Eaker, 1998, Kindle Location 280). 



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

47 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

Η αλήθεια είναι ότι η ανάπτυξη της ικανότητας κατασκευής ενός νοήματος που 

να αντιπροσωπεύεται από ένα όραμα είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Είναι ένα 

έργο που τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν αρχίσει καν να το διατυπώνουν. Ο 

Schlechty (1990, παραπομπή από Huffman, 2001) περιγράφει και αυτός την αλλαγή 

στις κοινωνικές δομές του σχολείου ως ένα δύσκολο εγχείρημα. Αυτός λέει ότι: «Οι 

κοινωνικές δομές είναι ενσωματωμένες στα συστήματα εννοιών, αξιών, πεποιθήσεων 

και γνώσεων. Τέτοια συστήματα περιλαμβάνουν την κουλτούρα ενός οργανισμού. 

Για να αλλάξει η δομή ενός οργανισμού, ως εκ τούτου, δεν αρκεί να αλλάξουν μόνο 

οι κανόνες, οι ρόλοι και οι σχέσεις αλλά επίσης και τα συστήματα πεποιθήσεων, 

αξιών και γνώσεων». 

Οι Dufour & Eaker (1998) περιγράφουν την έλλειψη ενός συναρπαστικού 

οράματος στα δημόσια σχολεία ως το μείζον εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια για τη 

βελτίωση τους. Μέχρι οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να περιγράψουν το σχολείο που 

προσπαθούν να δημιουργήσουν, είναι αδύνατο να αναπτύξουν πολιτικές, διαδικασίες, 

ή προγράμματα που θα βοηθήσουν να γίνει αυτό το ιδανικό πραγματικότητα» (Kindle 

Location 681). 

Οι έρευνες (βλ. ενδεικτικά AllthingsPLC, 2016˙ SEDL, 2016 ) στις δύο 

τελευταίες δεκαετίες όμως δείχνουν ότι οι ΕΚΜ πιθανότατα είναι η κατάλληλη 

στρατηγική για οργανισμούς, που θα μπορέσει να κάνει την αλλαγή στα σχολεία 

περισσότερο επιτυχημένη. Η Huffman, (2001) αναφέρει ότι το μοντέλο των ΕΚΜ 

απεικονίζει την αλλαγή και αυτή αντανακλάται στις ουσιαστικές και βαθιές αλλαγές 

που συμβαίνουν στις σχέσεις, τον πολιτισμό, στους ρόλους, στους κανόνες, στα 

πρότυπα επικοινωνίας και στις πρακτικές. Οι Louis and Kruse (1995) σημειώνουν 

επιπλέον ότι οι μοιρασμένοι κανόνες είναι τα θεμέλια στο οικοδόμημα των ΕΚΜ και 

ότι «...χωρίς ένα πυρήνα κοινών πεποιθήσεων για τους σκοπούς του σχολείου, τις 

πρακτικές και τις επιθυμητές συμπεριφορές, τα άλλα στοιχεία των ΕΚΜ δεν θα 

μπορέσουν να αναπτυχθούν»  (p. 29). 
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Κεφάλαιο 2:  Ερευνητικός προβληματισμός 
 

2.1 Ανασκόπηση σχετικών ερευνών 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία είναι καταχωρημένο ένα τεράστιο πλήθος ερευνών, που 

αφορούν την ανάπτυξη και διατήρηση ΕΚΜ, οι οποίες διαφοροποιούνται κυρίως από 

το διαφορετικό πλαίσιο εφαρμογής τους, το θεωρητικό/εννοιολογικό πλαίσιο 

ερμηνείας τους  και την εστίαση σε κάποιο ή κάποια χαρακτηριστικά των ΕΚΜ (βλ. 

ενδεικτικά AllthingsPLC, 2014 ˙  SEDL, 2014). Τα κυρίαρχα ερμηνευτικά πλαίσια 

που χρησιμοποιούνται είναι αυτά των Dufour & Eaker (1998),  της Hord (1997a), ενώ 

συχνά παρατηρείται ότι ως πλαίσιο αναφοράς χρησιμοποιείται και αυτό του Senge 

(1990). Όλες αυτές οι έρευνες αφορούν τη μελέτη περιβαλλόντων, σχολείων και/ή 

δικτύων σχολείων, που κατά δήλωση τους τουλάχιστον λειτουργούν ως ΕΚΜ. Δεν 

βρέθηκαν δηλαδή έρευνες, που να εξετάζουν περιβάλλοντα που  παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά των ΕΚΜ και δυναμικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως τέτοιες 

κοινότητες μάθησης. Προφανώς δεν είναι απαραίτητο και προαπαιτούμενο ένα 

σχολείο να λειτουργεί ως ΕΚΜ για να παρουσιάζει μια υψηλή συνεργατική 

κουλτούρα, με κοινό όραμα, μοιρασμένη ηγεσία, επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά και 

άλλα χαρακτηριστικά, όπως καλές σχέσεις, εμπιστοσύνη, διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων βασισμένες στα δεδομένα κλπ.  Τη θέση αυτή φαίνεται να υποστηρίζει 

και ο Dufour (2007), ο οποίος θεωρεί ότι δεν είναι το βασικό η ταμπέλα ΕΚΜ, αλλά 

οι βασικές αρχές που συνιστούν αυτές τις κοινότητες. 

Με δεδομένη λοιπόν την έλλειψη σχετικών ερευνών, η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας θα περιοριστεί σε συγκριτικές έρευνες «υψηλής και χαμηλής 

ετοιμότητας σχολείων» που κατά δήλωση τους τουλάχιστον λειτουργούν ως ΕΚΜ. 

Μια τέτοια έρευνα, που αποτελεί και τη βάση της παρούσας εργασίας είναι αυτή 

με το όνομα  «Δημιουργώντας κοινότητες διαρκούς αναζήτησης και βελτίωσης». 

Πρόκειται για ένα μακρόχρονο εθνικό project που  διεξήχθη από το ερευνητικό 

κέντρο SEDL, ενός από τα δέκα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Το project αυτό με 30 ερευνητές διερεύνησε 20 σχολεία, που εθελοντικά 

αποφάσισαν να λειτουργήσουν ως ΕΚΜ, σε 9 πολιτείες των ΗΠΑ και η πρώτη 

μεγάλη επιτυχία ήταν η αναγνώριση των 5 διαστάσεων μιας ΕΚΜ (Hord, 1997a). 

Μετά από 5 χρόνια ερευνών του project αυτού, στην πρώτη ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του, οι ερευνήτριες του Hipp και Huffman (Hipp & Huffman, 2000˙ 
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Huffman, 2000) διαπίστωσαν ότι στα «υψηλής ετοιμότητας» σχολεία οι διαστάσεις 

της Υποστηρικτικής και Μοιρασμένης Ηγεσίας, καθώς και του Κοινών Αξιών και 

Οράματος ήταν σαφώς εμφανέστερες σε σχέση με τα σχολεία «χαμηλής 

ετοιμότητας». Οι ερευνήτριες  θεωρούν προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ΕΚΜ τις 

δύο αυτές διαστάσεις και όπως χαρακτηριστικά στο κοινό τους άρθρο: «...η 

μοιρασμένη ηγεσία ενέπνευσε υπευθυνότητα για ένα κοινό όραμα, την ενίσχυση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την σύνταξη όλου του προσωπικού στο όραμα 

αυτό...». 

Τα χαρακτηριστικά αυτά δέχεται, ως βασικά για τον ορισμό και τη διάκριση των 

«υψηλής ετοιμότητας» και «χαμηλής ετοιμότητας» σχολείων και η Morissey (2000), 

μια ερευνήτρια στο ίδιο project του SEDL. H Morissey προκειμένου να εντοπίσει τα 

πρώτα βήματα για την αξιολόγηση της ετοιμότητας συγκρίνει δύο τέτοιους τύπους 

σχολείων. Στο σχολείο «υψηλής ετοιμότητας», όπως αναφέρει, ο διευθυντής έχει 

κάνει φανερή την επιθυμία του κατά το παρελθόν να μοιραστεί την ηγεσία και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στο προσωπικό σέβεται ο ένας τον άλλο και το 

διευθυντή. Όλοι από το προσωπικό μπορούν να μιλήσουν για κοινές αξίες και 

εστίαση στη μάθηση του μαθητή, ακόμα και εάν ένα κοινό όραμα δεν έχει επίσημα 

αναπτυχθεί. Από την άλλη στο σχολείο «χαμηλής ετοιμότητας» τα πράγματα είναι 

τελείως διαφορετικά. Ο διευθυντής δεν κατανοεί τη φιλοσοφία της μοιρασμένης 

ηγεσίας ή δεν επιδεικνύει την επιθυμία να κάνει κάτι τέτοιο. Συναδελφικές σχέσεις 

δεν υπάρχουν ανάμεσα στο προσωπικό και είναι ασαφές κατά πόσο το προσωπικό 

έχει παρόμοιους στόχους ως εκπαιδευτικοί των μαθητών. 

Την ίδια χρονιά τώρα, σε άλλο άρθρο τους οι Huffman και Hipp, (2000) 

παρουσιάζουν την σαφή επίδραση των διαστάσεων αυτών στη διάσταση των 

Υποστηρικτικών Συνθηκών αναφορικά με τις Σχέσεις που επικρατούν στο σχολείο. 

Στο ίδιο άρθρο αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη και διατήρηση των υπολοίπων 

διαστάσεων απαιτεί και Υποστηρικτικές Συνθήκες αναφορικά με τις Δομές που 

χρειάζεται μια ΕΚΜ. Η ύπαρξη όμως των απαραιτήτων αυτών Δομών δεν 

συνεπάγεται από μόνη της και ότι ένα σχολείο λειτουργεί ως ΕΚΜ, αν δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων διαστάσεων. Όπως φαίνεται και σε 

σχετικές έρευνες μικρότερης κλίμακας  (Underwood, 2007˙ Leclerc, Moreau & 

Lépine, 2010˙ Bynes, 2011˙ Hyacinthe, 2011˙ Wayman, 2013), μπορεί να υπήρχε ο 

χρόνος, ο χώρος, τα χρήματα και άλλες πηγές για να μπορούν να συνεργάζονται οι 
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εκπαιδευτικοί του σχολείου, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά στη βελτίωση 

του σχολείου. Εκείνο που έλειπε ήταν μια αλλαγή στην κουλτούρα του σχολείου που 

θα περιελάμβανε την Υποστηρικτική και Μοιρασμένη Ηγεσία και την ανάπτυξη ενός 

Κοινού Οράματος. Το πρόβλημα από την έλλειψη αυτών των δύο  προϋποθέσεων 

ήταν ότι δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν διαδικασίες που θα επέφεραν βελτίωση των 

σχέσεων στο σχολείο και μια ισχυρή δέσμευση στους στόχους του. Αξιοσημείωτο 

μάλιστα,  είναι ότι συχνά στα σχολεία αυτά είχαν νομοθετηθεί διαδικασίες 

Συλλογικής Μάθησης και Μοιρασμένων πρακτικών, αλλά αυτές ήταν επιφανειακές 

και διεκπεραιωτικές. 

Πρέπει να γίνει σαφές, ότι εκείνο που χαρακτηρίζει μια ΕΚΜ είναι ότι είναι μια 

διαδικασία, ένας τρόπος σκέψης για δράση και όχι ένα πρόγραμμα που έχει 

ημερομηνία λήξης. Όπως αναφέρουν οι  DuFour και Fullan (2013, p. 30): «...δεν 

τελειώνει ποτέ. Η δέσμευση για συνεχή βελτίωση, έμφυτη στη διαδικασία των ΕΚΜ, 

σημαίνει ότι ποτέ δεν θα φτάσεις...». 

 Εδώ κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια διάκριση ανάμεσα στις δομικές αλλαγές και 

στις αλλαγές κουλτούρας. Η δομική αλλαγή ασχολείται με τις πολιτικές, τα 

προγράμματα, τους κανόνες και τις καθημερινές ρουτίνες ενεργειών του προσωπικού 

ενός σχολείου. Το χαρακτηριστικό τους, κάτι που τις κάνει ελκυστικές σε πολιτικούς 

και εκπαιδευτικούς ηγέτες, είναι ότι μπορούν να νομοθετηθούν. Σε αντίθεση όμως με 

τις δομικές αλλαγές που πρέπει να νομοθετηθούν, οι αλλαγές κουλτούρας απαιτούν 

μια μεταστροφή σε μακρόχρονες υποθέσεις, πεποιθήσεις και συνήθειες, που 

απεικονίζουν τον τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν οι άνθρωποι σε έναν 

οργανισμό. (DuFour & Fullan, 2013, p.2). 

Ενώ όμως ο DuFour αναγνωρίζει αυτή τη διάκριση δεν φαίνεται να αναζητεί 

κυρίως εκεί το λόγο που κάποια σχολεία δεν αναπτύσσονται ή δεν μπορούν να 

διατηρηθούν ως ΕΚΜ. Σε αναλύσεις του (DuFour  & Eaker, 1998˙  DuFour, 2004) 

δεν αποδίδει ξεκάθαρα το τέλμα στο οποίο έχουν έλθει κάποια σχολεία που 

ισχυρίζονται ότι λειτουργούν ως ΕΚΜ στην έλλειψη αποτελεσματικής μοιρασμένης 

ηγεσίας και στην ανάπτυξη κοινού οράματος. Έτσι, εγκλωβισμένος μάλλον στο 

θεωρητικό του μοντέλο, απογοητευτικές καταστάσεις, του στυλ «...σήμερα έχουμε 

συνάντηση ΕΚΜ, αύριο...», «μόδα είναι κι αυτό, θα περάσει», τις αποδίδει είτε στην 

έλλειψη εφαρμογής των χαρακτηριστικών του μοντέλου του, είτε στην έλλειψη 

εφαρμογής των τριών μεγάλων ιδεών του. Χωρίς να παραγνωρίζεται η μεγάλη 
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συμβολή αυτών στην κατανόηση των ΕΚΜ, στα χαρακτηριστικά του μοντέλου δεν 

περιλαμβάνεται ο ρόλος της μοιρασμένης ηγεσίας, αν και υπάρχει τουλάχιστον ο 

ρόλος του κοινού οράματος. Η απόδοση επίσης της αποτυχίας κάποιων ΕΚΜ στην 

έλλειψη εφαρμογής των τριών μεγάλων ιδεών, κατά την άποψη του γράφοντα, δεν 

είναι σωστή. Οι τρεις μεγάλες ιδέες, παρόλο που στην εφαρμογή τους επηρεάζονται 

από την αλλαγή κουλτούρας, απαιτούν κυρίως δομικές αλλαγές, που από μόνες τους 

δεν εγγυώνται την επιτυχία μιας ΕΚΜ. Το παράδοξο είναι ότι οι DuFour και Eaker 

(1998) θεωρούν το ρόλο της ηγεσίας «κρίσιμο όσο ποτέ στις προσπάθειες βελτίωσης 

του σχολείου» (Kindle Location 1696)  και τις κοινές κατανοήσεις και αξίες ως  “sine 

qua non”  ("εκ των ων ουκ άνευ", ελληνιστί) των κοινοτήτων μάθησης (Kindle 

Location 335). Μάλιστα μνημονεύουν τον Champy (1995, Kindle Locations 1701-

1702) , ο οποίος περιγράφει τον καθοριστικό ρόλο της ηγεσίας, στα πολλά εμπόδια 

που εμφανίζονται στο στάδιο της αλλαγής. Ο Champy λέει μάλιστα και το 

αυτονόητο, δηλαδή, ότι αν στη θέση-κλειδί της ηγεσίας βρίσκεται κάποιος που είναι 

αντίθετος σε πρωτοβουλίες βελτίωσης, αυτές είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα 

αποτύχουν. 

Η ανάλυση που έγινε δεν έχει το νόημα μιας ακαδημαϊκής συζήτησης 

επιστημολογικού ενδιαφέροντος, αλλά θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο που πρέπει να 

αναζητηθεί η αποτυχία ανάπτυξης και διατήρησης κάποιων ΕΚΜ. 

Ναι μεν, όλα τα χαρακτηριστικά των ΕΚΜ είναι αλληλοεξαρτώμενα, αλλά αυτό 

δεν σημαίνει ότι για τις σχέσεις μεταξύ τους,  όπως υποστηρίζει ο Hellner (2008), 

ταιριάζει η ιστορία με την κότα και το αβγό, για το ποιο χαρακτηριστικό είναι το 

σημαντικότερο. Εκείνο, που με σαφήνεια προτείνεται με την παρούσα εργασία είναι 

ότι η ανάπτυξη, αλλά και η διατήρηση των ΕΚΜ προϋποθέτει, εν δυνάμει 

τουλάχιστον, μια ηγεσία μοιρασμένη και την ανάπτυξη κοινού οράματος, που θα 

έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στις σχέσεις που επικρατούν στο σχολείο. Με δεδομένη 

αυτήν την κουλτούρα, η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών μπορεί να αναπτύξει 

περαιτέρω και να διατηρήσει διαδικασίες συνεργατικής μάθησης και μοιρασμένων 

προσωπικών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών και  εφαρμογής αυτών των 

διαδικασιών για τη  μάθηση των μαθητών.  
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2.2 Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας 
 

Το θεωρητικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την παρούσα έρευνα, 

και όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω, στηρίζεται στο μοντέλο των έξι διαστάσεων 

των ΕΚΜ, όπως αυτό καθορίστηκε από την Hord (1997a) με ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας, όπως   αυτό επανεννοιολογικοποιήθηκε από τις Hipp & 

Huffman (2010) και υιοθετήθηκε η χρήση του από όλους τους ερευνητές του SEDL 

(2016) και σε μεγάλη κλίμακα παγκόσμια (βλ. ενδεικτικά AllthingsPLC, 2016). 

 

Οι διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά των ΕΚΜ 

 

1. Υποστηρικτική και μοιρασμένη ηγεσία 

 

H μορφή ηγεσίας που εφαρμόζεται στα σχολεία είναι κρίσιμη για την 

καθοδήγηση και υποστήριξη επιτυχημένης εφαρμογής νέων πολιτικών και/ή 

πρακτικών. Στις ΕΚΜ, ο παραδοσιακός ρόλος του παντοδύναμου διευθυντή 

αντικαθίσταται από μια δομή δημοκρατικής και μοιρασμένης ηγεσίας. Σε ένα τέτοιο 

μοντέλο, ο διευθυντής μαζί με τους άλλους δασκάλους αναρωτιέται, ερευνά και 

αναζητεί λύσεις για τη βελτίωση του σχολείου. 

Όλο το προσωπικό αναπτύσσεται επαγγελματικά και μαθαίνει να εργάζεται 

συνεργατικά, προκειμένου  να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Ο διευθυντής παρέχει τις 

αναγκαίες οργανωτικές και διαρθρωτικές δομές για μια τέτοια συνεργατική 

προσέγγιση ανάμεσα στο προσωπικό. Ο διευθυντής κάνει ξεκάθαρη την επιθυμία του 

να συμμετέχει σε ένα τέτοιο συλλογικό διάλογο, χωρίς διάθεση επιβολής των 

απόψεων του και μοιράζεται τις ευθύνες της λήψης αποφάσεων με το προσωπικό. Η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων αντανακλά συλλογική υπευθυνότητα για τη μάθηση 

του μαθητή και γίνεται οργανωμένα στη βάση των δεδομένων του σχολείου. Ο 

διευθυντής ουσιαστικά εκείνο που κάνει είναι να καλλιεργεί και προωθεί την ηγεσία 

στο προσωπικό. 

Αυτή είναι και μια από τις πιο θεμελιώδεις πολιτιστικές αλλαγές που λαμβάνει 

χώρα καθώς τα σχολεία γίνονται ΕΚΜ, το πως θεωρούνται οι δάσκαλοι. Στα 

παραδοσιακά σχολεία, οι διευθυντές θεωρείται ότι βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις, ενώ 

οι εκπαιδευτικοί θεωρούνται ως «εκτελεστικά όργανα» ή «οπαδοί». Στις ΕΚΜ, οι 

διευθυντές θεωρούνται ως οι ηγέτες των ηγετών. 

Συγχρόνως, η μοιρασμένη αυτή ηγεσία προωθεί ένα πλήθος αλληλεπιδράσεων 

και σχέσεων που οικοδομούν την ικανότητα για αλλαγή. Με άλλα λόγια, ο ρόλος της 
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ηγεσίας είναι να προκαλεί μεγαλύτερη ικανότητα στο σχολείο, προκειμένου να πάρει 

τα καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές. 

 

2. Κοινές αξίες και όραμα 

 

Το προσωπικό μοιράζεται τις κοινές αξίες και το κοινό όραμα για τη βελτίωση 

του σχολείου, που έχει μια αδιαπραγμάτευτη εστίαση στη μάθηση του μαθητή. Οι 

κοινές αξίες υποστηρίζουν κανόνες συμπεριφοράς που καθοδηγούν τις αποφάσεις για 

τη διδασκαλία και τη μάθηση με βάση την ανάλυση των δεδομένων. 

Ένα αποτελεσματικό όραμα χαρακτηρίζει την εικόνα του σχολείου και είναι η 

βάση για να εμπνεύσει τους δασκάλους αλλά και όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας για να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη του. Με βάση αυτό το 

όραμα, προωθείται η συνεχής μάθηση σε όλο το προσωπικό σε ζητήματα 

πρωταρχικών για το σχολείο πρωτοβουλιών βελτίωσης, για υψηλά διανοητικά θέματα  

και λύσεις, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

μαθητών. 

Ωστόσο, η δήλωση απλά του οράματος από το διευθυντή του σχολείου και η 

επιβολή του, και/ή  προσωπικά οράματα και ηρωικές ατομικές προσπάθειες 

εκπαιδευτικών δεν έχουν τύχη. Το κεντρικό καθήκον του διευθυντή είναι να συνθέσει 

τις κοινές αξίες όλων και να τους εμπλέξει στη δημιουργία ενός κοινού οράματος, 

που θα δημιουργήσει τη συλλογική ενέργεια που απαιτείται για να ωθήσει το σχολείο 

προς τα εμπρός.. Αυτή η ανάπτυξη ενός συλλογικού οράματος είναι η πρώτη 

πρόκληση για τις ΕΚΜ. Να επισημανθεί, ότι η ανάπτυξη του κοινού οράματος δεν 

μπορεί να είναι ίδια για όλα τα σχολεία λόγω της διαφορετικότητας τους. Επίσης δεν 

γίνεται άπαξ, αλλά είναι μια δυναμική διαδικασία που προσαρμόζεται στις δυσκολίες 

και τις προκλήσεις κάθε εποχής. 

 

3.    Συλλογική μάθηση και εφαρμογή 

 

Η διάσταση αυτή, που παλαιότερα ονομαζόταν «Συλλογική δημιουργικότητα» 

(Hord, 1997a), μετονομάστηκε για να αντανακλά με περισσότερη ακρίβεια τη 

μάθηση και την ανάγκη εφαρμογής της. Το προσωπικό, σε όλα τα επίπεδα του 

σχολείου, μοιράζεται τις πληροφορίες και εργάζεται συνεργατικά για να σχεδιάσει, να 

επιλύσει προβλήματα και να βελτιώσει τις μαθησιακές ευκαιρίες. Όλοι μαζί 

αναζητούν νέα γνώση, δεξιότητες και στρατηγικές και εφαρμόζουν αυτή τη νέα 
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μάθηση στην εργασία τους. Στις ΕΚΜ οι δάσκαλοι αναλαμβάνουν συλλογική και όχι 

ατομική υπευθυνότητα για τη μάθηση του μαθητή. 

Να αναφερθεί ότι στον όρο «επαγγελματική ανάπτυξη» οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί φαντάζονται ένα εργαστήριο, ένα συνέδριο, ή κάποια άλλη πηγή 

εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης. Αυτή η μορφή της παραδοσιακής ανάπτυξης του 

προσωπικού εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στα περισσότερα σχολεία και σχολικά 

συστήματα. Εκείνο που πρέπει να συμβαίνει είναι η συλλογική μάθηση να είναι ο 

κανόνας.  

Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουν την αξία της αναγκαίας γνώσης μαζί  

με τους συναδέλφους τους, μέσα στα σχολεία τους. Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των 

επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης μοιράζονται τις πρακτικές τους, τη μελέτη 

μαζί, επικεντρώνονται σε εκπαιδευτικές στρατηγικές για τις ανάγκες των μαθητών, 

και χρησιμοποιούν τα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διδασκαλία. 

τους. Η μάθηση που λαμβάνει χώρα μέσα στο σχολείο είναι τοποθετημένη στην 

εργασία που γίνεται, όπου υπάρχει ανάγκη, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Η 

ενσωματωμένη στο επάγγελμα μάθηση περιλαμβάνει μάθηση μέσω της πράξης, 

προβληματισμό βάσει των εμπειριών, ανταλλαγή ιδεών, μάθηση με τους άλλους, και 

επομένως βαθύτερη γνώση και τέλος αναζήτηση κοινής βοήθειας από εξωτερική 

πηγή εκεί που απαιτείται. Στη μορφή αυτή. της μάθησης μέσα στο σχολείο,  η 

επαγγελματική ανάπτυξη γίνεται μια συνεχής δραστηριότητα σε διάφορες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης 

αναλυτικού προγράμματος, της αξιολόγησης των μαθητών και στην ανάπτυξη και 

αποτίμηση των διδακτικών στρατηγικών. Καθώς είναι ενσωματωμένη, η 

επαγγελματική ανάπτυξη γίνεται μια απαραίτητη διάσταση των ΕΚΜ. 

Εργαστήρια, σεμινάρια και άλλες παραδοσιακές μορφές επαγγελματικής 

ανάπτυξης του προσωπικού, που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

από εξωτερικούς επιμορφωτές δεν απομακρύνονται από το μενού επιλογών του 

σχολείου,  αλλά επιλέγονται μέσα από στρατηγικές αποφάσεις για τον εμπλουτισμό 

της συλλογικής μάθησης στο σχολείο. 

Στις ΕΚΜ, οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν ότι η μάθηση του μαθητή είναι μια 

λειτουργία της μάθησης των ιδίων. Με άλλα λόγια, οι δάσκαλοι βλέπουν τους 

εαυτούς τους ως πρωταρχικούς μαθητές. 

 

4.  Μοιρασμένες προσωπικές πρακτικές 



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

56 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

 

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται ένα περιβάλλον που υποστηρίζει τις αξίες και τη 

σκληρή δουλειά, την αποδοχή των πετυχημένων εργασιών την  ανάληψη κινδύνων, 

καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης. Ένα περιβάλλον που εκτιμά τέτοιες 

προσπάθειες ενισχύεται από τις διαδικασίες που ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να 

μοιραστούν τις προσωπικές τους πρακτικές με ένα άλλο. Η διάσταση αυτή απαιτεί 

αξιολόγηση από ομότιμους και ανάδραση των διδακτικών πρακτικών, στη βάση των 

εργασιών των μαθητών, προκειμένου να αυξηθεί η ατομική και η οργανωτική 

ικανότητα. Η αναθεώρηση της διδακτικής πρακτικής ενός δασκάλου από τους 

συναδέλφους είναι ο κανόνας στην επαγγελματική κοινότητα μάθησης. Αυτή η 

αναθεώρηση δεν αποτελεί αξιολογική διαδικασία, αλλά χρησιμεύει ως μέρος μιας 

άλλης διαδικασίας, ανάλογης με αυτήν, όπου  «καλοί» μαθητές βοηθούν τους 

συμμαθητές τους. 

Ένα παράδειγμα αυτής της πρακτικής είναι για τους εκπαιδευτικούς να 

παρουσιάζουν το έργο των μαθητών προς τους συναδέλφους και να υπάρχει 

αλληλοεπίδραση. Ένα άλλο παράδειγμα είναι για τους δασκάλους να επισκεφθούν τις 

τάξεις των συναδέλφων τους για να παρατηρήσουν, να σημειώσουν διδακτικά 

σενάρια και να συζητήσουν τις παρατηρήσεις τους. Ένας άλλος τρόπος 

αλληλεπίδρασης είναι επίσης με τη δημιουργία μιας επίσημης δομής ρόλων κόουτς 

και μέντορα μεταξύ εμπειρότερων και λιγότερο έμπειρων δασκάλων. Γενικά, στις 

ΕΚΜ, αυτοί οι τύποι δραστηριοτήτων έχουν πολύ μεγάλη αξία και γίνονται σε 

τακτική, συνεχή βάση με μια δομημένη διαδικασία. Εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε 

διάλογο, συζητούν, διαφωνούν,   μοιράζονται τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους. 

Αλλά είναι πάντα συλλογικά δεσμευμένοι στο στόχο της βελτίωσης της μάθησης των 

μαθητών. 

Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, με την αντιμετώπιση του θέματος της 

απομόνωσης των εκπαιδευτικών στις τάξεις, βελτιώνεται θεαματικά το σχολείο με τη 

δημιουργία πολλαπλών λεωφόρων αλληλεπιδράσεων, που προωθούν τις 

προσανατολισμένες στην έρευνα πρακτικές, καθώς οι εκπαιδευτικοί εργάζονται 

επιδιώκοντας υψηλά στάνταρντς στην επίδοση των μαθητών. Μέσω τέτοιων 

αλληλεπιδράσεων, οι δάσκαλοι συνεχίζουν να οικοδομούν μια κουλτούρα αμοιβαίου 

σεβασμού και εμπιστοσύνης  και για ατομική και για συλλογική βελτίωση και επίσης 

επιδεικνύουν έτσι αυξανόμενη δέσμευση στην εργασία τους. Οι Μοιρασμένες 

Πρακτικές είναι η  πιο προβληματική διάσταση, ακόμα και στις υψηλής 
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λειτουργικότητας ΕΚΜ και συνήθως είναι η τελευταία διάσταση που αναπτύσσεται. 

Οι Μοιρασμένες Πρακτικές, που είναι ο πιο σαφής δεσμός με την τάξη, απαιτούν μια 

πλήρη μεταστροφή στο παράδειγμα των παραδοσιακών ρόλων στην εκπαίδευση.  

 

Υποστηρικτικές συνθήκες 

 

Η υποστήριξη της εργασίας των ΕΚΜ απαιτεί τη μοιρασμένη εκείνη ηγεσία που 

μπορεί να εξασφαλίσει υποστηρικτικές συνθήκες. Αυτές αφορούν τις ικανότητες και 

τις συνθήκες, που μπορούν να διασφαλίσουν την οργάνωση των δραστηριοτήτων του 

προσωπικού ως ΕΚΜ. Οι υποστηρικτικές συνθήκες είναι η «κόλλα», που κρατά 

ενωμένες όλες τις άλλες διαστάσεις ενωμένες. Οι υποστηρικτικές συνθήκες 

καθορίζουν το πότε και πού και πώς το προσωπικό θα συνέρχεται τακτικά, ως μία 

μονάδα για να υλοποιήσει τη μάθηση, τη λήψη αποφάσεων,  την επίλυση 

προβλημάτων, και τη δημιουργική εργασία, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν μια ΕΚΜ. 

Υπάρχουν δύο τύποι συνθηκών που είναι απαραίτητοι για την οικοδόμηση 

αποτελεσματικών μαθησιακών κοινοτήτων: οι ικανότητες, οι δεξιότητες, οι σχέσεις 

των ανθρώπων που εμπλέκονται στη μαθησιακή κοινότητα και οι φυσικές συνθήκες, 

οι υποδομές του σχολείου. 

Οι δύο αυτοί τύποι υποστηρικτικών συνθηκών, οι σχέσεις και οι δομές είναι σε 

μεγάλο βαθμό αλληλοεξαρτώμενες και ασκούν μεγάλη επιρροή και στις υπόλοιπες 

διαστάσεις μιας ΕΚΜ. Οι δύο αυτοί παράγοντες είναι καθοριστικοί στη  δημιουργία 

ενός πλαισίου ικανού για αλλαγή και βελτίωση: μείωση της απομόνωσης του 

προσωπικού με ταυτόχρονη αύξηση της ικανότητας του, μέσα σε ένα ασφαλές και 

παραγωγικό που βελτιώνει δραματικά την ποιότητα των προγραμμάτων του σχολείου 

για τους μαθητές. 

 

5.  Υποστηρικτικές συνθήκες: Σχέσεις  

 

Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά των ατόμων που σε μια παραγωγική 

κοινότητα μάθησης είναι η προθυμία των ανθρώπων της να δεχθούν ανατροφοδότηση 

και να εργαστούν προς μια κατεύθυνση βελτίωσης. 

Προϋπόθεση για τέτοιες στάσεις είναι η ύπαρξη συναδελφικών σχέσεων που 

περιλαμβάνουν σεβασμό και εμπιστοσύνη σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε 

επίπεδο περιοχής, αίσθηση της κοινότητας, κανόνες κριτικής έρευνας, ευρέως 

μοιρασμένο όραμα και αίσθηση του σκοπού του σχολείου. Οι σχέσεις μεταξύ των 
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εκπαιδευτικών δεν είναι απλά φιλικές και συντροφικές, αλλά στηρίζονται στη χρήση 

των δεδομένων του σχολείου. Απαιτείται, επίσης, υποστηρικτική ηγεσία από τους 

διευθυντές και άλλους εκπαιδευτικούς και στελέχη σε βασικούς ρόλους, και σχετικά 

εντατικές διαδικασίες κοινωνικοποίησης του σχολείου.  

Τέτοιες σχέσεις και θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών, έναντι της σχολικής 

εκπαίδευσης, έναντι των μαθητών, και έναντι της αλλαγής είναι το εφαλτήριο για μια 

σειρά διεργασιών. Εφαλτήριο  για την ανάπτυξη από την μεριά των εκπαιδευτικών 

μιας αναγκαίας βάσης γνώσεων και δεξιοτήτων  που θα επιφέρει αυξημένο 

ενδιαφέρον των μαθητών και ουσιαστική  εμπλοκή τους με τη διαδικασία της 

μάθησης. 

Στα προηγούμενα θα πρέπει να προστεθεί και ένας άλλος παράγοντας πέραν του 

προσωπικού του σχολείου και των μαθητών του. Ο παράγοντας αυτός αφορά τα 

υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και κυρίως τους γονείς που θα πρέπει στην 

κοινή αυτή προσπάθεια να είναι εταίροι και σύμμαχοι. 

 

6.  Υποστηρικτικές συνθήκες: Δομές 

 

Οι δομές ανάλογα με την περίπτωση κάθε σχολείου μπορεί να περιλαμβάνουν μια 

ποικιλία καταστάσεων. Έτσι, οι δομές μπορεί να εμφανίζονται σε διάφορα σχήματα 

και μεγέθη.  

Απαιτούν οπωσδήποτε την υποστήριξη της πολιτείας, στην εξεύρεση και 

δημιουργία μιας σειράς πηγών, κυρίως οικονομικών, για τη δημιουργία καταρχάς 

υλικών υποδομών και εγκαταστάσεων που θα υποστηρίζουν τη διαδικασία της 

διδασκαλίας και της μάθησης. Στις πηγές αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθεί και όλη 

η απαιτούμενη διοικητική οργάνωση (π.χ. δημιουργία θέσεων συντονιστών, 

γραμματείας), αλλά και άλλων, όπως η οργάνωση τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας 

Πέραν τούτων η στήριξη της πολιτείας θα πρέπει να είναι τέτοια, που να στηρίζει την 

αυτονομία των σχολικών μονάδων να μπορούν να οργανώσουν το δικό τους τρόπο 

λειτουργίας ως ΕΚΜ. 

 Τέτοιες υποδομές που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σχολείο περιλαμβάνουν 

την πρόβλεψη χώρου και χρόνου για συναντήσεις και δημιουργικό διάλογο. Ειδικά, η 

διασφάλιση χρόνου για τους δασκάλους είναι ουσιαστική στις προσπάθειες 

εισαγωγής πρωτοβουλιών  αλλαγής του σχολείου, Ο κοινός σχεδιασμός του χρόνου, 

σε μια κανονική ημέρα εργασίας, παρέχει στους δασκάλους τον επαγγελματικό χρόνο 
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που χρειάζεται για συνεργατική εργασία, χωρίς αυτό να προσκρούει στον προσωπικό 

τους χρόνο. Μια τέτοια επανοικοδόμηση του χρόνου θα δώσει, στους δασκάλους, 

παράλληλα, την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τις αλλαγές που απαιτούνται από 

τους ίδιους. Η διαφορετική αυτή διευθέτηση του χρόνου απαιτεί και την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών προγραμμάτων επικοινωνίας, που θα προσφέρουν στους 

εκπαιδευτικούς, μέσα από την οργάνωση των δεδομένων και των πληροφοριών, την 

δυνατότητα επεξεργασία τους για ορθή λήψη αποφάσεων. 

 Η επιρροή των δασκάλων στη  διαδικασία λήψης αποφάσεων απαιτεί όμως και 

μια σειρά από άλλες διευθετήσεις. Απαιτεί τη δημιουργία δομών και διαδικασιών, 

που θα επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Ανάλογες διαδικασίες και δομές απαιτούνται την 

ανάληψη ευθυνών για  συγκεκριμένους συνεργατικούς διδακτικούς ρόλους από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών. 

 Να αναφερθεί επίσης, ότι η επικοινωνία των ανθρώπων σε μια ΕΚΜ, αλλά και 

γενικότερα η λειτουργία της ως μαθησιακής κοινότητας διευκολύνεται και από 

άλλους φυσικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι το μικρό μέγεθος του 

σχολείου, καθώς και η γεωγραφική εγγύτητα ανάμεσα στις κατοικίες των 

εκπαιδευτικών και του σχολείου ή γενικότερα με τους χώρους συνεργασίας. 

Τέλος, σε μια αναπτυγμένη τους μορφή αυτόνομες σχολικές μονάδες, που 

λειτουργούν ως ΕΚΜ, είναι διασυνδεδεμένες με αποτελεσματικούς τρόπους μεταξύ 

τους, με το προσωπικό, και με τις άλλες υποστηρικτικές δομές του σχολικού 

συστήματος. 

 

Το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας με τις διαστάσεις των ΕΚΜ, που 

αναπτύχθηκε προηγουμένως, απεικονίζεται κωδικοποιημένο στον παρακάτω πίνακα. 

  

Υποστηρικτική και Μοιρασμένη Ηγεσία 
• Καλλιέργεια της ηγεσίας στα μέλη του προσωπικού  

• Μοιρασμένη ισχύς, εξουσία και υπευθυνότητα  

• Διαδικασία λήψης αποφάσεων ευρείας βάσης  που αντανακλά δέσμευση και 

λογοδοσία , βασισμένη σε πολλαπλές πηγές δεδομένων  

Κοινές Αξίες και Όραμα 
• Αξίες και κανόνες που τις ασπάζονται όλοι  

• Εστίαση στη μάθηση του μαθητή  

• Υψηλές προσδοκίες  

• Το κοινό όραμα καθοδηγεί τη διδασκαλία και τη μάθηση με βάση την ανάλυση των 

δεδομένων 

• Συλλογική Μάθηση και Εφαρμογή 

• Μοίρασμα της πληροφορίας  
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• Αναζήτηση νέας γνώσης, δεξιοτήτων και στρατηγικών  

• Συνεργατική εργασία για το σχεδιασμό, την επίλυση προβλημάτων και τη        

βελτίωση των μαθησιακών ευκαιριών 

 • Ανάλυση της εργασίας των μαθητών 

Μοιρασμένες Προσωπικές Πρακτικές 
• Παρατήρηση από τους ομότιμους για να προσφέρουν γνώση, δεξιότητες και 

ενθάρρυνση 

• Ανάδραση για τη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών  

• Μοίρασμα των αποτελεσμάτων των διδακτικών πρακτικών στη βάση των εργασιών 

των μαθητών  

• Διαδικασίες κόουτς και μέντορα  

Υποστηρικτικές Συνθήκες- Σχέσεις  

• Σχέσεις όπου ο ένας νοιάζεται για τον άλλο  

• Εμπιστοσύνη και σεβασμός  

• Αναγνώριση και εορτασμός  

• Ανάληψη κινδύνων  

• Συλλογική προσπάθεια για την ενσωμάτωση της αλλαγής  

• Σχέσεις που υποστηρίζουν τη χρήση των δεδομένων  

• Υποστηρικτικές Συνθήκες- Δομές 

• Πηγές (χρόνος, χρήματα, υλικές υποδομές, άνθρωποι) 

• Εγκαταστάσεις  

• Συστήματα επικοινωνίας 

• Οργάνωση και διαθεσιμότητα δεδομένων 

 
Πίνακας 2: Οι Διαστάσεις των ΕΚΜ και τα βασικά χαρακτηριστικά τους 

 

2.3 Αναγκαιότητα της έρευνας  
 

 Τα ελληνικά σχολεία, όπως και τα περισσότερα παγκόσμια, φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν προβλήματα για τους ίδιους περίπου λόγους. Το μοντέλο ηγεσίας που 

επικρατεί και χαρακτηρίζει τα παραδοσιακά σχολικά περιβάλλοντα είναι αυτό του 

διευθυντή διαχειριστή, το εργοστασιακό μοντέλο (factory model), όπως το 

χαρακτηρίζουν οι Dufour και Eaker (1998). Συγχρόνως, η μάθηση στην τάξη φαίνεται 

να υποφέρει από την απομόνωση, από την έλλειψη μιας κουλτούρας συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών. Οι κουλτούρες συνεργασίας όμως, για να αναπτυχθούν, απαιτούν την 

καλλιέργεια, μέσω των κοινών αξιών των εκπαιδευτικών και ενός άλλου τύπου 

ηγεσίας, ενός κοινού οράματος.  Κι αν μεν τη λέξη «όραμα», μπορεί να τη 

συναντήσει κανείς σε πολλά ακαδημαϊκά γραπτά, ακόμα και εγχώρια, θα είναι 

δύσκολο να την ακούσει να προφέρεται σε κάποιο ελληνικό σχολείο. Ένας 

διαφορετικός τρόπος ανάπτυξης των σχολείων, μια διαφορετική φιλοσοφία, που 

έρχεται να δώσει απάντηση σ αυτά τα προβλήματα είναι οι επαγγελματικές 

κοινότητες μάθησης. 
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 Οι ΕΚΜ, παρά την παγκόσμια ανάπτυξη τους (βλ. ενδεικτικά AllthingsPLC, 

2016˙ SEDL, 2016) επί δύο δεκαετίες περίπου, είναι σχεδόν παντελώς άγνωστες στον 

ελληνικό χώρο, όπως μπορεί κάποιος εύκολα να διαπιστώσει με την ανάγνωση της 

εγχώριας αρθογραφίας και βιβλιογραφίας. Φυσικά, δεν έχει προϋπάρξει καμιά 

σχετική έρευνα στα ελληνικά σχολεία. Συγχρόνως, όμως και στην αναζήτηση της 

παγκόσμιας αρθογραφίας και βιβλιογραφίας δεν βρέθηκαν έρευνες που να αναζητούν 

τις αναγκαίες προϋποθέσεις για μια σχολική μονάδα, που δεν λειτουργεί ως ΕΚΜ να 

μπορεί να λειτουργήσει ως μια τέτοια κοινότητα μάθησης. Όλες οι έρευνες που 

βρέθηκαν αφορούσαν τη διερεύνηση σχολικών μονάδων ή δικτύων αυτών, που κατά 

δήλωση τους τουλάχιστον λειτουργούσαν ως ΕΚΜ. 

 Με την παρούσα εργασία, προσπαθεί να αναδειχθεί η αναγκαιότητα ενός άλλου 

τύπου ηγεσίας, μη προσκολλημένου στο πρόσωπο, της μοιρασμένης ηγεσίας, που θα 

μπορεί να αναπτύξει ένα κοινό όραμα για τους στόχους του σχολείου και θα μπορέσει 

να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεργασίας και στη βελτίωση του 

σχολείου. Τα χαρακτηριστικά αυτά θεωρούνται βασικά και εξετάζονται ως οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ΕΚΜ. 

 Απώτερος στόχος της εργασίας είναι η φιλοδοξία, όχι μόνο να κάνει ευρύτερα 

γνωστή την προσέγγιση των ΕΚΜ, αλλά να αποτελέσει και το έναυσμα για τη σωστή 

εφαρμογή τους στα ελληνικά σχολεία και την ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας 

τους. 

 

2.4 Σκοπός, στόχος και ερευνητικά ερωτήματα 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης, είναι να 

διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής των ΕΚΜ στον ελληνικό χώρο. Η διαδικασία 

των ΕΚΜ που προϋποθέτει μια διαφορετική κουλτούρα, από αυτήν που επικρατεί στα 

περισσότερα ελληνικά σχολεία, φαίνεται καταρχήν ανεφάρμοστη. Προσωπική 

πεποίθηση του γράφοντος είναι όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών αισθάνεται το επάγγελμα τους ως λειτούργημα. 

Στο βαθμό που οι προσωπικές προσδοκίες των εκπαιδευτικών, μέσα από μια 

δημοκρατική και μοιρασμένη ηγεσία, ενωθούν κάτω από ένα κοινό όραμα για το 

σχολείο τους και τους μαθητές τους η υπάρχουσα κατάσταση μπορεί να ανατραπεί 

σταδιακά. Για την απόδειξη της υπόθεσης αυτής, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης, 
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θα διερευνηθεί αν σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα, έχουν καλλιεργηθεί οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για επιτυχή εφαρμογή των ΕΚΜ. 

Συγκεκριμένα,  αφορά  ένα γυμνάσιο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο οποίο 

τα τελευταία πέντε χρόνια ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας έγινε μια 

προσπάθεια –στηριγμένη και στην παράδοση του σχολείου- ανάπτυξης ενός κοινού 

οράματος για τη βελτίωση του σχολείου και μιας κουλτούρας μοιρασμένης ηγεσίας 

και συνεργασίας. 

 Για το σκοπό αυτό θα διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών και του 

διευθυντή τους και θα ληφθούν υπόψη τα ευρήματα από τα τεκμήρια του σχολείου.  

Ειδικότερα, κεντρικό ερώτημα της έρευνας είναι:  

-«Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα υπάρχουν  τα χαρακτηριστικά εκείνα, που θα 

μπορούν να τη χαρακτηρίσουν υψηλής ετοιμότητας να μετεξελιχθεί σε ΕΚΜ;» 

Το δεδομένο είναι ότι σε κανένα σχολείο στην Ελλάδα δεν έχουν εφαρμοστεί οι 

ΕΚΜ, καθώς κάτι τέτοιο θα προϋπόθετε και το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και 

οργάνωση. Επομένως, αποτελέσματα, τα οποία πιθανόν θα διαφοροποιούν το σχολείο 

από άλλα παραδοσιακά σχολεία στον ελληνικό χώρο, αναμένονται κυρίως στις δύο 

πρώτες διαστάσεις, που ουσιαστικά περιγράφουν την ετοιμότητα ενός σχολείου να 

λειτουργήσει ως ΕΚΜ (Hipp. & Huffman, 2000) αλλά και στην πέμπτη διάσταση που 

αναφέρεται στο κλίμα του σχολείου (Huffman &Hipp, 2000). Βέβαια, οι δύο πρώτες 

διαστάσεις έχουν καθοριστική επίδραση και στις υπόλοιπες και γι αυτό θα 

εξεταστούν όλες. 

