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Ο ρόλος της Επαγγελματικής Μάθησης, του Οργανισμού Μάθησης και του 

Εκπαιδευτικού Ηγέτη στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών 

Περίληψη   

Έρευνες έχουν αποδείξει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο διευθυντής στον 

μετασχηματισμό των σχολείων σε οργανισμό μάθησης, όπου όλα τα μέλη τους – από 

τους μαθητές μέχρι τους δασκάλους και τον διευθυντή – είναι δεσμευμένα στη μάθηση. 

Παράλληλα, έχει αποδειχθεί ερευνητικά πως ο διευθυντής επιδρά μέσα από 

συγκεκριμένες πρακτικές στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η παρούσα 

έρευνα μελετά αν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης 

λειτουργούν, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά, ως 

οργανισμοί μάθησης κι αν σχετίζονται με το επίπεδο συμμετοχής των εκπαιδευτικών 

τους σε δράσεις επαγγελματικής μάθησης. Παράλληλα, ερευνάται ποιες πρακτικές του 

διευθυντή, σύμφωνα και πάλι με την άποψη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, 

επηρεάζουν την επαγγελματική μάθηση κι αν έχουν επίδραση ταυτόχρονα και στον 

οργανισμό μάθησης. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με 142 συμμετέχοντες κατά 

την χρονική περίοδο Μαΐου - Ιουνίου του 2018. Για την διερεύνηση της επαγγελματικής 

ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε μέρος του ερωτηματολογίου TALIS που αφορά στην 

επαγγελματική μάθηση, για την μέτρηση του οργανισμού μάθησης χρησιμοποιήθηκε το 

εργαλείο DLOQ και για την μέτρηση της ηγεσίας μέρη των ερωτηματολογίων Teacher 

Survey, PIMRS και England’s National Literacy & Numeracy Practices. Η έρευνα έδειξε 

ότι, σύμφωνα με τις γνώμες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν, ότι ο διευθυντής μπορεί 

να επηρεάσει τον μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε οργανισμό μάθησης, όταν 

ενισχύει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε άτυπες δράσεις μάθησης. Παράλληλα, 

σύμφωνα με τη γνώμη των συμμετεχόντων, όταν οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε έναν 

οργανισμό μάθησης συμμετέχουν περισσότερο σε δράσεις επαγγελματικής μάθησης, που 

συντελούν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Συνεπώς, πρόκειται για ένα τριγωνικό 

μοντέλο γραμμικής συσχέτισης της επαγγελματικής μάθησης, του οργανισμού μάθησης 

και της ηγεσίας, που επιδρά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να επιβεβαιώσει το μοντέλο στο οποίο κατέληξε η 

παρούσα έρευνα.  

 

 

Λέξεις Κλειδιά: επαγγελματική μάθηση, επαγγελματική  ανάπτυξη, οργανισμός 

μάθησης, ηγεσία 
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The role of Professional Learning, Learning Organization and Educational Leader 

in teachers’ Professional Development 

Abstract 

Many researches have proved the determining role of the principal in transforming a 

school in a learning organization, where all its members – from its students to its principal 

– are committed to learning. It’s also been proved by research that a principal can result 

in teachers’ professional development by applying certain practices. This research aims 

to find out whether, according to the participants’ opinion, public primary schools and 

kindergartens in West Thessaloniki work as learning organizations and if there is a 

correlation between them and their teachers’ participation in professional learning 

activities. Also, research aims to find out, according to the participants’ opinion, that 

certain actions of the school leader influence both teachers’ professional learning and 

school’s transformation to a learning organization. In this quantitative study participated 

142 teachers and questionnaires were collected between May 2018 and June 2018. 

Professional Development has been measured with a certain part of TALIS, learning 

organization has been measured with the use of DLOQ and leadership from a combination 

of parts of the following questionnaires: Teacher Survey, PIMRS, England’s National 

Literacy & Numeracy Practices. Research has proved that, according to the participants’ 

opinions, principals can influence the transformation of the school to a learning 

organization, when he/she promotes the teachers’ participation in informal professional 

learning activities. Simultaneously, according to the participants’ answers, when teachers 

work in a learning organization, they tend to take part in more professional learning 

activities, that result to their professional development. Therefore, this research has 

proved a triangle model of linear regression between professional learning, learning 

organization and leadership that results in teachers’ professional development. Further 

research should certify the model that this research found out.  

 

 

 

Keywords: professional development, professional learning, learning organization, 

leadership 
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Εισαγωγή 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η έννοια που χαρακτηρίζει όλες τις οικονομικές, 

κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές δομές είναι η αλλαγή. Οι έντονες και συνεχείς 

μεταβολές, οι απαιτητικοί ρυθμοί ζωής και οι συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες 

αδιαμφισβήτητα επηρεάζουν και τον χώρο της εκπαίδευσης. Έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. 

σχετικά με την πρόοδο της σχολικής αποτελεσματικότητας έδειξε πως η Ελλάδα, παρότι 

βρίσκεται κοντά στους μέσους όρους του Οργανισμού, μένει πίσω στην ανάπτυξή της 

συγκριτικά με πολλές χώρες που συμμετείχαν στην ίδια έρευνα και δεν έχει βελτιωθεί τα 

τελευταία χρόνια (OECD, 2017).  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η αλλαγή του εκπαιδευτικού 

μας συστήματος, αλλά πρωτίστως του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές 

μονάδες οφείλει να αναβαθμιστεί σε τέτοιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα 

δεδομένα της εποχής. 

Για να συντελεστεί η αλλαγή απαιτείται χρόνος και με τις γρήγορες ταχύτητες της 

εποχής είναι πιθανό όταν θα υλοποιηθεί η αλλαγή να είναι ήδη παλιά. Λαμβάνοντας ως 

δεδομένο ότι τα σχολεία πρέπει να δεσμεύονται σε μία συνεχόμενη ανανέωση και ότι οι 

προσδοκίες αλλαγής είναι σαν έναν στρόβιλο γύρω από αυτά, οφείλουμε να 

αναθεωρήσουμε το επάγγελμα των εκπαιδευτικών, ως ένα που ενσωματώνει τον ηθικό 

αυτοσκοπό στα πλαίσια ενός οργανισμού αλλαγής (Fullan, 1993). Με άλλα λόγια η 

αλλαγή των εκπαιδευτικών και η αλλαγή του σχολείου πρέπει να πραγματοποιηθούν 

ταυτόχρονα (Scribner, 1999) και όχι η μία να περιμένει την άλλη, γιατί δεν υπάρχει 

χρόνος για κάτι τέτοιο. 

Οι εκπαιδευτικοί που καθημερινά εργάζονται μέσα στις σχολικές αίθουσες και 

εφαρμόζουν την εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, καλούνται όχι μόνο να αντεπεξέλθουν 

στα νέα δεδομένα, αλλά και να προπορεύονται από αυτά, εάν θέλουν να συμβάλλουν 
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στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των αυριανών πολιτών. Να είναι εκπαιδευτικοί του 

σήμερα που θα προετοιμάσουν τους πολίτες του αύριο για επαγγέλματα που ακόμη δεν 

γνωρίζουν ότι θα υπάρξουν. Για να καταφέρουν, όμως να ανταποκριθούν επιβάλλεται να 

λειτουργούν με έναν πιο διευρυμένο ρόλο και να αναπτύξουν πολλές και διαφορετικές 

δεξιότητες. Θα πρέπει να υιοθετήσουν την μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της 

επαγγελματικής τους πορείας. 

Η Δουράνου (2007, σ. 46) κάνει λόγο για εκπαιδευτική πολιτική η οποία 

στοιχειοθετείται από τη «δημιουργία πλαισίου δια βίου μάθησης, απόκτησης νέων 

προσόντων και ανάπτυξης της έρευνας για τα άτομα που ήδη εργάζονται ως 

εκπαιδευτικοί». Διαφαίνεται πως η βασική πανεπιστημιακή κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών δεν αρκεί και η ανάγκη για επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη είναι πιο 

αυξημένη από ποτέ. Μία μάθηση όμως, που δε θα συντελείται αποσπασματικά και μόνο 

μέσα από προσωπική επιλογή, αλλά μία μάθηση μέσα από την πρακτική εφαρμογή της 

εργασίας τους μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Μία μάθηση αλληλεπιδραστική  που 

συντελείται σε όλα τα επίπεδα της σχολικής μονάδας, με στόχο τη βελτίωση τόσο των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών όσο και του σχολείου γενικότερα (Fullan, 1993). Δεν 

πρόκειται για μία επιμόρφωση συγκεκριμένης διάρκειας, αλλά για την ενσάρκωση ενός 

νέου ρόλου του εκπαιδευτικού, παράλληλα με την εδραίωση μίας νέας κουλτούρας 

σχολείου (Lieberman, 1995).  

Αυτή η κοινωνική διάσταση της μάθησης συντελείται μόνο στα πλαίσια ενός 

σχολείου που λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης, όπου η ανάπτυξη του ατόμου 

συμβαδίζει με την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζεται (Anderson, 

Porter, & Adkins, 2019). Σε έναν οργανισμό μάθησης οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν, 

διαμοιράζονται και μετασχηματίζουν την γνώση, ενώ ταυτόχρονα είναι διδάσκοντες και 

διδασκόμενοι (Gil, Carrillo, & Fonseca-Pedrero, 2018). Συνεργάζονται με τους 

συναδέλφους τους, με άλλες σχολικές μονάδες, με την ευρύτερη κοινωνία και 

ερμηνεύουν το περιβάλλον τους που αλλάζει (Watkins & Marsick, 1999). Μέσα από την 

έρευνα, την από κοινού λήψη αποφάσεων και την επιλογή των επιμορφωτικών τους 

αναγκών ώστε να συνάδουν με τους στόχους του σχολείου, πετυχαίνουν την προσωπική 

αλλαγή και επαγγελματική ανάπτυξη προς όφελος της προόδου όλης της σχολικής 

μονάδας. Ο οργανισμός που μαθαίνει παράλληλα έχει και τη δική του «μνήμη», διαθέτει 

οργανωσιακά συστήματα που βοηθούν τα μέλη του σχολείου να θυμούνται τα ζητήματα 

που αντιμετώπισαν, τις λύσεις που έδωσαν και τα αποτελέσματά τους, ώστε να 

μαθαίνουν μέσα από αυτά και να βελτιώνονται. 
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Παράλληλα, η σύγχρονη βιβλιογραφία μελετά τις τελευταίες δεκαετίες το ρόλο του 

διευθυντή και τη σημασία του και τον αναγνωρίζει ως σημαντικό συντελεστή στην 

παιδαγωγική αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών που ηγείται αλλά και του σχολείου 

γενικότερα (Khan & Khan, 2014). Για να πετύχει την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών μέσα σε έναν οργανισμό μάθησης ο διευθυντής οφείλει να καθοδηγεί την 

ομάδα του μέσα από το κοινό όραμα και τους στόχους του σχολείου παρέχοντάς τους, 

έτσι, κίνητρα για βελτίωση, αλλά και επιβράβευση και ανατροφοδότηση (Konsolas, 

Anastasiou, & Loukeri, 2014). Οφείλει ακόμη να καλλιεργεί το κλίμα μέσα στο οποίο οι 

εκπαιδευτικοί θα νιώσουν ασφαλείς να πάρουν πρωτοβουλίες, να υιοθετήσουν νέες ιδέες, 

να κατανοήσουν πως τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα είναι προϊόντα 

ομαδικής προσπάθειας αλλά και να συνεργαστούν για να ζητήσουν τη στήριξη των 

συναδέλφων τους (Σαΐτη & Σαΐτης, 2011). Θα πρέπει ακόμη να είναι προσανατολισμένος 

στην συνεχιζόμενη μάθηση των εκπαιδευτικών και την δική του και να μοιραστεί την 

εξουσία του μαζί τους για να συμβάλλει έτσι στην δική τους ενδυνάμωση. Ο 

σημαντικότερος ρόλος του διευθυντή, εντέλει, είναι να δημιουργήσει δάσκαλους-ηγέτες 

που θα γίνουν φορείς της αλλαγής για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης 

εποχής (Thomson, Gregg, & Niska, 2004). Μάλιστα, ο Fullan (1993) υποστηρίζει πως οι 

διευθυντές υπάρχουν ακόμη, επειδή δεν έχουν αναπτυχθεί οι δάσκαλοι-ηγέτες. 

Η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της ως προς την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τις πρακτικές της ηγεσίας που 

συμβάλλουν σε αυτήν (Clement & Vandenberghe, 2001: Blase & Blase, 2000 : Flores 

Assuncao, 2004 : Σαμαρά, 2015 : Παπαϊωάννου, 2017 : Κρόκος, 2017). Παράλληλα, μία 

άλλη μερίδα ερευνών μελετά τον οργανισμό μάθησης και τον ρόλο της ηγεσίας σε αυτόν 

(Thompson, Gregg, & Niska, 2004 : Silins & Mulford, 2002 : Scribner et al., 1999 : 

Thoonen et al., 2011 : Ζαρούχα, 2008 : Μπινιάρη, 2012 : Μπούσιου, 2015 : 

Αποστολοπούλου, 2016 : Παπάζογλου, 2016 : Ταγάρη, 2017). Τέλος, λίγες έρευνες, 

κυρίως στο εξωτερικό, ερευνούν την ηγεσία των εκπαιδευτικών και τους παράγοντες που 

την υποκινούν (Poekert, Alexandrou, & Shannon, 2016 : Szeto & Cheng, 2017). 

H παρούσα έρευνα στοχεύει να μελετήσει αν οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις μάθησης, που συντελούν στην επαγγελματική 

τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, μελετάται αν τα σχολεία των εκπαιδευτικών που 

συμμετέχουν στην έρευνα εμφανίζουν, σύμφωνα με την γνώμη τους, στοιχεία 

οργανισμών μάθησης, μέσα στα οποία πραγματοποιείται η επαγγελματική τους μάθηση. 

Τέλος, διερευνάται ποιες από τις πρακτικές που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός ηγέτης 
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συμβάλλουν, σύμφωνα με τη γνώμη των ερωτώμενων, στη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε δράσεις επαγγελματικής μάθησης. Η καινοτομία της έρευνας είναι πως 

συνδέονται και οι τρεις έννοιες που μέχρι τώρα έχουν ερευνηθεί ανά ζεύγη.  

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναπτύσσονται οι ορισμοί και τα θεωρητικά μοντέλα που είναι απαραίτητα για την 

αποσαφήνιση των επί συζήτησης όρων και πραγματοποιείται ερευνητική επισκόπηση 

του θέματος υπό διερεύνηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός και οι 

υποθέσεις της έρευνας, μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων. Ακόμη, διατυπώνονται τα συμπεράσματα της έρευνας, οι προβληματισμοί 

και οι προτάσεις που προκύπτουν και η πιθανή σύνδεση της έρευνας με άλλες 

μελλοντικές έρευνες. 

Α’ Μέρος: Θεωρητικό πλαίσιο 

1. Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών 

1.1 Οριοθέτηση, χαρακτηριστικά και σημασία 

Οι ορισμοί για την επαγγελματική ανάπτυξη είναι πολλοί και διαφορετικοί. Κανένας 

όμως, δεν περιγράφει με λεπτομέρεια και ακρίβεια την έννοια, γεγονός που καταδεικνύει 

την πολυπλοκότητά της, αλλά και τις διαφορετικές πτυχές που την αποτελούν. Επιπλέον, 

όπως αποδεικνύεται από τη σχετική βιβλιογραφία, πρόκειται για μία διαδικασία ιδιαίτερα 

σύνθετη, που διαφέρει από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό, από σχολική μονάδα σε 

σχολική μονάδα και από περιοχή σε περιοχή (Avalos, 2011).  

Ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία εντοπίζεται με την ύπαρξη διαφόρων εννοιών που 

καμιά φορά φέρονται ως συνώνυμες με την επαγγελματική ανάπτυξη, ενώ άλλες φορές 

παρουσιάζονται με διαφορές. Τέτοιες έννοιες είναι: η ανάπτυξη του προσωπικού, η 

διαρκής εκπαίδευση, κατάρτιση και αυτό-βελτίωση, που σύμφωνα με την Bredeson 

(2002) συχνά αναφέρονται ως συνώνυμες με την επαγγελματική ανάπτυξη 

παραβλέποντας πως υπάρχουν εννοιολογικές ή πρακτικές διαφοροποιήσεις. 

Η Evans (2008) ορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη ως μία ευρεία και λιγότερο 

εξειδικευμένη έννοια. Εξηγεί πως η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να γίνει κατανοητή 

μέσα από την ανάπτυξη του κύρους (status), ως εξέλιξη του επαγγέλματος μετά τις 

σπουδές και ως βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και της πρακτικής. Μέσα από την 

ερμηνεία της δίνει ένα περιθώριο εφαρμογής της επαγγελματικής ανάπτυξης, από 
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ατομικό επίπεδο σε ένα επίπεδο που αφορά όλους τους επαγγελματίες, σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς φορείς. 

Η Darling - Hammond (1994) ορίζει την επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από τους 

στόχους της ως τη διεύρυνση των γνώσεων των διδασκόμενων αντικειμένων, την 

αναδόμηση της γνώσης για τη διδασκαλία, το συγκερασμό της εμπειρίας με την προ-

αποκτηθείσα πανεπιστημιακή γνώση, τη συνεργατικότητα και τον διαμοιρασμό των 

καλών πρακτικών και την υποστήριξη της επαγγελματικής ωρίμανσης μέσω της 

ενθάρρυνσης με την εφαρμογή νέων πρακτικών στην επαγγελματική διαδικασία. 

Λίγο πιο διαφωτιστικός είναι ο ορισμός των Bell & Gilbert (1994) που 

υποστηρίζουν πως η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνιστά τη μάθηση των ίδιων των 

εκπαιδευτικών κι όχι την προσπάθεια κάποιων εξωτερικών παραγόντων να αλλάξουν 

τους εκπαιδευτικούς. Μέσω της μάθησης αυτής οι εκπαιδευτικοί εξελίσσουν τις 

αντιλήψεις και τις ιδέες τους και τις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζουν στην τάξη. 

Οι ίδιοι προσθέτουν πως η επαγγελματική ανάπτυξη έχει δύο πτυχές: την εισαγωγή των 

νέων θεωριών και διδακτικών πρακτικών και την εφαρμογή και αξιολόγηση αυτών. 

Οι Hargreaves & Fullan (1995) υποστηρίζουν την εξέλιξη των εκπαιδευτικών σε 

τρεις κατηγορίες: ως ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αυξήσουν την ικανότητά 

τους, ως ανάπτυξη της αυτογνωσίας, που συνδέεται με την αλλαγή της προσωπικότητας 

του εκπαιδευτικού, της συμπεριφοράς και των πεποιθήσεών του και ως προσαρμογή στο 

περιβάλλον, όπου αναφέρεται στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και στην 

ύπαρξη υποστηρικτικού, συνεργατικού πλαισίου.  

Σύμφωνα με την Παπαναούμ (2014, σ. 3) «η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μία 

συνεχής διαδικασία μάθησης, δια της οποίας οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τις 

επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και τις προσωπικές εκείνες ιδιότητες και 

πεποιθήσεις οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να εκπληρώσουν τον επαγγελματικό τους 

ρόλο». Η ίδια υποστηρίζει πως η διαδικασία δεν περιορίζεται από τον χώρο και τον 

χρόνο, γι’ αυτό δεν ακολουθεί κάποια αυτοματοποιημένη πορεία, ούτε είναι κοινή για 

όλους (ο.π.). Φαίνεται δηλαδή, πως αποτελεί μία εξελικτική προσωπική διεργασία με 

στόχο την αλλαγή της επαγγελματικής εφαρμογής, ώστε ο εκπαιδευτικός να πετύχει τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσματα τόσο σε πρακτικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. 

Ο Day (2003, σ. 28) υποστηρίζει πως «η επαγγελματική ανάπτυξη συντίθεται από 

όλες τις φυσικές μαθησιακές εμπειρίες και από εκείνες τις συνειδητές και σχεδιασμένες 

δραστηριότητες που σκοπεύουν στο άμεσο ή έμμεσο όφελος του ατόμου, της ομάδας ή 

του σχολείου και οι οποίες συμβάλλουν, μέσω αυτών, στην ποιότητα της εκπαίδευσης 

μέσα στην τάξη. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας, μόνοι ή μαζί με άλλους, οι 
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εκπαιδευτικοί επανεξετάζουν, ανανεώνουν και επεκτείνουν τη δέσμευσή τους ως φορείς 

αλλαγής, στους ηθικούς στόχους της διδασκαλίας. Είναι επίσης, η διαδικασία μέσω της 

οποίας αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες και τη 

συναισθηματική νοημοσύνη που είναι απαραίτητες για τον σωστό τρόπο επαγγελματικής 

σκέψης, το σχεδιασμό και την πρακτική άσκηση με τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους και 

τους συναδέλφους σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους ζωής». Ο ορισμός του Day 

αποδεικνύει την πολυπλοκότητα της έννοιας, αλλά και της διαδικασίας, αφού συνδυάζει 

την ενδοπροσωπική αλλά και διαπροσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού με στόχο να 

επιτελέσει σωστά και ολοκληρωμένα τον ρόλο του. Είναι πιο ολοκληρωμένος, καθώς 

συμπεριλαμβάνει τον παράγοντα της δέσμευσης για αλλαγή τόσο σε ατομικό όσο και σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας, αλλά και την ηθική πέρα από την τεχνοκρατική ανάπτυξη. 

Πολύ χαρακτηριστικά ο Brederson (2002) προσομοιάζει την επαγγελματική 

ανάπτυξη με το σχέδιο και την οικοδόμηση που απαιτείται για να «χτιστεί» η προσωπική 

ανάπτυξη και η βελτιωμένη επαγγελματική πρακτική. Ωστόσο τονίζει (ό.π.), πως ενώ 

είναι γνωστά τα θετικά αποτελέσματα της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών στους μαθητές, η έλλειψη χρόνου, χρημάτων, αλλά και οργανωμένων 

δομών που να υποστηρίζουν την επαγγελματική μάθηση υποδαυλίζουν τις ευκαιρίες 

εμπλουτισμού και βελτίωσης της επαγγελματικής γνώσης και πρακτικής. Ο Brederson 

(ό.π.) μέσα από αυτή τη μεταφορά επιδιώκει ακόμη να δώσει μία διαφορετική, πιο 

παραγωγική και δημιουργική ματιά στην επαγγελματική ανάπτυξη προωθώντας έτσι την 

εδραίωση της επαγγελματικής μάθησης μέσα στο χώρο εργασίας των εκπαιδευτικών και 

της διοίκησης. Ακόμη, με τον όρο της «αρχιτεκτονικής της επαγγελματικής ανάπτυξης» 

επιδιώκει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές πως οι ίδιοι τους είναι 

υπεύθυνοι να συντελέσουν στον επαγγελματικό τους χώρο τη μάθηση που θα βελτιώσει 

την πρακτική μέσα στην τάξη, αλλά και την γενικότερη αποτελεσματικότητα της 

σχολικής τους μονάδας. Τέλος, τοποθετεί την επαγγελματική ανάπτυξη στο σταυροδρόμι 

της εκπαιδευτικής πολιτικής, της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και της 

επαγγελματικής μάθησης σε μια προσπάθεια να συγκεράσει τις τρεις αυτές έννοιες που 

στοιχειοθετούνται στις ακόλουθες παραδοχές: (1) η επαγγελματική ανάπτυξη 

επικεντρώνεται στη μάθηση, (2) η επαγγελματική ανάπτυξη είναι κομμάτι της δουλειάς, 

(3) η επαγγελματική αριστεία είναι μία διαδρομή και όχι τα πιστοποιητικά που 

αποκτήθηκαν, (4) οι ευκαιρίες της επαγγελματικής μάθησης και της βελτιωμένης 

πρακτικής είναι απεριόριστες, (5) οι γνώσεις των μαθητών, η επαγγελματική ανάπτυξη 

και ο σκοπός του σχολείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, (6) η επαγγελματική ανάπτυξη 

έχει στο κέντρο της τους ανθρώπους και όχι τα προγράμματα (Bredeson, 2002).  Με την 
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τοποθέτησή του αυτή, ο Bredeson διευρύνει αρκετά το περιεχόμενο, τον χώρο και τον 

χρόνο της επαγγελματικής ανάπτυξης και εναποθέτει την ευθύνη της επαγγελματικής 

μάθησης τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στο εργασιακό του περιβάλλον και ξεκαθαρίζει 

πως δεν πρόκειται για την απλή απόκτηση γνώσεων, αλλά για την ουσιαστική αλλαγή 

της διδασκαλίας και όλης της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του ατόμου με στόχο πάντα τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού, αλλά και των παρεχόμενων προς τους μαθητές υπηρεσιών. 

Ο Guskey (2002) συνδυάζει την επαγγελματική ανάπτυξη με την άποψη των 

εκπαιδευτικών ότι το να γίνεις καλύτερος εκπαιδευτικός σημαίνει πως βελτιώνεις τα 

αποτελέσματα των μαθητών. Μάλιστα, αναφέρει πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

ορίζουν την επιτυχία τους μέσα από τις συμπεριφορές και τις δράσεις των μαθητών τους. 

Αυτό, δηλαδή, που πρωτίστως ελκύει τους εκπαιδευτικούς στο να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης είναι να υιοθετήσουν πρακτικές και γνώσεις 

που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την καθημερινή τους λειτουργία μέσα στην τάξη, 

ώστε να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα με τους μαθητές τους. 

Κατά τον Bolam (2000), η επαγγελματική ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει την 

εκπαίδευση, την εξάσκηση και τις ενδοσχολικές δραστηριότητες στις οποίες 

συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και οι προϊστάμενοί τους και στοχεύουν στην απόκτηση 

νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά παράλληλα τους βοηθούν να ξεκαθαρίσουν τις 

επαγγελματικές τους αξίες και να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους πιο αποτελεσματικά. 

Όπως παρατηρείται από όλους τους παραπάνω ορισμούς η επαγγελματική 

ανάπτυξη είναι μία διαδικασία με διάρκεια, που μπορεί να υλοποιηθεί ατομικά ή 

συλλογικά, άλλα τοποθετείται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Στόχος της είναι να 

επιφέρει την αλλαγή, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχολείου και 

συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο από τυπικές (βασική εκπαίδευση, συμμετοχή σε σεμινάρια 

και βιωματικά εργαστήρια, μετεκπαιδεύσεις, πιστοποιήσεις) και άτυπες εμπειρίες 

(μελέτη επιστημονικών άρθρων, συμμετοχή σε δίκτυα εκπαιδευτικών κ.ά.) που αποκτά 

ο εκπαιδευτικός κατά την πορεία της σταδιοδρομίας του.  

Η αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη, όπως θα υποστηριχθεί στην 

παρούσα εργασία, πραγματοποιείται μέσα στο σχολείο που λειτουργεί ως οργανισμός 

μάθησης. Στην Ελλάδα όμως, όλες οι μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 

σήμερα στην εκπαίδευση κατευθύνονταν από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο 

αποφάσιζε με μία ερευνητική ομάδα τις αλλαγές και στη συνέχεια προχωρούσε στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της χώρας, ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν την 

αποφασισμένη στρατηγική. Η τακτική αυτή δεν αποτελεί εφαρμογή επαγγελματικής 

ανάπτυξης, παρά μόνο εφαρμογή της εντεταλμένης αλλαγής με έναν τρόπο απόλυτα 
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μηχανιστικό. Επιπρόσθετα, δεν επιτελεί τον απώτερο σκοπό κάθε μεταρρύθμισης, που 

είναι η βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των μαθητών. Αντιθέτως, η 

ουσιαστική επαγγελματική ανάπτυξη διατρέχεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

απαραίτητων για να οδηγεί στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με την Desimone (2009, σ. 183) τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής 

ανάπτυξης που συντελούν στην αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών και στην πρόοδο της πρακτικής τους, συνεπώς και στα επιτυχημένα 

αποτελέσματα  των μαθητών, είναι: (1) το περιεχόμενο που διδάσκονται οι εκπαιδευτικοί 

να σχετίζεται με τις διδακτικές πρακτικές που καλούνται να εφαρμόσουν, (2) οι δράσεις 

ενεργούς μάθησης, όπως η παρατήρηση άλλων δασκάλων ή του εαυτού τους από κάποιον 

συνάδελφο και στη συνέχεια η ανατροφοδότηση και η συζήτηση, εν αντιθέσει με μία 

παθητική ακρόαση διάλεξης, (3) η συνάφεια της πρακτικής με τις γνώσεις και τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, (4) η διάρκεια να είναι επαρκής, (5) η συλλογική 

συμμετοχή εκπαιδευτικών από το ίδιο σχολείο ή την ίδια περιοχή ώστε να υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Η Desimore (ό.π.) μάλιστα, προτείνει ένα μοντέλο που 

αναπαριστά τις σχέσεις ανάμεσα στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στην 

πρακτική μέσα στην τάξη και στα αποτελέσματα των μαθητών που απεικονίζεται στο 

σχήμα 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Σχήμα 1: Το μοντέλο της Desimone για τα βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ανάπτυξης 

Δεδομένου του άμεσου αντίκτυπου που έχει η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών στον βασικό σκοπό του σχολείου, η έννοια αυτή θεωρείται ως μία από τις 

σημαντικότερες διαδικασίες που συντελείται καθ’ όλη την επαγγελματική πορεία των 

εκπαιδευτικών με στόχο να τους εξοπλίσει με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι 

απαραίτητες για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των σύγχρονων προβλημάτων – 

δυσκολιών. Το σημερινό σχολείο οραματίζεται την αξιοποίηση της νέας γνώσης, η οποία 

Χαρακτηριστικά 

επαγγελματικής ανάπτυξης: 

- Περιεχόμενο 

- Ενεργός μάθηση 

- Συνάφεια 

- Διάρκεια 

- Συλλογική συμμετοχή 

- Αύξηση των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων 

των εκπαιδευτικών 

- Αλλαγή στις στάσεις 

και τις απόψεις τους 

Αλλαγή στη 

διδασκαλία 

Βελτίωση στα 

αποτελέσματα 

των μαθητών 

Γενικό πλαίσιο: χαρακτηριστικά δασκάλων και μαθητών, πρόγραμμα σπουδών, σχολική ηγεσία, πολιτική 
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εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς, με σκοπό την προσωπική ευημερία καθενός μέσα 

σε ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Παράλληλα, όμως, καλείται να αντιμετωπίσει 

ένα σύνολο προκλήσεων και να καταφέρει να ανταποκριθεί με επιτυχία απέναντι σε 

αυτές. Απαιτείται μία καλά εκπαιδευμένη, ευέλικτη, υψηλά ανταγωνιστική διδακτική 

δυναμική, ώστε να καταφέρει το σχολείο να διαχειριστεί τις αλλαγές και να ενισχύσει 

πρακτικές που θα συμβάλλουν υπεύθυνα στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών 

(Dadds, 1997).  

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από πληθώρα γνώσεων και ταχύτατη διάδοση 

της πληροφορίας, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καλλιεργήσουν έναν διαφορετικό τρόπο 

διδασκαλίας πέρα από την απλή μετάδοση και αποστήθιση γνώσεων, που δεν 

εμβαθύνουν στο αντικείμενο. Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να κατευθυνθούν προς 

ένα στυλ διδασκαλίας, που να εμβαθύνει στο γνωστικό αντικείμενο και να καλλιεργεί 

την κριτική σκέψη και τον αναστοχασμό. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους Garet et al. 

(2001), ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις για το 

αντικείμενο που διδάσκουν, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές τους 

μαθαίνουν. Αυτό το όραμα καλούνται να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί μέσα και έξω 

από τις σχολικές αίθουσες και είναι δεδομένο πως η βασική απόκτηση του πτυχίου 

παιδαγωγικής δεν επαρκεί.  

Είναι κοινός τόπος στη βιβλιογραφία πως ο εκπαιδευτικός είναι η κινητήριος 

δύναμη της εκπαιδευτικής αλλαγής και της ανάπτυξης και εδραίωσης αποτελεσματικών 

σχολείων. Δεν αρκούν οποιεσδήποτε αλλαγές στη σύνταξη των αναλυτικών 

προγραμμάτων, στην εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης, στη συγγραφή νέων σχολικών 

εγχειριδίων, αν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν είναι κατάλληλα «εξοπλισμένος» με γνώσεις, 

δεξιότητες και εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να εφαρμόσει τις αλλαγές στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι Kuijpers et al. (2010) υποστηρίζουν πως ο δάσκαλος είναι ο άνθρωπος – 

κλειδί που επηρεάζει τις επιδόσεις του μαθητή, συνεπώς τα προγράμματα επιμόρφωσης 

πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας. 

Εφόσον οραματιζόμαστε τη βελτίωση του σχολείου και την ανύψωση του επιπέδου 

εκπαίδευσης, οφείλουμε να παρέχουμε στους εκπαιδευτικούς ευκαιρίες μάθησης και 

προσωπικής επαγγελματικής εξέλιξης.  

Οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης δεν είναι επιτακτικές μόνο από 

εξωτερικούς, πιεστικούς παράγοντες, αλλά παράλληλα, έχουν θετική επίδραση στην 

ψυχολογία του εκπαιδευτικού, καθώς νιώθει πιο αποτελεσματικός και κατανοεί πως 

μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στους στόχους που τίθενται από τη σχολική μονάδα 

και γενικότερα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Η Kwakman (2003) υποστηρίζει πως ένας 
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από τους παράγοντες συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες μάθησης είναι 

ότι επικαιροποιούν τις γνώσεις τους και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής τους πράξης.  

Σημαντικό κομμάτι επίσης, αποτελεί η ανατροφοδότηση, ο πειραματισμός, η καινοτομία 

και ο διαμοιρασμός της γνώσης (Caena, 2011). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί ίδιο κάθε επαγγελματία. Συγκεκριμένα, 

όμως στους εκπαιδευτικούς παρουσιάζει έναν κυκλικό χαρακτήρα, καθώς οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί είναι ταυτόχρονα διδάσκοντες και διδασκόμενοι και αυτό που διδάσκονται 

είναι το πώς να διδάξουν. Μάλιστα, η Ball (1990) υποστηρίζει πως οι εκπαιδευτικοί 

«κουβαλούν» μαζί τους τις διδακτικές τους εμπειρίες από τα χρόνια που ήταν μαθητές. 

Επομένως, παίζει σημαντικό ρόλο αν η διδασκαλία που τους παραχωρήθηκε είχε θετικές 

ή αρνητικές επιδράσεις σε αυτούς. 

Δεδομένου ότι το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αλλάζει, 

εξελίσσεται, προοδεύει και στη σύγχρονη κοινωνία αγκαλιάζει παιδιά πολλών και 

διαφορετικών κοινωνικών προφίλ, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που 

θα τους καθιστά ευέλικτους και ικανούς να ανταποκρίνονται σε ένα διαρκώς 

εναλλασσόμενο περιβάλλον κρίνεται αναγκαία. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει τη 

σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη σχολική αποτελεσματικότητα. Η 

Desimone (2009) προτείνει ένα μοντέλο συσχετισμού της επαγγελματικής ανάπτυξης με 

τη βελτίωση των μαθητικών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει πως οι 

εκπαιδευτικοί μέσω της αποτελεσματικής επαγγελματικής ανάπτυξης αποκτούν γνώσεις 

και δεξιότητες και/ ή αλλάζουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους. Εφαρμόζοντας όσα 

έμαθαν στην εκπαιδευτική τους διαδικασία μέσα στην τάξη προάγουν τη βελτίωση στη 

μάθηση των παιδιών. Η έρευνα της Darling – Hammond (2000) έδειξε υψηλά θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών και τα αποτελέσματα 

των μαθητών. Ο Barth (1990)  υποστηρίζει πως τίποτα δεν επιδρά περισσότερο στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, της αυτοπεποίθησής τους και της συμπεριφοράς 

τους μέσα στην τάξη, από την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων.  

Συνοψίζοντας, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερα 

σημαντική, αφού διευρύνει τον τρόπο σκέψης των εκπαιδευτικών, τους δίνει την 

δυνατότητα και την ευελιξία να αποφασίσουν ως προς το διδακτικό περιεχόμενο, τις 

μαθησιακές δραστηριότητες και τις παιδαγωγικές που θα υλοποιήσουν. Εφόσον η 

επαγγελματική ανάπτυξη έχει θετικά αποτελέσματα στους εκπαιδευτικούς, ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρει 

ικανοποίηση μέσα από το επάγγελμά τους. Το σημαντικότερο απότοκο όλων όμως, είναι 

πως η επαγγελματική ανάπτυξη είναι το σκαλοπάτι το οποίο θα οδηγήσει το σχολείο (και 
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γενικότερα την εκπαίδευση) σε ένα αποτελεσματικότερο και καλύτερο για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς επίπεδο, γι’ αυτό όλες οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν την εκπαίδευση 

οφείλουν να επικεντρώνονται στο έργο του εκπαιδευτικού. 

Αναγνωρίζοντας, συνεπώς, τη σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης στη 

σχολική αποτελεσματικότητα, στην παρούσα εργασία θα διερευνήσουμε την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στους οργανισμούς μάθησης και τον ρόλο 

του εκπαιδευτικού ηγέτη μέσα σε αυτόν. Πρωτίστως όμως, θα πρέπει να ορίσουμε τι είναι 

η επαγγελματική μάθηση και σε τι διαφέρει από την επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

1.2 Επαγγελματική ανάπτυξη και επαγγελματική μάθηση: Εννοιολογικές 

Αποσαφηνίσεις 

Γύρω από την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης συναντώνται στην βιβλιογραφία 

αρκετές παρεμφερείς έννοιες, όπως αυτή της επαγγελματικής μάθησης. Παρότι οι 

προσπάθειες για να αποσαφηνιστούν οι διαφορές στους όρους είναι αρκετές, τα όρια δεν 

είναι ακόμη ξεκάθαρα. Η επαγγελματική ανάπτυξη στους επιστημονικούς ορισμούς έχει 

μία ευρύτερη ερμηνεία και έγκειται στην βελτίωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και 

στρατηγικών που συχνά μπορεί να προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες και όχι από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Αντιθέτως, η επαγγελματική μάθηση ταυτίζεται με την 

πρακτική εφαρμογή της αλλαγής. Ο εκπαιδευτικός μαθαίνει μέσα από την επαγγελματική 

του δραστηριότητα ως φυσική εξέλιξη της επαγγελματικής του πορείας, αλλά και της 

πορείας της σχολικής του μονάδας. Οι Durksen et al. (2017) ορίζουν την επαγγελματική 

ανάπτυξη ως μία σειρά από δραστηριότητες οργανωμένες για τους εκπαιδευτικούς και τη 

διακρίνουν από την επαγγελματική μάθηση, η οποία είναι ευθύνη των ίδιων των 

εκπαιδευτικών και των αναγκών τους. 

Βασική προϋπόθεση για να ανταποκριθούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι η επαγγελματική μάθηση, η οποία θέτει στο επίκεντρό 

της τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, του δίνει ενεργότερο ρόλο και τον απομακρύνει από 

πρακτικές τεχνοκρατικής γνώσης και στεγνής εφαρμογής τεχνικών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Υπό αυτή την έννοια η επαγγελματική μάθηση διαφέρει και από την 

επιμόρφωση, καθώς η πρώτη υποκινείται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει τη 

δυνατότητα να σχεδιάσει, να αξιολογήσει και να αναστοχαστεί την ίδια του την πρακτική 

και να οδηγηθεί έμπρακτα μόνος του στην αλλαγή και βελτίωση της πρακτικής του. 

Άλλωστε ο Becher (1999) υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες μαθαίνουν 6 φορές 

περισσότερο από τις άτυπες παρά τις τυπικές ευκαιρίες μάθησης. Ο Mintzberg (2004) 
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παρουσιάζει αποτελέσματα ερευνών όπου οι διευθυντές θεωρούν την επαγγελματική 

τους εμπειρία ως κύρια πηγή μάθησης.  

