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Abstract: In an era of novelty, technology and information evolution and constant change, 

school faces the urge to transform into a Learning Organisation one which will have 

vision, set goals and will be able to successfully and constantly adjust to any demand plus 

it will be effective at the same time. 

The present research had as its main goal to investigate, using the teachers’ perspectives,  

whether schools nowadays share indeed characteristics of a  Learning Organisation 

according to Senge’s Five Disciplines. 227  Primary School teachers all over the Prefecture 

of Ileia participated in a quantitative research answering numerous questionnaires used for 

this purpose. The data collected was analysed with the use of SPSS v25 software. 

According to the results of the research, school units in Ileia have adopted feautures of the 

Learning Organisation model to a satisfactory standard.  Teachers, appear to realize the 

necessity of the school transforming itself into a Learning Organisation in order to achieve 

constant evolution to satisfy new educational and social needs. 
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Πεξίιεςε: Σηελ επνρή ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηώλ 

θαη ησλ δηαξθώλ αιιαγώλ, ην ζρνιείν αληηκεησπίδεη ηελ αλάγθε λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

νξγαληζκό κάζεζεο, πνπ ζα έρεη όξακα, ζα ζέηεη ζηόρνπο θαη  ζα κπνξεί λα 

πξνζαξκόδεηαη δηαξθώο κε επηηπρία ζηηο λέεο απαηηήζεηο, ελώ παξάιιεια ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθό. 

 Σθνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ  λα δηεξεπλεζεί ζύκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλ  ηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνύ κάζεζεο, 

ζύκθσλα κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ Senge. Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιόγηα από 227 εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ 

Ζιείαο. Τα δεδνκέλα αλαιύζεθαλ κε ην ινγηζκηθό SPSS v25. Σύκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ 

Ζιείαο, έρνπλ πηνζεηήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνύ κάζεζεο. 
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Οη εθπαηδεπηηθνί  θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηόηεηα κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ 

ζρνιείνπ ζε καλζάλνληα νξγαληζκό γηα δηαξθή εμέιημε ζύκθσλα κε ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο 

θαη θνηλσληθέο αλάγθεο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: νξγαληζκόο κάζεζεο,  Senge,  ζρνιείν,  εθπαηδεπηηθνί 

1. Eηζαγσγή 

Ζ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο έρνπλ 

θαηαζηήζεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αιιαγή απαξαίηεηεο γηα όινπο ηνπο νξγαληζκνύο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρνιείσλ. Oη νξγαληζκνί ζα πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο εμειίμεηο θαη πηνζέηεζεο αιιαγώλ γηα ηε ζπλερή 

βειηίσζή ηνπο (Renshaw, 2003˙   Senge, 1990). Πνιινί από ηνπο εξεπλεηέο ζεσξνύλ όηη 

ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε νξγαληζκό κάζεζεο όπνπ ζα επηθεληξώλεηαη 

ζηε βειηίσζε ησλ αηόκσλ, ηελ έξεπλα, ηε δηαξθή κάζεζε, ην δηάινγν, ηε ζπκκεηνρή ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ηε ζπλεξγαζία  όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ κεξώλ  ηεο ζρνιηθήο 

θνηλόηεηαο θαη ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ κέζα από έλα 

θνηλό όξακα (Marquardt, 1996˙ Senge, 1990 ˙ Watkins & Marsick, 2003). Μέζα από ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκό ζε νξγαληζκό κάζεζεο,  ην ζρνιείν  ζα κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηελ 

ηθαλόηεηα γηα δηαξθή κάζεζε θαη ζθέςε, λα πξνάγεη ηελ θαηλνηνκία, λα δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηνπο δηαζέζηκνπο πόξνπο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί κε 

επηηπρία ζηηο όπνηεο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο πξνο όθεινο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο ησλ καζεηώλ (Williams et al., 2012). 

2. Ο νξγαληζκόο κάζεζεο 

Ο όξνο νξγαληζκόο κάζεζεο πηνζεηήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Carrant ην 1987 (όπ.  

αλαθ. Marah et al., 2006) γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο νξγαληζκνύο πνπ αλαδεηνύζαλ λένπο 

ηξόπνπο νξγάλσζεο ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα επηβηώζνπλ ζε 

πεξηόδνπο έληνλνπ αληαγσληζκνύ ζηηο αγνξέο. Ζ ηδέα ηεο νξγαλσζηθήο κάζεζεο μεθίλεζε 

κε ηνπο Argyris θαη Schön (1978) πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ κηα ζεσξία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε δηνίθεζε. Ψο έλλνηα όκσο δηαδόζεθε θπξίσο κε ηνλ Senge (1990) 

όηαλ εθδόζεθε ην βηβιίν ηνπ The Fifth Discipline. Ο Senge (1990) ζεσξεί ηνλ νξγαληζκό 

κάζεζεο σο έλαλ νξγαληζκό πνπ έρεη πηνζεηήζεη ηε κάζεζε σο αλαπόζπαζην ζηνηρείν. 

Δίλαη ην κέξνο όπνπ νη άλζξσπνη δηεπξύλνπλ ζπλερώο  ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα 

δεκηνπξγνύλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξαγκαηηθά επηζπκνύλ, όπνπ θαιιηεξγνύληαη λέα 

κνληέια ζθέςεο. Ζ ζπιινγηθή θηινδνμία απειεπζεξώλεηαη θαη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ 

δηαξθώο πώο λα καζαίλνπλ σο κέιε ελόο νξγαληζκνύ.  Ο νξγαληζκόο κάζεζεο ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη ζπζηεκαηηθή ζθέςε, όξακα, πξνζσπηθή ηθαλόηεηα θαη νκαδηθή κάζεζε γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηεο κάζεζεο κέζα από κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα (Senge, 1990). 

Δπηπξόζζεηα, ν Marquardt (1996) ηνλ ζεσξεί σο έλαλ νξγαληζκό πνπ ιεηηνπξγεί 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Τόκνο 7, Τεύρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 154 από 307 

ζπιινγηθά γηα ηε βειηίσζε, ηε ζπιινγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ρξήζε ηεο γλώζεο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ κέζσ ηεο κάζεζεο ε νπνία είλαη παξνύζα ζε θάζε επίπεδν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ.  

Οη Watkins θαη Marsick (1993) ζεσξνύλ ηνλ νξγαληζκό κάζεζεο σο έλαλ νξγαληζκό πνπ 

καζαίλεη ζπλερώο θαη εμειίζζεηαη θαη δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο γηα κηα θνπιηνύξα 

κάζεζεο.  Ζ κάζεζε είλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί ζπιινγηθά γηα 

λα κεγηζηνπνηεζεί ην όθεινο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδόκελσλ ζηνπο ζηόρνπο ηνπ 

νξγαληζκνύ πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπλ ηελ θαιύηεξε απόδνζε κέζα ζηνλ νξγαληζκό. 

Οη Watkins θαη Marsick (1993) πξόηεηλαλ έμη ελέξγεηεο πνπ δύλαηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ελόο νξγαληζκνύ κάζεζεο:  

 Δλδπλάκσζε θαη ζηήξημε ησλ αλζξώπσλ γηα έλα ζπιινγηθό όξακα. 

 Πξνώζεζε ηεο αλαδήηεζεο θαη ηνπ δηαιόγνπ. 

 Δλζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο νκαδηθήο κάζεζεο. 

 Γεκηνπξγία ζπλερώλ επθαηξηώλ κάζεζεο. 

 Γηαζύλδεζε ηνπ νξγαληζκνύ κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ. 

 Γηαρείξηζε θαη δηακνηξαζκόο ηεο λέαο γλώζεο. 

Δπηπιένλ νη  Watkins θαη Marsick (1993) παξνπζίαζαλ επηά δηαζηάζεηο γηα έλαλ 

νξγαληζκό κάζεζεο: α) Σε αηνκηθό επίπεδν ηε κάζεζε γηα ηα κέιε ηνπ κε ηε δπλαηόηεηα 

παξνρήο ίζσλ επθαηξηώλ κάζεζεο, ηελ πξνώζεζε ηνπ  δηαιόγνπ θαη ηεο αλαδήηεζεο. β) 

Σε νκαδηθό επίπεδν ηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο κάζεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. δ) Σην 

επίπεδν ηνπ νξγαληζκνύ, ηε δεκηνπξγία ππνζπζηεκάησλ γηα ηε ζύιιεςε θαη ην 

δηακνηξαζκό ηεο γλώζεο. ε) Τελ ελδπλάκσζε όισλ ησλ αλζξώπσλ-κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ 

γηα ηε δηακόξθσζε θαη ηελ πινπνίεζε ελόο θνηλνύ νξάκαηνο. ζη) Τε ζύλδεζε ηνπ 

νξγαληζκνύ κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ  (νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη πνιηηηθό). δ) Τελ 

εγεζία πνπ πξνάγεη ηε κάζεζε ζηελ πξννπηηθή κεηαζρεκαηηζκνύ ελόο νξγαληζκνύ ζε 

νξγαληζκό κάζεζεο. 