Τα βασικά  ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν το κλίμα που επικρατεί στο 

σχολείο και που αποτυπώνονται κυρίως στις δύο πρώτες διαστάσεις των ΕΚΜ  (την 

ηγεσία και το όραμα), αλλά και στη συναφή πέμπτη διάσταση (το υποστηρικτικό 

περιβάλλον αναφορικά με τις σχέσεις) είναι:  

-Υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχολείου οι προϋποθέσεις της μοιρασμένης και 

υποστηρικτικής ηγεσίας, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως ΕΚΜ; 

-Έχουν αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο σχολείο κοινές αξίες και όραμα, ώστε να 

μπορεί να λειτουργήσει ως ΕΚΜ ; 

-Υπάρχουν υποστηρικτικές συνθήκες στο σχολείο αναφορικά με τις ανθρώπινες 

σχέσεις, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως ΕΚΜ; 

Επίσης, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, οι διαστάσεις των ΕΚΜ είναι 

αλληλένδετες θα εξεταστούν και οι υπόλοιπες διαστάσεις και τα ερωτήματα είναι: 
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-Λαμβάνει χώρα στο συγκεκριμένο σχολείο συλλογική μάθηση και εφαρμογή της 

μάθησης αυτής, ανάλογη με αυτήν στις ΕΚΜ; 

-Έχουν αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο σχολείο κοινές προσωπικές πρακτικές, 

ανάλογες των ΕΚΜ; 

-Υπάρχουν υποστηρικτικές συνθήκες στο σχολείο αναφορικά με τις δομές του, 

ανάλογες των ΕΚΜ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

64 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

65 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία της έρευνας 
 

3.1 Η μελέτη περίπτωσης 
 

Παρά την ευρεία χρήση της μελέτης περίπτωσης ως στρατηγικής έρευνας δεν 

φαίνεται να υπάρχει συναίνεση ανάμεσα στους μεθοδολόγους έρευνας στον ορισμό, 

στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της, γεγονός που την καθιστά μια 

αμφισβητούμενη περιοχή και εμποδίζει την πλήρη εξέλιξή της. Δεδομένης της 

έλλειψης συναίνεσης, για την κατανόηση της μελέτης περίπτωσης θα παρατεθούν οι 

απόψεις τριών εκ των κορυφαίων μεθοδολόγων έρευνας, του Yin (2002), του Stake 

(1995) και της Merriam (1998), βάσει των αντιστοίχων συγγραμμάτων τους. Και οι 

τρείς συγγραφείς ξεκινούν την ανάλυση από το τι σημαίνει «περίπτωση» 

Ο Yin (2002) ορίζει την περίπτωση ως «ένα σύγχρονο φαινόμενο στο πλαίσιο της 

πραγματικής ζωής που αυτό συμβαίνει, ειδικά όταν τα όρια μεταξύ του φαινομένου 

και του πλαισίου δεν είναι σαφή και ο ερευνητής έχει περιορισμένο έλεγχο και των 

δύο" (p.13). Ο συγγραφέας δηλ. θεωρεί στον ορισμό του την μελέτη περίπτωσης ως 

νόμιμη μέθοδο έρευνας και υπονοεί ότι άλλες ερευνητικές στρατηγικές, όπως οι 

ιστορικές έρευνες, οι πειραματικές έρευνες και οι επισκοπήσεις δεν είναι κατάλληλες 

μέθοδοι για να ερευνήσουν την περίπτωση που ενδιαφέρει τους ερευνητές. Ως εκ 

τούτου, o Yin (p. 14) προτείνει μια εντελώς νέα «ολοκληρωμένη στρατηγική 

έρευνας», τη μελέτη περίπτωσης, που είναι μια εμπειρική έρευνα που ερευνά την 

περίπτωση ή περιπτώσεις αντιμετωπίζοντας ερωτήσεις του «πώς» ή/και «γιατί» 

σχετικά με το υπόψη φαινόμενο. Για την επιλογή της περίπτωσης ο Yin προτείνει 

αυτή να παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον  και να μην είναι συνήθης. Επίσης 

ο συγγραφέας επισείει την προσοχή στο θέμα της συλλογής δεδομένων και της 

ανάλυσης σε σχέση με την υπό μελέτη περίπτωση. Για να διερευνηθεί μια 

συγκεκριμένη περίσταση, η οποία περιλαμβάνει «πολύ περισσότερες μεταβλητές από 

δείκτες δεδομένων» αυτή πρέπει να αντλήσει από τις πολυειδείς γραμμές ενδείξεων 

για να τριγωνοποιήσει τους σκοπούς και να ωφελήσει τον εαυτό της από την εκ των 

προτέρων ανάπτυξη θεωρητικών προτάσεων που θα καθοδηγήσουν τη συλλογή 

δεδομένων και την ανάλυση. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας (p.27), η μελέτη της 

σχετικής βιβλιογραφίας είναι το καθοριστικό στοιχείο που διαφοροποιεί τη μελέτη 

περίπτωσης από την εθνογραφία. Ο συγγραφέας θεωρεί τη μελέτη περίπτωσης 

ιδιαίτερα εργαλειακή για την αξιολόγηση προγραμμάτων. 
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Από την μεριά του ο Stake (1995, p.2) θεωρεί ότι δεν υπάρχει ένας ακριβής 

ορισμός των περιπτώσεων και των μελετών περίπτωσης, καθώς πιστεύει ότι ένας 

ακριβής ορισμός των περιπτώσεων ή των μελετών, που θα εμφανιστεί, δεν θα είναι 

ευθυγραμμισμένος με τον ορισμό τον οποίο θα κάνουν χρήστες μελετών περίπτωσης 

από διαφορετικές επιστήμες. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι η περίπτωση πρέπει να 

θεωρηθεί ως ένα «οριοθετημένο σύστημα» και να ερευνηθεί «σαν ένα αντικείμενο, 

παρά σαν μια διαδικασία». Ο Stake απεικονίζει μερικά από τα χαρακτηριστικά της 

περίπτωσης στην εννοιολογικοποίηση του: η περίπτωση είναι «...ένα συγκεκριμένο, 

περίπλοκο, λειτουργικό αντικείμενο...», «...ένα ολοκληρωμένο σύστημα...», που 

«...έχει όρια και εργαζόμενα μέρη...» και ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες 

είναι«...σκόπιμη...». Η επιλογή της περίπτωσης κατά τον συγγραφέα καθορίζεται 

συνήθως από τεχνικά ζητήματα, που αφορούν το χρόνο για τη μελέτη της και τη 

δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα. Σύμφωνα με την οπτική του Stake η μελέτη 

περίπτωσης θα ήταν πιο κατάλληλη για τη μελέτη προγραμμάτων και ανθρώπων και 

λιγότερο ωφέλιμη για τη μελέτη γεγονότων και διαδικασιών και από αυτή την άποψη 

συμφωνεί με την προσέγγιση του Yin.  

Ο  Stake επίσης τονίζει ότι η μελέτη περίπτωσης είναι:  

 ολιστική, υπάρχει δηλ. αδιάρρηκτη σχέση μεταξύ του φαινομένου και του 

πλαισίου του 

 εμπειρική, δηλ. βασίζεται στην παρατήρηση του ερευνητή  

 ερμηνευτική, βασίζεται δηλ. στην διαίσθηση του ερευνητή, βάσει των 

αλληλεπιδράσεων με τα υποκείμενα της έρευνας 

 εμφατική, που σημαίνει ότι οι ερευνητές καταγράφουν πολλές φορές τις 

καταστάσεις ενσυναίσθησης των υποκειμένων της  για τις εσωτερικές λειτουργίες της 

περίπτωσης.  

Για τη Merriam (1998), το καθοριστικό χαρακτηριστικό της έρευνας στις μελέτες 

περίπτωσης είναι η οριοθέτηση της περίπτωσης. Θεωρεί την περίπτωση ως ένα 

οριοθετημένο σύστημα, ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα (όπως ο  Stake), ως ένα 

πράγμα μια απλή οντότητα, μια μονάδα γύρω από την οποία υπάρχουν όρια. 

Επεκτείνει όμως περισσότερο τη λίστα για το τι μπορεί να είναι μια περίπτωση και 

θεωρεί ότι μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, ένα πρόγραμμα, μια ομάδα, μια πολιτική 

κλπ. Το νόημα που δίνει στην περίπτωση είναι ότι είναι ένα φαινόμενο κάποιου 

είδους που συμβαίνει σε ένα οριοθετημένο πλαίσιο, για όσο οι ερευνητές 
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καταφέρνουν να καθορίσουν και να οριοθετήσουν  το υπό διερεύνηση φαινόμενο 

(p.27). Με λίγα λόγια, ο ορισμός που παρουσιάζει είναι ευρύτερος από του Yin και 

του Stake και παρέχει ευελιξία στην αξιοποίηση της στρατηγικής της ποιοτικής 

μελέτης περίπτωσης για στην έρευνα για ένα πολύ ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων. 

Όσον αφορά τον ορισμό της έρευνας της μελέτης περίπτωσης,  η Merriam 

αντιλαμβάνεται την ποιοτική μελέτη περίπτωσης ως «μια εντατική, ολιστική 

περιγραφή και ανάλυση ενός οριοθετημένου φαινομένου, όπως ενός προγράμματος, 

ενός ιδρύματος, ενός προσώπου μιας διαδικασίας ή μιας κοινωνικής ομάδας (p.xiii).  

Με σκοπό να διαφοροποιήσει τη μελέτη περίπτωσης από άλλες προσεγγίσεις που 

χρησιμοποιούν τη λέξη «περίπτωση», καταγράφει κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά 

της. Τα χαρακτηριστικά της αυτά είναι ότι  

 εστιάζει σε συγκεκριμένη κατάσταση, γεγονός, πρόγραμμα ή φαινόμενο, 

 είναι περιγραφική, προσφέροντας μια πλούσια περιγραφή του υπό μελέτη 

φαινομένου 

Τέλος, η συγγραφέας, όπως και ο Yin, τη θεωρεί νόμιμη στρατηγική έρευνας που 

πρέπει να είναι διακριτή από τις άλλες ερευνητικές μεθόδους 

 

3.2 Η υπό διερεύνηση μελέτη περίπτωσης  
 

Η προηγούμενη αναφορά στις τρεις απόψεις των μεθοδολόγων έρευνας, για το τι 

συνιστά μια μελέτη περίπτωσης, δεν έχει τη φιλοδοξία μιας ανάλυσης και/ή σύνθεσης 

διαφορετικών επιστημολογικών προσεγγίσεων, καθώς δεν έγινε σε βάθος περιγραφή 

τους, αλλά δεν είναι και το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Η σχετική αναφορά 

έχει το νόημα να χρησιμεύσει ως πλαίσιο αναφοράς για την υπό διερεύνηση μελέτη 

περίπτωσης της εργασίας αυτής. 

Καταρχάς, είναι προφανές ότι και μόνο η επιλογή της μελέτης περίπτωσης για 

ανάγκες της παρούσας έρευνας την καθιστά αυτόματα αποδεκτή ως νόμιμη τέτοια 

στρατηγική. 

Η υπό διερεύνηση μελέτη είναι τοποθετημένη χωροχρονικά, αφορά συγκεκριμένο 

σχολείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, το ΧΧ Γυμνάσιο (όπως θα ονομάζεται από 

τούδε) με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αναφέρεται στη χρονική περίοδο από το 

σχολικό έτος 2011-2012 μέχρι πρόσφατα, το σχολικό έτος 2015-2016. Εκείνο που 

σηματοδοτεί την χρονική αυτή περίοδο είναι η έντονη οικονομική κρίση στην 

Ελλάδα, κάτι που σαφώς έχει την αντανάκλαση του και στα σχολεία. 
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Πριν την έναρξη της έρευνας έχει γίνει η κατάλληλη θεωρητική θεμελίωση της, 

ορίσθηκε σαφώς το ερευνητικό πρόβλημα και με βάση αυτό οριστικοποιήθηκαν ο 

σκοπός, οι στόχοι της έρευνας και καταγράφηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα. Η 

έρευνα δηλαδή εστιάζει σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, 

αναζητώντας συμπεριφορές ανάλογες με αυτές των ΕΚΜ. 

Η επιλογή της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας έγινε με βασικό κριτήριο την 

ιδιαιτερότητα της, και ως εκ τούτου θεωρείται ενδιαφέρουσα και ασυνήθιστη. 

Συγκεκριμένα, η υπόθεση που έγινε ήταν ότι στη σχολείο αυτό, σε αντίθεση με άλλα 

παραδοσιακά σχολεία της Ελλάδας, η ηγεσία είναι υποστηρικτική, μοιρασμένη και 

έχει αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα ανάμεσα στους ανθρώπους του, με βάση τις κοινές 

τους αξίες. Η επιλογή διευκολύνθηκε, βέβαια, από τη δυνατότητα πρόσβασης στα 

δεδομένα του σχολείου και τη διαθεσιμότητα του χρόνου. Ο γράφων και υπεύθυνος 

για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας είναι και μέρος αυτής, καθώς ήταν 

διευθυντής του σχολείου στο χρονικό διάστημα που αυτή διεξήχθη. 

Ένα πρόβλημα που υπάρχει κατά τη μελέτη περιπτώσεων, όπως ήδη 

προαναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, είναι ότι υπεισέρχονται πολλές 

μεταβλητές στην περίπτωση, που μπορεί να διαστρεβλώσουν τη διαδικασία συλλογής 

δεδομένων. Ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίζεται στις μελέτες περίπτωσης είναι ότι 

εμφανίζουν έντονο το στοιχείο της υποκειμενικότητας, κάτι που έχει καταγραφεί 

επίσης στην προηγούμενη ενότητα, αλλά συμφωνούν και οι Cohen & Manion (2000, 

σ.152). Τη διαπίστωση αυτή κάνει και ο Smith (1975, παραπομπή από Cohen & 

Manion, 2000, σ.321) για όλες τις εμπειρικές μεθόδους: «...οι ερευνητικές μέθοδοι 

λειτουργούν ως φίλτρα, μέσα από τα οποία βιώνεται επιλεκτικά το περιβάλλον, δεν 

είναι ποτέ θεωρητικές ή ουδέτερες στην αναπαράσταση του εμπειρικού κόσμου...»  

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά στην συγκεκριμένη εργασία, 

αποκλείστηκε η μονομεθοδική προσέγγιση και έγινε τριγωνοποίηση των ερευνητικών 

μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά διερευνητικά 

εργαλεία, ένα ποσοτικό και δύο ποιοτικά. Συγκεκριμένα, συμπληρώθηκε δομημένο 

ερωτηματολόγιο από όλους τους εκπαιδευτικούς του συλλόγου διδασκόντων, έγιναν 

συνεντεύξεις με 4 από αυτούς και αξιοποιήθηκαν τα ευρήματα από τα τεκμήρια του 

σχολείου. Η τριγωνοποίηση ως τρόπος συλλογής δεδομένων για τις μελέτες 

περίπτωσης συστήνεται από τους μεθοδολόγους έρευνας  (Yin, 2002, p.14˙ Adelman 

et al., 1980, παραπομπή από Cohen & Manion, 2000, σσ.332-333), ενώ η 
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διαφορετικότητα των εργαλείων προσθέτει βεβαιότητα στον ερευνητή (Cohen & 

Manion, 2000, σ.322).  

Τα τρία διερευνητικά εργαλεία έχουν έντονο το στοιχείο του εμπειρισμού, της 

παρατήρησης τόσο από την μεριά των εκπαιδευτικών (ερωτηματολόγιο, 

συνεντεύξεις), αλλά και από την μεριά του διευθυντή, ο οποίος έχει και το ρόλο 

ερευνητή (τεκμήρια σχολείου). Συγχρόνως, η χρήση των εργαλείων έχει προσφέρει 

μια πλούσια περιγραφή των ερευνούμενων συμπεριφορών στο σχολείο, απαντώντας 

στις αιτιολογικές σχέσεις τους, κάτι που είναι ζητούμενο στις μελέτες περίπτωσης. 

Στην παρούσα έρευνα είναι αποδεκτό ότι υπάρχει αρραγής σχέση ανάμεσα στο 

πλαίσιο που αυτή συμβαίνει στο υπό διερεύνηση δηλ. Γυμνάσιο και στις μελετώμενες 

συμπεριφορές, αυτές δηλ. που είναι ανάλογες των ΕΚΜ. Γενίκευση των 

αποτελεσμάτων επομένως θα απαιτούσε την όσο το δυνατόν ακριβή αναπαράσταση 

των χαρακτηριστικών του σχολείου και ισχύ των υποθέσεων της παρούσας έρευνας. 

Η πλούσια περιγραφή που προσφέρουν τα τρία διερευνητικά εργαλεία διευκολύνει 

για μια τέτοια πιθανή αναπαράσταση της περίπτωσης  από άλλους ερευνητές, με την 

αρκετά ακριβή απεικόνιση των χαρακτηριστικών της υπό μελέτη περίπτωσης. 

 

3.3 Το σχολείο και τα υποκείμενα της έρευνας 
 

Το ΧΧ Γυμνάσιο στεγάζεται σε ένα κτιριακό συγκρότημα του τέλους του 19ου 

αιώνα, το οποίο το 1992 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού κηρύχτηκε 

διατηρητέο.  Αποτελείται από ένα κεντρικό διώροφο κτίριο, όπου σήμερα 

συστεγάζεται το ομότιτλο ΧΧ ΓΕΛ, και ένα μονώροφο κτίριο, το οποίο 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το Γυμνάσιο. 

Το σχολείο βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του Δήμου Θεσσαλονίκη, σε μια 

περιοχή, η οποία όταν πρωτοκατοικήθηκε, περίπου με την ίδρυση του σχολείου, 

θεωρούνταν μια από τις αριστοκρατικές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, 

κατοικείται από μικρομεσαία οικονομικά στρώματα. Το ΧΧ Γυμνάσιο κοσμεί την 

γειτονιά με την παρουσία του και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτήν, καθώς γονείς 

και γιαγιάδες τωρινών μαθητών/μαθητριών είχαν και οι ίδιοι φοιτήσει σε αυτό. 

Καταγράφοντας την ιστορία του σχολείου η Φαντίδου-Σιδηροπούλου (2008) 

αναφέρει ότι το οικοδόμημα θεμελιώθηκε το 1895 και μέχρι το 1932 λειτούργησε ως 

εμπορικό-οικονομικό λύκειο. Ο σχεδιασμός έγινε για να καλύψει εκείνη την εποχή 

την έλλειψη ενός σχολείου της ελληνικής κοινότητας της πόλης με καθαρά 
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οικονομικό προσανατολισμό, ώστε να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό ικανό να 

στελεχώσει την οικονομική δραστηριότητα. Εν τω μεταξύ, το 1905 το κτήριο, ως 

περιουσιακό στοιχείο, μεταβιβάστηκε σε ένα πολιτιστικό σωματείο που ιδρύθηκε το 

1869 με σκοπό τη διάδοση της ελληνικής παιδείας και το συντονισμό της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας στις ελληνικές κοινότητες της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Το πολιτιστικό αυτό σωματείο είναι και σήμερα ο ιδιοκτήτης του 

κτηρίου, το οποίο νοικιάζει το ελληνικό κράτος για τις ανάγκες του ΧΧ Γυμνασίου 

και ΓΕΛ. Το οικοδόμημα έγινε χάρη στις προσπάθειες γνωστού ιερομονάχου και τις 

δωρεές γνωστών ευεργετών. Από την ίδρυση του εμπορικού-οικονομικού λυκείου, 

μέχρι και σήμερα, δηλαδή πλέον των 100 ετών, το οικοδόμημα έχει λειτουργήσει ως 

διδακτήριο, εκτός από την χρονική περίοδο 1912-1913, που λειτούργησε ως 

νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. 

Την περίοδο 1932-1933 ιδρύεται και καταλαμβάνει το χώρο ένα Γυμνάσιο 

Θηλέων. Το νέο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κορίτσια, απαραίτητο, για 

να αποσυμφορήσει το μοναδικό μέχρι τότε Γυμνάσιο Θηλέων της πόλης και να 

καλύψει τις ανάγκες της ανατολικής πλευράς, δείχνει ήδη την κοινωνική μεταστροφή: 

όλο και περισσότερα κορίτσια ολοκληρώνουν πλέον τη μόρφωσή τους στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όλο και περισσότερα κορίτσια στρέφονται στην εργασία 

έξω από το σπίτι και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το σχολικό έτος 1962-63 το Β΄ 

Γυμνάσιο Θηλέων λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού μαθητριών διχοτομείται. Το 

θυγατρικό Γυμνάσιο Θηλέων που συστεγάζεται με το παλαιό μέχρι το σχολικό έτος 

1969-70. Τη χρονιά αυτή το παλαιό Γυμνάσιο Θηλέων μεταστεγάζεται σε γειτονικό 

ιδιόκτητο κτήριο του. Το νέο Γυμνάσιο Θηλέων παραμένει στο κτήριο. Το 1976 

ακολουθώντας την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση διαιρείται σε τριετές γυμνάσιο και 

τριετές λύκειο. τα οποία το 1980, όταν όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στην Ελλάδα γίνονται μικτά, ονομάζονται ΧΧ Γυμνάσιο και ΧΧ Λύκειο. 

Από το 1983 και μετά, η συνεχής αύξηση των μαθητών του ΧΧ Γυμνασίου και 

Λυκείου οδηγεί σε διχοτομήσεις τους, δημιουργία νέων σχολείων και αποχώρησης 

τους αργότερα σε ιδιόκτητους χώρους. 

Οι τελευταίες διχοτομήσεις του ΧΧ Γυμνασίου και Λυκείου γίνονται το 1992. 

Από αυτήν προκύπτουν δύο θυγατρικά τα οποία ενοποιούνται πάλι το σχολικό έτος 

2006-2007 με την τωρινή ονομασία ΧΧ Γυμνάσιο και Λύκειο. 
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Σε όλη την υπό μελέτη για την έρευνα χρονική περίοδο, το ΧΧ Γυμνάσιο κάθε 

σχολικό έτος  λειτούργησε με 9 τμήματα (3 ανά τάξη) και περίπου 200 μαθητές. 

Το εκπαιδευτικό δυναμικό, στην ίδια χρονική περίοδο επίσης και κάθε σχολικό 

έτος, αριθμούσε περίπου 30 καθηγητές, εκ των οποίων περίπου 20 καθηγητές 

βασικών ειδικοτήτων κατείχαν οργανική θέση στο σχολείο. Το προσωπικό 

συμπληρώνεται με μερικά ή ολικά διατιθέμενους καθηγητές. Η επιστημονική και 

παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μπορεί να χαρακτηριστεί υψηλή, αφού 

στην πλειονότητά τους διαθέτουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Από 

τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς, ένας είναι κάτοχος διδακτορικού, οκτώ 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, δύο βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης 

μεταπτυχιακού τίτλου και δύο διαθέτουν δεύτερο πτυχίο. Κατά το σχολικό έτος 2015-

2016 δίδαξαν 19 εκπαιδευτικοί με οργανική στο σχολείο, εκ των οποίων οι 12 ήταν 

γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας των οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών ήταν 54,8 

έτη. Επίσης, τα πρώτα τρία έτη της υπό μελέτη χρονικής περιόδου το σχολείο είχε 

γραμματειακή υποστήριξη από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος εκτελούσε σχετικά χρέη.  

Αναφορικά με το μη εκπαιδευτικό προσωπικό, τα πρώτα δύο χρόνια το σχολείο 

απασχολούσε με μόνιμη σχέση εργασίας έναν επιστάτη, δύο φύλακες και μία 

καθαρίστρια. Σήμερα, μετά από περιπέτειες διαθεσιμοτήτων για τους φύλακες, 

υπηρετεί μόνο μία εξ αυτών. Ο επιστάτης και η καθαρίστρια του έχουν 

συνταξιοδοτηθεί και για τις ανάγκες καθαριότητας του ΧΧ Γυμνασίου 

προσλαμβάνεται  καθ έτος (όχι έγκαιρα πάντα) καθαρίστρια με σύμβαση εργασίας. 

Στο υπό μελέτη χρονικό διάστημα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε δύο 

διαφορετικές διοικήσεις, οι οποίες, παρά την οικονομική κρίση, ποικιλοτρόπως 

αμφότερες προσέφεραν στο σχολείο. 

Περιγράφοντας τις υποδομές του σχολείου τώρα και ξεκινώντας την περιγραφή 

από τον αύλειο χώρο, να αναφερθεί ότι αυτός είναι κοινός με το Λύκειο και είναι 

οριακά επαρκής. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι ευρύχωρες (οι περισσότερες), έχουν 

ικανοποιητική φωτεινότητα, επαρκή εξαερισμό και διαθέτουν στοιχειώδη εξοπλισμό. 

Τρεις αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και η αίθουσα πληροφορικής είναι εξοπλισμένες 

με διαδραστικούς πίνακες και φορητούς υπολογιστές. Υπάρχει οριακά ικανοποιητικός 

τεχνολογικός εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας. Το εργαστήριο 

πληροφορικής διαθέτει 13 υπολογιστές (από το 2001). Οι χώροι διοίκησης είναι 

οριακά επαρκείς και αποτελούνται από γραφεία καθηγητών, Διευθυντή και 
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γραμματείας, ενώ η αίθουσα των καθηγητών δεν διαθέτει βασικό τεχνολογικό 

εξοπλισμό. Δεν υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ενώ οι σχολικές γιορτές και 

άλλες εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστο χώρο του πρώτου ορόφου 

γύρω από τον οποίο βρίσκονται οι αίθουσες, διδασκαλίας του Λυκείου. Επίσης 

σοβαρό πρόβλημα εμφανίζει το σχολείο ως προς τους χώρους άθλησης : α) τις ημέρες 

που οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, γίνεται αδύνατη η διεξαγωγή του μαθήματος 

της Φυσικής Αγωγής στην αυλή, καθώς ο μόνος διαθέσιμος χώρος είναι μία αίθουσα 

στο υπόγειο, η οποία καταχρηστικά έχει χαρακτηριστεί σαν γυμναστήριο και β) ο 

αύλειος χώρος κρίνεται μη επαρκής όταν τμήματα των δύο σχολείων έχουν 

ταυτόχρονα το μάθημα της Φυσικής αγωγής. Το υπόγειο του κτηρίου, παρότι δεν 

ενδείκνυται ως εκπαιδευτικός χώρος, έχει διαμορφωθεί και περιλαμβάνει μικρό 

εργαστηριακό χώρο Φυσικοχημείας και Καλλιτεχνικών με ελλιπή εξοπλισμό, καθώς 

και τον αποθηκευτικό χώρο του αθλητικού υλικού. Η βιβλιοθήκη του σχολείου 

βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας και ανάπτυξης, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών, του 

συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και άλλων φίλων του σχολείου και  ως εκ τούτου 

δεν διαθέτει ακόμα μεγάλο αριθμό βιβλίων.  

 

3.4 Τριγωνοποίηση 
 

Ο μεθοδολογικός σχεδιασμός για τη διεξαγωγή της έρευνας  της μελέτης 

περίπτωσης στηρίζεται στην τεχνική της τριγωνοποίησης. Ως τριγωνοποίηση νοείται 

«...η χρήση δύο ή περισσοτέρων εργαλείων συλλογής στοιχείων για τη μελέτη της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς»  (Cohen & Manion, 2000, σ.321). Στην παρούσα έρευνα 

χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά τέτοια εργαλεία. Στις επόμενες ενότητες 

παρουσιάζονται τα ποιοτικά  εργαλεία (τεκμήρια σχολείου, συνεντεύξεις από 

εκπαιδευτικούς του σχολείου) και το ποσοτικό εργαλείο (ερωτηματολόγιο που 

συμπληρώθηκε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου) που χρησιμοποιήθηκαν για 

τους σκοπούς της τριγωνοποίησης. Σκοπός της τριγωνοποίησης είναι να απαντηθούν 

τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας, μέσα από τις έξι διαστάσεις του θεωρητικού 

πλαισίου. Κάτι τέτοιο κατέστη δυνατό στο ερωτηματολόγιο που στηρίχθηκε στο 

έτοιμο εργαλείο PLCA-R, (Olivier et al., 2009˙ Olivier & Hipp, 2010˙ Olivier et al., 

2011) και  ανάλογη προσέγγιση έγινε προσπάθεια να ακολουθηθεί και στις 

συνεντεύξεις. Τα τεκμήρια του σχολείου δεν ήταν δυνατόν να οργανωθούν στο 

πλαίσιο των έξι διαστάσεων γιατί κάτι τέτοιο δεν θα διευκόλυνε τη ροή του λόγου. 
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Όπως αναφέρουν οι Adelman et al. (1980, παραπομπή από Cohen & Manion, 2000, 

σ.178): «Τα δεδομένα της μελέτης περίπτωσης είναι “ισχυρά στην πραγματικότητα”, 

αλλά είναι δύσκολο να οργανωθούν». 

 

3.4.1 Τα τεκμήρια του σχολείου 

 

Ως τεκμήρια του σχολείου αναγνωρίζονται τα πάσης μορφής επίσημα έγγραφα 

και βιβλία του. Πρακτικά, εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο στην παρούσα 

έρευνα ήταν το ημερολόγιο του διευθυντή, το βιβλίο πράξεων του συλλόγου 

διδασκόντων και οι ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας του σχολείου. Επιπρόσθετα, για τις 

ανάγκες τις παρούσας έρευνας ως τεκμήρια νοούνται και ανεπίσημες πηγές, όπως το 

ιστολόγιο του σχολείου, αλλά και παρατηρήσεις και συζητήσεις του διευθυντή του 

σχολείου με καθηγητές, γονείς/κηδεμόνες, κατοίκους της περιοχής του σχολείου και 

γενικότερα φίλους αυτού.  

 

3.4.2 Το ερωτηματολόγιο 

 

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνθηκε προς τους εκπαιδευτικούς το σχολικό 

έτος 2014-2015 , το οποίο και παρατίθεται στο Παράρτημα III, αποτελεί προσαρμογή 

στα ελληνικά δεδομένα του PLCA-Revised (PLCA-R), (Olivier et al., 2009˙ Olivier 

& Hipp, 2010˙ Olivier et al., 2011), το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα II. Στο 

ερωτηματολόγιο προστέθηκε μια ευθεία ερώτηση που αφορά την επιθυμία 

μετατροπής του σχολείου σε ΕΚΜ.  

 

3.4.2.1 Από το PLC Assesment στο PLC Assesment Revised 

Το PLCA-R αποτελεί μετεξέλιξη του ερωτηματολογίου PLCA (Olivier, Hipp & 

Huffman,  2003) , που αναπτύχθηκε για τις διερευνητικές ανάγκες του project του 

SEDL «Δημιουργώντας κοινότητες διαρκούς αναζητησάσης και βελτίωσης». Στο ίδιο 

project ήταν που ανακαλύφθηκαν και οι 5 διαστάσεις των ΕΚΜ από την Hord 

(1997a). Στην αρχή του ερευνητικού αυτού προγράμματος χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο «Σχολικό επαγγελματικό προσωπικό ως μαθησιακή κοινότητα» της 

Hord (1996), οπότε πιθανότατα το PLCA να έλκει την καταγωγή του από αυτό. 

Αρχικά δηλαδή, το PLCA δημιουργήθηκε για να αξιολογήσει τις καθημερινές 

πρακτικές στην τάξη και στο σχολείο (Olivier, Hipp, και Huffman, 2003). Τα 

τελευταία χρόνια όμως το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται από ερευνητές και 
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εκπαιδευτικούς για να καθορίσει την ισχύ των πρακτικών τους για κάθε διάσταση της 

ΕΚΜ. 

Η αναγνώριση της ανάγκης για μια πιο περιεκτική αξιολόγηση του επιπέδου των 

πρακτικών σε σχέση με τη χρήση και την ανάλυση των δεδομένων κατέληξε στην 

επέκταση του αρχικού ερωτηματολογίου. Η ολοκλήρωση συγκεκριμένων 

διαδικασιών μέσα σε κάθε διάσταση των ΕΚΜ αναγνωρίζει τα δεδομένα ως ένα 

ουσιαστικό εργαλείο. Όπως αναφέρουν οι Hord και Hirsh (2008, παραπομπή από 

Olivier et al.,2009): «Η μάθηση του προσωπικού προηγείται της μάθησης του μαθητή 

και η εστίαση της προέρχεται από τη μελέτη των δεδομένων και από τους μαθητές 

και από το προσωπικό, που αποκαλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. Τοιουτοτρόπως 

το προσωπικό εμπλέκεται σε μια σκόπιμη και συναδελφική μάθηση, 

ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες των στόχων που καθορίζονται από τα δεδομένα» (p. 

29). 

Το PLCA-R συνεχίζει να εξυπηρετεί ως ένα αποτελεσματικό επίσημο εργαλείο 

για την αναγνώριση του επιπέδου των πρακτικών του σχολείου που αυξάνουν τη 

σκόπιμη επαγγελματική μάθηση. Σκόπιμα, το PLCA-R προσφέρει αντιλήψεις του 

προσωπικού σχετικά με συγκεκριμένες πρακτικές που παρατηρούνται σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας, αναφορικά με τη Μοιρασμένη και Υποστηρικτική Ηγεσία, τις 

Κοινές Αξίες και το Όραμα, τη Συλλογική Μάθηση και την Εφαρμογή της, τις 

Μοιρασμένες Προσωπικές Πρακτικές, και τις Υποστηρικτικές Συνθήκες, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν τόσο τις Σχέσεις, όσο και τις Δομές. 

Το PLCA-R συνεχίζει να χρησιμοποιεί και αυτό όπως το PLCA, την ίδια, 

τεσσάρων σημείων, κλίμακα του Likert, η οποία κυμαίνεται από 1 = Διαφωνώ Πολύ 

έως το 4 = Συμφωνώ Πολύ. Το νέο ερωτηματολόγιο έχει ενσωματώσει 7 καινούριες 

προτάσεις που ευθέως απευθύνουν την ανάγκη χρήσης των δεδομένων για την 

αξιολόγηση του επιπέδου πρακτικών του σχολείου. Οι προτάσεις παρατίθενται στο 

τέλος κάθε διάστασης και συγκεκριμένα είναι οι (11), (20), (29), (30), (37), (42) και 

(52) του ερωτηματολογίου που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.   

Κατά τα άλλα το PLCA-R, περιέχει κάποιες μικρές αλλαγές στις διατυπώσεις του 

και χώρο σχολιασμού για κάθε διάσταση.  
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3.4.2.2 Η προσαρμογή του PLC Assesment- Revised στα ελληνικά δεδομένα 

 Η μεταφορά του ερωτηματολογίου PLCA-R σε ένα ελληνικό ερωτηματολόγιο 

δεν ήταν τόσο απλή διαδικασία, όσο φαινόταν στην αρχή και δεν αρκούσε μια απλή 

μετάφραση. Όπως προτείνουν οι Guillemin, Bombardier & Beaton (1994), στα 

πιθανά σενάρια διαπολιτισμικής προσαρμογής ερωτηματολογίων, η χρήση ενός 

ερωτηματολογίου από μια χώρα σε άλλη αλλόγλωσση απαιτεί εκτός από μετάφραση 

και πολιτισμική προσαρμογή. Η ίδια ομάδα συγγραφέων (Beaton, Bombardier, 

Guillemin & Ferraz, 2000) προτείνει πέντε στάδια για την προσαρμογή αυτή. Η 

διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε σε κάποιο βαθμό και για την προσαρμογή του PLC 

Assesment- R στα ελληνικά δεδομένα. 

1ο Στάδιο: Μετάφραση Οι Beaton et al., (2000) προτείνουν 2 μεταφραστές με 

μητρική γλώσσα τη γλώσσα στόχο. Ο ένας από αυτούς πρέπει να είναι γνώστης των 

σχετικών εννοιών και ο άλλος όχι. Στην παρούσα εργασία έγινε μετάφραση από τον 

γράφοντα και από μία καθηγήτρια Αγγλικών. Και οι δύο έχουν μητρική γλώσσα τα 

ελληνικά και είναι και οι δύο εκπαιδευτικοί, ενήμεροι δηλαδή των σχετικών εννοιών 

του ερωτηματολογίου, με περισσότερο το γράφοντα λόγω της ειδικής ενασχόλησης. 

2ο Στάδιο: Σύνθεση των μεταφράσεων Οι συγγραφείς εδώ προτείνουν η 

διαδικασία της σύνθεσης να γίνει με χρήση των δύο μεταφράσεων και του αρχικού 

κειμένου και με την παρουσία και τρίτου προσώπου που θα παρακολουθεί τη 

διαδικασία καταγραφής. Στην σύνθεση των δύο μεταφράσεων της παρούσας εργασίας 

έκαναν ο γράφων και η καθηγήτρια Αγγλικών, χωρίς να απαιτηθεί η παρουσία τρίτου 

ατόμου καθώς υπήρχε και γενικότερη συμφωνία. 

3ο Στάδιο: Αντίστροφη μετάφραση   Οι συγγραφείς προτείνουν μετάφραση από το 

κείμενο που δημιουργήθηκε από το προηγούμενο στάδιο στην αρχική γλώσσα για να 

διαπιστωθεί ο βαθμός συμβατότητας με το αρχικό ερωτηματολόγιο. Προτείνουν δύο 

πάλι μεταφραστές με μητρική γλώσσα πάλι τη γλώσσα στόχο, χωρίς εδώ να θεωρούν 

απαραίτητο να είναι γνώστες των ειδικών εννοιών, αλλά απλώς ενήμεροι. Στην 

παρούσα εργασία έγινε μετάφραση από το μεταφρασμένο κείμενο στην αρχική 

γλώσσα από μια άλλη καθηγήτρια αγγλικών με μητρική γλώσσα πάλι τα ελληνικά. 

Εκτός από κάποιες ειδικές έννοιες υπήρξε μεγάλος βαθμός συμφωνίας με το αρχικό 

κείμενο. 

4ο Στάδιο: Επιτροπή εμπειρογνωμόνων Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να αποτελείται 

εκτός από τους μεταφραστές, από μεθοδολόγους και επαγγελματίες της γλώσσας για 
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να επικυρώσει το πριν από το τελικό κείμενο και να επιλύσει τυχόν διαφωνίες. Η 

διαδικασία αυτή δεν έγινε στην παρούσα εργασία. 

5ο Στάδιο: Έλεγχος της προτελευταίας έκδοσης Οι συγγραφείς προτείνουν τη 

δοκιμαστική χρήση του ερωτηματολογίου από ένα δείγμα 30-40 ατόμων. Το στάδιο 

αυτό, ουσιαστικά αφορά την πιλοτική εφαρμογή του μεταφρασμένου 

ερωτηματολογίου της παρούσας εργασίας. Το ερωτηματολόγιο λίγο πριν απευθυνθεί 

στους εκπαιδευτικούς του ΧΧ Γυμνασίου μοιράστηκε για συμπλήρωση και 

παρατηρήσεις επί του κειμένου σε 25 εκπαιδευτικούς ενός άλλου γυμνασίου της 

Θεσσαλονίκης. Το ερωτηματολόγιο προκάλεσε αναστάτωση στο σχολείο και αρχικά 

όλοι οι εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να το συμπληρώσουν, παρά τις προτροπές του 

διευθυντή τους και τις διαβεβαιώσεις του γράφοντα ότι εκείνο που ενδιαφέρει ήταν 

κυρίως οι παρατηρήσεις επί του κειμένου και όχι η συλλογή δεδομένων. Τελικά, 

αφού τους ανακοινώθηκε ότι μπορούν να απαντήσουν έχοντας κατά νου όχι το 

σχολείο που υπηρετούν τώρα, αλλά ένα φανταστικό, μικρός αριθμός αυτών (7)  το 

συμπλήρωσε. Εκείνο όμως, που ήταν ουσιαστικό όμως στην πιλοτική έρευνα, ήταν οι 

παρατηρήσεις που έκαναν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, είτε με σημειώσεις πάνω 

στο ερωτηματολόγιο, ή με προφορικές κατά πρόσωπο αναφορές. Οι παρατηρήσεις 

αυτές ήταν σημαντικές κυρίως στην διαμόρφωση των οδηγιών που προηγούνται του 

ερωτηματολογίου και δευτερευόντως στη βελτίωση της διατύπωσης των ερωτήσεων. 

Λεπτομέρειες, όπως «Το ερωτηματολόγιο αυτό εκτιμά τις απόψεις σας σχετικά με ... 

για το συγκεκριμένο σχολείο στο οποίο εργάζεστε...», αλλά και το μικρό περιγραφικό 

κείμενο για τις ΕΚΜ, προστέθηκαν μετά από παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών 

αυτών. Επίσης, κάτι που πιθανόν να προξένησε κάποια αρνητικά συναισθήματα ήταν 

η μετάφραση της λέξης “assessment” σε «αξιολόγηση», και τελικά αντικαταστάθηκε 

με τη λέξη «εκτίμηση». Το προσαρμοσμένο στα ελληνικά ερωτηματολόγιο 

παρατίθεται στο Παράρτημα IV. 

 

3.4.3 Οι συνεντεύξεις 

 

Για το σχεδιασμό και την οργάνωση των συνεντεύξεων και την ανάλυση και τη 

σύνθεση των ευρημάτων τους, υιοθετήθηκαν οι απόψεις της  Κεδράκα (2008) και 

συγγραφέων που έχουν συμπεριληφθεί στο βιβλίο  των Cohen & Manion (2000, 

σσ.373-394). 
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Γενικότερα η ερευνητική συνέντευξη μπορεί να οριστεί ως «...συζήτηση δύο 

ατόμων, που αρχίζει από τον συνεντευκτή, με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών 

με την έρευνα πληροφοριών και επικεντρώνεται από αυτόν σε περιεχόμενο 

καθορισμένους από τους στόχους της έρευνας με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη 

ή ερμηνεία» (Cannnel & Kahn, 1968, παραπομπή από Cohen & Manion, 2000, 

σ.374). 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας έγιναν τη σχολική περίοδο 2015-2016 

τέσσερις ημιδομημένες συνεντεύξεις με μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του 

σχολείου. Των συνεντεύξεων αυτών προηγήθηκε άλλη πιλοτική, με εκπαιδευτικό 

πάλι του σχολείου. Συνεντευκτής σε όλες τις συνεντεύξεις ήταν ο γράφων, ο οποίος 

είναι και υποκείμενο της έρευνας, ως διευθυντής του σχολείου. Οι ερωτώμενοι 

επιλέχτηκαν με κριτήριο τον όσο το δυνατόν διαφορετικό τρόπο σκέψης τους, ενώ 

δύο εξ αυτών ήταν γυναίκες, δύο άντρες, δύο εξ αυτών προέρχονταν από θεωρητικές 

επιστήμες και δύο από θετικές. Κατ αυτόν τον τρόπο, έγινε προσπάθεια να 

διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, επιλέγοντας κατά το δυνατόν 

χαρακτηριστικές και τυπικές περιπτώσεις (Κεδράκα, 2008). Οι συνεντεύξεις 

διήρκησαν περίπου 30 λεπτά της ώρας έκαστη, τρεις εξ αυτών ελήφθησαν στο χώρο 

του σχολείου μετά το πέρας των μαθημάτων και μία σε άλλο δημόσιο χώρο. Οι 

συνεντεύξεις δεν ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα από εξωτερικούς παράγοντες. Καθώς όπως 

αναφέρει και ο Cicourel (1964, παραπομπή από Cohen & Manion, 2000, σ.379): 

«...είναι αδύνατον, όπως και στην καθημερινή ζωή να υποβάλλει κανείς σε λογικό 

έλεγχο όλες τις πλευρές της συνάντησης...» πραγματοποιήθηκαν και ολιγόλεπτες 

συμπληρωματικές συνεντεύξεις με τους ίδιους ερωτώμενους για ερωτήσεις που δεν 

έγιναν ή/και για παροχή διευκρινήσεων σε προηγούμενες απαντήσεις τους. 

 Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις, το είδος των συνεντεύξεων που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα έρευνα, χαρακτηρίζονται, από τον Kerlinger (1970,  παραπομπή από 

Cohen & Manion, 2000, σ.376) ως ανοιχτές καταστάσεις με μεγαλύτερη ευελιξία και 

ελευθερία από αυτές των δομημένων συνεντεύξεων. Οι στόχοι της έρευνας είναι 

αυτοί που θα καθορίσουν τις ερωτήσεις που θα τεθούν, το περιεχόμενο τους, τη σειρά 

τους, ενώ η διατύπωση τους βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του συνεντευκτή, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ημιδομημένη συνέντευξη δεν πρέπει να είναι 

προσεκτικά σχεδιασμένη. Όπως αναφέρει η Κεδράκα (2008) η συνέντευξη πρέπει να 

σχεδιαστεί με βάση κάποιους θεματικούς άξονες, που να συνάδουν με το στόχο και 
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τα ερευνητικά μας ερωτήματα, με βάση έναν οδηγό συνέντευξης, ένα είδος θεματικού 

«πιλότου».  

Ως τέτοιος οδηγός, θεματικός «πιλότος» χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο 

έρευνας που δημιουργήθηκε για τις ερευνητικές ανάγκες του προγράμματος του 

SEDL: «Κοινότητες διαρκούς αναζήτησης και βελτίωσης». Το πρωτόκολλο αυτό 

συνεντεύξεων είναι δομημένο με βάση τις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ και παρατίθεται 

στο Παράρτημα V. Στις ερωτήσεις του πρωτοκόλλου αυτού, προστέθηκαν και άλλες 

που προέκυψαν από τα τεκμήρια του σχολείου και κυρίως από τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου. Τα δύο αυτά διερευνητικά εργαλεία επηρέασαν και την ροή των 

συνεντεύξεων, τις ερωτήσεις που έγιναν, την αλληλουχία τους, αυτές που 

παρελήφθησαν. Για παράδειγμα, παρελήφθησαν ερωτήσεις που η απάντηση τους 

είναι καταγεγραμμένη στα τεκμήρια και εν πολλοίς ήταν γνωστές εκτός από το 

συνεντευκτή και από τους ερωτώμενους. Οι ερωτήσεις αυτές ήταν εστιασμένες 

κυρίως σε πληροφορίες, αναφερόταν δηλαδή σε γνωστά γεγονότα και καταστάσεις 

στους ερωτώμενους. Γενικά οι συνεντεύξεις μπορούν να χαρακτηριστούν 

περισσότερο ως «ποιοτικές προσεγγίσεις», ήταν εστιασμένες δηλαδή περισσότερο σε 

γνώμες, αναζητώντας το «γιατί» των καταστάσεων, επιδιώκοντας την εμβάθυνση 

τους (Κεδράκα, 2008˙ Cohen & Manion, 2000, σ.383). 

Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν. Κάποιες 

εκφράσεις προσώπου, ματιών, χεριών, που κρίθηκαν σημαντικές κατεγράφησαν. Στη 

συνέχεια,  έγινε σύνθεση των συνεντεύξεων, μέσα από την ανάλυση του λόγου 

επιλεγμένων και χαρακτηριστικών αποσπασμάτων.  

Η ανάλυση των δεδομένων, που συγκεντρώθηκαν, διευκολύνθηκε από την 

διαδικασία κατηγοριοποίησης των ερωτήσεων στις διαστάσεις των ΕΚΜ. Η 

διαδικασία αυτή, επέτρεψε τη μετατροπή του λεκτικού περιεχομένου των 

συνεντεύξεων σε συνοπτικά ευρήματα, τα οποία στη συνέχεια ερμηνεύτηκαν με 

ποιοτικούς όρους (Κεδράκα, 2008) στο τελικό κείμενο που παρατίθεται στην ενότητα 

4.3 του κεφαλαίου των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

3.5 Εγκυρότητα και αξιοπιστία 
 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ενότητες το βασικό πρόβλημα των 

μελετών περίπτωσης είναι ότι είναι επιρρεπείς στην υποκειμενικότητα. 
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Καταρχάς είναι δύσκολο να μιλήσουμε για εγκυρότητα και αξιοπιστία ποιοτικών 

εργαλείων, γι αυτό με την αυστηρή έννοια των όρων, οι έννοιες αυτές θα αφορούσαν 

μόνο το ποσοτικό εργαλείο της έρευνας δηλ. το ερωτηματολόγιο. Και για το ίδιο το 

ερωτηματολόγιο όμως, λόγω του μικρού δείγματος (μικρότερο των 30) και της 

έλλειψης σχετικών ερευνών στον ελληνικό χώρο δεν μπορεί να γίνει άλλη στατιστική 

επεξεργασία, πέραν μιας απλής περιγραφικής. Μια άλλη σημαντική έλλειψη που 

καταγράφεται στην παρούσα έρευνα, είναι ότι τα δύο διερευνητικά εργαλεία 

(ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις) από τα τρία συνολικά απευθύνονται μόνο στον 

εκπαιδευτικό πληθυσμό. Μια ανάλογη μελλοντική έρευνα θα έπρεπε να συμπεριλάβει 

τις απόψεις και άλλων μελών της σχολικής κοινότητας και κυρίως των 

γονέων/κηδεμόνων και μαθητών. Επίσης, κάτι που δεν μπορεί να διευκρινιστεί, είναι 

κατά πόσο οι ερωτώμενοι ήταν διστακτικοί σε αρνητικές απαντήσεις, προκειμένου να 

ικανοποιήσουν το διευθυντή, ή να ωραιοποιήσουν την εικόνα του σχολείου. Ένα 

άλλο θέμα, επίσης αδιευκρίνιστο, είναι κατά πόσον στις απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου (στις συνεντεύξεις υπήρχε η δυνατότητα διαλόγου), υπήρχε πλήρης 

κατανόηση των αναφερόμενων εννοιών, καθώς οι γνώσεις των ερωτώμενων για τις 

ΕΚΜ, περιορίζονταν σε συζητήσεις με τον γράφοντα και στο σύντομο εισαγωγικό 

κείμενο του ερωτηματολογίου. 