Στην επιστημονική βιβλιογραφία, η επαγγελματική μάθηση που συντελεί στην 

επαγγελματική ανάπτυξη παρουσιάζεται ως μία σύνθετη διαδικασία που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε τυπικά είτε άτυπα, τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο, σε όλα 

τα στάδια της επαγγελματικής καριέρας ενός εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με την Adler 

(2000) η μάθηση των εκπαιδευτικών γίνεται κατανοητή ως μία διαρκής συμμετοχή στη 

διδασκαλία, μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί γίνονται γνώστες της ίδιας της 

διδασκαλίας. Οι Joyce & Calhoun (2010, στο: Durksen, Klassen, & Daniels, 2017) 

διακρίνουν πέντε κατηγορίες επαγγελματικής μάθησης: (1) ατομική μάθηση, όπως η 

παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων, (2) συνεργατική εργασία που αναγνωρίζεται 

ως μεντορική, (3) συνεργασία ανάμεσα σε ομάδες εκπαιδευτικών όπως στις κοινότητες 

μάθησης, (4) επιμορφωτικά σεμινάρια από επίσημους φορείς σχετικά με τις αλλαγές των 

προγραμμάτων σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας, (5) συνέδρια και συνελεύσεις.  

Οι Fraser et. al (2007, σσ. 156-157) εντοπίζουν σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 

επαγγελματική μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Υποστηρίζουν πως η 

επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών αποτελείται από όλες εκείνες τις διαδικασίες 

που ακούσια ή εκούσια, ατομικά ή συλλογικά, έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στη γνώση, 

τις δεξιότητες, τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις ενέργειές τους. Αντιθέτως, η 

επαγγελματική ανάπτυξη είναι ένα σύνολο ευρύτερων αλλαγών που απαιτούν 

περισσότερο  χρόνο ώστε να συντελέσουν στον ποιοτικό μετασχηματισμό του 

επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με τους Bell & Gilbert (1996) η επαγγελματική μάθηση συντελείται 

όταν η θεωρία μετουσιώνεται σε εμπειρική πρακτική και μόνο όταν είναι συνεχής και 

επαναλαμβανόμενη. Απαιτούνται όμως, και συγκεκριμένες συνθήκες για την υλοποίηση 

της επαγγελματικής μάθησης σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Πιο 

συγκεκριμένα, οι απόψεις, οι αξίες, οι στάσεις, τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των 

εκπαιδευτικών πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν.  Ανάμεσα στα άτομα και τις ομάδες 

πρέπει να καλλιεργούνται σχέσεις και το περιβάλλον να ενισχύει τις νέες εφαρμογές και 

την ανάληψη ρίσκων και πρωτοβουλιών. Τέλος, πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση 

ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. 

Η Kennedy (2005) υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα της επαγγελματικής 

μάθησης μπορούν να ποικίλουν από την απλή τεχνοκρατική μεταφορά γνώσεων, μέχρι 

την απόλυτη επαγγελματική αυτονομία και ως τέτοια συντελεί αποτελεσματικά στην 
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επαγγελματική ανάπτυξη και στην αλλαγή της πρακτικής που επηρεάζει τόσο το άτομο 

όσο και τη σχολική του μονάδα.   

Τόσο οι τυπικές όσο και οι άτυπες δράσεις επαγγελματικής μάθησης θα πρέπει 

να απαντώνται ταυτόχρονα στο ίδιο άτομο ως μία συνεχόμενη διαδικασία κι όχι ως μία 

διχοτομική κατηγοριοποίηση και επιλογή (Sawchuck, 2008, στο: Grosemans et al., 

2015). Η διαφορά τους έγκειται πρωτίστως στον οργανωτικό χαρακτήρα της μίας σε 

αντίθεση με το απρόβλεπτο της άλλης, αλλά και στην πολύ ξεκάθαρη στόχευση των 

αποτελεσμάτων της πρώτης. Ωστόσο άτυπες ευκαιρίες μάθησης τείνουν να 

παρουσιάζουν βαθύτερα αποτελέσματα επαγγελματικής ανάπτυξης και αυτονομίας, ενώ 

παράλληλα ενισχύουν την αυτοπεποίθηση. 

Οι Knight, Tait και Yorke (2007) υποστηρίζουν πως η επαγγελματική μάθηση 

είναι συστημική, έχει δηλαδή να κάνει με την αλληλεπίδραση του ατόμου με το 

περιβάλλον του και ότι αποτελεί μέρος της επαγγελματικής ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα 

της ανάπτυξης των ικανοτήτων του ατόμου που προκύπτουν από τις κοινωνικές του 

πρακτικές. Σε αυτό το σύστημα ο εκπαιδευτικός είναι το υποκείμενο που εγείρει με τις 

διδακτικές του πρακτικές τα καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα στους άλλους, στην 

προκειμένη περίπτωση στους μαθητές.  

Οι Hoekstra et al. (2009) ερεύνησαν συγκεκριμένα την άτυπη μάθηση στον 

εργασιακό χώρο έμπειρων εκπαιδευτικών, καθώς θεωρούν πως η συνεχιζόμενη μάθηση 

είναι προαπαιτούμενο κάθε επαγγέλματος στη σύγχρονη εποχή. Υποστηρίζουν πως 

υπάρχουν τεσσάρων ειδών άτυπες ευκαιρίες μάθησης: (1) ο πειραματισμός με νέες 

μεθόδους διδασκαλίας και τρόπους διαχείρισης της τάξης, (2) ο αναστοχασμός της 

πρακτικής τους, (3) η αναζήτηση ιδεών από άλλους είτε μέσω διαδικτύου είτε από 

περιοδικά είτε από συναδέλφους και (4) από την εμπειρία τους μέσα στην τάξη, μία 

μάθηση που δεν μπορεί να οριστεί ξεκάθαρα καθώς πολύ συχνά συμβαίνει χωρίς οι ίδιοι 

οι εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν ότι συνέβη.  

Σε μία βιβλιογραφική επισκόπηση των Opfer et al. (2011) αναφέρονται οι 

πρακτικές και οι δράσεις που συμβάλλουν στην επαγγελματική μάθηση και κατά 

συνέπεια στην αλλαγή των εκπαιδευτικών. Αυτές είναι οι εμπειρίες που αποκτώνται από 

την πρακτική μέσα στην τάξη, οι ευκαιρίες για αναστοχασμό, οι ευκαιρίες αναγνώρισης 

του εαυτού τους μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον που στηρίζει τις προκλήσεις και τις 

καινοτομίες, η εφαρμογή γνώσεων στην διδασκαλία, η συνεργασία με άλλους 

εκπαιδευτικούς, η διεξαγωγή ή η μελέτη ερευνών σχετικών με την εκπαίδευση. 

Η Kwakman (2003) αναφέρει τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επαγγελματική μάθηση. Χωρίζει τους παράγοντες σε τρεις κατηγορίες, όσους έχουν να 
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κάνουν με την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, αυτούς που αφορούν το 

επαγγελματικό καθήκον και αυτούς που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον. Στην πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνονται η προσωπική επαγγελματική στάση του εκπαιδευτικού, 

δηλαδή η θεώρησή του σχετικά με τον ρόλο και τις υποχρεώσεις του στη σημερινή εποχή, 

η επιλογή των ευκαιριών μάθησης ανάλογα με την κρίση τους και τα επιδιωκώμενα από 

τους ίδιους αποτελέσματα, η συναισθηματική εξάντληση και η απώλεια 

αυτοεκπλήρωσης. Η πίεση της εργασίας, οι συναισθηματικές απαιτήσεις, η ποικιλία της 

δουλειάς, η αυτονομία στην επιλογή της μεθόδου και του ρυθμού με την οποία θα 

εκτελέσει την εργασία και η  δυνατότητα συμμετοχής και επιρροής σε αποφάσεις της 

σχολικής μονάδας συνιστούν την δεύτερη κατηγορία παραγόντων που επηρεάζουν τη 

συμμετοχή σε ευκαιρίες μάθησης. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει το εργασιακό 

περιβάλλον και η υποστήριξη τόσο της διοίκησης και των συνεργατών όσο κι ενός 

ευρύτερου περιβάλλοντος παγκόσμιας μάθησης. 

Η Bandura (1997, στο: Durksen et al., 2017) εξηγεί πως όταν ένας εκπαιδευτικός 

παρατηρεί ότι η αλλαγή στην εκπαιδευτική του πρακτική επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

στην μάθηση των μαθητών του, ενισχύει την αυτό-αποτελεσματικότητά του κι έτσι 

δεσμεύεται για να συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσής του.  

Η Easton (2008) υποστηρίζει πως οι σχολικές μονάδες που έχουν το βλέμμα τους 

στραμμένο στην επαγγελματική μάθηση - κι όχι στην ανάπτυξη – είναι πολύ 

διαφορετικές και είναι οργανωμένες ως κοινότητες μάθησης. Όλοι μέσα στο σχολείο, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές,  μαθαίνουν πώς να εργάζονται για να προωθούν τη μάθηση1. 

Ο Hargreaves (1994) κάνει λόγο για τη συνεργατική κουλτούρα στο σχολείο, όπου οι 

σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς είναι αβίαστες, εθελοντικές, με 

προσανατολισμό στην ανάπτυξη, ανθεκτικές στο χρόνο και στο χώρο και απρόβλεπτες.  

 Από τα παραπάνω προκύπτει πως η επαγγελματική μάθηση - και κατ’ επέκταση 

και η επαγγελματική ανάπτυξη, συντελείται μέσα στη σχολική μονάδα γεγονός που 

σημαίνει πως θα πρέπει αυτή να είναι έτοιμη να υποστηρίξει τέτοιου είδους πρακτικές, 

ώστε να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτή και να διακατέχεται από 

μία κουλτούρα μάθησης όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν μέσα στο χώρο που 

εργάζονται (Kwakman, 2003) και με τη σειρά τους διδάσκουν τους μαθητές. Στη 

συνέχεια της εργασίας θα περιγράψουμε τον τρόπο που λειτουργούν αυτές οι σχολικές 

μονάδες και ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή σε αυτές. 

                                                           
1 Ελεύθερη απόδοση του όρου «Work on the work» που εν συντομία ο Schlechty (στο Easton, 2008) 

ονομάζει «WOW schools».  
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2. Οργανισμός μάθησης 

2.1 Οριοθέτηση, σημασία 

Σε μία κοινωνία που συνεχώς αλλάζει το σχολείο δεν μπορεί να μένει στάσιμο. 

Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι αυτό που πρωτοπορεί και προωθεί τις αλλαγές και 

δημιουργεί μαθητές ευέλικτους και αποτελεσματικούς στην επίλυση προβλημάτων και 

στην διαχείριση των γνώσεών τους, εξοπλισμένους με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

Πολλές προσπάθειες αλλαγής έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά σχεδόν στο σύνολό τους 

αποτυγχάνουν. Η απάντηση δεν βρίσκεται στα χέρια ενός «φωτισμένου» διευθυντή ούτε 

στις κυβερνητικές ομάδες που σχεδιάζουν τις εκπαιδευτικές αλλαγές. Οι Smylie & Hart 

(1999) υποστηρίζουν πως είναι ξεκάθαρο πια πως αν θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο 

και τα αποτελέσματα των μαθητών, πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τα σχολεία για τους 

ενήλικες εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτά. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που 

διδάσκουν πρέπει να αναθεωρήσουν την εικόνα τους για το σχολείο και να το δουν ως 

«οργανισμό μάθησης» , ως χώρο μέσα στον οποίο συντελείται η επαγγελματική τους 

μάθηση, αφού μπορεί να αντιδρά πιο άμεσα στα μεταβαλλόμενα εξωτερικά 

περιβάλλοντα, αγκαλιάζει τις καινοτομίες στο εσωτερικό του οργανισμού και συμβάλλει 

δραματικά στην πρόοδο των μαθητικών αποτελεσμάτων (OECD, 2016) . Άλλωστε είναι 

ήδη γνωστό από τον χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων πως «το μεγαλύτερο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε οργάνωση είναι η ικανότητά της να μαθαίνει» (De 

Geus, 1988, σ. 71). Ο Örtenblad (2004) υποστηρίζει πως ο οργανισμός μάθησης έχει τη 

δυνατότητα να γίνει η ιδέα του μέλλοντος για πολλούς οργανισμούς, καθώς είναι η 

απάντηση για τον σύγχρονο κόσμο που βιώνει ραγδαία και βίαιη αλλαγή. 

Η έννοια του «οργανισμού μάθησης» έχει μελετηθεί από πάρα πολλούς μελετητές 

και ο ορισμός της ποικίλει, γιατί μεταφράζεται και εφαρμόζεται διαφορετικά από 

οργανισμό σε οργανισμό και δεν απαντάται παντού με την ίδια μορφή. Ωστόσο όλοι 

χαρακτηρίζονται από την ίδια ικανότητα «της γνώσης, της προσαρμογής και της 

αλλαγής» (Stoll & Kools, 2017) . Για το λόγο αυτό αρκετοί ορισμοί τείνουν να 

απαριθμούν τα χαρακτηριστικά των οργανισμών. Η έννοια προέρχεται από τον χώρο της 

διοίκησης των επιχειρήσεων και πρωτεργάτης της υπήρξε ο Peter Senge (Örtenblad, 

2018) ο οποίος έκανε λόγο για οργανισμούς με «μαθησιακές δυσκολίες» που τα μέλη 

τους αντιλαμβάνονται τα πράγματα διαφορετικά και δεν μπορούν να συνομιλήσουν και 

να συνεργαστούν. O Senge στο έργο του “The fifth discipline” (Senge, 1990) ορίζει τον 

οργανισμό μάθησης ως οι οργανώσεις όπου οι άνθρωποι επεκτείνουν συνεχώς την 

ικανότητα να δηµιουργούν τα αποτελέσµατα που πραγµατικά επιθυµούν, όπου 

τροφοδοτούνται (nurtured) γεννιούνται νέα, επεκτατικά πρότυπα σκέψης, όπου η 



24 
 

συλλογική σκέψη αφήνεται ελεύθερη και όπου οι άνθρωποι µαθαίνουν συνεχώς να 

βλέπουν το χώρο όπου βρίσκονται ως όλον. Συγκεκριμένα ο Senge (ό.π.) ορίζει πέντε 

χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να εμφανίζει ένας οργανισμός μάθησης: (1) συστημική 

σκέψη – πρόκειται για την αντίληψη του οργανισμού ως συνόλου, αλλά και των μερών 

που τον αποτελούν, την αναγνώριση της πολυπλοκότητας του οργανισμού μέσα από μία 

μακροπρόθεσμη ματιά, (2) η ομαδική μάθηση – εννοώντας τη γνώση που παράγεται σε 

ομάδες που σκέφτονται συλλογικά για να πετύχουν τους κοινούς στόχους και 

προϋποθέτει κοινό όραμα και συνεργασία, (3) κοινό όραμα – δρα ως κινητήριος δύναμη 

για την μάθηση του οργανισμού και πρόκειται για την αναπαράσταση του επιθυμητού 

οράματος από τα μέλη του οργανισμού, (4) νοητικά μοντέλα – οι αξίες, οι θεωρήσεις και 

η προσωπική αντίληψη κάθε ατόμου για τον κόσμο, που θα πρέπει να επιτρέπουν την 

είσοδο σε νέες ιδέες και προκλήσεις και (5) προσωπική αριστεία – οι φιλοδοξίες και οι 

οραματισμοί του καθενός για το μέλλον του και το επίπεδο της επαγγελματικής μάθησης 

στο οποίο επιδιώκει να φτάσει. 

Αρκετά κοντινός είναι ο ορισμός των Yang et al (2004) που στοιχειοθετεί τους 

οργανισμούς μάθησης μέσα από 4 προοπτικές: (1) συστημική σκέψη – ακρογωνιαίος 

λίθος της θεωρίας για τους οργανισμούς μάθησης είναι η ικανότητα των οργανισμών να 

συσχετίζονται και να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τόσο το εσωτερικό όσο και το 

εξωτερικό, γεγονός που τους προσδίδει την ικανότητα να μαθαίνουν συλλογικά σαν 

ομάδα, να μοιράζονται το ίδιο όραμα, να είναι συγκεντρωμένοι και αντικειμενικοί σε 

ατομικό επίπεδο και να σκέφτονται για όλη την ομάδα, (2) μάθηση – ο οργανισμός μέσω 

της κοινωνικής αλληεπίδρασης κατακτά και διαμοιράζεται τη γνώση και τη 

μετασχηματίζει για να δημιουργήσει νέα, (3) στρατηγική – η μάθηση δημιουργείται και 

κατακτιέται μέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικής και (4) ενσωμάτωση – όλα τα παραπάνω 

ενσωματώνονται σε έναν κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα για όλα τα μέλη του οργανισμού. 

Ο Garvin (1993, σ. 3) ορίζει τον οργανισμό μάθησης ως έναν οργανισμό που 

διαθέτει δεξιότητες δημιουργίας, απόκτησης και μεταφοράς γνώσεων ενώ παράλληλα, 

τροποποιεί την συμπεριφορά του ώστε να αντανακλά τη νέα γνώση και ενόραση. Ο ίδιος 

(ό.π.) ορίζει και τις δεξιότητες που διαθέτει ένας οργανισμός μάθησης που είναι: (1) 

συστημική επίλυση προβλημάτων, (2) πειραματισμός με νέες προσεγγίσεις, (3) μάθηση 

από τις δικές του εμπειρίες, αλλά και από τα γεγονότα του παρελθόντος, (4) μάθηση μέσα 

από τις εμπειρίες και τις πρακτικές των άλλων και (5) μετάδοση της γνώσης γρήγορα και 

αποτελεσματικά μέσα στον οργανισμό. 

O Ο.Ο.Σ.Α. μαζί με την Unicef (OECD, 2016) παρουσιάζουν επίσης ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο του σχολείου ως οργανισμού μάθησης όπου ο οργανισμός έχει 
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την δυνατότητα να αλλάζει και να προσαρμόζεται συστηματικά στο νέο περιβάλλον και 

στις συνθήκες, καθώς τα μέλη του, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, βρίσκουν τρόπους 

να υλοποιούν το όραμά τους για το σχολείο. Ο Ο.Ο.Σ.Α. στοιχειοθετεί 7 διαστάσεις (τα 

«στοιχεία» όπως τα ονομάζει) που υποδεικνύουν τόσο το πώς ελπίζουμε να είναι ένα 

σχολείο, αλλά και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες περνά για να μετασχηματιστεί σε 

οργανισμό μάθησης. Οι διαστάσεις, καθώς και οι σχέσεις του οργανισμού με το 

εξωτερικό περιβάλλον του απεικονίζονται στο σχήμα 2. 

-

 

Σχήμα 2: Το σχολείο ως οργανισμός μάθησης, Ο.Ο.Σ.Α (2016). 

Η Kerka (1995) συνοψίζει τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού μάθησης μέσα 

από τις θεωρίες των Calvert et al (1994) και Watkins & Marsick (1993) στα εξής: (1) 

παρέχουν ευκαιρίες συνεχιζόμενης μάθησης, (2) χρησιμοποιούν τη μάθηση για να 

πετύχουν τους στόχους τους, (3) συσχετίζουν τις ατομικές επιδόσεις με την επίδοση όλου 

του οργανισμού, (4) ενισχύουν την έρευνα και τον διάλογο εξασφαλίζοντας στα μέλη 
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τους τη σιγουριά του διαμοιρασμού και της ανάληψης ρίσκων, (5) «αγκαλιάζουν» τη 

δημιουργική ένταση ως πηγή ενέργειας και ανανέωσης και (6) έχουν συνεχώς επίγνωση 

της διάδρασής τους με το περιβάλλον τους. 

Μία άλλη ομάδα θεωρητικών σχετίζει τον οργανισμό μάθησης με την κοινότητα 

μάθησης ή επαγγελματική κοινότητα μάθησης, όπου οι δύο έννοιες εμφανίζουν τόσο 

ομοιότητες όσο και διαφορές. Η βασικότερη διαφορά είναι πως ο οργανισμός μάθησης 

θέτει στο επίκεντρό του τον ίδιο τον οργανισμό και την επίτευξη των στόχων του, ενώ οι 

επαγγελματικές κοινότητες μάθησης θέτουν στο επίκεντρό τους τον εκπαιδευτικό και την 

μάθησή του μέσω της οποίας θα επιτευχθεί ο στόχος του οργανισμού. Η ειδοποιός 

διαφορά είναι η λέξη «κοινότητα» που σύμφωνα με τους Stoll & Kools (2017) βάζει την 

«καρδιά» στην έννοια του οργανισμού μάθησης. Σε μία κοινότητα μάθησης 

αναπτύσσονται υποστηρικτικές σχέσεις, κανόνες και αξίες βαθιά επηρεασμένες από την 

παρουσία και την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης (ό.π.). 

Οι Dufour & Eaker (1998) δηλώνουν πως κάθε λέξη στην «επαγγελματική 

κοινότητα μάθησης» είναι επιλεγμένη με πολλή προσοχή. «Επαγγελματίας» είναι 

κάποιος με  εξειδίκευση σε συγκεκριμένο πεδίο, ένα άτομο που όχι μόνο παρακολούθησε 

ανώτατη εκπαίδευση για να εισέλθει στο χώρο, αλλά αναμένεται να παραμείνει 

ενημερωμένος στην εξελισσόμενη γνωστική βάση του πεδίου του… Η «μάθηση» 

συνίσταται από την συνεχιζόμενη δράση και την επίμονη περιέργεια… Το σχολείο που 

λειτουργεί ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης αναγνωρίζει ότι τα μέλη της πρέπει να 

δεσμεύονται σε συνεχόμενη μελέτη και εκτενή πρακτική που χαρακτηρίζουν ότι ο ίδιος 

ο οργανισμός έχει δεσμευετεί σε συνεχιζόμενη πρόοδο… Σε μία επαγγελματική 

κοινότητα μάθησης οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν το περιβάλλον που ενισχύει τη 

συνεργασία, τη συναισθηματική υποστήριξη, την προσωπική ανάπτυξη καθώς 

εργάζονται ομαδικά για να πετύχουν αυτό που δεν μπορούν μόνοι τους.  

Ομοίως και η Hord (2009) ορίζει τις επαγγελματικές κοινότητες μάθησης 

αναλύοντας τις λέξεις που δομούν την έννοια. «Επαγγελματικές» γιατί αποτελούνται από 

άτομα που είναι υπεύθυνα και αξιόπιστα πως παρέχουν αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στους μαθητές, ώστε να εκπαιδευτούν σωστά. Είναι ακόμη επαγγελματίες 

διότι δεσμεύονται τόσο για τη δική τους μάθηση όσο και των μαθητών τους και 

αναλαμβάνουν την ευθύνη αυτού του σκοπού. «Κοινότητες» γιατί όλα τα άτομα 

λειτουργούν ως ομάδα και αλληλεπιδρούν μέσα από δραστηριότητες που τους βοηθούν 

να μάθουν γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα, να αναπτύξουν ένα κοινό νόημα και να 

ταυτοποιήσουν κοινούς στόχους αναφορικά με το θέμα. Και τέλος, «μάθησης» γιατί όλοι 

οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε αυτές τις κοινότητες δεσμεύονται να βελτιώσουν 
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τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Ουσιαστικά, οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης 

είναι η εφαρμογή της κονστρουκτιβιστικής2 γνώσης, αφού παρέχει και τον τόπο και τις 

εργασιακές σχέσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξή της. Μάλιστα η Hord (ό.π.) 

όρισε έξι διαστάσεις της επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, όπως προέκυψαν από τη 

σχετική βιβλιογραφία: (1) κοινές αντιλήψεις, αξίες και οράματα σχετικά με το πώς πρέπει 

να είναι το σχολείο, (2) κατανεμημένη και υποστηρικτική ηγεσία όπου η δύναμη, η 

εξουσία και η λήψη αποφάσεων είναι διαμοιρασμένη σε όλη την κοινότητα, (3) 

υποστηρικτικές συνθήκες, όπως χώρος, χρόνος και διαθέσιμοι πόροι, (4) υποστηρικτικές 

σχέσεις που συμπεριλαμβάνουν σεβασμό, φροντίδα ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας 

και απαραιτήτως εμπιστοσύνη, (5) συλλογική μάθηση, στοχευμένη να εξυπηρετήσει τις 

ανάγκες των μαθητών αλλά και το αναπτυξιακό επίπεδο των εκπαιδευτικών και (6) 

συνεργάτες που μοιράζουν τις πρακτικές τους και αναμένουν ανατροφοδότηση, ώστε να 

βελτιωθούν σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 

Πέρα από την ολότητα όμως (ολόκληρο το σχολείο ως κοινότητα μάθησης), 

μικρότερες ομάδες εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική μονάδα που έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα ή κοινούς στόχους μπορεί να συνεργάζονται. Αυτό δεν καθιστά ολόκληρο 

τον οργανισμό κοινότητα μάθησης, γιατί απουσιάζει από αυτές τις ομάδες η συστημική 

σκέψη, η επίτευξη συνολικά του οράματος του σχολείου, αλλά και η μάθηση όλου του 

οργανισμού ως κεντρικός άξονας των δράσεών τους. Συνεπώς, «η πλέον κατάλληλη 

εκδήλωση ενός οργανισμού που μαθαίνει είναι το σχολείο που λειτουργεί ως 

επαγγελματική κοινότητα μάθησης» (Dimmock, 2012, στο: Ξαφάκος, 2016).  

Τελος, ο ορισμός που υιοθετείται από την παρούσα εργασία είναι ένας πιο 

ολοκληρωμένος ορισμός που ανήκει στους Watkins & Marsick (1999) και προσφέρει 

στους οργανισμούς μία πιο λειτουργική καθοδήγηση, σε σχέση με τους παραπάνω 

ορισμούς. Σύμφωνα με τους ίδιους, σε έναν οργανισμό μάθησης όλοι οι άνθρωποι 

συντονίζονται σε ένα κοινό όραμα, αισθάνονται και ερμηνεύουν το περιβάλλον τους που 

αλλάζει, παράγουν νέα γνώση (action learning) την οποία ενσωματώνουν στην εργασία 

τους για να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες των πελατών3 τους. H συγκεκριμένη θεωρία ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες γιατί 

                                                           
2Η θεωρία του κονστρουκτιβισμού (constructivism) έχει τις ρίζες του στη θεωρία του Piaget και αφορά 

στην ιδέα πως η μάθηση δομείται ενεργά από το άτομο και προστίθεται αθροιστικά στις προϋπάρχουσες 

γνώσεις του ατόμου. Για περισσότερα βλ. (Nurrenbern, 2001). 

3 Σύμφωνα με την Χατζηπαναγιώτου (2005, στο: Καψάλης, 2005) οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ξεχωρίζουν 

από τους υπόλοιπους οργανισμούς λόγω της πολλαπλότητας με την οποία μπορεί να ερμηνευτεί ο σκοπός 

του σχολείου – η έννοια της παροχής της εκπαίδευσης μπορεί να λάβει διαφορετικό περιεχόμενο, αλλά και 
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συμπεριλαμβάνει την μάθηση σε όλα τα επίπεδα: 1) το ατομικό, ως φυσική διαδικασία 

μέσα από την γνωστική και συναισθηματική κατανόηση προκλήσεων, 2) το ομαδικό 

επίπεδο, μέσα από τη συνεργατική διερεύνηση και τον διαμοιρασμό της γνωσης και 3) 

το οργανωσιακό επίπεδο. Το τελευταίο επίπεδο αφορά στο κατά πόσο η επικοινωνία 

ανάμεσα στους εργαζόμενους του οργανισμού τους βοηθά να έχουν άμεση 

πληροφόρηση, αν ο οργανισμός ανταμείβει όσους αναλαμβάνουν περιορισμένα ρίσκα, 

δίνει την δυνατότητα στους εργαζόμενους να καθορίζουν τη μάθησή τους και λαμβάνει 

υπόψη του το ηθικό τους (Marsick & Watkins, 2003).  

Ο Ortenblad (2002) τονίζει πως οι Watkins & Marsick είναι οι μόνοι που έχουν 

καταφέρει να ενώσουν όλες τις προηγούμενες θεωρίες και να διατυπώσουν το δικό τους 

ενιαίο θεωρητικό πλαίσιο μέσα σε ένα σύνολο εφτά διαστάσεων. Τέλος, η θεωρία των 

Watkins & Marsick έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές για την εγκυρότητα και την 

αξιοπιστία της, ενώ το ερευνητικό εργαλείο που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, το 

ερωτηματολόγιο των Διαστάσεων του Οργανισμού Μάθησης (Dimensions of the 

Learning Organization Questionnaire), αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης.  

Σύμφωνα με τους Watkins & Marsick (1999) ένας οργανισμός μάθησης περιλαμβάνει 

τέσσερα συστημικά επίπεδα – το άτομο, την ομάδα, τον οργανισμό και το διεθνές 

περιβάλλον – και κάθε επίπεδο περιλαμβάνει κάποιες διαστάσεις (στο σύνολο εφτά). Πιο 

συγκεκριμένα, οι διαστάσεις που αντιστοιχούν σε κάθε συστημικό επίπεδο είναι: 

1. Σε ατομικό επίπεδο 

- Η δημιουργία ευκαιριών συνεχιζόμενης μάθησης 

- Η ενθάρρυνση για αναζήτηση και διάλογο 

2. Σε ομαδικό επίπεδο 

- Η ενθάρρυνση για συνεργασία και ομαδική μάθηση 

3. Σε επίπεδο οργανισμού 

- Η θεσμοθέτηση συστημάτων που αποτυπώνουν και διοχετεύουν τη μάθηση 

- Η ενδυνάμωση των ανθρώπων προς ένα συλλογικό όραμα 

4. Στο διεθνές περιβάλλον 

- Η σύνδεση του οργανισμού με το περιβάλλον του 

- Η παροχή στρατηγικής ηγεσίας για τη μάθηση (Marsick & Watkins, 2003) 

                                                           
εξαιτίας της κάλυψης των ρόλων που παρατηρείται, καθώς ο εργαζόμενος μπορεί να είναι ο εκπαιδευτικός 

που διδάσκει, αλλά και ο μαθητής ενώ, ο πελάτης μπορεί να είναι τόσο ο ίδιος ο μαθητής όσο και οι γονείς 

του ή η ευρύτερη κοινωνία. Στον παρόν ορισμό θα θεωρήσουμε ως πελάτη, τον μαθητή.  
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Ακολουθεί πίνακας όπου εξηγούνται οι 7 διαστάσεις του ερωτηματολογίου DLOQ, όπως 

μεταφράστηκαν από το άρθρο “Demonstrating the value of an Organization’s Learning 

Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire” (Marsick & 

Watkins, 2003). 

 

Πίνακας 1: Διαστάσεις DLOQ 

Διάσταση Ερμηνεία 

Δημιουργία ευκαιριών συνεχιζόμενης 

μάθησης 

Η μάθηση σχεδιάζεται στη δουλειά ώστε 

οι εργαζόμενοι να μαθαίνουν 

δουλεύοντας. Παρέχονται ευκαιρίες για 

συνεχιζόμενη μάθηση και ανάπτυξη. 

Ενθάρρυνση για αναζήτηση και διάλογο Οι εργαζόμενοι αποκτούν παραγωγικές 

δεξιότητες αιτιολόγησης ώστε να 

εκφράζουν τις απόψεις τους και την 

ικανότητα να ακούν και να διερωτώνται 

πάνω στις απόψεις των άλλων. Η 

κουλτούρα αλλάζει ώστε να υποστηρίζει 

τη διερεύνηση, την ανατροφοδότηση και 

τον πειραματισμό. 

Ενθάρρυνση συνεργασίας και ομαδικής 

μάθησης 

Η εργασία στηρίζεται σε ομάδες ώστε να 

προσεγγίζονται διαφορετικοί τρόποι 

σκέψεις. Οι ομάδες μαθαίνουν μαζί και 

εργάζονται μαζί. Η συνεργασία 

αποτιμάται με την κουλτούρα και 

ανταμείβεται. 

Θεσμοθέτηση συστημάτων που 

αποτυπώνουν και διοχετεύουν τη μάθηση 

Σχεδιάζονται και ενσωματώνονται 

τεχνολογικά συστήματα ώστε να 

διοχετεύεται η γνώση. Παρέχεται 

πρόσβαση και τα συστήματα 

διατηρούνται. 

Ενδυνάμωση των ανθρώπων προς ένα 

συλλογικό όραμα 

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στο 

σχηματισμό, την υιοθέτηση και την 

εφαρμογή ενός κοινού οράματος. Η 

ευθύνη μοιράζεται όσον αφορά στη λήψη 
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αποφάσεων ώστε οι άνθρωποι να 

κινητοποιούνται να μάθουν περισσότερα 

γι αυτό για το οποίο είναι υπεύθυνοι να 

κάνουν. 

Σύνδεση του οργανισμού με το 

περιβάλλον του 

Οι εργαζόμενοι χαίρονται όταν βλέπουν 

τα αποτελέσματα της δουλειάς στους σε 

ολόκληρη την επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι 

ελέγχουν το περιβάλλον τους και 

χρησιμοποιούν πληροφορίες για να 

προσαρμόσουν την εργασία τους. Ο 

οργανισμός συνδέεται με την κοινότητά 

του. 

Παροχή στρατηγικής ηγεσίας για την 

μάθηση 

Το μοντέλο του ηγέτη υπερασπίζεται και 

υποστηρίζει τη μάθηση. Η ηγεσία 

χρησιμοποιεί τη μάθηση στρατηγικά για 

να βελτιώσει τα επιχειρησιακά 

αποτελέσματα. 

 

2.2 Χαρακτηριστικά του Οργανισμού μάθησης 

2.2.1 Οργανωσιακή μάθηση 

Κύριος άξονας της παραπάνω θεωρίας αποτελεί η μάθηση που συντελείται μέσα στη 

σχολική μονάδα που λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης, η λεγόμενη «οργανωσιακή 

μάθηση» (organizational learning). Η  έννοια της «οργανιωσιακής μάθησης» 

εμφανίστηκε αρχικά κατά τη δεκαετία του ’60, αλλά ο όρος έγινε ιδιαίτερα 

αναγνωρίσιμος γύρω στο 1990 με πρωτεργάτες τους Argyris & Schon (Ξαφάκος, 2016). 

Χάρη σε αυτήν αναπτύχθηκε η βιβλιογραφία γύρω από τον οργανισμό μάθησης 

(Παπαδόπουλος, 2017) και από αρκετούς μελετητές η διάκριση των δύο εννοιών δεν ήταν 

ξεκάθαρη.  

Ο όρος της οργανωσιακής μάθησης αφορά στη μάθηση των ατόμων που ανήκουν 

σε έναν οργανισμό, εφόσον αυτή προκύπτει μέσα στον οργανισμό και διαμοιράζεται 

ανάμεσα στα μέλη του με στόχο τον μετασχηματισμό των ενεργειών του και την 

βελτίωση των αποτελεσμάτων του. Η οργανωσιακή μάθηση αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό του οργανισμού μάθησης, χωρίς το οποίο ο δεύτερος δεν υφίσταται. Ο 

Tsang (1997, σ. 75) χαρακτηριστικά αναφέρει πως ο οργανισμός μάθησης είναι «καλός» 
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στην οργανωσιακή μάθηση. Συνεπώς, ο οργανισμός μάθησης είναι η δομή μέσα στην 

οποία εξελίσσεται η οργανωσιακή μάθηση. 

Οι Argyris & Schon (1978, στο: Göhlich, 2016) βλέπουν την πρωτοβουλία κάθε 

ατόμου για μάθηση ως τον εναρκτήριο και τον κεντρικό παράγοντα του οργανισμού 

μάθησης. «Η οργανωσιακή μάθηση συμβαίνει όταν τα μέλη του οργανισμού 

αντιμετωπίζουν μία προβληματική κατάσταση και διερωτώνται πάνω σε αυτή προς 

όφελος του οργανισμού. (…) Για να είναι η μάθηση οργανωσιακή, πρέπει εφόσον 

προκύπτει από οργανωσιακή διερεύνηση να ενσωματωθεί στις εικόνες του οργανισμού 

που μένουν στη μνήμη των μελών και/ή σε επιστημολογικά κατασκευάσματα (χάρτες, 

αναμνήσεις και προγράμματα) του οργανισμού.» (Argyris & Schon, 1996, ό.π.) .  

Οι Sun & Scott (2003, σ. 204) ορίζουν την οργανωσιακή μάθηση ως μία 

διαδικασία μάθησης που χρησιμοποιείται στους οργανισμούς. Απαντά στην ερώτηση του 

πώς μαθαίνουν τα άτομα μέσα σε έναν οργανισμό. Η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αλλαγή της συμπεριφοράς ή να έχει δυνητική 

χρησιμότητα στο μέλλον. Οι Argyris & Schon (όπως αναφέρεται στο Sun & Scott, 2003) 

ονομάζουν αυτή τη μάθηση ως μονού βρόγχου και διπλού – βρόγχου (single-loop / 

double-loop), όπου η πρώτη είναι απλά προσαρμοστική μάθηση που παρέχει 

βραχυπρόθεσμες απαντήσεις σε άμεσα προβλήματα, ενώ αντίθετα η δεύτερη 

αναπροσαρμόζει τις υπάρχουσες παραδοχές για να κατανοήσει τα αίτια του προβλήματος 

και να επιλέξει την ιδανικότερη στρατηγική και προκαλεί νέα γνώση στον οργανισμό με 

τη δυνατότητα μεταφοράς της και τροποποίησης της συμπεριφοράς. 

Ο Örtenblad (2001) μέσα από μία βιβλιογραφική επισκόπηση διακρίνει τον 

οργανισμό μάθησης από την οργανωσιακή μάθηση με βάση δύο κριτήρια. Υποστηρίζει 

ότι ο οργανισμός μάθησης είναι μία μορφή οργάνωσης, ενώ η οργανωσιακή μάθηση μία 

σειρά από δράσεις και διαδικασίες που συμβαίνουν μέσα στον οργανισμό. Επίσης, εξηγεί 

πως χρειάζεται προσπάθεια για να εδραιωθεί ο οργανισμός μάθησης, σε αντίθεση με την 

οργανωσιακή μάθηση η οποία προκύπτει στην καθημερινότητα. 

Οι Marks & Louis (1999) υποστηρίζουν πως δύο σημαντικά επιστημονικά 

ρεύματα στο χώρο της εκπαίδευσης, η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και η 

οργανωσιακή μάθηση, σχετίζονται μεταξύ τους και βρίσκονται στο σταυροδρόμι της 

σχολικής αναδόμησης. Πιο συγκεκριμένα αποτελούν την ώθηση για τον ανασχηματισμό 

του σχολείου του μέλλοντος. 

Οι Levine & Marcus (2010, σ. 390) σε μία προσπάθεια να στοιχειοθετήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο συντελείται η οργανωσιακή μάθηση σε μία κοινότητα πρακτικής 

(community of practice) αναφέρουν πως τόσο οι νέοι όσο και οι πιο έμπειροι στον 
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οργανισμό μπορούν να μάθουν μέσα από την παρατήρηση, κάνοντας ερωτήσεις και 

πραγματικά παίρνοντας μέρος σε δραστηριότητες δίπλα σε άλλους πιο έμπειρους ή με 

διαφορετική εμπειρία. Η μάθηση διευκολύνεται όταν οι νέοι και οι έμπειροι έχουν τις 

ίδιες ευκαιρίες να δουν, να συζητήσουν και να εμπλακούν σε πρακτικές. Κατά αυτήν την 

έννοια η μάθηση έχει και τεχνικό και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού ακολουθεί 

συγκεκριμένες διαδικασίες, ενώ παράλληλα λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό 

σύνολο.  

Σύμφωνα με τους Saadat & Saadat (2016, σ. 221) η οργανωσιακή μάθηση είναι: 

(1) πολύπλοκη – επηρεάζεται από την επικοινωνία μεταξύ διάφορων και πολλαπλών 

ενδοπροσωπικών, διαπροσωπικών, περιβαλλοντικών και ενδο-οργανωσιακών, 

διαοργανωσιακών παραγόντων, (2) απρογραμμάτιστη – δεν κωδικοποιείται με 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, (3) άμεση και στοχευμένη – τα αντικείμενα 

μάθησης και προόδου ορίζονται από κάθε άτομο και ομάδα του οργανισμού, τα οποία 

επιδιώκουν να μάθουν, με περιέργεια και προσοχή ό,τι βρίσκεται σε απόλυτη 

ευθυγράμμιση με την στρατηγική του οργανισμού, (4) διαδραστική και δυναμική – τα 

άτομα, οι ομάδες και ολόκληρος ο οργανισμός κατακτούν πληροφορίες και εμπειρίες και 

με τη σειρά τους τα μαθαίνουν και τα διαδίδουν στους άλλους, (5) συνεχής και επίμονη 

– δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο, (6) εξελισσόμενη και 

αναπτυσσόμενη – η δυναμικότητα, η συνέχεια και η ανατροφοδότηση προσδίδει 

παραγωγικό χαρακτήρα στη διαδικασία και (7) επηρεασμένη από το γνωστικό και 

κοινωνικό υπόβαθρο των ατόμων  - πρόκειται για ιδέες, δομές, κοινωνικούς κανόνες, 

αλλά και την κατανομή της εργασίας, εργαλεία και τεχνολογικά μέσα ανάμεσα στα μέλη 

ενός οργανισμού. 

Φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση πως τα μέλη ενός οργανισμού μαθαίνουν 

μέσα από τις πράξεις τους και τις αλληλεπιδράσεις τους γύρω από αυτές. Ο ίδιος ο 

οργανισμός όμως, πρέπει να «αποθηκεύει» με κάποιον τρόπο αυτή την οργανωσιακή 

μάθηση, αλλιώς θα χάνει την γνώση του καθώς αλλάζουν τα μέλη και μονίμως θα 

εξαρτάται από τα άτομα (Örtenblad, 2004, σ. 136). Για το λόγο αυτό η οργανωσιακή 

μάθηση πρέπει να μεταφράζεται σε πρακτικές και δομές του οργανισμού (Marsick & 

Watkins, 2003). Η «οργανωσιακή μνήμη» αφορά στον τρόπο με τον οποίο η 

οργανωσιακή μάθηση παραμένει στον οργανισμό. Ενσωματώνεται στις διαφορετικές 

οντότητες, συγκεκριμένα στον φυσικό τους χώρο, στις λειτουργικές διαδικασίες, στα 

άτομα, στους κανόνες συμπεριφοράς και στην κουλτούρα (Hong, 1999, σ. 176). 
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2.2.2 Οργανωσιακή κουλτούρα 

Όπως κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά έτσι και ο εκπαιδευτικός 

οργανισμός έχει τα δικά του που καθορίζουν το εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

εκτυλίσσονται οι καθημερινές διεργασίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτυπώνονται στην 

κουλτούρα του οργανισμού, μέσω της οποίας σύμφωνα με τον Hargreaves (2006) οι 

άνθρωποι ορίζουν την πραγματικότητα και μέσα από αυτήν τους εαυτούς τους, τις 

πράξεις και το περιβάλλον τους.  Για να μπορέσει η οργανωσιακή μάθηση να εξελιχθεί 

στα πλαίσια ενός οργανισμού μάθησης, οφείλει και η κουλτούρα του να βοηθά προς αυτή 

την κατεύθυνση. Άλλωστε, η εδραίωση μιας σταθερής οργανωσιακής κουλτούρας είναι, 

σύμφωνα με τους Saadat & Saadat (2016), απαραίτητο για την δημιουργία ενός 

οργανισμού μάθησης. 

Ουσιαστικά η οργανωσιακή κουλτούρα που προωθεί την οργανωσιακή μάθηση 

είναι η κουλτούρα της μάθησης, δηλαδή η δέσμευση των ατόμων για ατομική 

συνεχιζόμενη μάθηση, αλλά και η προσήλωση στους στόχους και το όραμα της σχολικής 

μονάδας μέσα από την γνώση. Η κουλτούρα σε έναν οργανισμό μάθησης: (1) 

υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη μάθηση και τον επαγγελματισμό, (2) προτρέπει στην 

έρευνα, τη συζήτηση, την ανάληψη ρίσκων και την απόκτηση εμπειριών, (3) βλέπει τα 

λάθη ως μία ευκαιρία οργανωσιακής μάθησης, (4) εξασφαλίζει την ευημερία και την 

άνεση όλων των μελών (Masudi Nadushan & Javan Shargh, 2005, όπως αναφέρεται στο 

Saadat & Saadat, 2016). 

Σύμφωνα με τον Schein (1984, σ. 3) η οργανωσιακή κουλτούρα είναι ένα πρότυπο 

από βασικές αξιώσεις που έχει επινοήσει, εξελίξει ή αναπτύξει μία συγκεκριμένη ομάδα 

σχετικά με τη μάθηση στην προσπάθειά της να επιλύσει τα προβλήματα που αφορούν 

στην εξωτερική προσαρμογή και εσωτερική ενσωμάτωση4 και που έχει επεξεργαστεί 

αρκετά ώστε να θεωρούνται έγκυρες για να διδαχθούν στα νέα μέλη ως ο σωστός τρόπος 

να αντιλαμβάνονται, σκέφτονται και νιώθουν σχετικά με αυτά τα προβλήματα. Ο ίδιος 

                                                           
4 Ο συγγραφέας στο άρθρο του «Coming to a New Awareness of Organizational Culture» αναφέρεται 

στους όρους της «εξωτερικής προσαρμογής» και της «εσωτερικής ενσωμάτωσης» ως συστατικά της 

οργανωσιακής κουλτούρας. Η εξωτερική προσαρμογή (external adaptation) αφορά σε όλους εκείνους τους 

παράγοντες (είτε εξωτερικούς είτε εσωτερικούς) που καθορίζουν την επιβίωση του οργανισμού στο 

περιβάλλον. Η έσωτερική ενσωμάτωση (internal integration) αφορά ουσιαστικά την άλλη όψη του ίδιου 

νομίσματος, πώς δηλαδή η ομάδα θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία αν δεν μπορεί να διαχειριστεί 

το εσωτερικό της. Οι λύσεις που θα προκύψουν από την ομάδα θα αντικατοπτρίζουν την ξεχωριστή 

κουλτούρα του συγκεκριμένου οργανισμού. Για περισσότερα βλ. (Schein, Coming to a New Awareness of 

Organizational Culture, 1984, σσ. 9-10) 
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(ό.π. σελ. 14) χαρακτηριστικά αναφέρει πως η κουλτούρα είναι η «κόλλα» - μία πηγή 

ταυτότητας και δύναμης – σε μία ομάδα που πρωτοσχηματίζεται ή ωριμάζει. 

Η κουλτούρα που προωθεί τη μάθηση ενθαρρύνει τα άτομα να εξασκούν την 

μάθηση μέσα στα εργασιακά πλαίσια. Παρέχεται ακόμη, ο απαραίτητος χώρος και 

χρόνος για να αναστοχάζονται οι εργαζόμενοι στις πρακτικές τους, πράγμα που συντελεί 

στη μάθηση (Kolb, 1984, όπως αναφέρεται στο Örtenblad, 2004). Προς αυτή την 

κατεύθυνση δίνουν έναν πιο ανθρωποκεντρικό ορισμό οι MacGilchrist, 

Mortimore, Stedman, and Beresford’s (1995, όπως αναφέρεται στο Jurasaite-Harbison & 

Rex, 2010) και προσθέτουν στην σχολική κουλτούρα τρεις επιπλέον διαστάσεις: 

ευκαιρίες για μάθηση που παρέχονται από τις επαγγελματικές σχέσεις και τους 

οργανωσιακούς κανονισμούς. 

Σε έναν οργανισμό μάθησης επιτρέπεται – ίσως και προτρέπεται – ο 

πειραματισμός των μελών, οι οποίοι νιώθουν ασφαλείς να αναλαμβάνουν ρίσκα χωρίς να 

φοβούνται το ενδοχόμενο της ποινής σε περίπτωση αποτυχίας (Örtenblad, 2004, σ. 136).  

Σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον με υποστηρικτική κουλτούρα τα λάθη αντιμετωπίζονται 

ως ευκαιρίες μάθησης και οι αποτυχίες ως σημαντικός και αναπόφευκτος παράγοντας 

που οδηγεί στην επιτυχία. Επίσης, τα άτομα πρέπει να νιώθουν μία σχετική ανεξαρτησία 

και δυναμική να αποφασίζουν για πράγματα που τους αφορούν, να αναλαμβάνουν 

περιορισμένα ρίσκα, μέσα από τα οποία θα ενδυναμωθούν επαγγελματικά. Ο Senge σε 

συνέντευξή του στον O’ Neil (1995) αναφέρει πως «ένα από τα χαρακτηριστικά των 

οργανισμών που έχουν πολύ χαμηλή ικανότητα μάθησης είναι πως τα άτομά του σε όλα 

τα επίπεδα νιώθουν αποδυναμωμένα (disempowered), δεν πιστεύουν ότι έχουν τη δύναμη 

να φέρουν την αλλαγή». 

2.3 Οργανωσιακή και Επαγγελματική μάθηση: Εννοιολογικές Αποσαφηνίσεις 

Κλείνοντας την υποενότητα είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνιστεί η σχέση της 

επαγγελματικής με την οργανωσιακή μάθηση. Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρθηκαν 

έως τώρα, συμπεραίνουμε πως ουσιαστικά πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν τη μάθησή τους τόσο με τυπικές όσο και με 

άτυπες διαδικασίες που συμβαίνουν εντός και εκτός του σχολείου, αλλά είναι οι άτυπες 

δράσεις εντός του σχολείου εκείνες που επιφέρουν τα σημαντικότερα μαθησιακά 

αποτελέσματα και οδηγούν στην ουσιαστική αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς 

τους. Από την άλλη, ο οργανισμός στηρίζεται σε όσα ξέρει το άτομο ή όσα μαθαίνει μέσα 

από τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν για να αναπτύξει την οργανωσιακή 

μάθηση. Έχοντας υπόψη μας το γεγονός ότι είναι τα άτομα τα οποία μαθαίνουν και όχι 
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οι ίδιοι οι οργανισμοί, θα λέγαμε πως οι δύο έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ 

τους. Για να υπάρχει η μία, πρέπει να υπάρχει και η άλλη (Clarke & Wilcockson, 2001) 

και είναι μία σχέση που ισχύει αμφίδρομα. 

Το διερευνητικό κλίμα ενός οργανισμού επηρεάζεται από το πώς 

συμπεριφέρονται τα άτομα. Τα άτομα δρουν με βάση τις δικές τους πρακτικές (theory –

in-use) που επιδρούν στο οργανωσιακό κλίμα είτε διατηρώντας είτε δημιουργώντας μία 

νέα ατμόσφαιρα. Ως ανταπόδοση ο οργανισμός συμβάλλει στην αλλαγή των πρακτικών 

που υιοθετούν τα άτομα (Argyris & Schon,  1996, στο Clarke & Wilcockson, 2001). Με 

τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό πώς η επαγγελματική μάθηση των ατόμων 

μπορεί να επηρεάσει την οργανωσιακή μάθηση και αντίστροφα, προωθώντας με τον 

τρόπο αυτό την επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων. 

2.4 Τα σχολεία ως οργανισμοί μάθησης 

Η αλλαγή των ελληνικών σχολείων σε οργανισμούς μάθησης είναι απαραίτητη εάν 

θέλουμε οι μαθητές του σήμερα να γίνουν οι πολίτες του αύριο που θα είναι άριστα 

εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, δηλαδή την κριτική σκέψη, την επίλυση 

προβλήματος, τη συνεργατικότητα, την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία, τη 

δημιουργικότητα και την καινοτομία, την οικοδόμηση και την κατασκευή της γνώσης, 

τον τεχνολογικό αλφαβητισμό, την κοινωνική και πολιτιστική επίγνωση (Dede, 2009: 

Voogt & Robin, 2010: Saavadera & Opfer, 2012). «Αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά 

να ηγηθούν της σχολικής προόδου οφείλουν να αντιληφθούν πως τα σχολεία δε θα 

καλλιεργήσουν μαθητές ως συνεχιζόμενα μανθάνοντα άτομα και αποτελεσματικούς 

συνεργάτες, εάν οι δάσκαλοί τους δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Η δουλειά της 

σχολικής προόδου είναι μία απαιτητική δουλειά αλλά και αποτελεσματική για να γίνουν 

τα σχολεία οργανισμοί μάθησης» (Dufour, 1997) 

Ο Dufour (1997, σ. 83-84) αναφέρει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να εμφανίζει 

ένα σχολείο για να θεωρηθεί οργανισμός μάθησης: (1) προσοχή στον προσανατολισμό – 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον προσανατολισμό των νέων ατόμων που εισέρχονται στον 

οργανισμό. Ο νέος εκπαιδευτικός του σχολείου πρέπει να έχει έναν έμπειρο μέντορα που 

να τον προσανατολίζει σε σχέση με την κουλτούρα του σχολείου, αλλά και να 

τοποθετείται σε μία ομάδα εκπαιδευτικών που έχουν εμπειρία σε όσα του έχουν ανατεθεί 

να διδάξει. (2) Διεπιστημονικές ομάδες / ομάδες του εκπαιδευτικού προγράμματος – κάθε 

εκπαιδευτικός ενός σχολείου που λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης πρέπει να αποτελεί 

ομάδες μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα ίδια αντικείμενα με αυτόν. 

Αυτή η ομάδα πρέπει να συναντιέται τακτικά και να συζητάει για τα αποτελέσματα του 
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προγράμματος, τον ρυθμό της διδασκαλίας, το διδακτικό υλικό και τις μεθόδους. (3) 

Παρακολούθηση συναδέλφων – Παρακολουθώντας την διδασκαλία συναδέλφων τα 

αποτελέσματα είναι θετικά και για τα δύο μέλη, γιατί μπορεί ένας εκπαιδευτικός 

παρακολουθεί πρακτικές που μπορεί να διαφέρουν από τις δικές του, αλλά να παρέχει 

και ανατροφοδότηση στον εκπαιδευτικό για αυτά που παρακολούθησε. (4) Ομάδα 

μελέτης – Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμμετέχουν σε ομάδες που επεξεργάζονται 

θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων τους, συγκεντρώνουν πληροφορίες, ελέγχουν 

την εφαρμογή τους στο σχολείο και διαμοιράζονται τις απορίες και τις ανησυχίες τους. 

(5) Έρευνα πεδίου -  Το σχολείο που λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί την έρευνα πεδίου σε καθημερινή βάση ως απόδειξη της δέσμευσης για 

συνεχιζόμενη πρόοδο. Αφού συμφωνηθεί το αντικείμενο προς μελέτη, το προσωπικό 

μπορεί να αναπτύξει τις υποθέσεις του, να συλλέξει, κατηγοριοποιήσει και αναλύσει 

δεδομένα, να διεξάγει συμπεράσματα και να σχεδίασει ένα σχέδιο δράσης βασισμένο στα 

ευρύματα. 

Ο Dufour (2004) πάλι σε άλλο άρθρο του εξηγεί ποιες είναι οι τρεις μεγάλες ιδέες 

πάνω στις οποίες μπορούν να στηριχτούν οι διευθυντές και να καλλιεργήσουν την 

οργανωσιακή κουλτούρα στον οργανισμό τους. Μεγάλη ιδέα #1: ο κεντρικός  σκοπός 

της γενικής εκπαίδευσης είναι ότι οι μαθητές δεν διδάσκονται απλά, αλλά μαθαίνουν, 

αναρωτώντας συνεχώς τι είναι αυτό που θέλουμε από τα παιδιά να μάθουν, πώς θα το 

μάθουν και πώς θα αντιμετωπιστούν οι πιθανές δυσκολίες τους κατά τη διαδικασία 

μάθησης. Μεγάλη ιδέα #2: Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ένα σχολείο που 

λειτουργεί ως κοινότητα μάθησης αναγνωρίζουν πως πρέπει να δουλέψουν ομαδικά για 

να πετύχουν το συλλογικό σκοπό του να μαθαίνουν όλοι. Θα πρέπει ακόμη να έχουν στον 

νου τους πως ό, τι κι αν γίνει, θα πρέπει να βρίσκουν τον τρόπο να συνεργάζονται όποια 

κι αν είναι τα εμπόδια. Μεγάλη ιδέα #3: Η επιτυχία των σχολικών κοινοτήτων μάθησης 

έγκειται στα αποτελέσματά τους. Η ομαδική εργασία όλων με στόχο την πρόοδο των 

μαθητών είναι καθημερινή ρουτίνα και δέσμευση από όλα τα μέλη της κοινότητας. 

Ο Brandt (2003) υποστηρίζει πως εάν η κουλτούρα ενός σχολείου υιοθετεί στα 

βάθη της την επαγγελματική μάθηση, θα έχει πολύ δυναμική επίδραση στα επιτεύγματα 

των μαθητών. Ο ίδιος αναφέρει πως υπάρχουν 10 χαρακτηριστικά που τα μέλη ενός 

σχολείου πρέπει να επιβλέπουν αν λειτουργούν στη μονάδα τους, εφόσον θέλουν να 

λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης – και μάλιστα όχι κάποια από αυτά αλλά όλα 

ταυτόχρονα. Οι οργανισμοί μάθησης: (1) έχουν δομές που υποστηρίζουν την παρακίνηση 

των ατόμων και ενθαρρύνουν την προσαρμογή στην συμπεριφορά. (2) έχουν 

απαιτητικούς αλλά εφικτούς κοινούς στόχους, (3) έχουν μέλη που μπορούν επακριβώς 
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να ορίσουν το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο οργανισμός, (4) συλλέγουν, 

επεξεργάζονται πληροφορίες και δρουν με τρόπους που εκπληρώνουν τους σκοπούς 

τους, (5) έχουν μία βάση παιδαγωγικής γνώσης και διαδικασίες για να παράγουν νέες 

ιδέες, (6) ανταλλάσσουν συχνά πληροφορίες με το εξωτερικό τους περιβάλλον, (7) 

δέχονται ανατροφοδότηση για τις υπηρεσίες τους χωρίς να φοβούνται και το αρνητικό 

σχόλιο, (8) αναθεωρούν συνεχώς τις βασικές τους διαδικασίες, καθώς μέσα από αυτές 

«μαθαίνουν πώς να μάθουν», (9) έχουν υποστηρικτική οργανωσιακή κουλτούρα, (10)  

είναι ανοιχτά συστήματα ευαίσθητα προς το εξωτερικό περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συνθηκών. 

Η μετατροπή της σχολικής μονάδας σε οργανισμό μάθησης είναι επιτακτική 

ανάγκη, γιατί διαφαίνεται πως μέσα από τα σχολεία θα πηγάσει και η ανθρωπολογική 

κοινωνική εξέλιξη της κοινωνίας ολόκληρης (Fedai, Gazi, & Aksal, 2016). Βασικές 

αξιώσεις προκύπτουν στο προσκήνιο τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές 

που αλλάζουν τον χαρακτήρα της εκπαίδευσης, όπως βιωματική μάθηση, μεταγνώση και 

συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Η προσαρμογή του σχολείου σε αυτές τις αξιώσεις θα σημάνει 

και την μετατροπή του στο σχολείο που μαθαίνει και μαζί της θα σημάνει και την αλλαγή 

του τρόπου με τον οποίο αυτό το σχολείο διοικείται. Στο επόμενο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η έννοια της ηγεσίας, τα μοντέλα της ηγεσίας που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του σχολείου ως οργανισμού μάθησης και στο προφίλ του διευθυντή αυτού 

του σχολείου.  

3. Ηγεσία 

3.1 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ηγέτη στο σύγχρονο σχολείο 

Τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον των επιστημόνων της  οργάνωσης και 

διοίκησης της εκπαίδευσης έχει στραφεί στο ρόλο που επιτελεί ο ηγέτης, θεωρώντας τον 

ως βασική συνιστώσα για την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.  

Ορίζοντας την έννοια από ετυμολογικής πλευράς, ο ηγέτης είναι αυτός που καθοδηγεί 

όλο το έργο της σχολικής μονάδας, συνεργάζεται με την εκπαιδευτική του ομάδα και 

τους δείχνει τον «δρόμο» που πρέπει να βαδίσουν ώστε να πετύχουν τους στόχους που 

έχουν τεθεί.  

Σύμφωνα με τους Hoy & Miskel  (1996, στο: Σαΐτης, 2007) ο ηγέτης ασκεί τη 

μεγαλύτερη επιρροή μέσα στην ομάδα, ενώ ο Fielder (1967, στο: Σαΐτης, 2007) 

συμπληρώνει πως του έχει ανατεθεί το καθήκον της κατεύθυνσης και του συντονισμού 

των δραστηριοτήτων της ομάδας. Ο Μπουραντάς (2005, σ. 298) , μάλιστα, προσθέτει και 
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τον παράγοντα της επιρροής των υφισταμένων με τρόπο τέτοιο που να ακολουθούν 

εθελοντικά και πρόθυμα τους στόχους της ομάδας. 

Η αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με σχολεία 

υψηλών επιδόσεων (Yukl, 2008) και εξασφαλίζει μία πολιτική σταθερότητας μέσα στους 

ασταθείς πολιτικά και κοινωνικά καιρούς που διανύουμε  (Vinger & Cilliers, 2006: 

Leithwood et al., 2008). Σύμφωνα με τον Leithwood (ό.π.) τα κριτήρια που συνιστούν 

την αποτελεσματική ηγεσία είναι η δημιουργία και η επικοινωνία ενός οράματος για τον 

εκπαιδευτικό οργανισμό, ο προσδιορισμός των στόχων προς επίτευξη, η παροχή 

παρακίνησης και εξατομικευμένης υποστήριξης των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη δομών 

που προωθούν τη συμμετοχή όλων των μελών στη λήψη αποφάσεων, η καλλιέργεια μίας 

γόνιμης σχολικής κουλτούρας που προσδοκά υψηλές επιδόσεις.  

Ο αποτελεσματικός ηγέτης παρακινεί την ομάδα του να εργαστεί με προθυμία, 

καθώς τα μέλη της νιώθουν την ανάγκη να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί, ακριβώς επειδή ο ίδιος έχει καταφέρει να τους εμφυσήσει τη σημασία του 

οράματος που έχει υιοθετηθεί και της αλλαγής που πρέπει να συντελεστεί. Το όραμα 

όμως, δεν είναι αποτέλεσμα μίας ατομικής απόφασης την οποία ακολουθούν όλοι οι 

άλλοι. Αντιθέτως, είναι αποτέλεσμα μίας διεργασίας που ξεκινά και καταλήγει στις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών της σχολικής μονάδας. Οι Vinger & 

Cilliers (2006, σ. 7) υποστηρίζουν πως ο αποτελεσματικός ηγέτης διαθέτει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

- γνωστική συμπεριφορά (cognitive behavior): παρακολουθεί το σχολικό του 

περιβάλλον, σκέφτεται προοδευτικά και ενημερώνεται για τις εξελίξεις στους τομείς 

της ηγεσίας και της διοίκησης της αλλαγής, 

- συμπεριφορά επιρροής (affective behavior): μένει πιστός και σαφής στο όραμα που 

κατευθύνει τον εκπαιδευτικό του οργανισμό σε αλλαγή, διαχειρίζεται με υπομονή 

τις μετασχηματίζουσες διαδικασίες, διαθέτει χάρισμα ώστε οι υφιστάμενοί του να 

τον ακολουθούν εκούσια και επιδεικνύει καινοτομία και δημιουργικότητα, ώστε να 

διαχειρίζεται απρόβλεπτες καταστάσεις 

- παρακινητική συμπεριφορά (motivational behavior): παρακινεί και πείθει τους 

υφισταμένους του για την αναγκαιότητα της αλλαγής κι αναγνωρίζει πως οι 

άνθρωποι έχουν κάποιες εσωτερικές αντιστάσεις για τις οποίες πρέπει να πειστούν 

κι όχι να αναγκαστούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. 

- διαπροσωπική συμπεριφορά (interpersonal behavior): έχει την ικανότητα να 

επικοινωνεί, κατανοεί και παρακινεί τα άτομα, αλλά και τις ομάδες, είναι καλός 
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ακροατής και μπορεί να επικοινωνεί σε τέτοιο βαθμό που να κατανοεί αυτό που 

εννοούν οι συνομιλητές. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετά μοντέλα εκπαιδευτικής ηγεσίας, καθένα 

από τα οποία υιοθετεί και μία διαφορετική πρακτική ηγετικής συμπεριφοράς. Καθώς η 

παρούσα εργασία δεν επικεντρώνεται στην μελέτη των μοντέλων, θα περιοριστούμε στην 

παρουσίαση των πρακτικών χαρακτηριστικών και δράσεων που οφείλει να υιοθετεί ένας 

ηγέτης, ώστε να μετατρέψει το σχολείο του σε οργανισμό μάθησης και μέσω αυτού να 

συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που διοικεί. Τα 

χαρακτηριστικά που θα παρουσιαστούν βάση της βιβλιογραφίας έχουν επιρροές κυρίως 

από τρία μοντέλα ηγεσίας: τη μετασχηματιστική, την κατανεμημένη και την παιδαγωγική 

ηγεσία (transformational, distributed, instructional leadership). Πρωτίστως όμως, θα 

εξηγήσουμε πώς ο εκπαιδευτικός ηγέτης συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών και πώς μπορεί να οργανώσει τη σχολική μονάδα την οποία ηγείται ως 

οργανισμό μάθησης. 

 

3.2 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ηγέτη στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών 

Πέρα από την γενική οργάνωση και καθοδήγηση της σχολικής μονάδας, ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού ηγέτη είναι πολύ απαιτητικός και συναντά πολλές προκλήσεις όσον αφορά 

και στην επαγγελματική ανάπτυξη και την παιδαγωγική αποτελεσματικότητα (Khan & 

Khan, 2014) των εκπαιδευτικών που ηγείται. Πολλές έρευνες υποστηρίζουν τη θετική 

επίδραση του ηγέτη ως προς την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Το πρώτο και κυριότερο μέλημα ενός ηγέτη είναι να εμπνεύσει το όραμα στην 

ομάδα του και να θέσει πολύ συγκεκριμένους στόχους μέσω των οποίων θα το πετύχει. 

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στους εκπαιδευτικούς ένα ισχυρό κίνητρο για να 

βελτιώνουν την καθημερινή τους πρακτική (Konsolas et al., 2014). Πιο συγκεκριμένα, η 

οριοθέτηση ενός κοινού σκοπού που ξεκαθαρίζει τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις 

προσδοκίες από τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών συμβάλλουν στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στην τάξη (ό.π.).  

Δύο από τους έξι άξονες της ηγετικής συμπεριφοράς όπως προτείνονται από το 

DfES (2004, όπως αναφέρεται στο Κατσαρός, 2008, σ. 112-113) αφορούν στην 

ενδυνάμωση και την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ομάδας του διευθυντή 

– ηγέτη. Με βάση αυτό ο διευθυντής πρέπει να έχει τις ακόλουθες δεξιότητες: 

- αντιμετωπίζει όλους δίκαια, ισότιμα, με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ενδιαφέρον, 

δημιουργώντας θετικό κλίμα 
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- διαμορφώνει συνεργατική κουλτούρα στο σχολείο και προωθεί τη συνεργασία με 

άλλα σχολεία για τη δημιουργία αποτελεσματικών κοινοτήτων μάθησης 

- καλλιεργεί την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων 

- φροντίζει για την στήριξη των νέων εκπαιδευτικών 

- προωθεί τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου 

- ανταμείβει τους συνεργάτες του, άτομα ή ομάδες, αναγνωρίζοντας το έργο τους και 

επαινώντας την αξία του είτε ανεπίσημα είτε επίσημα, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων 

για την προβολή των επιτευγμάτων τους  

- ενδυναμώνει τους συνεργάτες του, εμπνέοντας εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους 

- αναγνωρίζει, αναδεικνύει και αξιοποιεί τις ηγετικές ικανότητες των συνεργατών του 

- αναστοχάζεται τις πρακτικές του, θέτει προσωπικούς στόχους και φροντίζει για την 

ανάπτυξή του 

Σύμφωνα με τους Σαΐτη και Σαΐτη (2011, σσ. 321-324) ο διευθυντής μεριμνά – 

ανάμεσα στα άλλα του καθήκοντα - και για την ανάπτυξη του προσωπικού 

υποστηρίζοντας καθημερινά τα μέλη της ομάδας του μέσω της ενθάρρυνσης, της 

καθοδήγησης και του καλού σχολικού κλίματος. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως τα βασικά 

σημεία γύρω από τα οποία περιστρέφεται η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού 

εντός της σχολικής μονάδας είναι: (α) η ανάπτυξη του αισθήματος ευθύνης, όπου ο 

διευθυντής παρέχει ένα πλαίσιο ελευθερίας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και εκχωρεί 

αρμοδιότητες ώστε να αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες των υφισταμένων του, (β) 

ανάπτυξη του αισθήματος αλληλεγγύης, ώστε να κατανοήσουν οι υφιστάμενοί του πως 

τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές καταστάσεις συνιστούν αποτέλεσμα συλλογικής 

προσπάθειας, (γ) ανάπτυξη της ικανότητας τελειοποίησης του έργου, όπου ο διευθυντής 

ενημερώνει για νέες μεθόδους εργασίας που μπορούν να εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί 

και (δ) ανάπτυξη προγραμματισμού εκτέλεσης της εργασίας, μέσω της οποίας οι 

εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να προγραμματίζουν εξαρχής το σχέδιο που θέλουν να 

υλοποιήσουν, τον τρόπο αλλά και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η παροχή ατομικής βοήθειας σε κάθε εκπαιδευτικό 

του σχολείου από τον ίδιο τον διευθυντή. Μία βοήθεια όμως που δεν έχει τη μορφή της 

υπαγόρευσης, αλλά της καθοδήγησης. Η Μπρίνια (2008, σσ. 257-258) υποστηρίζει πως 

ο χαρισματικός διευθυντής μέσω της καθοδήγησης (Coaching) συμβάλλει στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των εκπαιδευτικών οργανισμών. Ο coach – 

καθοδηγητής «ακούει πολύ, συζητά, προβλέπει, ερευνά, ζητά δέσμευση, παρακινεί, 

δουλεύει μαζί (συνεργατικός), βάζει τη διαδικασία πρώτη, επιδιώκει αποτελέσματα, 

παίρνει την ευθύνη, επικοινωνεί» (ό.π.). 
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Οι εκπαιδευτικοί νιώθοντας αποτελεσματικοί κινητοποιούνται όλο και 

περισσότερο και εντείνουν την καταβαλλόμενη προσπάθειά τους και την επιμονή τους 

για την επίτευξη του στόχου (Konsolas et al., 2014). Μερικές πρακτικές που βοηθούν 

προς αυτή την κατεύθυνση είναι η θετική και υποστηρικτική ανατροφοδότηση 

(feedback), το να μοιράζονται μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί τις πρακτικές τους και να 

επικοινωνούν με σκοπό να εξηγήσουν τις λεπτομέρειες των στόχων και τις ενέργειες που 

πρέπει να γίνουν (Leithwood & Jantzi, 2006).  

Οι Lindstorm & Speck (2004) εισάγουν τον όρο του ηγέτη επαγγελματικής 

εκπαίδευσης (Professional Development Leader) ορίζοντάς τον ως τον ηγέτη που παρέχει 

διαρκώς ευκαιρίες εκπαίδευσης στα μέλη της ομάδας του. Υποστηρίζουν μάλιστα, πως ο 

διευθυντής πρέπει να εξασφαλίζει την ύπαρξη καλού κλίματος, ώστε να αναπτύσσεται 

κοινότητα επαγγελματικής μάθησης, μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν 

και αναπτύσσονται οι ίδιοι τους σε ηγέτες. Παράλληλα, ο ηγέτης είναι διαρκώς 

προσηλωμένος στον στόχο, την ανάπτυξη της μάθησης και των αποτελεσμάτων των 

μαθητών και οργανώνει το περιεχόμενο, τη συνάφεια και τη διαδικασία της 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες, υλοποιείται μέσω 

της κατανεμημένης ηγεσίας, όπου όλοι οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στις σχολικές 

διαδικασίες, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη, και ο ίδιος ο διευθυντής είναι 

μέλος της ομάδας και μαθαίνει μαζί τους. Ο ξεχωριστός ρόλος που κατέχει είναι ο ρόλος 

του «δημιουργού, σχεδιαστή, εφαρμοστή και αξιολογητή» (builder, designer, 

implementer, reflective leader) της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

H Evans (2014, σ. 28) εξηγεί πως ο ηγέτης της επαγγελματικής ανάπτυξης 

χρειάζεται να διαθέτει τις ακόλουθες δεξιότητες: προσαρμοστικότητα, όραμα, 

επινοητικότητα και πάνω από όλα την επίγνωση ότι οι εκπαιδευτικοί με τους οποίους 

αλληλεπιδρά είναι όλοι ξεχωριστές προσωπικότητες. Κάνει λόγο για μία δασκαλο-

κεντρική ηγεσία, όπου κάθε εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα με 

διαφορετικές αντιλήψεις και αντιδράσεις και δεν αντιμετωπίζονται όλοι οι υφιστάμενοί 

του ως ομοιογενές σύνολο.  

Οι Khan & Khan (2014) κατά την περιγραφή της θέσης (job description) του 

διευθυντή που συμβάλλει στην συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη, χωρίζουν τις 

αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τα καθήκοντά του στους εξής ρόλους5: (1) διαχειριστής 

των δομών και των πόρων – ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται και οι εγκαταστάσεις, 

                                                           
5 Οι όροι στα αγγλικά με τη σειρά είναι: (1) as a Facilities/Resource Manager, (2) as a Trend Setter, (3) as 

a Motivator, (4) as a Head Teacher, (5) as a Philosopher, (6) as a Trainer/Professional Developer. 
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αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό, (2) πρότυπο τάσης – ο ηγέτης πρέπει να αποτελεί το 

πρότυπο της ηθικής και επαγγελματικής δράσης που επιθυμεί από τους εκπαιδευτικούς, 

(3) παρακινητής – είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει παρακινητικές τεχνικές και να 

συμμετέχει ενεργά στην βελτίωση των δραστηριοτήτων μάθησης και διδασκαλίας, (4) 

επικεφαλής δάσκαλος -  πρέπει να είναι ο πιο έμπειρος εκπαιδευτικά από όλη την ομάδα 

και παρέχει λύσεις όπου υπάρχει ανάγκη, (5) φιλόσοφος – χωρίς 

όραμα/φιλοσοφία/σκέψεις/ιδεολογία δεν μπορεί να φέρει αλλαγές προς το καλύτερο, (6) 

εκπαιδευτής επαγγελματικής ανάπτυξης – πρέπει να μοιράζεται τις εμπειρίες του με τους 

υφισταμένους του για να τους βοηθά να αναπτυχθούν.  

Οι Bubb & Earley (2012, σ. 11) παρουσιάζουν σχηματικά τον κύκλο 

επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού, κατά τον οποίο ο ηγέτης προσδιορίζει και 

αναλύει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, προγραμματίζει και εφαρμόζει δραστηριότητες 

εκπαιδευτικής ανάπτυξης, παρατηρεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα. Για να τα πετύχει 

αυτά πρέπει να έχει τις παρακάτω δεξιότητες: (1) στρατηγικού πλάνου – για να βλέπει 

ολόκληρη την “εικόνα” και να αφουγκράζεται τις ανάγκες ολόκληρου του σχολείου, (2) 

διευκόλυνσης – για να μπορεί να ηγείται μία κοινότητα προσανατολισμένη στη μάθηση, 

(3) διοίκησης και οργάνωσης, (4) καθοδήγησης (coaching) – για να ενθαρρύνει, (5) 

συναισθηματικής νοημοσύνης – για να μπορεί να κατανοεί τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες 

των ανθρώπων και να ανταποκρίνεται σε αυτές, (6) οικονομίας – για να διαχειρίζεται 

σωστά τον προϋπολογισμό, (7) επικοινωνίας – προφορικής και γραπτής, (8) αξιολόγησης 

– για να μετρά τα αποτελέσματα, (9) τεχνολογίας – υπολογιστές, βάσεις δεδομένων, 

ιστοσελίδες, (10) πάθους – για συνεχιζόμενη μάθηση (ό.π., σ. 12)  

Συνοψίζοντας, ο ηγέτης μπορεί και οφείλει να μεριμνά για την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών της σχολικής του μονάδας. Για να επιτευχθεί, πρωτίστως πρέπει να 

καλλιεργήσει ένα θετικό κλίμα συνεργασίας τόσο των εκπαιδευτικών με τον ίδιο, αλλά 

και μεταξύ τους, ώστε μέσα από την εμπειρική, καθημερινή αλληλεπίδραση να υιοθετούν 

νέες πρακτικές και να επιλύουν τους προσωπικούς τους προβληματισμούς. Ταυτόχρονα, 

όμως, ο ηγέτης αντιμετωπίζει κάθε υφιστάμενο - εκπαιδευτικό ως μία ξεχωριστή 

οντότητα την οποία καθημερινά ενθαρρύνει, παροτρύνει, επιβραβεύει, συμβουλεύει, 

διορθώνει. Οφείλει και ο ίδιος να αποτελεί πρότυπο αριστείας, που έχει αρκετή διδακτική 

εμπειρία και συνεχίζει να επιμορφώνεται και να παρακολουθεί τη βιβλιογραφία. Τέλος, 

ο ηγέτης της επαγγελματικής εξέλιξης οφείλει να παρατηρεί και να εντοπίζει τις ανάγκες 

των εκπαιδευτικών που ηγείται και να οργανώνει είτε ενδοσχολικά είτε με εξωτερικούς 

συνεργάτες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, ώστε να υποστηρίξει το έργο 
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τους, και να αξιολογεί την εφαρμογή όσων διδάχτηκαν, ώστε να επαναπροσαρμόζει όπου 

χρειάζεται. 

3.3 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ηγέτη στη δημιουργία οργανισμού μάθησης 

Η δημιουργία ενός οργανισμού μάθησης προϋποθέτει τον μετασχηματισμό του 

παραδοσιακού σχολικού οργανισμού όπου οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την 

διεκπεραίωση των καθηκόντων τους και την απλή διδασκαλία, σε έναν οργανισμό 

στραμμένο στη μάθηση, καθοδηγούμενο από ξεκάθαρους και ευέλικτους στόχους και με 

βασικό γνώμονα την ποιότητα στο έργο τους. Πολλές έρευνες έχουν υποστηρίξει την 

θετική επίδραση που υπάρχει ανάμεσα στην ηγεσία και την οργανωσιακή μάθηση, με την 

πρώτη να επηρεάζει την διαδικασία και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της 

δεύτερης (Lam, 2002: Leithwood and Menzies, 1998: Leithwood et al., 1998: , όπως 

αναφέρονται στο Chang & Lee, 2007, σ. 160). Και καθώς η οργανωσιακή κουλτούρα και 

η οργανωσιακή μάθηση είναι οι βασικοί πυλώνες ενός οργανισμού μάθησης, στην 

παρούσα υποενότητα θα παρουσιαστεί με ποιους τρόπους μπορεί ο διευθυντής – ηγέτης 

να τις επηρεάσει. 

Η ηγεσία με σκοπό τον μετασχηματισμό του οργανισμού απαιτεί έναν ηγέτη 

μάθησης (Mark et al., 2000, όπως αναφέρεται στο Silins & Mulford, 2002). Σύμφωνα με 

τους Wick & Leon (1995, σ. 301) ο οργανισμός δεν μπορεί να αγγίξει την επιτυχία χωρίς 

έναν ηγέτη που να δεσμεύεται για μάθηση. Ο ηγέτης που έχει όραμα και είναι 

προσανατολισμένος στη μάθηση, είναι ικανός να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην 

παρούσα κατάσταση και στους στόχους που θέλει να πετύχει στο μέλλον το σχολείο παρά 

τις εσωτερικές επιφυλάξεις και τις εξωτερικές δυσκολίες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό 

όμως, πρώτα από όλα να είναι και ο ίδιος προσωπικά δεσμευμένος στην ατομική του 

μάθηση  (Bush & Middlewood, 2005). Έπειτα, για να συμβάλλει στην μάθηση  των 

εκπαιδευτικών που ηγείται οφείλει να σεβαστεί ότι τα άτομα είναι διαφορετικά μεταξύ 

τους και το καθένα έχει διαφορετικές φιλοδοξίες σε προσωπικό και επαγγελματικό 

επίπεδο. Αυτές οι διαφορές πρέπει να αναγνωρίζονται και να εξυμνούνται, ώστε με τον 

τρόπο αυτό να ενθαρρύνεται η μάθηση και η ανάπτυξη καθενός ξεχωριστά. Πρακτικά 

αυτό μπορεί να γίνει είτε επίσημα – με επαίνους και δημόσια αναγνώριση στις 

συνεδριάσεις του συλλόγου – είτε ανεπίσημα – με συζητήσεις στο γραφείο του διευθυντή 

ή του Συλλόγου Διδασκόντων (ό.π. σ. 198). 