Σύκθσλα κε ηνπο Skerlavaj θαη Dimivski (2006) θαη  Kantabutra (2006) ε  κάζεζε 

εληζρύεη ηελ νξγαλσζηαθή ηθαλόηεηα γηα θαηλνηνκία θαη αλάπηπμε. Ο νξγαληζκόο ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη νξγαλσκέλεο δνκέο γηα λα θαηαγξάθεη ηε λέα γλώζε θαη λα ηε 

δηακνηξάδεη ζε όια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνύ. Έλαο νξγαληζκόο γηα λα επηβηώζεη, ζα πξέπεη 

ν ξπζκόο κάζεζεο λα είλαη ίδηνο ή κεγαιύηεξνο από ην ξπζκό αιιαγώλ ζην εμσηεξηθό ηνπ 

πεξηβάιινλ (Revans, 1982). 

3. Ο νξγαληζκόο κάζεζεο ζύκθσλα κε ηνλ P.Senge 

Ο P. Senge ην   1990 εμέδσζε ην βηβιίν: THE FIFTH DISCIPLINE: The Art & Practice of 

the Learning Organization (Ζ Πέκπηε Πεηζαξρία - ε ηέρλε θαη πξαθηηθή ηνπ νξγαληζκνύ 
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κάζεζεο) ην νπνίν   εκπεξηέρεη κηα νινθιεξσκέλε   ζεσξία βαζηζκέλε ζε πέληε αξρέο πνπ 

ζα πξέπεη λα νηθνδνκεζνύλ ζε έλαλ νξγαληζκό γηα λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε   νξγαληζκό 

κάζεζεο. Γηα ηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε είλαη απαξαίηεηεο πέληε αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ ζε έλαλ νξγαληζκό νη νπνίεο όηαλ εθαξκόδνληαη 

κεηαηξέπνπλ ηνπο παξαδνζηαθνύο νξγαληζκνύο ζε νξγαληζκνύο κάζεζεο (Senge, 1990). 

Απηέο νη αξρέο δελ είλαη λέεο γηα ηνπο εξεπλεηέο, σζηόζν ν Senge ηηο ζπζηεκαηνπνίεζε 

θηηάρλνληαο έλα ζεσξεηηθό κνληέιν όπνπ ν ζπλδπαζκόο θαη ε εθαξκνγή θαη ησλ πέληε 

αξρώλ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νξγαλσζηαθή κάζεζε. Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη δύζθνιε θαη 

επίπνλε δηαδηθαζία θαη απαηηεί ηδηαίηεξε αθνζίσζε, επηκνλή θαη ρξόλν θαη γηα απηό  ν 

Senge ηελ νλόκαζε πεηζαξρία (discipline). Οη αθόινπζεο πέληε αξρέο αθνξνύλ: 

 Τελ Πξνζσπηθή Ηθαλόηεηα (Personal Mastery). 

 Τα Ννεηηθά Μνληέια (Μental Mondels). 

 Τελ Οκαδηθή Μάζεζε (Τeam Learning). 

 Τν Κνηλό Όξακα (Shared Vision). 

 Τε Σπζηεκηθή Σθέςε (Systems Thinking). 

Σύκθσλα κε ηνλ Senge (1990), νξγαληζκό κάζεζεο έρνπκε όηαλ νη άλζξσπνη επεθηείλνπλ 

ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλόηεηα γηα ηελ επίηεπμε ζηόρσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ 

επηζπκνύλ. Ο νξγαληζκόο ρξεζηκνπνηεί ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην αηνκηθό επίπεδν, 

ην νκαδηθό θαη ην νξγαλσζηαθό επίπεδν όπνπ κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ θαη 

ησλ ζπλερώλ πεηξακαηηζκώλ, παξάγεηαη λέα γλώζε ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

λέσλ λνεηηθώλ κνληέισλ πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκόο λα πεηύρεη θαιύηεξε πξνζαξκνγή 

ζην πεξηβάιινλ θαη λα έρεη πξννπηηθή γηα ην κέιινλ. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ζθέςε κε ειεύζεξν, ζπιινγηθό αλαζηνραζκό θαη νη 

άλζξσπνη λα καζαίλνπλ θαη λα θαηλνηνκνύλ δηαξθώο κέζα από ηε ζπιινγηθή κάζεζε. 

Δπίζεο, ρξεηάδεηαη αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο ζθέςεο πνπ δε ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ 

εθκάζεζε λέσλ θαζεθόλησλ, αιιά ζα επεθηείλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο «δεκηνπξγηθήο 

έληαζεο» κε βάζε ην όξακα, δειαδή ζηε γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζην πνύ 

βξηζθόκαζηε, ηη ζέινπκε λα θάλνπκε θαη ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα ην θαιύςνπκε 

(Senge, et al., 1999). Ζ αιιαγή είλαη αλαγθαία θαη κπνξεί λα γίλεη κε ην μεπέξαζκα 

παξσρεκέλσλ κνληέισλ ζθέςεο (Kofman & Senge, 1993). 

4. Σν ζρνιείν σο καλζάλσλ νξγαληζκόο 

Οη δηεζλείο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ηδηαίηεξα  όπσο εκθαλίζηεθαλ από ηε 

δεθαεηία ηνπ 1990, είραλ επίδξαζε  θαη ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο. Αθνξνύζαλ ηα 

πξνγξάκκαηα, ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηε Γηνίθεζε. 

Γεκηνπξγήζεθε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ξόιν ηνπ ζρνιείνπ, όζνλ αθνξά ηελ 
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απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αμηνιόγεζε, 

ζέηνληαο ηελ αλάγθε κεηαζρεκαηηζκνύ θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζηα λέα δεδνκέλα πνπ 

επέθεξε ε θνηλσλία ηεο γλώζεο (Hofman et al., 2005). Ο Sarason (1990) ζεκεηώλεη όηη νη 

πεξηζζόηεξεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ απνηύρεη. Με βάζε ηα ζηνηρεία, πνιιέο 

από απηέο είραλ πεξηνξηζκέλε επηηπρία θαζώο δελ είρε αλαγλσξηζηεί όζν ζα έπξεπε όηη ε 

αιιαγή είλαη κηα εμειηζζόκελε δηαδηθαζία, κηα εμειηθηηθή δύλακε κε έκθαζε ζηε κάζεζε 

θαη ηελ πξνζαξκνγή θαη όρη απηνζθνπόο (Dixon, 1994 ˙Fullan, 1991˙ Fullan & Miles, 

1992). Σην πιαίζην απηώλ ησλ  πξνθιήζεσλ  θαη ηεο πξνζπάζεηαο γηα αύμεζε θαη 

βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ καζεηώλ, απνθηάεη κεγάιν ελδηαθέξνλ  ν κεηαζρεκαηηζκόο 

ησλ ζρνιείσλ ζε καλζάλνληεο νξγαληζκνύο. Μέζα από ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ε ηδέα ηνπ νξγαληζκνύ κάζεζεο κε ηνλ Senge (1990) σο θύξην 

ζεκειησηή γηα ην ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Ψζηόζν πνιιέο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρνιείνπ σο εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ έρνπλ πνιιά ζηνηρεία κε έλαλ νξγαληζκό θαη 

ηέζεθε ε αλαγθαηόηεηα κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ ζε νξγαληζκό κάζεζεο  θαζώο παξέρεη έλα 

ρξήζηκν πιαίζην ην νπνίν επλνεί ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε δπλαηόηεηα ησλ ζρνιείσλ λα 

κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαη 

λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο αιιαγήο.  

Σε έλα ζρνιείν σο καλζάλσλ νξγαληζκόο, βαζηθό ζηνηρείν απνηειεί ε κάζεζε, ε 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, 

εκπεηξηώλ, ηδεώλ θαη πξαθηηθώλ ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο. Απηό ζα έρεη 

ζεηηθέο επηπηώζεηο όρη κόλν ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ζηε δηδαζθαιία αιιά θαη ζηε 

δεκηνπξγία θνπιηνύξαο ζπλερνύο κάζεζεο (Clement & Vandenberghe, 2001). Ψο αλνηθηό 

ζύζηεκα ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη δεθηηθό ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ εζσηεξηθνύ θαη 

εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο πηνζεηώληαο 

ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε λέα γλώζε πνπ ζα πξνθύπηεη θαη κέζα 

από ην ζρνιείν κε ηελ έξεπλα, ηνλ πεηξακαηηζκό,  ηελ αλαηξνθνδόηεζε θαη ηελ 

απηναμηνιόγεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ζε νκάδεο-θνηλόηεηεο 

κάζεζεο πξνάγνληαο ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ θαη ηε 

ζπλεξγαζία αλαπηύζζνληαο παξάιιεια κηα θνπιηνύξα πνπ ζα ελαξκνλίδεη ηελ επίηεπμε 

ησλ πξνζσπηθώλ ζηόρσλ θαη θηινδνμηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην 

όξακα ηνπ ζρνιείνπ (Vanhoof et al., 2009). Ζ εγεζία κε ηηο πξαθηηθέο ηεο ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά,  λα εληζρύεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε, λα 

επηβξαβεύεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα, λα ζπληνλίδεη θαη λα θαηεπζύλεη κε μεθάζαξν όξακα θαη 