Παρ όλα αυτά, μιλώντας γενικά, για την εσωτερική εγκυρότητα μιας μελέτης 

τώρα (και όχι απλώς ενός ερωτηματολογίου),  ο Γαλάνης (2003) αναφέρει ότι εάν σε 

αυτήν η διαφορά στην έκβαση μεταξύ εκτεθειμένων και μη εκτεθειμένων οφείλεται 

αποκλειστικά στην έκθεση και όχι στην ύπαρξη συστηματικών σφαλμάτων, τότε η 

μελέτη αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλή εσωτερική εγκυρότητα. Ως συστηματικό 

σφάλμα ορίζεται η διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής και της τιμής που μετράται 

εμπειρικά. Εν προκειμένω για την παρούσα έρευνα το ερώτημα είναι αν η τυχόν 

διαφορά που θα παρατηρηθεί στις μετρήσεις των διαστάσεων των ΕΚΜ για το υπό 

διερεύνηση σχολείο σε σχέση με άλλα παραδοσιακά ελληνικά σχολεία, οφείλεται σε 

εγγενείς παράγοντες του ίδιου του σχολείου και όχι στην ύπαρξη συστηματικών 

σφαλμάτων. Καθώς δεν υπάρχουν σχετικές έρευνες για άλλα παραδοσιακά σχολεία, 

μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν στη βάση της περιγραφικής στατιστικής των 

αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου (μέσοι όροι μεγαλύτεροι του 3 θεωρούνται 

υψηλοί) και της τριγωνοποίησης με τα άλλα διερευνητικά εργαλεία. 
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Πιο συγκεκριμένα και ξεκινώντας από τα προβλήματα των τεκμηρίων, αυτά 

καθώς έχουν ενσωματώσει και ανεπίσημες πηγές,  παρατηρήσεις και συζητήσεις του 

διευθυντή, ο οποίος έχει και το ρόλο ερευνητή, το στοιχείο της υποκειμενικότητας 

γίνεται πιο έντονο. Προκειμένου να μειωθεί το πρόβλημα αυτό, έγινε προσπάθεια η 

περιγραφή των τεκμηρίων του σχολείου να είναι απαλλαγμένη συναισθηματικών 

φορτίσεων και προσωπικών πεποιθήσεων και προκαταλήψεων. 

 

Η συζήτηση τώρα για το ερωτηματολόγιο θα εστιαστεί στο πρωτότυπο PLCA-R, 

λόγω των εγγενών αδυναμιών του προσαρμοσμένου στα ελληνικά ερωτηματολογίου, 

που ήδη αναφέρθηκαν. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές του SEDL (Olivier et al.,2009˙ 

Olivier & Hipp, 2010, p.30), η ευρεία χρήση του μέσου αυτού έδωσε την ευκαιρία να 

επανεξεταστούν οι διαστάσεις για εσωτερική συνέπεια. Αρχικές και μεταγενέστερες 

μελέτες έχουν παράσχει συνεχή επικύρωση αυτού του διαγνωστικού εργαλείου. Οι 

αναλύσεις αυτού του διαγνωστικού εργαλείου έχουν επιβεβαιώσει εσωτερική 

συνέπεια που κατέληξε στους ακόλουθους συντελεστές αξιοπιστίας Cronbach Αlpha, 

(n = 1209) για τις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ: Μοιρασμένη και Υποστηρικτική ηγεσία 

(0,94),  Κοινές Αξίες και Όραμα (0,92),  Συλλογική Μάθηση και Εφαρμογή της 

(0,91), Μοιρασμένες Προσωπικές Πρακτικές (0,87), Υποστηρικτικές Συνθήκες-

Σχέσεις (0.82), Υποστηρικτικές Συνθήκες-Δομές (0,88). Αυτή η τελευταία ανάλυση 

έδωσε επίσης την ευκαιρία να επανεξεταστούν περιγραφικά στατιστικά για κάθε 

στοιχείο. Μέσες βαθμολογίες είχαν ως αποτέλεσμα από το  χαμηλό των 2,74 έως το 

υψηλό των 3,27.  

Με την ευρεία έννοια, όπως αναφέρει ο Γαλάνης (2003), μια μέτρηση λέγεται ότι 

έχει αξιοπιστία όταν σε αυτήν δεν υπάρχει τυχαίο σφάλμα. Η παρουσία τυχαίου 

σφάλματος καθιστά τη μέτρηση αναξιόπιστη, ανακριβή κ.ο.κ. Τυχαίο σφάλμα 

μέτρησης καλείται η διαφορά μεταξύ της εμπειρικής (παρατηρήσιμης) τιμής μιας 

μεταβλητής που προκύπτει έπειτα από μια μέτρηση και της μέσης τιμής των 

εμπειρικών τιμών που προκύπτουν έπειτα από ένα σύνολο μετρήσεων. Η επανάληψη 

της μέτρησης είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση των τυχαίων σφαλμάτων 

Η  αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας τώρα, εκτιμά τη συνέπεια των απαντήσεων 

των συμμετεχόντων στα στοιχεία ενός ερωτηματολογίου, εκτιμά δηλαδή εάν οι 

συμμετέχοντες απαντούν με παρόμοιο τρόπο στα στοιχεία του ερωτηματολογίου, εν 

προκειμένω, στις προτάσεις των διαφορετικών διαστάσεων των ΕΚΜ για την 

παρούσα έρευνα. Για παράδειγμα, εάν ένας συμμετέχων συμφωνήσει με τη δήλωση 
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«οι σχέσεις είναι καλές στο σχολείο» για μια συγκεκριμένη διάσταση και απαντήσει 

ανάλογα σε μια παρόμοια πρόταση άλλης διάστασης, τότε υπάρχει συνέπεια στις 

απαντήσεις του και το ερωτηματολόγιο εμφανίζει αποδεκτή αξιοπιστία εσωτερικής 

συνέπειας. Για την περίπτωση που χρησιμοποιούνται οι κλίμακες  Likert, η 

αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας εκτιμάται με το συντελεστή Cronbach Αlpha 

(γενικότερα για κλίμακες >2).  Οι τιμές του συντελεστή Cronbach Αlpha για 0,7−0,79 

θεωρούνται αποδεκτές, για  0,8−0,89 καλές και για 0,9−0,94 άριστες. Μικρότερες 

τιμές του 0,7 δεν θεωρούνται αποδεκτές, ενώ ότι τιμές ≥0,95 αντιμετωπίζονται με 

δυσπιστία και δεν είναι επιθυμητές, καθώς δηλώνουν ότι τα διάφορα στοιχεία ενός 

ερωτηματολογίου είναι ακριβώς όμοια μεταξύ τους και ουσιαστικά αποτελούν 

επανάληψη, μη προσφέροντας ξεχωριστή πληροφορία το καθένα, αλλά ακριβώς την 

ίδια πληροφορία. 

Επισημαίνεται ότι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία ενός ερωτηματολογίου δεν 

αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου, εάν δηλαδή ένα 

ερωτηματολόγιο εμφανίσει υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία σε ένα μελετώμενο 

πληθυσμό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα εμφανίσει υψηλή εγκυρότητα και 

αξιοπιστία και σε έναν άλλο μελετώμενο πληθυσμό. Εδώ να αναφερθεί παραθετικά, 

ότι η εγκυρότητα ενός ερωτηματολογίου αφορά στο βαθμό στον οποίο αυτό μετρά 

την έννοια ή, αλλιώς, τη μεταβλητή την οποία διατείνεται ότι μετρά. Aύξηση της 

εγκυρότητας συνεπάγεται τη μείωση του συστηματικού σφάλματος. Για το λόγο 

αυτόν, σε κάθε μελέτη είναι απαραίτητο να ελέγχεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία 

του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται (Γαλάνης, 2003). Η διαδικασία αυτή, αν 

και απαραίτητη για το προσαρμοσμένο μάλιστα στα ελληνικά ερωτηματολόγιο 

PLCA-R, δεν έγινε. Το ερωτηματολόγιο προτείνεται να ελεγχθεί σε πιθανές 

μελλοντικές πιο εκτεταμένες έρευνες. 

 

Αναφορικά με τις συνεντεύξεις, όπως αναφέρει ο Tuckman (1972, παραπομπή 

από Cohen & Manion, 2000, σ.375), κρίνονται ως περιορισμένης αξιοπιστίας, ενώ ως 

πηγές σφάλματος θεωρούνται ο συνεντευκτής, το εργαλείο, η κωδικοποίηση και το 

δείγμα. Στην παρούσα εργασία, όπως έχει περιγραφεί στην προηγούμενη ενότητα, 

έγινε προσεκτική επιλογή  του δείγματος, του βασικού εργαλείου που 

χρησιμοποιήθηκε, και συστηματική σύνθεση και κωδικοποίηση  των συνεντεύξεων. 

Από την πλευρά του συνεντευκτή (που είναι συγχρόνως ο γράφων την εργασία 

αλλά και διευθυντής του σχολείου) έγινε προσπάθεια να είναι ενθαρρυντικός εκεί που 



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

82 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

χρειαζόταν, αλλά όχι καθοδηγητικός. Η προσπάθεια δηλαδή αφορούσε να μην 

επιδιώκονταν απαντήσεις που υποστήριζαν τις προσχηματισμένες απόψεις του 

συνεντευκτή. Συγχρόνως, έγινε προσπάθεια και κατά την κωδικοποίηση να μην 

δημιουργούνται παρανοήσεις για τα λεγόμενα του ερωτώμενου (Cohen & Manion, 

2000, σ.388). 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, η άλλη προσπάθεια που έγινε 

ήταν να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ορθολογιστική της οργάνωση και σε 

ένα απαραίτητο, φιλικό και εμπιστοσύνης κλίμα. Όπως αναφέρει ο Kitwood (1977, 

παραπομπή από Cohen & Manion, 2000, σσ.388-389), υπάρχει μια παράξενη σχέση 

ανάμεσα στην «αξιοπιστία» και στην «εγκυρότητα» της συνέντευξης. Όσο πιο 

ορθολογιστική είναι μια συνέντευξη, όσο πιο αποστασιοποιημένος είναι ο 

συνεντευκτής, τόσο μεγαλύτερη «αξιοπιστία» αυτή έχει. Ταυτόχρονα όμως, τα 

αποτελέσματα που εκμαιεύονται τόσο πιθανότερο είναι να είναι απλώς κοινωνικά 

αποδεκτά, η συνέντευξη δηλαδή να είναι χαμηλής «εγκυρότητας», αφού οι 

ερωτώμενοι δεν έχουν διευκολυνθεί στην έκφραση προσωπικών πλευρών του εαυτού 

τους, σκέψεων και συναισθημάτων. Στο ίδιο κλίμα, αρχικές σκέψεις, για μεγαλύτερη 

αξιοπιστία, να αναλάβει τις συνεντεύξεις τρίτο πρόσωπο εγκαταλείφθηκαν, καθώς 

κάτι τέτοιο θα απαιτούσε την εκπαίδευση του και σε τελική ανάλυση θα ήταν 

υποκριτικό, αφού οι ερευνούμενοι πάλι θα ταύτιζαν το πρόσωπο αυτό με τον 

διευθυντή, ο οποίος θα ήταν και ο δέκτης των ευρημάτων της συνέντευξης. 

 

3.6 Δεοντολογία 
 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας τόσο στο ερωτηματολόγιο, όσο και στις 

συνεντεύξεις, έγινε προσπάθεια, μέσα από την ακολουθία συγκεκριμένων κανόνων 

δεοντολογίας, να διατηρηθεί η ανωνυμία, αλλά και γενικότερα να υπάρχει συναίνεση 

των ερωτώμενων στα καταγραφόμενα της εργασίας. 

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στους εκπαιδευτικούς και συμπληρώθηκαν στο 

χώρο του σχολείου. Σε πρότερο χρόνο έγινε προφορική ενημέρωση για τις ΕΚΜ και 

για τους σκοπούς τους ερωτηματολογίου. Κατά τη συμπλήρωση τους ελάχιστες 

διευκρινιστικές ερωτήσεις έγιναν προς τον γράφοντα.  Στη συνέχεια συλλέχτηκαν 

συλλογικά, προσπαθώντας να διατηρηθεί η ανωνυμία των ερωτούμενων. 

Συγκεκριμένα έγινε παράκληση τα ερωτηματολόγια να τοποθετούνται ενδιάμεσα 

κάθε φορά σε μια στοίβα, σε ειδική για το σκοπό θήκη σε γραφείο του Συλλόγου 
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Διδασκόντων. Συλλέχτηκαν όταν όλοι οι εκπαιδευτικοί τα είχαν συμπληρώσει.  Τα 

δημογραφικά στοιχεία που ζητούνται στο ερωτηματολόγιο ήταν τέτοια, ώστε να μην 

καταμαρτυρούν το πρόσωπο που απαντά. Βέβαια, όπως επισημαίνουν οι Cohen & 

Manion (2000, σ.471), υπάρχει μια «αναλογία κόστους-οφέλους» στις επιλογές αυτές 

που γίνονται. Έτσι, στα δημογραφικά στοιχεία του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου 

δεν ζητήθηκε το στοιχείο της οργανικότητας στο σχολείο, ενώ μάλλον ως ατυχής 

μπορεί να χαρακτηριστεί η καταγραφή της ευρείας κλίμακας ηλικιών. 

Στις συνεντεύξεις που έγιναν καταρχάς πριν την έναρξη τους ενημερώθηκαν οι 

εκπαιδευτικοί για τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκαν, με σκοπό να μειωθεί ή 

όποια  επιφυλακτικότητα και η ανησυχία τους (Κεδράκα, 2008). Επίσης, ζητήθηκε η 

έγκριση τους για τη χρήση μαγνητοφώνου, αλλά συγχρόνως δόθηκε και η υπόσχεση 

ότι θα διατηρηθεί ανωνυμία (ακόμα και ως προς το φύλο) και θα ζητηθεί η συναίνεση 

τους στο τελικό συνθετικό κείμενο, κάτι που έγινε.  

Κατά τα άλλα οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν σε χαλαρό κλίμα, σε κλίμα 

εμπιστοσύνης και με ύφος συνηθισμένων συζητήσεων. Βέβαια, θα πρέπει να 

ομολογηθεί ότι δεν έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια γι αυτό, λόγω των δεδομένων καλών 

σχέσεων που επικρατούν στο σχολείο. Επίσης, στους ερωτώμενους δινόταν το 

απαραίτητο χρονικό περιθώριο για να απαντήσουν, ενώ ο συνεντευκτής επενέβαινε 

μόνο εκεί που κρινόταν απαραίτητο για διευκρινήσεις και περισσότερη εμβάθυνση 

μέσω περαιτέρω διαλόγου. 

Τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας, καθώς δόθηκε και η σχετική υπόσχεση, 

θα ανακοινωθούν στο σύλλογο διδασκόντων. 

  

3.7 Περιορισμοί της έρευνας 
 

 Η εξωτερική εγκυρότητα μιας μελέτης, όπως αναφέρει ο Γαλάνης (2003), αφορά 

το βαθμό στον οποίο τα αποτελέσματα της μελέτης, στην οποία συμμετέχουν 

συγκεκριμένα άτομα, αποτελώντας το μελετώμενο πληθυσμό, μπορούν να 

γενικευτούν σε έναν ευρύτερο πληθυσμό. 

Καταρχάς, μια τέτοια γενίκευση από την περίπτωση του ΧΧ Γυμνασίου σε όλους 

τους τύπους σχολείων είναι δύσκολη και θα πρέπει να περιοριστεί μόνο σε γυμνάσια. 

Και μια τέτοια γενίκευση όμως πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική, καθώς είναι 

δύσκολο να αναπαρασταθούν τα χαρακτηριστικά του ΧΧ Γυμνασίου, υπό την έννοια 

ότι κάθε σχολείο είναι μοναδικό. Έτσι θα έπρεπε να αναζητηθούν αναλογίες, πέραν 
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της κουλτούρας των σχολείων, σε μια σειρά άλλους παράγοντες, όπως ο δημόσιος ή 

ιδιωτικός χαρακτήρας τους, η χωροθεσία τους, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

των μαθητών, οι κτιριακές και άλλες υποδομές κ.ά.  

Προφανώς μια τέτοια αναπαράσταση καθιστά απαγορευτική μια τέτοια 

γενίκευση. Η γενίκευση μπορεί βέβαια να αντιμετωπιστεί πιο χαλαρά, χωρίς να 

αναζητά δηλ. ακριβή αναπαράσταση χαρακτηριστικών και ίδια ακριβώς 

αποτελέσματα. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει  αποδεκτή η υπόθεση ότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί, γονείς/κηδεμόνες και όχι μόνο,  επιθυμούν το καλό των μαθητών τους. 

Κάτι ανάλογο διατύπωσε και εκπαιδευτικός του ΧΧ Γυμνασίου στην συλλογική 

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης 2013-2014 του σχολείου «...η δύναμη του ΧΧ Γυμνασίου 

είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι του...». Σε μια τέτοια, όχι αυστηρά επιστημονική 

αντιμετώπιση, τα όποια θετικά αποτελέσματα των υποθέσεων που έγιναν για το ΧΧ 

Γυμνάσιο θα μπορούσαν να αναχθούν και στο γενικότερο πληθυσμό άλλων 

γυμνασίων και άλλων τύπων σχολείων, προσφέροντας έτσι μια θετική προοπτική 

στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ΕΚΜ στον ελληνικό χώρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

4.1 Πληροφορίες από τα τεκμήρια 
 

O διευθυντής ανέλαβε τα καθήκοντα του για πρώτη φορά στο σχολείο το 2011. 

Μετά τη τετραετή θητεία το 2015 έβαλε υποψηφιότητα ξανά στο σχολείο, η οποία 

ήταν και η μοναδική. Ψηφίστηκε από όλους τους συναδέλφους, ενώ υπήρχαν και 3 

λευκά ψηφοδέλτια και 1 άκυρο. Το ίδιο χρονικό διάστημα επανεξελέγη και η 

υποδιευθύντρια του σχολείου. Στην πρώτη ανάληψη καθηκόντων του διευθυντή, 

αυτός ήταν ήδη ενήμερος για τη βαριά ιστορία που είχε το κτήριο του σχολείου, αφού 

για πλέον των 100 ετών λειτουργούσε ως διδακτήριο. Στο σχολείο ο διευθυντής 

βρήκε ένα πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του. Ήδη το ΧΧ 

Γυμνάσιο είχε μια πολύ καλή φήμη, που μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση: «Οι 

καθηγήτριες στο σχολείο προσέχουν πολύ τα παιδάκια…». Η χρήση του θήλεος 

φύλου οφείλεται στη σαφή αριθμητική υπεροχή των γυναικών, έναντι των ανδρών 

στο Σύλλογο Διδασκόντων. Η διαφορά αυτή εξισορροπήθηκε τα τελευταία χρόνια. 

Στηριγμένος σε αυτό το καλό κλίμα, ο διευθυντής, σε αγαστή συνεργασία με την 

υποδιευθύντρια, προσπάθησαν να ενώσουν τις κοινές αξίες των εκπαιδευτικών, έτσι 

ώστε μέσα από συλλογικές διαδικασίες να επιτευχθεί η οικοδόμηση ενός κοινού 

οράματος. 

Το κλίμα στο σχολείο όμως δεν ήταν πάντα καλό, καθώς κάποια χρόνια πριν το 

2006 φαίνεται να είχε τραυματιστεί η δημόσια εικόνα του. Καθώς  δεν υπάρχει άμεση 

αντίληψη του γράφοντος, ούτε βέβαια σχετική έρευνα, τα αίτια μπορούν μόνο να 

πιθανολογηθούν. Ως βασική αιτία μπορεί να θεωρηθεί η ταυτόχρονη  εκείνο το 

διάστημα λειτουργία τεσσάρων σχολικών μονάδων στο χώρο του σχολείου και 

μάλιστα σε πρωινή-απογευματινή βάρδια. Άλλοι λόγοι, που μπορεί να έπαιξαν το 

ρόλο τους είναι η έλλειψη φυλάκων, το πανελλήνιο κύμα καταλήψεων της εποχής, το 

γεγονός ότι το σχολείο υποδέχτηκε το κύμα της πρώτης γενιάς μεταναστών μαθητών 

και το όλο σχολικό σύστημα στη συγκεκριμένη αυτή τουλάχιστον περίπτωση 

αποδείχτηκε ανέτοιμο για κάτι τέτοιο. Η σύντομη αυτή ιστορική αναδρομή έχει τη 

σημασία της, καθώς αργότερα το σχολείο, ανάμεσα στα άλλα προβλήματα, είχε να 

αντιπαλέψει και την παλιά του κακή φήμη. Μέχρι το 2012-2013, πάντα βρισκόταν 

κάποιος, που δεν γνώριζε το σχολείο τα τελευταία χρόνια, να πει ότι: «το ΧΧ 

Γυμνάσιο δεν είναι καλό σχολείο…». 
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Επανερχόμενοι τώρα στα χρόνια μετά το 2011 και στο κοινό όραμα, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι αυτό ήταν η κινητήρια δύναμη για το είδος διοίκησης που ασκήθηκε 

στο σχολείο. Στόχος του κοινού αυτού οράματος ήταν και είναι, μέσα από την 

οικοδόμηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές, όπου όλοι θα 

νοιώθουν το σχολείο σπίτι τους, να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν υψηλοτέρου 

επιπέδου μάθηση. Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε για τους μαθητές που βρίσκονταν 

μαθησιακά στα κατώτερα άκρα για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. 

Προκειμένου οι καθηγητές να είναι ελεύθεροι στο διδακτικό και παιδαγωγικό τους 

έργο, ο διευθυντής του σχολείου ανέλαβε γραμματειακές εργασίες, που πιθανόν να 

τους επιβάρυναν. Τα πρώτα δύο χρόνια το σχολείο είχε και γραμματέα, αλλά μετά 

αποσπάστηκε σε άλλα σχολεία και τελευταία συνταξιοδοτήθηκε. 

Στο κοινό αυτό όραμα έχει συμπεριληφθεί και εμπλακεί, όχι μόνο η σχολική 

κοινότητα (διεύθυνση, καθηγητές, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, στελέχη του 

εκπαιδευτικού συστήματος), αλλά και όποιος θέλει το καλό του σχολείου (φορείς, 

οργανισμοί, σύλλογοι, π.χ. σύλλογος αποφοίτων, άλλα σχολεία, π.χ. τα δημοτικά 

τροφοδότες,  αλλά και μεμονωμένα άτομα, π.χ. συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί). 

Η διεύθυνση του σχολείου (διευθυντής, υποδιευθύντρια) κινήθηκε με την 

πεποίθηση, ότι όλοι οι δάσκαλοι –και όχι μόνο αυτοί- επιθυμούν το καλό των 

μαθητών. Τέτοιες καλές όμως προθέσεις, όπως λέει ο Peter Senge στον πρόλογο του 

βιβλίου του Fullan (2010a, Kindle Locations 22-23 of 1394), δεν θα έπρεπε να έχουν 

ατομικό και ηρωικό χαρακτήρα, αλλά να εντάσσονται στην εσωτερική εκπαιδευτική 

πολιτική του σχολείου. Μια τέτοια διαδικασία, σύμφωνα με το Senge, δημιουργεί 

συλλογική ικανότητα, η οποία προοπτικά πρέπει να στοχεύει στο να επεκταθεί και σε 

άλλα σχολεία και στο σχολικό σύστημα. 

Υπό αυτήν την έννοια, έγινε προσπάθεια οι καινοτόμες δράσεις του σχολείου να 

καλύπτονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (για παράδειγμα, εθελοντικές 

ενισχυτικές διδασκαλίες που υλοποιήθηκαν, εντάχθηκαν σε σχετικό πρόγραμμα του 

Δήμου Θεσσαλονίκης). Η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου, πέραν της συμβολής 

της στην εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, θα έπρεπε να θωρακίζει 

τις δράσεις του σχολείου από ενδεχόμενους εξωτερικούς κινδύνους και να τις δίνει 

διάρκεια στην πορεία του χρόνου. Με άλλα λόγια ο σύλλογος των εκπαιδευτικών, 

στα πλαίσια της σχετικής του αυτονομίας, διαμόρφωσε μια αποτελεσματική 

εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, στηριγμένη στο κοινό όραμα και σε ένα 
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επαγγελματισμό αλληλεπίδρασης, συμμετοχής και συνεργασίας (Μαυρογιώργος, 

2008α, σ. 134).  

Οι κοινές ηθικές αξίες κινητοποίησαν όλους τους συναδέλφους να προσφέρουν, 

όλο και περισσότερο ο καθένας, ανάλογα με τις προσωπικές του ικανότητες και 

δεξιότητες, αλλά και σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, ως ενηλίκου, ο 

καθένας δηλαδή με τους δικούς του ρυθμούς. Το κοινό όραμα, ανάμεσα σε άλλα, 

έβαλε στην άκρη και προσωπικές πικρίες και απογοητεύσεις, αφού το «όλον» δηλαδή 

το καλό των μαθητών, θεωρήθηκε ότι είναι κάτι που ξεπερνάει τα πάντα. 

Επιδιώκοντας το καλό των μαθητών, η προσπάθεια ήταν το σχολείο να είναι 

αποτελεσματικό, να επιλέγονται δηλ. τα «καλά» πράγματα (Χαλκιώτης, 2008, σ.258). 

Ενδεικτικά, για τα προηγούμενα χρόνια, μπορούν να αναφερθούν η εθελοντική 

ενισχυτική διδασκαλία των καθηγητών μας, καθώς και η εθελοντική ανάληψη 

προγραμμάτων, με στόχους αντίστοιχα την ενίσχυση μαθητών με χαμηλή επίδοση και 

την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών μέσα από άτυπες μορφές μάθησης.  

Ενισχυτική εθελοντική διδασκαλία με εκπαιδευτικούς του σχολείου και άλλους 

(συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι του σχολείου) , έγινε κατά το σχολικό έτος 

2012-2013 στα μαθήματα Αρχαία, Νέα, Μαθηματικά, Φυσική και στις Ξένες 

Γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 

εθελοντική ενισχυτική διδασκαλία έγινε στα Αρχαία, Νέα και στα Μαθηματικά. Να 

σημειωθεί, ότι τη χρονιά αυτή είχε γίνει αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Και 

τις δύο σχολικές χρονιές τα προγράμματα αυτά διεκόπησαν, όταν (περί την άνοιξη) 

άρχισαν τα προγράμματα ΕΣΠΑ για τα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 

(ΣΚΕΔ) για να επαναλειτουργήσουν με τη λήξη των μαθημάτων, όταν και σταμάτησε 

η λειτουργία των ΣΚΕΔ. Το σχολείο λειτούργησε ως ΣΚΕΔ αυτά τα δύο έτη (και με 

μαθητές γειτονικών σχολείων) με Υπεύθυνο το Διευθυντή του. Το σχολικό έτος 

2014-2015 αναμένοντας την έγκαιρη επαναλειτουργία ΣΚΕΔ (δεν εφαρμόστηκε 

τελικά καθόλου το πρόγραμμα) δεν έγιναν προγράμματα εθελοντικής ενισχυτικής 

διδασκαλίας, ενώ το σχολικό έτος 2015-2016 σχετική απόφαση του Συλλόγου 

Διδασκόντων δεν υλοποιήθηκε ποτέ καθώς ανακοινώθηκε η επαναλειτουργία των 

ΣΚΕΔ.  

Από το 2011 και μετά στο σχολείο υλοποιούνται κάθε χρονιά 5 έως 7 ποιοτικά 

προγράμματα (πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής σταδιοδρομίας, αγωγής υγείας, 

etwinning). Στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων λειτουργεί σταθερά, 
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περιβαλλοντική ομάδα μαθητών, ρομποτική ομάδα, θεατρική ομάδα, καλλιτεχνική 

ομάδα (ζωγραφικής-χαρακτικής), μουσική μπάντα και χορωδία. Όλα σχεδόν τα 

προγράμματα υλοποιήθηκαν με συνεργασίες των διδασκόντων  και άλλων μελών της 

σχολικής κοινότητας. Κάποια προγράμματα επίσης, υλοποιήθηκαν με συνεργασία 

γειτονικών σχολείων. Για το ποιοτικό των προγραμμάτων, καθώς κάτι τέτοιο είναι 

δύσκολο να αποδειχθεί, αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά, ότι στο σχολικό έτος 2014-

2015 μαθητές της Β΄ τάξης ήταν σε θέση να χειρίζονται 4 διαφορετικές γλώσσες 

προγραμματισμού. 

Στην ίδια λογική έχουν γίνει στοχευμένες και προετοιμασμένες εκπαιδευτικές 

επισκέψεις μαθησιακού αλλά και κοινωνικού περιεχομένου, συμμετοχές σε συνέδρια 

και διαγωνισμούς, αθλητικές δραστηριότητες κ.ά. Παράλληλα, στο σχολείο έχουν 

προσκληθεί, παλιές μαθήτριες του (λειτουργούσε ως Θηλέων από το 1932), παλιοί 

καθηγητές του, μαθητές άλλων σχολείων, εκπρόσωποι φορέων, για μια σειρά 

δράσεων, όπως σεμινάρια, μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις, ευαισθητοποίηση 

μαθητών σε κοινωνικά θέματα, Όλες αυτές οι δράσεις, πέραν των τακτικών 

βραβεύσεων του σχολείου, φαίνεται, όπως αναφέρει και να συνεχίζουν και την 

παράδοση του προϋπάρχοντος Χ Γυμνασίου Θηλέων, ενός ανοιχτού σχολείου, την 

«παράδοση των εξορμήσεων», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Φαντίδου-

Σιδηροπούλου (2008, σ. 131), συγγραφέας και πρώην καθηγήτρια του ΧΧ 

Γυμνασίου.  

Στο σχολείο ανακοινώνονται και γιορτάζονται, όχι μόνο οι πετυχημένες δράσεις 

και βραβεύσεις του (π.χ. οι βραβεύσεις της ρομποτικής ομάδας), αλλά και οι ατομικές 

διακρίσεις των μαθητών σε άλλους τομείς έξω από το σχολείο. Στην κατεύθυνση 

αυτή, η ώρα της προσευχής είναι γενικότερα ένα σημαντικό κομμάτι του σχολικού 

χρόνου, μια «οικογενειακή» συγκέντρωση, μια ευκαιρία για ευρύτερη επικοινωνία 

και συναισθηματικό δέσιμο μαθητών-καθηγητών. 

Αναζητώντας τρόπους μεγαλύτερης εμπλοκής των γονέων/κηδεμόνων το σχολικό 

έτος 2013-2014 στο σχολείο λειτούργησε και Σχολή Γονέων. Ο ίδιος ο Σύλλογος 

Γονέων & Κηδεμόνων το προηγούμενο σχολικό έτος είχε διοργανώσει στο χώρο του 

σχολείου σειρά μαθημάτων για παροχή πρώτων βοηθειών. 

Μια άλλη δράση που αξίζει να αναφερθεί είναι η ανάληψη από ένα καθηγητή, ο 

ρόλος του μέντορα για όποιον μαθητή (μετά από έγκριση του ίδιου και του κηδεμόνα 



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

89 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

του) έκρινε ο Σύλλογος Διδασκόντων ότι χρειάζεται μαθησιακή ή ψυχολογική 

στήριξη. 

Θεσμοθετημένη επίσης και φαίνεται να έχει θετική επίδραση στους μαθητές είναι 

και η ετήσια χρηματική επιβράβευση που δίνεται στον καλύτερο σε ήθος και επίδοση 

μαθητή της Γ΄ τάξης. Η χρηματική αυτή επιβράβευση δίνεται στη μνήμη του 

εκλιπόντος παιδιού καθηγήτριας του σχολείου. 

Η άλλη προσπάθεια που έγινε στο ΧΧ Γυμνάσιο, πέραν του να γίνονται οι 

σωστές επιλογές δράσεων, ήταν οι καθηγητές του να είναι αποδοτικοί, να κάνουν 

δηλ. τα πράγματα «καλά» (Χαλκιώτης, 2008, σ.258). Με τη λογική αυτή δεν έμειναν 

στην τυπική ανάγνωση των νόμων, αλλά στην ουσία τους. Έτσι, ένα παράδειγμα ήταν 

ο ρόλος του καθηγητή-υπεύθυνου τμήματος. Ο υπεύθυνος τμήματος δεν θα 

εξαντλούσε το ρόλο του στις τυπικές του υποχρεώσεις από το νόμο (π.χ. καταχώρηση 

απουσιών, αποστολή επιστολών), αλλά θα έπρεπε να προσπαθεί να είναι και ο 

πατέρας, η μητέρα του τμήματος, έχοντας και τη συνολική εικόνα του τμήματος, 

αλλά και κάθε μαθητή που μπορεί να έχει προβλήματα και να χρειάζεται βοήθεια. 

Στην προσπάθεια του αυτή θα έπρεπε να αλληλοτροφοδοτείται με πληροφορίες και 

από τη διεύθυνση του σχολείου και από άλλους συναδέλφους του. Ένα άλλο 

παράδειγμα είναι οι συνεδριάσεις (κυρίως του Α΄ τριμήνου) για την επίδοση των 

μαθητών, όπου οι καθηγητές δεν έμειναν  σε διαπιστωτικές απλώς πράξεις για την 

κατάσταση των μαθητών και των τμημάτων, αλλά θα έπρεπε να προσπαθούν και να 

αναζητούν διορθωτικές δράσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Βέβαια, αυτά τα 

προβλήματα συζητιόντουσαν και σε όλη τη διάρκεια του τριμήνου. Οι δράσεις αυτές 

αφορούσαν στήριξη των μαθητών σε όλους τους τομείς, οικονομικό, ψυχολογικό, 

κοινωνικό, μαθησιακό. Για την επίτευξη των στόχων αυτών βοήθεια αναζητήθηκε και 

βρέθηκε εντός της σχολικής κοινότητας, αλλά και από ανθρώπους του ευρύτερου 

σχολικού συστήματος, καθώς και από άτομα και φορείς εκτός αυτού.  

Στη λογική αυτή, κάθε μαθητής, που έρχεται στο σχολείο, είναι ευπρόσδεκτος 

χωρίς διακρίσεις και οι καθηγητές σε συνεργασία με γονείς/κηδεμόνες και τους 

υπόλοιπους μαθητές φροντίζουν για την ομαλή ένταξη του στη σχολική κοινότητα. 

Να αναφερθεί, ότι κάθε χρονιά, μαθητές της Στ΄ τάξης γειτονικών Δημοτικών 

Σχολείων επισκέπτονται το σχολείο και σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, ενημερώνονται 

για τις δράσεις του.  
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Ένα παράδειγμα διαχείρισης προβλημάτων μαθητών είναι οι περιπτώσεις 

παρενόχλησης τους από κάποιο άλλο άτομο. Το θέμα αυτό ήταν πρωταρχική έννοια 

των καθηγητών, πολύ πριν ο όρος anti-bullying γίνει ευρύτερα γνωστός στον 

εκπαιδευτικό κόσμο και στην Ελλάδα γενικότερα. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να 

μιλήσουν, είτε το πρόβλημα αφορά τους ίδιους, είτε συμμαθητές τους. Σχεδόν 

καθημερινά γίνεται προσπάθεια να πειστούν οι μαθητές ότι αυτό δεν είναι 

«κάρφωμα», αλλά υπεράσπιση της προσωπικής τους αξιοπρέπειας ή του συμμαθητή 

τους. Προκειμένου να υπάρχει ειλικρίνεια στις σχέσεις καθηγητών-μαθητών, τους 

ζητείται να μιλούν μόνο για τέτοια θέματα και για θέματα ασφάλειας συμμαθητών 

τους και όχι για όλες τις υπόλοιπες παραβατικές περιπτώσεις (ποιος μαθητής έκανε 

κάποια υλική καταστροφή, ποιος αντέγραψε κλπ). Από κει και πέρα ο τρόπος 

διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων από τη διεύθυνση και τους καθηγητές, ξεκινά μεν 

από συμβουλές και παραινέσεις, αλλά δεν εξαντλείται πάντα σε αυτές. Όπου το θέμα 

κρίνεται σοβαρό, αναζητούνται τα αίτια και λύσεις, τόσο από την πλευρά του 

θύματος, όσο και από του θύτη. 

Για να συνάδουν λοιπόν με το πνεύμα του σχολείου, οι σχέσεις των καθηγητών 

με τους μαθητές δεν θα μπορούσαν παρά να στηρίζονται σε μια ειλικρινή 

αλληλεπίδραση. Έτσι, οι μαθητές δεν ενημερώνονται μόνο για τις υποχρεώσεις τους, 

αλλά και για τα δικαιώματα τους, όπως για τις συνεδριάσεις των οργάνων τους, τον 

επιτρεπτό αριθμό διαγωνισμάτων κ.ά. Ίσως να έχει τη σημασία του να αναφερθεί, ότι 

παρά τα έντονα προβλήματα που βιώνουμε ως λαός, η μοναδική κατάληψη που έγινε 

στο σχολείο μεγάλης διάρκειας (πέραν της εβδομάδας), ήταν κατά το σχολικό έτος 

2011-2012. Οι επόμενες καταλήψεις τα επόμενα χρόνια δεν ήταν περισσότερο από 3 

ημέρες, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «εθιμοτυπικές». Εδώ, να 

αναφερθεί και η αγαστή συνεργασία του Γυμνασίου με το συστεγαζόμενο ΓΕΛ, όπου 

ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένα σχολείο, που απλώς το ένα είναι συνέχεια του 

άλλου. Το καλό κλίμα του σχολείου αντανακλάται και στις σχέσεις μεταξύ των 

μαθητών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το πρόγραμμα ρομποτικής, όπου μαθητές 

μεγαλύτερων τάξεων διδάσκουν μαθητές μικρότερων τάξεων της ομάδας ρομποτικής, 

μεταφέροντας έτσι την εμπειρία και τις γνώσεις τους. Άξια αναφοράς είναι επίσης η 

εικόνα του σχολείου τις εργάσιμες μέρες και όχι μόνο. Το ΧΧ Γυμνάσιο θα το βρείτε 

ανοιχτό κάθε απόγευμα και πολύ συχνά Σάββατα και Κυριακές, με άλλους μαθητές 
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να συμμετέχουν στις δράσεις και τα προγράμματα του σχολείου και άλλους να 

παίζουν στην αυλή του. 

Από τη συνεργασία μεταξύ των καθηγητών τώρα, κάτι άλλο θετικό που 

αναμένονταν να προκύψει ήταν και η αποκάλυψη των επιστημονικών και 

επαγγελματικών αδυναμιών που μπορεί να είχαν ως εκπαιδευτικοί. Για την κάλυψη 

των κενών αυτών έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν όλες τις δυνάμεις του 

εκπαιδευτικού συστήματος και όχι μόνο. Σεμινάρια από συμβούλους και άλλους 

ειδικούς έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

τα σεμινάρια αυτά γενικού ενδιαφέροντος (π.χ. διαχείριση τάξης) έχουν 

παρακολουθήσει όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων, ενώ του ειδικού 

ενδιαφέροντος (π.χ για φιλολογικά μαθήματα) όλοι οι διδάσκοντες των σχετικών 

ειδικοτήτων. Οι καθηγητές ενθαρρύνονται και διευκολύνονται για την 

παρακολούθηση σεμιναρίων και εκτός του χώρου του σχολείου. Μάλιστα, σύσσωμος 

ο σύλλογος διδασκόντων παρακολούθησε μετά από κοινή απόφαση τέτοια σεμινάρια, 

που διεξήχθησαν σε χώρους πλησίον του σχολείου. Τέλος, με ίδιες δυνάμεις 

διοργανώνονται καθ έτος σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης (χρήση 

διαδραστικών πινάκων, ιστολογίου). Να σημειωθεί ότι όλοι σχεδόν οι καθηγητές του 

σχολείου κατοικούν στη γύρω περιοχή, κάτι που είναι διευκολυντικό για τέτοιες 

δράσεις. Συγχρόνως όμως αρκετοί καθηγητές του σχολείου και από τους μόνιμα 

τοποθετημένους  σε αυτό και από τους προσωρινά κάθε έτος τοποθετημένους 

αναγκάζονται να διδάσκουν και σε άλλα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου. 

Να σημειωθεί επίσης ότι οι 4 διαδραστικοί πίνακες είναι άμεσα διαθέσιμοι προς 

χρήση, καθώς έγιναν τροποποιήσεις στην εγκατάσταση καλωδίων και τοποθετήθηκαν 

μόνιμα οι φορητοί Η/Υ σε σιδερένια κουτιά πάνω στην έδρα. Στις σύγχρονες 

υποδομές του σχολείου επίσης, πρέπει να αναφερθούν τα 5 σετ ρομποτικής Lego που 

διαθέτει, τα οποία αποκτήθηκαν σταδιακά από το 2011 και μετά με τη συνδρομή του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και χορηγίες. Από κει και πέρα οι άλλες υποδομές 

του σχολείου είναι ελλιπείς με πεπαλαιωμένες συσκευές και υλικά, στο εργαστήριο 

Πληροφορικής, στο εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών, αλλά και οι τεχνολογικές 

συσκευές που αφορούν τη γραμματειακή υποστήριξη. Οι αίθουσες διδασκαλίας του 

σχολείου, αν και μεγάλες, επαρκούν οριακά κατά τις ώρες της διδασκαλίας. Παρά 

ταύτα, γίνεται βέλτιστη αξιοποίηση των αιθουσών, χάρη στη συνεννόηση των 

καθηγητών. Στο κτήριο υπάρχει επίσης και ημιυπόγειο, η χρήση του οποίου όμως ως 
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διδακτηρίου έχει τα τελευταία χρόνια μειωθεί. Σήμερα στους χώρους του ημιυπόγειου 

λειτουργούν μόνο το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και το Γυμναστήριο. Για τις 

εκδηλώσεις που γίνονται εντός του σχολείου χρησιμοποιείται μια μεγάλη αίθουσα 

από κοινού με το ομότιτλο ΓΕΛ. Καθώς η αίθουσα είναι άδεια τις άλλες μέρες, κατά 

τη διάρκεια των εκδηλώσεων πρέπει να τοποθετούνται οι αναγκαίες εγκαταστάσεις 

και καρέκλες. Καθώς τα δύο σχολεία συστεγάζονται, πριν από τη χρήση της αίθουσας 

θα πρέπει να προϋπάρξει συνεννόηση. 

Αναφορικά, τώρα με την επικοινωνία-ενημέρωση των μελών της σχολικής 

κοινότητας, εκτός των παραδοσιακών μεθόδων (π.χ.  φάκελος εκπ/κών, προφορικές 

ανακοινώσεις, τοιχοκολλήσεις, συναντήσεις με τους γονείς/κηδεμόνες και το ΔΣ του 

συλλόγου τους κ.ά.) χρησιμοποιούνται και οι προσωπικές επαφές, αλλά και η 

τεχνολογία  (ηλεκτρονική αποστολή αλληλογραφίας στους καθηγητές, χρήση 

ιστολογίου ως πίνακα ανακοινώσεων), παρά τις όποιες αδυναμίες της λόγω μη 

καθολικής της χρήσης ακόμα. Να αναφερθεί εδώ ότι προσπάθεια (και με τη 

συνδρομή της διεύθυνσης του σχολείου) του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων για τη συγκέντρωση των email όλων των γονέων/κηδεμόνων υπήρξε 

ανεπιτυχής. 

Στο σχολικό ιστολόγιο πρέπει να γίνει ειδική μνεία, λόγω του ρόλου που αυτό 

έχει διαδραματίσει. Όταν πρωτοξεκίνησε το 2012 με τα πρώτα του άρθρα, υπήρξε 

κάποια επιφυλακτικότητα, και λόγω του υπάρχοντος δεσμευτικού θεσμικού πλαισίου 

(π.χ. νομοθεσία για προβολή φωτογραφιών μαθητών στο διαδίκτυο), αλλά και του 

φόβου ότι η δημοσιοποίηση εσωτερικών πληροφοριών του σχολείου θα μπορούσε να 

στραφεί εναντίον του. Οι αρχικές ανασφάλειες όμως πολύ γρήγορα ξεπεράστηκαν και 

το ιστολόγιο εξελίχθηκε σε βασικό εργαλείο επικοινωνίας, διδασκαλίας, μάθησης, 

προβολής της εικόνας ενός «ζωντανού» σχολείου και φυσικά του οράματος του. Στο 

ιστολόγιο, αν έχει υπομονή ο αναγνώστης, μπορεί να βρει τα περισσότερα από αυτά 

που εδώ περιγράφονται. Καταρχήν είναι καταγεγραμμένη σε περίληψη η 

μακροχρόνια ιστορία του σχολείου. Το σχετικό υλικό (κείμενο, φωτογραφίες) 

παραχώρησε ευγενικά η συγγραφέας σχετικού για το σχολείο βιβλίου (Φαντίδου-

Σιδηροπούλου, 2008). Προσωπική άποψη του γράφοντος είναι ότι η γνώση του 

παρελθόντος ενός σχολείου και ο σεβασμός στις προσπάθειες, που έγιναν στην 

πορεία του χρόνου, είναι καθοριστικά στοιχεία στη δημιουργία ενός κοινού οράματος 

με ήθος και ευαισθησία, ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στο ιστολόγιο 
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επίσης δημοσιεύονται ανακοινώσεις γενικότερου και ειδικότερου για το σχολείο 

ενδιαφέροντος, που αφορούν μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς. Ως 

παράδειγμα ανακοινώσεων γενικού ενδιαφέροντος μπορούν να αναφερθούν οι 

διαγωνισμοί για μαθητές, ενώ ως ειδικού ενδιαφέροντος προεξάρχουσα θα μπορούσε 

να θεωρηθεί η καθημερινή δημοσίευση της εργασίας που έχουν για το σπίτι οι 

μαθητές της Α’ και Β΄ τάξης. Στο ιστολόγιο θα βρεθούν οι δράσεις του σχολείου, τα 

προγράμματα του, οι εορτασμοί των επιτυχιών του, χώροι επικοινωνίας 

εκπαιδευτικών με μαθητές (π.χ. σχολικό wiki), μαθητικές σχολικές εργασίες  κ.ά. 

Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες και ιστολόγια εκπαιδευτικών του 

σχολείου, άλλων σχολείων και φορέων και εκπαιδευτικών εφαρμογών. Όλα τα 

παραπάνω είναι δηλωτικά της εικόνας ενός ευαίσθητου και ανοιχτού στις προκλήσεις 

των καιρών σχολείου. Οι φωτογραφίες, τα βίντεο, οι μουσικές, που πλαισιώνουν τις 

δημοσιεύσεις, είναι σίγουρα πιο πειστικές από οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία. 

Ενδεικτικό της αλήθειας των περιγραφόμενων είναι ότι, σε διάστημα 2,5 ετών που 

καταγράφεται η επισκεψιμότητα του ιστολογίου, έχουν καταμετρηθεί 12.000 

διαφορετικοί επισκέπτες. 

Το σχολικό έτος 2014-2015, προκειμένου να υπάρχει ένα ξεχωριστό βήμα για να 

εκφράζονται οι μαθητές, αλλά και για να δημιουργηθεί ένας χώρος, όπου θα 

δημοσιοποιούν τις εργασίες τους στα μαθήματα και στα προγράμματα με τους 

καθηγητές τους, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό σχολικό περιοδικό. Η φιλοδοξία ήταν 

το σχολικό περιοδικό, που με μια πρώτη ματιά φαντάζει σαν μια απλή μαθητική 

δραστηριότητα να εξελιχθεί σε δράση που θα εμπλέξει περισσότερο μαθητές-

καθηγητές τόσο σε μαθησιακό, όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Το περιοδικό 

όμως δεν επαναλειτούργησε το επόμενο σχολικό έτος, προκειμένου οι καθηγητές να 

έχουν χρόνο για την εφαρμογή της εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας. 

Ο διευθυντής του σχολείου, έχοντας ως αφετηρία της σκέψης του, ότι δεν πρέπει 

να ενδιαφέρεται μόνο για τα σχολείο του, αλλά και το τι συμβαίνει στα γειτονικά του 

σχολεία, στην πόλη του, ακόμα και για την κατάσταση της παιδείας στην πατρίδα 

του, επιχείρησε συνεργασία με γειτονικά Γυμνάσια. Η σύμβουλος παιδαγωγικής 

ευθύνης, η υποδιευθύντρια και οι καθηγητές του σχολείου ήταν σύμφωνοι για τη 

συνεργασία αυτή και δήλωσαν πρόθυμοι να τη στηρίξουν. Στην κατεύθυνση αυτής 

της συνεργασίας, διευθυντές από γειτονικά Γυμνάσια του ΧΧ Γυμνασίου, παρουσία 

και των συμβούλων τους παιδαγωγικής ευθύνης  συναντήθηκαν προς το τέλος του 
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σχολικού έτους 2013-2014 και συναποφασίστηκαν οι πρώτες ενέργειες για την 

ανάπτυξη ενός δικτύου των σχολείων. Η προσπάθεια αυτή δεν είχε συνέχεια λόγω της 

απροθυμίας των περισσοτέρων διευθυντών. 