Ο Fullan (2001) υποστηρίζει ότι αποτελεσματικοί ηγέτες είναι αυτοί που 

κατανοούν την αξία και το ρόλο της γνώσης, τη θέτουν ως βασική προτεραιότητα και 

ασχολούνται με την εδραίωση συνηθειών αναζήτησης και ανταλλαγής της ανάμεσα στα 
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μέλη του οργανισμού. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί η 

οργανωσιακή κουλτούρα στο σχολείο, το κλίμα δηλαδή που θα δώσει σάρκα και οστά 

στον οργανισμό μάθησης.  

Ο Senge (1990, όπως αναφέρεται στο Καλατζή, 2017) περιγράφει την άποψή του 

πως οι διευθυντές μπορούν να συμβάλλουν στο σχηματισμό οργανισμού μάθησης μέσα 

από τους εξής τρεις ρόλους: (1) σχεδιαστής της εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής 

του μονάδας -  διαμορφώνει μοντέλα και πρακτικές οι οποίες εμπλέκουν όλους τους 

εκπαιδευτικούς στη διαδικασία προγραμματισμού και οργάνωσης της εκπαιδευτικής 

μονάδας με στόχο την υιοθέτηση θετικών μοντέλων και την υποκίνηση της μάθησης, (2) 

διευκολυντής της μαθησιακής διεργασίας - δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες που θα 

επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν, να ρισκάρουν και να εφαρμόσουν 

καινοτόμες πρακτικές, που θα ανασχηματίσουν τη μονάδα και θα την εξελίξουν και (3) 

καθοδηγητής - εμπνέει με τη συμπεριφορά του τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν τις 

δυνατότητες και τις δεξιότητές τους και επιβραβεύει συμπεριφορές που ενισχύουν τη 

μάθηση. 

Οι Dufour και Berkey (1995, όπως αναφέρεται στο Bredeson, 2000, σ. 389) 

προτείνουν 10 τρόπους μέσω των οποίων οι διευθυντές μπορούν να προωθήσουν τον 

μετασχηματισμό σε οργανισμό μάθησης δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών: (1) δημιουργία συναίνεσης όλου του σχολείου γι’ αυτό που 

προσπαθεί να γίνει, (2) ορισμός, προώθηση και προστασία των κοινών αξιών, (3) 

παρατήρηση των κρίσιμων στοιχείων κατά την προσπάθεια της σχολικής βελτίωσης, (4) 

διαβεβαίωση συστηματικής συνεργασίας όλων των μελών του οργανισμού, (5) 

ενθάρρυνση του πειραματισμού, (6) καλλιέργεια της δέσμευσης για επαγγελματική 

εξέλιξη, (7) παροχή της ανάπτυξης κάθε ατόμου ξεχωριστά, (8) παροχή προγραμμάτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης που είναι στοχευμένα και βασίζονται στην έρευνα, (9) 

προώθηση της ατομικής και οργανωσιακής αυτό-αποτελεσματικότητας, (10) δέσμευση 

στον στόχο για συνεχιζόμενη πρόοδο και για τη δημιουργία οργανισμού μάθησης. 

Ο Mahoney (2000) υποστηρίζει από την εμπειρία του πως οι οργανισμοί που είναι 

επιτυχημένοι χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας και των επικοινωνιακών 

συστημάτων και ενθαρρύνουν τις υγιείς ανταλλαγές απόψεων και ιδεών ανάμεσα σε όλα 

τα μέλη και τα επίπεδα. Υποστηρίζει ακόμη πως η ηγετική πρακτική δεν είναι κάτι που 

μαθαίνεται, μία συγκεκριμένη συνταγή που εφαρμόζεται παντού και πετυχαίνει. 

Αντιθέτως, εξαρτάται από τις συνθήκες, το προσωπικό στυλ του ηγέτη, τα διαφορετικά 

άτομα που ηγείται. Γι αυτό υποστηρίζει πως η δημιουργία ενός οργανισμού μάθησης 

είναι ευθύνη όλων όσων εργάζονται στον οργανισμό. Την ίδια άποψη έχουν και οι 
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Kofman & Senge (1993, σ. 17-18) οι οποίοι υποστηρίζουν πως ακόμη κι αν υπήρχε ένας 

ηγέτης – ήρωας που θα οδηγούσε την ομάδα του στην αλλαγή, μπορεί να εμπόδιζε την 

εμφάνιση της ομαδικής ηγεσίας (leadership of teams). Η ομαδική ηγεσία δεν συνεπάγεται 

την κατάργηση των διοικητικών ρόλων, αλλά έχει μία βαθύτερη ερμηνεία από την απλή 

ιεραρχική κατάταξη. Οι ομάδες αλλά και όλα τα μέλη ξεχωριστά ενός οργανισμού 

μάθησης έχουν κατακτήσει σε τέτοιο επίπεδο την οργανωσιακή μάθηση, ώστε μπορούν 

να λειτουργούν αυτόνομα και ηγούνται των εαυτών τους κάτω από το κοινό όραμα, του 

οποίου τον συντονισμό και την αξιολόγηση αναλαμβάνει ο διευθυντής. 

O Schein (όπως αναφέρεται στο Stoll et al., 2006) υποστηρίζει πως η κουλτούρα 

σε μία κοινότητα μάθησης ισορροπεί ανάμεσα στα ενδιαφέροντα όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών, δίνει προσοχή στους ανθρώπους κι όχι στα συστήματα, βοηθά 

τους ανθρώπους να πιστέψουν πως μπορούν να αλλάξουν το περιβάλλον τους, 

δημιουργεί χρόνο για μάθηση, προσεγγίζει ολιστικά τα προβλήματα, ενθαρρύνει την 

ανοιχτή επικοινωνία, πιστεύει στην ομαδική εργασία και έχει προσιτούς ηγέτες. Αυτοί οι 

ηγέτες πρέπει να δημιουργήσουν στους οργανισμούς τους τις παραπάνω συνθήκες, αλλά 

δεν μπορούν να εγγυηθούν για την αντίδραση των ατόμων σε αυτές. 

Σε ομάδες που ήδη λειτουργούν ως κοινότητες μάθησης ο ρόλος του ηγέτη δεν 

χάνεται. Πάντα παίζει ρόλο – κλειδί σε περιπτώσεις που η ομάδα αντιμετωπίζει ένα 

καινούριο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες της 

ηγεσίας είναι να καθοδηγεί την ομάδα σε περιπτώσεις που οι συνηθισμένοι τρόποι 

επίλυσης ενός θέματος δεν λειτουργούν πια, ή όταν ακόμη νέοι εξωτερικοί παράγοντες 

απαιτούν προσαρμογή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ηγέτες όχι μόνο διασφαλίζουν την 

είσοδο νέων και καλύτερων λύσεων, αλλά παρέχουν και ασφάλεια για να βοηθήσουν την 

ομάδα να αντέξει το άγχος της αλλαγής (Schein, 1984).  

Ο ηγέτης μπορεί να μετασχηματίσει το παραδοσιακό σχολείο σε οργανισμό 

μάθησης δημιουργώντας την κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα ανάμεσα στα μέλη. 

Πρέπει να καλλιεργήσει μαζί τους το κοινό όραμα, τους στόχους βάση των οποίων θα 

οδηγούνται όλες οι ενέργειές τους, να δεσμεύσει τις προσπάθειές τους για την επίτευξη 

προόδου, να βάλει στο κέντρο όλων των διαδικασιών τη μάθηση που δημιουργείται και 

διαμοιράζεται μέσα στον οργανισμό και να ενισχύσει την ασφάλεια της καινοτομίας και 

του πιθανού λάθους. Ο ρόλος του ηγέτη κρίνεται καταλυτικός από τη σχετική 

βιβλιογραφία, αφού φαίνεται πως μπορεί άμεσα να επηρεάσει την μάθηση των 

εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση και των μαθητών του σχολείου που ηγείται. Και καθώς 

μιλάμε για μία νέα έννοια, και η ίδια η ηγεσία έχει έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. 

Οι ηγέτες πρέπει να μπορούν να μοιραστούν την εξουσία, να διευκολύνουν την εργασία 
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των εκπαιδευτικών και να συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις δραστηριότητες χωρίς να 

εξουσιάζουν (Prestine, 1993, όπως αναφέρεται στο Thomson et al., 2004, σ. 4). Οι 

διευθυντές πρέπει να καλλιεργήσουν τους δάσκαλους – ηγέτες (teacher leaders) που θα 

είναι δεσμευμένοι στο να αναλαμβάνουν δράση και θα γίνουν πράκτορες της αλλαγής, 

με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής (Thomson, Gregg, & 

Niska, 2004). Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν οι άνθρωποι, συμπεριλαμβάνοντας και τον 

ίδιο τον διευθυντή, και είναι αυτός ο σημαντικότερος ρόλος που έχει να επιτελέσει σε 

έναν οργανισμό μάθησης στη σύγχρονη εποχή. 

 

3.4 Μοντέλα ηγεσίας 

Από την αναλυτική περιγραφή των πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζει ο διευθυντής 

ηγέτης για να προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε έναν 

οργανισμό μάθησης συμπεραίνουμε πως η επιρροή του δεν είναι από ένα και μόνο 

μοντέλο ηγεσίας, αλλά ένα σύνολο χαρακτηριστικών από περισσότερα μοντέλα. Με μία 

σύνοψη στοιχείων από περισσότερα μοντέλα ηγεσίας, ο ηγέτης αυξάνει την ετοιμότητα 

και την ευελιξία του να ανταποκριθεί στα διαφορετικά προβλήματα που θα προκύψουν 

με ποικίλους τρόπους. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Fullan (2001, σ. 58-59) που 

προτείνει την υιοθέτηση ταυτόχρονα διαφορετικών ηγετικών στρατηγικών και τον 

συνδυασμό διαφορετικών στοιχείων ως το πιο πρακτικό πράγμα που μπορεί να κάνει 

ένας ηγέτης. Στη βιβλιογραφία πιο συχνά συναντώνται τα μοντέλα της 

μετασχηματιστικής, της κατανεμημένης και της παιδαγωγικής ηγεσίας ως κατάλληλα για 

την επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν οργανισμό μάθησης.  Οι Kofman & Senge (1993) 

κάνουν λόγο για υπηρετικούς ηγέτες, ενώ αρκετοί ερευνητές προτείνουν την 

συναλλακτική ηγεσία. Στην παρούσα εργασία υιοθετείται πως το προφίλ του 

εκπαιδευτικού ηγέτη σε έναν οργανισμό μάθησης έχει στοιχεία από τη 

μετασχηματιστική, την κατανεμημένη και την παιδαγωγική ηγεσία και αυτά θα 

αναφερθούν παρακάτω. 

Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες είναι συνυφασμένοι με την αλλαγή του οργανισμού, 

συνεπώς θεωρούνται ιδανικοί για την δημιουργία οργανισμού μάθησης.  Αυτό που 

ξεχωρίζει τη μετασχηματιστική ηγεσία είναι η ροπή προς την αλλαγή της υπάρχουσας 

κατάστασης μέσα από την υιοθέτηση ενός οράματος από τον ηγέτη και την υλοποίησή 

του σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας του. Τα μέλη πρέπει να αναπτύξουν τις 

ικανότητες τους για να συμβάλλουν το μέγιστο δυνατό σε αυτή την αλλαγή. Πρόκειται 

για ένα μοντέλο ηγεσίας που προσανατολίζεται από τη βάση (τους εκπαιδευτικούς) προς 
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την κορυφή (τον διευθυντή) (Konsolas, Anastasiou, & Loukeri, 2014). Ο 

μετασχηματιστικός ηγέτης με τα εργαλεία της παρακίνησης που διαθέτει, μπορεί να 

οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στην αποτελεσματική οργανωσιακή μάθηση και κατ’ 

επέκταση και στον οργανισμό μάθησης. Οι Barling et al. (όπως αναφέρεται στο Imran, 

Ilyas, Aslam, & Ubaid-Ur-Rahman, 2016) υποστηρίζουν ότι μέσω της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας αναπτύσσεται η ευφυΐα στους εργαζόμενους που οδηγεί στην 

δημιουργικότητα και τη μάθηση. Οι Runhaar et al. (2010, σ. 1156) αναφέρουν πως 

αναμένεται από εκπαιδευτικούς που ηγούνται από αυτό το προφίλ του ηγέτη να 

αναστοχάζονται στις πρακτικές τους και να ζητούν ανατροφοδότηση ο ένας από τον άλλο 

για να εξετάσουν τις υποθέσεις τους. 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Kose (2009, p. 639) κατέληξε πως ο 

μετασχηματιστικός διευθυντής που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη εφαρμόζει τις 

παρακάτω πρακτικές: (1) αναπτύσσει και επικοινωνεί ένα μετασχηματιστικό όραμα, (2) 

θέτει ξεκάθαρους στόχους, (3) προωθεί την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, (4) Προωθεί 

την οργανωσιακή μάθηση, (5) Δημιουργεί ομάδες τυπικής μάθησης, (6) Δημιουργεί ένα 

μοντέλο εσωτερικής εξυπηρέτησης, (7) Οργανώνει κοινή δουλειά, χρόνο και τόπο, (8) 

Διαμοιράζει τις εσωτερικές πηγές, (9) Ενισχύει την συνεργατική μάθηση, (10) Προωθεί 

τη συλλογική ευθύνη, (11) Συνδέεται με άλλα σχολεία, (12) Μεγιστοποιεί τις εξωτερικές 

ευκαιρίες για επαγγελματική μάθηση, (13) Εδραιώνει ένα κλίμα υποστήριξης στο 

σχολείο για αποφάσεις που προωθούν την αλλαγή.  

Οι Ross & Gray (2006, p. 181) ο μετασχηματιστικός ηγέτης έχει το χάρισμα να 

μπορεί να εγείρει τις φιλοδοξίες των υφισταμένων του και να κατευθύνει τους 

προσωπικούς τους στόχους προς αυτούς του οργανισμού. Δομώντας ένα συγκεκριμένο 

όραμα και παρέχοντας σαφείς κατευθύνσεις οι διευθυντές παρέχουν στους 

εκπαιδευτικούς ισχυρό κίνητρο για να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές τους 

(Konsolas, Anastasiou, & Loukeri, 2014). Μία ακόμη στρατηγική για να επιτευχθούν 

τόσο οι ατομικοί όσο και οι οργανωσιακοί στόχοι είναι η ατομική στήριξη κάθε 

εκπαιδευτικού από τον διευθυντή (ό.π.) Τέτοιοι ηγέτες, σύμφωνα με τον Quinn (2002), 

ξεκινούν την αλλαγή κοιτώντας πρώτα τον εαυτό τους, ξεπερνώντας τους φόβους τους, 

υιοθετώντας ένα όραμα για το κοινό καλό και εμφυσώντας το στους υπόλοιπους μέσω 

της ηθικής επιρροής.  

Η σχέση ανάμεσα στον ηγέτη και την ομάδα υποκινείται από τα αμοιβαία κίνητρα 

και πραγματώνεται μέσα από τρία ξεχωριστά χαρακτηριστικά: (1) της διανοητικής 

παρότρυνσης (intellectual stimulation) - ο ηγέτης ενθαρρύνει την ομάδα του να επιλύσει 

ένα παλιό και οικείο πρόβλημα με νέες μεθόδους ενθαρρύνοντας την καινοτομία και τη 



48 
 

δημιουργικότητα, (2) της εξατομικευμένης εκτίμησης (individualized consideration) -   ο 

ηγέτης αντιμετωπίζει τον καθένα ατομικά με ξεχωριστές ανάγκες βελτίωσης και 

ανάπτυξης και (3) της εμπνευσμένης υποκίνησης (inspirational motivation) - ο ηγέτης 

οραματίζεται το μέλλον, σχεδιάζει πώς θα το προσεγγίσει ο οργανισμός, βάζει υψηλές 

απαιτήσεις και θέτει τον εαυτό του ως πρότυπο που οι εκπαιδευτικοί ταυτίζονται και 

επιδιώκουν να μιμηθούν (Bass, 2000).  

Οι Silins & Mulford (2002, σ. 430) πέρα από τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν 

ήδη, στις μετασχηματιστικές πρακτικές του ηγέτη προσθέτουν και την καλλιέργεια 

κουλτούρας φροντίδας και εμπιστοσύνης, σεβασμού και προθυμίας και την ανάπτυξη 

μίας δομής που προωθεί την συμμετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων, υποστηρίζει 

την αυτονομία των εκπαιδευτικών να παίρνουν αποφάσεις, συνεπώς υποστηρίζει την 

κατανεμημένη ηγεσία. Η συνεργασία και τα ανοιχτά περιβάλλοντα, όπου οι 

εκπαιδευτικοί νιώθουν ασφαλείς να εκφραστούν, εμπιστεύονται τις γνώμες των 

υπολοίπων και δε φοβούνται να ρισκάρουν να καινοτομήσουν και να αποφασίσουν είναι 

το χαρακτηριστικό γνώρισμα του οργανισμού μάθησης και η κατανεμημένη ηγεσία είναι 

ουσιαστικά «ένας ηγετικός τρόπος σκέψης» (Bennett et al., 2003, όπως αναφέρεται στο 

Harris, 2004) παρά μία τεχνική ή πρακτική ενός και μόνο ηγέτη. 

Η κατανεμημένη ηγεσία είναι η περίπτωση της ηγεσίας όπου η ευθύνη των 

πράξεων και των αποφάσεων όλης της σχολικής μονάδας είναι μοιρασμένη σε όλη την 

ομάδα των εκπαιδευτικών που εργάζεται σε αυτήν. Είναι περισσότερο ένα σύνολο 

δράσεων που λειτουργούν ανάμεσα και μέσα στις σχέσεις των μελών, παρά μία ατομική 

ενέργεια (Bennett et al, 2003, όπως αναφέρεται στο Bolden, 2011, σ. 252). Κατά τον 

Sergiovanni (1984, όπως αναφέρεται στο Κατσαρός, 2008, σ. 111) «Τα βάρη της ηγεσίας 

μπορούν να μειωθούν, αν οι λειτουργίες και ο ρόλος της ηγεσίας μοιράζονται». Αυτό 

παράλληλα συνεπάγεται και το «δέσιμο» της ομάδας, αλλά και την επαγγελματική 

ανάπτυξη καθενός ξεχωριστά, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την ύψιστη εφαρμογή του 

οργανισμού μάθησης. 

Ο Barth (2001) ονομάζει αυτή την μορφή ηγεσίας ως «ηγεσία των 

εκπαιδευτικών» (teacher leadership). Ο ίδιος μάλιστα τονίζει πως αν θέλουμε να 

δημιουργήσουμε σχολεία στα οποία όλοι οι μαθητές μαθαίνουν, πρέπει σε αυτά όλοι οι 

δάσκαλοι να ηγούνται. Εξηγεί πως αυτό συμβαίνει επειδή με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργούνται κοινότητες μάθησης ανάμεσα στους δασκάλους, και οι δάσκαλοι που 

μαθαίνουν είναι η καλύτερη εικόνα – πρότυπο για τους ίδιους τους μαθητές του σχολείου. 

Ακόμη με αυτή τη μορφή ηγεσίας, όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στις αποφάσεις 

του σχολείου και όσο περισσότερο συμμετέχουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η δέσμευσή τους 
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στην υλοποίηση των στόχων του σχολείου. Για να λειτουργήσει όμως η ηγεσία των 

εκπαιδευτικών σε μία σχολική μονάδα, πρέπει ο διευθυντής της να καλλιεργήσει το 

αντίστοιχο κλίμα. Οι τρόποι που μπορεί να συμβάλλουν σε αυτό είναι: (1) να 

περιμένει/ζητά από τους εκπαιδευτικούς να δρουν σαν ηγέτες, (2) να μοιράζει εξουσία 

ανάμεσα στα μέλη της μονάδας του, (3) να εμπιστεύεται έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς 

με τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει, (4) να ενδυναμώνει τους εκπαιδευτικούς 

βάζοντάς τους να συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων, (5) να συμπεριλαμβάνει στα 

θέματα ανθρώπους που έχουν πάθος να ασχοληθούν με αυτά και όχι μόνο τους πιο 

έμπειρους, γιατί με τον τρόπο αυτό θα οδηγηθεί σε καινοτομικές λύσεις, (6) να τους 

προστατεύει και από τα πιθανά λάθη, αλλά και από τις μεταξύ τους σχέσεις, (7) να 

αναγνωρίζει τις καλές προσπάθειες, γιατί αλλιώς δε θα έχουν θάρρος να συνεχίσουν, (8) 

να αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της αποτυχίας και να ρωτά τι μάθημα μπορούν να 

πάρουν από αυτή, (9) να μοιράζεται τους επαίνους της επιτυχίας μαζί με τους 

εκπαιδευτικούς. 

O Goh (1998) εξηγεί πως οι διευθυντές στο περιβάλλον κατανεμημένης ηγεσίας 

λειτουργούν ως προπονητές (coachers) κι όχι ως ελεγκτές. Δεν έχει σημασία η θέση στην 

οποία βρίσκεται ένα άτομο, αλλά η ικανότητά του να προσφέρει στις διαδικασίες του 

σχολείου (Harris, 2004). Οι ηγέτες της κατανεμημένης ηγεσίας δεν χάνουν τον ρόλο τους, 

αλλά αποκτούν νέο. Είναι αυτοί που προωθούν την αλλαγή της σχολικής τους μονάδας, 

παρέχουν ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς ξεχωριστά και στις ομάδες και τους 

βοηθούν να δουν το πρόβλημα ή την ευκαιρία, συμμετέχουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς 

στη λήψη αποφάσεων και δέχονται την κριτική χωρίς να προσβάλλονται, αλλά βλέποντας 

τη χρησιμότητά της (Goh, 1998). Όταν οι διευθυντές μοιράζονται τις ευθύνες με τα μέλη 

της ομάδας τους, πρέπει να είναι έτοιμοι και να συμμορφωθούν με προτάσεις που θα 

κάνουν οι εκπαιδευτικοί (Wahlstrom & Louis, 2008).  

Τέλος, ο ηγέτης ενός οργανισμού μάθησης οφείλει να έχει και στοιχεία της 

παιδαγωγικής ηγεσίας (instructional leadership), για να μπορεί να βοηθά, υποστηρίζει το 

βασικό έργο των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας που είναι η διδασκαλία και η 

μάθηση. Η παιδαγωγική ηγεσία ουσιαστικά είναι μία σχέση επιρροής που παρακινεί, 

ενδυναμώνει και υποστηρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν και 

να αλλάξουν τις παιδαγωγικές τους πρακτικές (Spillane, Hallett, & Diamond, 2003, σ. 4). 

Σύμφωνα με τους Leithwood & Duke (1999, όπως αναφέρεται στο Κατσαρός, 2008, σ. 

107) η παιδαγωγική ηγεσία «εστιάζει στις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών κατά την 

εμπλοκή τους σε δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των 

μαθητών». Σε έναν οργανισμό μάθησης παιδαγωγικοί ηγέτες δεν είναι μόνο οι 
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διευθυντές, οι οποίοι έχουν επιλεγεί για τις γνώσεις και τα προσόντα τους, αλλά και 

οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός κατέχει εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να 

συμβάλλει στην παιδαγωγική πρακτική των συναδέλφων του.  

Οι Smith & Andrews (1989, όπως αναφέρεται στο Andrews, Basom, & Basom, 

1991) ορίζουν τέσσερις στρατηγικές δράσεις του παιδαγωγικού ηγέτη: (1) πάροχή 

πόρων, (2) πάροχη παιδαγωγικών γνώσεων, (3) επικοινωνία και (4) ορατή παρουσία6. Ως 

πάροχος πόρων ο ηγέτης πρέπει να παρέχει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς του σχολείου 

ώστε να μοιράζονται μεταξύ τους τις ιδέες τους μέσα από δραστηριότητες ανάπτυξης 

προσωπικού και άλλες επίσημες ή ανεπίσημες συζητήσεις. Πρέπει να γνωρίζει τις 

ικανότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε εκπαιδευτικού ώστε να του αναθέτει ρόλους που 

βασίζονται σε αυτά. Όταν ο διευθυντής ενθαρρύνει τους υφισταμένους του να αναλύουν 

και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητές τους για να ενισχύσει τον επαγγελματικό τους 

ρόλο, τότε δείχνει πραγματικό ενδιαφέρον και καλλιεργεί ένα κλίμα οικογένειας και 

κοινού οράματος.  Ως πάροχος παιδαγωγικών γνώσεων, ο διευθυντής γνωρίζει την 

τεχνική της διδασκαλίας και της μάθησης, τι περιλαμβάνει μία καλή διδασκαλία και 

μπορεί να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού μέσα από αυτά τα 

κριτήρια. Γνωρίζει πώς μαθαίνουν οι μαθητές και μέσα από ποιες αλληλεπιδράσεις θα 

τους βοηθήσει να μάθουν. Παρέχει στους εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση και τους 

βοηθά να αναπτυχθούν επαγγελματικά. Χρησιμοποιεί τις συγκεντρώσεις των 

εκπαιδευτικών ως χώρο εκπαιδευτικής ανάπτυξης, παρατηρεί το έργο των εκπαιδευτικών 

καθημερινά, συσκέπτεται με τους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία τους, βοηθά τους 

εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν και να αναλύσουν τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν 

κατά την παρατήρηση στην τάξη, ενθαρρύνει δραστηριότητες coaching ανάμεσα σε 

συναδέλφους, αξιολογεί ετησίως την πρόοδο του σχολείου αναφορικά με τους στόχους 

και θέτει τους στόχους της επόμενης σχολικής χρονιάς. Ο ηγέτης ακόμη θα πρέπει να 

επικοινωνεί στους εκπαιδευτικούς το όραμα του σχολείου με τρόπο τέτοιο που να 

προκαλεί τον ενθουσιασμό τους και τη δέσμευσή τους σε αυτό. Ο Sergiovanni (1984, 

όπως αναφέρεται στο Andrews, Basom, & Basom, 1991 σ. 99) για την επικοινωνία του 

οράματος από τον ηγέτη χρησιμοποιεί τον όρο «στοχοθεσία» (purposing), που αφορά σε 

μία διαδικασία υποδειγματικής παρουσίασης των στόχων και των συμπεριφορών με 

τέτοιο τρόπο που σηματοδοτεί σε όλους τι είναι σημαντικό για το σχολείο (Bennis, 1989: 

Smith & Andrews, 1989, όπως αναφέρεται στο Andrews, Basom, & Basom, 1991). 

                                                           
6 Ελεύθερη  μετάφραση των όρων: (1) resource provider, (2) instructional resource, (3) communicator, (4) 

visible presence. 
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Τέλος, ο διευθυντής πρέπει να είναι ορατή παρουσία στους χώρους του σχολείου 

καθημερινά. Πρέπει να αφιερώνει από τον χρόνο του στους εκπαιδευτικούς, να μπαίνει 

στις τάξεις τους, να έχει ως προτεραιότητά του τις δραστηριότητες ανάπτυξης του 

προσωπικού και πρωτίστως να ενισχύει τις δραστηριότητες που οδηγούν στην 

κατεύθυνση αυτή. 

Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Quinn (2002) ο οποίος αναφέρει πως όντας 

έξω από την τάξη ο διευθυντής, ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει τα 

αποτελέσματα των μαθητών είναι έμμεσα, δουλεύοντας με το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Ο ίδιος υποστηρίζει πως είναι δική του ευθύνη να ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για 

τις νέες εκπαιδευτικές στρατηγικές, την τεχνολογία και τα εργαλεία που εφαρμόζονται 

για την αποτελεσματική διδασκαλία. Οι διευθυντές πρέπει επίσης, να βοηθούν τους 

εκπαιδευτικούς να αξιολογούν αυτά τα εργαλεία και να αποφασίζουν αν είναι κατάλληλα 

να εφαρμοστούν στην τάξη τους. Η προσοχή ενός παιδαγωγικού ηγέτη είναι συνεχώς 

στην ενεργό μάθηση των εκπαιδευτικών και ο ίδιος του πρέπει να παρέχει στους 

εκπαιδευτικούς τους πόρους και τα κίνητρα για να έχουν τον στόχο τους συνεχώς στους 

μαθητές (ό.π.).  

Η πιο διαδεδομένη εννοιολογική προσέγγιση της παιδαγωγικής ηγεσίας είναι 

αυτή του Hallinger (2000, όπως αναφέρεται στο Hallinger, 2010). Ο Hallinger προτείνει 

τρεις δομικές διαστάσεις της παιδαγωγικής ηγεσίας: (1) ορισμός του οράματος του 

σχολείου, (2) διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος και  (3) η προώθηση ενός 

κλίματος σχολείου που μαθαίνει. Προκύπτει επομένως, πως είναι στην ευθύνη του 

διευθυντή να διαβεβαιώσει πως το σχολείο έχει ένα ξεκάθαρο παιδαγωγικό όραμα που 

είναι γνωστό σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ακόμη, οφείλει να είναι 

άρρηκτα δεμένος με την παιδαγωγική πρόοδο του σχολείου - παρακολουθώντας και 

αξιολογώντας την διδασκαλία, συντονίζοντας το πρόγραμμα και παρακολουθώντας την 

πρόοδο των μαθητών και να ευθυγραμμίσει τα δεδομένα και τις πρακτικές της μονάδας 

με την αποστολή του. Τέλος, πρέπει να καλλιεργήσει ένα κλίμα που υποστηρίζει την 

διδασκαλία και τη μάθηση – προστατεύοντας τον χρόνο της διδασκαλίας, προωθώντας 

την επαγγελματική ανάπτυξη, παρέχοντας κίνητρα για μάθηση στους εκπαιδευτικούς. 

Στη συνέχεια της εργασίας θα παρουσιαστούν οι σχετικές έρευνες σε ελληνικό 

και διεθνές επίπεδο και έπειτα η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας που προσπαθεί να συνδυάσει την επαγγελματική ανάπτυξη με τον οργανισμό 

μάθησης και με το προφίλ του ηγέτη που διοικεί αυτό το σχολείο. 
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4. Επαγγελματική μάθηση, Οργανισμός Μάθησης και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού 

Ηγέτη: Ερευνητική επισκόπηση 

Η σημασία της μετατροπής του σχολείου σε οργανισμό μάθησης είναι ευρέως αποδεκτή 

πια στην επιστημονική κοινότητα και πλήθος ερευνών πραγματοποιούνται συνεχώς  για 

να εξετάσουν αν ένα σχολείο εμφανίζει τα χαρακτηριστικά οργανισμού μάθησης, ποια 

αποτελέσματα επιφέρει στους μαθητές και ποια στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

αυτά, ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην μάθηση των εκπαιδευτικών αλλά και ποιος 

είναι ο ρόλος του διευθυντή τόσο στον μετασχηματισμό του οργανισμού όσο και στην 

εύρυθμη λειτουργία του. Επειδή, όμως, η έννοια προέρχεται από τον χώρο των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, η έρευνα στο χώρο των σχολείων είναι σχετικά μειωμένη σε σχέση με την 

πρώτη. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν συνοπτικά έρευνες που έχουν υλοποιηθεί 

γύρω από το υπό εξέταση θέμα, ώστε να τοποθετηθεί και η παρούσα μελέτη στο 

ερευνητικό προσκήνιο. 

4.1 Διεθνείς έρευνες 

Οι Thompson, Gregg & Niska (2004) πραγματοποίησαν έρευνα ποσοτική και ποιοτική 

σε 6 γυμνάσια για να ερευνήσουν κατά πόσο ένα σχολείο λειτουργεί ως οργανισμός 

μάθησης και τον ρόλο του ηγέτη στη δημιουργία μίας επαγγελματικής κοινότητας 

μάθησης που βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Χρησιμοποιώντας 

συνεντεύξεις σε διευθυντές και ομάδες εκπαιδευτικών (focus groups), αλλά και το 

ερευνητικό εργαλείο Learning Organization Practice Profile Survey σε εκπαιδευτικούς 

έκαναν τριγωνοποίηση και διεξήγαγαν συμπεράσματα. Συμπέραναν τόσο από τις 

συνεντεύξεις με τους διευθυντές όσο και από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις με 

ομάδες εκπαιδευτικών ότι τα σχολεία αυτά λειτουργούσαν ως οργανισμοί μάθησης. Ο 

διευθυντής τους είχε ξεκάθαρη κατεύθυνση στην επαγγελματική ανάπτυξη που είναι 

ενσωματωμένη στο χώρο εργασίας και καθορίζεται από τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν υποστήριξαν πως το να δουλεύεις σε έναν οργανισμό 

μάθησης τους βοηθά να κατευθύνουν την ενέργεια τους όπου χρειάζεται κι ότι ακόμη κι 

αν τους παίρνει πολύ χρόνο για να καταλήξουν σε μία απόφαση, καταλήγουν στη σωστή. 

Τέλος, οι ερευνητές βασισμένοι στα 6 σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα κατέληξαν 

ότι για να δημιουργηθεί ένας οργανισμός μάθησης χρειάζεται ένας ηγέτης που κατανοεί 

και υποστηρίζει τις πέντε αρχές που πρέπει να εμφανίζει ο οργανισμός μάθησης σύμφωνα 

με τον Peter Senge (συστημική σκέψη, ομαδική μάθηση, κοινό όραμα, νοητικά μοντέλα, 

προσωπική αριστεία)7, σε συνδυασμό με αποφάσεις βασισμένες σε πληροφορίες και 

                                                           
7 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. υποενότητα 2.1 σελ. 17. 
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δεδομένα, τις σχέσεις και την ανάληψη ρίσκων. Και είναι αυτά τα σχολεία που έχουν 

θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Οι Silins, Zarins & Mulford (2002) ανέπτυξαν ένα τριετές (1997-1999) 

ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Leadership for Organizational Learning and Student 

Outcomes (LOLSO) που πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο Ερευνών της 

Αυστραλίας. Από την συμμετοχή 96 σχολείων δευτεροβάθμιας της Νότιας Αυστραλίας 

και της Τανζανίας κατέληξαν στον ορισμό των οργανισμών μάθησης ως σχολείων που: 

υιοθετούν πρακτικές παρατήρησης (scanning) του περιβάλλοντος, αναπτύσσουν κοινούς 

στόχους, οργανώνουν συνεργατικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης, 

ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και την ανάληψη ρίσκων, αναθεωρούν τακτικά όλες τις 

πτυχές που σχετίζονται και επηρεάζουν τη δουλειά του σχολείου, αναγνωρίζουν και 

ενισχύουν την καλή δουλειά και παρέχουν ευκαιρίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής 

ανάπτυξης. 

Οι Silins & Mulford (2002) σε συνέχεια του προγράμματος LOLSO μελέτησαν 

τη σχέση της ηγεσίας, της οργανωσιακής μάθησης και την επίδραση των δύο στα 

αποτελέσματα των μαθητών. Ανάμεσα σε άλλα, συμπέραναν πως η ηγεσία σε έναν 

οργανισμό μάθησης είναι χαρακτηριστικό του συστήματος ή ποιότητα του οργανισμού, 

θέλοντας να υποστηρίξουν πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι με αυτόν, και πως η 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, η ηγεσία και η μάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με 

ένα σχολείο που επιδιώκει την πρόοδο. 

Οι Leithwood et al (1998) διεξήγαγαν ποιοτική έρευνα σε 111 εκπαιδευτικούς 

από 14 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας στην Columbia, το Newfoundland 

και το Ontario για να ελέγξουν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν κυρίως την οργανωσιακή 

μάθηση. Ανάμεσα σε πολλά κριτήρια ξεχώρισαν 5: η περιφέρεια στην οποία ανήκει το 

σχολείο (συμπεριλαμβανομένων του οράματος, της κουλτούρας, της δομής, της 

πολιτικής, των πόρων και της στρατηγικής της για αλλαγή), η κουλτούρα του σχολείου, 

η δομή του σχολείου, οι πολιτικές και οι πόροι του και η ηγεσία του. Πιο συγκεκριμένα 

για την ηγεσία, οι ερευνητές καταλήγουν πως οι πρακτικές του διευθυντή που θεωρούν 

οι εκπαιδευτικοί πως επηρεάζουν την μάθησή τους στο χώρο του σχολείου έχουν 

καταβολές τόσο από την μετασχηματιστική όσο και από την παιδαγωγική ηγεσία, γι’ 

αυτό κάνουν  λόγο για έναν νέο τύπο ηγεσίας στα σχολεία, που βασίζεται κατά πρώτον 

σε ότι «δουλεύει» σε κάθε σχολική μονάδα και κατά δεύτερον, στο θεωρητικό υπόβαθρο.   
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Oι Clement & Vandenberghe (2001) πήραν συνεντεύξεις από 39 εκπαιδευτικούς 

11 δημοτικών σχολείων για να μετρήσουν την άποψή τους για την προσωπική τους 

επαγγελματική ανάπτυξη και τις επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις με τα άλλα μέλη της 

ομάδας. Συμπέραναν πως όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν συναδελφικές σχέσεις με τους 

διευθυντές τους, όχι μόνο εγείρονται ευκαιρίες μάθησης, αλλά οι εκπαιδευτικοί έχουν κι 

έναν χώρο μάθησης για να επεξεργαστούν αυτές τις ευκαιρίες. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργούνται εργασιακές συνθήκες που συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη 

και έτσι μπορούν να εφαρμοστούν καινοτομίες. 

Οι Hadar & Brody (2010) πραγματοποίησαν ποιοτική έρευνα με ατομικές και 

ομαδικές συνεντεύξεις σε καθηγητές μελλοντικών εκπαιδευτικών (teacher educators) σε 

κολλέγιο του Ισραήλ. Το σημαντικότερο ανάμεσα στα ευρήματα τους ήταν ότι τα άτομα 

άλλαξαν τον τρόπο σκέψης τους μέσα από ομαδικές διεργασίες και την μεταβολή της 

ομάδας σε κοινότητα. Μέσα στην κοινότητα τα μέλη βγήκαν από την προσωπική και 

επαγγελματική τους απομόνωση και υιοθέτησαν αλλαγές στη διδακτική τους πρακτική. 

Οι ίδιοι συμπέραναν πως όχι μόνο οι γνώσεις που αποκτούσαν, αλλά κυρίως η συζήτηση 

σχετικά με τη μάθηση των φοιτητών βοήθησε να συμβεί η αλλαγή, γιατί δημιουργήθηκε 

ασφαλές περιβάλλον όπου το μοίρασμα, η τόλμη και η υποστήριξη ήταν κοινός τόπος. 

Στο σχήμα 3 συνοψίζονται αναπαραστατικά τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. 

Σχήμα 3: Τα αποτελέσματα της έρευνας των Hadar & Brody (2010)
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Οι Blasé & Blasé (2000) διεξήγαγαν έρευνα με ερωτηματολόγιο ανοιχτού τύπου 

το οποίο κατασκεύασαν οι ίδιοι για να εξετάσουν ποια χαρακτηριστικά του διευθυντή 

επηρεάζουν θετικά την διδασκαλία στην τάξη και ποια αποτελέσματα έχουν. Στην έρευνα 

συμμετείχαν 809 εκπαιδευτικοί από τρία μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών συμπέραναν πως το προφίλ του διευθυντή προσιδίαζε 

αυτό του παιδαγωγικού ηγέτη με ενισχυμένους κυρίως δύο παράγοντες: συνομιλία με 

τους εκπαιδευτικούς για να προωθήσει την αντανάκλαση των πρακτικών τους και 

προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα, για να πετύχει την 

αντανάκλαση των εκπαιδευτικών στις πρακτικές τους και τη μάθησή τους ο διευθυντής 

πρέπει να κάνει προτάσεις, παρέχει ανατροφοδότηση, αναπαριστά μοντέλα, κάνει 

ερωτήσεις και ζητά την άποψή τους, επαινεί και για να προωθήσει την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δίνει έμφαση στην μελέτη της διδασκαλίας και της 

μάθησης, υποστηρίζει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, αναπτύσσει 

σχέσεις coaching ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, ενθαρρύνει και υποστηρίζει 

προγράμματα ανασχεδιασμού, εφαρμόζει της αρχές δια βίου μάθησης, εξέλιξης και 

ανάπτυξης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του προσωπικού και εφαρμόζει την έρευνα 

δράσης για να καταλήξει σε αποφάσεις σχετικές με τη διδασκαλία. 