ζηόρνπο θάλνληαο ζπκκέηνρνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ηε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Όπνπ ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνύλ κε όξνπο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο 

καζεηέο είλαη θαιύηεξα, θαζώο όια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο δεζκεύνληαη ζε κηα 

δηαξθή κάζεζε κέζα από νκάδεο εξγαζίαο (Chan, 2009). Ζ νξγαλσζηαθή κάζεζε δίλεη 

πξνηεξαηόηεηα  ζηε κάζεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζηε ζπκκεηνρηθόηεηα ιήςεο 

ησλ απνθάζεσλ, ζηε δέζκεπζε,  ζην όξακα, ζηνπο ζηόρνπο, ζηε ζπλεξγαζία, ζηηο λέεο 
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ηδέεο, ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ θνηλσληθή ινγνδνζία θαη ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκηθήο ζθέςεο 

όισλ ησλ κειώλ ηνπ νξγαληζκνύ. Ο νξγαληζκόο ζα κπνξεί θαιύηεξα λα ρεηξηζηεί ηηο 

όπνηεο αιιαγέο θαη επηξξνέο από ην επξύηεξν πεξηβάιινλ. Ζ κάζεζε σο πξνηεξαηόηεηα 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κηα θνπιηνύξα δεθηηθή ησλ αιιαγώλ θαη απνηειεί ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο γηα ηελ πηνζέηεζε αιιαγώλ από ηα ζρνιεία  (Kruse, 2003˙  Silins & Mulford, 

2002). 

Σηηο λέεο απηέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο νη πέληε αξρέο ηνπ Senge γηα ηνλ νξγαληζκό 

κάζεζεο κε ηε ζπκβνιή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα κπνξνύζαλ λα νηθνδνκήζνπλ έλα ζρνιηθό 

νξγαληζκό κάζεζεο, αξθεί λα πξνζδηνξίδνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη 

απηό, ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη, ν ξόινο ηεο εγεζίαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

νη ηξόπνη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ (Senge et al., 2000). Τελ άπνςε απηή ππνζηεξίδνπλ 

θαη άιινη ζπγγξαθείο. Οη Geijsel et al.  (2001) έρνπλ ηελ άπνςε πσο ε θαηλνηνκία θαη ε 

αλαδηάξζξσζε ησλ ζρνιείσλ ζε νξγαληζκνύο κάζεζεο ελζαξξύλνπλ ηα κέιε ηνπ ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο. Γηα ηνλ Bierenna (1999) ε ηδέα ηνπ νξγαληζκνύ κάζεζεο, 

παξέρεη κηα αλαγελλεηηθή επηξξνή ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλαλέσζε ηεο αιιαγήο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ. Οη Isaacson θαη Bamburgh (1992) ζεσξνύλ πσο είλαη ζεκαληηθό 

λα εμεηαζηνύλ νη πέληε αξρέο ηνπ Senge γηα ηελ αλαδήηεζε ηξόπσλ βειηίσζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

5. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

Σηελ παξνύζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Ζιείαο, ζρεηηθά  κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ σο καλζάλνληεο νξγαληζκνί ζύκθσλα κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ Senge.  

Δηδηθόηεξα ζηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο 

νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ζύκθσλα κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ Senge ζε εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα. 

6. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 Οη ζρνιηθέο κνλάδεο παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνύ κάζεζεο 

ζύκθσλα κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ P.Μ. Senge κε βάζε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ; 

 Σύκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα 

ζηηο πέληε αξρέο ηνπ Senge  σο πξνο ην βαζκό πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ζρνιεία;  
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7. Γείγκα έξεπλαο 

Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ  εηδηθνηήησλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο νη νπνίνη ππεξεηνύζαλ από ηεηξαζέζηα σο πνιπζέζηα 

δεκόζηα  δεκνηηθά ζρνιεία  ζην Ννκό Ζιείαο. Ζ έξεπλα δηεμήρζε από ηηο 20 Απξηιίνπ 

έσο ηηο 30 Μαΐνπ 2018. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ 

δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ, ρξόλσλ ππεξεζίαο θαη εξγαζηαθήο ζρέζεο (κόληκνη-αλαπιεξσηέο). 

Σπλνιηθά δόζεθαλ απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην από 227 άηνκα ηνπ πιεζπζκνύ. Τν 

δείγκα πνπ επηιέρζεθε έπξεπε λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν αληηπξνζσπεπηηθό κε 

βάζε θνηλά γλσξίζκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηώκελσλ πξνθεηκέλνπ ηα όπνηα 

ζπκπεξάζκαηα λα ηζρύνπλ γηα ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ πξνέιεπζεο ηνπ δείγκαηνο 

(Παπαλαζηαζίνπ, 2005). Φξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο (simple 

random samplling). 

8. Μεζνδνινγία έξεπλαο θαη εξεπλεηηθό εξγαιείν 

Πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα  σο κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ. Ζ 

κέζνδνο απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα ηε κέηξεζε ζεσξεηηθώλ ελλνηώλ, απόςεσλ, 

αληηιήςεσλ  κέζσ θιεηζηώλ ή αλνηρηώλ εξσηήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εξσηώκελνπο γηα επηινγή από πξνθαζνξηζκέλεο 

απαληήζεηο ή ηελ επηινγή ειεύζεξεο έθθξαζεο κε ηε δπζθνιία όκσο ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο (Κπξηαδή, 2005˙ Χαξξνύ θαη..άι., 2004). Ζ ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην 

ην νπνίν πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζηελ έξεπλα (Javeau, 1996).  

Ζ παξνύζα έξεπλα απνηειεί κέξνο κηαο επξύηεξεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε κε ηε ρξήζε ελόο 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ απνηεινύληαλ από  ηξία   κέξε κε 74 εξσηήζεηο. Έλα κέξνο ηνπ  

εξσηεκαηνινγίνπ εθηόο από ηα δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξσηώκελσλ, πεξηείρε ην εξσηεκαηνιόγην LOQS ηνπ Park (2008) κε 35 εξσηήζεηο  γηα ηε 

δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην αλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο 

παξνπζίαδαλ ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνύ κάζεζεο ζύκθσλα κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ Senge 

(1990). Οη απαληήζεηο δίλνληαη από ηνπο εξσηώκελνπο ζηε βάζε κηαο πεληαβάζκηαο 

θιίκαθαο Likert πνπ επεθηείλεηαη από ην  1 (Σρεδόλ πνηέ), 2 (Σπάληα), 3 (Μεξηθέο θνξέο), 

4 (Σπρλά) έσο ην  5 (Σρεδόλ πάληα). 

9. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ ζην 

ζηαηηζηηθό ινγηζκηθό SPSS v 25.0.( (Statistical Package for Social Sciences) πξνθεηκέλνπ 

λα εηζαρζνύλ νη θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αθνύ είρε 
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πξνεγεζεί ν έιεγρνο ηεο πιεξόηεηαο ησλ απαληήζεσλ. Αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

κεηαβιεηώλ θαη ηηο ζπζρεηίζεηο έγηλε δηαθνξεηηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία 

(πίλαθεο ζπρλνηήησλ –πνζνζηώλ, κέζε ηηκή, ηππηθή απόθιηζε, κέγηζην, ειάρηζην). 

Ο έιεγρνο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ησλ εξσηήζεσλ (Πίλαθαο 1) γηα ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

(αξρέο Senge) έδσζε ηνλ δείθηε Cronbach a από  0,844 κέρξη  0,893, ελώ γηα ην ζύλνιν  

θαη ησλ πέληε δηαζηάζεσλ είρακε (Cronbach’s alpha=0,962). 

Πίλαθαο 1.  πληειεζηήο αμηνπηζηίαο (Cronbach's Alpha) 

Αξρέο ηνπ Senge 
Αξηζκόο 

εξσηήζεσλ 
 

Κνηλό όξακα 7 0,893 

Ννεηηθά κνληέια 8 0,887 

Πξνζσπηθή ηθαλόηεηα 6 0,844 

Σπζηεκηθή Σθέςε 7 0,859 

Οκαδηθή κάζεζε 7 0,889 

Οξγαληζκόο κάζεζεο 35 0,962 

10. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Τν δείγκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο αθνξνύζε κόλν ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Ζιείαο ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ θαη πόξσλ θαη ε εξεπλεηηθή 

πξνζέγγηζε εζηίαζε ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Δπνκέλσο ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο δελ ζα κπνξνύζαλ λα γεληθεπζνύλ γηα άιινπο λνκνύο ή γηα όιε ηελ Διιάδα. 

Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ώζηε λα ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ δείγκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκό αλαθνξάο κέζσ ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηθαλνπνηεηηθνύ αξηζκνύ εξσηεκαηνινγίσλ. Αξρηθά έγηλε πηινηηθή  

εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ππήξρε 

ε δπλαηόηεηα γηα ηπρόλ δηεπθξηλίζεηο  κέζσ ηεο παξνπζίαο ηνπ εξεπλεηή δηα δώζεο ή 

κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο (email). 