Ο διευθυντής, στην ίδια λογική, κατά τη διετή θητεία του ως Υπευθύνου ΣΚΕΔ 

έδειξε ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές και όχι αποκλειστικά του σχολείου. 

Αναφορικά με τη διαχείριση των οικονομικών του σχολείου, τώρα, αυτή έγινε με 

σύνεση και τα χρήματα απορροφήθηκαν κυρίως σε λειτουργικές δαπάνες ή έργα 

υψίστης σημασίας (π.χ. αερισμός του υπόγειου κλειστού γυμναστηρίου του 

σχολείου). 

Η συνεργασία με τη Σχολική επιτροπή και το Δήμο Θεσσαλονίκης γενικότερα, 

κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε διακυμάνσεις. Άλλοτε θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί εποικοδομητική και άλλοτε (κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης) 

επιεικώς μέτρια. Έγινε μέσα από τηλεφωνικές, κατά πρόσωπο επαφές και 

οργανωμένες συναντήσεις για όλους τους Διευθυντές. Καθηγητές και ο διευθυντής 

έχουν παρευρεθεί σε συνεδριάσεις του Δήμου και έχουν εκθέσει τα αιτήματα του 

σχολείου, τα οποία δεν ικανοποιήθηκαν όμως ποτέ. Ως ενδεικτικά του καλού 

κλίματος θα μπορούσαν να αναφερθούν η χορηγία από το Δήμο  της ρομποτικής 

ομάδας του σχολείου για ένα έτος για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό και το 

σημαντικότερο η επί τρία έτη (όχι συνεχόμενα) παροχή κολατσιού για αριθμό 

μαθητών του σχολείου. Από τις τελευταίες ενέργειες του Δήμου ήταν η κατόπιν 

συνεννόησης ασφαλτόστρωση του αύλειο χώρου του σχολείου. Η ανταπόκριση από 

μέρους του σχολείου στις πληροφορίες που μας ζητούνται από το Δήμο, αλλά και η 

ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου, που είναι ευθύνης του (φύλακες, 

καθαρίστριες) είναι πάντα άμεση. Κατά διαστήματα το σχολείο έμεινε χωρίς φύλακες 

(όπως σε όλη την Ελλάδα), αλλά και με απόφαση του Δήμου το σχολείο έχει πλέον 

μόνο ένα φύλακα. Θα πρέπει να τονιστεί η θετική συνεισφορά των φυλάκων στην 

ασφάλεια των μαθητών και γενικότερα στη λειτουργία του σχολείου. Η καθαριότητα 

όλου του συγκροτήματος των δύο σχολείων Γυμνασίου και Λυκείου γίνεται από δύο 

καθαρίστριες με σύμβαση. Παρ όλα αυτά το συγκρότημα πέρασε και ένα μικρό 

χρονικό διάστημα που δεν είχε καμιά καθαρίστρια. Το πιο αρνητικό όμως από 

πλευράς Δήμου ήταν η ουσιαστικά οικονομική εγκατάλειψη όλων των σχολείων 

ευθύνης του για όλο το 2015. 
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Να σημειωθεί, ότι όλες οι οικονομικές ανάγκες του σχολείου καλύπτονται 

αποκλειστικά από το Δήμο. Τα χρήματα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων έχουν 

χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ενίσχυση οικονομικώς αδυνάτων μαθητών για 

τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές. Ο Σύλλογος 

προσπάθησε και πέτυχε να βοηθήσει οικονομικά το σχολείο με εύρεση χορηγών. 

Η επικοινωνία με τους εκπροσώπους του ιδιοκτήτη του σχολείου υπήρξε άριστη 

και η ανταπόκριση στις τυπικές του υποχρεώσεις ικανοποιητική (π.χ. εκσυγχρονισμός 

και συντήρηση του συστήματος πυρασφάλειας του σχολείου). Η επικοινωνία με τον 

ίδιο τον ιδιοκτήτη παραμένει προβληματική, καθώς και μόνο λόγω της νομικής του 

υπόστασης, που είναι για  διάδοση των γραμμάτων και τεχνών θα αναμένονταν 

περισσότερα, πέραν των τυπικών του υποχρεώσεων. 

Το σχολείο και το προσωπικό του ανταποκρίνεται έγκαιρα στις τυπικές από το 

νόμο υποχρεώσεις. Οι καθηγητές στηρίζονται στο εξωδιδακτικό τους έργο από τη 

διεύθυνση του σχολείου, αλλά βοηθούν και ο ένας τον άλλο στην ολοκλήρωση των 

εργασιών. Η ανάθεση εργασιών γίνεται μετά από διερεύνηση των επιθυμιών, 

δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αλλά και των διαφορετικών αναγκών που μπορεί να έχουν 

οι εκπαιδευτικοί. Έτσι, κατά τη συνεδρίαση του προγραμματισμού, εκείνο που 

απομένει για την ανάθεση εργασιών είναι η ρύθμιση λεπτομερειών. Γενικά, οι 

συνεδριάσεις, γίνονται πάντα σε κλίμα γόνιμου διαλόγου, όπου οι διαφωνίες, όχι 

απλά είναι επιτρεπτές, αλλά και επιθυμητές (ένας διευθυντής πρέπει να 

προβληματιστεί σοβαρά, στο κατά πόσο γίνεται αποδεκτή μια πρόταση που 

κατατίθεται, όταν δεν υπάρχει καμιά αντίδραση από τους εκπαιδευτικούς). Να 

αναφερθεί εδώ, ότι πέραν των συλλογικών αποφάσεων, κατά διαστήματα έχουν 

διατυπωθεί στο διευθυντή σε προσωπικό επίπεδο αντιρρήσεις από συναδέλφους του, 

για αποφάσεις που ο ίδιος πήρε, ή για τον τρόπο που τις χειρίσθηκε. Κάτι τέτοιο είναι 

λογικό, μέσα στην πλειάδα των αποφάσεων, που αυτός καλείται να πάρει. Το γεγονός 

όμως αυτό δεν φαίνεται να έχει τραυματίσει τις σχέσεις, αφού και μόνο η διατύπωση 

των αντιρρήσεων, είναι ένα υγιές στοιχείο της επικοινωνίας. Στις καταστάσεις αυτές, 

οι οποίες δεν είναι και πολύ συχνές, ο διευθυντής δεν είχε πρόβλημα να ζητήσει 

συγνώμη, αν αντιλαμβανόταν το λάθος του. 

Πεποίθηση του διευθυντή είναι -και οι ενέργειες του ήταν ανάλογες (π.χ. 

δημιουργία σειράς βίντεο για την δημιουργία και χρήση ιστολογίων-δημοσιευμένων 

στο σχολικό ιστολόγιο), ότι ένας διευθυντής θεωρείται επιτυχημένος, όχι μόνο κατά 
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τη θητεία του, αλλά κυρίως μετά την αποχώρηση του. Δεν έχει δηλαδή τόσο μεγάλη 

σημασία πόσο καλός ηγέτης είναι κάποιος, αλλά πόσους ηγέτες αφήνει πίσω του 

αποχωρώντας.  

Στο τέλος αυτής της περιγραφής θα πρέπει να αναφερθούν και οι επιπλέον στόχοι 

που έχουν τεθεί για το επόμενο σχολικό έτος 2016-2017. Ο ένας στόχος αφορά τη 

σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων μια φορά κάθε μήνα για διδακτικά και 

μαθησιακά θέματα. Μια τέτοια διαδικασία θα κάνει πιο οργανωμένες τις προσπάθειες 

του σχολείου και θα αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Συγχρόνως, οι τακτικές 

συνεδριάσεις αναμένεται να ενισχύσουν και τη δημοκρατική λειτουργία του 

σχολείου. Πειραματικά επίσης, θα γίνουν στο πρώτο τρίμηνο δύο οργανωμένες 

επισκέψεις από κάθε εκπαιδευτικό σε ώρες διδασκαλίας συναδέλφων τους. Με τη 

διαδικασία αυτή αναμένεται να αναδειχθούν καλές πρακτικές, αλλά και αδυναμίες 

κατά την ώρα της διδασκαλίας. 

 

4.2 Αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο 
 

4.2.1 Δημογραφικά και άλλα δεδομένα 

 

Δημογραφικά και άλλα δεδομένα                                                  
(26 συμμετέχοντες σε σύνολο 29) 

Απάντηση Αριθμός 

απαντήσεων 

Φύλο 
Γυναίκα 14 

Άντρας 12 

Ηλικία 

-40 3 

41-50 13 

51+ 10 

Σπουδές μετά το βασικό πτυχίο 

Δεύτερο 

Πτυχίο 
3 

Μεταπτυχιακ

ό 
8 

Τίποτε από 

τα παραπάνω 
14 

Γνώση Η/Υ 

Μικρή 2 

Μέτρια 8 

Καλή 11 

Άριστη 5 
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Επίγνωση της συνολικής εικόνας του σχολείου 

(κυρίως λόγω του χρόνου υπηρεσίας σε αυτό) 

Μικρή 8 

Μέτρια 4 

Καλή 10 

Άριστη 4 

Πίνακας 3: Δημογραφικά και άλλα δεδομένα των υποκειμένων της έρευνας 

 

Εκείνο που παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα, σε σχέση με το φύλο, είναι ότι 

υπάρχει μια σχετική ισορροπία αριθμών ανάμεσα στους άντρες και γυναίκες 

εκπαιδευτικούς. Να σημειωθεί ότι οι τρεις συνάδελφοι που δεν συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο είναι γυναίκες. Η σχέση αυτή δεν ίσχυε παλιότερα, όπου 

υπερτερούσε σαφώς ο αριθμός των γυναικών. 

Η μεγάλη ηλικία, των εκπαιδευτικών στο συγκεκριμένο σχολείου οφείλεται 

βέβαια στη γενικότερη πανελληνίως γήρανση του  εκπαιδευτικού πληθυσμού, αλλά 

και στο γεγονός ότι το σχολείο γεωγραφικά βρίσκεται στην καρδιά ενός αστικού 

κέντρου, κάτι που κάνει απαγορευτική την οργανική τοποθέτηση νεώτερων 

συναδέλφων.  

Αναφορικά με τη μόρφωση των εκπαιδευτικών, αυτή μπορεί να θεωρηθεί υψηλή. 

Να συνυπολογιστεί, ότι μια εκπαιδευτικός, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, είναι 

κάτοχος διδακτορικού. 

Το υψηλό επίπεδο γνώσεων, έρχεται να συμπληρώσει η γνώση στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αφού μόνο δύο εκπαιδευτικοί θεωρούν τις γνώσεις τους 

στον τομέα μη ικανοποιητικές. 

Στο ερώτημα πόσο καλά γνωρίζουν το σχολείο τους οι καθηγητές, εκείνα που 

πρέπει να σημειωθεί είναι ο σχετικά υψηλός αριθμός αυτών που θεωρούν ότι έχουν 

μικρή και μέτρια επίγνωση της εικόνας του, αν ληφθεί υπόψη ότι 19 εκπαιδευτικοί 

έχουν οργανική θέση στο σχολείο, αλλά και κάποιοι από τους υπόλοιπους έχουν 

εργαστεί στο σχολείο και σε προηγούμενα έτη. Το εύρημα αυτό, είναι βέβαια κάτι 

που πρέπει να προβληματίσει. 
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4.2.2  Γενική εικόνα του σχολείου στις έξι διαστάσεις 

 

 
Σχήμα 1: Γραφική Παράσταση Μέσου Όρου όλων των απαντήσεων στις έξι διαστάσεις των 

ΕΚΜ 

 

ΕΚΜ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μοιρασμένη 

και 

Υποστηρικτική 

Ηγεσία 

Κοινές 

Αξίες και 

Όραμα 

Συλλογική 

Μάθηση 

και 

Εφαρμογή 

Κοινές 

Προσωπικές 

Πρακτικές 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Σχέσεις 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Δομές 

Μέσος Όρος: 
(Άθροισμα βαθμολογιών 

απαντήσεων προτάσεων / 

αριθμό 

ερωτώμενων/Αριθμό 

προτάσεων) 

3.24 3.04 2.79 2.66 3.08 2.80 

Τυπική Απόκλιση: 0.59 0.63 0.65 0.65 0.64 0.71 

Πίνακας 4: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση όλων των απαντήσεων στις έξι διαστάσεις των 

ΕΚΜ 

 

(Η τυπική απόκλιση δείχνει πόσο απέχει η κάθε μέτρηση από τη μέση τιμή των 

μετρήσεών κατά μέσο όρο). 

Το παραπάνω σχήμα και ο πίνακας αποτυπώνουν την γενική κατάσταση του 

σχολείου, όπως αυτή μετρήθηκε με το προσαρμοσμένο στα ελληνικά 

ερωτηματολόγιο PLC-R. 
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 Παρατηρώντας λοιπόν τα πρώτα αυτά ευρήματα του ερωτηματολογίου, ευθέως 

μπορεί να διατυπωθεί ο ισχυρισμός, ότι το συγκεκριμένο σχολείο μπορεί να 

χαρακτηριστεί υψηλής ετοιμότητας στο να μπορέσει να εξελιχθεί σε ΕΚΜ.  

Συγκεκριμένα, θεωρώντας, ότι βαθμολογίες (3). και πάνω δείχνουν γενικότερη 

συμφωνία, εκείνο που μπορεί να παρατηρείται  είναι ότι το υπερκαλύπτουν οι δύο 

πρώτες διαστάσεις. Η συμβολή όμως αυτών των διαστάσεων σύμφωνα με τις Hipp & 

Huffman (2000) είναι καθοριστικές  στη δημιουργία ετοιμότητας για μια ΕΚΜ στο 

σχολείο.  

Ο ισχυρισμός έρχεται να ενισχυθεί και με τα αποτελέσματα στην πέμπτη 

διάσταση, όπου επίσης υπάρχει βαθμολογία μεγαλύτερη του 3. Οι ίδιες συγγραφείς, 

Huffman &  Hipp (2000) επισημαίνουν τη σημασία της ολοκλήρωσης της διάστασης 

των υποστηρικτικών συνθηκών με αυτές της μοιρασμένης ηγεσίας και του κοινού 

οράματος στα υψηλής ετοιμότητας σχολεία για ΕΚΜ. Αν και δεν καταγράφεται 

στους πίνακες, μπορεί εύκολα να υπολογισθεί ο μέσος όρος για τις Υποστηρικτικές 

Συνθήκες συνολικά (Σχέσεις και Δομές). Με βάση τον πίνακα (3) η τιμή του 

υπολογίζεται σε 2.89, η οποία αν και απορριπτέα μπορεί να θεωρηθεί αρκετά υψηλή, 

δεδομένων των οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας και του υπάρχοντος 

δεσμευτικού νομοθετικού πλαισίου στο χώρο της παιδείας.  

Μιλώντας στη συνέχεια για τις τιμές των μέσων όρων στις υπόλοιπες διαστάσεις, 

εκείνο που παρατηρείται ότι είναι οριακά κάτω από (3) με χαμηλή διαφοροποίηση 

επίσης των απόψεων ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Το γεγονός αυτό μπορεί 

να θεωρηθεί επίσης ενθαρρυντικό εύκολα, καθώς δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι τομείς 

του σχολείου επιδέχονται μελλοντικών βελτιώσεων. Η μικρή διαφοροποίηση των 

απόψεων, που παρατηρείται σε όλες τις διαστάσεις, μπορεί να ερμηνευθεί με την 

υπόθεση ότι ο σύλλογος των εκπαιδευτικών έχει σφυρηλατήσει μια σταθερή άποψη 

στα βασικά εκπαιδευτικά προβλήματα που αφορούν το σχολείο. 

Αναλύοντας τώρα κάθε διάσταση, εκείνο που μπορεί να παρατηρηθεί είναι ότι η 

υψηλότερη τιμή παρατηρείται στην πρώτη διάσταση και μάλιστα με τη μικρότερη 

διαφοροποίηση ανάμεσα στον πληθυσμό των ερωτώμενων. Να σημειωθεί επίσης ότι 

είναι η μόνη διάσταση, στην οποία δεν υπάρχει κανένας ακραίος χαρακτηρισμός 

«Διαφωνώ πολύ» (βλ. πίνακα 10). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο τύπος της 

ηγεσίας που εφαρμόζεται, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. 



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

100 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

Όσον αφορά τη δεύτερη διάσταση, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου, με βάση τις κοινές τους αξίες, μοιράζονται το ίδιο όραμα 

για τους μαθητές τους. Το όραμα αυτό δεν φαίνεται να το μοιράζονται όλοι στον ίδιο 

βαθμό. Για παράδειγμα, ένας εκπαιδευτικός απήντησε με το χαρακτηρισμό 

«Διαφωνώ πολύ» στην Πρόταση 17 (Π17), θεωρώντας ότι το σχολείο εστιάζει το 

ενδιαφέρον του στις βαθμολογίες, τα τεστ και τα διαγωνίσματα και όχι στην 

ουσιαστική μάθηση (βλ. πίνακα 11). 

Στις επόμενες διαστάσεις,  την τρίτη και τέταρτη, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

σε κάποιο βαθμό συμβαίνει συλλογική μάθηση με ταυτόχρονη εφαρμογή της 

μάθησης αυτής και ότι αναπτύσσονται κοινές προσωπικές πρακτικές. Οι διαδικασίες 

αυτές σπάνια  όμως σχετίζονται με το ωρολόγιο πρόγραμμα και αφορούν συνήθως 

σχολικά προγράμματα εκτός ωραρίου διδασκαλίας ή ανεπίσημες αλληλεπιδράσεις. 

Ολοκληρώνοντας την πρώτη αποτίμηση των ευρημάτων με τις δύο τελευταίες 

διαστάσεις (πέμπτη και έκτη), να αναφερθεί ότι φαίνεται οι εκπαιδευτικοί να 

στηρίζονται στο έργο τους. Έτσι, πέραν των πολύ καλών υποστηρικτικών σχέσεων 

και οι υποστηρικτικές δομές  θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές 

(έχουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο για τις βαθμολογίες κάτω του 3), λαμβανομένης 

υπόψη και της σκληρής σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας. Η υψηλή 

διαφοροποίηση των απόψεων, που παρατηρείται στη διάσταση αυτή, μπορεί να 

ερμηνευθεί από την αντίφαση που δημιουργεί το ίδιο το κτίριο, από την παλαιότητα 

του από τη μια μεριά και από την ιστορικότητα του ως διδακτηρίου από την άλλη. 
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4.2.3 Γενική εικόνα του σχολείου ανά πρόταση στις έξι διαστάσεις 

 

4.2.3.1 Άθροισμα απαντήσεων ανά πρόταση και διάσταση  

ΕΚΜ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μοιρασμένη 

και 

Υποστηρικτική 

Ηγεσία 

Κοινές 

Αξίες και 

Όραμα 

Συλλογική 

Μάθηση και 

Εφαρμογή 

Κοινές 

Προσωπικές 

Πρακτικές 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-Σχέσεις 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Δομές 

  

Π1: 86 Π12: 78 Π21: 70 Π31: 63 Π38: 80 Π43: 75 

Π2: 91 Π13: 84 Π22: 79 Π32: 67 Π39: 76 Π44: 73 

Π3: 89 Π14: 81 Π23: 75 Π33: 83 Π40: 86 Π45: 57 

Π4: 87 Π15: 80 Π24: 73 Π34: 70 Π41: 77 Π46: 69 

Π5: 82 Π16: 75 Π25: 73 Π35: 60 Π42: 81 Π47: 66 

Π6: 84 Π17: 84 Π26: 76 Π36: 71  Π48: 77 

Π7: 91 Π18: 78 Π27: 67 Π37: 71  Π49: 71 

Π8: 76 Π19: 78 Π28: 79   Π50: 80 

Π9: 81 Π20: 73 Π29: 66   Π51: 75 

Π10: 79  Π30: 68   Π52: 84 

Π11: 81      

Άθροισμα 

βαθμολογιών 

απαντήσεων 

προτάσεων: 

927 711 726 485 400 727 

Μέση 

βαθμολογία: 

(Άθροισμα / 

αριθμό 

ερωτώμενων (26)) 

35.65 27.35 27.92 18.65 15.38 27.96 

Μέσος Όρος: 

(Μέση 

βαθμολογία / 

αριθμό 

προτάσεων) 

3.24 3.04 2.79 2.66 3.08 2.80 

Τυπική 

Απόκλιση 
0.59 0.63 0.65 0.65 0.64 0.71 

Πίνακας 5: Προτάσεις/Άθροισμα απαντήσεων ανά διάσταση των ΕΚΜ 

 

Στον παραπάνω πίνακα, σε μια συνοπτική εικόνα, καταγράφονται όλες οι 

απαντήσεις ανά πρόταση, αλλά και οι ΜΟ και οι ΤΑ ανά διάσταση. 

Έτσι, για παράδειγμα, οι υψηλότεροι ΜΟ παρατηρούνται στις προτάσεις 2 και 7 

(αφορούν το δημοκρατικό τρόπο διοίκησης) και ο χαμηλότερος ΜΟ στην πρόταση 45 

(αφορά τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους για επαγγελματική ανάπτυξη). 

Τον υψηλότερο επίσης ΜΟ παρουσιάζει η διάσταση για την Ηγεσία και μάλιστα 

με το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας μεταξύ των ερωτώμενων (μικρότερη ΤΑ). Ο 

χαμηλότερος ΜΟ καταγράφεται στις απαντήσεις για τις Κοινές Προσωπικές 
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Πρακτικές.  Η μεγαλύτερη διαφωνία στις απαντήσεις (μεγαλύτερη ΤΑ) καταγράφεται 

στις απαντήσεις για τις Υποστηρικτικές Συνθήκες σε σχέση με τις Δομές. 

 

4.2.3.2 Απαντήσεις ανά πρόταση στη διάσταση «Μοιρασμένη και Υποστηρικτική 

Ηγεσία»  (26 συμμετέχοντες) 

Μοιρασμένη και Υποστηρικτική Ηγεσία 

# 
Μέση 

βαθμολογία 

Τυπική 

Απόκλιση 
Κείμενο Πρότασης 

1. 3.31 0.47 

Τα μέλη του προσωπικού με συνέπεια εμπλέκονται 

σε συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων για τα 

περισσότερα από τα σχολικά θέματα. 

2. 3.50 0.51 
Ο διευθυντής λαμβάνει υπόψη συμβουλές από τα 

μέλη του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων. 

3. 3.42 0.58 
Τα μέλη του προσωπικού έχουν προσβασιμότητα 

στις βασικές πληροφορίες. 

4. 3.35 0.49 

Ο διευθυντής προλαμβάνει καταστάσεις και 

αντιμετωπίζει τους τομείς που χρειάζονται 

υποστήριξη. 

5. 3.15 0.61 
Στα μέλη το προσωπικού παρέχονται ευκαιρίες για 

να εισάγουν αλλαγές. 

6. 3.23 0.59 
Ο διευθυντής μοιράζεται την ευθύνη και τις αμοιβές 

για τις καινοτόμες δράσεις. 

7. 3.50 0.51 

Ο διευθυντής συμμετέχει δημοκρατικά με το 

προσωπικό και μοιράζεται  τη δύναμη και την 

εξουσία της θέσης. 

8. 2.92 0.63 
Η ηγεσία καλλιεργείται και προωθείται ανάμεσα 

στα μέλη του προσωπικού. 

9. 3.12 0.65 

Η λήψη αποφάσεων πραγματοποιείται στο σύλλογο 

διδασκόντων  και σε επιτροπές με τη συνεργασία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών, διευθυντή 

και γονέων σε επίπεδο τάξης και θεματικών τομέων 

μαθημάτων. 

10. 3.04 0.66 

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας αναλαμβάνουν 

την ευθύνη και λογοδοτούν για τη μάθηση του κάθε 

μαθητή, χωρίς να απαιτείται άσκηση πίεσης από 

ανώτερη αρχή. 

11. 3.12 0.59 

Τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν πολλαπλές 

πηγές δεδομένων για να πάρουν αποφάσεις σχετικά 

με τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Πίνακας 6: Μέση βαθμολογία και Τυπική απόκλιση ανά πρόταση στη διάσταση  

«Μοιρασμένη και Υποστηρικτική Ηγεσία» 
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Μοιρασμένη και Υποστηρικτική Ηγεσία 

Πρόταση 

# 
1 2 3 4 Κείμενο Πρότασης 

1 (0%) (0%) 
18 

(69.2%) 

8 

(30.8%) 

Τα μέλη του προσωπικού με συνέπεια 

εμπλέκονται σε συζητήσεις και στη 

λήψη αποφάσεων για τα περισσότερα 

από τα σχολικά θέματα. 

2 (0%) (0%) 
13 

(50.0%) 

13 

(50.0%) 

Ο διευθυντής λαμβάνει υπόψη 

συμβουλές από τα μέλη του προσωπικού 

στη λήψη αποφάσεων. 

3 (0%) 
1 

(3.8%) 

13 

(50.0%) 

12 

(46.2%) 

Τα μέλη του προσωπικού έχουν 

προσβασιμότητα στις βασικές 

πληροφορίες. 

4 (0%) (0%) 
17 

(65.4%) 

9 

(34.6%) 

Ο διευθυντής προλαμβάνει καταστάσεις 

και αντιμετωπίζει τους τομείς που 

χρειάζονται υποστήριξη. 

5 (0%) 
3 

(11.5%) 

16 

(61.5%) 

7 

(26.9%) 

Στα μέλη το προσωπικού παρέχονται 

ευκαιρίες για να εισάγουν αλλαγές. 

6 (0%) 
2 

(7.7%) 

16 

(61.5%) 

8 

(30.8%) 

Ο διευθυντής μοιράζεται την ευθύνη και 

τις αμοιβές για τις καινοτόμες δράσεις. 

7 (0%) (0%) 
13 

(50.0%) 

13 

(50.0%) 

Ο διευθυντής συμμετέχει δημοκρατικά 

με το προσωπικό και μοιράζεται  τη 

δύναμη και την εξουσία της θέσης. 

8 (0%) 
6 

(23.1%) 

16 

(61.5%) 

4 

(15.4%) 

Η ηγεσία καλλιεργείται και προωθείται 

ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού. 

9 (0%) 
4 

(15.4%) 

15 

(57.7%) 

7 

(26.9%) 

Η λήψη αποφάσεων πραγματοποιείται 

στο σύλλογο διδασκόντων  και σε 

επιτροπές με τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, των μαθητών, διευθυντή 

και γονέων σε επίπεδο τάξης και 

θεματικών τομέων μαθημάτων. 

10 (0%) 
5 

(19.2%) 

15 

(57.7%) 

6 

(23.1%) 

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

αναλαμβάνουν την ευθύνη και 

λογοδοτούν για τη μάθηση του κάθε 

μαθητή, χωρίς να απαιτείται άσκηση 

πίεσης από ανώτερη αρχή. 

11 (0%) 
3 

(11.5%) 

17 

(65.4%) 

6 

(23.1%) 

Τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν 

πολλαπλές πηγές δεδομένων για να 

πάρουν αποφάσεις σχετικά με τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. 

Πίνακας 7: Κατανομή απαντήσεων ανά πρόταση στη διάσταση  

«Μοιρασμένη και Υποστηρικτική Ηγεσία» 

 

Παρατηρώντας τις παραπάνω προτάσεις για την Ηγεσία, η πλέον προβληματική 

κατάσταση εμφανίζεται στην πρόταση 8, που έχει μάλιστα Μ.Ο.  απαντήσεων 
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μικρότερο του 3. Ο τρόπος διοίκησης φαίνεται λοιπόν να είναι ακόμα αρκετά 

διευθυντοκεντρικός. Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου μάλιστα, αισθάνονται 

αρκετά ανασφαλή στην ανάληψη πρωτοβουλιών, όπως αυτό φαίνεται στο σχετικά όχι 

υψηλό Μ.Ο.  απαντήσεων της πρότασης 5. Επομένως, δράσεις θα πρέπει να 

αναληφθούν στο μέλλον, για τη διευθέτηση αυτής της κατάστασης, παρά τους 

όποιους περιορισμούς υπάρχουν από το θεσμικό πλαίσιο. 

Προϋποθέσεις για μια τέτοιου είδους διευθέτηση υπάρχουν, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου αναγνωρίζουν το δημοκρατικό τρόπο διοίκησης, όπως 

αυτό καταγράφεται από τους υψηλούς Μ.Ο. απαντήσεων και χωρίς καμιά διαφωνία 

στις προτάσεις 2 και 7. Έλλειψη διαφωνίας παρατηρείται και στις απαντήσεις της 

πρότασης 1, όπου φαίνεται ότι το περιβάλλον του σχολείου δίνει την ευκαιρία στους 

εκπαιδευτικούς να διαισθάνονται και να αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους 

αναλογεί. Ειδικότερα τώρα, χωρίς διαφωνία, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να διάκεινται 

θετικά προς το πρόσωπο του διευθυντή, όπως αυτό μπορεί να φανεί στις προτάσεις 2, 

4, 6 και 7. 

Χαμηλότεροι Μ.Ο. απαντήσεων και με αρκετές διαφωνίες καταγράφονται στις 

προτάσεις 9, 10 και 11. Μια προσεκτική ανάγνωση των προτάσεων αυτών δείχνει ότι 

οι προτάσεις αυτές περιγράφουν κυρίαρχα χαρακτηριστικά των ΕΚΜ. Τα 

αποτελέσματα επομένως μπορούν να θεωρηθούν αναμενόμενα, αφού το σχολείο δεν 

λειτουργεί ως ΕΚΜ. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός, στο κατά πόσον το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

τίθεται μια ερώτηση, μπορεί να επηρεάσει και την απάντηση της. Για παράδειγμα, 

ανάλογες προτάσεις της πρότασης 3, από τη διάσταση των Υποστηρικτικών 

Συνθηκών-Δομών μπορούν να θεωρηθούν οι προτάσεις 50, 52, ακόμα και η 51. Τα 

αποτελέσματα από αυτές καταγράφουν όλα χαμηλότερους Μ.Ο. από αυτόν της 

πρότασης 3. Ανάλογη επίσης της πρότασης 11, μπορεί να θεωρηθεί και η πρόταση 20 

από τη διάσταση των Κοινών Αξιών, που και αυτή εμφανίζει στο αποτέλεσμα των 

απαντήσεων της χαμηλότερο Μ.Ο. από αυτόν της 11. 
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4.2.3.3 Απαντήσεις ανά πρόταση στη διάσταση «Κοινές Αξίες και Όραμα»                                   

(26 συμμετέχοντες) 

Κοινές Αξίες και Όραμα 

# 
Μέση 

βαθμολογία 

Τυπική 

Απόκλιση 
Κείμενο Πρότασης 

12. 3.00 0.49 
Ανάμεσα στο προσωπικό έχουν αναπτυχθεί κοινές 

ηθικές αξίες μέσω μιας συνεργατικής διαδικασίας. 

13. 3.23 0.43 

Οι κοινές ηθικές αξίες υποστηρίζουν κανόνες 

συμπεριφοράς που καθοδηγούν τις αποφάσεις 

σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

14. 3.12 0.77 

Tα μέλη του προσωπικού μοιράζονται το όραμα 

για τη βελτίωση του σχολείου που έχει 

αδιαπραγμάτευτη εστίαση στη μάθηση του κάθε 

μαθητή. 

15. 3.08 0.69 
Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με το όραμα 

και τις αξίες του σχολείου. 

16. 2.88 0.65 
Ανάμεσα στο προσωπικό έχει αναπτυχθεί ένα 

κοινό όραμα μέσω μιας συνεργατικής διαδικασίας. 

17. 3.23 0.76 

Οι στόχοι του σχολείου εστιάζουν στη μάθηση του 

μαθητή πέραν των βαθμολογιών και των 

επιδόσεων στα τεστ και διαγωνίσματα. 

18. 3.00 0.57 
Οι πολιτικές και τα προγράμματα του σχολείου 

είναι ευθυγραμμισμένα με το όραμα του σχολείου. 

19. 3.00 0.69 

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας συμμετέχουν 

ενεργά στη δημιουργία υψηλών προσδοκιών, που 

στόχος τους είναι να αυξήσουν την επιτυχία των 

μαθητών. 

20. 2.81 0.49 

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να δώσουν 

προτεραιότητα στις δράσεις εκείνες που στοχεύουν 

στην επίτευξη ενός κοινού οράματος. 

Πίνακας 8: Μέση βαθμολογία και Τυπική απόκλιση ανά πρόταση στη διάσταση  

«Κοινές Αξίες και Όραμα» 

 

Κοινές Αξίες και Όραμα 

Πρόταση 

# 
1 2 3 4 Κείμενο Πρότασης 

12 (0%) 
3 

(11.5%) 

20 

(76.9%) 

3 

(11.5%) 

Ανάμεσα στο προσωπικό έχουν 

αναπτυχθεί κοινές ηθικές αξίες μέσω 

μιας συνεργατικής διαδικασίας. 

13 (0%) (0%) 
20 

(76.9%) 

6 

(23.1%) 

Οι κοινές ηθικές αξίες υποστηρίζουν 

κανόνες συμπεριφοράς που 

καθοδηγούν τις αποφάσεις σχετικά με 
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τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

14 (0%) 
6 

(23.1%) 

11 

(42.3%) 

9 

(34.6%) 

Tα μέλη του προσωπικού μοιράζονται 

το όραμα για τη βελτίωση του 

σχολείου που έχει αδιαπραγμάτευτη 

εστίαση στη μάθηση του κάθε 

μαθητή. 

15 (0%) 
5 

(19.2%) 

14 

(53.8%) 

7 

(26.9%) 

Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα 

με το όραμα και τις αξίες του 

σχολείου. 

16 (0%) 
7 

(26.9%) 

15 

(57.7%) 

4 

(15.4%) 

Ανάμεσα στο προσωπικό έχει 

αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα μέσω 

μιας συνεργατικής διαδικασίας. 

17 
1 

(3.8%) 

2 

(7.7%) 

13 

(50.0%) 

10 

(38.5%) 

Οι στόχοι του σχολείου εστιάζουν στη 

μάθηση του μαθητή πέραν των 

βαθμολογιών και των επιδόσεων στα 

τεστ και διαγωνίσματα. 

18 (0%) 
4 

(15.4%) 

18 

(69.2%) 

4 

(15.4%) 

Οι πολιτικές και τα προγράμματα του 

σχολείου είναι ευθυγραμμισμένα με 

το όραμα του σχολείου. 

19 (0%) 
6 

(23.1%) 

14 

(53.8%) 

6 

(23.1%) 

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία 

υψηλών προσδοκιών, που στόχος τους 

είναι να αυξήσουν την επιτυχία των 

μαθητών. 

20 (0%) 
6 

(23.1%) 

19 

(73.1%) 

1 

(3.8%) 

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να 

δώσουν προτεραιότητα στις δράσεις 

εκείνες που στοχεύουν στην επίτευξη 

ενός κοινού οράματος. 

Πίνακας 9: Κατανομή απαντήσεων ανά πρόταση στη διάσταση «Κοινές Αξίες και Όραμα» 

 

Εκείνο που διαφαίνεται στις απαντήσεις της διάστασης των Κοινών Αξιών είναι 

καταρχήν η ύπαρξη κοινού οράματος (έστω και με επί μέρους διαφωνίες), κάτι που 

καταγράφεται κυρίως στις απαντήσεις της πρότασης 14. Ο ΜΟ των απαντήσεων, αν 

και πάνω από 3, δεν είναι τόσο υψηλός, όσο θα αναμένονταν. 

Οι εκπαιδευτικοί, μάλιστα του σχολείου, δεν φαίνεται να θεωρούν ότι το κοινό 

όραμα αυτό, έχει αναπτυχθεί μέσω μιας συνεργατικής διαδικασίας (πρόταση 16), ενώ 

οριακά γίνεται αυτό αποδεκτό για τις κοινές ηθικές αξίες. 

Παρά τα προαναφερθέντα όμως, η θεμελίωση και η ανάπτυξη του κοινού 

οράματος παρουσιάζει μια σημαντική δυναμική, όπως αυτή καταγράφεται στις 

απαντήσεις άλλων προτάσεων. Έτσι, ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι οι απαντήσεις 

στην πρόταση 17 , αλλά και στην πρόταση 13. Η πρόταση 17 δείχνει ότι το σχολείο 

δεν είναι βαθμοθηρικό, αλλά κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, που είναι η 
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ουσιαστική μάθηση (η έντονη διαφωνία 1 εκπαιδευτικού δεν φαίνεται να επηρεάζει 

τη συνολική άποψη). Επίσης, το γεγονός ότι υπάρχουν κοινές ηθικές αξίες, που 

καθοδηγούν τις παιδαγωγικές και διδακτικές αποφάσεις, και μάλιστα χωρίς καμιά 

διαφωνία (πρόταση 13), αποτελεί την απαραίτητη βάση, πάνω στην οποία μπορεί να 

θεμελιωθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω στο μέλλον το δόμημα του κοινού 

οράματος.  

Σε μια τέτοια κατεύθυνση μπορεί να αναμένεται και μεγαλύτερη συναίνεση στο 

πνεύμα των προτάσεων 18 και 19, που αποτελούν και βασικά συστατικά μιας ΕΚΜ. 

Το πλέον κυρίαρχο συστατικό μιας ΕΚΜ είναι η αξιοποίηση των δεδομένων στην 

επίτευξη του κοινού οράματος. Οι σχετικές απαντήσεις της πρότασης 20 

καταγράφουν το χαμηλότερο ΜΟ της διάστασης και μάλιστα με μεγάλο βαθμό 

συμφωνίας μεταξύ τους (ενδεικτικό του ισχυρισμού είναι η μικρή ΤΑ, αλλά και το ότι 

1 μόνο εκπαιδευτικός συμφώνησε απόλυτα με την πρόταση). Οι απαντήσεις όμως  

της πρότασης δεν πρέπει να ληφθούν ως αποθαρρυντικές, αφού μπορούν να 

θεωρηθούν και αναμενόμενες για ένα παραδοσιακό σχολείο, που δεν λειτουργεί ως 

ΕΚΜ.  

 

4.2.3.4 Απαντήσεις ανά πρόταση στη διάσταση «Συλλογική μάθηση και εφαρμογή» 

(26 συμμετέχοντες): 

Συλλογική μάθηση και εφαρμογή 

# 
Μέση 

βαθμολογία 

Τυπική 

Απόκλιση 
Κείμενο Πρότασης 

21. 2.69 0.55 

Τα μέλη του προσωπικού εργάζονται μαζί στην 

αναζήτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στρατηγικών 

και εφαρμόζουν αυτή τη νέα μάθηση στην εργασία 

τους. 

22. 3.04 0.77 

Ειλικρινείς  και ισότιμες συναδελφικές σχέσεις 

επικρατούν ανάμεσα σε όλα τα μέλη του 

προσωπικού που αντανακλούν τη δέσμευση τους 

στην κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση του 

σχολείου. 

23. 2.88 0.65 

Τα μέλη του προσωπικού σχεδιάζουν και 

εργάζονται από κοινού στην αναζήτηση λύσεων για 

την αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών του 

μαθητή. 

24. 2.81 0.63 
Ποικιλία ευκαιριών και δομών υπάρχει για 

συλλογική μάθηση, μέσω ανοιχτού διαλόγου. 
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25. 2.81 0.69 

Τα μέλη του προσωπικού συμμετέχουν σε ένα 

διάλογο που αντανακλά το σεβασμό για τις 

διαφορετικές ιδέες που οδηγούν σε μια συνεχή 

αναζήτηση. 

26. 2.92 0.69 
Η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού 

επικεντρώνεται στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

27. 2.58 0.58 

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας μαθαίνουν μαζί 

και εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις στην επίλυση 

προβλημάτων. 

28. 3.04 0.45 
Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου επιλέγουν 

προγράμματα που ενισχύουν τη μάθηση. 

29. 2.54 0.58 

Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου συνεργατικά 

αναλύουν πολλαπλές πηγές δεδομένων για να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των 

διδακτικών πρακτικών. 

30. 2.62 0.75 

Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου συνεργατικά 

αναλύουν  την εργασία των μαθητών για να 

βελτιώσουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Πίνακας 10: Μέση βαθμολογία και Τυπική απόκλιση ανά πρόταση στη διάσταση  

«Συλλογική μάθηση και εφαρμογή» 

 

Συλλογική μάθηση και εφαρμογή 

Πρόταση 

# 
1 2 3 4 Κείμενο Πρότασης 

21 (0%) 
9 

(34.6%) 

16 

(61.5%) 

1 

(3.8%) 

Τα μέλη του προσωπικού εργάζονται 

μαζί στην αναζήτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στρατηγικών και 

εφαρμόζουν αυτή τη νέα μάθηση στην 

εργασία τους. 

22 
1 

(3.8%) 

4 

(15.4%) 

14 

(53.8%) 

7 

(26.9%) 

Ειλικρινείς  και ισότιμες συναδελφικές 

σχέσεις επικρατούν ανάμεσα σε όλα τα 

μέλη του προσωπικού που 

αντανακλούν τη δέσμευση τους στην 

κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση του 

σχολείου. 

23 (0%) 
7 

(26.9%) 

15 

(57.7%) 

4 

(15.4%) 

Τα μέλη του προσωπικού σχεδιάζουν 

και εργάζονται από κοινού στην 

αναζήτηση λύσεων για την 

αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών 

του μαθητή. 

24 (0%) 
8 

(30.8%) 

15 

(57.7%) 

3 

(11.5%) 

Ποικιλία ευκαιριών και δομών υπάρχει 

για συλλογική μάθηση, μέσω ανοιχτού 

διαλόγου. 

25 (0%) 
9 

(34.6%) 

13 

(50.0%) 

4 

(15.4%) 

Τα μέλη του προσωπικού συμμετέχουν 

σε ένα διάλογο που αντανακλά το 
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σεβασμό για τις διαφορετικές ιδέες 

που οδηγούν σε μια συνεχή 

αναζήτηση. 

26 (0%) 
7 

(26.9%) 

14 

(53.8%) 

5 

(19.2%) 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του 

προσωπικού επικεντρώνεται στη 

διδασκαλία και τη μάθηση. 

27 (0%) 
12 

(46.2%) 

13 

(50.0%) 

1 

(3.8%) 

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

μαθαίνουν μαζί και εφαρμόζουν τις 

νέες γνώσεις στην επίλυση 

προβλημάτων. 

28 (0%) 
2 

(7.7%) 

21 

(80.8%) 

3 

(11.5%) 

Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου 

επιλέγουν προγράμματα που ενισχύουν 

τη μάθηση. 

29 (0%) 
13 

(50.0%) 

12 

(46.2%) 

1 

(3.8%) 

Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου 

συνεργατικά αναλύουν πολλαπλές 

πηγές δεδομένων για να αξιολογήσουν 

την αποτελεσματικότητα των 

διδακτικών πρακτικών. 

30 (0%) 
14 

(53.8%) 

8 

(30.8%) 

4 

(15.4%) 

Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου 

συνεργατικά αναλύουν  την εργασία 

των μαθητών για να βελτιώσουν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. 

Πίνακας  11: Κατανομή απαντήσεων ανά πρόταση στη διάσταση  

«Συλλογική μάθηση και εφαρμογή» 

 

Εκείνο που φαίνεται από τις απαντήσεις των ερωτώμενων, είναι ότι καταρχήν 

υπάρχει η βάση των καλών σχέσεων, όπως αυτό καταγράφεται στις απαντήσεις της 

πρότασης 22. Ανάλογη πρόταση, με ανάλογα αποτελέσματα, αλλά σε άλλο πλαίσιο, 

μπορεί να θεωρηθεί η πρόταση 38. 

Συλλογική Μάθηση και Εφαρμογή της φαίνεται όμως να συμβαίνει κατά κύριο 

λόγο στα προγράμματα του σχολείου. Έτσι, ΜΟ μεγαλύτερος του 3 παρατηρείται 

στην πρόταση 28. Μια ανάλογη πρόταση με ανάλογα αποτελέσματα μπορεί να 

θεωρηθεί και η 18. 

Στις υπόλοιπες προτάσεις οι ΜΟ είναι μικρότεροι του 3. Παρά το γεγονός αυτό, 

τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικά, αφού αυτά πρέπει να 

κριθούν στα πλαίσια ενός παραδοσιακού σχολείου και όχι μιας ΕΚΜ με τις 

συνακόλουθες οργανωτικές και άλλες δομές της. Για παράδειγμα, οι χαμηλότεροι 

ΜΟ παρατηρούνται στις προτάσεις 29, 30 και 21. Οι προτάσεις αυτές περιγράφουν 

πρακτικές που είναι συνήθεις σε μια ΕΚΜ και συχνά αποτελούν μέρους της 

καθημερινότητας των εκπαιδευτικών της. 
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Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν του σχολείου, σε σχετικά υψηλά ποσοστά θεωρούν ότι η 

επαγγελματική ανάπτυξη στόχο έχει τον ίδιο το μαθητή (πρόταση 26). Θεωρούν 

επίσης, ότι από κοινού προσπαθούν να καλύψουν τις παιδαγωγικές, μαθησιακές και 

άλλες ανάγκες των μαθητών τους (πρόταση 23). Επίσης, θεωρούν ότι συζητούν για 

τις ανάγκες αυτές των μαθητών τους και κατ επέκταση αναζητούν λύσεις και για την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη (προτάσεις 24 και 25). 

 

4.2.3.5  Απαντήσεις ανά πρόταση στη διάσταση «Κοινές Προσωπικές Πρακτικές» 

(26 συμμετέχοντες) 

Κοινές Προσωπικές Πρακτικές 

# 
Μέση 

βαθμολογία 

Τυπική 

Απόκλιση 
Κείμενο Πρότασης 

31. 2.42 0.64 

Στα μέλη του προσωπικού δίνονται ευκαιρίες για 

να παρατηρούν συναδέλφους τους και να 

προσφέρουν ενθάρρυνση. 

32. 2.58 0.70 

Τα μέλη του προσωπικού ανατροφοδοτούν τους 

συναδέλφους τους σε σχέση με τις διδακτικές 

πρακτικές. 

33. 3.19 0.57 

Τα μέλη του προσωπικού ανεπίσημα μοιράζονται 

ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της μάθησης 

των μαθητών τους. 

34. 2.69 0.62 

Τα μέλη του προσωπικού σε συνεργασία 

αξιολογούν την εργασία των μαθητών για να 

μοιραστούν και να βελτιώσουν διδακτικές 

πρακτικές. 

35. 2.31 0.47 
Ευκαιρίες δίνονται στα μέλη του προσωπικού για 

αμφίδρομες σχέσεις κόουτς και μέντορα.. 

36. 2.73 0.60 

Άτομα και ομάδες από το προσωπικό έχουν την 

ευκαιρία να αξιοποιήσουν τη μάθηση και να 

μοιραστούν τα αποτελέσματα των πρακτικών τους. 

37. 2.73 0.60 

Τα μέλη του προσωπικού σε τακτική βάση 

μοιράζονται τις πληροφορίες από την εργασία των 

μαθητών με στόχο τη συνολική βελτίωση του 

σχολείου. 

Πίνακας 12: Μέση βαθμολογία και Τυπική απόκλιση ανά πρόταση στη διάσταση  

«Κοινές Προσωπικές Πρακτικές» 
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Κοινές Προσωπικές Πρακτικές 

Πρόταση 

# 
1 2 3 4 Κείμενο Πρότασης 

31 
1 

(3.8%) 

14 

(53.8%) 

10 

(38.5%) 

1 

(3.8%) 

Στα μέλη του προσωπικού δίνονται 

ευκαιρίες για να παρατηρούν 

συναδέλφους τους και να προσφέρουν 

ενθάρρυνση. 

32 
1 

(3.8%) 

11 

(42.3%) 

12 

(46.2%) 

2 

(7.7%) 

Τα μέλη του προσωπικού 

ανατροφοδοτούν τους συναδέλφους 

τους σε σχέση με τις διδακτικές 

πρακτικές. 

33 (0%) 
2 

(7.7%) 

17 

(65.4%) 

7 

(26.9%) 

Τα μέλη του προσωπικού ανεπίσημα 

μοιράζονται ιδέες και προτάσεις για 

τη βελτίωση της μάθησης των 

μαθητών τους. 

34 (0%) 
10 

(38.5%) 

14 

(53.8%) 

2 

(7.7%) 

Τα μέλη του προσωπικού σε 

συνεργασία αξιολογούν την εργασία 

των μαθητών για να μοιραστούν και 

να βελτιώσουν διδακτικές πρακτικές. 