Η Maria Assuncao Flores (2004) πραγματοποίησε ποιοτική έρευνα σε 14 σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας της Πορτογαλίας για να ερευνήσει ποιοι παράγοντες 

επηρεάζουν την μάθηση, την επαγγελματική ανάπτυξη και την αλλαγή ιδιαιτέρως των 

νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών. Κατέληξε πως πέρα από τα προσωπικά κίνητρα, τη 

θέληση και την ατομική δέσμευση για μάθηση, οι εξωτερικοί παράγοντες που επηρέαζαν 

ήταν η κουλτούρα του σχολείου, οι εργασιακές συνθήκες και η ηγεσία. Συγκεκριμένα, 

μέσα από τις συνεντεύξεις της κατέληξε σε τρία στυλ ηγεσίας: το κανονιστικό, το 

αποτελεσματικό και το προς αποφυγή (laissez-faire) στυλ. Από αυτά το αποτελεσματικό 

στυλ προωθούσε τη μάθηση των εκπαιδευτικών, καθώς περιέγραφε τον διευθυντή που 

είναι γνώστης πληροφοριών, κατευθυνόμενος από συγκεκριμένο στόχο και παράλληλα 

ευέλικτος, ενθαρρυντικός, υποστηρικτικός βοηθητικός και κοντά στο προσωπικό.  

Οι Higgins et al. (2018) με ποσοτική έρευνα που διεξήγαγαν σε 941 

εκπαιδευτικούς σε μεγάλη αστική περιφέρεια των ΗΠΑ για να εξετάσουν αν η 

ψυχολογική ασφάλεια, ο πειραματισμός και η ηγεσία που προωθεί τη μάθηση είναι 

υποκλίμακες της οργανωσιακής μάθησης. Πράγματι κατέληξαν πως τα παραπάνω 

κριτήρια αποτελούν διακριτά κομμάτια της οργανωσιακής μάθησης και ως διακριτά είναι 
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και εύκολα μετρήσιμα. Σημείωσαν όμως, πως για να υφίσταται οργανωσιακή μάθηση 

είναι απαραίτητη η παρουσία και των τριών στοιχείων σε ένα σχολείο. 

Σε έρευνα των Levine & Marcus (2010) σχετικά με το πώς προάγεται η μάθηση 

των εκπαιδευτικών μέσα από την συνεργασία τους, αναδείχθηκαν δύο παράγοντες 

εξαιρετικά σημαντικοί στην επιρροή τους ως προς τις ευκαιρίες μάθησης: η δομή της 

συνεργατικής δραστηριότητας και η εστίαση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Οι Scribner et al (1999) με διετή ποιοτική έρευνα σε 27 σχολεία πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας κατέληξαν ότι τα σχολεία βρίσκονται σε μία διαμάχη ανάμεσα στην 

γραφειοκρατία και την επαγγελματική κοινότητα και είναι 4 οι οργανωσιακοί παράγοντες 

που μπορούν να επηρεάσουν την εδραίωση της επαγγελματικής κοινότητας: η ηγεσία, η 

οργανωσιακή μνήμη8, οι οργανωσιακές προτεραιότητες και η δόμηση του χώρου και του 

χρόνου εργασίας των εκπαιδευτικών. Ανεκτίμητης αξίας για να διατηρηθεί η 

επαγγελματική κοινότητα έπειτα από την εδραίωσή της είναι η μάθηση του διπλού 

βρόχγου, η οποία αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα. 

Οι Thoonen et al. (2011) πραγματοποίησαν ποσοτική έρευνα με 509 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από 32 δημοτικά σχολεία της Ολλανδίας για να 

εξετάσουν την επιρροή που ασκούν οι πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας, οι 

οργανωσιακές συνθήκες του σχολείου, οι παρακινητικοί παράγοντες και η μάθηση των 

εκπαιδευτικών στις διδακτικές τους πρακτικές. Συμπέραναν πως η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε δράσεις επαγγελματικής μάθησης, ιδίως ο πειραματισμός και η 

ανασκόπηση των δράσεών τους, συμβάλλουν στις πρακτικές τους. Από τους 

παρακινητικούς παράγοντες ο σημαντικότερος ήταν η αίσθηση αυτό-

αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και δευτερεύοντες οι οργανωσιακές συνθήκες 

του σχολείου και οι ηγετικές πρακτικές για τη μάθηση. Τέλος, κατέληξαν πως οι 

πρακτικές της μετασχηματιστικής ηγεσίας εγείρουν την επαγγελματική μάθηση των 

εκπαιδευτικών και τους παρέχουν κίνητρα, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις συνθήκες του 

σχολείου. 

Στην ίδια άποψη καταλήγουν και οι Hamzah et al (2011) για την σχέση της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας στην ανάπτυξη και εξέλιξη ενός οργανισμού μάθησης. 

                                                           
8  Στο κείμενο αναφέρεται ως οργανωσιακή ιστορία (organizational history), αλλά στην εργασία έχει 

υιοθετηθεί η έννοια της οργανωσιακής μνήμης ήδη από την ανάπτυξη της θεωρίας σε προηγούμενη 

ενότητα. 
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Διεξήγαγαν ποσοτική έρευνα με 285 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς από σχολεία 

δευτεροβάθμιας, στα οποία τόσο οι πρακτικές μετασχηματιστικής ηγεσίας όσο και 

δράσεις σχετικές με οργανισμό μάθησης από την μεριά των εκπαιδευτικών ήταν 

υπαρκτές σε υψηλό επίπεδο. Επίσης, εντόπισαν μία σημαντική, προοδευτική, θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στην εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας από τους διευθυντές 

και την συμμετοχή σε δράσεις οργανισμού μάθησης από τους εκπαιδευτικούς. 

O Bredeson (1989) πήρε συνεντεύξεις από 10 διευθυντές (5 δημοτικού σχολείου 

και 5 γυμνασίου) οι οποίοι πραγματοποιούσαν ανασχεδιασμό στην επαγγελματική ζωή 

(worklife) των εκπαιδευτικών και των διευθυντών και εφάρμοζαν την κατανομή στη 

λήψη αποφάσεων και αυξημένη επαγγελματική αυτονομία. Ανάμεσα στις πρακτικές που 

προέκυψαν από τις συζητήσεις πως συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών 

είναι η κατανομή της διοίκησης, η ετοιμότητα για επαγγελματική εξέλιξη, η εποπτεία του 

ηγέτη, ο διαθέσιμος χρόνος, η διεύρυνση των ορίων, η βελτίωση της επαγγελματικής 

εικόνας των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, το να εισακούγονται οι γνώμες των 

εκπαιδευτικών, η κατανεμημένη επαγγελματική σκέψη και η διαχείριση της «δύναμης» 

κατά την ενδυνάμωση. 

Οι Wahlstrom & Louis (2008) ερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζονται 

οι διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών από τη σχέση τους με τον διευθυντή, με τους 

άλλους εκπαιδευτικούς και την προσωπική τους άποψη για την αποτελεσματικότητά 

τους. Για την έρευνα επεξεργάστηκαν δεδομένα ενός μεγαλύτερου ερευνητικού 

προγράμματος από τη Wallace Foundation, το Learning for Leadership. Αναφορικά με 

τον διευθυντή, υποστηρίζουν πως η κατανομή της ηγεσίας έχει θετική συσχέτιση με την 

εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών προς το πρόσωπό του. Διευρύνοντας την λήψη 

αποφάσεων και συμπεριλαμβάνοντας και άτομα που δεν έχουν διοικητική αρμοδιότητα 

(δηλαδή τους εκπαιδευτικούς) είναι πολύ σημαντικό βήμα για να βελτιωθεί το κλίμα του 

σχολείου και η διδασκαλία. Όσον αφορά τις σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους 

συμπέραναν πως οι ίδιες πρακτικές δεν έχουν το ίδιο αντίκτυπο σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς και πρότειναν περαιτέρω έρευνα σε αυτό το κομμάτι, αν όμως κάνουμε 

λόγο για μία ισχυρή επαγγελματική κοινότητα μάθησης, τότε ίσως και ο ρόλος του 

διευθυντή να είναι περισσότερο σιωπηλός και στο παρασκήνιο.   

Οι Poekert, Alexandrou & Shannon (2016) διεξήγαγαν ποιοτική έρευνα με 

συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς-ηγέτες στις ΗΠΑ. Σε δεύτερη φάση εφάρμοσαν έρευνα 

για τον εκπαιδευτικό-ηγέτη σε ομάδες εστίασης (focus groups) για να ελεγχθεί η 
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αξιοπιστία της και στην συνέχεια, τρίτη και τελική φάση, εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε 

στην Αγγλία, την Ιρλανδία, την Σκωτία και την Ουαλία. Βασικό αποτέλεσμα της έρευνάς 

τους ήταν ότι όταν οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τους 

παρέχεται ένα πρόγραμμα εξειδικευμένης επαγγελματικής ανάπτυξης και έχουν την 

ευκαιρία να ηγηθούν, τότε παίζουν σημαντικό ρόλο στην βελτίωση του σχολείου. 

Υποστήριξαν ακόμη, πως η ανάπτυξη της ηγεσίας είναι μία επαναλαμβανόμενη κι όχι 

ευθύγραμμη εμπειρία και έχει ως στόχο της τόσο την προσωπική ανάπτυξη, όσο και την 

ανάπτυξη του δάσκαλου, του ερευνητή και του ηγέτη ταυτόχρονα. Η ανάπτυξη της 

ηγεσίας των εκπαιδευτικών (teacher leadership) τοποθετείται στο περιεχόμενο της 

σχολικής τάξης, του σχολείου και της κοινότητας. Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών 

με το περιεχόμενο δημιουργεί βρόγχους ανατροφοδότησης που είτε διευκολύνουν την 

επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων είτε προκαλούν τους εκπαιδευτικούς για 

περαιτέρω ανάπτυξη.  

Με αυτή την μορφή ηγεσίας συμφωνούν και οι Szeto και Cheng (2017) που 

πραγματοποίησαν μελέτη περίπτωσης με συνεντεύξεις και καταγραφή παρατηρήσεων 

για να εξετάσουν την αλληλεπίδραση του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στην 

ανάπτυξη της ηγεσίας σε μία ομάδα νέων εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως 

οι νέοι εκπαιδευτικοί μπορούσαν να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους είτε επίσημα είτε 

ανεπίσημα. Η ανάπτυξη της ηγεσίας των εκπαιδευτικών απαιτεί δομική και τακτική 

επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και ενθάρρυνση για την συνεχιζόμενη 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Τρία πράγματα που επηρεάζουν στην αλληλεπίδραση του 

διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς με στόχο την ανάπτυξη των ηγετικών τους 

χαρακτηριστικών είναι: έμπνευση, ενδυνάμωση και προτροπή. 

Σε έρευνα των Silins & Mulford (2004) για το ποιες πρακτικές του ηγέτη 

επηρεάζουν την ανάπτυξη της ηγεσίας των εκπαιδευτικών, συμπέραναν πως οι 

διευθυντές των οργανισμών μάθησης εφαρμόζουν δομές που υποστηρίζουν την από 

κοινού λήψη αποφάσεων και την κατανομή της ηγεσίας και παρέχουν ατομική 

υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς ώστε να μπορέσουν τόσο να μάθουν όσο και να 

ηγηθούν. 

4.2 Ελληνικές έρευνες  

 

Σε αντίθεση με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ελληνική ερευνητική επισκόπηση έχει ενταθεί 

μόλις την τελευταία δεκαετία, τόσο σε επίπεδο σχολικών μονάδων όσο και σε 
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επιχειρήσεων, όπως χρηματοοικονομικών (Αργυροπούλου, 2010), ναυτιλιακών 

(Γεωργαντά, 2009) και διαφημιστικών (Dekoulou & Trivellas, 2015).  

Η Ζαρούχα (2008) πραγματοποίησε ποσοτική έρευνα σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό 

οργανισμό της Θεσσαλονίκης το Μάρτιο του 2008 με συμμετέχοντες 290 εργαζόμενους 

και 20 στελέχη. Μέσω της έρευνάς της επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του ερευνητικού 

εργαλείου των Yang et al. DLOQ στην εκτενή του μορφή, ενώ παράλληλα συμπέρανε 

ότι ο υπό μελέτη οργανισμός εμφάνιζε χαρακτηριστικά οργανισμού μάθησης.  

Η Βύσσα (2009) πραγματοποίησε ποσοτική έρευνα με αυτοσχέδιο 

ερωτηματολόγιο 59 ερωτήσεων και 9 αξόνων σε εκπαιδευτικό όμιλο με μαθητές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Εντόπισε φιλικό κλίμα ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και στυλ ηγεσίας που ενισχύει τις ανθρώπινες σχέσεις. Όμως τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά προς διερεύνηση όπως η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συμμετοχή στη 

λήψη αποφάσεων, η ομαδική μάθηση και η ενίσχυση και η ανταμοιβή εμφάνιζαν πολύ 

χαμηλά ποσοστά. 

Η Μπινιάρη (2012) κατά τη διδακτορική διατριβή της πραγματοποίησε τριετή 

έρευνα με ερωτηματολόγια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και με συνεντεύξεις και 

ομάδες εστίασης, αλλά και παρακολούθηση (shadowing) σε δημόσιο Γυμνάσιο της 

Αττικής. Η έρευνα έδειξε ότι ο διευθυντής έχει την απόλυτη εξουσία και ο ρόλος του 

είναι ξεκάθαρα διακριτός από τους εκπαιδευτικούς. Η ηγεσία δεν συνδεόταν με τη 

μάθηση, η οποία ακολουθούσε πολύ παραδοσιακά μοντέλα κι έτσι η ερευνήτρια 

κατέληξε πως τα ελληνικά σχολεία δεν έχουν αναπτύξει χαρακτηριστικά οργανισμών 

μάθησης (ό.π. σελ. 542-545). 

Ο Αποστολόπουλος (2014) παρουσίασε τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού 

προγράμματος όπου συμμετείχαν εθελοντικά 56 εκπαιδευτικοί και 146 μαθητές από 12 

σχολεία της Αττικής. Βάση αυτού προέκυψε ότι η αξιολόγηση της διδασκαλίας μεταξύ 

συναδέλφων είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς, δημιουργεί θετικά συναισθήματα, 

συμβάλλει στην προσωπική βελτίωση και αναβαθμίζει το επίπεδο επικοινωνίας και 

συνεργασίας των εκπαιδευτικών. Ισχυρή συσχέτιση είχαν οι αντίστοιχες αξιολογήσεις 

των μαθητών, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι μαθητές αποτελούν πολύτιμη πηγή 

αξιολόγησης της παρεχόμενης προς αυτούς διδασκαλίας. Ο ερευνητής καταλήγει να 

προτείνει την εφαρμογή του προγράμματος στα ελληνικά σχολεία ως εργαλείο 

αυτοαξιολόγησής τους με στόχο την βελτίωσή τους. 
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Η Μπούσιου (2015) επιχείρησε εθνογραφική μελέτη και ημι-πειραματική 

παρέμβαση σε δύο δημοτικά σχολεία του Νομού Σερρών με στόχο να εξετάσει αν θα 

εμφανιστούν αμυντικοί μηχανισμοί στην προσπάθεια αλλαγής του σχολείου σε 

οργανισμό μάθησης. Κατέληξε πως «οι αμυντικές στρατηγικές που αναπτύσσονται σε 

μία ομάδα και σε έναν σχολικό οργανισμό, μπορούν να εμποδίσουν την αλλαγή, καθώς 

κατορθώνουν να απομακρύνουν τα μέλη του οργανισμού από αυτόν και από τους 

στόχους του» (ό.π. σελ 55). 

Η Σαμαρά (2015) μέσα από την ποσοτική έρευνα που υλοποίησε σε 76 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Γ’ ΕΛΜΕ της Α’ Αθήνας κατέληξε 

πως οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στις οποίες κυρίως συμμετέχουν οι 

εκπαιδευτικοί τα τελευταία 2 χρόνια  είναι οι συζητήσεις με συναδέλφους και τα 

σεμινάρια εντός και εκτός της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η 

επαγγελματική τους ανάπτυξη επηρεάζεται κυρίως από τις συζητήσεις με τους 

συναδέλφους τους για θέματα διδασκαλίας, η μελέτη αρθρογραφίας και τα σεμινάρια και 

λιγότερο η συνεργασία με άλλα σχολεία και η συμμετοχή σε δίκτυα εκπαιδευτικών. Οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν ελάχιστα ικανοποιημένοι από τις 

ευκαιρίες τους να εφαρμόσουν νέες δεξιότητες που απέκτησαν και από τον βαθμό 

συμμετοχής τους στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου τους. Οι 

διευθυντές φαίνονται να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για ευκαιρίες 

επαγγελματικής ανάπτυξης, με τους δεύτερους να είναι μέτρια έως αρκετά 

ικανοποιημένοι από την άσκηση της ηγεσίας στο σχολείο τους. Οι λέξεις που κυρίως 

χαρακτηρίζουν τους διευθυντές τους είναι υποστήριξη, διαχείριση, ανοικτότητα και 

κυρίως ηθικότητα. 

Η Αποστολοπούλου (2016) πραγματοποίησε ποσοτική έρευνα με 125 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας του Ν. Αχαΐας και το ερωτηματολόγιο 

που χρησιμοποίησε ήταν το DLOQ των Marsick & Watkins (σύντομη εκδοχή). 

Συμπέρανε πως οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση, κλίνουν προς 

τον μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε οργανισμό μάθησης και θεωρούν πως ο 

ρόλος του ηγέτη πρωτοστατεί σε αυτή τη διαδικασία. Τα χαρακτηριστικά που κυρίως 

εμφανίζονται στα σχολεία είναι η ελεύθερη ανταλλαγή πρακτικών, η επαγγελματική 

ανάπτυξη, η συνεργασία και η συνεχής βελτίωση. 

Η Παπάζογλου (2016)  διεξήγαγε ποσοτική έρευνα σε 31 δημοτικά σχολεία της 

Β’ Αττικής με 255 συμμετέχοντες. Στόχος της ήταν να εξετάσει αν τα σχολεία 
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εμφανίζουν χαρακτηριστικά οργανισμού μάθησης και ποιο στυλ ηγεσίας υιοθετούν οι 

διευθυντές αυτών των μονάδων. Τα ερευνητικά εργαλεία ήταν το DLOQ στη σύντομη 

εκδοχή του και το MLQ (για τη μέτρηση της ηγεσίας) και τα αποτελέσματα έδειξαν πως 

οι εκπαιδευτικοί θεωρούν καθοριστικό το ρόλο της ηγεσίας στη μετατροπή του σχολείου 

σε οργανισμό μάθησης - και κυρίως της μετασχηματιστικής ηγεσίας. 

Η Παπαϊωάννου (2017) διεξήγαγε ποσοτική έρευνα με 193 συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου. Ανάμεσα σε άλλα 

ευρήματα που συμφωνούν και με τις προαναφερθείσες έρευνες σχετικά με το πώς ο 

διευθυντής του σχολείου συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, 

κατέληξε και σε μία σημαντική διαπίστωση. Ο διευθυντής πρέπει να καλλιεργεί υψηλές 

προσδοκίες μάθησης τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί μ’ 

αυτό τον τρόπο αναδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να λειτουργεί το σχολείο ως κοινότητα 

μάθησης και ο διευθυντής ως εκπαιδευτικός ηγέτης που ενδιαφέρεται για τη μάθηση 

όλων, μαθητών, εκπαιδευτικών και τη δική του και λειτουργεί έτσι ως υπόδειγμα. 

Από την ποσοτική έρευνα της Ταγάρη (2017) σε 216 εκπαιδευτικούς της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Ηλείας προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως 

ο διευθυντής παίζει καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε 

μανθάνοντα οργανισμό και οι πρακτικές του που έχουν υψηλότερη προτίμηση είναι η 

ψυχική ενθάρρυνση, η πρόκληση καινοτομιών και η διαμόρφωση σχεδίου. Ακολουθούν 

η έμπνευση κοινού οράματος και η ενεργοποίηση συνεργατών. Η ερευνήτρια προτείνει 

πως οι πρακτικές αυτές πηγάζουν μέσα από τα μοντέλα ηθικής, μετασχηματιστικής και 

κατανεμημένης ηγεσίας. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως ο διευθυντής ενός 

οργανισμού μάθησης είναι επίσης, μέτοχος της μαθησιακής διαδικασίας αφού υιοθετεί 

μεθόδους και πρακτικές με στόχο τη μάθηση των μαθητών. 

Ο Κρόκος (2017) υλοποίησε ποσοτική έρευνα σε δημόσιες σχολικές μονάδες της 

δευτεροβάθμιας στην περιοχή της Δυτικής Αττικής με 191 συμμετέχοντες και κατέληξε 

πως οι εκπαιδευτικοί είναι θετικά διακείμενοι απέναντι στις τεχνικές επαγγελματικής 

μάθησης στο σχολείο και βρέθηκε θετική συσχέτιση με την συμβολή τους στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη.  Από τις πρακτικές επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο 

πρώτη ήταν η ανάληψη του ρόλου ως υποστηρικτή/κριτικού φίλου. Απέδειξε ακόμη πως 

ο συνδυασμός εφαρμογής πρακτικών της μετασχηματιστικής και της συναλλακτικής 

ηγεσίας συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και μάλιστα 
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υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στις μορφές ηγεσίας και τις τεχνικές επαγγελματικής 

μάθησης στο σχολείο.  

Ο Παπαδόπουλος (2017)  πραγματοποίησε ποιοτική έρευνα με ημι-δομημένη 

συνέντευξη σε 10 εκπαιδευτικούς (με θέση ευθύνης, με τάξη και ειδικότητες) που 

εργάζονταν σε δημοτικά σχολεία της Ημαθίας. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έδειξαν 

πως παρότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να συνεισφέρουν θετικά στην βελτίωση της σχολικής 

τους μονάδας , εκφράζουν σκεπτικισμό σχετικά με το αν η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση 

μπορεί να ενσωματώσει τέτοιες αντιλήψεις. Η πολιτική επιμόρφωσης που ακολουθείται 

είναι εξωτερικά υποκινούμενη και δεν φαίνεται να είναι πρώτης προτεραιότητας, 

ασχέτως με το πόσο σημαντική καταδεικνύεται συνεχώς. 

Η Καλατζή (2017) με την ποσοτική έρευνά της σε 100 εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούσαν τουλάχιστον 5 χρόνια στην ίδια σχολική μονάδα της Α’ Περιφέρειας 

Πειραιά αποτύπωσε την άποψη των εκπαιδευτικών ότι παρόλο που είναι πρόθυμοι να 

υιοθετήσουν την αλλαγή και να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της σχολικής τους 

μονάδας σε οργανισμό μάθησης, «η πολιτική του επίσημου κράτους δυσχεραίνει την 

εξελικτική τους προσπάθεια, ακολουθώντας μία τυπολατρική εφαρμογή καινοτόμων 

προγραμμάτων, εναλλακτικών δράσεων και επιμορφωτικών ημερίδων, χωρίς να 

αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εμπλεκόμενων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία» (ό.π. σελ. 100). Την ίδια άποψη έχουν και για τους διευθυντές 

που ενώ φαίνεται πως είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν το όραμα μίας αυτοδιοικούμενης 

εκπαιδευτικής μονάδας, «η υφιστάμενη εκπαιδευτική πολιτική δεν υποκινεί το 

σχηματισμό κοινωνικών δικτύων επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική κοινωνία, 

στερώντας από τον οργανισμό πληροφορίες που αφορούν τη δυναμική του» (ό.π. σελ. 

103). 
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Β’ Μέρος: Έρευνα 

5.1 Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε δράσεις επαγγελματικής μάθησης, που συντελούν στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, μελετάται αν τα σχολεία των εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στην έρευνα εμφανίζουν, σύμφωνα με την γνώμη τους, στοιχεία 

οργανισμών μάθησης, μέσα στα οποία πραγματοποιείται η επαγγελματική τους μάθηση. 

Τέλος, διερευνάται, η γνώμη των συμμετεχόντων για τις πρακτικές των διευθυντών τους 

που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

5.2 Ερευνητικές υποθέσεις 

1. Με βάση ευρήματα σύγχρονων ερευνών (Αποστολοπούλου, 2016 : Παπάζογλου, 

2016 : Ταγάρη, 2017) τα ελληνικά δημόσια σχολεία τείνουν να μετασχηματιστούν 

σε οργανισμούς μάθησης. Αναμένεται πως οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα 

θα θεωρούν πως οι σχολικές μονάδες στις οποίες εργάζονται θα εμφανίζουν στοιχεία 

οργανισμού μάθησης. 

2. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι στα σχολεία που λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης 

προωθείται η επαγγελματική μάθηση των ίδιων των εκπαιδευτικών που εργάζονται 

σε αυτά (Clement & Vandenberghe, 2001: Hadar & Brody, 2010 : Levine & Marcus, 

2010 : Thoonen et al., 2011). Αναμένεται πως εφόσον τα σχολεία των εκπαιδευτικών 

που συμμετέχουν στην έρευνα εμφανίζουν, κατά τη γνώμη τους, στοιχεία 

οργανισμού μάθησης, οι ίδιοι θα συμμετέχουν σε δράσεις επαγγελματικής μάθησης 

που συντελούν στην  επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

3. Έχει αποδειχθεί πως ο ρόλος της ηγεσίας, με συγκεκριμένες πρακτικές, μπορεί να 

επηρεάσει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Leithwood et al., 1998 

: Maria Assuncao Flores, 2004 : Κρόκος, 2017). Αναμένεται πως σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών οι διευθυντές των σχολικών μονάδων 

στις οποίες υπηρετούν θα χρησιμοποιούν πρακτικές που θα συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους..  

4. Σύμφωνα με τις έρευνες των Leithwood et al. (1998), Scribner et al. (1999), Silins & 

Mulford (2002), Hamzah et al. (2011), Αποστολοπούλου (2016), Παπάζογλου 

(2016), Ταγάρη (2017)  ο διευθυντής παίζει καθοριστικό ρόλο στο μετασχηματισμό 

της σχολικής μονάδας σε μανθάνοντα οργανισμό, που προωθεί την μάθηση των 

εκπαιδευτικών. Συνεπώς, αναμένεται και στην παρούσα έρευνα πως οι 

συμμετέχοντες θα θεωρούν ότι ο διευθυντής τους με τις πρακτικές που εφαρμόζει θα 
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επιδρά στην εμφάνιση στοιχείων οργανισμού μάθησης στα σχολεία που 

συμμετέχουν στην έρευνα. 

5. Η έρευνα των  Silins & Mulford (2002) έδειξε πως η οργανωσιακή μάθηση είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τον οργανισμό μάθησης. Παράλληλα, οι Clarke & 

Wilcockson (2001) υποστήριξαν ότι η οργανωσιακή και η επαγγελματική μάθηση 

είναι δύο έννοιες αμφίδρομες και για να υπάρχει η μία πρέπει να υπάρχει και η άλλη. 

Στην παρούσα έρευνα αναμένεται πως, εφόσον τα σχολεία στα οποία εργάζονται οι 

συμμετέχοντες λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης, οι ίδιοι θα παίρνουν μέρος σε 

δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης. 

6. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά θα επηρεάζουν το επίπεδο της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και τις αντιλήψεις τους για τον οργανισμό μάθησης 

και τις ηγετικές πρακτικές των διευθυντών τους.  

 

5.3 Μεθοδολογία της έρευνας  

5.3.1 Μέθοδος 

Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος της ποσοτικής εμπειρικής έρευνας 

με δομημένο ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η επιλογή 

της μεθόδου έγινε καθώς ενδείκνυται για την συλλογή πολλών πληροφοριών σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, αλλά και γιατί η στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων θα βοηθήσει 

στο να επαληθευτούν ή να απορριφθούν οι υποθέσεις που σχετίζονται με το υπό 

διερεύνηση θέμα. 

5.3.2 Δείγμα  

Το δείγμα αποτελείται από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί, 

Δάσκαλοι και Εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων) που εργάζονται σε δημόσιες σχολικές 

μονάδες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Έγινε περιορισμός σε αυτή την περιοχή γιατί είναι 

περιοχή εργασίας και της ερευνήτριας και θα ήταν ευκολότερο να έχει πρόσβαση στα 

σχολεία.  

Από τους συμμετέχοντες 114 είναι γυναίκες (80,3%), γεγονός που αποδεικνύει το 

γυναικοκρατούμενο του επαγγέλματος. Επίσης, 91 έχουν μεταπτυχιακό, διδακτορικό και 

διδασκαλείο (64,1%), 15 δεύτερο πτυχίο (10,6%) και 36 δεν απάντησαν (25,4%). Στο 

δείγμα συμμετέχουν 96 δάσκαλοι (67,6%), 24 νηπιαγωγοί (16,9%) και 22 εκπαιδευτικοί 

ειδικότητας (15,5%). Ο μέσος όρος ηλικίας 41,5 (Τ.Α.= 9,61), μέσος όρος προϋπηρεσίας 

ως εκπαιδευτικός 17 χρόνια (Τ.Α.= 8,84) και ο μέσος όρος στην τρέχουσα σχολική 

μονάδα 7 χρόνια (Τ.Α.= 6,55). Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί έχουν 
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εργαστεί κατά μέσο όρο σε 6 σχολικές μονάδες (Τ.Α. = 4,02) και αφιερώνουν 

εβδομαδιαίως περίπου 8 ώρες (Τ.Α. = 5,84) για την οργάνωση της διδασκαλίας τους.  

 

Πίνακας 1.  Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

Δημογραφικά στοιχεία 

 Συχνότητα Ποσοστό επί % 

Φύλο     

Άντρας 28 19,7 

Γυναίκα 114 80,3 

Σύνολο 142 100,0 

Σπουδές πέρα του πτυχίου διορισμού     

Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό/Διδασκαλείο 91 64,1 

Δεύτερο Πτυχίο 15 10,6 

Δεν απάντησαν 36 25,4 

Σύνολο 106 74,6 

Εργασία σε     

Νηπιαγωγείο 24 16,9 

Δημοτικό 118 83,1 

Σύνολο 142 100,0 

Θέση εργασίας     

Νηπιαγωγός 24 16,9 

Δάσκαλος 96 67,6 

Εκπαιδευτικός Ειδικότητας 22 15,5 

Σύνολο 142 100,0 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Ηλικία 41,5  9,61 

Προϋπηρεσία 17  8,84 

Προϋπηρεσία στην τρέχουσα σχολική μονάδα 7  6,55 

Σχολικές μονάδες που έχουν εργαστεί 6  4,02 

Εβδομαδιαίος χρόνος οργάνωσης διδασκαλίας 8  5,84 

 

5.3.3 Ερευνητικό εργαλείο 

Το εργαλείο της έρευνας είναι ένα ερωτηματολόγιο με 4 μέρη, το οποίο προέκυψε από 

ένωση και προσαρμογή τμημάτων από άλλα ερωτηματολόγια.  

 

Α’ Μέρος – Δημογραφικά στοιχεία 

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου υπάρχουν κριτήρια που απαντούν στο φύλο, την 

ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας γενικά του εκπαιδευτικού, αλλά και ειδικά στη 

συγκεκριμένη σχολική μονάδα, τον αριθμό των σχολικών μονάδων στις οποίες έχει 

εργαστεί, οι τάξεις στις οποίες έχει διδάξει και αν εργάζεται σε Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό, 

την ειδικότητα που έχουν, τον χρόνο που αφιερώνουν για να προετοιμάσουν τη 
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διδασκαλία τους, αλλά και τις  σπουδές πέρα από το πτυχίο διορισμού τους. Τα στοιχεία 

αυτά είναι απαραίτητα για την διεξαγωγή συμπερασμάτων και συσχετίσεων βάση των 

δημογραφικών δεδομένων των συμμετεχόντων. 

 

Β’ Μέρος – Επαγγελματική μάθηση 

Για την συλλογή των στοιχείων αξιοποιήθηκαν με κάποια προσαρμογή συγκεκριμένες 

ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε ο Κρόκος (2017) σε έρευνα που 

διεξήγαγε με τίτλο «Επαγγελματική Μάθηση στο σχολείο, Επαγγελματική Ανάπτυξη 

των Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτική Ηγεσία: Διερεύνηση της Σχέσης στις Σχολικές 

Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Οι ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο του 

Κρόκου (ό.π.) επιλέχθηκαν από το ερωτηματολόγιο TALIS9 (Teaching and Learning 

International Survey) και πιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς των 

εκπαιδευτικών.  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις που αφορούσαν στην 

τυπική επαγγελματική μάθηση: η κατοχή πιστοποίησης υπολογιστών,  η συμμετοχή σε 

βιωματικά εργαστήρια και σεμινάρια και στην άτυπη επαγγελματική μάθηση: η 

συμμετοχή σε κάποιο δίκτυο εκπαιδευτικών, η διεξαγωγή έρευνας σχετικής με το 

επάγγελμά, αν έχει λειτουργήσει ως μέντορας για κάποιο συνάδελφό του και η μελέτη 

βιβλιογραφίας σχετικής με το επάγγελμα. Οι ερωτήσεις που αφορούν στην τυπική 

επαγγελματική μάθηση απαντώνται με «Ναι» ή «Όχι» και όσες αφορούν στην άτυπη 

επαγγελματική μάθηση απαντώνται με 5βαθμη κλίμακα Likert από το «καθόλου» έως το 

«πάρα πολύ».  

 

Γ’ Μέρος – Οργανισμός μάθησης 

Στην ενότητα αυτή οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφοράς σχετικά με το αν η σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται εμφανίζει τα 

στοιχεία του οργανισμού μάθησης που περιγράφονται. Πρόκειται για το ερωτηματολόγιο 

Dimensions of Learning Organization Questionnaire των Marsick V. και Watkins K. 

                                                           
9 Το ερωτηματολόγιο TALIS αποτελεί ερευνητικό εργαλείο του Ο.Ο.Σ.Α. για την μελέτη και αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και στον κόσμο και μελετά συγκεκριμένα τους 

εκπαιδευτικούς, τις διδακτικές πρακτικές τους και τα σχολικά περιβάλλοντα. Η έρευνα πραγματοποιείται 

κάθε πέντε χρόνια από τον  Ο.Ο.Σ.Α., που επιλέγει σχολεία από διάφορες χώρες για να συμμετέχουν στην 

έρευνα. Η έρευνα έχει πραγματοποιηθεί ήδη 3 φορές (2008,2013,2018) και στοχεύει στην διεξαγωγή 

συμπερασμάτων και συγκρίσιμων δεικτών, ώστε να προτείνονται βελτιώσεις στις εκπαιδευτικές πολιτικές 

που εφαρμόζουν οι χώρες (Κρόκος Σ. Ε., 2017).  
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(2003), όπου οι ερωτήσεις απαντώνται με 5-βαθμη κλίμακα Likert από το «Σχεδόν ποτέ» 

έως το «Σχεδόν πάντα».  

 

Δ’ Μέρος – Ηγετικές πρακτικές για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου οι εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν 

ποιες από τις πρακτικές του διευθυντή απαντώνται στη σχολική μονάδα στην οποία 

εργάζονται. Οι ερωτήσεις του μέρους αυτού προκύπτουν από τμήματα των 

ερωτηματολογίων: 1. Teacher Survey (Wahlstrom & Louis, 2008), 2. το εργαλείο που 

χρησιμοποίησαν οι Leithwood & Jantzi (2006) για την έρευνα England’s National 

Literacy & Numeracy Practices και 3. το εργαλείο Principal Instructional Management 

Rating Scale (PIMRS) (Hallinger & Wang, 2015). Τα παραπάνω εργαλεία μετρούν 

αντίστοιχα την κατανεμημένη, την μετασχηματιστική και την παιδαγωγική ηγεσία και 

έγινε επιλογή μόνο των τμημάτων τους που εξετάζουν τις πρακτικές των ηγετών που 

προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Συνολικά τα κριτήρια που 

αξιοποιήθηκαν είναι 30 και απαντώνται με 5-βαθμη κλίμακα Likert με το 1 να αντιστοιχεί 

στο «Σχεδόν ποτέ» και το 5 στο «Σχεδόν πάντα». 

 

5.3.4 Διεξαγωγή της έρευνας 

Καθώς το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε υποκλίμακες στην αγγλική γλώσσα, αρχικά, 

εφαρμόστηκε η μέδοθος της διπλής μετάφρασης για τη στάθμιση των υποκλιμάκων του 

ερωτηματολογίου στα ελληνικά δεδομένα. Μεταφράστηκαν από τα Αγγλικά στα 

Ελληνικά από Ελληνίδα καθηγήτρια Αγγλικών και από τα Ελληνικά στα Αγγλικά από 

καθηγήτρια Αγγλικών με μητρική γλώσσα τα Αγγλικά που μιλούσε και ελληνικά.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε 

12 συμμετέχοντες, οι οποίοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο υπό την εποπτεία της 

ερευνήτριας, ώστε να απευθύνουν τυχόν απορίες στην ίδια, αλλά και προτάσεις 

βελτίωσης της διατύπωσης κάποιων ερωτήσεων με στόχο την καλύτερη εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Μάιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2018 με 

έντυπο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιείχε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την έρευνα και διευκρινιζόταν ότι η συμμετοχή είναι εθελοντική και ότι 

διασφαλιζόταν η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 



68 
 

διαρκούσε λιγότερο από 15 λεπτά και στο τέλος του, όποιος ήθελε, μπορούσε να 

καταγράψει e-mail επικοινωνίας, ώστε να του αποσταλούν τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας. 

Αποτελεί μία μη πιθανοτική μέθοδο δειγματοληψίας, όπου σύμφωνα με τον Bailey (όπως 

αναφέρεται στο Penrod, Preston, Cain, & Starks, 2003, σελ. 102) οι αρχικοί 

συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας χρησιμοποιούνται ως πληροφοριοδότες άλλων 

ατόμων που πληρούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να συμμετάσχουν στην έρευνα. 

Τα δείγματα μη πιθανότητας δεν επιτρέπουν την ίση δυνατότητα συμμετοχής όλων των 

ατόμων στη διεξαγωγή της έρευνας και για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα της έρευνας 

δεν είναι γενικεύσιμα. Ωστόσο στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η συγκεκριμένη 

μέθοδος, λόγω του περιορισμένου χρόνου της ερευνήτριας. 

Πιο συγκεκριμένα, η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή με 10 δασκάλους/δασκάλες, 4 

νηπιαγωγούς και 3 καθηγητές ειδικοτήτων που εργάζονται σε δημόσια δημοτικά σχολεία 

ή νηπιαγωγεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι ίδιοι τους συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας και στη συνέχεια το έδωσαν και στους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής μονάδας που εργάζονται. Για να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα του δείγματος, 

στην έρευνα συμμετείχαν μόνο εκπαιδευτικοί που ήταν πρόθυμοι να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο και περίπου ίσος αριθμός συμμετεχόντων από κάθε σχολική μονάδα. Η 

δυσκολία σε αυτό ήταν ότι στα νηπιαγωγεία συνήθως εργάζονται λιγότεροι εκπαιδευτικοί 

από ότι στα δημοτικά σχολεία, ως εκ τούτου οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν στην έρευνα 

είναι λιγότεροι. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που προέκυψαν στο σύνολο του 

δείγματος είναι πολύ λιγότεροι.  

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 157 ερωτηματολόγια, εκ των οποίων 15 κρίθηκαν άκυρα, άρα 

το σύνολο των συμμετεχόντων είναι 142. Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν και 

επεξεργάστηκαν στο στατιστικό πακέτο SPSS (έκδοση 23). Αρχικά, στον έλεγχο της 

αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια στη 

περιγραφική και επαγωγική στατιστική, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

5.3.5 Αξιοπιστία 

Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου που κατασκευάστηκε, εφαρμόστηκε 

έλεγχος Cronbach’s α. Για τις 21 ερωτήσεις της κλίμακας του Οργανισμού Μάθησης 

συνολικά α= 0,938, ενώ ξεχωριστά η Διερεύνηση και Πρωτοβουλία α=0,892, η 

Οργανωσιακή Μάθηση και Μνήμη α=0,796, η ομάδα α=0,847 και η Αξιολόγηση 
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α=0,763. Αντίστοιχα, για τα 30 κριτήρια της κλίμακας της Ηγεσίας και τον ένα 

παράγοντα που προέκυψε α=0,981. 