11. Απνηειέζκαηα 

11.1. Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σρεηηθά κε ηα  δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (Πίλαθαο 

2) ζπκκεηείραλ 227 εθπαηδεπηηθνί από ηνπο νπνίνπο νη άλδξεο  ήηαλ ζε πνζνζηό 27,3% 

θαη νη γπλαίθεο ζε πνζνζηό  72,7%. Ο πιεζπζκόο ηνπ δείγκαηνο είρε πεξηζζόηεξεο 

γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ νπνία βξίζθνληαλ, ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ήηαλ  κεηαμύ 31-40 εηώλ (26,9%), αθνινπζεί ε ειηθία κεηαμύ 41-50 εηώλ (24,7%), ζε 

κεγαιύηεξε ειηθία 51-55 εηώλ (24,2%), κε κηθξόηεξα πνζνζηά  βξίζθνληαλ ζηελ ειηθία 
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κεηαμύ ησλ 22-30 εηώλ (16,7%) θαη ηέινο ζηελ ειηθία 56 εηώλ θαη άλσ βξίζθνληαλ ην 

7,5%.  

Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ δελ είρε επηπιένλ ζπνπδέο (41,9%), έλα 

κηθξόηεξν κέξνο δηέζεηε κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ (22%), ην 15,9% είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη εμνκνίσζε πηπρίνπ κε ηα Παηδαγσγηθά ηκήκαηα σο απόθνηηνη ησλ 

Παηδαγσγηθώλ Αθαδεκηώλ, ην 9,3% δηέζεηε θαη δεύηεξν πηπρίν από Αλώηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα (Α.Δ.Η.) ή Τερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα (Τ.Δ.Η.). Τέινο ζε 

αθόκα κηθξόηεξν πνζνζηό (4%) είρε δειώζεη θάηη άιιν σο επηπιένλ ζπνπδέο, ελώ κόιηο 

ην 0,4 %, δηέζεηε δηδαθηνξηθό ηίηιν ζπνπδώλ.  

Όζνλ αθνξά ηε ζύλζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ην  κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ΠΔ 70 (Γάζθαινη/εο) ζε πνζνζηό 86,8% ελώ ζε αξθεηά κηθξόηεξα 

πνζνζηά ήηαλ εθπαηδεπηηθνί ΠΔ 06 (Αγγιηθήο Φηινινγίαο), ζε πνζνζηό 4,8%, 

εθπαηδεπηηθνί ΠΔ 16 (Μνπζηθώλ Σπνπδώλ) θαη ΠΔ 19-20 (Πιεξνθνξηθήο) κε παξόκνηα 

πνζνζηά (2,2%)  θαη ζε πνιύ κηθξόηεξα πνζνζηά ήηαλ εθπαηδεπηηθνί άιισλ θιάδσλ θαη 

εηδηθνηήησλ.  

Σε ζρέζε κε ηα έηε ππεξεζίαο ζην ζρνιείνπ όπνπ ππεξεηνύζαλ  ην κεγαιύηεξν κέξνο είρε 

ιίγα έηε  (κέρξη 3 έηε) ζε πνζνζηό 41,4%., ζε κηθξόηεξν πνζνζηό (17,6%) από 7-11 έηε, 

ζε παξόκνην πνζνζηό (16,3%) από 12-24 έηε, ην 12,8% είρε 25 έηε θαη άλσ, ελώ από 4-6 

έηε ππεξεζίαο ζην ζρνιείν όπνπ ππεξεηνύζαλ ην 11,9%.  

Όπσο δηαπηζηώλεη θαλείο ε ζπλνιηθή πξνϋπεξεζία ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ εθπαίδεπζε, 

ην κεγαιύηεξν κέξνο (31,9%)  είρε 25 θαη άλσ έηε, ην 28,8%  από 12-24 έηε,  ην 26,5%  

είρε από 7-11 έηε, ελώ έλα κηθξόηεξν κέξνο είρε κέρξη 3  έηε (8%) θαη από 4-6 έηε ην 

4,9%.  

Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ  ήηαλ κόληκνη εθπαηδεπηηθνί (55,9%), ελώ ην ην 

33,9%, αλαπιεξσηέο. Σηνπο κόληκνπο εθπαηδεπηηθνύο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνύλ θαη 

νη Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζε πνζνζηό 8,4% θαη νη 

Υπνδηεπζπληέο/ληξηεο ζε πνζνζηό 1,8%. Σπλνιηθά, ην 66,1% ήηαλ κόληκνη.  

 

Πίλαθαο 2.  Γεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

Μεηαβιεηέο 
πρλόηεηα 

(Ν=227) 
Πνζνζηό % 

Φύιν 
Άλδξαο 62 27,3 

Γπλαίθα 165 72,7 

Ζιηθία 

22-30 38 16,7 

31-40 61 26,9 

41- 50 56 24,7 

51-55 55 24,2 

56 θαη άλσ 17 7,5 

Πξόζζεηεο ζπνπδέο 

Μεηεθπαίδεπζε ζην 

Γηδαζθαιείν 
15 6,6 

Δμνκνίσζε πηπρίνπ 36 15,9 
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Γεύηεξν πηπρίν ΑΔΗ/ΤΔΗ 21 9,3 

Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα 50 22,0 

Γηδαθηνξηθό Γίπισκα 1 0,4 

Άιιν 9 4,0 

Όρη 95 41,9 

Δξγαζηαθή ζρέζε/Ηδηόηεηα 

Μόληκνο/ε 127 55,9 

Αλαπιεξσηήο/ξηα 77 33,9 

Γ/ληήο/ξηα 19 8,4 

Υπνδ/ληήο/ηξηα 4 1,8 

Κιάδνο 

ΠΔ70 Γάζθαινο/α 197 86,8 

ΠΔ 06 Αγγιηθώλ 11 4,8 

ΠΔ 11 Φπζηθήο Αγσγήο 5 2,2 

ΠΔ 19-20 Πιεξνθνξηθήο 5 2,2 

ΠΔ 16 Μνπζηθήο 2 0,9 

ΠΔ 08 Καιιηηερληθώλ 2 0,9 

ΠΔ 05 Γαιιηθώλ 2 0,9 

ΠΔ 07 Γεξκαληθώλ 1 0,4 

ΠΔ 32 Θεαηξηθήο Αγσγήο 2 0,9 

Έηε ππεξεζίαο ζην ζρνιείν πνπ 

ππεξεηείηε 

0-3 94 41,4 

4-6 27 11,9 

7-11 40 17,6 

12-24 37 16,3 

25 θαη άλσ 29 12,8 

πλνιηθά έηε ππεξεζίαο ζηελ 

εθπαίδεπζε 

0-3 18 8,0 

4-6 11 4,9 

7-11 60 26,5 

12-24 65 28,6 

25 θαη άλσ 73 32,0 

13 θαη άλσ/ζέζην 19 8,4 

11.2. Οη πέληε αξρέο ηνπ Segne 

Aλαθνξηθά κε ηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην θνηλό όξακα 

(Πίλαθαο 3.), έλα πςειό πνζνζηό (82, 4%) ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ εθηηκά όηη 

ζην ζρνιείν ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα δεκηνπξγνύλ καδί κε ηνλ/ηε Γηεπζπληή/ληξηα ην 

όξακα θαη ηνπο ζηόρνπο γηα ην ζρνιείν. Σε πςειό πνζνζηό (70,1%) ζπρλά θαη ζρεδόλ 

πάληα νη πξνζσπηθνί ηνπο ζηόρνη ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο ζηόρνπο θαη ην όξακα γηα ην 

ζρνιείν θαη γηα ηα νπνία δεζκεύνληαη (68,3%). Οη αξρέο θαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο ηνπο 

ζπκβαδίδνπλ κε ην ζρνιηθό όξακα ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα (65,2%) θαη ζπκθσλνύλ ζε 

πςειό πνζνζηό (69,2%) γηα ηηο αξρέο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

νξάκαηνο. Δπίζεο, ζε πςειό πνζνζηό (73,6%) ζεσξνύλ όηη ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα 

επηθξαηεί θιίκα ειεπζεξίαο θαη εμνηθείσζεο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο λα κνηξάδνληαη 

απόςεηο θαη ηδέεο, ελώ ζε κεγάιν βαζκό (66,9%) όηαλ πηνζεηνύλ λέεο πξαθηηθέο ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζπλππνινγίδνπλ ηελ επίδξαζε ζηνπο ζηόρνπο θαη ην όξακα ηνπ ζρνιείνπ. 
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Πίλαθαο  3.    Κνηλό Όξακα (ΚΟ) 

Συχνότητα 

(Ν=227) 

ρεδόλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

ρεδόλ 

πάληα 

Δξσηήζεηο 
Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

33. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 

δεκηνπξγνύλ καδί ην όξακα θαη 
ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ 

0,9 2,2 14,5 46,3 36,1 

5. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 
αλαπηύζζνπλ ηνπο πξνζσπηθνύο 

ηνπο ζηόρνπο γηα λα 

επζπγξακκηζηνύλ κε ην όξακα ή 

ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ 

 2,6 27,3 52,0 18,1 

9. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 

δεζκεύνληαη γηα έλα θνηλό όξακα 

γηα ην κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ. 