35 (0%) 
18 

(69.2%) 

8 

(30.8%) 
(0%) 

Ευκαιρίες δίνονται στα μέλη του 

προσωπικού για αμφίδρομες σχέσεις 

κόουτς και μέντορα.. 

36 (0%) 
9 

(34.6%) 

15 

(57.7%) 

2 

(7.7%) 

Άτομα και ομάδες από το προσωπικό 

έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν 

τη μάθηση και να μοιραστούν τα 

αποτελέσματα των πρακτικών τους. 

37 (0%) 
9 

(34.6%) 

15 

(57.7%) 

2 

(7.7%) 

Τα μέλη του προσωπικού σε τακτική 

βάση μοιράζονται τις πληροφορίες 

από την εργασία των μαθητών με 

στόχο τη συνολική βελτίωση του 

σχολείου. 

Πίνακας 13: Κατανομή απαντήσεων ανά πρόταση στη διάσταση  

«Κοινές Προσωπικές Πρακτικές» 

 

Η διάσταση αυτή είναι ίσως η πλέον χαρακτηριστική για να σηματοδοτήσει την 

αλλαγή ενός σχολείου από τη λειτουργία του ως παραδοσιακού σε ένα σχολείο που 

αποτελεί μια ΕΚΜ. Οι Κοινές Προσωπικές Πρακτικές είναι τρόπος για να «ανοίξουν 

οι κλειστές αίθουσες» των εκπαιδευτικών, να γίνει ανάδραση των καλών και μη 

πρακτικών, να υπάρξει εσωτερική λογοδοσία και έτσι να δοθεί μια συνολική και 

πειστική απάντηση στο θέμα της αξιολόγησης. 

Το γεγονός λοιπόν, ότι εμφανίζονται οι χαμηλότεροι ΜΟ στις απαντήσεις των 

ερωτώμενων είναι αναμενόμενο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο υψηλότερος ΜΟ και 

μάλιστα με τις λιγότερες διαφωνίες παρατηρείται στις απαντήσεις της πρότασης 33 
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(μιλάει για ανεπίσημη συνεργασία των εκπαιδευτικών). Αυτό, μπορεί να θεωρηθεί 

ελπιδοφόρο μεν, αλλά είναι συγχρόνως και δηλωτικό της λειτουργίας του σχολείου 

ως παραδοσιακού. 

Ο χαμηλός ΜΟ και μάλιστα με μεγάλη συμφωνία των ερωτώμενων στην 

πρόταση 35 έρχεται να ενισχύσει τον προηγούμενο ισχυρισμό (πέραν της χαμηλής 

ΤΑ, δεν υπάρχουν απαντήσεις στις ακραίες θέσεις Διαφωνώ Πολύ-Συμφωνώ Πολύ). 

Να σημειωθεί, ότι στο παρελθόν η πολιτεία προσπάθησε (ανεπιτυχώς προφανώς) 

νομοθετικά να επιβάλλει τέτοιες σχέσεις κόουτς και μέντορα. 

 

4.2.3.6 Απαντήσεις ανά πρόταση στη διάσταση «Υποστηρικτικές Συνθήκες – 

Σχέσεις» (26 συμμετέχοντες) 

Υποστηρικτικές Συνθήκες – Σχέσεις 

# 
Μέση 

βαθμολογία 

Τυπική 

Απόκλιση 
Κείμενο Πρότασης 

38. 3.08 0.80 

Τα μέλη του προσωπικού και οι μαθητές νοιάζονται 

ο ένας για τον άλλο και αυτή η σχέση έχει χτιστεί 

πάνω στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη. 

39. 2.92 0.69 

Μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και σεβασμού 

υπάρχει για την ανάληψη πρωτοβουλιών που 

εμπεριέχουν κινδύνους. 

40. 3.31 0.68 
Εξαιρετικά επιτεύγματα αναγνωρίζονται και 

γιορτάζονται τακτικά στο σχολείο μας. 

41. 2.96 0.45 

Το προσωπικό του σχολείου και τα υπόλοιπα μέλη 

της σχολικής κοινότητας επιδεικνύουν μια σταθερή 

και ενιαία προσπάθεια για να ενσωματώσουν την 

αλλαγή στην κουλτούρα του σχολείου. 

42. 3.12 0.52 

Οι σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού είναι 

η βάση για ειλικρινή και με σεβασμό εξέταση των 

δεδομένων επίτευξης των στόχων του σχολείου με 

στόχο να βελτιώσουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Πίνακας 14: Μέση βαθμολογία και Τυπική απόκλιση ανά πρόταση στη διάσταση 

«Υποστηρικτικές Συνθήκες – Σχέσεις» 

 

Υποστηρικτικές Συνθήκες – Σχέσεις 

Πρόταση 

# 
1 2 3 4 Κείμενο Πρότασης 

38 
1 

(3.8%) 

4 

(15.4%) 

13 

(50.0%) 

8 

(30.8%) 

Τα μέλη του προσωπικού και οι 

μαθητές νοιάζονται ο ένας για τον 

άλλο και αυτή η σχέση έχει χτιστεί 

πάνω στον αμοιβαίο σεβασμό και την 
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εμπιστοσύνη. 

39 (0%) 
7 

(26.9%) 

14 

(53.8%) 

5 

(19.2%) 

Μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και 

σεβασμού υπάρχει για την ανάληψη 

πρωτοβουλιών που εμπεριέχουν 

κινδύνους. 

40 (0%) 
3 

(11.5%) 

12 

(46.2%) 

11 

(42.3%) 

Εξαιρετικά επιτεύγματα 

αναγνωρίζονται και γιορτάζονται 

τακτικά στο σχολείο μας. 

41 (0%) 
3 

(11.5%) 

21 

(80.8%) 

2 

(7.7%) 

Το προσωπικό του σχολείου και τα 

υπόλοιπα μέλη της σχολικής 

κοινότητας επιδεικνύουν μια σταθερή 

και ενιαία προσπάθεια για να 

ενσωματώσουν την αλλαγή στην 

κουλτούρα του σχολείου. 

42 (0%) 
2 

(7.7%) 

19 

(73.1%) 

5 

(19.2%) 

Οι σχέσεις μεταξύ των μελών του 

προσωπικού είναι η βάση για ειλικρινή 

και με σεβασμό εξέταση των 

δεδομένων επίτευξης των στόχων του 

σχολείου με στόχο να βελτιώσουν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. 

Πίνακας 15: Κατανομή απαντήσεων ανά πρόταση στη διάσταση  

«Υποστηρικτικές Συνθήκες – Σχέσεις» 
 

Από τις παραπάνω απαντήσεις φαίνεται ότι οι σχέσεις μεταξύ των μελών της 

σχολικής κοινότητας είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Να σημειωθεί, ότι υπάρχει μόνο μια 

απάντηση στη διάσταση αυτή, όπου δηλώνεται έντονη διαφωνία (πρόταση 38). Αυτό 

δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντιθέσεις, ακόμα και σε κάποιο βαθμό προσωπικές 

διαμάχες. Όλα αυτά όμως παραμερίζονται, όπως αυτό φαίνεται στις απαντήσεις της 

πρότασης 41 (ο ΜΟ είναι οριακά κάτω από το 3 και με μεγάλη συμφωνία-μικρή ΤΑ), 

που δείχνει και το στόχο που έχει το σχολείο. 

Παρόμοια οι απαντήσεις της πρότασης 39 (που μπορεί να θεωρηθεί ανάλογη της 

πρότασης 5), στα αποτελέσματα της δείχνει ξανά την ανασφάλεια που αισθάνονται οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Να σημειωθεί ότι ο ΜΟ 

των απαντήσεων της πρότασης 39 είναι μικρότερος αυτού της πρότασης 5. Για μια 

ακόμα φορά, φαίνεται πόσο καθοριστικό είναι το πλαίσιο στο οποίο δίνεται μια 

απάντηση, εν προκειμένω, σε διαφορετική διάσταση του ερωτηματολογίου. 
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4.2.3.7 Απαντήσεις ανά πρόταση στη διάσταση «Υποστηρικτικές Συνθήκες – 

Δομές» (26 συμμετέχοντες) 

Υποστηρικτικές Συνθήκες – Δομές 

# 
Μέση 

βαθμολογία 

Τυπική 

Απόκλιση 
Κείμενο Πρότασης 

43. 2.88 0.65 
Στο προσωπικό παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος 

για να διευκολυνθεί η συνεργατική εργασία. 

44. 2.81 0.80 
Το σχολικό πρόγραμμα προάγει τη συλλογική 

μάθηση και την κοινή πρακτική. 

45. 2.19 0.63 
Οικονομικοί πόροι είναι διαθέσιμοι για 

επαγγελματική ανάπτυξη. 

46. 2.65 0.75 
Κατάλληλη τεχνολογία και εκπαιδευτικό υλικό 

είναι διαθέσιμα για το προσωπικό. 

47. 2.54 0.71 
Κατάλληλοι άνθρωποι παρέχουν τεχνογνωσία και 

υποστήριξη για συνεχή μάθηση. 

48. 2.96 0.60 Το σχολείο είναι καθαρό, ελκυστικό και φιλόξενο. 

49. 2.73 0.67 

Το ωράριο εργασίας και η απόσταση της κατοικίας 

από το σχολείο επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ 

των μελών του προσωπικού σε επίπεδο τάξης και 

θεματικού τομέα μαθημάτων. 

50. 3.08 0.69 
Συστήματα επικοινωνίας εξασφαλίζουν τη ροή 

πληροφοριών μεταξύ των μελών του προσωπικού. 

51. 2.88 0.71 

Συστήματα επικοινωνίας εξασφαλίζουν τη ροή 

πληροφοριών σε όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. 

52. 3.23 0.43 

Δεδομένα του σχολείου οργανώνονται και είναι 

διαθέσιμα για εύκολη πρόσβαση στα μέλη του 

προσωπικού. 

Πίνακας 16: Μέση βαθμολογία και Τυπική απόκλιση ανά πρόταση στη διάσταση 

«Υποστηρικτικές Συνθήκες– Δομές» 

 

 Υποστηρικτικές Συνθήκες – Δομές 

Πρόταση 

# 
1 2 3 4 Κείμενο Πρότασης 

43 (0%) 
7 

(26.9%) 

15 

(57.7%) 

4 

(15.4%) 

Στο προσωπικό παρέχεται ο 

απαραίτητος χρόνος για να 

διευκολυνθεί η συνεργατική εργασία. 

44 
1 

(3.8%) 

8 

(30.8%) 

12 

(46.2%) 

5 

(19.2%) 

Το σχολικό πρόγραμμα προάγει τη 

συλλογική μάθηση και την κοινή 

πρακτική. 

45 2 18 5 1 Οικονομικοί πόροι είναι διαθέσιμοι 
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(7.7%) (69.2%) (19.2%) (3.8%) για επαγγελματική ανάπτυξη. 

46 
2 

(7.7%) 

7 

(26.9%) 

15 

(57.7%) 

2 

(7.7%) 

Κατάλληλη τεχνολογία και 

εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα 

για το προσωπικό. 

47 
2 

(7.7%) 

9 

(34.6%) 

14 

(53.8%) 

1 

(3.8%) 

Κατάλληλοι άνθρωποι παρέχουν 

τεχνογνωσία και υποστήριξη για 

συνεχή μάθηση. 

48 (0%) 
5 

(19.2%) 

17 

(65.4%) 

4 

(15.4%) 

Το σχολείο είναι καθαρό, ελκυστικό 

και φιλόξενο. 

49 
1 

(3.8%) 

7 

(26.9%) 

16 

(61.5%) 

2 

(7.7%) 

Το ωράριο εργασίας και η απόσταση 

της κατοικίας από το σχολείο 

επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των 

μελών του προσωπικού σε επίπεδο 

τάξης και θεματικού τομέα 

μαθημάτων. 

50 
1 

(3.8%) 

2 

(7.7%) 

17 

(65.4%) 

6 

(23.1%) 

Συστήματα επικοινωνίας 

εξασφαλίζουν τη ροή πληροφοριών 

μεταξύ των μελών του προσωπικού. 

51 
1 

(3.8%) 

5 

(19.2%) 

16 

(61.5%) 

4 

(15.4%) 

Συστήματα επικοινωνίας 

εξασφαλίζουν τη ροή πληροφοριών σε 

όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

52 (0%) (0%) 
20 

(76.9%) 

6 

(23.1%) 

Δεδομένα του σχολείου οργανώνονται 

και είναι διαθέσιμα για εύκολη 

πρόσβαση στα μέλη του προσωπικού. 

Πίνακας 17: Κατανομή απαντήσεων ανά πρόταση στη διάσταση  

«Υποστηρικτικές Συνθήκες – Δομές» 

 

Ξεκινώντας την ανάλυση των προτάσεων της διάστασης από την πλέον 

προβληματική κατάσταση, αυτή φαίνεται να είναι της επαγγελματικής ανάπτυξης, σε 

συνάρτηση με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους (πρόταση 45). Η οικονομική 

κατάσταση της χώρας είναι βέβαια γνωστή και επομένως τα αποτελέσματα από τις 

απαντήσεις στη συγκεκριμένη πρόταση είναι λίγο-πολύ αναμενόμενα. Εκείνο που 

πρέπει να επισημανθεί είναι η τάση, που φαίνεται να επικρατεί παγκόσμια, 

αναφορικά με την ευθύνη της πολιτείας για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

δημοσίων υπαλλήλων. Το οικονομικό βάρος αυτής της διαδικασίας καλούνται πλέον 

να αναλάβουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η χρήση εκφράσεων, όπως «δια βίου μάθηση», 

αντί παλαιοτέρων, όπως «δια βίου εκπαίδευση», μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. 

Όσον αφορά τώρα, ζητήματα ροής πληροφοριών και δεδομένων του σχολείου 

προς τους εκπαιδευτικούς, αυτά είναι μάλλον σε πολύ καλό επίπεδο (προτάσεις 50 

και 52). Ένα μικρό πρόβλημα (πρόταση 51) εμφανίζεται στο θέμα της επικοινωνίας 

με την ευρύτερη σχολική κοινότητα (συμπεριλαμβανομένων δηλ. κυρίως των 
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γονέων-κηδεμόνων και μαθητών)  και είναι κάτι που χρήζει βελτιώσεων. Θα πρέπει 

επίσης, να ειπωθεί ότι δεν είναι σίγουρο τι αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί στην 

πρόταση 52 με την έκφραση «δεδομένα του σχολείου». Οι εκπαιδευτικοί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό και με μεγάλη συμφωνία μεταξύ τους (μάλιστα χωρίς καμιά διαφωνία) 

απαντούν ότι είναι πολύ καλά οργανωμένα και γρήγορα διαθέσιμα σε αυτούς. Το 

ερώτημα είναι αν στις απαντήσεις τους έχουν λάβει υπόψη το θέμα της έγκαιρης 

αξιολόγησης των μαθητών (η επίσημη αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίου γίνεται 

κάθε τρίμηνο).  

Στο πως αντιλαμβάνονται την κάθε πρόταση, ένα άλλο παράδειγμα είναι η 

πρόταση 47. Εδώ οι εκπαιδευτικοί, σε σχετικά χαμηλό ποσοστό αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη υποστηρικτικού προσωπικού στην εργασία τους. Είναι σχεδόν σίγουρο, ότι 

στις απαντήσεις τους δεν έχουν συμπεριλάβει, ως τέτοιου είδους προσωπικό, τους 

ίδιους τους συναδέλφους τους στο σχολείο. Γενικά, προσωπική αίσθηση του 

γράφοντος είναι ότι στα παραδοσιακά σχολεία οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, ότι σε κάθε 

εκπαιδευτικό πρόβλημα τους πρέπει να υπάρχουν εξωτερικοί «ειδήμονες» που 

οφείλουν να τους υποστηρίζουν και να βοηθούν στην επίλυση του. 

Στη συνέχεια, οι απαντήσεις στις υπόλοιπες προτάσεις για τις δομές του σχολείου 

μπορούν να θεωρηθούν αρκετά ικανοποιητικές , αν και έχουν όλες ΜΟ μικρότερο 

του 3, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, του δεσμευτικού 

νομοθετικού πλαισίου στα σχολεία και βέβαια του γεγονότος ότι το σχολείο δεν 

λειτουργεί ως ΕΚΜ. 

Στο τέλος της ανάλυσης αυτής, αξίζει να επισημανθεί η ελπιδοφόρα προοπτική 

που δίνουν οι εκπαιδευτικοί, με την καλή εικόνα που έχουν για το σχολείο τους, παρά 

την παλαιότητα του (πρόταση 48 με ΜΟ απαντήσεων λίγο μικρότερο από το 3). 

  

4.2.4 Διερεύνηση της υπόθεσης μετατροπής του σχολείου σε ΕΚΜ 

 

Ανάλυση των απαντήσεων στην πρόταση «Εάν εξασφαλίζονταν τα εργασιακά 

μου δικαιώματα, θα επιθυμούσα τη μετατροπή του σχολείου μου σε ΕΚΜ» 

1 2 3 4 

(0%) 4 (15.4%) 16 (61.5%) 6 (23.1%) 

Πίνακας 18: Κατανομή απαντήσεων στην πρόταση επιθυμίας                                                                  

για μετατροπή της σχολικής μονάδας σε ΕΚΜ 
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Μέσος Όρος: 
(Άθροισμα βαθμολογιών απαντήσεων / αριθμό ερωτώμενων) 

3.08 

Τυπική Απόκλιση: 
0.62 

 

Πίνακας  19: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση                                                                                        

στην πρόταση επιθυμίας για μετατροπή της σχολικής μονάδας σε ΕΚΜ 

  Η ανάλυση των ευρημάτων στην απάντηση της ερώτησης «Εάν εξασφαλίζονταν 

τα εργασιακά μου δικαιώματα, θα επιθυμούσα τη μετατροπή του σχολείου μου σε 

ΕΚΜ» δείχνει μια ευρεία αποδοχή με μικρή διαφοροποίηση στον πληθυσμό των 

ερωτώμενων. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει απάντηση «Διαφωνώ πολύ» και οι 

περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνονται στο χαρακτηρισμό «Συμφωνώ». 

Αν η πρόταση για μετατροπή του σχολείου σε ΕΚΜ θεωρηθεί μια αγαθών 

προθέσεων, τα θετικά ευρήματα θα μπορούσαν ίσως να αναχθούν και στο συνολικό 

πληθυσμό των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι το επιχείρημα, ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι οι στυγνοί επαγγελματίες, αλλά επιθυμούν το καλό των 

μαθητών τους. 

Παραμένοντας όμως στο επίπεδο της υπό διερεύνηση σχολικής μονάδας, τα 

ενθαρρυντικά ευρήματα της ερώτησης έρχονται να ενισχύσουν τα προηγούμενα από 

το PLC-R για το καλό κλίμα που επικρατεί στο σχολείο. Η επιφύλαξη στις 

απαντήσεις δεν θα πρέπει να αποδοθεί στο σχολείο, αλλά στο γενικότερο κλίμα 

ανασφάλειας που βιώνουν όλοι οι πολίτες της χώρας. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί 

έχουν βιώσει, με αρνητικό μάλλον πρόσημο, προσπάθειες αλλαγών στο χώρο της 

παιδείας, ενώ πιθανολογούνται και άλλες στο εγγύς μέλλον. 

 

4.2.5 Διερεύνηση απόψεων υποομάδων 

 

Στις επόμενες ενότητες μελετώνται οι απόψεις, για τις διαστάσεις των ΕΚΜ, 

υποομάδων των εκπαιδευτικών του σχολείου, ταξινομημένες με διαφορετικά κριτήρια 

(ανά φύλο, ηλικία, επίπεδο μόρφωσης, επίπεδο γνώσης Η/Υ, βαθμό επίγνωσης της 

εικόνας του σχολείου και ανά βαθμό συμφωνίας στη μετεξέλιξη του σχολείου σε 

ΕΚΜ).  
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4.2.5.1 Διερεύνηση απόψεων ανά φύλο 

 
Σχήμα 2: Γραφική Παράσταση Μέσου Όρου των απαντήσεων ανά φύλο 

στις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ 

 

Φύλο # 

Μέσος 

Όρος/Τ

υπική 

Απόκλι

ση  

Μοιρασμένη 

και 

Υποστηρικτι

κή Ηγεσία 

Κοινές 

Αξίες και 

Όραμα 

Συλλογική 

Μάθηση και 

Εφαρμογή 

Κοινές 

Προσωπικέ

ς 

Πρακτικές 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Σχέσεις 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Δομές 

Γυναίκα 14 
Μ.Ο. 3.18 2.97 2.82 2.65 3.06 2.73 

Τ.Α. 0.57 0.61 0.64 0.63 0.66 0.63 

Άντρας 12 
Μ.Ο. 3.31 3.12 2.76 2.68 3.10 2.88 

Τ.Α. 0.62 0.65 0.67 0.68 0.63 0.79 

Πίνακας 20: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των απαντήσεων ανά φύλο  

στις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ 

 

Διερευνώντας τυχόν διαφορετική συμπεριφορά υποομάδων που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο, η ανάλυση θα ξεκινήσει από τη διαφοροποίηση ως προς το φύλο. 

Εκείνο που εύκολα συνάγεται ως συμπέρασμα από το προηγούμενο σχήμα και τον 
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πίνακα, αν εξαιρέσουμε την τρίτη διάσταση, είναι ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι 

πιο επιφυλακτικές στις εκτιμήσεις τους, απ΄ ότι οι άντρες συνάδελφοι τους. Μάλιστα, 

φαίνεται να μην μετέχουν και οριακά στο όραμα του σχολείου. Μια γρήγορη 

ερμηνεία, που θα μπορούσε να γίνει, είναι ότι το σχολείο έχει άντρα διευθυντή. Τα 

όποια συμπεράσματα όμως θα πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι οι προσωρινά 

τοποθετημένοι στο σχολείο εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν καλά το σχολείο και είναι 

γυναίκες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα από τα 

σχήματα 3 και 6 και τους αντίστοιχους πίνακες 19 και 21. 

 

4.2.5.2 Διερεύνηση απόψεων ανά ηλικία 

 
Σχήμα 3: Γραφική Παράσταση Μέσου Όρου των απαντήσεων ανά ηλικίες 

στις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ 
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Ηλικία # 
Μέσος 

Όρος/Τυπική 

Απόκλιση  

Μοιρασμένη 

και 

Υποστηρικτική 

Ηγεσία 

Κοινές 

Αξίες 

και 

Όραμα 

Συλλογική 

Μάθηση 

και 

Εφαρμογή 

Κοινές 

Προσωπικές 

Πρακτικές 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Σχέσεις 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Δομές 

-40 3 
Μ.Ο. 3.33 2.74 2.77 2.43 2.93 2.50 

Τ.Α. 0.69 0.59 0.50 0.75 0.70 0.68 

41-50 13 
Μ.Ο. 3.16 3.04 2.81 2.79 3.00 2.90 

Τ.Α. 0.55 0.64 0.68 0.62 0.61 0.66 

51+ 10 
Μ.Ο. 3.32 3.12 2.78 2.57 3.22 2.75 

Τ.Α. 0.60 0.61 0.66 0.63 0.65 0.77 

Πίνακας 21: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των απαντήσεων ανά ηλικίες 

στις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ 

 

Καταρχήν, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάλυση των αποτελεσμάτων για το 

παραπάνω σχήμα και τον πίνακα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κάποια επιφύλαξη, 

λόγω εγγενών αδυναμιών του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, η κλίμακα είναι 

μικρή (3 μόνο κατηγορίες), αλλά είναι και ατυχής ο διαχωρισμός των κατηγοριών - 

στην ηλικία κάτω των 40 υπάρχουν μόνο 3 εκπαιδευτικοί. 

Ξεκινώντας την ανάλυση από την υποομάδα αυτή να σημειωθεί, ότι αφορά 

εκπαιδευτικούς που είναι αποσπασμένοι ή διατιθέμενοι στο σχολείο. Παρατηρείται 

λοιπόν, ότι σε όλες τις διαστάσεις του ερωτηματολογίου οι τιμές των Μ.Ο. είναι 

μικρότερες από τις άλλες δύο κατηγορίες ηλικιών, εκτός της Μοιρασμένης και 

Υποστηρικτικής Ηγεσίας. Το εύρημα αυτό, πιθανότατα θα μπορούσε να ερμηνευθεί, 

ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί βρίσκουν φιλικό το κλίμα του σχολείου (αν 

ληφθεί υπόψη και ο οριακά απορριπτέος Μ.Ο. στις Υποστηρικτικές Συνθήκες 

αναφορικά με τις Σχέσεις και επίσης συμφωνούν με τον τύπο της ηγεσίας που 

ασκείται. Δεν πρέπει βέβαια να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι πιθανόν να μην έχουν 

στην οπτική τους τη συνολική εικόνα του σχολείου. 

Συγκρίνοντας τώρα τις δύο άλλες ηλικιακές κατηγορίες (41-50 κα άνω των 50 

ετών) παρατηρείται , ότι υπάρχουν υψηλότεροι Μ.Ο. στην τελευταία στις διαστάσεις 

της Μοιρασμένης -Υποστηρικτικής Ηγεσίας στις Κοινές Προσωπικές Πρακτικές και 

στις Υποστηρικτικές Συνθήκες-Σχέσεις. Οι συνάδελφοι αυτοί φαίνεται να είναι πιο 

κοντά στο όραμα του σχολείου και στην κουλτούρα συνεργασίας που απαιτείται. Εν 

τούτοις, στις άλλες διαστάσεις σημειώνουν χαμηλότερους Μ.Ο. , το οποίο θα 
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μπορούσε να ερμηνευθεί ότι θεωρούν ότι υπάρχουν προβλήματα και θέματα που θα 

μπορούσαν να βελτιωθούν. 

 

4.2.5.3 Διερεύνηση απόψεων ανά επίπεδο μόρφωσης 

 
Σχήμα 4: Γραφική Παράσταση Μέσου Όρου των απαντήσεων ανά επίπεδο μόρφωσης  

στις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ 

 

Σπουδές 

μετά το 

βασικό 

πτυχίο 

# 
Μέσος 

Όρος/Τυπική 

Απόκλιση  

Μοιρασμένη 

και 

Υποστηρικτική 

Ηγεσία 

Κοινές 

Αξίες 

και 

Όραμα 

Συλλογική 

Μάθηση 

και 

Εφαρμογή 

Κοινές 

Προσωπικές 

Πρακτικές 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Σχέσεις 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Δομές 

Δεύτερο 

Πτυχίο 
3 

Μ.Ο. 3.12 3.11 2.53 2.62 3.07 2.67 

Τ.Α. 0.65 0.70 0.68 0.67 0.88 0.80 

Μεταπτυχιακό 8 
Μ.Ο. 3.36 3.14 2.91 2.75 3.13 2.88 

Τ.Α. 0.59 0.56 0.53 0.64 0.56 0.64 

Τίποτε από τα 

παραπάνω 
14 

Μ.Ο. 3.25 2.97 2.76 2.61 3.03 2.80 

Τ.Α. 0.60 0.66 0.69 0.65 0.64 0.75 

Πίνακας 22: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των απαντήσεων ανά επίπεδο μόρφωσης  

στις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ 
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Εκείνο που θα μπορούσε να σχολιαστεί από το προηγούμενο σχήμα και τον 

πίνακα είναι ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού εκπαιδευτικοί καταγράφουν στις 

απαντήσεις τους υψηλότερους Μ.Ο. σε όλες τις διαστάσεις και μάλιστα με μεγάλη 

ομοιογένεια απόψεων (χαμηλές Τ. Α.). Να αναφερθεί επίσης, ότι έστω και πολύ 

οριακά, οι μη κάτοχοι επιπλέον προσόντων του βασικού πτυχίου απορρίπτουν την 

ύπαρξη κοινού οράματος που καλλιεργήθηκε στη βάση των κοινών αξιών. 

 

4.2.5.4  Διερεύνηση απόψεων ανά επίπεδο γνώσης Η/Υ 

 
Σχήμα 5: Γραφική Παράσταση Μέσου Όρου των απαντήσεων ανά επίπεδο γνώσης Η/Υ στις έξι 

διαστάσεις των ΕΚΜ 

 

Γνώση 

Η/Υ 
# 

Μέσος 

Όρος/Τυπική 

Απόκλιση  

Μοιρασμένη 

και 

Υποστηρικτική 

Ηγεσία 

Κοινές 

Αξίες 

και 

Όραμα 

Συλλογική 

Μάθηση 

και 

Εφαρμογή 

Κοινές 

Προσωπικές 

Πρακτικές 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Σχέσεις 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Δομές 

Μικρή 2 Μ.Ο. 3.00 3.00 2.65 2.79 3.00 2.75 
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Τ.Α. 0.44 0.84 0.59 0.70 0.47 0.44 

Μέτρια 8 
Μ.Ο. 3.39 3.11 2.86 2.71 3.35 2.80 

Τ.Α. 0.56 0.62 0.69 0.65 0.58 0.82 

Καλή 11 
Μ.Ο. 3.17 2.96 2.74 2.55 2.89 2.73 

Τ.Α. 0.61 0.57 0.66 0.62 0.69 0.72 

Άριστη 5 
Μ.Ο. 3.27 3.11 2.86 2.80 3.08 2.96 

Τ.Α. 0.62 0.68 0.61 0.68 0.57 0.60 

Πίνακας 23: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των απαντήσεων ανά επίπεδο γνώσης Η/Υ 

στις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ 

 

Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ευθεία αναλογικότητα ανάμεσα στα επίπεδα 

γνώση Η/Υ και στους Μ.Ο. ανά διάσταση Ε.Κ.Μ. Οι κατηγορίες της Μέτριας και της 

Άριστης γνώσης Η/Υ παρουσιάζουν περίπου τους ίδιους Μ.Ο. και υψηλότερους από 

τις δύο άλλες κατηγορίες. Τους χαμηλότερους Μ.Ο. καταγράφει η κατηγορία της 

Καλής γνώσης. Βέβαια, πάντα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι  ο μικρός αριθμός του 

υπό διερεύνηση πληθυσμού, είναι ανασταλτικός παράγοντας για τη γενίκευση όλων 

των συμπερασμάτων σε όλα τα σχολεία με παρόμοια χαρακτηριστικά. 
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4.2.5.5 Διερεύνηση απόψεων ανά βαθμό επίγνωσης της εικόνας του 

σχολείου

 

Σχήμα 6: Γραφική Παράσταση Μέσου Όρου των απαντήσεων ανά βαθμό επίγνωσης της εικόνας 

του σχολείου στις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ 

 

Επίγνωση 

της 

συνολικής 

εικόνας 

του 

σχολείου 

# 
Μέσος 

Όρος/Τυπική 

Απόκλιση  

Μοιρασμένη 

και 

Υποστηρικτι

κή Ηγεσία 

Κοινές 

Αξίες 

και 

Όραμα 

Συλλογική 

Μάθηση 

και 

Εφαρμογή 

Κοινές 

Προσωπικές 

Πρακτικές 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Σχέσεις 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Δομές 

Μικρή 8 
Μ.Ο. 3.13 2.81 2.64 2.61 2.88 2.45 

Τ.Α. 0.62 0.52 0.56 0.56 0.61 0.78 

Μέτρια 4 
Μ.Ο. 2.98 2.89 2.75 2.61 2.75 2.95 

Τ.Α. 0.46 0.62 0.63 0.74 0.79 0.45 

Καλή 10 
Μ.Ο. 3.37 3.19 2.88 2.60 3.34 2.92 

Τ.Α. 0.57 0.65 0.73 0.69 0.56 0.69 

Άριστη 4 Μ.Ο. 3.41 3.28 2.93 3.00 3.15 3.03 
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Τ.Α. 0.58 0.61 0.62 0.54 0.49 0.62 

Πίνακας 24: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των απαντήσεων ανά βαθμό επίγνωσης της 

εικόνας του σχολείου στις έξι διαστάσεις των ΕΚΜ 

 

Οι απόψεις των υποομάδων, που προκύπτουν από το διαχωρισμό του συνολικού 

αριθμού των εκπαιδευτικών του σχολείου ανάλογα με τον βαθμό επίγνωσης της 

συνολικής εικόνας του σχολείου, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη συνολική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων. Ο λόγος είναι ότι οι εκπαιδευτικοί με υψηλή επίγνωση, λογικά 

αναμένεται να είναι οι οργανικά ανήκοντες στο σχολείο. Οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί είναι ο κινητήριος μοχλός σε κάθε σχολείο και είναι αυτοί που σε 

μεγάλο βαθμό καθορίζουν το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο, τους στόχους του, 

αλλά και τα αποτελέσματα του. 

Κρίνοντας λοιπόν τα αποτελέσματα, να αναφερθεί ότι οι υψηλότεροι Μ.Ο. ,  

υπάρχουν στην κατηγορία με επίγνωση «Άριστη», αν εξαιρεθεί η διάσταση για τις 

Υποστηρικτικές Συνθήκες-Σχέσεις, όπου όμως και εκεί έχουν τον δεύτερο υψηλότερο 

Μ.Ο., σε σχέση με τις άλλες υποομάδες. Μάλιστα, υπάρχει και μια σχετικά μεγάλη 

ομοιομορφία απόψεων, όπως αυτή καταγράφεται από τις Τ.Α.   

Γενικά, παρατηρείται μια σχεδόν ευθεία αναλογικότητα στις 4 από τις 6 

διαστάσεις των ΕΚΜ. Έτσι, εκτός του ότι  οι εκπαιδευτικοί με Άριστη επίγνωση 

έχουν απαντήσεις με τους μεγαλύτερους Μ.Ο., οι εκπαιδευτικοί με Μικρή επίγνωση 

έχουν τους μικρότερους Μ.Ο. Στις διαστάσεις, όπου εμφανώς διαταράσσεται αυτή η 

αναλογικότητα, είναι αυτές, που καθορίζουν το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο, 

όπως αυτές περιγράφονται στο ερωτηματολόγιο, από τον τύπο της Ηγεσίας που 

ασκείται και τις Υποστηρικτικές Συνθήκες-Σχέσεις που υπάρχουν. Στις διαστάσεις 

αυτές, οι εκπαιδευτικοί με Μικρή επίγνωση έχουν τους τρίτους υψηλότερους Μ.Ο. 

Το γεγονός όμως, ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί κρίνουν θετικά το κλίμα που επικρατεί 

στο σχολείο, δεν σημαίνει ότι γνωρίζουν και πολλά από τα τεκταινόμενα στο σχολείο. 

Ένα παράδειγμα είναι ο χαμηλότερος όλων Μ.Ο. που καταγράφουν στις 

Υποστηρικτικές Συνθήκες-Δομές. Εδώ, φαίνεται ότι κρίνουν με βάση τα άμεσα ορατά 

-την παλαιότητα του κτηρίου δηλαδή- αγνοώντας την ιστορική του διαδρομή ως 

διδακτηρίου. Μια άλλη ερμηνεία που θα μπορούσε βέβαια να αποδοθεί για τις δύο 

αυτές διαστάσεις είναι η πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. 
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4.2.5.6  Διερεύνηση απόψεων ανά βαθμό συμφωνίας στη μετεξέλιξη του σχολείου 

σε ΕΚΜ 

 

Σχήμα 7: Γραφική Παράσταση Μέσου Όρου των ανά βαθμό συμφωνίας στη μετεξέλιξη του 

σχολείου σε ΕΚΜ στις έξι διαστάσεις του 

 

Επιθυμία 

μετατροπής 

του 

σχολείου 

σε ΕΚΜ 

# 
Μέσος 

Όρος/Τυπική 

Απόκλιση  

Μοιρασμένη 

και 

Υποστηρικτική 

Ηγεσία 

Κοινές 

Αξίες 

και 

Όραμα 

Συλλογική 

Μάθηση 

και 

Εφαρμογή 

Κοινές 

Προσωπικές 

Πρακτικές 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Σχέσεις 

Υποστηρικτικές 

Συνθήκες-

Δομές 

Διαφωνώ 

πολύ 
0 

Μ.Ο. 0 0 0 0 0 0 

Τ.Α. 0 0 0 0 0 0 

Διαφωνώ 4 
Μ.Ο. 3.05 2.89 2.58 2.43 2.70 2.75 

Τ.Α. 0.43 0.32 0.55 0.50 0.47 0.54 

Συμφωνώ 16 
Μ.Ο. 3.28 3.08 2.85 2.76 3.15 2.82 

Τ.Α. 0.60 0.66 0.67 0.67 0.68 0.72 
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Συμφωνώ 

πολύ 
6 

Μ.Ο. 3.27 3.04 2.78 2.57 3.13 2.77 

Τ.Α. 0.65 0.70 0.64 0.63 0.57 0.81 

Πίνακας 25: Μέσος Όρος και Τυπική Απόκλιση των απαντήσεων ανά βαθμό συμφωνίας στη 

μετεξέλιξη του σχολείου σε ΕΚΜ στις έξι διαστάσεις του 

 

Ξεκινώντας την ανάλυση από την υποομάδα που απήντησε «Διαφωνώ», εκείνο 

που παρατηρείται είναι ότι έχει μικρότερους Μ.Ο. από τις άλλες δύο και μάλιστα σε 

όλες τις διαστάσεις, ενώ υπάρχει και μεγάλη ομοιομορφία απόψεων (μικρές Τ.Α.). 

Αναλυτικότερα τώρα για κάθε διάσταση, οι εκπαιδευτικοί αυτοί, δεν φαίνεται 

καταρχήν να διαφωνούν για τον τύπο ηγεσίας που ασκείται. Απορρίπτουν, έστω και 

οριακά, την ιδέα του κοινού οράματος του σχολείου, καθώς και τον ισχυρισμό, ότι οι 

Υποστηρικτικές Συνθήκες και Σχέσεις στο σχολείο είναι οι πλέον κατάλληλες. Σε 

ανάλογο κλίμα, δεν βλέπουν να λαμβάνει σε ιδιαίτερο βαθμό στο σχολείο Συλλογική 

Μάθηση και Εφαρμογή της μάθησης αυτής, καθώς και να αναπτύσσονται Κοινές 

Προσωπικές Πρακτικές. Ως προς τις  απόψεις τους για τις Υποστηρικτικές Συνθήκες 

αναφορικά με τις Δομές του σχολείο δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρή διαφοροποίηση 

με τις απόψεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών. 

Η πολυπληθέστερη ομάδα, που απήντησε επιφυλακτικά «Συμφωνώ», έχει 

συγχρόνως και τις υψηλότερες τιμές (Μ.Ο.) αποδοχής σε όλες τις διαστάσεις. 

Αντίθετα, η υποομάδα που απήντησε ανεπιφύλακτα «Συμφωνώ Πολύ», φαίνεται 

να θεωρεί περισσότερο προβληματικές από την προαναφερθείσα ομάδα τις 

διαστάσεις της Συλλογικής Μάθησης και Εφαρμογής της, καθώς και την ανάπτυξη 

Κοινών Προσωπικών Πρακτικών και επομένως να αναγνωρίζει περισσότερο το 

γεγονός, ότι το σχολείο δεν λειτουργεί ακόμα ως Ε.Κ.Μ. 

 

4.3 Αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις 
 

4.3.1 Μοιρασμένη και Υποστηρικτική Ηγεσία 

 

Στην ερώτηση αν η ηγεσία είναι μοιρασμένη, 3 από τους ερωτώμενους 

απήντησαν καταφατικά, ενώ όλοι θεωρούν το Σύλλογο Διδασκόντων ως το κυρίαρχο 

όργανο όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά μετά από διεξοδική συζήτηση. Εν 

τούτοις 1 εκπαιδευτικός θεωρεί ότι η ηγεσία είναι λίγο διευθυντοκεντρική. Η 

αιτιολόγηση ήταν, ότι η διεύθυνση αναλαμβάνει περισσότερα, από όσα θα έπρεπε. Οι 

επιπλέον αυτές ενέργειες, όπως ανέφερε, αφορούν την κατάθεση ιδεών και τις 

γραμματειακές εργασίες. Στην συνέχεια όμως της ανάλυσης του/της εκπαιδευτικού, 
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αναφέρθηκε ότι παρ όλα αυτά ο διευθυντής είναι κάπου στο μέσον, σε σχέση με τις 

ευθύνες που αναλαμβάνουν διευθύνσεις σε άλλα σχολεία. 

Στο αν υπάρχουν ηγέτες στο σχολείο, πέραν της διεύθυνσης και της 

υποδιεύθυνσης, οι ερωτώμενοι ανέφεραν κάποιους, με 1 εκπαιδευτικό να διατυπώνει 

την άποψη ότι ουσιαστικά όλοι ασκούν ηγεσία στον τομέα τους. Υπ΄ αυτήν την 

έννοια, όλοι οι ερωτώμενοι συμφώνησαν ότι υπάρχει ελευθερία στη διαχείριση της 

τάξης, στο διδακτικό αντικείμενο του κάθε εκπαιδευτικού, τη μέθοδο διδασκαλίας, 

όπου και λαμβάνονται αποφάσεις, με επιτυχή τρόπο από τους περισσότερους 

συναδέλφους. Επίσης, 1 εκπαιδευτικός εντόπισε τους ηγέτες ανάμεσα σε αυτούς που 

εμπλέκονται στα προγράμματα και τις δράσεις του σχολείου, θεωρώντας την 

ικανότητα συνεργασίας ως ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του ηγέτη. 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό όμως που όλοι οι ερωτώμενοι αναγνώρισαν 

στον ηγέτη ήταν η ανάληψη πρωτοβουλιών. Συνακόλουθα χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν, ήταν να είναι κοντά στα προβλήματα των μαθητών, να εμψυχώνει, να 

ξεσηκώνει, να κατευθύνει, να δίνει τις γνώσεις, τα φώτα του, να εργάζεται σκληρά, 

να παραδειγματίζει, να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ικανότητες τους, να δίνει ευκαιρίες 

έκφρασης, να συντελεί στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους με την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων ζωής, με κυρίαρχη αυτή της επικοινωνίας. Τα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά εντοπίστηκαν κυρίως σε εκπαιδευτικούς που λειτουργούν με 

χαμηλούς τόνους και «αθόρυβα» λειτουργούν για το καλό του σχολείου. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό, κατά τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς, που πρέπει 

να διαθέτουν  οι ηγέτες είναι οι σχέσεις που έχουν με τους μαθητές και τους 

συναδέλφους τους, πως λειτουργούν, πόσο νοιάζονται για τις ανάγκες τους και 

πράττουν ανάλογα. Η φράση ότι «εμπνέει εμπιστοσύνη» αναφέρθηκε από 2 

εκπαιδευτικούς. 

Τέλος, στα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν, ήταν η κατάθεση συγκροτημένης 

άποψης, η υποστήριξη της για προβληματισμό των συναδέλφων, η γνώση του 

νομοθετικού πλαισίου, θέματα που κάποιους συναδέλφους τους κάνουν να νοιώθουν 

ασφαλείς. Σχετική ικανότητα, που από 1 εκπαιδευτικό θεωρήθηκε η πιο σημαντική, 

είναι η ικανότητα του ηγέτη να πείθει τους συναδέλφους του. Μάλιστα είπε, ότι είναι 

ο μοναδικός τρόπος για να ακολουθήσεις την άποψη του, καθώς κανείς δεν μπορεί να 

επιβάλλει την άποψη του σε ένα σχολείο (όπως συμβαίνει στις επιχειρήσεις) και να 

την ακολουθήσουν συνειδητά οι υπόλοιποι.  
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Όταν ρωτήθηκαν, γιατί όλοι οι συνάδελφοι δεν νοιώθουν ασφαλείς, στον ίδιο 

βαθμό στην ανάληψη πρωτοβουλιών, 2 εκπαιδευτικοί απήντησαν ότι η διεύθυνση του 

σχολείου καταρχήν έχει δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και δεν πρέπει οι 

συνάδελφοι να αισθάνονται έτσι. 1 εκπαιδευτικός ανέφερε πως όποιος θέλει να 

αναλάβει πρωτοβουλίες, θα το κάνει. 1 άλλος/η συμπλήρωσε ότι σε αυτήν την 

περίπτωση υπάρχει αμέριστη συμπαράσταση. Από κει και πέρα, όπως ανέφεραν όλοι, 

το θέμα σχετίζεται με την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα του/της εκπαιδευτικού, τις 

ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητες που έχει, το πόσο υπεύθυνος/η νοιώθει στον τομέα 

του/της και κατά συνέπεια το κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει την έννοια της 

ηγεσίας. Αιτιολογώντας περισσότερο την απάντηση τους 2 εκπαιδευτικοί, το 

απέδωσαν, στο πως αντιλαμβάνεται ο καθένας την έννοια της ηγεσίας, και μάλιστα 1 

από αυτούς θεώρησε ότι οφείλεται στο πρότυπο της ηγεσίας που έχουν βιώσει οι 

συνάδελφοι μέσα από τις εμπειρίες τους. 1 εκπαιδευτικός ανέφερε ότι το θεσμικό 

πλαίσιο πιθανόν να δημιουργεί ανασφάλειες, αλλά δεν το θεώρησε τόσο σημαντικό. 1 

άλλος/η θεώρησε ότι η ανασφάλεια δεν προέρχεται καθόλου από το σχολικό 

σύστημα, αποδίδοντας την αποκλειστικά στον χαρακτήρα. 

Μια σχετική ερώτηση που τέθηκε ήταν γιατί όλοι οι συνάδελφοι δεν πιστεύουν, 

στον ίδιο βαθμό ότι η ηγεσία προωθείται και καλλιεργείται στο προσωπικό. 1 

εκπαιδευτικός απήντησε, ότι δίνονται ευκαιρίες, άλλες φορές φανερές, άλλες φορές 

υπονοούμενες. Από κει και πέρα, την κατάσταση την απέδωσε πάλι στην ερμηνεία 

του καθενός στην έννοια της ηγεσίας. 1 άλλος/η εκπαιδευτικός ανέφερε, πως όσο 

περνάει ο χρόνος και γνωρίζει καλύτερα ο ένας τον άλλο, χτίζονται σχέσεις 

εμπιστοσύνης και βελτιώνονται τα πράγματα. Για παράδειγμα ο/η εκπαιδευτικός 

παρέπεμψε στο να θυμηθούμε πως ήταν τα πράγματα στην αρχή και πως άλλαξαν: 

περισσότερα και ποιοτικότερα προγράμματα. Όπως χαρακτηριστικά το διατύπωσε: 

«Αν κάποιοι πειστούν από κάποιους άλλους, τότε αυτό είναι ένας σπόρος που 

καρπίζει στο μέλλον».  

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι ερωτώμενοι θεώρησαν ότι έχει συντελέσει 

σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το παρελθόν και ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων, αλλά και οι ίδιοι γονείς-κηδεμόνες σε ατομικό επίπεδο. Η συμβολή τους 

έχει  θετικό πρόσημο στο σχολείο, καθώς στηρίζουν το σχολείο στις δράσεις του και 

έχουν επηρεάσει αλλαγές στο σχολείο, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το Σύλλογο 

Διδασκόντων. Κάποια μικρά προβλήματα παρουσιάστηκαν στο παρελθόν, που 
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πιθανότατα οφείλονται στον ανεπίσημο τρόπο παρέμβασης στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Επίσης, αναφέρθηκε ότι ακούγεται η άποψη των μαθητών/τριών. 

Στο κατά πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν οι 

ερωτώμενοι καθηγητές συμφώνησαν επίσης ότι δεν έχει αλλάξει η διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, αλλά έχει αλλάξει η στάση του διευθυντή, η φιλοσοφία της διαδικασίας, 

χωρίς αυτό να αποτελεί κατ ανάγκη μομφή για προηγούμενες διευθύνσεις. Το 

αποτέλεσμα είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται πιο συλλογικά και δημοκρατικότερα. 

Έτσι, 1 εκπαιδευτικός ανέφερε, ότι ποτέ δεν είχε την αίσθηση ότι μια απόφαση που 

λήφθηκε ήταν μόνο του διευθυντή. Στην ερώτηση για ποια θέματα λαμβάνονται οι 

(συλλογικές) αποφάσεις, οι καθηγητές συμφώνησαν ότι αφορούν όλα τα θέματα. Να 

σημειωθεί, ότι 1 εκπαιδευτικός ανέφερε ότι αποφάσεις που απαιτούν άμεση 

αντίδραση λόγω στενότητας χρόνου λαμβάνονται από το διευθυντή. Χαρακτηριστικά 

τώρα για τη φιλοσοφία λήψης αποφάσεων, 1 εκπαιδευτικός ανέφερε ότι εκείνο που 

άλλαξε και επηρέασε καθοριστικά ήταν το όραμα του ανοιχτού σχολείου, 

εξωστρέφεια αντί εσωστρέφειας, όπως διατυπώθηκε.  