6. Ανάλυση δεδομένων 

Στην παρούσα έρευνα τέθηκαν εξ αρχής οι ερευνητικές υποθέσεις βάση των οποίων θα 

παρουσιαστούν και θα αναλυθούν στη συνέχεια τα αποτελέσματα. 

6.1 Παραγοντική ανάλυση 

Β’ μέρος – Επαγγελματική Μάθηση 

Οι ερωτήσεις που απαντούσαν στις δράσεις επαγγελματικής μάθησης που συμμετέχουν 

οι εκπαιδευτικοί της έρευνας χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες. Αυτές που αφορούσαν στην 

τυπική επαγγελματική μάθηση (πιστοποίηση υπολογιστών, συμμετοχή σε επιμορφωτικά 

προγράμματα) και απαντώνται με Ναι ή Όχι αποτέλεσαν τον έναν παράγοντα προς 

μελέτη. Τα ερωτήματα που αφορούσαν σε άτυπες δράσεις μάθησης και απαντώνται με 

5βαθμη κλίμακα likert αποτέλεσαν τον δεύτερο παράγοντα της κλίμακας. Ο παράγοντας 

αυτός περιλάμβανε τη μελέτη βιβλιογραφίας, την διεξαγωγή έρευνας, τη συμμετοχή σε 

δίκτυο εκπαιδευτικών και την ανάπτυξη μεντορικών σχέσεων με συναδέλφους. Καθώς 

τα ερωτήματα της επαγγελματικής ανάπτυξης δεν είχαν την ίδια κλίμακα μέτρησης, δεν 

εφαρμόστηκε ανάλυση παραγόντων και χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι μέσοι όροι που 

προέκυψαν έπειτα από την παραπάνω ομαδοποίηση των ερωτήσεων. 

 

Γ’ μέρος – Οργανισμός Μάθησης 

Το εργαλείο DLOQ έχει εφαρμοστεί σε έρευνες που μελετούν τον οργανισμό μάθησης 

σε περισσότερες από 200 εταιρίες και σε πολυάριθμες έρευνες στην Μαλαισία, την 

Κολομβία, την Ολλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες (Marsick & Watkins, 2003). Πιο 

συγκεκριμένα, στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκε η σύντομη έκδοσή του η οποία 

περιλαμβάνει 21 ερωτήσεις10.  Οι ερωτήσεις χωρίζονται από τους κατασκευαστές σε 7 

άξονες οι οποίοι είναι: 1. Συνεχιζόμενη μάθηση, 2. Διάλογος και διερεύνηση, 3. Ομαδική 

                                                           
10 Στο άρθρο “Demonstrating the value of an Organization’s Learning Culture: The Dimensions of the 

Learning Organization Questionnaire” (Marsick & Watkins, 2003) στην υποσημείωση 2 της σελίδας 146 

αναφέρει πως υποδεικνύονται με αστερίσκο ποια από τα 55 κριτήρια του ερωτηματολογίου αποτελούν 

σύμφωνα με την Yang τη σύντομη έκδοσή του. Επιλέχθηκε η σύντομη έκδοση, καθώς θεωρήθηκε πως 

αρκεί για τη διεξαγωγή συμπεράσματος στη συγκεκριμένη έρευνα. Επιπλέον, τα 55 κριτήρια του 

ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με τα άλλα δύο μέρη που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο θα οδηγούσαν 

τους συμμετέχοντες σε δυσανασχέτηση και  πιθανόν κάποιοι να απέφευγαν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο λόγω του μεγέθους του. 
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μάθηση και συνεργασία, 4. Εσωτερικά συστήματα, 5. Ενδυνάμωση, 6. Διασύνδεση 

συστήματος και 7. Στρατηγική ηγεσία 11 . Οι κατασκευαστές του εργαλείου 

πραγματοποίησαν παραγοντικό έλεγχο, τροποποίησαν ή αφαίρεσαν ερωτήσεις και η 

αξιοπιστία όλων των αξόνων ήταν πάνω από το αποδεκτό 0,70 (ό. π.). Από τις έρευνες 

που έχουν εφαρμοστεί στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν τη σύντομη έκδοση του 

ερωτηματολογίου καμία δεν παρουσιάζει παραγοντικό έλεγχο. Για το λόγο αυτό στην 

παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε εκτενής παραγοντικός έλεγχος του εργαλείου των 

κατασκευαστών, έπειτα από την διπλή μετάφραση και την πιλοτική εφαρμογή. 

Εφαρμόστηκε αρχικά ο έλεγχος Kaiser-Meyer-Olkin. Η τιμή του δείκτη προέκυψε 0,898, 

η οποία είναι αρκετά υψηλή. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε παραγοντική ανάλυση κύριων 

συνιστωσών (Principal Factor Analysis) με varimax περιστροφή των αξόνων. 

Προέκυψαν τέσσερις (4) νέοι παράγοντες που ερμηνεύουν το 63,67% της συνολικής 

διακύμανσης των αρχικών μεταβλητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ελεύθερη μετάφραση των διαστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο “Demonstrating the value of an 

Organization’s Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire” (Marsick 

& Watkins, 2003). Οι αγγλικοί όροι με τη σειρά είναι: 1. Continuous learning, 2. Dialogue and inquiry, 3. 

Team learning and collaboration, 4. Embedded systems, 5. Empowerment, 6. Systems connections, 7. 

Strategic leadership 
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Πίνακας 2. Φορτίσεις ερωτήσεων Οργανισμού Μάθησης ανά άξονα 
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15 Αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. ,749    

21 Υπάρχει υποστήριξη στους εργαζόμενους που αναλαμβάνουν 

περιορισμένα ρίσκα. 
,685    

13 Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να προσαρμόσουν τους στόχους 

τους σύμφωνα με τις ανάγκες. 
,621    

10 Οι εκπαιδευτικοί επιβραβεύονται για τη συμμετοχή τους σε δράσεις 

μάθησης. 
,587    

19 Ο Διευθυντής ή οι υπεύθυνοι των ομάδων αναθεωρούν τις απόψεις τους 

ως αποτέλεσμα ομαδικών συζητήσεων ή πληροφοριών που 

συγκέντρωσαν. 

,567    

18 Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να βρίσκουν λύσεις από όλα τα μέλη 

της σχολικής μονάδας για την επίλυση προβλημάτων. 
,531    

16 Ο Διευθυντής ή οι υπεύθυνοι των ομάδων αναζητούν συνεχώς ευκαιρίες 

επαγγελματικής μάθησης. 
,527    

12 Ο Διευθυντής ή οι υπεύθυνοι των ομάδων διαβεβαιώνουν ότι οι 

ενέργειες της μονάδας συνάδουν με τις αξίες της. 
,499    

8 Υπάρχει συνεργασία με την τοπική κοινωνία για την επίτευξη των 

κοινών τους αναγκών. 

 ,649   

7 Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι σίγουρος πως ο οργανισμός θα πράξει 

σύμφωνα με τις δικές τους υποδείξεις. 

 ,764   

17 Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν χρόνο για να υποστηρίζουν την 

επαγγελματική τους μάθηση. 

 ,621   

20 Κάθε φορά που οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την άποψή τους, ρωτούν και 

τους υπόλοιπους για τη γνώμη τους. 

 ,506   

14 Γίνονται γνωστά σε όλους τους εργαζόμενους όσα έμαθε η σχολική 

μονάδα από τα λάθη του παρελθόντος. 

 ,421   

6 Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται για να 

εκτελέσουν το έργο τους. 

 ,482   

1 Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν ο ένας τον άλλο για να μάθουν.   ,747  

4 Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να σκέφτονται σύμφωνα με παγκόσμια 

προοπτική. 

  ,672  

3 Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν άμεση και ειλικρινή ανατροφοδότηση ο ένας 

στον άλλο. 

  ,781  

5 Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν χρόνο να αναπτύξουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 

  ,632  

9 Αξιολογούνται τα αποτελέσματα του χρόνου και των πόρων που 

ξοδεύτηκαν σε εκπαίδευση προσωπικού. 

   ,788 

2 Λειτουργούν συστήματα αξιολόγησης των υφιστάμεων και των 

αναμενόμενων επιδόσεων. 

   ,739 

11 Ο Διευθυντής ή οι υπεύθυνοι των ομάδων εφαρμόζουν τεχνικές 

mentoring και coaching στους υφισταμένους τους. 

   ,702 

 Ποσοστό διακύμανσης παραγόντων 18,46

% 

16,31% 16,23

% 

12,6

7% 

 Συνολικό ποσοστό διακύμανσης 
63,67% 

 



72 
 

Οι τέσσερις παράγοντες που προέκυψαν δεν συμπίπτουν με τους αναμενόμενους 

από την βιβλιογραφία παράγοντες. Η διαφορετική δομή του ερωτηματολογίου από αυτή 

των κατασκευαστών πιθανόν να προκύπτει από το γεγονός πως οι ίδιοι εφάρμοσαν το 

ερωτηματολόγιό τους σε εταιρείες και όχι σε σχολικές μονάδες. Έτσι προέκυψαν νέοι 

παράγοντες, οι οποίοι ονομάστηκαν με βάση τις πρώτες ονομασίες των κατασκευαστών, 

το περιεχόμενο των ερωτημάτων που φόρτιζε σε κάθε παράγοντα, αλλά και με την 

θεωρία για τους οργανισμούς μάθησης όπως αυτή αναπτύχθηκε στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας.  

Στον πίνακα 3 φαίνονται οι αρχικοί άξονες των κατασκευαστών και οι ερωτήσεις 

που αντιστοιχούν στον κάθε άξονα. Παράλληλα, φαίνονται οι νέοι άξονες με τις 

ονομασίες τους και ποιες ερωτήσεις περιλαμβάνουν. Τέλος, στον πίνακα 5 φαίνονται οι 

φορτίσεις κάθε ερώτησης στον αντίστοιχο άξονα. 

 

Πίνακας 3 - Άξονες του DLOQ των κατασκευαστών και της παρούσας έρευνας 

Άξονες Marsick & Watkins Άξονες Παρούσας Έρευνας 

Ονομασία 
Ερωτήσεις που 

αντιστοιχούν 
Ονομασία 

Ερωτήσεις που 

αντιστοιχούν 

1 – Συνεχιζόμενη μάθηση 1, 10, 17 1 – Διερεύνηση & 

Πρωτοβουλία 

15, 21, 13, 10, 

19, 18, 16, 12 

2 – Διάλογος και 

Διερεύνηση 

3, 5, 20 2- Οργανωσιακή μάθηση 

& Μνήμη 

8, 7, 17, 20, 

14, 6 

3 – Ομαδική μάθηση & 

Συνεργασία 

7, 13, 19 3 – Ομάδα 1, 4, 3, 5 

4 - Εσωτερικά συστήματα 2, 9, 14 4- Αξιολόγηση 9, 2, 11 

5 – Ενδυνάμωση 6, 15, 21   

6 – Διασύνδεση συστήματος 4, 8, 18   

7 – Στρατηγική ηγεσία 11, 12, 16   

 

Δ’ μέρος - Ηγεσία 

Το εργαλείο Teacher Survey σχεδιάστηκε για μία κρατική έρευνα της Αμερικής 

(Learning from Leadership) και χρηματοδοτήθηκε από τη Wallace Foundation. Οι 

Wahlstorm & Louis (2008) πραγματοποίησαν παραγοντικό έλεγχο και βρήκαν πως ο 

άξονας της εμπιστοσύνης απαρτιζόταν από 5 κριτήρια, ενώ της κατανεμημένης ηγεσίας 

από 6 με φορτίσεις ανάμεσα στα 0,586 και 0,879. Τα α του Cronbach ήταν αντίστοιχα 

0,87 και  0,78. Το εργαλείο αυτό αποτελείται από 35 ερωτήσεις που χωρίζονται στους 
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παρακάτω άξονες: 1. Πρακτικές στην τάξη, 2. Σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τον διευθυντή, 3. Κατανεμημένη ηγεσία ανάμεσα στο διευθυντή και 

τους υπόλοιπους, 4. Οι επαγγελματικές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Για την παρούσα 

έρευνα όμως, αξιοποιήθηκαν μόνο οι ερωτήσεις που αφορούν στις σχέσεις εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς και τις πρακτικές κατανεμημένης 

ηγεσίας που εφαρμόζει ο διευθυντής, δηλαδή οι δύο άξονες που στο αρχικό 

ερωτηματολόγιο απαντούσαν στην συμπεριφορά του εκπαιδευτικού ηγέτη (Wahlstrom 

& Louis, 2008) και με βάση τη θεωρία του Barth (2001) για την «ηγεσία των 

εκπαιδευτικών» σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι 

πρακτικές μέσα στην τάξη δεν αποτελούν κομμάτι της παρούσας έρευνας, ενώ οι 

επαγγελματικές σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ελέγχονται και από το Γ΄ μέρος 

του παρόντος ερωτηματολογίου, γι’ αυτό και δεν συμπεριλήφθηκαν.  

Tο εργαλείο των Leithwood & Jantzi (2006) που εφαρμόστηκε σε 4ετή έρευνα 

του England’s National Literacy & Numeracy Practices για να αξιολογήσει τις επιδράσεις 

της μετασχηματιστικής ηγεσίας στους εκπαιδευτικούς, τις πρακτικές τους και τα 

αποτελέσματά τους στους μαθητές. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

ανάμεσα στα πολλά που ερευνούν τη μετασχηματιστική ηγεσία, γιατί η διατύπωση των 

ερωτήσεών του απευθύνεται στοχευμένα σε σχολικές μονάδες και μόνο και όπως 

αναφέρει και ο ίδιος ο συγγραφέας υπάρχουν κάποια «κλασικά» χαρακτηριστικά της 

μετασχηματιστικής ηγεσία που έχουν αφαιρεθεί από το ερωτηματολόγιο αυτό, άλλα που 

έχουν μικρότερη σημασία και μερικά νέα που υπάρχουν μόνο σε αυτό. Το 

ερωτηματολόγιο των Leithwood & Jantzi χωρίζεται σε 7 άξονες και συνολικά 57 

ερωτήσεις: 1. Τοποθέτηση κατευθύνσεων, 2. Ανάπτυξη ανθρώπων, 3. Επανασχεδιασμός 

του οργανισμού, 4. Ικανότητες των εκπαιδευτικών, 5. Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, 

6. Συνθήκες εργασίας εκπαιδευτικών, 7. Πρακτικές των εκπαιδευτικών στην τάξη. 

Λήφθηκε υπόψη ο έλεγχος αξιοπιστίας των ερευνητών κατά την εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου όπου ήταν α=0,81 και 0,82 για την τοποθέτηση κατευθύνσεων, α= 0,85 

και 0,84 για την ανάπτυξη των ανθρώπων, α=0,80 και 0,78 για τον επανασχεδιασμό του 

οργανισμού και α= 0,90 και 0,8812 και τον μέσο όρο του άξονα που μελετά τις πρακτικές 

της ηγεσίας. Από τους παραπάνω άξονες αξιοποιήθηκαν μόνο οι 1, 2 και 3 και συνολικά 

9 κριτήρια, καθώς είναι οι τρεις κατηγορίες που αποτελούσαν τον άξονα των πρακτικών 

της ηγεσίας που συμβάλλουν στην προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης όπως 

                                                           
12 Οι τιμές του Cronbach’s α είναι δύο γιατί αφορούν χωριστά στην έρευνα τις πρακτικές του γραμματισμού 

και της αριθμητικής διδασκαλίας. 
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αναφέρονται στην βιβλιογραφία στο Α’ μέρος της παρούσας εργασίας (Quinn, 2000,  

Kose, 2009, Konsolas, Anastasiou, & Loukeri, 2014). Οι υπόλοιποι άξονες είτε 

αφορούσαν στους εκπαιδευτικούς είτε συναντιόνταν και σε άλλους από τους άξονες του 

παρόντος ερωτηματολογίου, έτσι δεν κρίθηκαν αξιοποιήσιμοι για την παρούσα έρευνα.  

Το εργαλείο Principal Instructional Management Rating Scale (PIMRS) 

(Hallinger & Wang, 2015) μελετά τα χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής ηγεσίας και είναι 

από τα πρώτα που σχεδιάστηκαν για το λόγο αυτό το 2013. Η πρώτη του μορφή 

αποτελούνταν από 11 άξονες και συνολικά 72 ερωτήσεις, ενώ αργότερα ο ερευνητής το 

μείωσε σε 10 άξονες και 50 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο έχει εφαρμοστεί σε πολλές 

έρευνες και έχει ελεγχθεί για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του. Στην Ελλάδα έχει 

εφαρμοστεί σε έρευνα που υλοποίησε ο Κρόκος (2017), ο οποίος όμως αναφέρει μόνο 

τον γενικό συντελεστή αξιοπιστίας όλου του ερωτηματολογίου του και όχι ειδικά για 

τους παραπάνω άξονες. Στην παρούσα έρευνα αξιοποιήθηκαν τα κριτήρια που 

χρησιμοποίησε ο Κρόκος (ό.π.) στη δική του έρευνα καθώς αξιολογούν την συχνότητα 

με την οποία η ηγεσία εφαρμόζει πρακτικές που προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών. 

Για την εξακρίβωση της καταλληλότητας των δεδομένων, που αφορούσαν το 

ερωτηματολόγιο «Ηγεσία», ώστε να εφαρμοστεί η παραγοντική ανάλυση, 

χρησιμοποιήθηκε πρωτίστως ο έλεγχος Kaiser-Meyer-Olkin. Η τιμή του δείκτη ήταν 

0,965, η οποία ήταν αρκετά υψηλή. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε παραγοντική ανάλυση 

κύριων συνιστωσών (Principal Factor Analysis) με varimax περιστροφή των αξόνων. 

Παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν κομμάτια από τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια για την 

κατανεμημένη, τη μετασχηματιστική και την παιδαγωγική ηγεσία, προέκυψε ένας νέος 

παράγοντας που ερμηνεύει το 64,47% της συνολικής διακύμανσης των αρχικών 

μεταβλητών. 
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Πίνακας 4. Φορτίσεις παράγοντα Ηγεσίας 

 

Παράγοντας 

Ηγεσία 

Παρέχει ατομική στήριξη για να σε βοηθήσει να βελτιώσεις τις διδακτικές σου τεχνικές. ,837 

Επαινεί τις καλές πρακτικές των εκπαιδευτικών στις συγκεντρώσεις του συλλόγου διδασκόντων, με newsletters και/ή 

υπομνήματα. 
,708 

Επαινεί τους εκπαιδευτικούς προσωπικά για τις προσπάθειες ή τις επιδόσεις τους. ,820 

Παρέχει ατομική υποστήριξη για να βοηθήσει να εφαρμοστεί η φιλοσοφία του σχολείου. ,874 

Αναγνωρίζει τις εξαιρετικές επιδόσεις των εκπαιδευτικών συντάσσοντας ανάλογες συστατικές επιστολές για τους 

προσωπικούς τους φακέλους. 
,622 

Ενθαρρύνει το συνεργατικό κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. ,867 

Αποτελεί πρότυπο υψηλής επαγγελματικής πρακτικής κατά την εφαρμογή της φιλοσοφίας του σχολείου. ,878 

Επιβραβεύει τις προσπάθειες των δασκάλων με ευκαιρίες επαγγελματικής αναγνώρισης. ,828 

Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να έχουν αποτελεσματικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων που αφορούν τη σχολική μονάδα. ,842 

Δημιουργεί ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς ως επιβράβευση για την εξαιρετική συμβολή τους 

στο σχολείο. 
,795 

Επιτρέπει σε άλλες σχολικές ομάδες να ασκούν άμεση επιρροή στις σχολικές αποφάσεις. ,593 

Επιβεβαιώνει πως οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις που παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί συνάδουν με τους στόχους του 

σχολείου. 
,753 

Είναι ανοιχτός σε συζητήσεις για θέματα διδασκαλίας με τους εκπαιδευτικούς. ,875 

Υποστηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή των δεξιοτήτων που κατακτήθηκαν κατά την ενδοσχολική επιμόρφωση. ,846 

Αποσαφηνίζει τους λόγους για τους οποίους επιλέγεται η στρατηγική του σχολείου. ,865 

Διαβεβαιώνει την συμμετοχή των περισσότερων κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη βελτίωση του σχολείου. ,851 

Εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών σε σημαντικές ενδοσχολικές επιμορφώσεις. ,809 

Ηγείται ή παρακολουθεί τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών που αφορούν στη διδασκαλία. ,801 

Καλλιεργεί ατμόσφαιρα μέριμνας και εμπιστοσύνης. ,863 

Δημιουργεί συνθήκες που επιτρέπουν την ευρεία συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τη στρατηγική που 

εφαρμόζει το σχολείο. 
,857 

Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν νέες ιδέες στη διδασκαλία τους. ,875 

Επιτρέπει στους μαθητές να ασκούν άμεση επιρροή στις σχολικές αποφάσεις. ,586 

Έχει υψηλές απαιτήσεις από τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. ,673 

Επιτρέπει στη διοίκηση και στους υπεύθυνους των μονάδων να έχουν λόγο στον τρόπο που διαχειρίζονται τα χρήματα στο 

σχολείο. 
,697 

Αφιερώνει χρόνο στις συγκεντρώσεις του ΣΔ ώστε οι εκπαιδευτικοί να ανταλλάξουν ιδέες ή πληροφορίες από τις 

ενδοσχολικές επιμορφώσεις 
,771 

Βοηθά να αναπτυχθούν καλές σχέσεις με τους γονείς ως μέρος της προσπάθειας να εφαρμοστεί η στρατηγική του 

σχολείου. 
,829 

Βοηθά τους εκπαιδευτικούς να θέσουν βραχυπρόθεσμους στόχους τόσο στη διδασκαλία όσο και στην επαγγελματική 

μάθηση. 
,818 

Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επηρεάσουν τα σχέδια που λαμβάνονται για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. ,821 

Ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. ,837 

Αποτελεί πρότυπο υψηλού επιπέδου επαγγελματικής πρακτικής. ,864 

Συνολική διακύμανση 64,47% 
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6.2 Μετρήσεις Χαρακτηριστικών Οργανισμού Μάθησης 

Οι εκπαιδευτικοί του παρόντος δείγματος θεωρούν ότι οι σχολικές μονάδες στις οποίες 

εργάζονται εμφανίζουν στοιχεία οργανισμού μάθησης σε μέτριο επίπεδο (μέσος όρος της 

συνολικής  κλίμακας = 3,015 με τυπική απόκλιση = 0,70) . 

Διεξοδικότερα μετρήθηκαν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των 4 παραγόντων 

που αποτελούν την κλίμακα του οργανισμού μάθησης και φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 5. Πίνακας Συχνοτήτων Οργανισμού Μάθησης 

 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση 

Οργανισμός Μάθησης 3,02 0,70 

Παράγοντες 

Διερεύνηση & Πρωτοβουλία 3,19 0,84 

Οργανωσιακή Μάθηση & Μνήμη 3,16 0,75 

Ομάδα 3,28 0,85 

Αξιολόγηση 2,43 0,93 

 

Ο παράγοντας με τον μεγαλύτερο μέσο όρο είναι αυτός της ομάδας (Μ.Ο.=3,28, 

Τ.Α.=0,85), πράγμα που σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος νιώθουν πως στο 

σχολείο τους συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους, βοηθούν ο ένας τον άλλον για 

να μάθουν, παρέχουν ειλικρινή ανατροφοδότηση και υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης.  

Ο μέσος όρος της διερεύνησης και πρωτοβουλίας (Μ.Ο.=3,19, Τ.Α.=0,84) μας 

δείχνει πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το σχολείο τους 

μερικές φορές τους παρέχει ασφαλές περιβάλλον για να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες - 

κυρίως αναφορικά με την διδασκαλία τους - και να μπορούν να διερευνούν και να 

βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα που τους προκύπτουν μέσα από τα μέλη της σχολικής 

τους μονάδας. Επίσης, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, 

ο Διευθυντής αναθεωρεί τις απόψεις του μέσα από ομαδικές συζητήσεις και 

συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και ενεργεί με βάση τις αξίες της ομάδας 

του. 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς τα σχολεία τους 

εφαρμόζουν δράσεις οργανωσιακής μάθησης και διαθέτουν οργανωσιακή μνήμη σε 

μέτριο επίπεδο (Μ.Ο. = 3,16, Τ.Α.= 0,75). Διατυπώνουν πως διαθέτουν χρόνο να 

υποστηρίζουν την επαγγελματική τους μάθηση, ζητούν την γνώμη των άλλων για να 

αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα και μαθαίνουν μέσα από τα λάθη του παρελθόντος. 

Συνεργάζονται με την τοπική κοινωνία για την επίτευξη των κοινών τους αναγκών και 

έχουν μέτρια πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται για να εκτελέσουν το έργο τους. 
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Τέλος, ο παράγοντας με τον χαμηλότερο μέσο όρο είναι της αξιολόγησης (Μ.Ο.= 

2,43, Τ.Α. = 0,93), καθώς σπάνια εφαρμόζονται σύμφωνα με τη γνώμη των 

συμμετεχόντων αξιολογικά συστήματα που να μετρούν τις αναμενόμενες και τις 

υφιστάμενες επιδόσεις και τον χρόνο και τους πόρους που ξοδεύτηκαν για την 

εκπαίδευση του προσωπικού. 

Στη συνέχεια, για να ελεγχθεί σε ποιο βαθμό επηρεάζει κάθε παράγοντας την 

κλίματα του οργανισμού μάθησης εφαρμόστηκε έλεγχος συσχετίσεων. Από τον έλεγχο 

του συντελεστή συσχέτισης Pearson ανάμεσα στον Οργανισμό Μάθησης, ο οποίος 

εμφανίζει κανονική κατανομή, και στους παράγοντές του προέκυψε υψηλά θετική 

συσχέτιση με στην Διερεύνηση και Πρωτοβουλία r=0,891 με p=0,000 σε επίπεδο 

σημαντικότητας 0,01, με τον υποπαράγοντα της Οργανωσιακής Μάθησης και Μνήμης 

r=0,863 με p=0,000, με την Ομάδα r=0,835 με p=0,000 και με την Αξιολόγηση r=0,753 

με p=0,000. Παράλληλα, παρατηρήθηκαν θετικές συσχετίσεις ανάμεσα σε όλους τους 

παράγοντες. Υπάρχει υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Διερεύνηση και 

Πρωτοβουλία και την Οργανωσιακή Μάθηση και Μνήμη (r=0,787 , p=0,000), την 

Ομάδα (r=0,690 , p=0,000) και την Αξιολόγηση (r=0,518 , p= 0,000). Ακόμη υπάρχει 

υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Οργανωσιακή Μάθηση και Μνήμη με την Ομάδα 

(r=0,658 , p=0,000) και την Αξιολόγηση (r=0,483 , p=0,000). Τέλος, υπάρχει υψηλή 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Ομάδα και την Αξιολόγηση (r=0,452 , p=0,000). 

 

Πίνακας 6. Πίνακας Συνάφειας Οργανισμού Μάθησης και Υποπαραγόντων 

Συσχετίσεις Οργανισμού Μάθησης & Παραγόντων 

 
Οργανισμός 

Μάθησης 

Διερεύνηση & 

Πρωτοβουλία 

Οργανωσιακή 

Μάθηση & 

Μνήμη 

Ομάδα Αξιολόγηση 

Διερεύνηση & Πρωτοβουλία ,891**     

Οργανωσιακή Μάθηση & 

Μνήμη 
,863** ,787**    

Ομάδα ,835** ,690** ,658**   

Αξιολόγηση ,753** ,518** ,483** ,452**  

 

 

6.3 Μετρήσεις Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών  

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί παίρνουν μέρος σε δράσεις τυπικής και 

άτυπης επαγγελματικής μάθησης σε μέτριο επίπεδο. Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος 
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σε οργανωμένες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης σε επίπεδο Μ.Ο. = 1,23 

(Τ.Α. = 0,33) με το εύρος των απαντήσεων από 1 (Ναι) έως 2 (Όχι). Αναλυτικότερα, από 

το σύνολο των συμμετεχόντων 89 έχουν πάρει μέρος ή στην πιστοποίηση υπολογιστών 

ή σε επιμορφωτικά προγράμματα, ενώ μόλις 13 δεν έχουν πάρει μέρος σε κανένα από τα 

δύο. 

Οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος στις δράσεις άτυπης επαγγελματικής μάθησης 

σε μέτριο επίπεδο (Μ.Ο. =2,56 , Τ.Α.=0,91). Από τις πρακτικές αυτή που απαντάται πιο 

συχνά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών με την σειρά είναι η μελέτη βιβλιογραφίας 

σχετικής με το επάγγελμα, η διεξαγωγή έρευνας πεδίου, η συμμετοχή σε δίκτυο 

εκπαιδευτικών και τέλος, η ανάπτυξη μεντορικών σχέσεων με κάποιον συνάδελφο.  

6.4 Μετρήσεις πρακτικών Ηγεσίας και συσχέτιση με την Επαγγελματική Μάθηση 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα στο Δ’ μέρος του ερωτηματολογίου 

για τις πρακτικές που εφαρμόζει η ηγεσία για την επαγγελματική ανάπτυξη προέκυψε η 

μονοπαραγοντική μεταβλητή της ηγεσίας – όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα της 

παραγοντικής ανάλυσης. Ο μέσος όρος της μεταβλητής είναι 3,055 - με το 3 να 

αντιπροσωπεύει την απάντηση «Αρκετά» για την εμφάνιση των υπό ερώτηση πρακτικών 

– και τυπική απόκλιση 0,99. Αυτό φανερώνει πως οι διευθυντές εφαρμόζουν κάποιες από 

τις πρακτικές για επαγγελματική ανάπτυξη. Για να ερευνηθεί περαιτέρω ποιες είναι 

αυτές, παρουσιάζονται στον πίνακα 7 συνοπτικά οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των πρακτικών που εφαρμόζει ο ηγέτης για την επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

Πίνακας 7. Μέσοι όροι και Τυπικές αποκλίσεις Πρακτικών Ηγέτη 

  Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Είναι ανοιχτός σε συζητήσεις για θέματα διδασκαλίας με τους εκπαιδευτικούς. 3,5352 1,28086 

Ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 3,4468 1,25599 

Ενθαρρύνει το συνεργατικό κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. 3,4225 1,24527 

Καλλιεργεί ατμόσφαιρα μέριμνας και εμπιστοσύνης. 3,4085 1,23859 

Βοηθά να αναπτυχθούν καλές σχέσεις με τους γονείς ως μέρος της προσπάθειας να 

εφαρμοστεί η στρατηγική του σχολείου. 

3,3944 1,23746 

Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν νέες ιδέες στη διδασκαλία τους. 3,3662 1,25183 

Επαινεί τους εκπαιδευτικούς προσωπικά για τις προσπάθειες ή τις επιδόσεις τους. 3,2746 1,21541 

Διαβεβαιώνει την συμμετοχή των περισσότερων κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν 

στη βελτίωση του σχολείου. 

3,2535 1,27961 

Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να έχουν αποτελεσματικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων 

που αφορούν τη σχολική μονάδα. 

3,2465 1,21566 

Εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών σε σημαντικές ενδοσχολικές 

επιμορφώσεις. 

3,2199 1,24265 

Αποτελεί πρότυπο υψηλού επιπέδου επαγγελματικής πρακτικής. 3,2057 1,31213 
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Δημιουργεί συνθήκες που επιτρέπουν την ευρεία συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

σχετικών με τη στρατηγική που εφαρμόζει το σχολείο. 

3,2000 1,25921 

Παρέχει ατομική υποστήριξη για να βοηθήσει να εφαρμοστεί η φιλοσοφία του σχολείου. 3,1761 1,25647 

Αποτελεί πρότυπο υψηλής επαγγελματικής πρακτικής κατά την εφαρμογή της 

φιλοσοφίας του σχολείου. 

3,1620 1,27517 

Υποστηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή των δεξιοτήτων που κατακτήθηκαν κατά την 

ενδοσχολική επιμόρφωση. 

3,1560 1,22056 

Αποσαφηνίζει τους λόγους για τους οποίους επιλέγεται η στρατηγική του σχολείου. 3,0704 1,25279 

Ηγείται ή παρακολουθεί τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών που αφορούν 

στη διδασκαλία. 

3,0000 1,25234 

Βοηθά τους εκπαιδευτικούς να θέσουν βραχυπρόθεσμους στόχους τόσο στη διδασκαλία 

όσο και στην επαγγελματική μάθηση. 

3,0000 1,30384 

Αφιερώνει χρόνο στις συγκεντρώσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ώστε οι εκπαιδευτικοί 

να ανταλλάξουν ιδέες ή πληροφορίες από τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις 

3,0000 1,27719 

Έχει υψηλές απαιτήσεις από τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. 2,9858 1,18313 

Παρέχει ατομική στήριξη για να βοηθήσει να βελτιωθούν οι διδακτικές τεχνικές καθενός. 2,9718 1,25446 

Επιβεβαιώνει πως οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις που παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί 

συνάδουν με τους στόχους του σχολείου. 

2,9507 1,07405 

Επιβραβεύει τις προσπάθειες των δασκάλων με ευκαιρίες επαγγελματικής αναγνώρισης. 2,9286 1,23290 

Επαινεί τις καλές πρακτικές των εκπαιδευτικών στις συγκεντρώσεις του συλλόγου 

διδασκόντων, με ενημερωτικά δελτία και/ή υπομνήματα. 

2,9085 1,27666 

Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επηρεάσουν τα σχέδια που λαμβάνονται για 

επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. 

2,8310 1,16065 

Επιτρέπει στη διοίκηση και στους υπεύθυνους των μονάδων να έχουν λόγο στον τρόπο 

που διαχειρίζονται τα χρήματα στο σχολείο. 

2,6259 1,11819 

Επιτρέπει σε άλλες σχολικές ομάδες να ασκούν άμεση επιρροή στις σχολικές αποφάσεις. 2,5745 1,03671 

Δημιουργεί ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς ως επιβράβευση 

για την εξαιρετική συμβολή τους στο σχολείο. 

2,5357 1,20198 

Αναγνωρίζει τις εξαιρετικές επιδόσεις των εκπαιδευτικών συντάσσοντας ανάλογες 

συστατικές επιστολές για τους προσωπικούς τους φακέλους. 

2,4643 1,37506 

Επιτρέπει στους μαθητές να ασκούν άμεση επιρροή στις σχολικές αποφάσεις. 2,3357 1,17290 

 

Πιο συγκεκριμένα, από τις πέντε πρακτικές που εφαρμόζει περισσότερο οι τέσσερις 

αφορούν στην συνεργασία ανάμεσα στον ίδιο, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και η 

εδραίωση του κλίματος εμπιστοσύνης. Είναι ανοιχτός να συζητήσει θέματα που αφορούν 

στη διδασκαλία και ενθαρρύνει την αξιοποίηση νέων ιδεών από τους εκπαιδευτικούς, 

τους οποίους επαινεί προσωπικά για τις επιδόσεις του. Μεγάλη σημασία επίσης, δίνει 

στην συμμετοχή όλων στην λήψη αποφάσεων που αφορούν στο σχολείο και στην 

βελτίωσή του. Ενώ, παράλληλα, στηρίζει τη συμμετοχή όλων σε σημαντικές 

ενδοσχολικές επιμορφώσεις και αποτελεί και ο ίδιος του πρότυπο επαγγελματικής 

πρακτικής, ώστε να παρέχει ταυτόχρονα υποστήριξη όπου είναι απαραίτητο.  

Τα ερωτήματα που έχουν μέτρια εμφάνιση στις απαντήσεις των ερωτώμενων έχουν 

περισσότερο να κάνουν με τις επιμορφώσεις (οργάνωση, ανατροφοδότηση και πρόταση 

του περιεχομένου τους), με την παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς να θέσουν 
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στόχους διδασκαλίας και επαγγελματικής μάθησης και με τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος 

από τους εκπαιδευτικούς για την διδασκαλία τους.  

Τέλος, οι πρακτικές ηγεσίας που συναντιόνται πιο λίγο στη συμπεριφορά των 

διευθυντών των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν να κάνουν κυρίως 

με ό,τι αφορά στις επιβραβεύσεις, τους επαίνους και τις ευκαιρίες αναγνώρισης και 

επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, στο αν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 

επηρεάζουν τα σχέδια της επαγγελματικής τους εξέλιξης και στο κατά πόσο αφήνει τους 

μαθητές ή άλλες σχολικές ομάδες να επηρεάζουν τις αποφάσεις του σχολείου. 

Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό του 79,1% που υποστηρίζει πως καθόλου ή ελάχιστα 

έχουν λόγο την διαχείριση των οικονομικών πόρων του σχολείου. 

Οι συμμετέχοντες θεωρούν πως έχουν την υποστήριξη του διευθυντή τους για να 

συμμετέχουν σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης (Μ.Ο. = 3,34, Τ.Α. = 1,19) . 

Μάλιστα, πραγματοποιώντας έλεγχο του συντελεστή συσχέτισης ανάμεσα στην 

υποστήριξη του διευθυντή και στον οργανισμό μάθησης παρατηρείται πως υπάρχει 

υψηλή θετική συσχέτιση με Pearson r= 0,573 και p=0,000 < 0,05. Αυτό σημαίνει πως 

όσο πιο πολύ στηρίζει ο διευθυντής τη συμμετοχή σε δράσεις επαγγελματικής μάθηση 

τόσο περισσότερο θετικές είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών πως το σχολείο τους δρα 

ως οργανισμός μάθησης. 

Για να διεξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν και σε ποιες δράσεις 

επαγγελματικής μάθησης συμβάλλουν οι πρακτικές ηγεσίας πραγματοποιήθηκαν 

περαιτέρω στατιστικοί έλεγχοι. Αρχικά έγινε έλεγχος της μεταβλητής των πρακτικών της 

ηγεσίας ως προς το αν εμφανίζει κανονική κατανομή και βγήκε αρνητική. Από τον 

συντελεστή Spearman αποδείχθηκε θετική συσχέτιση της ηγεσίας με τις άτυπες δράσεις 

μάθησης και αρνητική με τις τυπικές δράσεις επαγγελματικής μάθησης. 

Πίνακας 8.  Πίνακας Συνάφειας Ηγεσίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

  Ηγεσία 

Άτυπες 

δράσεις 

μάθησης 

Οργανωμένες 

δράσεις 

Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης 

Άτυπες δράσεις μάθησης ,239**     

Τυπικές δράσεις μάθησης -,168* -0,133   

**. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0.01. 

*. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο 0.05. 

 

Εφόσον εντοπίστηκε συμμεταβολή εφαρμόστηκε έλεγχος γραμμικής 

παλινδρόμησης ανάμεσα στην ανεξάρτητη μεταβλητή της ηγεσίας και τις εξαρτημένες 
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των δράσεων τυπικής μάθησης και άτυπης μάθησης. Το R2=0,051 για τις δράσεις άτυπης 

μάθησης, πράγμα που υποδεικνύει πως υπάρχει τάση συσχέτισης, αφού είναι πολύ 

χαμηλό το ποσοστό της συνολικής διασποράς (5,1%), αλλά στατιστικά σημαντικό 

(F=7,49, p=0,007). Ενώ, για την τυπική μάθηση υπάρχει τάση αρνητικής συσχέτισης 

(Beta=-0,207) με το R2= 0,043 να ερμηνεύει μόλις το 4,3% της συνολικής διασποράς σε 

επίπεδο σημαντικότητας p=0,014, F=6,199. 
 

Πίνακας 9. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση της ανεξάρτητης μεταβλητής της Ηγεσίας με τις εξαρτημένες 

μεταβλητές της Τυπικής & Άτυπης Μάθησης 

 

Μοντέλο R R2 Δ R2 Beta t F Sig. 