 8,8 22,9 45,8 22,5 

13. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 

επζπγξακκίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο αξρέο ή ηνπο ζηόρνπο 

δηδαζθαιίαο ηνπο κε ην ζρνιηθό 

όξακα θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

ζρνιείνπ 

0,4 3,5 30,8 47,6 17,6 

17. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 

ζπκθσλνύλ γηα ηηο αξρέο πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζρνιηθνύ νξάκαηνο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

 4,0 26,9 47,6 21,6 

21. Οη εθπαηδεπηηθνί καο 

αηζζάλνληαη άλεηα λα 

κνηξάδνληαη ηδέεο κε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ην 

ζρνιηθό όξακα. 

0,4 7,0 18,9 45,8 27,8  

25. Καηά ηελ αιιαγή 

εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί καο ιακβάλνπλ 

ππόςε ηνλ αληίθηππν ζην 

ζρνιηθό όξακα θαη ηνπο ζηόρνπο 
ηνπ ζρνιείνπ. 

 2,2 30,8 43,6 23,3  

 

Σρεηηθά κε ηα λνεηηθά κνληέια (Πίλαθαο 4.), ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εξσηώκελσλ (59%) 

εθηηκά πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα, εθαξκόδνπλ λέεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη δηεξεπλνύλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηηο λέεο πξαθηηθέο (61,7%). Σε πςειά 

πνζνζηά επίζεο θπκαίλεηαη ε άπνςε ησλ ζπκκεηερόλησλ (60,4%) όηη νη εθπαηδεπηηθνί 

γλσξίδνπλ ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα ηνλ ηξόπν επίδξαζεο ησλ πεπνηζήζεώλ ηνπο ζηηο 

πξαθηηθέο ηνπο θαη αιιάδνπλ ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα ηηο πξαθηηθέο ηνπο κε βάζε ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ καζεηώλ (72,7%). Ζ πιεηνλόηεηα ησλ εξσηώκελσλ (70,9%) έρεη ηελ 

άπνςε όηη ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα, αλαζηνράδνληαη ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε εμ αθνξκήο ζεκαληηθώλ γεγνλόησλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ ηάμε. 

Υςειό πνζνζηό (67,4%) ησλ ζπκκεηερόλησλ εθηηκά όηη ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα, 

κνηξάδνληαη ζθέςεηο θαη αληηιήςεηο γηα δξαζηεξηόηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο κε άιινπο 
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εθπαηδεπηηθνύο γηα λα βεβαησζνύλ όηη είλαη ζύκθσλεο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο. Σε 

κεγάια πνζνζηά νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, ζεσξνύλ όηη ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα 

κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο κε επηρεηξήκαηα γηα ην ζρνιείν (67,4%) θαη 

ξσηνύλ γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο δηθήο ηνπο πνξείαο ή ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζηόρνπο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (55,5%). 

Πίλαθαο  4.   Ννεηηθά Μνληέια (ΝΜ) 

Συχνότητα 

(Ν=227) 

ρεδόλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

ρεδόλ 

πάληα 

Δξσηήζεηο 
Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

2. Οη εθπαηδεπηηθνί καο αιιάδνπλ ην 

παιηό ηνπο ζηπι δηδαζθαιίαο ή πξόηππν 

γηα λα εθαξκόζνπλ λέεο θαη θαιύηεξεο 

πξνζεγγίζεηο ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο. 

1,3 7,9 31,7 48,0 11,0 

6. Οη εθπαηδεπηηθνί καο δηεξεπλνύλ 

ελεξγά ηηο ππνζέζεηο θαη ηηο ηδέεο κεηαμύ 

ηνπο ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 

0,9 4,0 33,5 52,4 9,3 

10. Οη εθπαηδεπηηθνί καο γλσξίδνπλ ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη δηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο θαη ππνζέζεηο επεξεάδνπλ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 

 6,6 33,0 46,3 14,1 

14. Οη εθπαηδεπηηθνί καο καζαίλνπλ θαη 

αιιάδνπλ σο απνηέιεζκα ησλ 

αληηδξάζεσλ ησλ καζεηώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 4,4 22,9 53,3 19,4 

18. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ρξεζηκνπνηνύλ 

ζπρλά ηα ζεκαληηθά γεγνλόηα ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηεο ηάμεο γηα λα 

αλαζηνραζηνύλ πάλσ ζηηο δηθέο ηνπο 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

1,3 3,1 24,7 48,9 22,0 

22. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζπρλά 

κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο κε 
άιινπο εθπαηδεπηηθνύο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί όηη είλαη ζύκθσλεο κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αξρέο. 

 7,9 24,7 53,7 13,7  

26.Οη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν καο 

κπνξνύλ λα εμεγήζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο αλαπηύζζνληαο 

ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ ζρνιείνπ. 

 3,5 29,1 52,9 14,5  

30. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ξσηνύλ γηα ηελ 

θαηαιιειόηεηα ηεο δηθήο ηνπο πνξείαο ή 

ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηόρνπο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

1,8 10,6 32,2 48,0 7,5  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηθαλόηεηα (Πίλαθαο 5.) ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο κε βάζε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηώκελσλ είραλ ηελ άπνςε όηη ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα νη 

εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη γηα λα έρνπλ ζαθείο επαγγεικαηηθνύο ζηόρνπο ζην ζρνιείν 

(63,9%) ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνύ γηα ηελ 
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πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε (57,7%) είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη κε μεθάζαξν ηξόπν 

ηελ ππάξρνπζα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο ηνπο ζηόρνπο (68,2%) λα 

γεθπξώλνπλ ην ράζκα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη αλάκεζα ζε απηό πνπ είλαη θαη ζε απηό πνπ 

επηζπκνύλ γηα ην κέιινλ (60,8%) λα ζπκπιεξώζνπλ ηπρόλ ειιείςεηο ζε δεμηόηεηεο θαη 

γλώζεηο γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπο (68,8%) θαη όηη έρνπλ δπλαηόηεηεο θαη επθαηξίεο γηα 

κάζεζε ζηε δηδαζθαιία ή ζε άιιεο εξγαζίεο (50,7%) ελώ ην 47,1%, ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

ζπάληα ή κεξηθέο θνξέο έρνπλ απηή ηελ δπλαηόηεηα θαη ηηο επθαηξίεο. 

Πίλαθαο 5.    Πξνζσπηθή Ηθαλόηεηα (ΠΗ) 

Συχνότητα 

(Ν=227) 

ρεδόλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

ρεδόλ 

πάληα 

Δξσηήζεηο 
Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

3. Οη εθπαηδεπηηθνί καο εξγάδνληαη ζπλερώο 

γηα λα απνζαθελίζνπλ ηνπο επαγγεικαηηθνύο 

ηνπο ζηόρνπο ζην ζρνιείν. 

 5,7 30,4 48,9 15,0 

11. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπλερείο δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνύ γηα λα επηηύρνπλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. 

0,9 7,0 34,4 43,6 14,1 

19. Οη εθπαηδεπηηθνί καο αληηιακβάλνληαη 

ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθόηεηα κε ζαθήλεηα 

όζνλ αθνξά ηνπο ζηόρνπο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο. 

0,4 4,8 26,4 51,5 16,7 

27. Σην ζρνιείν καο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπλερώο καζαίλνπλ λα γεθπξώλνπλ ην θελό 

κεηαμύ ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθόηεηαο θαη 

ηνπ επηζπκεηνύ κέιινληνο. 

0,4 4,4 34,4 46,3 14,5 

31. Οη εθπαηδεπηηθνί καο πξνζπαζνύλ λα 

ζπκπιεξώζνπλ ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη 

γλώζεσλ ζηε δηδαζθαιία θαη ζηηο ζεκαηηθέο 

ελόηεηεο. 

0,9 4,4 26,0 50,7 18,1 

34. Οη εθπαηδεπηηθνί καο έρνπλ επθαηξίεο 

κάζεζεο ζηε δηδαζθαιία ή ζε άιιεο 

επαγγεικαηηθέο εξγαζίεο. 