 

4.3.2  Κοινές Αξίες και ¨Όραμα 

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν στη συνέντευξη απήντησαν καταφατικά 

στην ευθεία ερώτηση «αν το σχολείο έχει όραμα». Δύο από αυτούς απήντησαν με 

έμφαση, που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών και με την ίδια φράση: «Βεβαίως 

έχει». 1 εκπαιδευτικός δίστασε να το χαρακτηρίσει ευθέως «όραμα» και το 

αντικατέστησε με τις λέξεις «ρεαλιστικό όραμα». Μιλώντας για το όραμα αυτό 

δήλωσε, πως δεν γνωρίζει από πόσους ακολουθείται, αλλά το εντόπισε σε μια σειρά 

από δράσεις του σχολείου. Συγκεκριμένα ανέφερε, ότι ρεαλιστικό όραμα είναι ότι 

γίνονται ποιοτικά προγράμματα που συνδυάζουν επιστήμες, ότι  τα παιδιά 

επισκέπτονται διαφορετικούς τόπους, κοινωνικοποιούνται και όλα αυτά τα 

προγράμματα και οι δράσεις του σχολείου έχουν θετικό αντίκτυπο πάνω τους. 

Ανάλογα απήντησαν στην ερώτηση «τι θεωρούν σημαντικό στην εργασία τους οι 

καθηγητές του σχολείου» και δύο ακόμα εκπαιδευτικοί του σχολείου. Στην απάντηση 

τους συμπεριέλαβαν το διδακτικό, το μαθησιακό, το παιδαγωγικό, τη 

συνεργατικότητα σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στη 

σχολική κοινότητα, τις ηθικές αξίες, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και τη 

γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στους χαμηλής και υψηλής επίδοσης μαθητές. Οι 
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δύο εκπαιδευτικοί δήλωσαν καταρχήν ότι δεν μπορούν να τα ιεραρχήσουν όλα τα 

προαναφερθέντα ως προς τη σημαντικότητα τους. Στην πορεία όμως της συνέντευξης 

1 από αυτούς, ανέφερε ότι το όραμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής: 

συνεργασίας, επικοινωνίας και αυτοπαρουσίασης, λήψης αποφάσεων, ευελιξίας και 

τέλος ανάληψης πρωτοβουλιών. 

Ο/η τέταρτος/η ερωτώμενος/η όμως ανέφερε ότι οι καθηγητές του σχολείου 

θεωρούν ως σημαντικότερο στην εργασία την απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές. 

Ο/η ίδιος/α διαφωνώντας με αυτήν την ιεράρχηση έθεσε την κοινωνικοποίηση των 

μαθητών ως το πιο σημαντικό που πρέπει να επιδιώκεται. Εν τούτοις, μιλώντας για το 

όραμα του σχολείου, συμπεριέλαβε σε αυτό την ουσιαστική μάθηση, την σύμπνοια, 

την αλληλοβοήθεια, την αγάπη ανάμεσα σε όλους και τη δημιουργία ενός καλού 

κλίματος στο σχολείο, τέτοιου, ώστε να δημιουργεί ευχάριστες μνήμες στους μαθητές 

και μετά την αποφοίτηση τους. 

Επίσης, όλοι οι ερωτώμενοι συμφώνησαν ότι το όραμα έχει θετικό αντίκτυπο στο 

σχολείο και στην τάξη. 1 εκπαιδευτικός ανέφερε ότι αυτό βοηθά στην καλύτερη 

κατανόηση του κοινωνικού υπόβαθρου των μαθητών, έτσι ώστε να υπάρχει 

σωστότερη ερμηνεία συμπεριφορών και στάσεων και κατά συνέπεια ορθότερη 

διαχείριση τους. 

Στο ίδιο κλίμα και οι άλλοι ερωτώμενοι, τόνισαν την καλή επικοινωνία μεταξύ 

μαθητών, μεταξύ μαθητών-καθηγητών, τόσο στην τάξη, όσο και στο διάλλειμα. 

Υπογράμμισαν την ολοένα αυξανόμενη, πολύωρη και με χαρά συμμετοχή των 

μαθητών στις δράσεις και τα προγράμματα του σχολείου. 1 εκπαιδευτικός ανέφερε 

και την υπεροχή στην επίδοση των μαθητών στην τάξη,  που συμμετέχουν στα 

προγράμματα. 1 άλλος/η εκπαιδευτικός ανέφερε ότι οι καθηγητές αισθάνονται άνεση 

και ανεξαρτησία στην τάξη, κατά τη διδασκαλία τους. 

Εξωτερικά τώρα, ο αντίκτυπος του οράματος είναι σίγουρα θετικός, όπως 

ανέφεραν οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί, αφού αυτό το μήνυμα λαμβάνουν από τους 

γονείς και κηδεμόνες που έρχονται σε επαφή, αλλά και από τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου του συλλόγου τους. Τα ίδια τα παιδιά, όπως αναφέρθηκε, ενημερώνουν 

τους γονείς τους και έτσι ενδιαφέρονται και αυτοί. Στο θετικό αντίκτυπο του 

σχολείου εξωτερικά, αναφέρθηκαν ακόμα μια φορά τα προγράμματα του και οι 

δράσεις τους, καθώς το όραμα του «ανοιχτού σχολείου» δίνει και τις ευκαιρίες 

προβολής του. 



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

132 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

Αναφορικά με τις διαδικασίες για να δημιουργηθεί το όραμα οι ερωτώμενοι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται και εδώ να συμφωνούν στις απαντήσεις τους. Δύο 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι ξεκίνησε από το διευθυντή, ο οποίος έδωσε τις 

κατευθυντήριες γραμμές, χωρίς μάλιστα να πει πολλά πράγματα και χωρίς να το 

επιβάλλει. Όλοι συμφώνησαν ότι στη διαδικασία αυτή ανέλαβαν «μπροστάρηδες» 

καθηγητές, που οργάνωσαν δράσεις, αφιέρωσαν πολλές ώρες και βρήκαν 

ανταπόκριση από τους μαθητές, αλλά και στήριξη από τη διεύθυνση του σχολείου. 

Όπως ανέφερε 1 εκπαιδευτικός: «…άλλοι συνάδελφοι αντέδρασαν σ αυτό το 

κάλεσμα πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά, αλλά σίγουρα είμαστε στο σωστό δρόμο…», 

«…όταν γίνει μια φορά κάτι για το σχολείο και έχει αποτέλεσμα για τους μαθητές, 

είναι ένα ερέθισμα και για τους υπόλοιπους καθηγητές να κάνουν πράγματα και 

αυτοί…». 

Το επόμενο που ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς, ήταν να πουν την άποψη 

τους, γιατί όλοι οι καθηγητές του σχολείου δεν συμφωνούν στον ίδιο βαθμό, ότι το 

όραμα αναπτύχθηκε μέσα από μια συνεργατική διαδικασία. Οι 3 από αυτούς το 

εξήγησαν με τη λογική ότι μερικές φορές χρειάζεται κάποιος να προπορευθεί, να 

καταθέσει τις ιδέες τους, να εμπνεύσει τους συναδέλφους τους και όλοι μαζί να το 

υλοποιήσουν, όχι βέβαια με την έννοια της επιβολής.  

Ο/η άλλος/η από τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς τώρα, εντόπισε το πρόβλημα 

στο ότι δεν έχει διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος για τη συζήτηση των επί μέρους 

παραμέτρων του οράματος. Όπως ανέφερε: «Δεν αρκεί να λέμε ότι έχουμε όραμα. 

Αυτό είναι πολύ γενικό. Πρέπει να συζητήσουμε, να ιεραρχήσουμε στόχους και να 

βάλουμε επί μέρους, να καταγράψουμε το πλαίσιο δράσεων για την υλοποίηση του 

οράματος. Διαφορετικά, δεν πρόκειται να συμμετέχουν όλοι στο όραμα. Να κάνουμε 

συζητήσεις, αλλά πιο οργανωμένα και πιο συγκεκριμένα». 

Τέλος, όλοι οι ερωτώμενοι συμφώνησαν ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά από 

το παρελθόν, με δύο από αυτούς να απαντούν εμφατικά: «Ναι», «Σίγουρα». Οι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν για μια ακόμα φορά ότι η αλλαγή ξεκίνησε από τη διεύθυνση 

και από τους συναδέλφους που ανέλαβαν ηγετικούς ρόλους. Επισημάνθηκαν πάλι το 

όραμα του «ανοιχτού σχολείου», οι καινοτόμες δράσεις, τα περισσότερα και 

ποιοτικότερα προγράμματα και οι εθελοντικές ενισχυτικές διδασκαλίες του σχολείου. 

Το κοινό όραμα θεωρήθηκε ως ο οδηγός, το κίνητρο, που ενεργοποίησε τους 
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συναδέλφους να εκτελούν την εργασία τους, να υλοποιούν προγράμματα με διάθεση, 

θέτοντας υψηλούς στόχους και προσδοκίες και όχι μηχανιστικά και διεκπεραιωτικά.  

 

4.3.3  Συλλογική Μάθηση και Εφαρμογή 

 

Το ζητούμενο από τη συνέντευξη στη διάσταση αυτή ήταν αν οι καθηγητές 

βασισμένοι στην εργασία των μαθητών τους και κατ’ επέκταση στις ανάγκες τους που 

παρατηρούν, καθορίζουν και οι ίδιοι συλλογικά τις δικές τους μαθησιακές ανάγκες. 

Στη συνέχεια, αν συνευρίσκονται για να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, αν 

αναζητούν εξωτερική βοήθεια και βέβαια αν εφαρμόζουν αυτή τη γνώση με τους 

μαθητές τους. 

Όλοι οι ερωτώμενοι συμφώνησαν, ότι οι καθηγητές του σχολείου 

συνευρίσκονται, αντλούν πληροφορίες ο ένας από τον άλλο, κυρίως για τη 

συμπεριφορά των μαθητών, γενικότερα για τα παιδαγωγικά και για τις επιδόσεις τους. 

Έτσι, 1 εκπαιδευτικός ανέφερε ότι καθηγητές που διδάσκουν τα ίδια μαθήματα 

συζητούν για τον καθορισμό του ουσιαστικού αναλυτικού προγράμματος, δηλ. σε 

ποια κεφάλαια του μαθήματος πρέπει να δοθεί περισσότερη βαρύτητα, αλλά και που 

χωλαίνουν οι μαθητές. Η διαδικασία αυτή συμβαίνει κυρίως όταν ένας εκπαιδευτικός 

αναλαμβάνει να διδάξει για πρώτη φορά κάποιο μάθημα και τον βοηθά κάποιος 

εμπειρότερος, έτσι ώστε: «…να μην χρειαστεί να τα ανακαλύψει μόνος του…». 

Ανάλογα, 1 άλλος/η ερωτώμενος ανέφερε ότι συζητά με συναδέλφους, που 

διδάσκουν διαφορετικά αυτή τη φορά μαθήματα, για να μάθει αν οι μαθητές έχουν 

διδαχθεί κάποιες έννοιες, έτσι ώστε να προσαρμόζει κάθε φορά το μάθημα του/της 

στη βάση των προϋπαρχουσών  γνώσεων των μαθητών. Ο/η ίδιος/α εκπαιδευτικός 

ανέφερε, ότι στις συζητήσεις με τους συναδέλφους αναζητά αναλογίες για την 

επίδοση των μαθητών από τα δικά τους μαθήματα στα δικά του/της. Τα παραδείγματα 

που έφερε ήταν από το μάθημα των Αγγλικών με το διαχωρισμό καταρχήν του 

μαθήματος σε Αρχαρίους-Προχωρημένους. Επίσης, ανέφερε το παράδειγμα που 

παρατήρησε, ότι όπως η κατοχή ενός πιστοποιητικού γνώσης Αγγλικών από κάποιο 

μαθητή δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και καλή επίδοση στο μάθημα Αγγλικών του 

σχολείου, ανάλογα συμβαίνουν και στο δικό του/της μάθημα. 

Παρόμοια και οι άλλοι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι αξιοποιούν τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν για την επίδοση και συμπεριφορά των μαθητών. Εκείνο 

που συμβαίνει είναι ο προσωπικός προβληματισμός τους καταρχήν, στη συνέχεια 
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επικοινωνία με τους μαθητές η/και τους γονείς του και τέλος αντιμετώπιση της κάθε 

περίπτωσης ανάλογα. 

Αναφορικά τώρα με τον χρόνο και τον τόπο που λαμβάνουν χώρα αυτές οι 

αλληλεπιδράσεις, επισημάνθηκε πρώτα η πολύωρη παραμονή όλων των καθηγητών 

στο σχολείο και η με κάθε ευκαιρία ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα του σχολείου, 

που αποτελεί και το κυρίαρχο θέμα συζήτησης. Έτσι, πέραν των συνεδριάσεων του 

συλλόγου, αναφέρθηκε ο χρόνος των κενών, των διαλλειμάτων, των εκδρομών και ο 

πέραν του κανονικού ωραρίου χρόνος που παραμένουν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείου 

για την υλοποίηση των προγραμμάτων και των δράσεων του σχολείου. 

Στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν τι θέλουν να μάθουν, 1 

εκπαιδευτικός ανέφερε ότι ο ίδιος κατανοεί την αδυναμία του, που είναι κυρίως 

αποτέλεσμα της ταχείας ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της επιθυμίας του/της 

να ανταπεξέρχεται με επιτυχία στο διδακτικό έργο. Συμπλήρωσε ότι υπάρχουν και 

άλλοι συνάδελφοι που το κατανοούν και η τελική επιλογή εναπόκειται στην 

προσωπική συνείδηση καθενός. 

1 άλλος/η ερωτώμενος θεώρησε ότι παρόλο που τα σεμινάρια καθορίζονται από 

άλλους φορείς και πρόσωπα εκτός του σχολείου, η συμμετοχή του ακροατηρίου είναι 

αυτή που καθορίζει τη θεματολογία τους. 

Ως κατ’ εξοχήν χώρος, όπου μπορεί να γίνει συλλογικά καθορισμός των 

μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτικών, αναγνωρίστηκε από 1 άλλο/η εκπαιδευτικό 

οι συνεδριάσεις του συλλόγου. 

Γενικά η αίσθηση που αποκομίσθηκε από τις συνεντεύξεις είναι ότι το σχολείο 

είναι σε αρχικό στάδιο αναφορικά με τη διάσταση αυτή, καθώς δεν φαίνεται να έχουν 

γίνει πολλά διαφορετικά πράγματα από τα άλλα παραδοσιακά σχολεία. Οι 

ερωτώμενοι μίλησαν κυρίως για τις προσωπικές εμπειρίες, δυσκολεύτηκαν να βρουν 

παραδείγματα πέραν από αυτές ή δήλωσαν άγνοια. Χαρακτηριστικά, στην ερώτηση 

αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το παρελθόν, 1 εκπαιδευτικός απήντησε: «…όχι σε 

μεγάλο βαθμό…», ενώ 1 άλλος/η: «πάνω-κάτω τα ίδια». 

Οι άλλοι δύο εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι κάτι έχει αλλάξει, αλλά τα επιχειρήματα 

τους δεν ήταν τόσο ισχυρά. Ο/η 1 εκπαιδευτικός επισήμανε ότι σχεδόν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες σε κάποιο βαθμό, ενώ η γνώση 

αυτών από το διευθυντή είναι διευκολυντική για το ρυθμό αλλαγών που μπορούν να 

γίνουν. Ο/η άλλος/η εκπαιδευτικός ανέφερε ως διαφορετικό την ανάδειξη καλών 
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πρακτικών του σχολείου σε ημερίδες εκπαιδευτικών και στην παρουσίαση των 

προγραμμάτων του.  

 

4.3.4  Κοινές Προσωπικές Πρακτικές 

 

Και μόνο ο λίγος χρόνος που διατέθηκε στη συνέντευξη για τη διάσταση αυτή, 

είναι ενδεικτικός  των φτωχών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη διερεύνηση 

της. Βέβαια, κάποια ζητούμενα από τη διάσταση αυτή έχουν προκύψει από τη 

συνέντευξη σε αυτήν της Συλλογικής Μάθησης και Εφαρμογής. Είναι γνωστό   (βλ.  ) 

ότι όλες οι διαστάσεις διαχέονται η μια στην άλλη, αλλά η διάσταση των Κοινών 

Προσωπικών Πρακτικών και της Συλλογικής Μάθησης και Εφαρμογής της (ΣΜΕ) 

είναι οι πιο παρεμφερείς. (βλ.  ).  Οι δύο αυτές διαστάσεις σκόπιμα επιλέχθηκαν στη 

συνέντευξη να διερευνηθούν διαδοχικά, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ροή της, ως μιας 

φυσιολογικής συζήτησης. Η επιλογή αυτή δημιούργησε από την άλλη δημιούργησε 

μια μικρή σύγχυση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αλλά και κάποια προβλήματα 

αποκωδικοποίησης και σύνθεσης των αποτελεσμάτων της. 

Εκείνο, που συμφώνησαν όλοι οι ερωτώμενοι, ήταν ότι ο χώρος και χρόνος που 

συνευρίσκονται οι καθηγητές για να μαθαίνουν ό ένας από τον άλλο και να παίρνουν 

την αναγκαία ανατροφοδότηση, διατίθεται κυρίως μέσα από τα προγράμματα και τις 

δράσεις του σχολείου. Εδώ είναι και ο χώρος που αναγνωρίστηκε ως κύριος, όπου 

μέσα από την ενασχόληση με την εργασία των μαθητών καθορίζονται και συλλογικά 

οι ανάγκες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Το τελευταίο βέβαια 

αφορά ζητούμενο της προηγούμενης διάστασης της ΣΜΕ. 

Στην ερώτηση, αν οι καθηγητές του σχολείου επισκέπτονται ο ένας την τάξη του 

άλλου οι ερωτώμενοι απήντησαν ότι αυτό δεν έχει συμβεί ιδιαίτερα, παρά την 

σχετική προτροπή του διευθυντή. 

Στη σχετική ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν την εργασία των 

μαθητών και ζητούν ανατροφοδότηση, οι ερωτώμενοι απήντησαν καταφατικά και 

στα δύο. Η διαδικασία αυτή όμως δεν γίνεται για να εξετάσουν από κοινού την 

εργασία, ούτε για να παρουσιάσουν κάποια μέθοδο διδασκαλίας. Η αλληλεπίδραση 

αφορά αποκλειστικά στις ιδέες των μαθητών, στην επίδοση τους, στο να εντοπιστεί 

και να βοηθηθεί κάποιος/α μαθητής/μαθήτρια με χαμηλή επίδοση.  

Μάλιστα 1 εκπαιδευτικός χαρακτήρισε «πολύ προχωρημένες καταστάσεις» το να 

επισκέπτεται ένας καθηγητής την τάξη του άλλου για να παρακολουθήσει το μάθημα 
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του, ή να παρουσιάζει την εργασία των μαθητών του, για να δείξει κάποια 

στρατηγική διδασκαλίας και να λάβει και σχετική αξιολόγηση της προσπάθειας του.  

1 άλλος/η εκπαιδευτικός απέδωσε αυτήν την κατάσταση στην έλλειψη ανάπτυξης 

κουλτούρας συνεργασίας, που διατρέχει όλο το δημόσιο τομέα και γενικότερα την 

ελληνική κοινωνία. Παρόμοια, ο/η ίδιος/α εκπαιδευτικός, μιλώντας στη διάσταση της 

ΣΜΕ, θύμισε την ανεπιτυχή προσπάθεια συνεργασίας γειτονικών σχολείων. 

Σχολιάζοντας, έκανε την υπόθεση ότι μια θετική έκβαση αυτής της προσπάθειας, 

πιθανότατα να είχε καταλυτικά αποτελέσματα στο θέμα της συνεργασίας. Ο/η 

εκπαιδευτικός έφερε και σαν παράδειγμα την απουσία συνεργατικών διαγωνισμάτων. 

Τέτοιες διαδικασίες, όπως ανέφερε, δεν προωθούνται από το Υπουργείο και χωρίς να 

απαγορεύονται, σπανίως γίνονται. 

Παρ’ όλα αυτά 1 ερωτώμενος/η θύμισε κάποιες διαθεματικές προσεγγίσεις που 

έχουν γίνει και την προβολή μαθητικών εργασιών στο σχολικό ιστολόγιο και στο 

σχολικό περιοδικό. Ο/η ίδιος/α εκπαιδευτικός είχε αναφέρει στη συνέντευξη της 

διάστασης της ΣΜΕ την παρουσίαση καλών πρακτικών του σχολείου στις ημερίδες 

εκπαιδευτικών και στην παρουσίαση των προγραμμάτων του σχολείου. Όταν του/της 

έγινε η ερώτηση, πως γνωρίζει τι πρέπει να ερωτηθεί για να λάβει ένας καθηγητής μια 

ουσιαστική ανατροφοδότηση από τους συναδέλφους του, απήντησε ότι είναι θέμα 

εμπιστοσύνης και γενικότερα υπάρχει εμπιστοσύνη στο σχολείο. Στην απάντηση 

του/της στις ερωτήσεις, πώς εμφανίστηκαν αυτές οι διαδικασίες, αν έχει γίνει κάτι 

διαφορετικό από το παρελθόν, ανέφερε καταρχήν, πως τώρα οι συζητήσεις είναι 

περισσότερες από το παρελθόν. Ο/η εκπαιδευτικός σημείωσε επιπρόσθετα, ότι 

παλιότερα αυτές οι καταστάσεις ήταν σε λανθάνουσα κατάσταση, αλλά η καλή 

συναδελφική διάθεση, το κοινό όραμα, βοήθησαν να έρθουν στην επιφάνεια. 

Παρατήρησε επίσης, ότι με μια τυπική δεν ενσωματώνονται στο σχολικό πρόγραμμα, 

αλλά άτυπα υπάρχουν και έχουν λάβει ώθηση από το κοινό όραμα της εξωστρέφειας. 

Εν τούτοις, οι άλλοι ερωτώμενοι δεν βρήκαν κάποια σημαντική διαφορά από 

αυτό που συμβαίνει στα άλλα σχολεία. 

 

4.3.5  Υποστηρικτικές Συνθήκες-Δομές και Σχέσεις  

 

Οι δύο τελευταίες διαστάσεις που διερευνήθηκαν κατά τη συνέντευξη, μαζί 

μάλιστα, ήταν οι Υποστηρικτικές Συνθήκες για τις Δομές και τις Σχέσεις. Η επιλογή 

αυτή έγινε γιατί πέραν του ενιαίου χαρακτήρα των δύο διαστάσεων, οι περισσότερες 
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απαντήσεις ήταν (όπως προβλεπόταν) κοινές και γνωστές σε όλους, ή είχαν 

απαντηθεί ήδη από προηγούμενες απαντήσεις. 

Ως προς τις δομές λοιπόν υπήρξε συμφωνία, αναφέρθηκαν οι μεγάλες αίθουσες, 

αλλά και η έλλειψη επί πλέον αιθουσών για παράλληλες δραστηριότητες. Επίσης, 1 

ερωτώμενος/η επισήμανε την έλλειψη ενός οργανωμένου χώρου, ενός αμφιθεάτρου 

που θα μπορούσε να λειτουργεί ως μουσική και θεατρική σκηνή. 

Οι ερωτώμενοι κατά συνέπεια συμφώνησαν ότι κατά τις ώρες των μαθημάτων 

δεν υπάρχουν πολλοί χώροι, όπου οι καθηγητές να συνευρίσκονται και να 

συνεργάζονται. Η αίθουσα των Η/Υ είναι διαθέσιμη μόνο κάποιες ώρες (όταν δεν 

χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας), ενώ η αίθουσα του Συλλόγου δεν διαθέτει 

τις αναγκαίες τεχνολογικές υποδομές. 

Παράλληλα όμως οι ερωτώμενοι ανέφεραν ότι η εγκατάσταση των διαδραστικών 

πινάκων έχει ανοίξει νέες δυνατότητες και για το μάθημα και για διαθεματικές 

συνεργασίες με χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας. Μάλιστα, 

όλοι παραδέχθηκαν ότι η αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών του σχολείου 

γίνεται στο μέγιστο βαθμό. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε η μετακίνηση των μαθητών 

που γίνεται, όταν κάποιος επιθυμεί να κάνει χρήση του διαδραστικού πίνακα και δεν 

υπάρχει στην αίθουσα του. 

Παρ’ όλα αυτά, όπως επισήμανε 1 εκπαιδευτικός, η αναστάτωση που προκαλείται 

από τη μετακίνηση είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Όπως συμπλήρωσε ο/η 

εκπαιδευτικός, είναι πιθανόν η ανάγκη χρήσης τους να είναι ολιγόλεπτη, ή να 

προκύψει ακόμη και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Η επικοινωνία του προσωπικού τώρα, χαρακτηρίστηκε πολύ ικανοποιητική και 

όπως αναφέρθηκε, γίνεται δια ζώσης, με τηλέφωνα, με email, μέσω του σχολικού 

ιστολογίου, ενώ διευκολύνεται και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι καθηγητές 

κατοικούν κοντά στο σχολείο. 

Ανάλογα, οι ερωτώμενοι περιέγραψαν και την επικοινωνία με τους 

γονείς/κηδεμόνες χαρακτηρίζοντας αυτήν ικανοποιητική και άμεση. Πέραν των 

τεχνολογικών υποδομών, όπως σχολιάστηκε, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η 

προθυμία όλων των εκπαιδευτικών να ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες και από 

κοινού να αναζητούν λύσεις για το καλό των παιδιών. 

Στην ερώτηση αν υπάρχει χρόνος για συνεργασία, όλοι απήντησαν ότι δεν 

υπάρχει πολύς, αλλά οι καθηγητές διαθέτουν παραπάνω χρόνο στο σχολείο, παρά τα 
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προβλήματα τους (λόγω της μεγάλης ηλικίας των περισσοτέρων, λόγω οικονομικών 

προβλημάτων, οικογενειακών, απαξίωσης του επαγγέλματος). 

Οι ερωτώμενοι επίσης συμφώνησαν ότι το προσωπικό υποστηρίζεται στην 

εργασία του και μέσα από το σχολείο, καθώς και από προϊστάμενες και άλλες δομές 

του σχολικού συστήματος. 2 εκπαιδευτικοί προβλήματα υποστήριξης εντόπισαν 

στους συναδέλφους που  μετακινούνται σε άλλα σχολεία. 

Όλοι επίσης συμφώνησαν ότι η εκπαιδευτική εργασία μοιράζεται δίκαια στο 

προσωπικό. 

Καταληκτικά, όσον αφορά τις υποδομές, παρά τις ελλείψεις, θεωρήθηκε ότι 

έχουν βελτιωθεί. Πολύ καλές επίσης θεωρήθηκαν γενικά και οι σχέσεις ανάμεσα στο 

προσωπικό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κατά καιρούς προβλήματα. 

Συνοψίζοντας, παρατίθεται η τελευταία φράση 1 εκπαιδευτικού, που πιθανότατα 

απαντούσε συνολικά για όλες τις διαστάσεις: «…χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

παλιότερα ήταν άσχημα, το σχολείο μας γνωρίζει μια άνοιξη…». 
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Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα και Εισηγήσεις 

 

5.1  Σύνθεση των αποτελεσμάτων από τα τρία ερευνητικά εργαλεία 
 

5.1.1 Απάντηση στα ερωτήματα 

 

Συνθέτοντας τα τρία ερευνητικά εργαλεία η απάντηση στο κεντρικό ερώτημα της 

έρευνας είναι καταφατική: 

- «Στο ΧΧ Γυμνάσιο υπάρχουν  τα χαρακτηριστικά εκείνα, που μπορούν να το 

χαρακτηρίσουν υψηλής ετοιμότητας να μετεξελιχθεί σε ΕΚΜ». 

Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από την καταφατική απάντηση στα σχετικά 

επιμέρους ερωτήματα, που αποτελούν προϋπόθεση για την καταφατική απάντηση του 

κεντρικού ερωτήματος. Οι καταφατικές αυτές απαντήσεις αφορούν τις διαστάσεις της 

Μοιρασμένης και Υποστηρικτικής Ηγεσίας και των Κοινών Αξιών και Οράματος. Το 

κεντρικό ερώτημα επιβεβαιώνεται επίσης και από τη διάσταση των Υποστηρικτικών 

Συνθηκών αναφορικά με τις Σχέσεις: 

-«Στο ΧΧ Γυμνάσιο υπάρχουν  οι προϋποθέσεις της μοιρασμένης και 

υποστηρικτικής ηγεσίας, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως ΕΚΜ». 

- «Στο ΧΧ Γυμνάσιο έχουν αναπτυχθεί κοινές αξίες και όραμα, ώστε να μπορεί να 

λειτουργήσει ως ΕΚΜ». 

-«Στο ΧΧ Γυμνάσιο υπάρχουν  οι υποστηρικτικές συνθήκες αναφορικά με τις 

ανθρώπινες σχέσεις, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως ΕΚΜ». 

Στο συμπέρασμα αυτό συνεπικουρούν: 

 Η θετική άποψη των μόνιμων στο σχολείο εκπαιδευτικών (οργανικά 

ανήκοντες), όπως προκύπτει από το ερωτηματολόγιο. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει 

άμεση καταγραφή τους στα δημογραφικά στοιχεία του ερωτηματολογίου. Το 

συμπέρασμα συνάγεται από τη διερεύνηση απόψεων ανά ηλικία (οι μόνιμοι στο 

σχολείο εκπαιδευτικοί ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικίες) και από τη διερεύνηση 

απόψεων ανά βαθμό επίγνωσης της εικόνας του σχολείου (οι μόνιμοι στο σχολείο 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να έχουν υψηλούς βαθμούς επίγνωσης της εικόνας του 

σχολείου) στις παραπάνω διαστάσεις του ερωτηματολογίου 

 Η καταφατική απάντηση των εκπαιδευτικών στην διερεύνηση της υπόθεσης 

μετατροπής του σχολείου σε ΕΚΜ 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν τις υπόλοιπες διαστάσεις, αυτή των 

Υποστηρικτικών Συνθηκών αναφορικά με τις Σχέσεις, αυτή της Συλλογικής 
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Μάθησης και Εφαρμογής της και αυτή των Κοινών Προσωπικών Πρακτικών, αν και 

επηρεασμένες θετικά από τις προηγούμενες διαστάσεις,  φανερώνουν ότι το σχολείο 

δεν λειτουργεί ως ΕΚΜ: 

-«Στο ΧΧ Γυμνάσιο υπάρχουν  κάποιες  υποστηρικτικές συνθήκες αναφορικά με τις 

δομές του, αλλά όχι ικανές, ώστε το σχολείο να χαρακτηριστεί ότι λειτουργεί ως ΕΚΜ». 

-«Στο ΧΧ Γυμνάσιο λαμβάνει χώρα κάποια συλλογική μάθηση και εφαρμογή της 

μάθησης αυτής, αλλά όχι ικανή, ώστε το σχολείο να χαρακτηριστεί ότι λειτουργεί ως 

ΕΚΜ». 

-«Στο ΧΧ Γυμνάσιο υπάρχουν λίγες κοινές προσωπικές πρακτικές, που δεν είναι 

ικανές, ώστε το σχολείο να χαρακτηριστεί ότι λειτουργεί ως ΕΚΜ». 

 

Στις επόμενες ενότητες αναλύεται η σύνθεση των αποτελεσμάτων από τα τρία 

διερευνητικά εργαλεία, ανά διάσταση.  Η ανάλυση αυτή επιβεβαιώνει τις παραπάνω 

απαντήσεις της έρευνας. 

 

5.1.2 Μοιρασμένη και Υποστηρικτική Ηγεσία 

 

Η ηγεσία στο σχολείο λειτουργεί σύμφωνα με το δημοκρατικό πρότυπο. Αυτό 

συνάγεται άμεσα από την περιγραφή των τεκμηρίων, για το συνολικό τρόπο που 

λειτουργεί το σχολείο, όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχουν ευκαιρίες έκφρασης και 

λήψης αποφάσεων σε όλα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, αλλά και γενικότερα σε 

όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών, όπως αυτές καταγράφονται στο ερωτηματολόγιο, αλλά 

και στις συνεντεύξεις. 

Πολλές όμως αποφάσεις εξακολουθούν να λαμβάνονται μόνο από το διευθυντή, 

κυρίως λόγω του επείγοντος τους. Το γεγονός αυτό συνομολογεί και 1 εκπαιδευτικός 

στη συνέντευξη του. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να μετριασθεί με τακτικότερες 

συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Κάτι τέτοιο είναι στις προθέσεις του 

Συλλόγου, όπως αυτό περιγράφεται στα τεκμήρια, αλλά είναι και πιθανότατα στις 

προθέσεις του Υπουργείου, όπως αυτό διαφαίνεται σε σχετικά δημοσιεύματα 

(Κάτσικας, 2016). 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι εν δυνάμει ηγέτες, όπως αυτό 

περιγράφεται στις απαντήσεις 1 εκπαιδευτικού στις συνεντεύξεις. Εξ άλλου, και οι 4 

καθηγητές, που συμμετείχαν στη συνέντευξη, συμφώνησαν ότι υπάρχει ελευθερία 
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αποφάσεων του κάθε εκπαιδευτικού στον τομέα του. Πέραν όμως αυτής της γενικής 

τοποθέτησης, αναγνωρίσθηκαν και συγκεκριμένα άτομα από το Σύλλογο 

Διδασκόντων με σαφή ηγετικά προσόντα. Μάλιστα, τα ηγετικά αυτά προσόντα, που 

περιγράφηκαν από τους συνεντευξιαζόμενους, προσομοιάζουν με το είδος διοίκησης 

που ασκείται στο σχολείο, ηγεσία με αντιαυταρχικό, ανθρώπινο, δημοκρατικό 

πρόσωπο. 

Οι καθηγητές του σχολείου φαίνεται να διάκεινται θετικά στο πρόσωπο του 

διευθυντή και της υποδιευθύντριας και αυτό συνάγεται και από τα 3 διερευνητικά 

εργαλεία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ή 

ακόμα και προσωπικά παράπονα και πικρίες για πιθανά λάθη της διεύθυνσης. Η 

διάθεση διαλόγου όμως για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων και η επίδειξη 

ταπεινότητας (Fullan, 2005) από την πλευρά της ηγεσίας, θα πρέπει να 

προσμετρηθούν ως προσόν και όχι ως ένδειξη αδυναμίας.  

Κάποια διστακτικότητα, τώρα, από λίγους συναδέλφους, στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών, πιθανόν να οφείλεται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν 

λειτουργεί ενθαρρυντικά, στα στερεότυπα για την ηγεσία, που πιθανόν να έχουν 

κάποιοι εκπαιδευτικοί, ή ακόμα μπορεί να είναι και θέμα χαρακτήρα. Όπως 

συμπλήρωσαν και οι 4 συνεντευξιαζόμενοι καθηγητές, η διεύθυνση του σχολείου 

παρέχει τις απαιτούμενες ευκαιρίες. 

Στο κατά πόσον είναι μοιρασμένη η ηγεσία και κατά συνέπεια αν αυτή 

καλλιεργείται στο προσωπικό του σχολείου, φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 

Το πρόβλημα εντοπίσθηκε και στα 3 διερευνητικά εργαλεία. Κατά τις συνεντεύξεις, 1 

εκπαιδευτικός επισήμανε ότι ο διευθυντής αναλαμβάνει περισσότερα από όσα πρέπει, 

και στις προτάσεις για αλλαγές, και στη γραμματειακή υποστήριξη. Όσον αφορά το 

πρώτο, ακόμα και στη βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι ένας διευθυντής δεν είναι 

απαραίτητα να είναι καινοτόμος, ενώ πολλές φορές αυτή η δράση του μπορεί να 

δημιουργεί και προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου, αν δεν επιδιώκει ώσμωση 

των ιδεών (Fullan, 2002). Σχετικά με τη γραμματειακή υποστήριξη τώρα, είναι 

γεγονός, όπως προκύπτει από τα τεκμήρια, ότι ο διευθυντής προσπάθησε να 

απαλλάξει τους συναδέλφους του, στο μέτρο του δυνατού, από μη εκπαιδευτικές 

εργασίες. Οι καλές  αυτές όμως προθέσεις, πιθανότατα να είναι και τροχοπέδη στην 

ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων (π.χ. χειρισμός του λογισμικού Myschool), που θα 

πρέπει να διαθέτει οποιοσδήποτε νυν και μελλοντικός διευθυντής. Εκείνο λοιπόν που 
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απαιτείται από το διευθυντή, είναι να δώσει περισσότερο χώρο στους συναδέλφους 

του στην ανάληψη πρωτοβουλιών, καθώς και σημαντικών γραμματειακών εργασιών. 

Προφανώς, μια διαφορετική και καλύτερη οργάνωση του σχολείου, ανάλογη με 

αυτή των ΕΚΜ, θα έδινε περισσότερους ρόλους στους εκπαιδευτικούς και μέσα από 

αυτή τη διαδικασία θα αναδεικνύονταν και περισσότεροι ηγέτες και βέβαια το 

σχολείο θα λειτουργούσε δημοκρατικότερα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι  

Foster & Suddards (1999, παραπομπή από Huffman & Hipp, 2003, kindle location 

371 of 2903) «Ένα αποτέλεσμα της συλλογικής μάθησης σε μια ΕΚΜ είναι η 

εμφάνιση της ηγεσίας του δασκάλου. Όταν οι δάσκαλοι θα δουν τα οφέλη της 

μάθησης με άλλους, θα αναγνωρίσουν την ανάγκη να μοιραστούν την ηγεσία..».  

Συμπερασματικά, το θέμα της κοινής ηγεσίας στο σχολείο βρίσκεται σε πολύ 

καλή κατεύθυνση. Η διάσταση της Μοιρασμένης και Υποστηρικτικής Ηγεσίας, όπως 

αυτή αποτυπώνεται στο ερωτηματολόγιο έχει το μεγαλύτερο Μ.Ο. από όλες τις άλλες 

διαστάσεις και μάλιστα με το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας μεταξύ των 

ερωτώμενων. Το ίδιο συμπέρασμα συνάγεται και από την αφήγηση των τεκμηρίων, 

αλλά και από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. Συγχρόνως, η ηγεσία που 

ασκείται, επιδέχεται βελτιώσεων, ακόμα και στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. 

Εκείνο που φαίνεται ότι ήταν καθοριστικό για τον τύπο της ηγεσίας του σχολείου 

είναι το κοινό όραμα που έχει αναπτυχθεί. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι συμφωνεί 

να αλλάξουν τα πράγματα, αν και ο ίδιος δεν αναλάβει τις προσωπικές του ευθύνες 

μέσα στην ομάδα, για να συμβεί αυτό. Ο καθοριστικός ρόλος του κοινού οράματος 

στον τύπο της ηγεσίας, φαίνεται στην περιγραφή των τεκμηρίων, αλλά προκύπτει και 

από τις συνεντεύξεις και τη σαφή δήλωση 1 εκπαιδευτικού, όπου τονίζει ότι το κοινό 

όραμα του ανοιχτού σχολείου άλλαξε και τη φιλοσοφία λήψης αποφάσεων.  

 

5.1.3 Κοινές Αξίες και Όραμα 

 

Στο σχολείο υπάρχει κοινό όραμα. Το κοινό όραμα είναι μια δυναμική έννοια, 

δηλ. πρέπει συνέχεια να επικαιροποιείται, όπου λαμβάνοντας υπόψη νέες συνθήκες 

και δεδομένα σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, να θέτονται και νέοι στόχοι 

(Fullan, 2005). Σε μια διαφορετική διατύπωση λοιπόν, που θα λαμβάνει υπόψη το 

δυναμικό της έννοιας, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι στο σχολείο αναπτύσσεται 

κοινό όραμα. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται όχι μόνο από τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου, αλλά και από τη συνολική εικόνα που προκύπτει από τα τεκμήρια, 
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καθώς και από τις συνεντεύξεις των 4 εκπαιδευτικών. Στο συμπέρασμα αυτό 

συνηγορεί και από μόνο του το γεγονός, ότι η λέξη «όραμα» μπορεί να αναφέρεται 

στο σχολείο χωρίς να ξενίζει, να προκαλεί ειρωνικά σχόλια ή στην καλύτερη 

περίπτωση να αντιμετωπίζεται σαν μια λέξη που κάποιος μπορεί να συναντήσει μόνο 

σε ακαδημαϊκά κείμενα. 

Το κοινό όραμα, έτσι όπως περιγράφεται στα τεκμήρια και στις συνεντεύξεις, 

περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου ασφαλείας για τους μαθητές 

του σχολείου, όπου μέσα από μια κουλτούρα ευρύτερων συνεργασιών, την 

κουλτούρα ενός ανοιχτού σχολείου, θα παρέχεται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και 

συγχρόνως θα γίνεται προσπάθεια για τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις 

υψηλότερες και χαμηλότερες επιδόσεις των μαθητών. Στο όραμα αυτό 

συμπεριλαμβάνεται όλη η σχολική κοινότητα, αλλά και όποιος θέλει το καλό του 

σχολείου. 

Η αλήθεια είναι ότι η έννοια του κοινού οράματος εισήχθη στο ΧΧ Γυμνάσιο από 

το διευθυντή του. Η εισαγωγή του οράματος βρήκε γόνιμο έδαφος στο σχολείο, την 

καλή φήμη που είχαν δημιουργήσει τα μέλη του προσωπικού του, αλλά και την 

μακροχρόνια παράδοση του ως διδακτηρίου. 

Εκείνο που προσπάθησε να κάνει η διεύθυνση του σχολείου ήταν οι κοινές αξίες 

των εκπαιδευτικών του να ενοποιηθούν σε ένα κοινό όραμα, που θα είναι η κινητήρια 

δύναμη για τις όποιες δράσεις τους, οι οποίες όμως θα έπρεπε να εντάσσονται στη 

εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου. 

Η εισαγωγή του κοινού οράματος από το διευθυντή δεν σημαίνει και επιβολή του 

στους συναδέλφους του. Αυτό διαπιστώνεται από την περιγραφή στα τεκμήρια, όπου 

αναφέρεται ότι η ανάληψη εργασιών από τους εκπαιδευτικούς γίνεται βάσει των 

προσωπικών τους ικανοτήτων, δεξιοτήτων, αλλά και λαμβανομένου υπόψη των 

αναγκών τους ως ενηλίκων. Με ανάλογο τρόπο έγινε και η σταδιακή ανάληψη 

πρωτοβουλιών στη βάση πάντα του κοινού οράματος. Παρόμοια, όπως έχει 

καταγραφεί στις συνεντεύξεις, κάποιοι καθηγητές έχουν προπορευθεί στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών και στη δράση τους αυτή έχουν σταδιακά συμπαρασύρει και άλλους 

συναδέλφους τους. 

Η μη πρόθεση όμως του διευθυντή επιβολής του κοινού οράματος πιθανότατα 

δημιούργησε προβλήματα στη συγκεκριμενοποίηση του, στο σαφή καθορισμό του. 

Το πρόβλημα αυτό εντόπισε στις συνεντεύξεις 1 εκπαιδευτικός. Εκείνο που 
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αναφέρθηκε κατά τη συνέντευξη ήταν ότι είναι αναγκαίο το όραμα να συζητηθεί 

ανοιχτά και αναλυτικά στο σύλλογο διδασκόντων, τι αυτό περιλαμβάνει, να 

οριοθετηθεί σαφώς και να οργανωθούν και να ιεραρχηθούν οι στόχοι του. Με βάση 

την παρατήρηση αυτή του/της εκπαιδευτικού, κρίνεται ότι πλέον είναι ώριμες οι 

συνθήκες για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας οργανωμένης συζήτησης. 

Τα προαναφερθέντα όμως δεν σημαίνουν και ότι το κοινό όραμα, όπως αυτό έχει 

περιγραφεί στην αρχή της ενότητας, δεν έχει πετύχει πολλούς από τους στόχους του. 

Το ΧΧ Γυμνάσιο, όπως αυτό προκύπτει και από τα 3 ερευνητικά εργαλεία, μπορεί 

ευθαρσώς να χαρακτηρισθεί ως ένα ανοιχτό σχολείο με υψηλή κουλτούρα 

συνεργασίας, ένα σχολείο που νοιάζεται για τους μαθητές του και σε ένα περιβάλλον 

ασφαλές και ελκυστικό γι αυτούς μπορεί να παρέχει και υψηλού επιπέδου μάθηση και 

δεξιότητες. 

Ερωτηματικά όμως προκύπτουν στο κατά πόσον όμως έχει πετύχει το σχολείο 

στον άλλο του στόχο, να μειώσει το χάσμα στις επιδόσεις των μαθητών. Παρά τις 

δράσεις μέντορα καθηγητή σε μαθητή, τις επί δύο έτη εθελοντικές ενισχυτικές 

διδασκαλίες, την κάθε έτος συζήτηση για υλοποίηση τέτοιων ενισχυτικών 

διδασκαλιών, την επί δύο έτη λειτουργία του σχολείου ως Σχολικού Κέντρου 

Ενισχυτικής Διδασκαλίας, οι 4 συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί τα ανέφεραν μεν 

όλα αυτά, αλλά φάνηκαν ως επικουρικά στις παρατηρήσεις τους. 

Η αλήθεια είναι ότι όπως πιθανόν να προκύπτει και από την ανάγνωση των 

τεκμηρίων, οι καθηγητές του σχολείου ένοιωθαν να πολεμούν ανεμόμυλους, όταν 

έπρεπε να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Η μη ανταπόκριση του σχολείου με επιτυχία 

στο στόχο αυτό, δηλ. να δημιουργήσει κατάλληλες δομές για ενίσχυση μαθητών με 

χαμηλές επιδόσεις και να τις ενσωματώσει μόνιμα στην εσωτερική του εκπαιδευτική 

πολιτική οφείλεται σε πολλούς λόγους. Συνοπτικά, όπως μπορεί να προκύψει από τα 

τεκμήρια, οφείλεται κυρίως στο ασταθές και ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο στον χώρο 

της εκπαίδευσης, αλλά και στην εξάρτηση της δημιουργίας μιας τέτοιας δομής στο 

σχολείο από εξωτερικούς παράγοντες. 

Στο τέλος της περιγραφής των συμπερασμάτων για τη διάσταση αυτή, θα πρέπει 

να τονισθεί, ότι το κοινό όραμα έχει επηρεάσει όχι μόνο την διάσταση της 

Μοιρασμένης και Υποστηρικτικής Ηγεσίας, όπως ήδη προαναφέρθηκε στην ενότητα 

1.5, αλλά και ότι αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και των υπόλοιπων διαστάσεων. 

5.1.4 Υποστηρικτικές Συνθήκες- Σχέσεις 
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Με όχημα το κοινό όραμα και όπως προκύπτει και από τα 3 ερευνητικά εργαλεία, 

στο σχολείο έχει οικοδομηθεί μια υψηλή κουλτούρα συνεργασίας. Στη βάση αυτής 

της κουλτούρας συνεργασίας έχουν οικοδομηθεί σχέσεις ειλικρινούς 

συντροφικότητας, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς, αλλά και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας.  

Η αίσθηση της συλλογικής ευθύνης έχει ως αποτέλεσμα οι όποιες καινοτόμες 

δράσεις, οι όποιες δράσεις αλλαγής της τρέχουσας κατάστασης, να γίνεται πάντα 

προσπάθεια να εντάσσονται στην εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική του σχολείου. 

Ακόμα και ο εορτασμός των επιτυχιών του σχολείου είναι μέρος αυτής της 

λειτουργίας. 

Η ύπαρξη κουλτούρας συνεργασίας δεν σημαίνει ότι ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς δεν υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες, ακόμα και 

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, όπως σε οποιοδήποτε κοινωνικό σύνολο. Το 

κοινό όραμα όμως, το οποίο έχει στόχο κάτι μεγαλύτερο και σημαντικότερο, το καλό 

των μαθητών, έχει αφενός παραμερίσει τέτοια προβλήματα, ενώ συγχρόνως έχει 

επιφέρει και αυτή καθ’ εαυτή τη βελτίωση των σχέσεων σε σχέση με το παρελθόν. Το 

«όλον» δηλαδή έχει μεγαλύτερη σημασία από τα μέρη του. Τη σκέψη αυτή τη 

συναντάμε στην «Ολιστική Σκέψη» του Senge (1990), ενώ ανάλογα πράγματα 

πρεσβεύει και η ψυχολογία Gestalt. 