Άτυπες δράσεις μάθησης 0,225 0,051 0,044 0,225 2,74 7,49 0,007 

Τυπικές δράσεις μάθησης 0,207 0,043 0,036 -0,207 -2,49 6,199 0,014 
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Διεξάγοντας περαιτέρω στατιστικούς ελέγχους για να ερμηνευτούν επιμέρους 

ποιες συγκεκριμένες δράσεις επηρεάζονται από την ηγεσία, εφαρμόστηκε Mann-

Whitney U , έλεγχος μέσων τιμών σε ανεξάρτητα δείγματα και αποδείχθηκε πως δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στην κατοχή πιστοποίησης 

υπολογιστών και στις απόψεις των συμμετεχόντων για τις πρακτικές ηγεσίας που 

εφαρμόζει ο Διευθυντής. Με την εφαρμογή του ελέγχου μέσων τιμών για ανεξάρτητα 

δείγματα Kruskal-Wallis αποδείχθηκε πως υπάρχει στατιστικά σημαντική εξάρτηση 

ανάμεσα στις πρακτικές του Διευθυντή για την επαγγελματική ανάπτυξη και την 

συμμετοχή τους σε κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης τα τελευταία δύο χρόνια, με τον 

μέσο όρο αυτών που απάντησαν «Ναι» να είναι λίγο μεγαλύτερος. Εφαρμόζοντας τον 

ίδιο έλεγχο, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση ανάμεσα στην υποστήριξη του 

Διευθυντή για συμμετοχή σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, στην ανάγνωση 

βιβλιογραφίας σχετικής με το επάγγελμά τους και το αν έχουν λειτουργήσει ως μέντορες 

σε κάποιον συνάδελφό τους με τις πρακτικές που εφαρμόζει ο Διευθυντής για 
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επαγγελματική ανάπτυξη. Αντιθέτως, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική εξάρτηση με 

τη συμμετοχή τους σε κάποιο δίκτυο εκπαιδευτικών και το αν έχουν διεξάγει έρευνα 

σχετική με το επάγγελμά τους.  

Πράγματι και με τον έλεγχο του συντελεστή Spearman αποδείχθηκαν συσχετίσεις 

ανάμεσα στις τρεις δράσεις επαγγελματικής μάθησης που αναφέρθηκαν παραπάνω και 

τις πρακτικές της ηγεσίας. Συμπεραίνουμε πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι 

διευθυντές τους εφαρμόζουν πρακτικές που συντελούν στην επαγγελματική ανάπτυξη 

όσο μελετούν βιβλιογραφία σχετική με το επάγγελμά τους και αναπτύσσουν μεντορικές 

σχέσεις με συναδέλφους. Αντίστροφα όμως, δεν πιστεύουν το ίδιο για τις πρακτικές του 

διευθυντή όσο συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης. Τέλος, δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις τους για την ηγεσία και τη συμμετοχή τους 

σε δίκτυο εκπαιδευτικών ή την διεξαγωγή έρευνας. 

 

Πίνακας 10. Συντελεστής συσχέτισης Spearman για τις πρακτικές της Ηγεσίας με τις δράσεις 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

  Η/Υ Επιμόρφωση Βιβλιογραφία 
Δίκτυο 

Εκπαιδευτικών 
Έρευνα Μέντορας 

Επιμόρφωση ,220**      

Βιβλιογραφία -,103 -,087     

Δίκτυο εκπαιδευτικών -,135 -,241** ,372**    

Έρευνα -,117 -,180* ,493** ,490**   

Μέντορας ,110 -,080 ,382** ,235** ,318**  

Ηγεσία -,079 -,224** ,269** -,028 ,144 ,338** 

 

 

6.5 Συσχετίσεις Ηγεσίας για την Επαγγελματική Ανάπτυξη και Χαρακτηριστικών 

Οργανισμού Μάθησης 

Για να ερευνηθούν οι συσχετίσεις ανάμεσα στην ανεξάρτητη μεταβλητή των πρακτικών 

της ηγεσίας για επαγγελματική ανάπτυξη και την εξαρτημένη μεταβλητή του οργανισμού 

μάθησης και των παραγόντων της εφαρμόστηκαν μία σειρά από συσχετίσεις. 
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Πίνακας 11. Συσχετίσεις της ανεξάρτητης μεταβλητής της Ηγεσίας με την εξαρτημένη μεταβλητή του 

Οργανισμού Μάθησης και τους παράγοντές του 

 
Διερεύνηση & 

Πρωτοβουλία 

Οργανωσιακή 

Μάθηση & 

Μνήμη 

Ομάδα Αξιολόγηση 
Οργανισμός 

Μάθησης 

Οργανωσιακή Μάθηση & Μνήμη ,787**     

Ομάδα ,690** ,658**    

Αξιολόγηση ,518** ,483** ,452**   

Οργανισμός Μάθησης ,891** ,863** ,835** ,753**  

Ηγεσία ,806** ,733** ,644** ,512** ,802** 

 

Από τον πίνακα 11 φαίνεται πως η ηγεσία έχει υψηλή θετική συσχέτιση με όλους 

τους παράγοντες του οργανισμού μάθησης και με ολόκληρο τον άξονα ταυτόχρονα, σε 

επίπεδο σημαντικότητας p=0,000.  

Στη συνέχεια, για να ελεγχθεί εάν υπάρχει αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην 

εξαρτημένη μεταβλητής του οργανισμού μάθησης και των παραγόντων της με την 

ανεξάρτητη μεταβλητή των πρακτικών που εφαρμόζει η ηγεσία για την επαγγελματική 

ανάπτυξη εφαρμόστηκε η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης. Από την ανάλυση 

προέκυψε ότι ο άξονας του οργανισμού μάθησης προβλέπει το σύνολο της ηγεσίας (Beta 

= 0,802 , t= 15,892). Το R2= 0,643, γεγονός που σημαίνει πως η διασπορά του 

οργανισμού μάθησης ερμηνεύει το 64,3% της συνολικής διασποράς του μοντέλου. Η 

γραμμική παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας p= 

0,000 και το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή (F=252,547) (Πίνακας 12). 

 

Πίνακας 12. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση της Ανεξάρτητης μεταβλητής της Ηγεσίας πάνω στην Εξαρτημένη 

Μεταβλητή του Οργανισμού Μάθησης  

Μοντέλο R R2 Δ R2 Beta t F Sig. 

Ηγεσία ,802a 0,643 0,641 0,802 15,892 252,547 ,000b 
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Ομοίως εφαρμόστηκε για τη Διερεύνηση και Πρωτοβουλία και την Ηγεσία. Η 

διασπορά της διερεύνησης και πρωτοβουλίας ερμηνεύεται κατά 64,9% (R2= 0,649, ΔR2= 

0,647, p= 0,000<0,05) από τη διασπορά του μοντέλου. Η ηγεσία προβλέπει σε υψηλό 

ποσοστό τον παράγοντα της διερεύνησης και πρωτοβουλίας(Beta=0,806, t=16,105). Η 

γραμμική παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική και το μοντέλο έχει καλή 

προσαρμογή (F=259,365 , p=0,000) (Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση της Ανεξάρτητης μεταβλητής της Ηγεσίας πάνω στην Εξαρτημένη 

Μεταβλητή της Διερεύνησης και Πρωτοβουλίας 

Μοντέλο R R2 Δ R2 Beta t F Sig. 

Ηγεσία ,806a 0,649 0,647 0,806 16,105 259,365 ,000b 

 

Ομοίως εφαρμόστηκε για την Οργανωσιακή μάθηση και μνήμη και την Ηγεσία. 

Από την ανάλυση προέλυψε πως η οργανωσιακή μάθηση και μνήμη προβλέπει το σύνολο 

της ηγεσίας (Beta = 0,733, t=12,751). Συνεπώς η ηγεσία προβλέπει με υψηλό ποσοστό 

την οργανωσιακή μάθηση και μνήμη R2= 0,537, ΔR2= 0,534, p=0,000 ). Η γραμμική 

παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική και το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή 

(F=162,578) (Πίνακας 14). 
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Πίνακας 14. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση της Ανεξάρτητης μεταβλητής της Ηγεσίας πάνω στην Εξαρτημένη 

Μεταβλητή της οργανωσιακής μάθησης και μνήμης 

Μοντέλο R R2 Δ R2 Beta t F Sig. 

Ηγεσία ,733a 0,537 0,534 0,733 12,751 162,578 ,000b 

 

Από την ανάλυση απλής γραμμικής παλινδρόμησης προέκυψε ότι η εξαρτημένη 

μεταβλητή της ομάδας προβλέπει το σύνολο της ηγεσίας (Beta = 0,644, t= 9,960). 

Συνεπώς η ηγεσία προβλέπει με υψηλό ποσοστό την ομάδα (R2= 0,415, Δ R2= 0,411, 

p=0,000). Η γραμμική παλινδρόμηση είναι στατιστικά σημαντική με καλή προσαρμογή 

(F=99,205) (Πίνακας 15). 

 

Πίνακας 15. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση της Ανεξάρτητης μεταβλητής της Ηγεσίας πάνω στην Εξαρτημένη 

Μεταβλητή της ομάδας 

Μοντέλο R R2 Δ R2 Beta t F Sig. 

Ηγεσία ,644a 0,415 0,411 0,644 9,96 99,205 ,000b 

 

Τέλος, εφαρμόστηκε γραμμική παλινδρόμηση για την Αξιολόγηση και την 

Ηγεσία. Από την ανάλυση προέκυψε πως η αξιολόγηση προβλέπει το σύνολο της ηγεσίας 

(Beta= 0,512 , t=7,044). Με άλλα λόγια, η ηγεσία προβλέπει με υψηλό τρόπο την 

αξιολόγηση (R2= 0,262, Δ R2= 0,256, p=0,000). Η γραμμική παλινδρόμηση είναι 

στατιστικά σημαντική με καλή προσαρμογή (F=49,616) (Πίνακας 16). 

 

Πίνακας 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση της Ανεξάρτητης μεταβλητής της Ηγεσίας πάνω στην Εξαρτημένη 

Μεταβλητή της αξιολόγησης 

Μοντέλο R R2 Δ R2 Beta t F Sig. 

Leadership ,512a 0,262 0,256 0,512 7,044 49,616 ,000b 

 

 

6.6 Συσχετίσεις Χαρακτηριστικών Οργανισμού Μάθησης και Επαγγελματικής 

Μάθησης 

Για να ελεγχθούν οι συσχετίσεις ανάμεσα στην επαγγελματική μάθηση των 

συμμετεχόντων στην έρευνα και των απόψεών τους για το αν το σχολείο τους λειτουργεί 

ως οργανισμός μάθησης πραγματοποιήθηκε μία σειρά από συσχετίσεις. Όπως προέκυψε 

από τον συντελεστή Pearson (r=0,337), υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στις άτυπες 
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δράσεις μάθησης και τον οργανισμό μάθησης και όλους τους παράγοντές του σε επίπεδο 

σημαντικότητας p=0,000. Αντίθετα, ο δείκτης έδειξε αρνητική συσχέτιση (r=-0,170) 

ανάμεσα στη συμμετοχή δράσεις τυπικής μάθησης και στον οργανισμό μάθησης σε 

επίπεδο σημαντικότητας από p=0,000 έως p=0,005. Από όλους τους παράγοντες του 

οργανισμού μάθησης μόνο η ομάδα και η αξιολόγηση δεν συσχετίζονται με τις άτυπες 

δράσεις επαγγελματικής μάθησης.  

Πίνακας 17.  Πίνακας Συνάφειας Οργανισμού Μάθησης και Επαγγελματικής Μάθησης 
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Τυπικές δράσεις μάθησης -,159      

Οργανισμός Μάθησης ,337** -,170*     

Διερεύνηση & Πρωτοβουλία ,310** -,213* ,891**    

Οργανωσιακή Μάθηση & Μνήμη ,298** -,311** ,863** ,787**   

Ομάδα ,275** -,089 ,835** ,690** ,658**  

Αξιολόγηση 
,246** ,011 ,753** ,518** ,483** 

,452
** 

 

Εφόσον εντοπίστηκε συμμεταβολή της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε 

δράσεις άτυπης μάθησης και της άποψής τους για το σχολείο τους ως οργανισμός 

μάθησης, εφαρμόστηκε έλεγχος απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Σκοπός ήταν να 

ερευνηθεί αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην ανεξάρτητη μεταβλητή του οργανισμού 

μάθησης και την εξαρτημένη της επαγγελματικής ανάπτυξης. Το R2=0,114, που σημαίνει 

πως υπάρχει τάση ο οργανισμός μάθησης να ερμηνεύει κατά 11,4% την συνολική 

διασπορά της συμμετοχής σε δράσεις μάθησης. Η γραμμική παλινδρόμηση είναι 

στατιστικά σημαντική με p= 0,000 και F= 17,971 και το μοντέλο έχει καλή προσαρμογή. 

Όλοι οι παράγοντες του οργανισμού προβλέπουν θετικά και στατιστικά σημαντικά τις 

άτυπες δράσεις επαγγελματικής μάθησης. Πρώτο ρόλο παίζει η διερεύνηση και 

πρωτοβουλία (Beta= 0,310, p=0,000), έπειτα οργανωσιακή μάθηση και μνήμη (Beta= 

0,298, p=0,000), ακολουθεί η ομάδα (Beta= 0,275, p=0,001) και τελευταία η αξιολόγηση 

(Beta=0,246, p=0,003) (Πίνακας 18).   
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Πίνακας 18. Απλή γραμμική παλινδρόμηση της ανεξάρτητης μεταβλητής του Οργανισμού Μάθησης στις Άτυπες δράσεις 

Μάθησης 

 R R2 ΔR Beta t p 

Οργανισμός Μάθησης 0,337 0,114 0,107 ,337 4,239 ,000 

Διερεύνηση & Πρωτοβουλία    ,310 3,857 ,000 

Οργανωσιακή μάθηση & μνήμη    ,298 3,701 ,000 

Ομάδα    ,275 3,378 ,001 

Αξιολόγηση    ,246 2,999 ,003 

 

 

Αντίστοιχα, εφαρμόζοντας έλεγχο γραμμικής παλινδρόμησης για να διερευνηθεί αν 

υπάρχει αιτιώδης σχέση ανάμεσα στην ανεξάρτητη μεταβλητή του οργανισμού ηγεσίας 

και των δράσεων τυπικής μάθησης, ο δείκτης p=0,044> 0,005, συνεπώς δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά. 
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Στοχεύοντας να μελετηθούν επιμέρους οι δράσεις που σχετίζονται θετικά ή 

αρνητικά με τον οργανισμό μάθησης εφαρμόστηκαν περαιτέρω έλεγχοι. Αρχικά, 

εφαρμόστηκε έλεγχος t-Test ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που κατέχουν πιστοποίηση 

υπολογιστών και στις απόψεις τους για το αν το σχολείο τους λειτουργεί ως οργανισμός 

μάθησης και αποδείχθηκε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αφού t=0,598, 

df= 140 και p=0,551>0,05. Με την εφαρμογή του ελέγχου t-Test αποδείχθηκε πως 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που έχουν 

συμμετάσχει σε σεμινάρια τα δύο τελευταία χρόνια και τις απαντήσεις τους σχετικά με 

το αν το σχολείο τους λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης. Πιο συγκεκριμένα οι 

μετρήσεις του t-Test έδειξαν t= 2,384, df= 48,186 και p=0,021<0,05 

Εφαρμόζοντας συσχετίσεις ανάμεσα στις δράσεις άτυπης μάθησης για τις οποίες 

ερωτήθηκαν οι συμμετέχοντες και την άποψή τους για το αν το σχολείο τους λειτουργεί 

ως οργανισμός μάθησης, αποδείχθηκαν χαμηλές θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στη 

μελέτη βιβλιογραφίας, τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη μεντορικών σχέσεων και 

τον οργανισμό μάθησης. 
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Πίνακας 19.  Συσχετίσεις Οργανισμού μάθησης και οργανωμένων/ άτυπων δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

Οργανισμός 

Μάθησης Η/Υ Επιμόρφωση Βιβλιογραφία 

Δίκτυο 

Εκπαιδευτικών Έρευνα Μέντορας 

Η/Υ 
-,050       

Επιμόρφωση 
-,211* ,220**      

Βιβλιογραφία 

 
-,102 -,084     

Δίκτυο 

Εκπαιδευτικών ,075 -,119 -,228** ,359**    

Έρευνα 
,228** -,095 -,153 ,538** ,448**   

Μέντορας 
,360** ,140 -,085 ,405** ,236** ,346**  

 

Αφού, λοιπόν, αποδείχθηκαν επιμέρους συσχετίσεις, άλλες σε χαμηλότερο και άλλες σε 

μεγαλύτερο βαθμό, ανάμεσα: 

(α) στην επαγγελματική μάθηση και τον οργανισμό μάθησης,  

(β) στην επαγγελματική μάθηση και τις πρακτικές που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός ηγέτης 

και 

(γ) τον οργανισμό μάθησης και τις πρακτικές που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός ηγέτης 

καταλήγουμε πως πρόκειται για ένα τρίγωνο συσχέτισης ανάμεσα στις τρεις έννοιες που 

αλληλεπιδρούν και συμμεταβάλονται. Το μοντέλο συνοπτικά απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήμα: 

Σχήμα 4: Μοντέλο συσχέτισης Οργανισμού Μάθησης-Επαγγελματικής Ανάπτυξης-Ηγεσίας 

 

 

 

 

 

 

 

Δράσεις επαγγελματικής μάθησης 

Οργανισμός Μάθησης Πρακτικές της Ηγεσίας για 

Επαγγελματική Ανάπτυξη 
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6.7 Δημογραφικά στοιχεία 

Τελευταίο κομμάτι της έρευνας ήταν ο έλεγχος της επίδρασης των δημογραφικών 

στοιχείων στις δράσεις επαγγελματικής μάθησης, στις αντιλήψεις των συμμετεχόντων 

για το αν το σχολείο τους λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης και για τις πρακτικές που 

εφαρμόζει ο Διευθυντής τους για επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

Πίνακας 20. Προϋπηρεσία ανά τάξη Νηπιαγωγείου 

 

Προνήπια  Νήπια 

Όχι Ναι Σύνολο Όχι Ναι Σύνολο 

Η θέση στην 

οποία εργάζεστε 

στην παρούσα 

σχολική μονάδα 

είναι 

Νηπιαγωγός 1 23 24 2 22 24 

Δάσκαλος 95 1 96 95 1 96 

Καθηγητής 

Ειδικότητας 17 5 22 17 5 22 

Σύνολο 113 29 142 114 28 142 

 

Από τους 24 νηπιαγωγούς που συμμετείχαν στην έρευνα μόνο η μία δεν είχε 

προϋπηρεσία στα Προνήπια και οι 2 στα Νήπια, πράγμα που επιβεβαιώνεται και από τη 

φύση της οργάνωσης του δημόσιου Νηπιαγωγείου όπου μαθητές Νηπίων και Προνηπίων 

αποτελούν συνήθως ένα κοινό τμήμα. Από τους καθηγητές ειδικοτήτων μόνο 5 είχαν 

εμπειρία σε μαθητές Νηπίων και Προνηπίων. 

 

Πίνακας 21.  Προϋπηρεσία ανά τάξη Δημοτικού 

 

Α τάξη Β τάξη 
Έχετε εργαστεί σε Γ 

τάξη 

Όχι Ναι Σύνολο Όχι Ναι Σύνολο Όχι Ναι Σύνολο 

Η θέση στην 
οποία 
εργάζεστε 
στην 
παρούσα 
σχολική 
μονάδα είναι 

Νηπιαγωγός 23 1 24 23 1 24 23 1 24 

Δάσκαλος 22 74 96 32 64 96 29 67 96 

Καθηγητής 
Ειδικότητας 

4 18 22 3 19 22 3 19 22 

Σύνολο 49 93 142 58 84 142 55 87 142 

           

 

Έχετε εργαστεί σε Δ 
τάξη 

Έχετε εργαστεί σε Ε 
τάξη 

Έχετε εργαστεί σε Στ 
τάξη 

Όχι Ναι Σύνολο Όχι Ναι Σύνολο Όχι Ναι Σύνολο 

Η θέση στην 
οποία 
εργάζεστε 
στην 
παρούσα 
σχολική 
μονάδα είναι 

Νηπιαγωγός 23 1 24 23 1 24 23 1 24 

Δάσκαλος 31 65 96 30 66 96 31 65 96 

Καθηγητής 
Ειδικότητας 

1 21 22 2 20 22 2 20 22 

Σύνολο 55 87 142 55 87 142 56 86 142 
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Από τους δασκάλους που συμμετείχαν στην έρευνα το 65,5% είχε εμπειρία από 

μαθητές Α’ δημοτικού, ενώ στις τάξεις Β’ έως και Στ’ δημοτικού είχαν εμπειρία από 

59,2% – 61,3% του συνόλου, γεγονός που αποδεικνύει πως οι δάσκαλοι που αποτελούν 

το δείγμα έχουν αρκετή επαγγελματική εμπειρία σε όλες τις τάξεις του δημοτικού. 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας είχαν προϋπηρεσία οι περισσότεροι σε όλες τις 

τάξεις του Δημοτικού. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως στο δείγμα υπάρχει ένας 

εκπαιδευτικός που έχει διδάξει και σε Νηπιαγωγείο και σε Δημοτικό, πράγμα που 

σημαίνει πως έχει και τα δύο πτυχία. 

Έπειτα, εφαρμόστηκαν μη παραμετρικοί έλεγχοι – τα δεδομένα δεν εμφάνιζαν 

κανονική κατανομή – για να εντοπισθούν συσχετίσεις και εξαρτήσεις ανάμεσα στα 

δημογραφικά στοιχεία και τις δράσεις επαγγελματικής μάθησης στις οποίες συμμετέχουν 

οι εκπαιδευτικοί της έρευνας. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το φύλο των 

ερωτώμενων ήταν ανεξάρτητο από όλα τα κριτήρια, ενώ εμφάνιζε ανομοιογένεια στην 

ανάπτυξη μεντορικής σχέσης προς κάποιον συνάδελφο με τις γυναίκες να εμφανίζουν 

μεγαλύτερο μέσο όρο από τους άντρες – έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων Mann Whitney 

U με p=0,027<0,05.  

Η ηλικία εμφάνισε χαμηλή θετική συσχέτιση με τη συμμετοχή των ερωτώμενων 

σε προγράμματα επιμόρφωσης, συντελεστής Spearman r=0,360, p=0,000<0,05 και 

οριακά μηδενική με τη διεξαγωγή έρευνας σχετικής με το επάγγελμα και την εφαρμογή 

μεντορικής σχέσης. Μάλιστα, εφαρμόζοντας πίνακα συνάφειας (Crosstabs) 

παρατηρήθηκε πως από το σύνολο των 33 που απάντησαν πως δεν έχουν 

παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης τα τελευταία δύο χρόνια, οι 22 ήταν 

πάνω από 50 ετών, ενώ μόλις 3 ήταν από 25-40 ετών.  

Παρατηρήθηκε διαφοροποίηση ανάλογα με την προϋπηρεσία στη συμμετοχή σε 

προγράμματα επιμόρφωσης - έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων Mann Whitney U 

p=0,000<0,05. Μελετώντας τον αντίστοιχο πίνακα συνάφειας (Crosstabs) 17 από τους 

33 που απάντησαν αρνητικά στη συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης έχουν 

προϋπηρεσία πάνω από 25 έτη, ενώ αντίθετα μόλις 4 από αυτούς που απάντησαν 

αρνητικά έχουν έως και 14 έτη προϋπηρεσίας. Επιπλέον, η προϋπηρεσία των 

εκπαιδευτικών παρουσιάζει οριακά μηδενική συσχέτιση με την εμφάνιση μεντορικής 

σχέσης, συντελεστής Spearman r=0,241, p=0,004<0,05. Αναλυτικότερα, 41 από τους 56 

που απάντησαν πως έχουν λειτουργήσει ως μέντορες σε κάποιον συνάδελφό τους έχουνε 

περισσότερα από 15 έτη προϋπηρεσίας, υπάρχει δηλαδή μία τάση θετικής συσχέτισης 

της προϋπηρεσίας με την εμφάνιση μεντορικής σχέσης. 
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Τα έτη προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών συγκεκριμένα στην σχολική μονάδα 

στην οποία βρίσκονταν κατά την διεξαγωγή της έρευνας έδειξαν οριακά μηδενική 

συσχέτιση με την ανάπτυξη μεντορικής σχέσης με συναδέλφους, συντελεστής Spearman 

r=0,212, p=0,013<0,05, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις των συμμετεχόντων εμφάνισαν 

ανομοιογένεια ανάμεσα σε όσους έχουν ή δεν έχουν πιστοποίηση υπολογιστών, έλεγχος 

Mann Whitney U p=0,005<0,05 και σε όσους συμμετέχουν ή όχι σε σεμινάρια, έλεγχος 

Mann Whitney U p=0,022<0,05. Πράγμα που σημαίνει πως υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στους μέσους όρους, με τον μέσο όρο αυτών που απάντησαν «όχι» 

και στις δύο ερωτήσεις να υπερτερεί.  

Η μονάδα εργασίας (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό) των εκπαιδευτικών δεν 

σχετίστηκε με κανένα από τα κριτήρια μέτρησης της επαγγελματικής μάθησης. Αντίθετα, 

η θέση εργασίας (Νηπιαγωγός, Δάσκαλος/α, Καθηγητής/τρια Ειδικότητας) παρουσιάζει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς τη μελέτη βιβλιογραφίας (Kruskal – Wallis test 

p=0,022<0,05) και με την διεξαγωγή έρευνας (Kruskal Wallis test p=0,022<0,05). Αυτό 

σημαίνει πως ανά θέση εργασίας διαφέρουν οι απαντήσεις ως προς τη μελέτη 

βιβλιογραφίας και τη διεξαγωγή έρευνας σχετικής με το επάγγελμα. Με διεξοδικότερη 

έρευνα προέκυψε πως ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών ειδικότητας υπερτερεί των άλλων 

δύο και για τα δύο ερωτήματα. 

Τέλος, οι σπουδές των συμμετεχόντων πέρα από το πτυχίο διορισμού τους 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς την ανάγνωση βιβλιογραφίας 

σχετικής με το επάγγελμα (Kruskal – Wallis p=0,017<0,05) και την διεξαγωγή έρευνας 

σχετικής με το επάγγελμα (Kruskal – Wallis p=0,004<0,05). Αυτό σημαίνει πως 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών για τα δύο παραπάνω 

ερωτήματα ανάλογα με τις σπουδές που έχουν πραγματοποιήσει πέρα από το βασικό 

πτυχίο του διορισμού τους. Περαιτέρω σύγκριση δεν θα γίνει, καθώς η κατανομή των 

απαντήσεων στην ερώτηση για τις περαιτέρω σπουδές είναι άνιση και δεν μπορούν να 

διεξαχθούν συμπεράσματα. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος και εντοπίστηκε πως η μεταβλητή του 

φύλου δεν παρουσιάζει κανονική κατανομή. Αφού η μεταβλητή δεν παρουσιάζει 

κανονική κατανομή, εφαρμόζεται μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney, ώστε να 

ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους του 

φύλου των ερωτώμενων και της άποψής τους για το αν το σχολείο τους λειτουργεί ως 

οργανισμός μάθησης. Κατά την εφαρμογή του στατιστικού ελέγχου προκύπτει 

p=0,081>0,05 συνεπώς συμπεραίνουμε πως το φύλο δεν επηρεάζει την άποψη των 

εκπαιδευτικών για το αν το σχολείο τους λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης. Ομοίως ο 
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έλεγχος Mann-Whitney εφαρμόστηκε για να ελεγχθεί αν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στους μέσους όρους του φύλου των συμμετεχόντων και των πρακτικών 

που εφαρμόζει ο Διευθυντής για την επαγγελματική ανάπτυξη. Προέκυψε p=0,315, 

συνεπώς το φύλο των ερωτώμενων δεν επηρεάζει τις αντιλήψεις τους για τις πρακτικές 

που εφαρμόζει ο Διευθυντής. 

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r για να ελεγχθεί 

αν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον οργανισμό μάθησης και την 

ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, τα χρόνια που εργάζονται στην παρούσα σχολική 

μονάδα και το σύνολο των σχολικών μονάδων που έχουν εργαστεί και αποδείχθηκε πως 

οι μεταβλητές δεν σχετίζονται. Ομοίως αποδείχθηκε και με τις πρακτικές ηγεσίας για την 

επαγγελματική ανάπτυξη που εφαρμόζει ο Διευθυντής τους. 

Έπειτα, ελέγχθηκε αν σχετίζεται η βαθμίδα στην οποία εργάζονται οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό) με τις απόψεις τους 

για τον οργανισμό μάθησης και για τις πρακτικές ηγεσίας. Εφαρμόζοντας έλεγχο t-Test 

προκύπτει t=2,191, df=140 και p=0,30<0,05, συνεπώς οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 

το αν το σχολείο τους λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης επηρεάζονται από το αν 

εργάζονται σε Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό. Αντίστοιχα, πραγματοποιώντας μη 

παραμετρικό έλεγχο ανεξάρτητων δειγμάτων Mann-Whitney, προέκυψε πως υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά και στις απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα για τις πρακτικές ηγεσίας με το αν εργάζονται σε Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό 

με p=0,015<0,05. 

Για να ελεγχθεί αν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το σχολείο τους ως 

οργανισμό μάθησης επηρεάζονται από την θέση στην οποία εργάζονται (Νηπιαγωγός, 

Δάσκαλος, Καθηγητής Ειδικότητας) εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης ή διασποράς 

ANOVA και προέκυψε ότι F(2,139)=4,127 και p=0,018<0,05, συνεπώς συμπεραίνουμε 

πως οι απόψεις των ομάδων των συμμετεχόντων επηρεάζονται από την θέση στην οποία 

εργάζονται. Χρησιμοποιώντας το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων scheffe παρατηρήθηκε 

ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν περισσότερο πως το σχολείο τους λειτουργεί ως οργανισμός 

μάθησης (Μ.Ο.= 3,27 , Τ.Α. = 0,57), ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας (Μ.Ο. = 

3,24, Τ.Α. = 0,72) και τελευταίοι οι δάσκαλοι (Μ.Ο. = 2,90 , Τ.Α. = 0,70). 

Αντίστοιχα, εφαρμόστηκε Kruskal-Wallis για να μελετηθεί αν η θέση εργασίας 

των συμμετεχόντων επηρεάζει και τις απόψεις τους σχετικά με τις πρακτικές που 

εφαρμόζει ο Διευθυντής τους. Προέκυψε p=0,005<0,05, συνεπώς δεχόμαστε την 

υπόθεση πως η θέση εργασίας επηρεάζει τις απόψεις τους και για τις πρακτικές ηγεσίας. 

Ελέγχοντας περαιτέρω προκύπτει πως οι απόψεις των νηπιαγωγών για το αν ο διευθυντής 
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τους εφαρμόζει πρακτικές για την επαγγελματική ανάπτυξη ήταν πιο θετικά διακείμενες, 

ακολουθούν όπως και πριν οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας και τέλος οι δάσκαλοι. 

Οφείλουμε βέβαια, να πούμε πως επειδή η αριθμητική διαφορά στο δείγμα είναι άνιση, 

τα αποτελέσματα διατυπώνονται με επιφύλαξη. 

Σχήμα 5 Διαφορά της άποψης για τις πρακτικές της Ηγεσίας ανά θέση εργασίας 

 

 

7. Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Μέσα από την παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο οι δημόσιες 

σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης. 

Στη συνέχεια, εφόσον τα σχολεία λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης, μελετήθηκε κατά 

πόσο οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά συμμετέχουν σε δράσεις τυπικής και 

άτυπης επαγγελματικής μάθησης. Τέλος, ερευνήθηκε ποιος είναι ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού ηγέτη (διευθυντή), ώστε να επηρεάζει θετικά την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που ηγείται και ποιες συγκεκριμένες δράσεις του 

συμβάλλουν θετικά προς την κατεύθυνση αυτή. Ερευνήθηκαν και οι συσχετίσεις 

ανάμεσα στις τρεις έννοιες. 

7.1 Αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των σχολείων τους ως Οργανισμός 

Μάθησης 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν την μέτρια εφαρμογή στοιχείων 

οργανισμού μάθησης, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα της Μπινιάρη 

(2012) αλλά συμφωνεί με την πιο πρόσφατη έρευνα της Αποστολοπούλου (2016). Από 

αυτό συμπεραίνουμε πως τα ελληνικά σχολεία σταδιακά έχουν την πρόθεση να 

μετασχηματιστούν σε οργανισμούς μάθησης. 
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Από τους παράγοντες του οργανισμού μάθησης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, ξεχώρισε αυτός της ομάδας. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν εμπιστοσύνη ο ένας στο άλλο, πιστεύουν πως 

τους παρέχουν ειλικρινή ανατροφοδότηση και βοηθούν ο ένας τον άλλο να μάθουν/ 

λύσουν ό,τι χρειάζονται. Ομοίως και η Βύσσα (2009) σε έρευνά της συμπέρανε πως το 

φιλικό κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς ήταν ο παράγοντας που εμφανιζόταν σε 

μεγάλο ποσοστό. Η πρακτική αυτή έχει πολύ θετικά αποτελέσματα, όπως έδειξε και η 

έρευνα του Αποστολόπουλου (2014) καθώς η αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων είναι 

αποδεκτή, δημιουργεί θετικά συναισθήματα, συμβάλλει στην προσωπική επαγγελματική 

μάθηση, αλλά και στη μάθηση του οργανισμού, καθώς επίσης αναβαθμίζει και το επίπεδο 

επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών. 

Αναφορικά με τον παράγοντα της διερεύνησης και πρωτοβουλίας, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί νιώθουν πως έχουν την άνεση να 

προσαρμόσουν τους στόχους τους και να λάβουν πρωτοβουλίες και ρίσκα. 

Ενθαρρύνονται ακόμη να ερευνούν μέσα από τα μέλη της σχολικής μονάδας για να 

βρίσκουν την κατάλληλη λύση στα προβλήματα που προκύπτουν. Παράλληλα, νιώθουν 

ότι μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις που αφορούν στην σχολική τους μονάδα μέσα 

από συζητήσεις με τον διευθυντή κι εμπιστεύονται πως αυτός θα δράσει με βάση τις αξίες 

της σχολικής μονάδας. Από την έρευνα των Wahlstorm & Louis (2008) επιβεβαιώνεται 

πως με τη διεύρυνση της λήψης αποφάσεων σε όλους τους εκπαιδευτικούς βελτιώνεται 

το κλίμα του σχολείου και η διδασκαλία, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η εμπιστοσύνη 

στο πρόσωπο του διευθυντή. 

Η παρούσα έρευνα, όμως, έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της Βύσσα 

(2009) η οποία βρήκε χαμηλά ποσοστά στην συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων. Ίσως θα 

πρέπει να αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην 

λήψη αποφάσεων της σχολικής μονάδας, που είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Η διοίκηση 

της σχολικής μονάδας είναι οργανωμένη κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως δεν τους δίνει 

αυτόματα την ελευθερία να φέρουν την αλλαγή, αλλά συμμετέχουν περισσότερο μέσα 

στα πλαίσια ενός τυπικού – γραφειοκρατικού περιβάλλοντος. Μάλιστα, ένα πολύ μεγάλο 

μέρος των αποφάσεών τους μπορεί να άπτεται προβλημάτων που επιζητούν 

βραχυπρόθεσμη λύση και καλλιεργούν μόνο την μάθηση μονού βρόγχου. Σύμφωνα, 

όμως με την έρευνα των Scribner et al (1999) για να διατηρηθεί μία επαγγελματική 

κοινότητα, η μάθηση θα πρέπει να είναι διπλού βρόγχου. 
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Στον παράγοντα της οργανωσιακής μάθησης και μνήμης οι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν πως και ο διευθυντής και οι ίδιοι αναζητούν ευκαιρίες επαγγελματικής 

μάθησης και διαθέτουν τον χρόνο για αυτές. Δεν επιβραβεύονται όμως, παράγοντας που 

είναι σημαντικός σύμφωνα με την έρευνα των Silins, Zarins & Mulford (2002) για τον 

ορισμό του οργανισμού μάθησης. Επίσης, δεν επηρεάζουν το περιεχόμενο της 

επαγγελματικής τους μάθησης, αλλά επιλέγουν δράσεις που οργανώνονται από 

εξωτερικούς παράγοντες και πιθανόν να μην άπτονται πάντα των αναγκών τους. 

Λίγο πάνω από την μέση του δείγματος πιστεύουν πως έχουν πρόσβαση στους 

πόρους που τους χρειάζονται για να επιτελέσουν το έργο τους, γεγονός πολύ φυσιολογικό 

αν αναλογιστούμε την σημερινή κατάσταση της Ελλάδας. Σε μικρό βαθμό, ακόμη, 

γίνονται γνωστά τα λάθη του παρελθόντος σε όλους τους εκπαιδευτικούς, πράγμα που 

πιθανόν να επηρεάζεται από την κινητικότητα των εκπαιδευτικών. Ο μέσος όρος 

παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο που βρίσκονταν κατά την συμμετοχή τους 

στην έρευνα ήταν τα 7 σχολικά έτη. Όταν τα άτομα μίας σχολικής μονάδας συνεχώς 

αλλάζουν είναι ακόμη πιο δύσκολη η ανάπτυξη της οργανωσιακής κουλτούρας και 

διατήρηση της οργανωσιακής μάθησης και μνήμης, καθώς απαιτεί ακόμη πιο αυστηρώς 

δομημένες πρακτικές, όπως της παρατήρησης και της αναθεώρησης όλων των πτυχών 

που σχετίζονται και επηρεάζουν τη δουλειά του σχολείου σύμφωνα με την έρευνα των 

Silins, Zarins & Mulford (ό.π.) 

Αυτό συνάδει και με τους πολύ χαμηλούς μέσους όρους στον παράγοντα της 

αξιολόγησης. Ο οργανισμός δεν αναστοχάζεται από τα λάθη του και τις εμπειρίες του 

αφού δεν εφαρμόζονται έλεγχοι αξιολόγησης, γεγονός δικαιολογημένο αν λάβουμε 

υπόψη μας την απουσία θεσμοθετημένων συστημάτων αξιολόγησης των σχολικών 

μονάδων, αλλά και την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών στην συμμετοχή τους στην 

αξιολόγηση όπως αυτή είχε προταθεί το 2013. 

Τέλος, οι πολύ υψηλές συσχετίσεις του Οργανισμού Μάθησης με τους τέσσερις 

παράγοντές του, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους παράγοντες, μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη κι όχι η εν μέρει ύπαρξη κάποιων 

χαρακτηριστικών, για να μπορέσει ένα σχολείο να λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης. 

Πιθανά προβλήματα για την παρακώλυση ανάπτυξης οργανισμών μάθησης στα ελληνικά 

σχολεία δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα έρευνα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, όπως 

συμπέρανε η Μπούσιου (2015). Η παρούσα έρευνα τίθεται περισσότερο με το μέρος των 

ερευνών που δηλώνουν ως εμπόδιο τη γραφειοκρατία (Scribner et al., 1999) και τον 
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σκεπτικισμό στην αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Παπαδόπουλος, 2017 : Καλατζή, 2017).  

7.2 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών της έρευνας σε δράσεις Επαγγελματικής Μάθησης  

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα συμμετέχουν σε μέτριο επίπεδο τόσο σε 

τυπικές  όσο και σε άτυπες δράσεις επαγγελματικής μάθησης. Η συμμετοχή τους στις 

δράσεις τυπικής μάθησης είναι καθαρά αποτέλεσμα προσωπικής επιλογής τόσο του 

περιεχομένου, όσο και των κινήτρων για να το κάνουν, γεγονός που συνάδει με όσα 

αναφέρθηκαν στην θεωρία ότι η επαγγελματική μάθηση υποκινείται από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό. Αν το εύρημα αυτό συνδεθεί με το συμπέρασμα που διεξήγαγαν οι 

Thoonen et al. (2011) , ότι ο σημαντικότερος παρακινητικός παράγοντας των 

εκπαιδευτικών είναι η αυτό-αποτελεσματικότητά τους, είναι πιθανό ότι οι συμμετέχοντες 

στην έρευνα εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν το επαγγελματικό τους καθήκον και τη 

δέσμευσή τους για μάθηση με σκοπό να βελτιώσουν το καθημερινό τους έργο με τους 

μαθητές. 

Αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε δράσεις άτυπης μάθησης, αρκετοί από τους 

συμμετέχοντες παρακολουθούν και επιμορφωτικά σεμινάρια, γεγονός που αποδεικνύει 

τη θέληση να ενημερώνονται για νέες ιδέες. Παράλληλα, η έρευνα έδειξε πως ο 

διευθυντής ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν νέες ιδέες στην διδασκαλία 

τους. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας έχουν ευκαιρία να καλλιεργήσουν την 

επαγγελματική τους μάθηση. Προσθέτοντας το συμπέρασμα των Thompson, Gregg & 

Niska (2004) ότι ο διευθυντής ενός οργανισμού μάθησης έχει ξεκάθαρη κατεύθυνση στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που είναι ενσωματωμένη στον χώρο 

εργασίας, εξηγούμε γιατί οι μετρήσεις της έρευνας τόσο για την επαγγελματική μάθηση 

όσο και τον οργανισμό μάθησης κυμαίνονται στα ίδια μέτρια επίπεδα. 

Αξιοσημείωτα μεγάλο είναι και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που κατέχουν 

πιστοποίηση υπολογιστών, μία επιμόρφωση που ως γνωστό προσφέρεται σε δύο επίπεδα 

και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί την παρακολουθούν. Δεδομένου της αυξημένης 

χρήσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και της αυξημένης 

προϋπηρεσίας του δείγματος, ήταν αναγκαίο για τους εκπαιδευτικούς να επιμορφωθούν 

στην χρήση των υπολογιστών, καθώς κατά τη διάρκεια αυτών των σχολικών ετών τα 

δεδομένα άλλαξαν με ραγδαίες ταχύτητες. 

Μέτρια είναι τα επίπεδα της μελέτης βιβλιογραφίας σχετικής με το επάγγελμα, 

ενώ σε χαμηλό επίπεδο κινείται και η συμμετοχή σε κάποιο δίκτυο εκπαιδευτικών, 
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συμπεράσματα που συμφωνούν με την έρευνα της Σαμαρά (2015). Η ίδια (ό.π.) 

συμπληρώνει στην έρευνά της ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η επαγγελματική τους 

ανάπτυξη επηρεάζεται κυρίως από τις συζητήσεις για θέμα διδασκαλίας με συναδέλφους, 

πρακτική στην οποία συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας. Επιπλέον, 

οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν συμμετάσχει σε μικρό βαθμό σε 

διεξαγωγή έρευνας σχετικής με το επάγγελμα, γεγονός που αποδεικνύει πως δεν 

χρησιμοποιείται η έρευνα πεδίου ώστε να σχεδιάσουν την δράση τους βασιζόμενοι στα 

ευρήματα.  

Ομοίως και με την ανάπτυξη μεντορικών σχέσεων, όπου και πάλι τα επίπεδα 

απάντησης ήταν χαμηλά. Άλλωστε, οι έρευνες που σχετίζονται με τους οργανισμούς 

μάθησης (Bredeson, 1989 : Levine & Marcus, 2010) κάνουν λόγο για συνεργατικές 

δραστηριότητες και κατανεμημένη επαγγελματική σκέψη κι όχι για έναν καθοδηγητή – 

μέντορα. Συμπληρωματικά, ο Κρόκος (2017) κάνει λόγο για υποστηρικτή/κριτικό φίλο. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, από αυτό ότι οι εκπαιδευτικοί δέχονται την κριτική και τον 

σχολιασμό από ισότιμους συνεργάτες κι όχι από κάποιον ξεχωριστό ρόλο. 

Κλείνοντας, συμπεραίνουμε πως το δείγμα είναι θετικά διακείμενο σε δράσεις 

επαγγελματικής μάθησης που συντελούν  στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, γεγονός 

στο οποίο συμφωνεί και η έρευνα του Κρόκου (ό.π.). Αυτό αποτελεί τη γνωστική βάση 

πάνω στην οποία ο οργανισμός με τις απαραίτητες οργανωτικές αλλαγές μπορεί να 

στηριχτεί και να παρέχει στους εκπαιδευτικούς το απαραίτητο περιβάλλον για 

επαγγελματική – οργανωσιακή μάθηση.  

7.3  Εφαρμογή πρακτικών της Ηγεσίας για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών  

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί θεωρούν 

ότι οι διευθυντές τους εφαρμόζουν αρκετές από τις πρακτικές που συμβάλλουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξή τους.   

Αυτό που ξεχώρισε πολύ ήταν ότι οι διευθυντές ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν 

κλίμα συνεργασίας τόσο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, όσο και με τον ίδιο και να 

διασφαλίσουν τις καλές σχέσεις με τους γονείς. Η πρακτική αυτή ενισχύει την 

επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την έρευνα των Clement & 

Vandenberghe (2001) που τονίζουν τη σημασία του να έχουν οι εκπαιδευτικοί 

συναδελφικές σχέσεις με τους διευθυντές τους. Αν συνυπολογιστεί και, όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω, ότι οι εκπαιδευτικοί δέχονται περισσότερο την ανατροφοδότηση 
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από έναν κριτικό/φίλο και ενισχύουν την επαγγελματική τους μάθηση μέσα από την 

αξιολόγηση ενός συναδέλφου, συμπεραίνουμε πως και ο διευθυντής θα πρέπει να έχει 

ένα οικείο και άμεσο προφίλ συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς. 

Όσον αφορά το παιδαγωγικό κομμάτι, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

εκπαιδευτικοί κάνουν λόγο για έναν διευθυντή που είναι ανοιχτός σε συζητήσεις που 

αφορούν σε θέματα διδασκαλίας και υποστηρικτικός στην εφαρμογή νέων διδακτικών 

πρακτικών. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με αντίστοιχη έρευνα της Σαμαρά 

(2015).  Αποτελεί ο ίδιος πρότυπο επαγγελματικής πρακτικής και υποστηρίζει έμπρακτα 

την εφαρμογή νέων δεξιοτήτων. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συμφωνούν με την έρευνα 

των Blasé & Blasé (2000) και πηγάζουν από το προφίλ του παιδαγωγικού ηγέτη. 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως ο διευθυντής τους τούς επαινεί 

προσωπικά για τις επιδόσεις τους, αλλά σπάνια παρέχει δημόσια επιβράβευση και 

γενικότερα ευκαιρίες επαγγελματικής αναγνώρισης, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι 

ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Φυσικά, η απουσία αυτών των πρακτικών από τη 

μεριά του διευθυντή δικαιολογείται καθώς στο ελληνικό σχολείο ο διευθυντής δεν 

διαθέτει αυτά εργαλεία επιβράβευσης για να τα χρησιμοποιήσει ως κινητήριο δύναμη, 

γι’ αυτό, θα πρέπει όλο και περισσότερο να χρησιμοποιεί την ηθική επιβράβευση και 

αναγνώριση τόσο ατομική όσο και δημόσια, ώστε να υπενθυμίζει στους εκπαιδευτικούς 

που ηγείται τι κάνουν καλά και πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν. 

Μία ακόμη σημαντική πρακτική για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών είναι η κατανομή της ηγεσίας. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, οι 

διευθυντές επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό – και δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες 

για να το πετύχουν – τη συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής μονάδας στη λήψη 

αποφάσεων. Οι Poekert, Alexandrou & Shannon (2016) συμπέραναν πως όταν οι 

εκπαιδευτικοί λειτουργούν σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον και έχουν την ευκαιρία να 

ηγηθούν παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του σχολείου, αλλά και στην προσωπική 

τους ανάπτυξη. Για να συμβεί όμως αυτό, υποστήριξαν πως η ανάπτυξη της ηγεσίας των 

εκπαιδευτικών είναι μία επαναλαμβανόμενη εμπειρία. Συμπληρωματικά σε αυτό, οι 

Thompson, Gregg & Niska (2004) υποστήριξαν βάση της έρευνάς τους πως το να 

δουλεύεις σε έναν οργανισμό μάθησης βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατευθύνουν την 

ενέργειά τους όπου χρειάζεται και ακόμη κι αν τους πάρει πολύ χρόνο να καταλήξουν 

στη σωστή απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, για να μιλάμε για ισχυρή επαγγελματική 

μάθηση, θα πρέπει ο ρόλος του διευθυντή να είναι πιο σιωπηλός και στο παρασκήνιο, 
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σύμφωνα με την έρευνα των Wahlstrom & Louis (2008). Συμβαίνει, όμως πραγματικά η 

κατανομή της ηγεσίας στο ελληνικό σχολείο; Σε συνδυασμό με όσα προαναφέρθηκαν για 

την λήψη αποφάσεων στην προηγούμενη ερευνητική υπόθεση, αντιλαμβανόμαστε ότι 

πρόκειται περισσότερο για μία διοικητική δομή παρά για την ουσιαστική επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Σίγουρα πάντως είναι δείγμα θετικής πρόθεσης για εξέλιξη 

και αλλαγή της σχολικής μονάδας. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των δράσεων των διευθυντών σύμφωνα με τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς είναι η αδυναμία τους να επηρεάσουν, 

προτείνουν, καθορίσουν τις επιμορφώσεις που αφορούν στους εκπαιδευτικούς τους. 

Σύμφωνα με την έρευνα της Καλατζή (2017), η πολιτική του επισημού κράτους προωθεί 

δράσεις και ημερίδες που δεν αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 

εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό οι διευθυντές με τους 

εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας μπορούν να οργανώνουν ενδοσχολικές 

επιμορφώσεις όπου κάθε τόσο να παρουσιάζουν τις καλές πρακτικές που εφάρμοσαν 

στην τάξη τους ή τις δυσκολίες που οι ίδιοι αντιμετώπισαν για να αναζητήσουν τις λύσεις 

τους από τους συναδέλφους τους σε ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο.  

Αδυναμία εμφανίζουν επίσης οι διευθυντές των συμμετεχόντων στην έρευνα 

εκπαιδευτικών όσον αφορά στην αποσαφήνιση και τον ορισμό της φιλοσοφίας και της 

στρατηγικής του σχολείου, κοινώς στην στοχοθεσία και τον γενικό οραματισμό του 

σχολείου. Σύμφωνα με την Ταγάρη (2017), η έμπνευση κοινού οράματος είναι μία από 

τις πρακτικές που συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε 

μανθάνοντα οργανισμό. Άλλωστε, αν συνδυαστεί με όσα προαναφέρθηκαν για την λήψη 

αποφάσεων, πώς είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν ουσιαστικά σε αυτήν 

αν δεν έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα της στοχοθεσίας και του οράματος «Πού 

θέλουμε να φτάσουμε;». 

Αναφορικά με τα μοντέλα ηγεσίας, παρότι έρευνες προτείνουν τη 

μετασχηματιστική (Hamzah et al., 2011), την κατανεμημένη (Silins & Mulford, 2004 : 

Bredeson, 1989) και την παιδαγωγική (Blasé & Blasé, 2004) ως κατάλληλα μοντέλα που 

προωθούν την επαγγελματική ανάπτυξη, η παρούσα εργασία υποστηρίζει πως δεν 

πρόκειται για έναν συγκεκριμένο τύπο ηγεσίας, αλλά για την προσαρμογή του ηγέτη 

απέναντι στα διαφορετικά υποκείμενα που κάθε φορά πρέπει να διαχειριστεί. Συνεπώς, 

η παρούσα έρευνα συμφωνεί με την άποψη των Leithwood et al. (1998) για έναν τύπο 

ηγεσίας που «λειτουργεί» σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα.  
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Τέλος, αποδείχθηκε από την παρούσα έρευνα πως η ηγεσία συμμεταβάλλεται με 

τις δράσεις άτυπης μάθησης, γεγονός αναμενόμενο αφού ο διευθυντής  μπορεί να 

επηρεάσει τις δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης που συντελούνται ή παρακινούνται 

μέσα στον χώρο του σχολείου (Maria Assuncao Flores, 2004). Μάλιστα οι δύο έννοιες 

σχετίζονται γραμμικά, γεγονός που συμφωνεί και με την έρευνα του Κρόκου (2017). Η 

παρούσα έρευνα, όμως, εντόπισε και αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη συμμετοχή σε 

δράσεις άτυπικης επαγγελματικής μάθησης και την ηγεσία, γεγονός που σημαίνει πως 

όσο περισσότερο οι εκπαιδευτικοί της έρευνας συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις εκτός 

σχολείου, τόσο περισσότερο θεωρούν πως ο διευθυντής τους δεν προωθεί την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Πιθανόν, γιατί ενέχει το προσωπικό κριτήριο, ίσως και 

γιατί οι ίδιοι θεωρούν πως δεν καλύπτονται για όλες τους τις επαγγελματικές ανάγκες 

μέσα από το περιβάλλον εργασίας τους. 

7.4 Επίδραση της Ηγεσίας στην εμφάνιση στοιχείων Οργανισμού Μάθησης στα 

σχολεία της έρευνας  

Από την στατιστική επεξεργασία συμπεραίνουμε ότι όσο ο διευθυντής υποστηρίζει τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο πιο θετική 

είναι η άποψη των εκπαιδευτικών πως το σχολείο τους λειτουργεί ως οργανισμός 

μάθησης. Συγκεκριμένα, οι πρακτικές της ηγεσίας επηρεάζουν θετικά όλους τους 

παράγοντες του οργανισμού μάθησης. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με άλλες έρευνες 

που υποστηρίζουν πως ο διευθυντής παίζει καθοριστικό ρόλο στον μετασχηματισμό της 

σχολικής μονάδας σε μανθάνοντα οργανισμό (Silins & Mulford, 2002 : 

Αποστολοπούλου, 2016 : Ταγάρη, 2017). Η παρούσα έρευνα, προχώρησε την συσχέτιση 

των δύο εννοιών και απέδειξε πως υπάρχει γραμμική σχέση ανάμεσα στις πρακτικές της 

ηγεσίας για επαγγελματική ανάπτυξη και στον οργανισμό μάθησης. Με άλλα λόγια όσο 

ο διευθυντής υποστηρίζει με τις πρακτικές του την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, τόσο το σχολείο μετασχηματίζεται και λειτουργεί ως οργανισμός 

μάθησης. Φυσικά, όπως προαναφέρθηκε τα ελληνικά σχολεία υστερούν βάση των 

αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας στη δημιουργία οργανωσιακών συστημάτων, 

αφού περιορίζονται αρκετά από την κεντρική διοίκηση των σχολικών μονάδων. Ελλείψει 

αυτού του παράγοντα, θα μπορούσαμε να πούμε πως περισσότερο λειτουργούν ως 

κοινότητες μάθησης με την υποστήριξη του διευθυντή, που συμβάλλουν στην 

επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, παρά ως οργανισμοί μάθησης, αφού τους 

λείπει η οργανωσιακή διάσταση. Ωστόσο, η έρευνα συμφωνεί με το συμπέρασμα της 

Αποστολοπούλου (2016) ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στη μάθηση, 
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κλίνουν προς τον μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε μανθάνοντα οργανισμό και 

θεωρούν πως ο ρόλος του ηγέτη πρωτοστατεί σε αυτή τη διαδικασία. 

7.5 Επίδραση του Οργανισμού Μάθησης στην Επαγγελματική Μάθηση των 

εκπαιδευτικών της έρευνας 

Από τις συσχετίσεις προέκυψε πως η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της έρευνας σε 

δράσεις άτυπης μάθησης επηρεάζεται θετικά από την άποψή τους πως το σχολείο τους 

λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Higgins et 

al. (2018) που υποστήριξαν πως η μάθηση αποτελεί διακριτό στοιχείο του οργανισμού 

μάθησης. Μάλιστα, η παρούσα έρευνα έδειξε πως οι δύο έννοιες σχετίζονται γραμμικά. 

Αντίθετα, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις τυπικής επαγγελματικής μάθησης 

επηρεάζει αρνητικά και γραμμικά την άποψη των εκπαιδευτικών πως το σχολείο στο 

οποίο εργάζονται λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης. 

Μέσα από περαιτέρω ελέγχους αποδείχθηκε πως οι δράσεις άτυπης μάθησης που 

σχετίζονται με τον οργανισμό μάθησης είναι η μελέτη βιβλιογραφίας, η ανάπτυξη 

μεντορικής σχέσης και λιγότερο η διεξαγωγή έρευνας σχετικής με το επάγγελμα. Οριακά 

μηδενική ήταν η συσχέτιση της συμμετοχής σε κάποιο δίκτυο εκπαιδευτικών, που 

άλλωστε επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες ως την λιγότερο επιλέξιμη δράση 

επαγγελματικής μάθησης (Σαμαρά, 2015). Μάλιστα, με τον περαιτέρω έλεγχο της απλής 

γραμμικής παλινδρόμησης αποδείχθηκε ότι υπάρχει η τάση όσο οι εκπαιδευτικοί 

μελετούν βιβλιογραφία, διεξάγουν έρευνα σχετική με το επάγγελμα και αναπτύσσουν 

μεντορικές σχέσεις με συναδέλφους να ενισχύουν την άποψή τους πως το σχολείο τους 

λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης, ενώ αντίστροφα όσο συμμετέχουν σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, τόσο θεωρούν πως το σχολείο τους δεν λειτουργεί ως οργανισμός 

μάθησης. 

Από τις δράσεις τυπικής επαγγελματικής μάθησης, αυτό που είχε ιδιαίτερη 

σημασία ήταν η τάση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε επιμορφώσεις να έχουν 

αρνητική άποψη ότι το σχολείο τους λειτουργεί ως οργανισμός μάθησης και 

συγκεκριμένα για τους παράγοντες της «διερεύνησης και πρωτοβουλίας» και της 

«οργανωσιακής μάθησης και μνήμης». Αυτό πιθανόν να σχετίζεται με την ανάγκη των 

εκπαιδευτικών να εξελίσσονται και να βρίσκουν λύσεις μέσα στον χώρο του σχολείου 

που εργάζονται και όχι έξω από αυτόν. 

Τέλος, βασισμένη στα συμπεράσματα των ερευνών των Thompson, Gregg & 

Niska (2004) και της Παπαϊωάννου (2017) και των στατιστικών αποτελεσμάτων του 
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παρόντος δείγματος, η έρευνα με τις συσχετίσεις που απέδειξε ανάμεσα στις έννοιες της 

επαγγελματικής ανάπτυξης, του οργανισμού μάθησης και της ηγεσίας για επαγγελματική 

ανάπτυξη καταλήγει ότι: 

Ο διευθυντής ενισχύει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε άτυπες δράσεις 

επαγγελματικής μάθησης, που οδηγούν στην ανάπτυξή τους. Παράλληλα, ο 

διευθυντής συμβάλλει στον μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε οργανισμό 

μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε έναν οργανισμό μάθησης, συμμετέχουν 

περισσότερο σε δράσεις άτυπης μάθησης εντός και εκτός του σχολείου. Συνεπώς, 

πρόκειται για ένα τρίγωνο συσχέτισης των τριών αυτών εννοιών. 

7.6 Επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στην Επαγγελματική Μάθηση και 

στις αντιλήψεις των συμμετεχόντων για τον Οργανισμό Μάθησης και τις πρακτικές 

της Ηγεσίας  

Το δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα ήταν ιδιαίτερα έμπειρο, με πολλά χρόνια 

προϋπηρεσίας και εμπειρία από πλήθος τάξεων, γεγονός πολύ σημαντικό καθώς η 

επαγγελματική εμπειρία αποτελεί κύρια πηγή επαγγελματικής μάθησης σύμφωνα με 

αποτελέσματα ερευνών που παρουσίασε ο Mintzberg (2004). Δυστυχώς το δείγμα 

περιέχει μεγάλες ανισότητες κυρίως στο φύλο των ερωτώμενων, τα πτυχία πέραν του 

βασικού του διορισμού τους και στην ειδικότητά τους (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, 

εκπαιδευτικοί ειδικότητας), για το λόγο αυτό οι επιδράσεις των δημογραφικών στοιχείων 

στη συμμετοχή σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, στην άποψή τους για τον 

οργανισμό και για τις ηγετικές πρακτικές του διευθυντή διατυπώνονται με επιφύλαξη. 

Ως προς την επαγγελματική μάθηση παρατηρήθηκε πως οι απαντήσεις ανάμεσα 

στους άντρες και τις γυναίκες διαφοροποιήθηκαν μόνο στην ανάπτυξη της μεντορικής 

σχέσης, με τις γυναίκες να συμφωνούν περισσότερο με την συγκεκριμένη πρακτική απ’ 

ότι τους άντρες. Ταυτόχρονα, η μεντορική σχέση επηρεάζεται θετικά και από τα πολλά 

χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών, γεγονός λογικό καθώς η εμπειρία τους τους 

επιτρέπει να λειτουργούν συμβουλευτικά για άλλους – συχνά νεότερους – 

εκπαιδευτικούς. Αποδείχθηκε ακόμη πως οι μεγαλύτεροι ηλικιακά συμμετέχοντες, αλλά 

και όσοι έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν σε 

προγράμματα επιμόρφωσης, πιθανόν επειδή εμφανίζουν μεγαλύτερη αντίσταση στην 

αλλαγή ή και κόπωση. Σημαντικό συμπέρασμα ακόμη, αποτελεί η θετική θέση των 

εκπαιδευτικών ειδικότητας, συγκριτικά με τους νηπιαγωγούς και τους δασκάλους ως 

προς τη μελέτη βιβλιογραφίας και την διεξαγωγή έρευνας. Επίσης, οι δύο αυτές 

πρακτικές φαίνεται πως υπάρχει η τάση να επηρεάζονται και από τις σπουδές των 
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συμμετεχόντων, σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικοί που είχαν μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό δίπλωμα ή διδασκαλείο συμφωνούσαν στην απάντηση πως έχουν διεξάγει 

έρευνα σχετική με το επάγγελμά τους – γεγονός αυτονόητο καθώς είναι προαπαιτούμενο 

των παραπάνω τίτλων. 

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε πως τόσο η μεταβλητή του 

οργανισμού μάθησης, όσο και των ηγετικών πρακτικών των διευθυντών είναι 

ανεξάρτητες ως προς το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας, τα χρόνια που 

εργάζονται στην παρούσα σχολική μονάδα και το σύνολο των σχολικών μονάδων που 

έχουν εργαστεί. Άλλωστε, δεν υπάρχει και κάποια έρευνα που να αναφέρει κάτι σχετικό. 

Το στοιχείο, όμως, που φαίνεται και επηρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών είναι η 

μονάδα στην οποία εργάζονται (Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό) και η θέση τους (Νηπιαγωγός, 

Δάσκαλος/α, Καθηγητής/τρια Ειδικότητας), το οποίο αναφέρεται με επιφύλαξη λόγω του 

μικρού δείγματος και της άνισης αριθμητικής συμμετοχής των αντίστοιχων ομάδων. 

Πιθανόν, να σχετίζεται με το πώς λειτουργούν τα Νηπιαγωγεία, γιατί εμφανίζουν 

μεγαλύτερη ελευθερία ως προς την δόμηση του προγράμματος που εφαρμόζουν σε 

αντίθεση με τα Δημοτικά σχολεία που έχουν συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Η δομή 

του Νηπιαγωγείου ωθεί ακόμη περισσότερο τους εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται, 

αλλά και να καλλιεργούν την δημιουργικότητά τους για τον σχεδιασμό του 

προγράμματος. 

8. Εφαρμογές – περιορισμοί – αναφορές 

Καθώς δεν βρέθηκε παραγοντική ανάλυση σε καμία από τις ελληνικές έρευνες που έχει 

εφαρμόσει την σύντομη εκδοχή του εργαλείου DLOQ, ώστε να χρησιμοποιηθεί 

μεταφρασμένο έτοιμο, πραγματοποιώντας την διπλή μετάφραση και την πιλοτική 

εφαρμογή προέκυψαν άλλοι παράγοντες από του κατασκευαστή και χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα έρευνα. Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να γίνει μία επιβεβαιωτική έρευνα για να 

εξακριβωθεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Επίσης, θα ήταν καλό να δοκιμαστεί το 

εργαλείο και σε μία ακόμη έρευνα μεγαλύτερης κλίμακας, ώστε να δούμε αν το εργαλείο 

όντως βγάζει διαφορετικούς παράγοντες σε ελληνικό πληθυσμό.  

Επιπλέον, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί εργαλείο που να μετρά συγκεκριμένα 

τις δράσεις του εκπαιδευτικού ηγέτη που συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, υπήρχαν εκτενέστερα εργαλεία που μέσα σε άλλους 

παράγοντες μετρούσαν και την επαγγελματική ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε ένα εργαλείο με τη σύνθεση τριών άλλων που μετρούσαν τη συμβολή 

του ηγέτη στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
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Οι δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης, δεν αποτέλεσαν ενιαία κλίμακα, γιατί οι 

απαντήσεις είχαν διαφορετική κλίμακα μέτρησης και γιατί το ερωτηματολόγιο από όπου 

πάρθηκαν δεν παρουσίαζε παραγοντική ανάλυση. Για το λόγο αυτό ομαδοποιήθηκαν σε 

δράσεις τυπικής και άτυπης επαγγελματικής μάθησης και αξιοποιήθηκαν μόνο οι μέσοι 

όροι τους. 

Ένας ακόμη περιορισμός είναι ότι λόγω πίεσης χρόνου η μέθοδος που επιλέχθηκε 

για την συλλογή των δεδομένων ήταν της χιονοστιβάδας. Συνεπώς, το δείγμα που 

προέκυψε είχε αρκετές ανισότητες ως προς το φύλο, τη μονάδα και τη θέση εργασίας των 

συμμετεχόντων, γεγονός που κάνει τα δεδομένα μη γενικεύσιμα.  

Αυτό που θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω είναι η αρνητική επίδραση της 

συμμετοχής σε οργανωμένες δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης που υλοποιούνται 

εκτός σχολείου τόσο ως προς τον οργανισμό μάθησης, όσο και ως προς τις πρακτικές της 

ηγεσίας για επαγγελματική ανάπτυξη.  Ενώ είναι σημαντικό να ελεγχθεί αν η κατανομή 

της ηγεσίας συμβαίνει σε ουσιαστικό ή πιο διοικητικό τρόπο που δεν καταλήγει στην 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

Παράλληλα, είναι σημαντικό να διερευνηθεί τι επίδραση έχουν όλα αυτά ως προς 

την επαγγελματική ανάπτυξη του ίδιου του διευθυντή. Ακόμη μπορεί να μετρηθεί αν η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επηρεάζεται περισσότερο από εξωτερικούς 

παράγοντες και προσωπικά κίνητρα ή από την συμμετοχή τους σε έναν οργανισμό 

μάθησης.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί περαιτέρω έρευνα που να 

επιβεβαιώσει το μοντέλο στο οποίο κατέληξε η παρούσα έρευνα και ένωσε τις τρεις 

έννοιες της επαγγελματικής μάθησης, του οργανισμού μάθησης και της ηγεσίας για την 

επαγγελματική ανάπτυξη. Να ερευνηθεί σε ποιο βαθμό επηρεάζει καθένας από τους 

παράγοντες του μοντέλου που κατέληξε η εργασία τον άλλο κι αν τυχόν η συσχέτιση 

είναι αμφίδρομη. Θα μπορούσε να γίνει σύγκριση του μοντέλου σε διάφορες περιοχές 

της Ελλάδας – νησιωτικές, ορεινές, αστικές – αλλά και σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, 

για να ερευνηθεί πώς επηρεάζουν οι διαφορετικοί εξωτερικοί παράγοντες την ανάπτυξη 

του οργανισμού μάθησης. Επίσης, θα μπορούσε να ερευνηθεί περαιτέρω αν η εφαρμογή 

του οδηγεί στην εμφάνιση μίας νέας μορφής ηγεσίας με επίκεντρό της τους ίδιους 

εκπαιδευτικούς, αυτό που στη βιβλιογραφία απαντάται ως ηγεσία των εκπαιδευτικών 

(teacher leadership) και ηγεσία των ομάδων (leadership of teams). 
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Τέλος, θα ήταν χρήσιμο μαζί με την παρούσα έρευνα να γίνουν και συνεντεύξεις 

των διευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων για να γίνει διασταύρωση αν έχουν 

τις ίδιες απόψεις με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στις μονάδες τους. 

Τελειώνοντας, αυτό που προτείνεται από την παρούσα εργασία είναι ότι αφού 

υπάρχει η πρόθεση και η θέληση από τη μεριά των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 

για επαγγελματική μάθηση, θα πρέπει να βοηθηθούν από την κεντρική διοίκηση του 

κράτους και να οργανωθούν τα σχολεία με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργούν 

συστήματα που να επιτρέπουν τον πλήρη μετασχηματισμό τους σε οργανισμούς 

μάθησης. 
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Παράρτημα 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

“ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ” 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε/ισσα, 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος μίας ποσοτικής εμπειρικής έρευνας που 

στόχο έχει να εξετάσει κατά πόσο οι σχολικές μονάδες του νομού Θεσσαλονίκης 

λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης, αλλά και ποιες στάσεις – πράξεις του 

διευθυντή/ της διευθύντριας συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε όλες τις ερωτήσεις λαμβάνοντας 

υπόψη πως δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Για τη συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου χρειάζονται περίπου 15’ και με την ολοκλήρωσή του 

συμβάλλετε ουσιαστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διεξαγωγή των 

συμπερασμάτων της έρευνας.  

Σας διαβεβαιώνουμε πως οι απαντήσεις σας είναι αυστηρά ανώνυμες και 

εμπιστευτικές και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέραν 

αυτής της έρευνας. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να σας γνωστοποιηθούν, εφόσον το 

επιθυμείτε,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας δηλώσετε: 

_______________________________________________________________________ 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέσατε για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη συμμετοχή σας στην έρευνα. 

 

Για τυχόν διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! 

Ασλάνογλου Περσεφόνη 

6945049795 
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Σημειώστε με Χ ό, τι ισχύει. 

1.1 Φύλο 

  

Άντρας Γυναίκα 

1.2 Ηλικία ____________ 

1.3 Πόσα χρόνια εργάζεστε ως εκπαιδευτικός; ____________ 

1.4 Πόσα χρόνια εργάζεστε στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα;  ______________ 

1.5 Αν έχετε εργαστεί σε άλλες μονάδες, σημειώστε σε πόσες. ______________ 

1.6 Εργάζεστε σε 

  

Νηπιαγωγείο Δημοτικό 

1.7 Επιλέξτε σε ποια από τα παρακάτω τμήματα έχετε εργαστεί (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα 

από ένα) 

        

Προνήπια Νήπια Α’ Δημ Β’ Δημ Γ’ Δημ Δ’ Δημ Ε’ Δημ ΣΤ’ Δημ 

1.8 Η θέση στην οποία εργάζεστε στην παρούσα σχολική μονάδα είναι 

   

Νηπιαγωγός  Δάσκαλος/α 
Καθηγητής 

ειδικότητας 

1.9 Ποια η ειδικότητά σας; _________________________________ 

1.10 Πόσες ώρες αφιερώνετε εβδομαδιαία για την οργάνωση της διδασκαλίας σας;  

______________ 

1.11 Οι σπουδές σας πέραν του πτυχίου διορισμού σας είναι (μπορείτε να επιλέξετε 
και παραπάνω από ένα) 
    

Μεταπτυχιακό Διδακτορικό δεύτερο πτυχίο Διδασκαλείο 
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Βάλτε Χ σε ό,τι ισχύει για την συμμετοχή σας στις παρακάτω δράσεις. 

1.12 Κατέχετε πιστοποίηση υπολογιστών; 

   

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

1.13 Έχετε παρακολουθήσει την τελευταία διετία κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης; 

  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Πόσα από αυτά ήταν βιωματικά;  ______________ 

1.14 Διαβάζετε βιβλιογραφία σχετική με το επάγγελμά σας; 

     

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 

1.15 Συμμετέχετε σε κάποιο δίκτυο εκπαιδευτικών; 

     

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 

1.16 Έχετε διεξάγει έρευνα σχετική με το επάγγελμά σας; 

     

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 

1.17 Έχετε λειτουργήσει ως μέντορας για κάποιο συνάδελφό σας; 

     

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 

1.18 Έχετε την υποστήριξη του διευθυντή σας για τη συμμετοχή σας σε δράσεις 
επαγγελματικής ανάπτυξης; 
     

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Πάρα Πολύ 
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Γ’ ΜΕΡΟΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Βάλτε Χ αν αυτό που περιγράφεται συμβαίνει από «σχεδόν πάντα» έως «σχεδόν ποτέ» στην σχολική 

μονάδα στην οποία εργάζεστε. 

Στη σχολική μου μονάδα… 
Σχεδόν 
πάντα 

Συχνά 
Μερικές 
φορές 

Σπάνια 
Σχεδόν 
ποτέ 

2.1 Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν ο ένας τον άλλο για να μάθουν. 
     

2.2 Λειτουργούν συστήματα αξιολόγησης των υφιστάμενων και των 
αναμενόμενων επιδόσεων. 

     

2.3 Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν άμεση και ειλικρινή ανατροφοδότηση ο 
ένας στον άλλο. 

     

2.4 Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να σκέφτονται σύμφωνα με την 
παγκόσμια προοπτική. 

     

2.5 Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν χρόνο να αναπτύξουν σχέσεις 
εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 

     

2.6 Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται 
για να εκτελέσουν το έργο τους. 

     

2.7 Ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι σίγουρος πως ο οργανισμός θα 
πράξει σύμφωνα με τις δικές του υποδείξεις. 

     

2.8 Υπάρχει συνεργασία με την τοπική κοινωνία για την επίτευξη των 
κοινών τους αναγκών. 

     

2.9 Αξιολογούνται τα αποτελέσματα του χρόνου και των πόρων που 
ξοδεύτηκαν σε εκπαίδευση προσωπικού. 

     

2.10 Οι εκπαιδευτικοί επιβραβεύονται για την συμμετοχή τους σε 
δράσεις μάθησης. 

     

2.11 Ο Διευθυντής ή οι υπεύθυνοι των ομάδων εφαρμόζουν τεχνικές 
mentoring και coaching13 στους υφισταμένους τους. 

     

2.12 Ο Διευθυντής ή οι υπεύθυνοι των ομάδων διαβεβαιώνουν ότι οι 
ενέργειες της σχολικής μονάδας συνάδουν με τις αξίες της. 

     

2.13 Οι εκπαιδευτικοί έχουν την ελευθερία να προσαρμόσουν τους 
στόχους τους σύμφωνα με τις ανάγκες. 

     

2.14 Γίνονται γνωστά σε όλους τους εργαζόμενους όσα έμαθε η σχολική 
μονάδα από τα λάθη του παρελθόντος. 

     

2.15 Αναγνωρίζονται οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες. 

     

2.16 Ο Διευθυντής ή οι υπεύθυνοι των ομάδων αναζητούν συνεχώς 
ευκαιρίες επαγγελματικής μάθησης. 

     

2.17 Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν χρόνο για να υποστηρίζουν την 
επαγγελματική τους μάθηση. 

     

2.18 Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να βρίσκουν λύσεις από όλα τα 
μέλη της σχολικής μονάδας για την επίλυση προβλημάτων. 

     

2.19 Ο Διευθυντής ή οι υπεύθυνοι των ομάδων αναθεωρούν τις 
απόψεις τους ως αποτέλεσμα ομαδικών συζητήσεων ή πληροφοριών 
που συνέλεξαν. 

     

2.20 Κάθε φορά που οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την άποψή τους, 
ρωτούν και τους υπόλοιπους για τη γνώμη τους. 

     

2.21 Υπάρχει υποστήριξη στους εργαζόμενους που αναλαμβάνουν 
περιορισμένα ρίσκα. 

     

                                                           
13 To mentoring και το coaching αποτελούν τεχνικές επαγγελματικής ανάπτυξης.  
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Δ’ ΜΕΡΟΣ: ΗΓΕΣΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ       

Στις παρακάτω προτάσεις σημειώστε αξιολογώντας αυτά που θεωρείτε ότι ισχύουν αναφορικά με τη 

συμπεριφορά του/της διευθυντή/ντριάς σας.  

 
Πάρα 
πολύ 

Πολύ  Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου 

3.1 Παρέχει ατομική στήριξη για να σε βοηθήσει να βελτιώσεις τις 
διδακτικές σου τεχνικές. 

     

3.2 Επαινεί τις καλές πρακτικές των εκπαιδευτικών στις συγκεντρώσεις του 
συλλόγου διδασκόντων, με newsletters και/ή υπομνήματα. 

     

3.3 Επαινεί τους εκπαιδευτικούς προσωπικά για τις προσπάθειες ή τις 
επιδόσεις τους. 

     

3.4 Παρέχει ατομική υποστήριξη για να βοηθήσει να εφαρμοστεί η 
φιλοσοφία του σχολείου. 

     

3.5 Αναγνωρίζει τις εξαιρετικές επιδόσεις των εκπαιδευτικών  συντάσσοντας 
ανάλογες συστατικές επιστολές για τους προσωπικούς τους φακέλους. 

     

3.6 Ενθαρρύνει το συνεργατικό κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.      

3.7 Αποτελεί πρότυπο υψηλής επαγγελματικής πρακτικής κατά την 
εφαρμογή της φιλοσοφίας του σχολείου. 

     

3.8 Επιβραβεύει τις προσπάθειες των δασκάλων με ευκαιρίες 
επαγγελματικής αναγνώρισης. 

     

3.9 Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να έχουν αποτελεσματικό ρόλο στην 
λήψη αποφάσεων που αφορούν τη σχολική μονάδα. 

     

3.10 Δημιουργεί ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς ως 
επιβράβευση για την εξαιρετική συμβολή τους στο σχολείο. 

     

3.11 Επιτρέπει σε σχολικές ομάδες (όπως τα διαφορετικά τμήματα, ομάδες 
εκπαιδευτικών, σύλλογος γονέων) να ασκούν άμεση επιρροή στις σχολικές 
αποφάσεις. 

     

3.12 Επιβεβαιώνει πως οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις που παρακολουθούν οι 
εκπαιδευτικοί συνάδουν με τους στόχους του σχολείου. 

     

3.13 Είναι ανοιχτός σε συζητήσεις για θέματα διδασκαλίας με τους 
εκπαιδευτικούς. 

     

3.14 Υποστηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή των δεξιοτήτων που 
κατακτήθηκαν κατά την ενδοσχολική επιμόρφωση. 

     

3.15 Αποσαφηνίζει τους λόγους για τους οποίους επιλέγεται η στρατηγική 
του σχολείου. 

     

3.16 Διαβεβαιώνει την συμμετοχή των περισσότερων κατά τη λήψη 
αποφάσεων που αφορούν στη βελτίωση του σχολείου. 

     

3.17 Εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών σε σημαντικές 
ενδοσχολικές επιμορφώσεις. 

     

3.18 Ηγείται ή παρακολουθεί τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις των 
εκπαιδευτικών που αφορούν στη διδασκαλία. 

     

3.19 Καλλιεργεί ατμόσφαιρα μέριμνας και εμπιστοσύνης.      

3.20 Δημιουργεί συνθήκες που επιτρέπουν την ευρεία συμμετοχή στη λήψη 
αποφάσεων σχετικών με τη στρατηγική που εφαρμόζει το σχολείο. 

     

3.21 Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν νέες ιδέες στη 
διδασκαλία τους. 

     

3.22 Επιτρέπει στους μαθητές να ασκούν άμεση επιρροή στις σχολικές 
αποφάσεις. 
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Πάρα 
πολύ 

Πολύ  Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου 

3.23 Έχει υψηλές απαιτήσεις από τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών με 
τους μαθητές. 

     

3.24 Επιτρέπει στη διοίκηση και στους υπεύθυνους των μονάδων να έχουν 
λόγο στον τρόπο που διαχειρίζονται τα χρήματα στο σχολείο. 

     

3.25 Αφιερώνει χρόνο στις συγκεντρώσεις του Συλλόγου Διδασκόντων 
ώστε οι εκπαιδευτικοί να ανταλλάξουν ιδέες ή πληροφορίες από τις 
ενδοσχολικές επιμορφώσεις. 

     

3.26 Βοηθά στο να αναπτυχθούν καλές σχέσεις με τους γονείς ως μέρος 
της προσπάθειας του σχολείου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην 
εφαρμογή της στρατηγικής του σχολείου. 

     

3.27 Βοηθά τους εκπαιδευτικούς να θέσουν βραχυπρόθεσμους στόχους 
τόσο στη διδασκαλία όσο και στην επαγγελματική τους μάθηση. 

     

3.28 Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επηρεάσουν τα σχέδια που 
λαμβάνονται για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη. 

     

3.29 Ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.      

3.30 Αποτελεί πρότυπο υψηλού επιπέδου επαγγελματικής πρακτικής.      

 