2,2 8,8 38,3 41,0 9,7  

 

Σρεηηθά κε ηελ νκαδηθή κάζεζε (Πίλαθαο 6.), ε πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 

δείγκαηνο (59,5%) είρε ηελ άπνςε όηη ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα νη εθπαηδεπηηθνί 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα καζήκαηα κε άιινπο ζπλαδέιθνπο θαη ζπκκεηέρνπλ 

ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα ζε ζπδεηήζεηο γηα κνηξαζηνύλ ηδέεο θαη απόςεηο γηα ζέκαηα 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (63%). Σε πςειά  πνζνζηά νη ζπκκεηέρνληεο εθηηκνύλ όηη 

ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα (70,5) νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιείν αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκό 

θαη ηζνηηκία θαη ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα (74,5%) ζεσξνύλ όηη ε αληαιιαγή γλώζεσλ θαη 

πιεξνθνξηώλ ζε επίπεδν νκάδαο βνεζάεη ζηελ επίιπζε ζύλζεησλ ζρνιηθώλ 

πξνβιεκάησλ. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εξσηώκελσλ ζεσξεί πσο ζπρλά θαη ζρεδόλ 
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πάληα ζην ζρνιείν (73,2%) ππάξρεη ζεβαζκόο θαη ελζπλαίζζεζε ζηηο απόςεηο ησλ άιισλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα ππνβνιή 

εξσηήζεσλ κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ ζε θιίκα ειεπζεξίαο (77,1%). Τέινο, ε πιεηνλόηεηα 

ησλ ζπκκεηερόλησλ εθηηκά  όηη  ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα (52,9%) νη εξγαζίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε 

Πίλαθαο  6.   Οκαδηθή Μάζεζε (OM) 

Συχνότητα 

(Ν=227) 

ρεδόλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

ρεδόλ 

πάληα 

Δξσηήζεηο 
Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

4. Οη εθπαηδεπηηθνί καο κνηξάδνληαη 

πιεξνθνξίεο ζε όιν ην θάζκα ησλ 

καζεκάησλ θαη αληαιιάζζνπλ 

δηαβαζκηζκέλα επίπεδα  πιεξνθόξεζεο κε  

άιινπο ζπλαδέιθνπο. 

0,4 6,2 33,9 43,6 15,9 

8. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζπκκεηέρνπλ ζε 

αλνηθηέο θαη εηιηθξηλείο ζπλνκηιίεο γηα λα 

κνηξαζηνύλ ηηο θαιύηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο. 

0,9 6,2 30,0 44,5 18,5 

12. Οη εθπαηδεπηηθνί καο αληηκεησπίδνληαη 

ηζόηηκα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο  άιισλ 

εθπαηδεπηηθώλ ή νκάδσλ εξγαζίαο 

0,9 4,4 24,2 42,3 28,2 

16. Οη εθπαηδεπηηθνί καο πηζηεύνπλ όηη ε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ ή γλώζεσλ κέζσ 

ησλ νκαδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

ρξήζηκε γηα ηελ επίιπζε ζύλζεησλ 

ζρνιηθώλ πξνβιεκάησλ. 

 4,8 20,7 47,6 26,9 

20. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζέβνληαη ηηο ηδέεο 

θαη ηηο απόςεηο άιισλ ζπλαδέιθσλ, 

βιέπνληάο ηεο από ηελ πιεπξά ηνπ 

ζπλαδέιθνπ ηνπο. 

0,9 2,2 23,8 43,2 30,0 

24. Οη εθπαηδεπηηθνί καο αηζζάλνληαη 

ειεύζεξνη λα θάλνπλ εξσηήζεηο ζε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνύο ή πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ 

αλεμάξηεηα από ην θύιν, ηελ ειηθία θαη ην 
επαγγεικαηηθνύ θαζεζηώο ζην ζρνιείν. 

0,4 2,6 19,8 38,3 38,8 

28. Σην ζρνιείν καο, νη νκαδηθέο εξγαζίεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. 

2,2 6,6 38,3 34,4 18,5  

 

Ψο πξνο ηε ζπζηεκηθή ζθέςε (Πίλαθαο 7.), ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο έρεη ηελ 

άπνςε όηη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα (62,2%) ζπλδένπλ κε πξνζνρή ηελ 

ηξέρνπζα εθπαίδεπζε κε ηε κειινληηθή πξννπηηθή ησλ καζεηώλ θαη ζπρλά θαη ζρεδόλ 

πάληα (75,8%) ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηηο  πξνθιήζεηο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ζην 

ζρνιείν γίλεηαη κε γλώκνλα ηελ επίδξαζή ηνπο ζηνπο καζεηέο. Σε πςειό πνζνζηό νη 

ζπκκεηέρνληεο εθηηκνύλ πσο ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα (62,6%) νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηε 

δεκηνπξγία ή ηξνπνπνίεζε ζρνιηθώλ θαλόλσλ, ελαξκνλίδνληαη κε ην ηζρύνλ λνκηθό 

πιαίζην γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξάμεηο ελώ ζηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Τόκνο 7, Τεύρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          Σειίδα 166 από 307 

ζέκαηα πεηζαξρίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ, ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο ηπρόλ 

επηδξάζεηο ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ζε πνζνζηό 58,1%. Υςειά πνζνζηά έρνπκε θαη ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηώκελσλ ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά θαη ζρεδόλ 

πάληα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ζηελ αιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ, ηηο επηδξάζεηο 

ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ (66,6%) πηνζεηνύλ 

δηαθνξνπνηεκέλε-ζπκπεξηιεπηηθή κνξθή δηδαζθαιίαο (81,5%) ελώ αληηιακβάλνληαη ηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα σο ζπλέρεηα θαη κε πξννπηηθή θαη όρη απνζπαζκαηηθά ή σο ζηηγκηαία 

ζπκβάληα (75,3%). 

Πίλαθαο  7.   πζηεκηθή θέςε () 

Συχνότητα 

(Ν=227) 

ρεδόλ 

πνηέ 
πάληα 

Μεξηθέο 

θνξέο 
πρλά 

ρεδόλ 

πάληα 

Δξσηήζεηο 
Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

Πνζνζηό 

% 

7. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ζπλδένπλ 

πξνζεθηηθά ηελ ηξέρνπζα εθπαίδεπζε κε 

ηελ κειινληηθή πξννπηηθή ησλ καζεηώλ. 

0,4 5,7 31,7 46,3 15,9 

15. Όηαλ αζρνινύληαη κε ζρνιηθέο 

πξνθιήζεηο, θαη αιιαγέο, νη 

εθπαηδεπηηθνί καο ιακβάλνπλ ππόςε ηελ 

επίδξαζε ζηνπο καζεηέο. 

 3,1 21,1 48,0 27,8 

23. Καηά ηελ αιιαγή θαη ηε δεκηνπξγία 

ζρνιηθώλ θαλόλσλ, νη εθπαηδεπηηθνί καο 

ιακβάλνπλ ππόςε ηελ ηαύηηζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ 

θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο πξάμεηο. 

0,9 6,6 30,0 45,4 17,2 

29. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί καο 

αζρνινύληαη κε έλα πξόβιεκα 

πεηζαξρίαο, θαη «αξλεηηθήο» 

ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ, ιακβάλνπλ 

ππόςε ηηο επηπηώζεηο ζε άιινπο 

εθπαηδεπηηθνύο 

2,2 7,9 31,7 39,6 18,5 

32. Καηά ηελ αιιαγή εθπαηδεπηηθώλ 

πξαθηηθώλ, νη εθπαηδεπηηθνί καο 

ιακβάλνπλ ππόςε ηνλ αληίθηππν ησλ 

απνηειεζκάησλ  ηνπο ζην εζσηεξηθό θαη 
ζην εμσηεξηθό ηνπ ζρνιείνπ. 

 4,4 29,1 44,1 22,5 

35. Καηά ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ 

καζήκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί καο 
ιακβάλνπλ ππόςε ηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο θαη ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ. 

0,4 4,0 14,1 44,5 37,0 

1. Οη εθπαηδεπηηθνί καο ιακβάλνπλ 
ππόςε ηνπο ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα σο 

κηα δηαδηθαζία κε ζπλέρεηα θαη όρη ζαλ 

έλα ζηηγκηαίν γεγνλόο ή ζπκβάλ. 

0,4 2,6 21,6 42,3 33,0  

Όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Πίλαθα 8., ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 

δείγκαηνο θπκαίλεηαη γύξσ ζην 4 γηα θάζε αξρή θαη ζπλνιηθά γηα ηνλ νξγαληζκό κάζεζεο 

ζύκθσλα κε ηνλ Senge. Σύκθσλα κε ηνπο εξσηώκελνπο ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 

παξνπζηάδεη ζπρλά ραξαθηεξηζηηθά θνηλνύ νξάκαηνο, λνεηηθώλ κνληέισλ, πξνζσπηθήο 

ηθαλόηεηαο, νκαδηθήο κάζεζεο θαη ζπζηεκηθήο ζθέςεο ελώ  έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 
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ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζηα ζρνιεία νη αξρέο ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο δεδνκέλνπ όηη ε 

θιίκαθα Likert ησλ απαληήζεσλ ήηαλ πεληαβάζκηα. Από ηηο δηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνύ 

κάζεζεο πεξηζζόηεξν αλαπηπγκέλεο είλαη ην θνηλό όξακα κε ηελ νκαδηθή κάζεζε θαη ηε 

ζπζηεκηθή ζθέςε. 

Πίλαθαο 8.  πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα γηα ηηο αξρέο ηνπ Senge 

Αξρέο ηνπ Senge Πιήζνο Διάρηζην Μέγηζην Μέζε ηηκή 
Σππηθή 

απόθιηζε 

Κνηλό όξακα (ΚΟ) 227 2 5 3,9 ,635 

Ννεηηθά κνληέια (ΝΜ) 227 2 5 3,7 ,594 

Πξνζσπηθή ηθαλόηεηα(ΠΗ) 227 1 5 3,7 ,611 

Οκαδηθή κάζεζε (ΟΜ) 227 1 5 3,9 ,667 

πζηεκηθή ζθέςε () 227 2 5 3,9 ,620 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΑΘΖΖ 227 2 5 3,8 ,545 

12. πδήηεζε 

Από ηα απνηειέζκαηα ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πξνθύπηνπλ ελδηαθέξνπζεο 

δηαπηζηώζεηο ζρεηηθά κε ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην αλ ε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιείσλ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά νξγαληζκνύ κάζεζεο. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο εθηηκνύλ όηη ηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά  

νξγαληζκνύ κάζεζεο ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό  ζύκθσλα κε ηηο πέληε αξρέο ηνπ Segne.  

