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Περίληψη 
 

Ο θεσµός των ΠΠΣ αποτέλεσε διακριτό «συµβάν» της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης την 

περίοδο 2011-2014 µε πολλαπλές αναγνώσεις σε επιστηµονικό, παιδαγωγικό-διδακτικό, 

εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Στην µικρή ιστορική του διαδροµή γνώρισε 

θετικές και αρνητικές κρίσεις, υπέρµαχους και αντιδρώντες από όλους τους εµπλεκόµενους, 

εκπαιδευτικούς, µαθητές, γονείς, εκπαιδευτική και επιστηµονική κοινότητα, πολιτικούς φορείς. 

Πρόσφατα, µε απόφαση του Υπ. Παιδείας το «συµβάν» αµφισβητήθηκε, αποδοµήθηκε, 

αποµειώθηκε, «δια-χωρίστηκε». Στην µελέτη επιχειρείται µια διπλή κριτική ανάγνωση του 

«συµβάντος» των ΠΠΣ µέσα από τη διερεύνηση : α) του βαθµού στον οποίο ο λόγος και οι 

πρακτικές του θεσµού του ΠΠΣ συνδέονται µε τη φιλοσοφία και τις πρακτικές του «σχολείου ως 

οργανισµού και ως κοινότητας µάθησης» και β)  των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τον 

θεσµό των ΠΠΣ στο πλαίσιο της ενεργού συµµετοχής τους στη λειτουργία του ΠΠΛ Αναβρύτων 

την περίοδο 2011-2014.  

 
To σχολείο ως οργανισµός και ως κοινότητα µάθησης (ΟΚΜ) 
 

Τα τελευταία χρόνια το πρόταγµα του ««σχολείου ως οργανισµού και ως 

κοινότητας µάθησης» και η σύνδεση της επιστηµονικής και επαγγελµατικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών µε ενδοσχολικές πρακτικές (school based 

practices) αποτελούν βασικές παραµέτρους της «αλλαγής του εκπαιδευτικού 

παραδείγµατος» στον διεθνή χώρο (Giles & Hargreaves 2006, Hargreaves & 

Fullan 2012, Marsick, Watkins, & Boswell 2013) και επιβεβαιώνονται από 

σχετικές έρευνες και µελέτες στην Ελλάδα (Μπαγάκης, ∆εµερτζή, & Σταµάτης 

2007, Αποστολόπουλος 2014, ∆ηµακοπούλου 2015, Πασιάς, Αποστολόπουλος & 

Στυλιάρης 2015).  H έννοια του σχολείου ως «οργανισµού που µαθαίνει» (school 

as a learning organization) αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ΄90 µε 

έντονες αναφορές και επιδράσεις από το χώρο της διοίκησης, της οικονοµίας και 



των επιχειρήσεων (Argyris & Schοn 1978) και τις αλλαγές στο χώρο της εργασίας 

(Senge 1990, Μorgan 2000). Συνδέθηκε επίσης µε τις έννοιες της εκπαιδευτικής 

ηγεσίας και της επαγγελµατικής ανάπτυξης διευθυντών και εκπαιδευτικών (Stoll 

& Seashore Louis 2007a, Johnson & Maclean 2008, Gewirtz et al. 2009), της 

αυτοαξιολόγησης, της βελτίωσης της ποιότητας και της εκπαιδευτικής 

αποτελεσµατικότητας (Πασιάς 2012, Πασιάς, Φλουρής & Φωτεινός 2015). 

Ως βασικά χαρακτηριστικά του «οργανισµού που µαθαίνει» θεωρούνται, 

µεταξύ άλλων, η ευελιξία, ο σεβασµός και η εκτίµηση των αξιών, η εµπιστοσύνη 

στις ικανότητες των εργαζοµένων, το διαµοίρασµα των ιδεών και των εµπειριών, 

η απόκτηση νέων ικανοτήτων και η εφαρµογή τους µε σκοπό την ενδυνάµωση 

των υπηρεσιών και της βελτίωσης του οργανισµού, η δηµιουργία ευκαιριών, η 

δηµιουργική µάθηση σε τρία επίπεδα: ατόµου, οµάδας και οργανισµού (Μorgan 

2000, DuFour 2004, ).  