Όπως φαίνεται στο ερωτηματολόγιο και στις συνεντεύξεις, κάποια 

διστακτικότητα από κάποιους συναδέλφους υπάρχει στην ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Εν τούτοις, όπως προκύπτει και από την έρευνα, οι καθηγητές υποστηρίζονται σε 

αυτές τις δράσεις και μεταξύ τους και από τη διεύθυνση του σχολείου. Παρ όλα αυτά, 

περιθώρια ενίσχυσης αυτής της υποστήριξης και γενικότερα βελτίωσης των σχέσεων 

υπάρχουν ακόμα πολλά. Η ανάπτυξη των σχέσεων αυτών δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά 

το μέσον για την επιτυχία των στόχων του σχολείου. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων 

του σχολείου περνάει μέσα από τη βελτίωση της συλλογικής μάθησης των 

εκπαιδευτικών και το μοίρασμα των προσωπικών τους πρακτικών. 

Στο βαθμό που αυτό συνειδητοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, 

βελτίωση των αντιστοίχων διαστάσεων των ΕΚΜ θα επιφέρει και βελτίωση των 

σχέσεων και αντιστρόφως. 

 

5.1.5 Υποστηρικτικές Συνθήκες-Δομές 
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Οι δομές του σχολείου αν συγκριθούν με κάποιο σχολείο του εξωτερικού, που 

ήδη λειτουργεί ως ΕΚΜ, δεν θα μπορέσουν να χαρακτηριστούν τεχνοκρατικά ως 

επαρκείς.  

Στο κτήριο καταρχάς που στεγάζεται το σχολείο, ενώ υπάρχουν μεγάλες 

αίθουσες, ο αριθμός τους οριακά επαρκεί για τις ανάγκες λειτουργίας του. Στο κτήριο 

επίσης, όπως επισημάνθηκε και από 1 εκπαιδευτικό λείπουν κάποιοι σύγχρονοι 

χώροι, όπως ένα αμφιθέατρο, που θα μπορούσε να λειτουργεί και ως θεατρική-

μουσική σκηνή. Επίσης λείπει ένα ισόγειο κλειστό Γυμναστήριο και ένα ισόγειο 

εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Οι υποδομές του σχολείου είναι οι περισσότερες 

πεπαλαιωμένες, ενώ οι σύγχρονες ανεπαρκείς. Η χρηματοδοτική υποστήριξη του 

σχολείου, όπως σε όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικότερα στο Δήμο Θεσσαλονίκης υπήρξε 

προβληματική. 

Τα περιθώρια διαθέσιμου χρόνου των εκπαιδευτικών, πέραν του διδακτικού τους 

ωραρίου, ολοένα γίνονται και πιο ασφυκτικά. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι 

μεγάλης σχετικά ηλικίας, ενώ όπως είναι γνωστό έγινε και αύξηση του διδακτικού 

ωραρίου.  

Γραμματειακή υποστήριξη δεν υπάρχει πλέον στο σχολείο. Τα επίσημα δεδομένα 

του σχολείου είναι στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών. Τα επίσημα δεδομένα όμως 

για την φοίτηση και την επίδοση των μαθητών εξάγονται κάθε τρίμηνο. Η ανάγκη 

βέβαια να είναι αποδοτικοί οι εκπαιδευτικοί στην εργασία τους, όπως αναφέρεται στα 

τεκμήρια του σχολείου, έχει αυξήσει τις συζητήσεις για τα προβλήματα και την 

επίδοση των μαθητών. Η διεύθυνση του σχολείου, οι υπεύθυνοι τμημάτων, οι 

καθηγητές που έχουν λάβει ρόλο μέντορα για ένα μαθητή και οι υπόλοιποι καθηγητές 

ενημερώνουν ο ένας τον άλλο. Η ροή των πληροφοριών όμως αυτή είναι άτυπη και 

παραμένει προβληματική, λόγω εγγενών προβλημάτων και έλλειψης τακτικών 

συνεδριάσεων. 

Αναφορικά με την ενισχυτική διδασκαλία του σχολείου, παρά τις εθελοντικές 

δράσεις, τη λειτουργία του ως Σχολικού Κέντρου Ενισχυτικής Διδασκαλίας, δεν 

μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι διαδικασίες, οι οποίες μόνιμα έχουν ενταχθεί 

στην εσωτερική του εκπαιδευτική πολιτική. 

 Στα θετικά των υποστηρικτικών συνθηκών αναφορικά με τις δομές θα 

μπορούσαν να αναφερθούν η εγγύτητα κατοικίας των εκπαιδευτικών με το σχολείο 
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και οι ικανοποιητικές δομές επικοινωνίας μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας. 

Προφανώς το ισοζύγιο για τις δομές, όπως έχει περιγραφεί προηγουμένως, είναι 

αρνητικό. Παρ όλα αυτά, ειδικά οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση στου σχολείο 

φαίνεται να έχουν διαφορετικοί άποψη. Όπως προκύπτει από τη μελέτη των 

απαντήσεων του ερωτηματολογίου, οι ΜΟ για αυτή τη διάσταση, που καταγράφονται 

από τους εκπαιδευτικούς μεγαλύτερης ηλικίας πλησιάζουν το 3. Αντίστοιχα υψηλοί 

είναι και οι ΜΟ που καταγράφονται από τους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι 

έχουν μέτρια έως άριστη επίγνωση του σχολείου. Μάλιστα ο ΜΟ αυτών που 

δηλώνουν ότι έχουν άριστη επίγνωση, είναι μεγαλύτερος του 3. Για την ερμηνεία του 

παράδοξου αυτού με την πρώτη ματιά, θα πρέπει πάλι να ανατρέξουμε στο κοινό 

όραμα. Με βάση αυτό το όραμα, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν λειτουργούν με 

τη λογική πως εφόσον δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, εγώ δεν μπορώ  να 

κάνω πολλά πράγματα. Παρακινούμενοι λοιπόν από το κοινό όραμα, η διεύθυνση και 

οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν. Γίνεται 

προσπάθεια για βέλτιστη αξιοποίηση των υποδομών και εγκαταστάσεων, 

αναζητούνται χώροι εκτός σχολείου για κάλυψη εκδηλώσεων που δεν μπορούν να 

γίνουν στους χώρους του σχολείου, αναζητούνται διαρκώς οικονομικοί πόροι, που 

έστω και στοιχειωδώς θα βελτιώσουν την κατάσταση. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου φαίνεται να εμφορούνται από μία «πρωτόγονη» αντίληψη της έννοιας του 

σχολικού χρόνου, δηλ. όχι με βάση «τις διαθέσιμες ώρες που υπάρχουν», αλλά με 

βάση «τη δουλειά που πρέπει να γίνει»  (Μαυρογιώργος, 2008β, σ. 218). Βέβαια αυτό 

σημαίνει ολοένα και βαρύτερο προσωπικό κόστος για τους ίδιους. Τέλος, να 

αναφερθεί ότι διαφορετική εικόνα δημιουργείται σε κάποιον, που βλέπει απλώς ένα 

διατηρητέο κτήριο, και διαφορετική εικόνα σε κάποιον άλλον, που γνωρίζει την 

βαριά ιστορία του κτηρίου αυτού ως διδακτηρίου στην πορεία του χρόνου. 

 

5.1.6 Συλλογική μάθηση και εφαρμογή 

 

Ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο θα προήγαγε τη συλλογική μάθηση των 

εκπαιδευτικών και την εφαρμογή αυτής της μάθησης στην τάξη με τους μαθητές, θα 

έπρεπε να ακολουθεί διαδικασίες ανάλογες με αυτές που γίνονται στις ΕΚΜ. Κάτι 

τέτοιο θα προϋπόθετε συχνές και τακτικές συνεδριάσεις της ολομέλειας των 

διδασκόντων, αλλά και κατά ειδικότητα (ή κατά παρεμφερείς ειδικότητες), κατά τάξη 
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και κατά τμήμα, για να συζητήσουν καθαρά διδακτικά θέματα. Τέτοια θέματα, θα 

μπορούσαν να είναι η π.χ. τα στάνταρντς γνώσεων που πρέπει να κατέχουν όλοι οι 

μαθητές και κατ επέκταση η δημιουργία του ουσιαστικού αναλυτικού προγράμματος, 

τα δεδομένα από την επίδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών, η αποτίμηση καλών 

διδακτικών πρακτικών κ.ά. Τέτοιες διαδικασίες, με βάση τις μαθησιακές και άλλες 

ανάγκες των μαθητών θα ανέδυαν άμεσα και τις ανάγκες επιμόρφωσης των ίδιων των 

εκπαιδευτικών.  

Στο σχολείο, όπως στα περισσότερα παραδοσιακά σχολεία, δεν υπάρχει τέτοιο 

οργανωμένο σύστημα Συλλογικής Μάθησης των καθηγητών του και φυσικά 

μετέπειτα εφαρμογής της στην τάξη. Ενώ βέβαια κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από την 

ανάγνωση των τεκμηρίων, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργούν τέτοιες διαδικασίες 

στο σχολείο, έστω και άτυπα. Αυτό φαίνεται κατ αρχάς στο Μ.Ο. του 

ερωτηματολογίου για τη διάσταση αυτή, που αν κάτω από 3, μπορεί να 

χαρακτηριστεί αρκετά υψηλός (2,79) για ένα σχολείο που δεν λειτουργεί ως ΕΚΜ. 

Σε όλα τα Γυμνάσια επίσης, προβλέπονται τακτικές συνεδριάσεις παιδαγωγικού 

περιεχομένου, με προεξάρχουσες αυτές των τριμήνων. Στο ΧΧ Γυμνάσιο όμως, 

ειδικά οι συνεδριάσεις του πρώτου και δεύτερου τριμήνου θεωρούνται πολύ 

σημαντικές, δεν είναι συνεδριάσεις ρουτίνας και δεν μένουν απλώς σε διαπιστωτικές 

πράξεις (το τάδε τμήμα είναι μέτριο, ο τάδε μαθητής δεν έχει καλές επιδόσεις κλπ). 

Στις συνεδριάσεις αυτές, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, παρακινούμενοι από το 

κοινό όραμα, συζητούν με ειλικρινές ενδιαφέρον για όλα τα προβλήματα των 

μαθητών και προσπαθούν να βρουν λύσεις. Κάπως έτσι, προέκυψαν και τα 

προγράμματα εθελοντικής ενισχυτικής διδασκαλίας και οι διαδικασίες, όπου ένας  

καθηγητής αναλαμβάνει το ρόλο μέντορα για ένα μαθητή. Οι οργανωμένες αυτές  

συναντήσεις είναι όμως πολύ λίγες, και όταν διεξάγονται είναι ίσως αργά για 

παρεμβατικές αλλαγές. Σπάνια, όπως στα περισσότερα σχολεία, γίνονται άλλες 

συνεδριάσεις για σχεδιασμό, οργάνωση και έλεγχο διδακτικών-μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. Οι περισσότερες συνεδριάσεις είναι έκτακτες και αφορούν 

πειθαρχικά παραπτώματα των μαθητών. Αν και αυτές έχουν τη σημασία τους, όταν 

όπως στο ΧΧ Γυμνάσιο δεν γίνονται με τιμωρητική διάθεση, δεν παύουν να 

λειτουργούν θεραπευτικά και όχι προληπτικά. 

Από την άλλη βέβαια, τα προβλήματα των μαθητών είναι το μόνιμο θέμα 

συζήτησης των εκπαιδευτικών καθ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Εν τούτοις, η 
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ροή των πληροφοριών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική, καθώς μάλιστα 

πολλοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν και σε άλλα σχολεία. Επίσης, οι άτυπες συζητήσεις, 

από την ίδια τους τη φύση (σε αντίθεση με τις οργανωμένες συνεδριάσεις), δεν 

εξασφαλίζουν ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι τουλάχιστον για τη πληροφορία καθηγητές 

θα τροφοδοτηθούν με αυτήν. Συγχρόνως, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται 

και επαρκής σύνθεση των πληροφοριών για να παρθούν και οι σωστές αποφάσεις. 

Ένας άλλος χώρος, όπου λαμβάνει χώρα συλλογική μάθηση των εκπαιδευτικών 

στην πράξη, είναι σίγουρα στα προγράμματα που υλοποιούνται. Όταν μάλιστα, όπως 

στο ΧΧ Γυμνάσιο, δίνεται βάρος στην ποιότητα τους ενώ συγχρόνως αυτά είναι 

συνεργατικά και εμφυσούνται και από το όραμα του ανοιχτού σχολείου, τότε είναι 

πιθανότερο αυτή η συλλογική μάθηση να είναι και πιο αποτελεσματική. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα είναι τα σεμινάρια εκμάθησης γλώσσας προγραμματισμού, που έκανε, 

κάθε εβδομάδα, γονέας μαθητή στους καθηγητές και μαθητές της ομάδας ρομποτικής. 

Το μειονέκτημα των προγραμμάτων όμως είναι ότι η όποια μάθηση είναι συνήθως 

τυχαία, ενώ δεν αφορά και το σύνολο των μαθητών του σχολείου. 

Όπως έχουν καταγραφεί στα τεκμήρια στο σχολείο έχουν εντοπιστεί και άλλες 

μορφές συλλογικής μάθησης. Έχει αναφερθεί ο ρόλος του ιστολογίου, αλλά και οι 

συνηθισμένες μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (σεμινάρια, 

συναντήσεις με συμβούλους, workshops), εντός και εκτός του σχολείου, με ίδιες 

δυνάμεις, αλλά και με εξωτερική βοήθεια. 

Στις συνεντεύξεις τους επίσης οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν και κάποιες άλλες 

μορφές συλλογικής μάθησης, την παρουσίαση καλών πρακτικών και τις συνεργασίες 

μεταξύ τους σε θέματα που ουσιαστικά προήγαγαν την μάθηση αυτή. Πιθανότατα με 

περισσότερες συνεντεύξεις να αναφέρονταν και άλλα, που δεν έχουν καταγραφεί 

στην παρούσα εργασία.  

Αν και δεν υπάρχουν συγκριτικές έρευνες με άλλα σχολεία, δεν μπορεί η 

συνολική κουλτούρα του σχολείου, οι προηγούμενες διαστάσεις που περιγράφηκαν, 

να μην έχουν επηρεάσει και αυτήν της Συλλογικής Μάθησης, δεδομένου του πόσο 

διασυνδεδεμένες είναι όλες οι διαστάσεις (Hord, 1997a). 

 

5.1.7 Κοινές Προσωπικές Πρακτικές 

 

Η διάσταση της Συλλογικής Μάθησης και Εφαρμογής της  έχει καθοριστική 

επίδραση και είναι απόλυτα διασυνδεδεμένη με αυτή των Κοινών Προσωπικών 
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Πρακτικών (Hipp & Huffman, 2003˙ Hipp et all, 2003). Οι δύο διαστάσεις θα 

μπορούσαν να είναι και ενοποιημένες, αλλά μάλλον η Hord (1997a) θα ήθελε να 

τονίσει το ρόλο και τη σημασία της τελευταίας στη λειτουργία ενός σχολείου ίσως 

και λόγω της έλλειψης της στα περισσότερα σχολεία.. 

Τα αποτελέσματα από τη διάσταση αυτή, όπως στα περισσότερα σχολεία που 

έγιναν σχετικές έρευνες (Hipp & Weber, 2008, παραπομπή από Hipp & Huffman, 

2010, p.18) είναι τα πιο φτωχά. Ο ΜΟ της διάστασης στις απαντήσεις του 

ερωτηματολογίου είναι ο χαμηλότερος όλων. Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα 

από τα τεκμήρια και τις συνεντεύξεις. 

Στο σχολείο δεν υπάρχουν κάποιες οργανωμένες διαδικασίες όπου οι καθηγητές 

θα επισκέπτονται συναδέλφους στην τάξη τους για να παρακολουθήσουν τις 

διδακτικές τους πρακτικές και να προσφέρουν ανάδραση. Αν και όπως φαίνεται από 

τις συνεντεύξεις, υπήρξε σχετική παρότρυνση του διευθυντή, εφαρμόστηκε ελάχιστα. 

Στο σχολείο επίσης αν και άτυπα οι εκπαιδευτικοί, στον εξωδιδακτικό τους χρόνο 

παρουσιάζουν ο ένας στον άλλο εργασίες των μαθητών τους, αυτό δεν συνοδεύεται 

από την παρουσίαση των αντίστοιχων επιτυχών ή ανεπιτυχών διδακτικών πρακτικών 

και από μια διαδικασία, όπου θα είναι έτοιμοι να δεχτούν ενθάρρυνση, κριτική και 

ανατροφοδότηση. 

Διαδικασίες κόουτς  και μέντορα μεταξύ των εκπαιδευτικών, αν και σπάνιες, 

συμβαίνουν, και μια τέτοια περίπτωση για τον καθορισμό του ουσιαστικού 

Αναλυτικού Προγράμματος έχει αναφέρει 1 εκπαιδευτικός κατά τη συνέντευξη. Ο 

λόγος που τέτοιες πρακτικές δεν είναι ευρέως διαδεδομένες είναι η έλλειψη σχετικής 

κουλτούρας και το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι περίπου ίδιας 

ηλικίας. Τέτοιοι ρόλοι έχουν αναληφθεί στο σχολείο, όπως έχει περιγραφεί στα 

τεκμήρια, μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή, καθώς και μεταξύ των μαθητών. 

Διδακτικές πρακτικές, όπου γίνεται διαθεματική συνδιδασκαλία καθηγητών στην 

ίδια τάξη, παρόλο που έχουν συμβεί, είναι σπάνιες. 

Άλλοι  τρόποι παρουσίασης εργασιών των μαθητών και αντίστοιχων διδακτικών 

πρακτικών, που έχουν εντοπιστεί, είναι στις ημερίδες καλών πρακτικών, μέσω του 

ιστολογίου, ενώ προσπάθεια να παρουσιάζονται οι εργασίες μέσω του σχολικού 

περιοδικού, έγινε για ένα σχολικό έτος, αλλά δεν έτυχε συνέχειας. 

Αν και ο χώρος που συζητούνται οι εργασίες των μαθητών είναι στο σύλλογο 

διδασκόντων, ο κατεξοχήν χώρος που μπορεί να εντοπίσει κάποιος μοίρασμα 
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διδακτικών πρακτικών είναι κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων. Τα 

προγράμματα είναι καταρχάς συνεργατικά και κατά δεύτερον είναι πιο ανοιχτά σε 

παρατήρηση από άλλους συναδέλφους, εφόσον το επιθυμούν. Τα μειονεκτήματα της 

μάθησης μέσω των προγραμμάτων έχουν ήδη προαναφερθεί. 

 

5.2  Κριτικός Σχολιασμός 

 
Αυτό που προσπάθησε να αναδείξει η παρούσα εργασία είναι η σημασία της 

μοιρασμένης ηγεσίας και η οικοδόμηση ενός κοινού οράματος, ως παράγοντες 

απαραίτητους στη δημιουργία μιας ΕΚΜ. Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν 

ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ακατόρθωτο και οι δύο αυτοί παράγοντες μπορούν να 

καλλιεργηθούν και να προωθηθούν σε μια σχολική μονάδα.   

Το ερώτημα τώρα είναι, τι δυνατότητες εφαρμογής των ΕΚΜ υπάρχουν, αλλά και 

γενίκευσης αυτής της εφαρμογής, καθώς αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο και όχι η 

αλλαγή σε ένα μόνο σχολείο ή σε μόνο μια ομάδα σχολείων. Το θέμα της γενίκευσης 

της εφαρμογής των ΕΚΜ σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, να μπορέσουν να γίνουν 

«συστημικά» (Dufour & Fullan, 2013), τίθεται από την ίδια τη φύση τους. Οι ΕΚΜ 

είναι μια φιλοσοφία, μια διαδικασία με διαρκή αξία και όχι ένα πρόγραμμα, που θα 

εφαρμοστεί ένα-δυο χρόνια σε κάποια σχολεία, για να έρθει μετά κάποιο άλλο 

πρόγραμμα (p.2). 

Οι δυνατότητες αναγωγής στο γενικό πληθυσμό των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

μέσα από μια στατιστική προσέγγιση, συζητήθηκαν στην εργασία και δεν θα 

απασχολήσουν άλλο. Το ζητούμενο εδώ είναι κατά πόσο στην Ελλάδα υπάρχουν οι 

συνθήκες για πλατιά εφαρμογή των ΕΚΜ. Πιο αναλυτικά, κατά πόσον οι ευρέως 

επικρατούσες αντιλήψεις και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με τις ιδεολογικές και 

πολιτικές αναφορές τους, μπορούν να επιτρέψουν κάτι τέτοιο.  

Οι  προοπτικές εξάπλωσης σε μεγάλη κλίμακα των ΕΚΜ ανοίγουν  δηλαδή, μια 

σειρά από ζητήματα και αυτά είναι το θέμα της δημιουργίας μιας συνεργατικής 

κουλτούρας στα σχολεία με την οικοδόμηση ενός κοινού οράματος, το θέμα της 

ηγεσίας στα σχολεία, η απαραίτητη υποστήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα, η 

αυτονομία της σχολικής μονάδας και η δυνατότητα της να γίνει φορέας διαμόρφωσης 

και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής, ο κίνδυνος οι ΕΚΜ να «νομοθετηθούν», αλλά 

και άλλα θέματα που επηρεάζουν τα προηγούμενα όπως το θέμα του σχολικού 

χρόνου, η ηλικία των εκπαιδευτικών κ.ά. 
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Δημιουργία μιας συνεργατικής κουλτούρας στα σχολεία με την οικοδόμηση ενός 

κοινού οράματος 

Πριν από οποιαδήποτε σχετική ανάλυση θα πρέπει να αποσαφηνιστεί κάτι 

σχετικό με την παρούσα εργασία και το που πρέπει να στοχεύουν το όραμα και οι 

ενέργειες ενός σχολείου. Παρόλο που στην εργασία δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στο 

στόχο της μάθησης όλων των μαθητών, είναι σίγουρο ότι στην Ελλάδα της κρίσης, 

για κάποιους μαθητές , για κάποια σχολεία να μην είναι το πρωταρχικό ενδιαφέρον 

και ο πρώτος στόχος. Η ιεράρχηση των αναγκών κατά Maslow (1970, παραπομπή 

από Everard & Morris, 1999, σ.46) καταδεικνύει, ότι πρώτα πρέπει να διασφαλιστεί 

ότι έχουν καλυφθεί άλλες ανάγκες, οι βασικές, οι ανάγκες ασφάλειας, οι κοινωνικές 

και τότε μόνο θα έχουν νόημα και οι υπόλοιπες ανάγκες. Τα προβλήματα επομένως 

που έχει να ασχοληθεί ένα σχολείο με τους μαθητές του είναι πολυσύνθετα. Το 

συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός, ότι οι προαναφερθείσες ανάγκες έχουν 

συνήθως τη ρίζα τους σε λόγους που βρίσκονται έξω από την εκπαιδευτική μονάδα 

και μπορεί να έχουν σχέση με παραβατικότητα, ανεργία, εγκατάλειψη κλπ.  Ο ρόλος 

και το όραμα επομένως των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να περιοριστεί στη μάθηση 

των μαθητών, αλλά αφορά περισσότερο πια σήμερα και άλλα ζητήματα, πριν, μετά τη 

διδασκαλία και ανεξάρτητα από αυτήν. (Μαυρογιώργος, 2008α, σ.152). 

 Ας δούμε τώρα σε ποιά κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία σήμερα, για να 

γνωρίζουμε από που πρέπει να οδηγηθούμε για να φτάσουμε σε μια διαφορετική 

κουλτούρα συνεργασίας, όπως αυτή περιγράφηκε σε προηγούμενες ενότητες. Ο 

Μαυρογιώργος καταγράφει κάποια χαρακτηριστικά της υπάρχουσας κουλτούρας. 

Αυτά είναι ο ατομικός χαρακτήρας της διδασκαλίας, η «τυπική διεκπεραίωση» της 

ύλης,  η μετάθεση ευθυνών προς τα πάνω και η απουσία ανάληψης ευθυνών, ο 

κλειστός χαρακτήρας του σχολείου και η απουσία σχέσεων με την ευρύτερη 

κοινωνία,  ο περιορισμένος ρόλος του συλλόγου διδασκόντων και  η 

αποσπασματικότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων και η απουσία μιας συνολικής 

προσέγγισης (σ. 149). 

Είναι φανερό ότι πολλές από τις αρχές του Taylor παραμένουν ακόμα στις δομές 

των σχολείων.  Ανάλογα πράγματα που παρατηρούν και οι Dufour και Eaker (1998),  

φαίνεται να συμβαίνουν και στον ελληνικό χώρο. Όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, τα 

σχολεία συνεχίζουν να εστιάζουν στις διαδικασίες, παρά στα αποτελέσματα. 

Ακολουθούν την υπόθεση πως αν μείνουν προσκολλημένα στους κανόνες 
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διδασκαλίας του προκαθορισμένου αναλυτικού προγράμματος, αν διατηρήσουν τα 

κατάλληλα μεγέθη τάξεων, αν χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα βιβλία, αν διατηρούν 

την πειθαρχία στην τάξη, οι μαθητές θα μάθουν ότι χρειάζεται να ξέρουν. Λίγη 

προσοχή δίνεται στο κατά πόσον η μάθηση όντως υλοποιείται. Αντίθετα τα σχολεία 

παραμένουν απορροφημένα στο σχεδιασμό και στο χρόνο, στην οργάνωση του 

χρόνου διδασκαλίας των μαθημάτων στην κάθε τάξη σε καθημερινή  και ετήσια 

βάση, σύμφωνα με αυστηρά προγράμματα που πρέπει να τηρούνται (Kindle Location 

308). 

Σε ανάλογα συμπεράσματα οδηγείται και η Χατζηπαναγιώτου (2001, σ.150), 

σχολιάζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, 

πολλοί λίγοι έχουν ή προωθούν ένα εκπαιδευτικό όραμα και όλοι περιμένουν την 

αλλαγή που θα έρθει από έξω. 

Παρόμοια η Καθημερινή σε άρθρο της με τίτλο «Διευθυντές σχολείων χωρίς 

όραμα» παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας του ΚΕΕ με υπεύθυνο το Μ. 

Κουτούζη και καταγράφει  ότι το κύριο μέλημα των διευθυντών είναι η διεκπεραίωση 

της καθημερινότητας των σχολείων (Λακασάς, 2007). 

Στην καταγραφή της ενότητας για τον κριτικό σχολιασμό ο γράφων σκέφτηκε να 

«γκουγκλάρει» τις ελληνικές λέξεις «όραμα, σχολείο». Προς μεγάλη έκπληξη, 

βρέθηκαν ελάχιστες σχετικές αναφορές πλην κάποιων ακαδημαϊκών άρθρων. Το πιο 

θλιβερό ήταν ότι βρέθηκαν σε κυπριακές ιστοσελίδες σχολείων πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης «copy-paste» οράματα. Χωρίς να έχει γίνει μελέτη του κυπριακού 

εκπαιδευτικού συστήματος από τον γράφοντα, μπορεί να γίνει η με επιφύλαξη 

υπόθεση, ότι τέτοιες καταστάσεις προέκυψαν από τη «νομοθέτηση» της άλλης 

κουλτούρας και παθητικής «λήψης» τους από τα σχολεία. Ο σχετικός κίνδυνος θα 

αναλυθεί περισσότερο παρακάτω. 

Η σημασία της οικοδόμησης του κοινού οράματος έχει αναλυθεί διεξοδικά σε 

προηγούμενη ενότητα. Εδώ απλώς να επισημανθεί ακόμα μια φορά ότι η δήλωση του 

απλώς δεν σημαίνει τίποτα αν δεν συνοδεύεται από σχεδιασμό και υλοποίηση 

συνεργατικών δράσεων. Όπως λένε οι Dufour και Fullan (2013), άλλο είναι να θέτεις 

τους στόχους της αλλαγής και άλλο να ενεργοποιείς αυτούς τους στόχους σε δράση 

(p.21). Οι συγγραφείς, ανάμεσα σε άλλα, που προαναφέρθηκαν, θεωρούν 

καθοριστικές στην ανάπτυξη των ΕΚΜ την επικοινωνία των σκοπών με σαφήνεια και 
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συνέπεια, καθώς και την εγκαθίδρυση μιας πλατιά διασκορπισμένης ηγεσίας στη 

σχολική μονάδα ( p.23). 

Η ηγεσία 

Ο βασικός ρόλος της μοιρασμένης ηγεσίας είναι η άλλη προϋπόθεση στην ίδρυση 

και ανάπτυξη των ΕΚΜ, που εξετάστηκε σ’ αυτήν την εργασία. Τη σημασία της 

μοιρασμένης ηγεσίας τονίζουν και  οι Fullan et al. (2006), παρατηρώντας πως όσο οι 

ΕΚΜ εγκαθιδρύονται, τόσο περισσότερο ο δάσκαλος γίνεται ηγέτης, καθώς σε 

συνεχή βάση, οι δάσκαλοι λειτουργούν αλληλεπιδραστικά, ως «επαγγελματίες» 

μαθητές. Οι συγγραφείς  στους ισχυρισμούς τους επικαλούνται τις μελέτες 

αποτελεσματικών σχολείων, που εστιάζουν στη σημασία μιας ισχυρής ηγεσίας.  Οι 

μελέτες αυτές δείχνουν ότι υπάρχει η πιθανότητα για καλή διδασκαλία σε ένα σχολείο 

στο οποίο υπάρχει αδύναμη και αναποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία, αλλά  αυτή 

είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.  Η αλλαγή και μια σταθερή βελτίωση είναι αδύνατη 

χωρίς καλή εκπαιδευτική ηγεσία, ιδίως όταν επιδιώκεται η αλλαγή σε ολόκληρο το 

σχολείο.  Οι συγγραφείς υπενθυμίζουν ότι η εκπαιδευτική ηγεσία και ο συντονισμός 

δεν είναι αποκλειστική ευθύνη των διευθυντών, αλλά αυτά μπορούν και πρέπει να 

ασκούνται σε όλα τα επίπεδα της σχολικής μονάδας. 

Ο Fullan και οι συνεργάτες του στέκονται και στο ρόλο του διευθυντή, 

σχολιάζοντας ότι αυτός είναι το κλειδί στην πρόοδο των σχολείων ειδικά στα πρώτα 

στάδια (pp. 94, 95). Η αλήθεια είναι ότι το πρόσωπο του διευθυντή έχει καθοριστική 

σημασία σε ένα σχολείο, ακόμα και αν σε αυτό υπήρχε μια παράδοση μοιρασμένης 

ηγεσίας πριν από αυτόν. Η σημασία αυτή είναι γνωστή σε όλους τους εκπαιδευτικούς 

και δεν χρειάζονται περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς όλοι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την εικόνα ενός σχολείου που οδηγήθηκε σε ακμή ή παρακμή 

από την παρουσία κάποιου διευθυντή. Πιθανότατα αυτή να είναι και μια ευαισθησία 

των ΕΚΜ. Ακόμα και μια ανεπτυγμένη ΕΚΜ, ένας ακατάλληλος διευθυντής, αργά ή 

γρήγορα θα την οδηγήσει σε ένα τέλμα. Από την άλλη, ένας διευθυντής που είναι 

χαρισματικός ηγέτης, όπως αναφέρει ο Collins (2001, παραπομπή από Fullan, 2005), 

δεν είναι επίσης ο πλέον κατάλληλος, καθώς το σχολείο περιστρέφεται γύρω από το 

άτομο του και εξαρτάται έντονα από αυτόν. Η ηγεσία, για να είναι αποτελεσματική, 

πρέπει να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ο Collins διαπίστωσε ότι οι 

χαρισματικοί ηγέτες συνδέονται αρνητικά με την βιωσιμότητα. Οι ηγέτες των 

λεγόμενων «μεγάλων οργανισμών» χαρακτηρίζονται από «βαθιά προσωπική 
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ταπείνωση» και «έντονη επαγγελματική βούληση». Ο Collins θεωρεί ότι η ηγεσία 

πρέπει να οικοδομεί «διαρκές μεγαλείο» στον οργανισμό, αντί να εστιάζει σε 

βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα Το  βασικό λοιπόν στοιχείο που πρέπει να 

χαρακτηρίζει ένα διευθυντή είναι η ηθική, η υψηλή δημοκρατικότητα για να μπορεί 

να μοιράζεται και να προωθεί την ηγεσία στους συναδέλφους του. 

Η ύπαρξη του ηθικού στοιχείου, του ηθικού σκοπού από το διευθυντή δεν 

αποτελεί από μόνη της εγγύηση για μια επιτυχημένη ηγεσία. Ο διευθυντής, αλλά και 

τα ανώτερα στελέχη, στην περίπτωση που οι ΕΚΜ εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα, 

πρέπει να είναι γνώστες της διαδικασίας της αλλαγής. Ο John Goodlad (1984, 

παραπομπή από Dufour & Eaker, 1998, Kindle Location 1690) χρεώνει την αποτυχία 

σχολείων να επιλύσουν τα προβλήματα τους στο γεγονός ότι οι διευθυντές τους δεν 

διαθέτουν τις προαπαιτούμενες δεξιότητες ηγεσίας. Ο Mulford (2003) περιγράφει τι 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή των διευθυντών και ανάμεσα σε άλλα 

αναφέρει ότι αυτοί πρέπει να βλέπουν τη σχολική ηγεσία ως ηγεσία και όχι ως 

διαχείριση. Παρόμοια οι Hipp και Huffman (2003), στα αποτελέσματα της έρευνας 

τους, βρήκαν ότι η προετοιμασία των εκπαιδευτικών στελεχών στις ΕΚΜ είναι το 

κλειδί. Αυτές προτείνουν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα στελέχη της 

εκπαίδευσης πρέπει να προετοιμάσουν τους εν δυνάμει ηγέτες του σχολείου να 

μετακινηθούν πέραν των στοιχείων της διαχείρισης και να προσφέρουν πρακτικές 

εμπειρίες που να εστιάζουν στις σχέσεις και στα μαθησιακά αποτελέσματα. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Hipp και Huffman προτείνουν τα προγράμματα αυτά να εστιάζουν 

στην εγκαθίδρυση μιας διαδικασίας συνεργατικής λήψης αποφάσεων και στην 

ανάπτυξη ενός καθοδηγητικού οράματος που θα υποστηρίζει την αλληλεξάρτηση των 

ατόμων στην οργάνωση και την παροχή ευκαιριών για κοινή μάθηση. 

Υποστήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα 

Η υποστήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι μια αναγκαία συνθήκη στην 

ανάπτυξη των ΕΚΜ. Χωρίς αυτήν το σχολείο θα βρεθεί κάποια στιγμή να παλεύει με 

«ανεμόμυλους», όπως περιγράφηκε στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας η 

κατάσταση αυτή. Η υποστήριξη αυτή πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη στην περίπτωση 

εξάπλωσης των ΕΚΜ.  Οι DuFour και Fullan (2013, p. 5) καταγράφουν την εμπειρία 

ΕΚΜ και αναφέρουν ότι χωρίς την υποστήριξη του κεντρικού γραφείου, άλλα 

σχολεία σε μια περιφέρεια δεν θα είχαν τη δυνατότητα να μάθουν από ένα 
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αποτελεσματικό σχολείο. Επιπλέον, όπως αναφέρουν, το αποτελεσματικό σχολείο θα 

ήταν απίθανο να διατηρήσει τη δέσμευση του σε συνεχή βελτίωση. 

Το σχολείο χρειάζεται την υποστήριξη αυτή για να μπορέσει να αναπτύξει τις 

απαραίτητες δομές μιας ΕΚΜ. Χρειάζεται τους δασκάλους του να βρίσκονται σε 

αυτό και όχι να μετακινούνται από σχολείο σε σχολείο, για να συμπληρώσουν 

ωράριο. Απαιτείται μια μείωση του διδακτικού ωραρίου τους για να έχουν τον χρόνο 

να συνέρχονται στο σύνολο ή κατά ομάδες για να εξετάζουν τα δεδομένα από την 

επίδοση των μαθητών και να ανταλλάσσουν εμπειρίες. Χρειάζεται χρόνος για να 

μπορούν να επισκέπτονται ο ένας την τάξη του άλλου και να λαμβάνουν την 

απαραίτητη αλληλεπίδραση. Χρειάζεται χρόνος για τους εκπαιδευτικούς που θα 

αναλάβουν να συντονίζουν αυτές τις προσπάθειες. Ο χρόνος για τέτοιες 

δραστηριότητες δεν πρέπει να θεωρείται χαμένος σχολικός χρόνος , σύμφωνα με μια 

ευρέως επικρατούσα αντίληψη. Αντίθετα, όπως οι DuFour και Fullan (2013, p.8) 

αναφέρουν, ο συνεργατικός χρόνος πρέπει να θεωρείται «ιερός» και να μην 

θυσιάζεται και χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς.  Το μετασχηματιστικό ρόλο του 

χρόνου, όπως αυτός περιγράφηκε, τονίζει ο Μαυρογιώργος (2008β, σ.217) λέγοντας: 

«...οι όποιες αλλαγές και εξελίξεις έχουν γίνει ή σημειώνονται αναφορικά με το χρόνο 

δεν έχουν προϋποθέσεις μετασχηματιστικές, αν δεν συνδέονται συστηματικά με τη 

συνολική κοινωνική λειτουργία των διαφόρων μορφών εκπαίδευσης». Τα όρια 

αντοχής όμως των εκπαιδευτικών για τέτοιου είδους ρυθμίσεις του χρόνου δεν είναι 

απεριόριστα. Η πρόσφατη αύξηση του διδακτικού ωραρίου, αλλά και ο υψηλός μέσος 

όρος ηλικίας των ελλήνων εκπαιδευτικών (OECD, 2015), με αυξανόμενη μάλιστα 

τάση μετά τις πρόσφατες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του 2016, ειδικά στα αστικά 

σχολεία όπως στην περίπτωση του ΧΧ Γυμνασίου, επιτείνει το πρόβλημα αυτό. 

 Η οικονομική επιβάρυνση της πολιτείας για μια τέτοια ρύθμιση ίσως να μην 

είναι και τόσο μεγάλη όσο αρχικά μπορεί να φαίνεται και πιθανόν να είναι και 

μηδαμινή. Αν για παράδειγμα η μείωση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων, έχει 

ένα μετασχηματιστικό στόχο και όχι απλά εξοικονόμηση χρημάτων, παραπέρα 

μείωση πέραν της πρόσφατης, κατά την άποψη του γράφοντα, δεν θα ήταν αρνητική. 

Η άποψη δηλαδή που καταγράφεται, είναι ότι η μάθηση του μαθητή δεν συνδέεται 

απόλυτα με τις ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η 

τρέχουσα πρακτική στη διαχείριση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. 

Αφού εξαντληθεί κάθε δυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευτικών σε άλλα σχολεία, 
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μετά από κάποιο χρόνο, τυχόν πλεονάζουσες ώρες των εκπαιδευτικών διατίθενται στο 

σχολείο για γραμματειακή υποστήριξη. Τα σχολεία βέβαια δεν λειτουργούν με μια-

δυο ώρες γραμματειακή υποστήριξη, η οποία μάλιστα προσφέρεται στο μέσον του 

σχολικού έτους. Χρήματα επίσης φαίνεται να υπάρχουν, όταν είναι να διατεθούν για 

μεταρρυθμίσεις που νομοθετούνται και επιβάλλονται από πάνω. Πρόσφατο 

παράδειγμα είναι η προσπάθεια αξιολόγησης των σχολείων το σχολικό έτος 2013-

2014. Αν και το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης αυτής, που δεν πρόλαβε να 

ολοκληρωθεί, επικεντρώθηκε στην εσωτερική αξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία, ποτέ δεν την αντιμετώπισαν έτσι, την θεώρησαν  

εξωτερική λογοδοσία και δεν την είδαν με θετικό μάτι. Τέτοιες λογικές, του «καρότο 

και μαστίγιο» (Dufour & Fullan,  2013, p.36) δεν συνάδουν με τη φιλοσοφία των 

ΕΚΜ. Οι λογικές αυτές στοχεύουν  στην «κορυφή» και στο «πάτωμα»,  αγνοούν το 

υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία και θέτουν αυτό 

σε αμυντική θέση, με ότι δυσοίωνες συνέπειες αυτή η πρακτική μπορεί να έχει 

(pp.36, 37). Παραδείγματα που να υποστηρίζουν τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων, 

θα μπορούσαν να βρεθούν πολλά. Εκείνο που συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί 

είναι, ότι μια διαφορετική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, που θα του 

επιτρέπει να λειτουργεί με ειλικρίνεια, στοχεύοντας στη μάθηση του μαθητή δεν 

σημαίνει κατ ανάγκη και υψηλότερο οικονομικό κόστος. 

Για μια τέτοια υποστήριξη που περιγράφεται στην εργασία και που πρέπει να 

έχουν οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο ο Μαυρογιώργος (2008α, σσ.145, 146) παίρνει 

θέση και λέει: «Το να εμπλέκεις τους εκπαιδευτικούς, να υποστηρίζεις και να 

ενθαρρύνεις αυτά που κάνουν δεν είναι μια ανθρωπιστική αρχή. Είναι μια πολιτική 

παιδαγωγική με ουσιαστικές επιπτώσεις στην ποιότητα της διδασκαλίας, της 

μάθησης, της εργασίας, της ανάπτυξης και της ζωής. Όταν ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

σέβεται, εκτιμά και υποστηρίζει την κρίση και την εμπειρία των εκπαιδευτικών στο 

πλαίσιο μιας θετικής πολιτικής και θετικής πρότασης, το σύστημα είναι ανοιχτό στην 

υπόθεση της διαρκούς μεταλλαγής δομών και περιεχομένου». 

Αυτονομία της σχολικής μονάδας και δυνατότητα της να γίνει φορέας διαμόρφωσης 

και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής 

Οι προηγούμενες αναλύσεις προφανώς είναι άνευ αντικειμένου αν δεν αλλάξει 

άρδην το θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Το συγκεντρωτικό σύστημα λειτουργίας της 

εκπαίδευσης στη χώρα μας αφήνει ελάχιστα περιθώρια ουσιαστικής «διοίκησης» στα 
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σχολεία και ως εκ τούτου αφαιρεί από αυτά τη δυνατότητα στρατηγικού 

προγραμματισμού (Κουτούζης, 2008α, σσ. 40, 41˙  Κουτούζης, 2008β, σ.56).  

Από την άλλη η πρόταση των ΕΚΜ, είναι μια ολοκληρωμένη και σαφής πρόταση 

που μπορεί να οδηγήσει «...σε μια ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση που 

απαιτείται, για να λειτουργήσουν οι συμμετοχικοί θεσμοί προς μετασχηματιστική 

κατεύθυνση» (Μαυρογιώργος, 2008α, σ.133). 

Τους τρόπους για να μπορέσει η εκπαιδευτική μονάδα να γίνει φορέας 

διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής περιγράφει ο Μαυρογιώργος 

(2008α). Ο αναγνώστης εύκολα θα διακρίνει πολλές ομοιότητες με τη φιλοσοφία των 

ΕΚΜ. Λόγω του ολοκληρωμένου και συγκροτημένου λόγου του και της ομοιότητας 

με τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται στις ΕΚΜ, αυτές παρατίθενται αυτούσιες. 

Ο Μαυρογιώργος (2008α) , αναφέρει σχετικά: «...απαιτείται ένας νέος 

οργανωτικός σχεδιασμός με κυριότερη έμφαση όχι τόσο στα οργανωτικά 

γραφειοκρατικά σχήματα (επιτροπές κτλ.), αλλά σε θέματα συνεργασίας, 

συμμετοχής, συλλογικότητας, έρευνας και δράσης σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας. 

Κρίνεται δηλαδή επιτακτική η ανάγκη η εκπαιδευτική μονάδα να σχεδιάζει, να 

προγραμματίζει, να αξιολογεί, να κάνει απολογισμό, να καινοτομεί και να 

παρεμβαίνει στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην κριτική 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλαγών» (σ.121). 

Εξειδικεύοντας ακόμα περισσότερο, ο καθηγητής προτείνει αλλαγές στους 

ακόλουθους τομείς:  

i) «Στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων για λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική 

μονάδα 

ii) Στην πολιτική και τεχνική στήριξη της εκπαιδευτικής μονάδας στο νέο της 

ρόλο (συνδικάτα, τοπικές εκπαιδευτικές αρχές). 

iii) Στην προώθηση ευέλικτων διαδικασιών για πειραματισμούς με 

αποτελεσματικά οργανωτικά σχήματα (ευρείας συμμετοχής) σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής μονάδας (ανάπτυξη διαρκών η ad hoc επιτροπών κτλ). 

iv) Στην αλλαγή της ιεραρχικής γραφειοκρατικής δομής της σημερινής διοίκησης 

της εκπαιδευτικής μονάδας και της εκπαίδευσης γενικότερα, ώστε να μπορεί να 

αποδέχεται αποφάσεις που λαμβάνονται αποκεντρωμένα, με έμφαση σε μια ηγεσία 

που εμψυχώνει, συντονίζει, κινητοποιεί» (σ. 150). 

Λάθη που μπορούν να γίνουν από μια από πάνω προς τα κάτω αλλαγή 
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Η αλήθεια είναι ότι οι ΕΚΜ μερικές φορές αντιμετωπίζονται πιο θετικά από 

αυτούς που βρίσκονται στην κορυφή,  τα ανώτερα εκπαιδευτικά στελέχη, παρά από 

αυτούς που βρίσκονται στη βάση, τους ίδιους τους δασκάλους (Dufour & Fullan,  

2013, p.1). Η απάντηση σε αυτήν την περίεργη κατάσταση πιθανότατα να βρίσκεται 

στη συχνά παραπλανητική «ρητορική» που εμπεριέχει η αλλαγή, η οποία συνδέεται 

στενά με τις έννοιες της συμμετοχής και της συνεργατικότητας (Δακοπούλου, 2008, 

σ. 201) και έτσι τις κάνει πιο ελκυστικές στα υψηλότερα εκπαιδευτικά στελέχη. Στη 

ρητορική αυτή, κατά το Μαυρογιώργο (2008α, σ.121), δεν υπάρχουν πάντα σαφή 

όρια με την εκπαιδευτική πραγματικότητα (σ.121). Εκείνο δηλαδή που συχνά 

απαντούν εκπαιδευτικοί στις προσπάθειες αλλαγής, που επιβάλλεται από πάνω, είναι 

ότι η αλλαγή σχεδιάστηκε από άλλους, άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη, αυτοί που 

αποφασίζουν δεν έχουν ουσιαστική σχέση με την πραγματικότητα στα σχολεία 

(σ.129). Είναι γνωστό τοις πάσι και δεν χρήζει βιβλιογραφικών αναφορών, ότι 

υπάρχει μια διαρκής τάση νομοθέτησης στον εκάστοτε υπουργό παιδείας, 

προκειμένου αυτός να επιδείξει έργο. Η βιασύνη όμως αυτή, συνήθως οδηγεί τους 

σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής να επιλέγουν τους λάθος «οδηγούς», όπως τους 

ονομάζουν οι Dufour και Fullan (2013), καθώς αυτοί είναι εύκολο να νομοθετηθούν. 

Οι συγγραφείς αντιπαραθέτουν τους λάθους οδηγούς που επιλέγονται με τους 

σωστούς οδηγούς και αναφέρουν σχηματικά ότι επιλέγεται η λογοδοσία (αξιολόγηση) 

αντί της οικοδόμησης ικανότητας στο σχολείο, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

(το ατομικό ταλέντο) αντί στο κοινωνικό κεφάλαιο (η ποιότητα της ομάδας), η 

τεχνολογία αντί της διδασκαλίας και τέλος οι «κομματιασμένες» στρατηγικές (η μια 

πολιτική μετά την άλλη, χωρίς συνοχή) αντί της συστημικότητας. Οι συγγραφείς 

θεωρούν ότι και οι λάθος οδηγοί έχουν κάποιο ρόλο αλλά μόνο στην περίπτωση που 

αυτοί εξυπηρετούν τη συνολική λειτουργία των σωστών οδηγών (p.22). Το 

παράδειγμα των δημοτικών σχολείων της Κύπρου, που προαναφέρθηκε, δείχνει 

πιθανότατα, πως αντιδρούν οι δάσκαλοι όταν αυτοί γίνονται δέκτες αλλαγών χωρίς 

συνοχή, που έρχονται από πάνω. 

Στις αλλαγές όμως που επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω ενυπάρχει και ένας 

σοβαρός κίνδυνος. Τον κίνδυνο αυτόν επισείει η Δακοπούλου (2008), θεωρώντας ότι 

αυτές θέτουν θέμα κοινωνικών ανισοτήτων. Η συγγραφέας αναφέρει ότι: 

«...τυποποιημένες εκπαιδευτικές αλλαγές κατά κανόνα λειτουργούν σε βάρος της 
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διαφορετικότητας και θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τις ζωές και το μέλλον των πιο 

αδύναμων μελών...» (σ. 200).  

Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η υπόθεση ότι οι ΕΚΜ έχουν 

«νομοθετηθεί» και ζητείται από τα σχολεία να αποδείξουν ότι έχουν βελτιώσει τα 

αποτελέσματα μάθησης. Κάποια σχολεία μπορεί να τα καταφέρουν, κάποια όχι. Οι 

μαθητές και τα σχολεία δεν είναι όλα ίδια, όπως προαναφέρθηκε και μπορεί σε 

κάποια σχολεία να υπάρχουν άλλες προτεραιότητες πριν τη μάθηση. Τι θα γίνει στα 

σχολεία που κάποιοι μαθητές έχουν ανάγκη άλλου είδους υποστήριξη; Το πιο 

πιθανόν είναι να αγνοηθούν, προκειμένου το σχολείο να ασχοληθεί με τις 

«ντιρεκτίβες» της αλλαγής, ειδικά στην περίπτωση που θα απαιτείται εξωτερική 

λογοδοσία. 

Η μακροσκελής ανάλυση που έγινε προηγουμένως στόχο έχει να καταλήξει σε 

κάτι πολύ απλό. Δεν πρέπει να υπάρξει κανενός είδους βιασύνη στην εφαρμογή των 

ΕΚΜ. Ναι μεν χρειάζεται η στήριξη της πολιτείας για την ανάπτυξη τους, αλλά σε 

καμιά περίπτωση δεν πρέπει να «νομοθετηθούν» Οι κουλτούρες δεν νομοθετούνται, 

καλλιεργούνται και αναπτύσσονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται στη βάση 

του εκπαιδευτικού συστήματος, τους ίδιους τους δασκάλους, τους μαθητές και τα 

άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

Προοπτικές εξάπλωσης σε μεγάλη κλίμακα των ΕΚΜ 

Την κατανόηση της πρόκλησης της διαδικασίας της αλλαγής την ενισχύει το 

γεγονός ότι η ανάπτυξη ενός κοινού οράματος βασισμένους σε κοινές αξίες ποικίλει 

τόσο πολύ, όσο και τα σχολεία διαφέρουν μεταξύ τους. «Δεν υπάρχουν καρμπόν για 

την αλλαγή για να τη μεταφέρουν από το ένα σχολείο στο άλλο» (Fullan & Miles, 

p.92, in Brown, 1995, παραπομπή από Huffman & Hipp, 2003, Kindle Location 342). 

Δεν υπάρχουν λοιπόν έτοιμες «συνταγές», να προταθούν στην παρούσα εργασία, για 

την ανάπτυξη των ΕΚΜ. 

Εκείνο που προτείνεται είναι η πειραματική λειτουργία δημόσιων σχολείων, που 

θα δηλώσουν σχετική επιθυμία, ως ΕΚΜ. Η μετεξέλιξη τέτοιων σχολείων σε πρότυπα 

(όπως προτείνει ο Μαυρογιώργος,, 2015β)  ή όχι, μικρή σημασία έχει, καθώς 

επιτυχημένες τέτοιες προσπάθειες εύκολα θα διαχυθούν και σε άλλα σχολεία, στα 

οποία εν δυνάμει τουλάχιστον υπάρχει το κατάλληλο κλίμα εφαρμογής τους. Το ρόλο 

αυτό, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να τον παίξουν τα Πειραματικά σχολεία, 

καθώς αυτά δεν είναι αντιπροσωπευτικά του μεγάλου πλήθους των ελληνικών 
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σχολείων. Σχετική θετική πρόταση του Μαυρογιώργου (2015β) για «στρατευμένη 

έρευνα» και των Πειραματικών (αν ο καθηγητής δεν κάνει χιούμορ), δείχνει 

ουτοπική, ενώ αυτοαναιρεί και προηγούμενο άρθρο του (2015α) για τη φύση των 

σχολείων αυτών. Η έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας των Πειραματικών οφείλεται 

και στην υψηλότερης ποιότητας εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τους, αλλά και στην 

κατά κανόνα από υψηλότερες κοινωνικοοικονομικά τάξεις προέλευση των μαθητών 

τους, παρά τη διαδικασία κλήρωσης στην επιλογή τους. 

Επιτυχημένη εφαρμογή γειτονικών ΕΚΜ, μπορεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο 

μεταξύ τους, έτσι ώστε να συνενώσουν και τις δυνάμεις τους. Η όλη κίνηση μπορεί 

να επεκταθεί, πάντα με την ταυτόχρονη οργάνωση δομών, σε επίπεδο τοπικής 

διεύθυνσης των σχολείων, σε επίπεδο νομού και τελικά σε όλη τη χώρα. Η σχετική 

αναφορά στην εξάπλωση των ΕΚΜ, δεν αποτελεί μια φανταστική διαδρομή του 

γράφοντα στο μέλλον. Ο λόγος είναι, όπως υποστηρίζουν οι  οι Dufour και Fullan 

(2013), το γεγονός ότι οι περιφέρειες μπορούν να υποστηρίξουν και να διατηρήσουν 

υψηλότερα επίπεδα μάθησης σε όλα τα σχολεία τους. Αυτό, κατά τους συγγραφείς, 

αποδεικνύεται όχι μόνο από σχετικά ερευνητικά δεδομένα, αλλά και από τις πολλές 

μαρτυρίες που οι ίδιοι έχουν μέσα στον πραγματικό κόσμο της εκπαίδευσης. Οι 

Dufour και Fullan διατυπώνουν επίσης την άποψη ότι πρέπει το συνολικό σύστημα 

να είναι το επίκεντρο της συνεχούς βελτίωσης, αλλιώς θα είναι εξαιρετικά δύσκολο 

για τα σχολεία ή περιοχές που λειτουργούν ως ΕΚΜ να διατηρήσουν μια συνεχή 

ανάπτυξη (p.5). 

Για να κλείσει αισιόδοξα αυτή η ενότητα θα αναφέρουμε τον Peter Senge, ο 

οποίος, προλογίζοντας τον Fullan (2010a, Kindle Location 22) λέει: «... οι δάσκαλοι 

και διευθυντές είναι περισσότερο από ποτέ έτοιμοι να ηγηθούν της μεταρρύθμισης, , 

αλλά αυτοί πρέπει να είναι μέρος μεγαλύτερων κοινοτήτων μάθησης, με στόχο την 

οικοδόμηση της συλλογικής ικανότητας στα σχολεία και στα σχολικά συστήματα, 

αντί για ήρωες και ηρωίδες που μάχονται  ένα δυσλειτουργικό σύστημα...». 

 

5.3  Εισηγήσεις  
 

Στην παρούσα εργασία δεν κρίθηκε σκόπιμη η παράθεση σχετικών ερευνητικών 

προτάσεων. Ο ενδιαφερόμενος ερευνητής, μπορεί να αντλήσει ιδέες από πλειάδα 

σχετικών ερευνών, που έχουν υλοποιηθεί παγκόσμια (βλ. ενδεικτικά: AllthingsPLC, 

2014 ˙ SEDL, 2014) και εστιάζουν κάθε φορά σε διαφορετικές διαστάσεις και 
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χαρακτηριστικά των ΕΚΜ μέσα από τη μελέτη διαφορετικών περιπτώσεων. Επίσης, 

μια ανάλογη έρευνα της παρούσας, μεγαλυτέρων διαστάσεων, σε επίπεδο δηλαδή 

πολλών σχολικών μονάδων, δείχνει μη υλοποιήσιμη και λόγω οικονομικών 

δυσκολιών, αλλά κυρίως από τα προβλήματα προσβασιμότητας που πιθανότατα θα 

αντιμετωπίσει. Κάτι τέτοιο φάνηκε και από τα σχετικά προβλήματα που συνάντησε 

και ο γράφων κατά το στάδιο της πιλοτικής έρευνας της εργασίας αυτής. 

Ευχής έργον θα ήταν, καθώς αυτό είναι το ζητούμενο, να βρεθούν κάποια στιγμή 

σχολεία που θα καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν την σχετική 

επιθυμία και να έχουν την αμέριστη στήριξη της πολιτείας για να μετατραπούν σε 

ΕΚΜ. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι έρευνες όχι μόνο θα ήταν υλοποιήσιμες, αλλά θα 

ήταν και αναγκαίες για να αξιολογούν τις πρακτικές του σχολείου και το επίπεδο 

ανάπτυξης των μαθησιακών αυτών κοινοτήτων, αν δηλαδή βρίσκονται στο στάδιο 

της εισαγωγής, της εφαρμογής ή της εγκαθίδρυσης των ΕΚΜ (Huffman & Hipp, 

2003, Kindle Location 597 of 2903). Μελλοντική διάδοση των ΕΚΜ θα μπορούσε να 

εκτιμήσει αυτές σε επίπεδο σχολείων τοπικών δικτύων, σχολείων που ανήκουν σε 

κάποια διεύθυνση εκπαίδευσης, σχολείων νομού κλπ. 

Εκείνο που τελικά προτείνεται με την παρούσα εργασία είναι να ξεκινήσει οι 

συζήτηση για τις ΕΚΜ και να δοθεί αυτονομία και στήριξη στις σχολικές μονάδες 

εκείνες που θα επιθυμούσαν να μετατραπούν σε μια τέτοια μαθησιακή κοινότητα. Οι 

ΕΚΜ μπορούν να δώσουν την υπόσχεση για ένα άλλο σχολείο, ελκυστικό για όλους, 

όπου η φράση «μάθηση για όλους» δεν θα είναι απλώς ένα σλόγκαν. Αντιστρέφοντας 

λοιπόν τη φράση της Lewis (1989, παραπομπή από Hipp & Huffman, 2010, p.1), 

ελπίζουμε κάποια μέρα, κάποιος να μπορέσει να πει: «Αν τα σχολεία είναι σαν να 

διασκεδάζεις, χαρούμενα μέρη για να εργάζεσαι και να μαθαίνεις είναι επειδή οι 

άνθρωποι τα έχουν φτιάξει έτσι». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Ανάλυση- Αξιολόγηση της Κουλτούρας του Σχολείου 

ως Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης  
Προσαρμογή από το Learning by Doing – DuFour (2006) 

 

Μεταστροφή στο βασικό σκοπό 

 Από την εστίαση στη διδασκαλία, στο τι διδάχθηκε, αν καλύφθηκε η διδακτέα ύλη…στην 

εστίαση στη μάθηση, στο τι έμαθαν οι μαθητές, στην επίδειξη της επάρκειας. 

 Από την παραλαβή του Αναλυτικού Προγράμματος σπουδών από τους καθηγητές στην 

εμπλοκή σε συνεργατικές ομάδες καθηγητών για την οικοδόμηση μοιρασμένης γνώσης 

για το ποια είναι τα ουσιαστικά στο Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών. 

 

Μεταστροφή στη χρήση των αξιολογήσεων 
 Από τις σπάνια αθροιστικές αξιολογήσεις, που εκτιμούν πολλά πράγματα, για να 

καθοριστεί ποιοι μαθητές δεν μαθαίνουν μέχρι την λήξη των τριμήνων/τετραμήνων 

παράδοσης της βαθμολογίας, έτσι ώστε να ανταμειφθούν ή να τιμωρηθούν. . . σε συχνές 

κοινές διαμορφωτικές αξιολογήσεις,  που εκτιμούν συγκεκριμένα πράγματα, έτσι ώστε να 

ενημερωθούν και να παρακινηθούν οι μαθητές καθώς και να εντοπιστούν εκείνοι που 

χρειάζονται επιπλέον χρόνο και υποστήριξη 

 Από τον ατομικό από κάθε καθηγητή σχεδιασμό των μεθόδων αξιολόγησης (τεστ, 

προφορική εξέταση) και την ατομική από κάθε καθηγητή αποτίμηση της εργασίας των 

μαθητών…. σε αξιολογήσεις που αναπτύχθηκαν από κοινού από τις ομάδες συνεργασίας 

και στη μέσα από αυτές αποσαφήνιση των κριτηρίων αποτίμησης της εργασίας των 

μαθητών 

 Από την υπερβολική εξάρτηση σε αξιολογήσεις ενός είδους. . . στην ισορροπημένη χρήση 

των ειδών αξιολόγησης. 

 Από την εστίαση στο μέσο όρο βαθμολογιών. . . στην παρακολούθηση της επάρκειας του 

κάθε μαθητή σε κάθε ουσιαστική γνώση και δεξιότητα 

 

Μεταστροφή στην αντίδραση όταν οι  μαθητές δεν μαθαίνουν 

 Από τον καθορισμό από τον κάθε καθηγητή  της κατάλληλης αντίδρασης. . . σε μια 

συνολική και συστηματική απάντηση που να  εξασφαλίζει τη στήριξη για κάθε μαθητή 

 Από την καθιερωμένη σε σταθερά χρονικά διαστήματα υποστήριξη για εκμάθηση. . . στον 

απαραίτητο χρόνο για υποστήριξη  

 Από την θεραπεία. . . στην παρέμβαση  

 Από την πρόσκληση σε υποστήριξη εκτός του σχολικού χρόνου....σε άμεση υποστήριξη, 

κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου 

 Από τη μία ευκαιρία για να αποδείξει τη μάθηση...σε πολλαπλές ευκαιρίες για να 

αποδείξει τη μάθηση 

    
Μεταστροφή στην εργασία των εκπαιδευτικών 

 Από την απομόνωση. . . στη συνεργασία 

 Από το κάθε δάσκαλος να διευκρινίζει τι οι μαθητές πρέπει να μάθουν. . . στη 

συνεργατική μέσα από ομάδες οικοδόμηση της κοινής γνώσης και κατανόησης της 

ουσιώδης μάθησης 

 Από το κάθε δάσκαλος να καθορίζει το ρυθμό διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών. . 

στο συνεργατικά μέσω των ομάδων καθορισμό του ρυθμού διδασκαλίας  

 Από το κάθε δάσκαλος να δίνει προτεραιότητα σε διαφορετικά στάνταρντς μάθησης. . . 

στο συνεργατικά μέσω των ομάδων καθορισμό των σχετικών στάρνταντς μάθησης 

 Από τις ατομικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών να ανακαλύψουν τρόπους για να 

βελτιώσουν τα αποτελέσματα. . . στις συνεργατικές ομάδες εκπαιδευτικών που βοηθούν ο 

ένας τον άλλο να βελτιώσει τα αποτελέσματα 
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 Από το ιδιωτικό των πρακτικών. . . σε ανοιχτό μοίρασμα των πρακτικών 

 Από τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει των ατομικών προτιμήσεων. . . σε αποφάσεις 

που λαμβάνονται συλλογικά με την οικοδόμηση της κοινής γνώσης των βέλτιστων 

πρακτικών 

 Από τη «λάιτ» συνεργασία για θέματα που δεν σχετίζονται με την επιτυχία των μαθητών. . 

. στη συνεργασία που είναι σαφώς εστιασμένη σε θέματα και ερωτήματα που έχουν το 

μεγαλύτερο αντίκτυπο στην επιτυχία των μαθητών 

 Από τον τρόπο σκέψης ότι πρόκειται για «τα παιδιά μου», «αυτά είναι τα παιδιά σας». . . 

στον τρόπο σκέψης ότι αυτά είναι "τα παιδιά μας" 
 

Μεταστροφή στην εστίαση 

 Από μια εξωτερική εστίαση σε θέματα έξω από το σχολείο. . . σε μια εσωτερική εστίαση 

σε βήματα που πρέπει να κάνει το προσωπικό για να βελτιώσει το σχολείο 

 Από έμφαση στις εισόδους. . . στην έμφαση στα αποτελέσματα 
 Από τους στόχους που σχετίζονται με την ολοκλήρωση των projects και των 

δραστηριοτήτων . . . σε «έξυπνους» στόχους που  να απαιτούν απόδειξη της μάθησης των 

μαθητών 

 Από τους δασκάλους που συγκεντρώνουν δεδομένα από τα τεστ που ο καθένας έχει 

κατασκευάσει για να μπορέσουν να βαθμολογήσουν συλλογή δεδομένων από 

κατασκευαστεί μεμονωμένα δοκιμές τους, προκειμένου να εκχωρήσετε βαθμούς. . . στις 

συνεργατικές ομάδες που συγκεντρώνουν πληροφορίες από τις κοινές εκτιμήσεις για (1) 

να ενημερώνουν τις ατομικές και συλλογικές τους πρακτικές και (2) να ανταποκρίνονται 

στους μαθητές που χρειάζονται επιπλέον χρόνο και υποστήριξη 

 

Μεταστροφή στη σχολική κουλτούρα 

 Από την ανεξαρτησία. . . στην αλληλεξάρτηση 

 Από μια γλώσσα των παραπόνων. . . σε μια γλώσσα της δέσμευσης 

 Από το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό. . . στο σχεδιασμό για τις βραχυπρόθεσμες 

νίκες 
 Από σπάνια γενική αναγνώριση...σε συχνή ειδική αναγνώριση και σε μια κουλτούρα 

εορτασμού που δημιουργεί πολλούς νικητές 

 

Μεταστροφή στην επαγγελματική ανάπτυξη 

 Από την εξωτερική κατάρτιση (workshops, σεμινάρια). . . στην ενσωματωμένη στην 

διδασκαλία μάθηση 

 Από την προσδοκία ότι η μάθηση συμβαίνει σπάνια (για τις λίγες μέρες που αφιερώνεται 

στην επαγγελματική κατάρτιση). . στην προσδοκία ότι η μάθηση είναι συνεχής και 

εμφανίζεται ως μέρος των συνήθων πρακτικών εργασίας 

 Από παρουσιάσεις σε σύνολο σχολείων. . . στη βασισμένη στην ομάδα έρευνα δράσης 

 Από τη μάθηση μέσω ακρόασης. . . στη μάθηση μέσα από την πράξη 

 Από την ατομική μάθηση ατομικά μέσω μαθημάτων και workshops. . . στη συλλογική 

συνεργατική μάθηση 

 Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βάσει της ικανοποίησης των εκπαιδευτικών 

(«Σου άρεσε;»). . . στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων βάσει αποδεικτικών στοιχείων 

για τη βελτίωση της μάθησης των μαθητών 

 Από βραχυχρόνια έκθεση σε πολλαπλές έννοιες και πρακτικές. . . .σε σταθερή δέσμευση 

σε περιορισμένες πρωτοβουλίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Υποστηρικτική και Μοιρασμένη Ηγεσία 
Πηγή: Huffman  (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Καλλιέργεια του ταλέντου                     Υποστήριξη των δασκάλων ως ηγετών 

Μοίρασμα της ισχύος                             Ανάθεση 

Μοίρασμα της εξουσίας                         Αυξημένη είσοδος στις αποφάσεις 

Υπευθυνότητα                                        Ο καθένας είναι υπεύθυνος για όλους τους 

                                                                μαθητές 

Λήψη   αποφάσεων                                 Πολλαπλά επίπεδα επιτροπών και  

ευρείας βάσης                                         δομές θεμάτων 

Δέσμευση                                                Αφοσίωση στους μαθητές και σε μια  

                                                                συλλογική κουλτούρα 

Λογοδοσία                                              Υψηλά στάνταρντς που τα βιώνουν όλοι  

Μοίρασμα πληροφορίας                         Ανοιχτές πόρτες και διαφανής επικοινωνία                          
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
 
Professional Learning Communities Assessment - Revised 
Directions:  
This questionnaire assesses your perceptions about your principal, staff, and stakeholders based on the dimensions of a professional learning community 

(PLC) and related attributes. This questionnaire contains a number of statements about practices which occur in some schools. Read each statement and 

then use the scale below to select the scale point that best reflects your personal degree of agreement with the statement. Shade the appropriate oval 

provided to the right of each statement. Be certain to select only one response for each statement. Comments after each dimension section are optional. 

 
Key Terms: 

# Principal = Principal, not Associate or Assistant Principal 

# Staff/Staff Members = All adult staff directly associated with curriculum,  

instruction and assessment of students 
 # Stakeholders = Parents and community members 
 

Scale:     1 = Strongly Disagree (SD) 

   2 = Disagree (D) 

   3 = Agree (A) 

   4 = Strongly Agree (SA) 
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STATEMENTS SCALE 

 Shared and Supportive Leadership SD D A SA 

1. Staff members are consistently involved in discussing and making decisions about most school issues. 0 0 0 0 

2. The principal incorporates advice from staff members to make decisions. 0 0 0 0 

3. Staff members have accessibility to key information. 0 0 0 0 

4. The principal is proactive and addresses areas where support is needed. 0 0 0 0 

5. Opportunities are provided for staff members to initiate change. 0 0 0 0 

6. The principal shares responsibility and rewards for innovative actions. 0 0 0 0 

7. The principal participates democratically with staff sharing power and authority. 0 0 0 0 

8. Leadership is promoted and nurtured among staff members. 0 0 0 0 

9. Decision-making takes place through committees and communication across grade and subject areas. 0 0 0 0 

10. 
Stakeholders assume shared responsibility and accountability for student learning without evidence of imposed 

power and authority. 
0 0 0 0 

11. Staff members use multiple sources of data to make decisions about teaching and learning. 0 0 0 0 

 

 

 Comments for Shared and Supportive Leadership: 
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 STATEMENTS SCALE 

 Shared Values and Vision SD SD SD SD 

12. A collaborative process exists for developing a shared sense of values among staff. 0 0 0 0 

13. Shared values support norms of behavior that guide decisions about teaching and learning. 0 0 0 0 

14. Staff members share visions for school improvement that have an undeviating focus on student learning. 0 0 0 0 

15. Decisions are made in alignment with the school's values and vision. 0 0 0 0 

16. A collaborative process exists for developing a shared vision among staff. 0 0 0 0 

17. School goals focus on student learning beyond test scores and grades. 0 0 0 0 

18. Policies and programs are aligned to the school's vision. 0 0 0 0 

19. Stakeholders are actively involved in creating high expectations that serve to increase student achievement. 0 0 0 0 

20. Data are used to prioritize actions to reach a shared vision. 0 0 0 0 

 

 

Comments for Shared Values and Vision:  
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 STATEMENTS SCALE 

 Collective Learning and Application SD SD SD SD 

21. Staff members work together to seek knowledge, skills and strategies and apply this new learning to their work. 0 0 0 0 

22. Collegial relationships exist among staff members that reflect commitment to school improvement efforts. 0 0 0 0 

23. Staff members plan and work together to search for solutions to address diverse student needs. 0 0 0 0 

24. A variety of opportunities and structures exist for collective learning through open dialogue. 0 0 0 0 

25. Staff members engage in dialogue that reflects a respect for diverse ideas that lead to continued inquiry. 0 0 0 0 

26. Professional development focuses on teaching and learning. 0 0 0 0 

27. School staff members and stakeholders learn together and apply new knowledge to solve problems. 0 0 0 0 

28. School staff members are committed to programs that enhance learning. 0 0 0 0 

29. Staff members collaboratively analyze multiple sources of data to assess the effectiveness of instructional practices. 0 0 0 0 

30. Staff members collaboratively analyze student work to improve teaching and learning. 0 0 0 0 

  

 

Comments for Collective Learning and Application: 
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  STATEMENTS SCALE 

 Shared Personal Practice SD SD SD SD 

31. Opportunities exist for staff members to observe peers and offer encouragement. 0 0 0 0 

32. Staff members provide feedback to peers related to instructional practices. 0 0 0 0 

33. Staff members informally share ideas and suggestions for improving student learning. 0 0 0 0 

34. Staff members collaboratively review student work to share and improve instructional practices. 0 0 0 0 

35. Opportunities exist for coaching and mentoring. 0 0 0 0 

36. Individuals and teams have the opportunity to apply learning and share the results of their practices. 0 0 0 0 

37. Staff members regularly share student work to guide overall school improvement. 0 0 0 0 

 

  

Comments for Shared Personal Practice:  
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 STATEMENTS SCALE 

 Supportive Conditions - Relationships SD SD SD SD 

38. Caring relationships exist among staff and students that are built on trust and respect. 0 0 0 0 

39. A culture of trust and respect exists for taking risks. 0 0 0 0 

40. Outstanding achievement is recognized and celebrated regularly in our school. 0 0 0 0 

41. School staff and stakeholders exhibit a sustained and unified effort to embed change into the culture of the school. 0 0 0 0 

42. 
Relationships among staff members support honest and respectful examination of data to enhance teaching and 

learning. 
0 0 0 0 

 

  

Comments for Supportive Conditions - Relationships:  
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 STATEMENTS SCALE 

 Supportive Conditions - Structures SD SD SD SD 

43. Time is provided to facilitate collaborative work. 0 0 0 0 

44. The school schedule promotes collective learning and shared practice. 0 0 0 0 

45. Fiscal resources are available for professional development. 0 0 0 0 

46. Appropriate technology and instructional materials are available to staff. 0 0 0 0 

47. Resource people provide expertise and support for continuous learning. 0 0 0 0 

48. The school facility is clean, attractive and inviting. 0 0 0 0 

49. The proximity of grade level and department personnel allows for ease in collaborating with colleagues. 0 0 0 0 

50. Communication systems promote a flow of information among staff members. 0 0 0 0 

51. 
Communication systems promote a flow of information across the entire school community including: central 

office personnel, parents, and community members. 
0 0 0 0 

52. Data are organized and made available to provide easy access to staff members. 0 0 0 0 

 

 Supportive Conditions - Structures:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
Το ερωτηματολόγιο PLCA-R προσαρμοσμένο στα ελληνικά 

                                                     & Προσωπική εκτίμηση της ΕΚΜ 
Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: Εκτίμηση 

 

Οδηγίες:  
Το ερωτηματολόγιο αυτό εκτιμά τις απόψεις σας σχετικά με τον διευθυντή, το προσωπικό και τα μέλη της σχολικής κοινότητας για το συγκεκριμένο 

σχολείο στο οποίο εργάζεστε, βασισμένο στις έξι διαστάσεις μιας Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης (ΕΚΜ) και σχετικών χαρακτηριστικών της. Το 

ερωτηματολόγιο περιέχει ένα αριθμό καταφατικών προτάσεων για πρακτικές που συμβαίνουν σε κάποια σχολεία. Στο τέλος του ερωτηματολογίου 

υπάρχει και μια πρόταση για τη συνολική σας εκτίμηση για τις ΕΚΜ. Καθώς στον ελληνικό χώρο δεν λειτουργούν ΕΚΜ, κάποιες ερωτήσεις πιθανότατα 

δεν είναι απόλυτα συμβατές με την ελληνική πραγματικότητα των σχολείων. Διαβάστε κάθε πρόταση και μετά χρησιμοποιήστε την κλίμακα, που 

βρίσκεται δίπλα, για να επιλέξετε το σημείο της κλίμακας, που εκφράζει περισσότερο τον προσωπικό σας βαθμό συμφωνίας με την πρόταση. Σκιάστε το 

κατάλληλο οβάλ,  που υπάρχει στα δεξιά κάθε πρότασης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μόνο μια απάντηση για κάθε πρόταση. Τα σχόλια μετά από το 

τέλος κάθε μιας από τις 6 ενότητες προτάσεων, είναι προαιρετικά. 

Τι είναι οι ΕΚΜ; Οι ΕΚΜ είναι κάποια σχολεία ή δίκτυα σχολείων, που λειτουργούν με βάση το όραμα «Μάθηση για όλους». Στις ΕΚΜ γίνεται μια 

μεταστροφή -από την εστίαση στη διδασκαλία, στην εστίαση στη μάθηση. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εκπαιδευτικοί σε επίπεδο ειδικότητας και τάξης 

συναντιούνται σε τακτική βάση και παρουσιάζουν καλές διδακτικές πρακτικές και λογοδοτούν μεταξύ τους για την πρόοδο των μαθητών τους.  

Προϋπόθεση γι αυτό είναι η τακτική αξιολόγηση των μαθητών. Εξωτερική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  δεν αποκλείεται, αν αυτό κριθεί αναγκαίο 

στις συναντήσεις. Εφόσον, για κάποιους μαθητές στο τέλος μιας ενότητας, παρατηρηθεί ότι δεν έχουν κατακτήσει τις βασικές έννοιες λαμβάνονται άμεσα 

μέτρα. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι ειδοποιούνται οι κηδεμόνες και οι μαθητές αυτοί υποχρεούνται να παρακολουθήσουν σειρά μαθημάτων ενισχυτικής 

διδασκαλίας. Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα των μαθητών αυτών οι μαθητές παρακολουθούν μόνιμα το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στις 

ΕΚΜ, σε μια συνεχή διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί εργάζονται από κοινού σε επαναλαμβανόμενους κύκλους συλλογικής έρευνας και έρευνας δράσης για 

να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα για τους μαθητές που εξυπηρετούν. Οι ΕΚΜ λειτουργούν με βάση την παραδοχή ότι το κλειδί για τη βελτίωση 

της μάθησης για τους μαθητές είναι η συνεχής- ενσωματωμένη στο επάγγελμα μάθηση για τους εκπαιδευτικούς. 

 

Ορολογία: 
#  Διευθυντής = Διευθυντής του σχολείου, όχι Υποδιευθυντής, όχι Αναπληρωτής Διευθυντής. 
#  Προσωπικό/Μέλη προσωπικού= Όλο το ενήλικο προσωπικό του σχολείου που άμεσα σχετίζεται με τη διδασκαλία, το πρόγραμμα και την αξιολόγηση των μαθητών. 
#  Μέλη Σχολικής Κοινότητας = Το προσωπικό του σχολείου, οι μαθητές του, οι γονείς/κηδεμόνες, οι σύμβουλοι,  τα γραφεία της ΔΔΕ, ο Δήμος, τα πανεπιστήμια, και 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμός/ίδρυμα/σύλλογος ενδιαφέρεται για το καλό του σχολείου.  
#  Δεδομένα = Τα δεδομένα επίτευξης στόχων του σχολείου: η επίδοση των μαθητών, ενδιάμεσες αξιολογήσεις και η τελική έκθεση αξιολόγησης σε σχέση με τους αρχικούς 

στόχους. 
 
 

Κλίμακα:1 = Διαφωνώ Πολύ (ΔΠ) 

                              2 = Διαφωνώ (Δ) 

   3 = Συμφωνώ (Σ) 

   4 = Συμφωνώ Πολύ (ΣΠ) 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Φύλο 

 Άνδρας 

 Γυναίκα 

2. Ηλικία:  

 έως 40 ετών 

 41-50 ετών 

 51 ετών και άνω  

 

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 Δεύτερο πτυχίο 

 Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master) 

 Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

 Άλλο (παρακαλούμε προσδιορίστε) ………………………………………… 

4. Γνώση Η/Υ 

 Μικρή 

 Μέτρια 

 Καλή 

 Άριστη 

5. Επίγνωση της συνολικής εικόνας του σχολείου (κυρίως λόγω του χρόνου υπηρεσίας σε αυτό) 

 Μικρή 

 Μέτρια 

 Καλή 

 Άριστη 

(Τσεκάρετε ένα κουτάκι σε κάθε ερώτηση εκτός από την (3), που έχετε την επιλογή για περισσότερα από ένα) 
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 Μοιρασμένη και Υποστηρικτική Ηγεσία ΔΠ Δ Σ ΣΠ 

1. 
Τα μέλη του προσωπικού με συνέπεια εμπλέκονται σε συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων για τα περισσότερα 

από τα σχολικά θέματα. 0 0 0 0 

2. Ο διευθυντής λαμβάνει υπόψη συμβουλές από τα μέλη του προσωπικού στη λήψη αποφάσεων. 0 0 0 0 

3. Τα μέλη του προσωπικού έχουν προσβασιμότητα στις βασικές πληροφορίες. 0 0 0 0 

4. Ο διευθυντής προλαμβάνει καταστάσεις και αντιμετωπίζει τους τομείς που χρειάζονται υποστήριξη. 0 0 0 0 

5. Στα μέλη το προσωπικού παρέχονται ευκαιρίες για να εισάγουν αλλαγές. 0 0 0 0 

6. Ο διευθυντής μοιράζεται την ευθύνη και τις αμοιβές για τις καινοτόμες δράσεις. 0 0 0 0 

7. Ο διευθυντής συμμετέχει δημοκρατικά με το προσωπικό και μοιράζεται  τη δύναμη και την εξουσία της θέσης. 0 0 0 0 

8. Η ηγεσία καλλιεργείται και προωθείται ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού. 0 0 0 0 

9. 
Η λήψη αποφάσεων πραγματοποιείται στο σύλλογο διδασκόντων  και σε επιτροπές με τη συνεργασία μεταξύ 

των εκπαιδευτικών, των μαθητών, διευθυντή και γονέων σε επίπεδο τάξης και θεματικών τομέων μαθημάτων. 0 0 0 0 

10. 
Τα μέλη της σχολικής κοινότητας αναλαμβάνουν την ευθύνη και λογοδοτούν για τη μάθηση του κάθε μαθητή, 

χωρίς να απαιτείται άσκηση πίεσης από ανώτερη αρχή. 0 0 0 0 

11. 
Τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν πολλαπλές πηγές δεδομένων για να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. 0 0 0 0 

 

  

Σχόλια:  
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 Κοινές αξίες και όραμα ΔΠ Δ Σ ΣΠ 

12. Ανάμεσα στο προσωπικό έχουν αναπτυχθεί κοινές ηθικές αξίες μέσω μιας συνεργατικής διαδικασίας. 0 0 0 0 

13. 
Οι κοινές ηθικές αξίες υποστηρίζουν κανόνες συμπεριφοράς που καθοδηγούν τις αποφάσεις σχετικά με τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. 0 0 0 0 

14. 
Tα μέλη του προσωπικού μοιράζονται το όραμα για τη βελτίωση του σχολείου που έχει αδιαπραγμάτευτη 

εστίαση στη μάθηση του κάθε μαθητή. 0 0 0 0 

15. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με το όραμα και τις αξίες του σχολείου. 0 0 0 0 

16. Ανάμεσα στο προσωπικό έχει αναπτυχθεί ένα κοινό όραμα μέσω μιας συνεργατικής διαδικασίας. 0 0 0 0 

17. 
Οι στόχοι του σχολείου εστιάζουν στη μάθηση του μαθητή πέραν των βαθμολογιών και των επιδόσεων στα τεστ 

και διαγωνίσματα. 0 0 0 0 

18. Οι πολιτικές και τα προγράμματα του σχολείου είναι ευθυγραμμισμένα με το όραμα του σχολείου. 0 0 0 0 

19. 
Τα μέλη της σχολικής κοινότητας συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία υψηλών προσδοκιών, που στόχος τους 

είναι να αυξήσουν την επιτυχία των μαθητών. 0 0 0 0 

20. 
Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να δώσουν προτεραιότητα στις δράσεις εκείνες που στοχεύουν στην επίτευξη 

ενός κοινού οράματος. 0 0 0 0 

 

  

 

Σχόλια:  
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 Συλλογική μάθηση και εφαρμογή ΔΠ Δ Σ ΣΠ 

21. 
Τα μέλη του προσωπικού εργάζονται μαζί στην αναζήτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στρατηγικών και 

εφαρμόζουν αυτή τη νέα μάθηση στην εργασία τους. 0 0 0 0 

22. 
Ειλικρινείς  και ισότιμες συναδελφικές σχέσεις επικρατούν ανάμεσα σε όλα τα μέλη του προσωπικού που 

αντανακλούν τη δέσμευση τους στην κοινή προσπάθεια για τη βελτίωση του σχολείου. 0 0 0 0 

23. 
Τα μέλη του προσωπικού σχεδιάζουν και εργάζονται από κοινού στην αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση 

των ποικίλων αναγκών του μαθητή. 0 0 0 0 

24. Ποικιλία ευκαιριών και δομών υπάρχει για συλλογική μάθηση, μέσω ανοιχτού διαλόγου. 0 0 0 0 

25. 
Τα μέλη του προσωπικού συμμετέχουν σε ένα διάλογο που αντανακλά το σεβασμό για τις διαφορετικές ιδέες 

που οδηγούν σε μια συνεχή αναζήτηση. 0 0 0 0 

26. Η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού επικεντρώνεται στη διδασκαλία και τη μάθηση. 0 0 0 0 

27. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας μαθαίνουν μαζί και εφαρμόζουν τις νέες γνώσεις στην επίλυση προβλημάτων. 0 0 0 0 

28. Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου επιλέγουν προγράμματα που ενισχύουν τη μάθηση. 0 0 0 0 

29. 
Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου συνεργατικά αναλύουν πολλαπλές πηγές δεδομένων για να 

αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των διδακτικών πρακτικών. 0 0 0 0 

30. 
Τα μέλη του προσωπικού του σχολείου συνεργατικά αναλύουν  την εργασία των μαθητών για να βελτιώσουν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση. 0 0 0 0 

 

 

Σχόλια:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

186 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 Κοινές προσωπικές πρακτικές ΔΠ Δ Σ ΣΠ 

31. 
Στα μέλη του προσωπικού δίνονται ευκαιρίες για να παρατηρούν συναδέλφους τους και να προσφέρουν 

ενθάρρυνση. 
0 0 0 0 

32. Τα μέλη του προσωπικού ανατροφοδοτούν τους συναδέλφους τους σε σχέση με τις διδακτικές πρακτικές. 0 0 0 0 

33. 
Τα μέλη του προσωπικού ανεπίσημα μοιράζονται ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της μάθησης των 

μαθητών τους. 
0 0 0 0 

34. 
Τα μέλη του προσωπικού σε συνεργασία αξιολογούν την εργασία των μαθητών για να μοιραστούν και να 

βελτιώσουν διδακτικές πρακτικές. 
0 0 0 0 

35. Ευκαιρίες δίνονται στα μέλη του προσωπικού για αμφίδρομες σχέσεις κόουτς και μέντορα.. 0 0 0 0 

36. 
Άτομα και ομάδες από το προσωπικό έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τη μάθηση και να μοιραστούν τα 

αποτελέσματα των πρακτικών τους. 
0 0 0 0 

37. 
Τα μέλη του προσωπικού σε τακτική βάση μοιράζονται τις πληροφορίες από την εργασία των μαθητών με στόχο 

τη συνολική βελτίωση του σχολείου. 
0 0 0 0 

 

  

 

Σχόλια:  

 

 

 



           Παμπουκίδης Χαράλαμπος, «Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: 
           Διερεύνηση  Εφαρμογής τους σε Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης» 

 

187 
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπστήμιο: Διπλωματική Εργασία                               

 

 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 Υποστηρικτικές συνθήκες – Σχέσεις ΔΠ Δ Σ ΣΠ 

38. 
Τα μέλη του προσωπικού και οι μαθητές νοιάζονται ο ένας για τον άλλο και αυτή η σχέση έχει χτιστεί πάνω στον 

αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη. 
0 0 0 0 

39. Μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και σεβασμού υπάρχει για την ανάληψη πρωτοβουλιών που εμπεριέχουν κινδύνους. 0 0 0 0 

40. Εξαιρετικά επιτεύγματα αναγνωρίζονται και γιορτάζονται τακτικά στο σχολείο μας. 0 0 0 0 

41. 
Το προσωπικό του σχολείου και τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας επιδεικνύουν μια σταθερή και ενιαία 

προσπάθεια για να ενσωματώσουν την αλλαγή στην κουλτούρα του σχολείου. 
0 0 0 0 

42. 
Οι σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού είναι η βάση για ειλικρινή και με σεβασμό εξέταση των δεδομένων 

επίτευξης των στόχων του σχολείου με στόχο να βελτιώσουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. 
0 0 0 0 

 

  

 

Σχόλια:  
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 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 Υποστηρικτικές συνθήκες – Δομές ΔΠ Δ Σ ΣΠ 

43. Στο προσωπικό παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος για να διευκολυνθεί η συνεργατική εργασία. 0 0 0 0 

44. Το σχολικό πρόγραμμα προάγει τη συλλογική μάθηση και την κοινή πρακτική. 0 0 0 0 

45. Οικονομικοί πόροι είναι διαθέσιμοι για επαγγελματική ανάπτυξη. 0 0 0 0 

46. Κατάλληλη τεχνολογία και εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμα για το προσωπικό. 0 0 0 0 

47. Κατάλληλοι άνθρωποι παρέχουν τεχνογνωσία και υποστήριξη για συνεχή μάθηση. 0 0 0 0 

48. Το σχολείο είναι καθαρό, ελκυστικό και φιλόξενο. 0 0 0 0 

49. 
Το ωράριο εργασίας και η απόσταση της κατοικίας από το σχολείο επιτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ των μελών 

του προσωπικού σε επίπεδο τάξης και θεματικού τομέα μαθημάτων. 
0 0 0 0 

50. Συστήματα επικοινωνίας εξασφαλίζουν τη ροή πληροφοριών μεταξύ των μελών του προσωπικού. 0 0 0 0 

51. Συστήματα επικοινωνίας εξασφαλίζουν τη ροή πληροφοριών σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 0 0 0 0 

52. Δεδομένα του σχολείου οργανώνονται και είναι διαθέσιμα για εύκολη πρόσβαση στα μέλη του προσωπικού. 0 0 0 0 

 

  

 

Σχόλια:  
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 ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 Προσωπική εκτίμηση της ΕΚΜ ΔΠ Δ Σ ΣΠ 

 Εάν εξασφαλίζονταν τα εργασιακά μου δικαιώματα, θα επιθυμούσα τη μετατροπή του σχολείου μου σε ΕΚΜ. 0 0 0 0 

 

  

 

Σχόλια:  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
«Κοινότητες διαρκούς αναζήτησης και βελτίωσης»: πρωτόκολλο έρευνας 

Μεταφρασμένο από το Reculturing schools as professional learning communities. 

Huffman & Hipp (2003) 

Υποστηρικτική & Μοιρασμένη Ηγεσία: 
Η πρόθεσή μας είναι να μάθουμε τι σκέφτονται περί ηγεσίας, καθώς και αν και πόσο ευρέως 

η ηγεσία μοιράζεται μεταξύ των διευθυντών-υποδιευθυντών και των διδασκόντων.  

Ζητάμε αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους. Πες μου για την 

ηγεσία στο σχολείο αυτό.  

Χρησιμοποιούμε ερωτήσεις όπως:  

Ποιοι είναι οι ηγέτες;  

Τι κάνουν και τους χαρακτηρίζετε έτσι;  

Είναι η ηγεσία μοιρασμένη;  

Αν ναι, πώς;  

Πες μου πώς παίρνονται οι αποφάσεις.  

Σχετικά με τι;  

Από ποιον; κ.λπ.  

Πώς προέκυψε αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων;  

Από ποιον;  

Δώστε το παράδειγμα για το πώς μια απόφαση στο σχολείο πάρθηκε πρόσφατα .Είναι αυτό 

το διαφορετικό από το παρελθόν;  

Αν ναι, ποιος και τι έχει κάνει διαφορετικά; 

Κοινές Αξίες και Όραμα:  
Η πρόθεσή μας είναι να βρούμε τις αξίες πίσω από το όραμα, ποιος συμμετείχε στη 

δημιουργία του οράματος, και ποιος πιστεύει σε αυτό. 

Ζητάμε αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς τους. 

Πες μου τι θεωρούν τα μέλη του προσωπικού σημαντικό για τη δουλειά που κάνουν εδώ.  

Χρησιμοποιούμε ερωτήσεις όπως: 

Πώς το ξέρεις;  

Πώς αντανακλάται αυτό στο σχολείο;  

Στην τάξη;  

Με τους μαθητές;  

Πες μου για το όραμα του σχολείου να γίνεται αυτό καλύτερο.  

Ποιες διαδικασίες έκανε το σχολείο για να δημιουργήσετε το όραμα;  

Ποιος αποφάσισε για αυτό το όραμα;  

Πώς αισθάνεται το προσωπικό γι 'αυτό;  

Πώς μοιράζεται το όραμα;  

Εξωτερικά;  

Εσωτερικά;  

Πώς αντικατοπτρίζεται το όραμα στις δραστηριότητες του σχολείου και στη λειτουργία του;  

Είναι διαφορετικά από το παρελθόν;  

Αν ναι, ποιος ή τι έχει κάνει διαφορετικά; 

Συλλογική Μάθηση & Εφαρμογή:  
Η πρόθεσή μας είναι να ανακαλύψουμε αν όλα τα μέλη του προσωπικού συνευρίσκονται για 

να προβληματιστούν σχετικά με την εργασία τους με τους μαθητές και να μάθουν ο ένας από 

τον άλλο μέσα από ένα ουσιαστικό διάλογο. Ζητάμε αποδείξεις που να υποστηρίζουν τις 

παρατηρήσεις τους.  

Πες μου για τον τρόπο με τον οποίο το προσωπικό συνευρίσκεται για να μαθαίνει ο ένας από 

τον άλλο.  

Χρησιμοποιούμε ερωτήσεις όπως:  

Πόσοι από το προσωπικό συνευρίσκονται για να μάθουν;  

Πότε;  

Πόσο συχνά;  
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Σχετικά με τι;  

Πώς τα μέλη του προσωπικού καθορίζουν τι θέλουν να μάθουν;  

Πες μου για το πώς το προσωπικό χρησιμοποιεί αυτά που μαθαίνουν. 

Είναι διαφορετικά από το παρελθόν; 

Αν ναι, ποιος ή τι έχει κάνει διαφορετικά; 

Μοιρασμένες προσωπικές πρακτικές (συνάδελφοι να μοιράζονται με ομότιμους 

τους):  
Πες μου για τυχόν περιπτώσεις κατά τις οποίες το προσωπικό μοιράζεται την πρακτική του 

και αντλεί ανάδραση ο ένας εκπαιδευτικός από τον άλλο για να βελτιώσει τη διδασκαλία του 

(πχ, παρατήρηση στην τάξη, εξέταση των μαθητικών εργασιών).  

Η πρόθεσή μας είναι να μάθουμε εάν στο προσωπικό να μοιράζονται την εργασία τους ο ένας 

με τον άλλο και στη συνέχεια προσφέρουν σχετική ανατροφοδότηση που θα βελτιώσει τις 

εκπαιδευτικές τους πρακτικές. Ζητάμε αποδείξεις που να υποστηρίζουν τις παρατηρήσεις 

τους Χρησιμοποιούμε ερωτήσεις όπως: 

Πηγαίνουν οι καθηγητές ο ένας στην τάξη του άλλου για να τον παρατηρήσουν πως 

εργάζεται με τους μαθητές;  

Μήπως οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για να εξετάσουν τις εργασίες των μαθητών;  

Δίνουν ουσιαστική ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο σχετικά με τις παρατηρήσεις τους ή 

από τις εργασίες των μαθητών;  

Πώς ξέρετε τι να αναζητήσετε για να δώσετε στους συναδέλφους μια εμπεριστατωμένη 

αξιολόγηση και  να πάρετε μια συνακόλουθη ανάδραση;  

Πώς εμφανίστηκαν αυτές οι διαδικασίες;  

Ποιος τις εισήγαγε;  

Πώς αυτές ενσωματώνονται στο σχολικό πρόγραμμα;  

Είναι διαφορετικά από το παρελθόν; 

Αν ναι, ποιος ή τι έχει κάνει διαφορετικά; 

Υποστηρικτικές συνθήκες:  
Πες μου για τις συνθήκες στο σχολείο που υποστηρίζουν το έργο των δασκάλων να 

εργάζονται από κοινού.  

Η πρόθεσή μας είναι να ανακαλύψουμε τι δομές υπάρχουν στο σχολείο (για παράδειγμα ο 

χρόνος και ο χώρος για το προσωπικό για να συνευρεθεί) και τι σχέσεις που υπάρχουν  

ανάμεσα στο προσωπικό, που να υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Ζητάμε αποδείξεις που να υποστηρίζουν τα σχόλια τους.  

Χρησιμοποιούμε ερωτήσεις όπως: 

Τι υποστηρικτικές δομές συλλογικής μάθησης υπάρχουν;  

Πώς τα μέλη του προσωπικού επικοινωνούν μεταξύ τους;  

Πως επικοινωνούν με τους ανθρώπους έξω από το σχολείο;  

Πότε  έχουν το χρόνο οι εκπαιδευτικοί να συνεργαστούν;  

Τι πόροι είναι διαθέσιμοι για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να μαθαίνουν μαζί;  

Πώς συνεργάζονται τα μέλη του προσωπικού;  

Μοιράζονται την εκπαιδευτική εργασία;  

Υποστηρίζονται;  

Ποια είναι τα μέλη του προσωπικού που παρακινούν και εμπνέουν;  

Είναι διαφορετικά από το παρελθόν; 

Αν ναι, ποιος ή τι έχει κάνει διαφορετικά; 
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«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 

3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι 

προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται 

στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον» 
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