Σρεηηθά κε ην θνηλό όξακα (Πίλαθαο 3.) ε πιεηνλόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ (70,8%) 

εθηηκά όηη ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα ε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ παξνπζηάδεη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνσζνύλ ην θνηλό όξακα θαη ηε ζπλδηακόξθσζή ηνπ κε ηνλ/ηελ 

Γηεπζπληή/ληξηα, ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ 

επζπγξάκκηζε ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο αξρώλ θαη ζηόρσλ κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

Αληίζεηα έλα κηθξόηεξν κέξνο (29,2%) δήισζε πσο απηό ζπκβαίλεη από ζπάληα σο 

κεξηθέο θνξέο. 

Τα επξήκαηα απηά ζπκθσλνύλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλώλ. H Απνζηνινπνύινπ  

(2016) δηαπηζηώλεη ηελ ύπαξμε θνπιηνύξαο νξγαληζκνύ κάζεζεο, ζύκθσλα κε ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Αραΐαο. Ζ  Παπάδνγινπ 

(2016) κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Αζήλα, απνθαίλεηαη πσο ηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ 

ζηνηρεία νξγαληζκνύ κάζεζεο ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. Οη Smith  (2007) θαη Christy 

(2008) ζύκθσλα κε έξεπλεο ζε ζρνιεία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο, αλαθέξνπλ 

όηη νη εθπαηδεπηηθνί δεζκεύνληαη θπξίσο ζην θνηλό όξακα, ζηνπο ζηόρνπο, ζηε ζπιινγηθή 

επζύλε, ζηελ θνπιηνύξα θαη ζηηο πξαθηηθέο εγεζίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γηαθνξνπνίεζε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζε ζρέζε κε ηα  επξήκαηα άιισλ εξεπλώλ. Ζ 

Τάγαξε (2017) βαζηζκέλε ζηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
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εθπαίδεπζεο ζηελ Ζιεία θάλεη ιόγν γηα κέηξηα επίπεδα πηνζέηεζεο ραξαθηεξηζηηθώλ 

νξγαληζκνύ κάζεζεο ζηα ζρνιεία. Απηό θαίλεηαη όηη έρεη λα θάλεη κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ο Αιηηληδήο (2014) κε 

βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ αλαθέξεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο δεζκεύνληαη ιηγόηεξν ζηελ ύπαξμε θνηλνύ νξάκαηνο, ζηελ θνπιηνύξα, ζηε 

ζπιινγηθή επζύλε θαη ζηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Όπσο δηαθαίλεηαη από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο 

Smith  (2007) πξνθύπηεη δηαθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δεκνηηθνύ, 

γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ ζρεηηθά κε ηε ζπιινγηθή επζύλε, ηελ θνπιηνύξα θαη ηνπο ζηόρνπο 

ηνπ ζρνιείνπ. Σε παξόκνηα έξεπλα ε Christy (2008) θαηαιήγεη ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα, 

πξνζζέηνληαο θαη ην όξακα σο κία παξάκεηξν πνπ παξνπζηάδεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αλάινγα κε ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

Οη Boreham θαη Reeves (2008) βαζηδόκελνη ζηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο εληόπηζαλ 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε αιιαγώλ νξγάλσζεο αλάκεζα ζηα ζρνιεία ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο κε ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο λα βξίζθνληαη ζε 

θαιύηεξε ζέζε. 

Αλαθνξηθά κε ηα λνεηηθά κνληέια (Πίλαθαο 4.) ε πιεηνλόηεηα ησλ εξσηώκελσλ εθηηκά ζε 

πςειό πνζνζηό (64,37%) όηη ζπρλά σο ζρεδόλ πάληα ηα ζρνιεία παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία 

αλάπηπμεο λνεηηθώλ κνληέισλ, ζε αληίζεζε κε έλα κηθξόηεξν αιιά «ζεκαληηθό» πνζνζηό 

(35,63%) πνπ ζεσξεί όηη απηό ζπκβαίλεη ζπάληα ή κεξηθέο θνξέο . Κξίλνληαο από ηηο 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα δεκνηηθά ζρνιεία̇, δηαθαίλεηαη πσο έρνπλ επίγλσζε ηεο 

επίδξαζεο ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ππνζέζεώλ ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκόδνπλ.  Φαίλεηαη επίζεο όηη κέζα από ην δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ κε 

άιινπο εθπαηδεπηηθνύο, ππάξρεη αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο  πνπ αλαπηύζζνπλ πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ ηπρόλ αιιαγέο ζηηο 

κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ηερληθέο ώζηε απηέο λα ζπζρεηίδνληαη  κε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ. Τα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ζπκθσλνύλ θαη κε άιιεο έξεπλεο (Αιηηληδήο, 2014˙ Απνζηνινπνύινπ, 2016 ˙ Cristy, 

2008˙ Γεθνύινπ 2012˙ Higgins et al., 2011 ˙ Silins & Mulford, 2002 θαη Smith,  2007) πνπ 

αλαθέξνπλ όηη ε ύπαξμε θιίκαηνο πνπ επλνεί ην δηάινγν, αιιά θαη ε ςπρνινγηθή 

αζθάιεηα πνπ ληώζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ ηνπο ηνπο 

σζεί λα  πηνζεηήζνπλ θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη λα δεζκεύνληαη ζηνπο ζηόρνπο θαη ηελ 

θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ. Σπκθσλία θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη κε ηηο απόςεηο ησλ 

ζεσξεηηθώλ. Ο Senge (1990) αλαθέξεη πσο νη πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηα 

πξάγκαηα ηνπο επεξεάδνπλ ζην πώο  ηα θαηαιαβαίλνπλ θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

δξνπλ. Οη  Calvert et al. (1994), Louis θαη Kruse (1998) θαη  Bryk et al. (1999) θάλνπλ 

ιόγν γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ δηαιόγνπ θαη  ηεο  ειεύζεξεο έθθξαζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ 

απόςεσλ αιιά θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα ηνπο θάλνπλ 

πεξηζζόηεξν πξόζπκνπο  ζηνλ πεηξακαηηζκό θαη ζηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζόδσλ θαη 

ηξόπσλ εξγαζίαο. 
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Σρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηθαλόηεηα (Πίλαθαο 5.), έλα πςειό πνζνζηό (61,68%) ησλ 

ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ εθηηκά όηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπρλά σο ζρεδόλ πάληα έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηπρζνύλ επαγγεικαηηθά θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ζηόρνπο 

ηνπο, λα θαιύςνπλ θελά ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη θαη λα 

πινπνηήζνπλ απηό πνπ πξνζδνθνύλ γηα ην κέιινλ, αιιά θαη λα πεηύρνπλ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε. Αληίζεηα, έλα κηθξόηεξν αιιά ελδηαθέξνπζαο ζεκαζίαο πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 

38,32% έρεη αληίζεηε άπνςε, εθηηκώληαο όηη ζρεδόλ πνηέ σο κεξηθέο θνξέο νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Τα επξήκαηα απηά 

επηβεβαηώλνληαη θαη από έξεπλα ηεο Παπάδνγινπ (2016) πνπ αλαθέξεη όηη παξά ηα κέηξηα 

επίπεδα παξνρήο επθαηξηώλ από ηα δεκνηηθά ζρνιεία γηα ηε ζπλερή κάζεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κέζα από ηελ εξγαζία ηνπο, νη εξσηώκελνη  εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ ηελ 

άπνςε όηη καζαίλνπλ κέζα από ηελ αιιεινβνήζεηα θαη όηη ηα ζρνιεία αθήλνπλ πεξηζώξηα 

ειεύζεξεο έθθξαζεο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ θαη ελζαξξύλνπλ ηελ θνπιηνύξα ηνλ 

πξνβιεκαηηζκνύ θαη ηεο αλαηξνθνδόηεζεο. Ζ Απνζηνινπνύινπ (2016) βαζηδόκελε ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ, δηαπηζηώλεη όηη ππάξρεη δέζκεπζε από 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα ζπλερή κάζεζε θαη όηη αλαζεσξνύλ ηηο απόςεηο ηνπο ζε 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ύζηεξα από νκαδηθέο ζπδεηήζεηο. Σύκθσλα κε ηνπο Kurland et al. 

(2010) κε βάζε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλά ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην πξόζπκνη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ γλώζεώλ ηνπο 

όηαλ νη δηεπζπληέο πξνβάιινπλ μεθάζαξν όξακα γηα ην ζρνιείν. Οη Silins θαη Mulford 

(2002) ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο ζε ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηε Νόηηα Απζηξαιία θαη ζηελ Ταζκαλία, δηαπηζηώλνπλ ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε σο πεγή κάζεζεο θαη ηελ ελδπλάκσζή ησλ δεμηνηήησλ ηνπο 

κέζσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ έρνπλ γηα ην ζθνπό απηό από ηελ εγεζία ησλ ζρνιείσλ. 

Σύκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Senge (1990) είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη ε επηζπκία θαη ε 

δηάζεζε ησλ αηόκσλ ελόο νξγαληζκνύ γηα λα αλαπηπρζνύλ επαγγεικαηηθά, όρη κόλν γηα 

ηνλ εαπηό ηνπο αιιά θαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο άιινπο λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο. 

Σην ζεκείν απηό  πξέπεη λα ηνληζηεί όηη έλα αμηνζεκείσην πνζνζηό (22%) ηνπ δείγκαηνο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο παξνύζαο έξεπλαο δηαζέηεη κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ γεγνλόο 

πνπ δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Αλάινγα ή θαη κεγαιύηεξα πνζνζηά δηαθαίλνληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο 

(Απνζηνινπνύινπ, 2016˙ Καιαηδή, 2017 ˙ Παπάδνγινπ, 2016).  

Σε ζρέζε κε ηελ νκαδηθή κάζεζε (Πίλαθαο 6.), ην κεγαιύηεξν κέξνο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηνπ δείγκαηνο (67,24%) έρεη ηελ άπνςε  όηη ζην ζρνιείν πξνσζείηαη ε νκαδηθή κάζεζε  

ζε πιαίζηα ζεβαζκνύ θαη ηζνηηκίαο, κε ηε δπλαηόηεηα  αληαιιαγήο απόςεσλ, γλώζεσλ, 

πιεξνθνξηώλ θαη ηδεώλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνύληαη θαη κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Αληίζεηα ην  32,76%  ησλ εξσηώκελσλ 

απνηηκά όηη ηα ζρνιεία ιεηηνπξγνύλ κε ραξαθηεξηζηηθά  νκαδηθήο κάζεζεο ζρεδόλ πνηέ 

σο κεξηθέο θνξέο.  Τα επξήκαηα απηά ζπκθσλνύλ κε απηά άιισλ εξεπλεηώλ (Leclerc et 

al., 2012 ˙ Lee, 2006˙ Silins et al., 2002) νη νπνίνη δηαπηζηώλνπλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 
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ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ζ Απνζηνινπνύινπ (2016) ζηα 

επξύκαηα ηεο έξεπλάο ηεο. αλαθέξεη ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα 

ύπαξμε ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο κάζεζεο ζηα ζρνιεία όπνπ ιακβάλνληαη ππόςε ηα 

απνηειέζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ησλ νκαδηθώλ δηεξγαζηώλ αιιά θαη κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ηεο Παπάδνγινπ (2016) ε νπνία δηαπηζηώλεη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 

ειεπζεξίαο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο γηα πξνζαξκνγή ησλ ζηόρσλ ηνπο θαη αλαζεώξεζε ησλ 

απόςεώλ ηνπο κέζα από  νκαδηθέο ζπδεηήζεηο. Αληίζεηα θαίλεηαη λα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλώλ (Βύζζα, 2009˙ Τάγαξε, 2017) ζηηο νπνίεο δηαπηζηώλνληαη 

νη απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα κέηξηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθήο κάζεζεο. 

Καηά θύξην ιόγν ινηπόλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ 

όηη νη απνηειεζκαηηθέο νκάδεο εξγαζίαο κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο 

θαη λα αλαπηύμνπλ λέεο γλώζεηο θαη θνπιηνύξα ζπκπεξηθνξάο νκαδηθήο κάζεζεο (Lee et 

al., 2010) θάλνληαο ρξήζε κεζόδσλ όπσο ε αληαιιαγή γλώζεσλ θαη αληηιήςεσλ θαη ε 

επνηθνδνκεηηθή ζύγθξνπζε θαη ηε ζπλεξγαζία (Decuyper et al., 2010) ελώ ηαπηόρξνλα ε 

ύπαξμε ςπρνινγηθήο αζθάιεηαο θαη νη δηαπξνζσπηθνί παξάγνληεο ησλ κειώλ κηαο νκάδαο 

παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επίηεπμε νκαδηθήο κάζεζεο (Edmondson, 1999). 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπζηεκηθή ζθέςε (Πίλαθαο 7.), νη εξσηώκελνη εθπαηδεπηηθνί  

ππνζηεξίδνπλ ζε πςειό πνζνζηό (68,87%) όηη ζηα ζρνιεία ζπρλά θαη ζρεδόλ πάληα 

ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζπζηεκηθήο ζθέςεο. Σηηο όπνηεο δξάζεηο, αιιαγέο, 

πξσηνβνπιίεο, θαη θαηλνηνκίεο πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηερληθέο πνπ εθαξκόδνπλ θαη ζηνλ ηξόπν πνπ ζθέθηνληαη, ιακβάλνπλ ππόςε ην 

εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη ελέξγεηέο ηνπο θαη ν ηξόπνο 

ζθέςεο ηνπο πξνζαλαηνιίδνληαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή ζεώξεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη 

επηξξνώλ όισλ ησλ παξαγόλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αληίζεηα, ην 32,13%  

εθηηκά όηη απηό ζπκβαίλεη από ζρεδόλ πνηέ σο κεξηθέο θνξέο. Τα επξήκαηα απηά 

ζπκθσλνύλ κε άιιεο έξεπλεο (Απνζηνινπνύινπ, 2016˙ Παπάδνγινπ, 2016˙ Σαΐηε θαη 

Σαΐηεο, 2011) νη νπνίεο θάλνπλ ιόγν γηα δηεύξπλζε ησλ ζρέζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζα 

ζηα ζρνιεία θαη γηα ελίζρπζε ησλ ζπιινγηθώλ δηεξγαζηώλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κε ην επξύηεξν θνηλσληθό πιαίζην θάηη πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζή ηνπο. Ψζηόζν, δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδνπλ ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ηεο 

Τάγαξε, (2017) ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζύκθσλα κε ηα νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί εθηηκνύλ πσο νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζρνιείσλ κε ην επξύηεξν θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ παξνπζηάδνληαη ζε κηθξόηεξν βαζκό. 

13. πκπεξάζκαηα 

Σύκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη ηηο αλαιύζεηο πνπ έγηλαλ, κπνξνύκε 

λα ζπκπεξάλνπκε ηα εμήο: 

Σρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο καλζάλνληεο 

νξγαληζκνί, ε πιεηνλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ δείγκαηνο ππνζηεξίδεη όηη έρνπλ 

ελζσκαηώζεη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό θαη ηηο πέληε αξρέο/ δηαζηάζεηο ηεο νξγαλσζηαθήο 
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κάζεζεο ζύκθσλα κε ηνλ Senge. Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ θπξίσο από ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη  από έξεπλεο ζην δηεζλή πνπ αθνξνύλ ηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζε ρώξεο θπξίσο ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Αγγιίαο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ 

Ακεξηθήο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό από έξεπλεο ζηελ Διιάδα. 

Αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο/δηαζηάζεηο ηνπ Senge γηα ηνλ νξγαληζκνύ κάζεζεο νη εξσηώκελνη 

εθπαηδεπηηθνί εθηηκνύλ όηη ζηα ζρνιεία ηνπο ζε κεγαιύηεξν βαζκό ππάξρεη ην θνηλό 

όξακα  ζηε δηακόξθσζε ηνπ νπνίνπ ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ζπζρεηίδνληάο ην  κε ην 

πξνζσπηθό ηνπο όξακα θαη ζηόρνπο. Αθνινπζεί ε ζπζηεκηθή ζθέςε όπνπ ππάξρεη 

πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο κε βάζε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εζσηεξηθνύ 

θαη εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ. Τέινο, ε νκαδηθή κάζεζε κε ηε ζπλεξγαζία 

ζε δξάζεηο, ηε κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, ηδεώλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ κεηαμύ ηνπο.  

Σε κηθξόηεξν βαζκό νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνύλ όηη ππάξρνπλ ηα λνεηηθά κνληέια θαζώο νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ δηαζέηνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξόλν θαη πεξηνξίδνληαη σο έλα βαζκό από ηα 

πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ θαη 

πεηξακαηηζκώλ ζε λέεο ηδέο θαη κεζόδνπο.  

Τέινο, ηελ πξνζσπηθή ηθαλόηεηα όπνπ ε ζρνιηθή κνλάδα δελ δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο 

δνκέο θαη πόξνπο λα παξέρεη νινθιεξσκέλα θαη επέιηθηα πξνγξάκκαηα ζπζηεκαηηθήο 

επηκόξθσζεο, πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ελώ ε 

επηκόξθσζε από ην αξκόδην ππνπξγείν σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη δηαδηθαζίεο 

πινπνίεζεο, είλαη ειιηπήο, απνζπαζκαηηθή θαη ζε κεγάιν βαζκό κε αληαπνθξηλόκελε ζηηο 

πξαγκαηηθέο  ηνπο αλάγθεο.  
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