Στα σχολεία που λειτουργούν ως «οργανισµοί που µαθαίνουν», οι οµάδες 

των εκπαιδευτικών µετατρέπονται σε «επαγγελµατικές κοινότητες µάθησης» 

(ΕΚΜ) (professional learning communities) οι οποίες µέσα από συνεχείς, 

αναστοχαστικές και συνεργατικές διαδικασίες και πρακτικές επιδιώκουν τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και της µάθησης (Stoll et al. 2006, Stoll & 

Seashore Louis 2007a). Η επαγγελµατική κοινότητα µάθησης βασίζεται στην 

ανάπτυξη δηµοκρατικών πρακτικών, λειτουργεί αποτελεσµατικά ως στρατηγική 

αξιοποίησης των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, συµβάλλει στην προώθηση 

βασικών συστηµικών αλλαγών και χρησιµεύει ως µηχανισµός αλλαγής και 

µετασχηµατισµού της σχολικής κουλτούρας (Hargreaves 2007, Ηarris & Jones 

2010, Talbert 2010). Σχετικά µε τα κοινά σηµεία και τις διαφορές µεταξύ του 

οργανισµού και της κοινότητας µάθησης σηµειώνονται τα ακόλουθα: Οι 

οργανισµοί και οι κοινότητες µάθησης έχουν τη δυνατότητα να παράγουν, να 

µετασχηµατίζουν και να µεταδίδουν γνώση, καθώς και να τροποποιούν τη 

συµπεριφορά τους σύµφωνα µε τα δεδοµένα της νέας γνώσης ώστε να 

προσαρµόζονται έγκαιρα στις νέες συνθήκες και να πρωτοπορούν. Η διαφορά 

τους είναι ότι στον ΟΜ ο στόχος είναι κυρίως οργανωσιακός, αποβλέπει, δηλ. 

στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας του οργανισµού σε σχέση µε τις απαιτήσεις και τις 

προσαρµογές του εξωτερικού περιβάλλοντος (εξωτερικά προσανατολισµένος), 

ενώ η ΚΜ είναι περισσότερο ανθρωποκεντρική καθώς στοχεύει στη ανάπτυξη 



των ανθρώπων-µελών της κοινότητας µέσα από το διάλογο και τη 

διαπραγµάτευση στα πλαίσια των οποίων η µάθηση εννοείται ως µια φυσική 

διαδικασία που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της κοινότητας (εσωτερικός 

προσανατολισµός) (Morgan 2000).  

 

Χαρακτηριστικά του σχολείου ως ΟΚΜ 

 

Η µετατροπή ενός σχολείου σε οργανισµό που µαθαίνει έχει ως στόχο την 

αλλαγή στην κουλτούρα του σχολείου, απαιτεί χρόνο και δοµικές αλλαγές, οι 

οποίες για να προκύψουν χρειάζονται ριζικές αλλαγές στην κουλτούρα και στο 

επαγγελµατικό προφίλ των εκπαιδευτικών (Fullan 1995, Stoll & Seashore Louis   

2007b, Gewirtz, Mahony, Hextall & Cribb 2009). Η φύση αυτής της ριζικής 

αλλαγής της κουλτούρας των εκπαιδευτικών συνδέεται µε αλλαγές στα 

πρότυπα/µοντέλα διοίκησης του σχολείου και µε τη διαρκή επαγγελµατική τους 

ανάπτυξη µέσα σε πλαίσια συνεργατικής εργασίας (McLaughlin & Talbert 2006, 

Humada-Ludeke 2013).   

 

 
Το Σχολείο ως οργανισµός και ως κοινότητα µάθησης 
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Συνεργατική µάθηση 

 Καινοτοµία και ∆ηµιουργικότητα 

 Ηγεσία για τη µάθηση Επαγγελµατικές Κοινότητες 
µάθησης 

       Αξιολόγηση οµοτέχνων 
Συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη  

Αυτοαξιολόγηση  
Aνατροφοδότηση  
Aναστοχασµός 

Σχολική  αυτονοµία 

  ∆ιαµοιρασµένη (συλλογική) 
   γνώση & µνήµη 



 Ως βασικά χαρακτηριστικά ενός σχολείου που λειτουργεί ως οργανισµός που 

µαθαίνει, µεταξύ άλλων, θεωρούνται : 

 - Η επίγνωση της ανάγκης για µάθηση. Η δέσµευση για σηµαντικές και διαρκείς 

αλλαγές. Η διατύπωση κοινού οράµατος και στόχων που διαµορφώνονται από τα 

µέλη του οργανισµού σε σχέση µε το ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό 

περιβάλλον   

 - Η ανάπτυξη συνεργατικών δοµών που στηρίζονται στην εµπιστοσύνη, την 

αµοιβαιότητα και τη συλλογική µάθηση του οργανισµού 

 - Η απο-ιδιωτικοποίηση/διαµοίρασµα των εκπαιδευτικών πρακτικών.   

 - Η προώθηση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας σε σχέση µε 

εκπαιδευτικές πρακτικές και δράσεις µε στόχο την ατοµική και τη συλλογική 

βελτίωση (επαγγελµατική ανάπτυξη, βελτίωση των µαθησιακών αποτελεσµάτων, 

ανάπτυξη του οργανισµού) 

 - Η θεµελίωση πρακτικών αυτοαξιολόγησης, αναστοχασµού, αναθεώρησης και 

βελτίωσης: το σχολείο γνωρίζει το σηµείο στο οποίο βρίσκεται, θέτει στόχους, 

αποτιµά τον βαθµό επίτευξης των στόχων που θέτει και βελτιώνεται έχοντας 

επίγνωση των εκάστοτε αδυναµιών του.    

 -Η ηγεσία για τη µάθηση µέσα από ένα λιτό ιεραρχικά, ευέλικτο και οργανωτικά 

δοµηµένο σχήµα διοίκησης 

 - Η συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

 - Το διαµοίρασµα κανόνων και αξιών.  Η επαγγελµατική και ηθική λογοδοσία. 

(Sergiovanni 2001, Silins, Zarins, & Mulford 2002, DuFour, DuFour & Eaker 

2008, Katz, Earl & Ben Jaafar 2009, Leclerc, Moreau, Dumouchel, & 

Sallafranque-St-Louis 2012,  Βύσσα 2009, Θεοφιλίδης 2012,  ∆ηµακοπούλου 

2015). 

 Αντίστοιχα, επισηµαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται µέσα στα 

πλαίσια σχολείων που λειτουργούν ως επαγγελµατικές κοινότητες µάθησης, 

διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α. το διαµοίρασµα κανόνων και αξιών.   

β. την εστίαση από τη «διδασκαλία» στη «µάθηση» των µαθητών.   

γ. την απο-ιδιωτικοποίηση/διαµοίρασµα των εκπαιδευτικών πρακτικών.   

δ. την εποικοδοµητική συνεργασία.   

ε. την αυτοαξιολόγηση και τον αναστοχαστικό διάλογο. 



στ. την επαγγελµατική ή ηθική λογοδοσία (ΜacBeath  & Mortimore 2001, 

Paquey 2005, ∆ηµακοπούλου 2015) Ιδιαίτερη επίσης έµφαση δίδεται στη 

συµβολή των «δικτύων µάθησης» τόσο εντός όσο και µεταξύ σχολικών µονάδων 

µε σκοπό τη βελτίωση και την ενίσχυση της επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών (Jackson & Temperley 2007, Katz & Earl 2010).   

Το σχολείο που λειτουργεί ως ΟΚΜ προϋποθέτει όσο και προωθεί την ηγεσία 

για τη µάθηση (Knapp et al. 2003, Μπαγάκης, κα. 2006) ως ένα συνολικό 

µοντέλο διεύθυνσης και διοίκησης του σχολείου που περιλαµβάνει τον καθορισµό 

των στόχων και των πεδίων δράσης, τα (τυπικά και άτυπα) µέσα, τη διαµόρφωση 

δοµών και σχέσεων, την ανάπτυξη πολιτικών. Τα επικρατέστερα µοντέλα  της 

ηγεσίας σε ένα σχολείο ΟΚΜ είναι τα συµµετοχικά (κατανεµητική 

/µετασχηµατιστική ηγεσία) (Harris 2008, Stoll & Temperley  2009, Sun & 

Leithwood 2012) και θεωρούνται κοινωνικό κεφάλαιο του σχολείου ως µε κύρια 

χαρακτηριστικά : ∆ιατύπωση οράµατος, διεύθυνση µε στοχοθεσία, διαµόρφωση 

κλίµατος επικοινωνίας, συναδελφικότητας, συνεργασίας και εµπιστοσύνης, 

κατανοµή ρόλων και αρµοδιοτήτων, διασφάλιση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη 

καινοτοµιών και αλλαγών (Θεοφιλίδης 2012, Παπακων/νου 2013).  Βασική 

έννοια – κλειδί σε ένα σχολείο ΟΚΜ θεωρείται επίσης η πύκνωση της ηγεσίας 

(leadership density) µέσα από την ενθάρρυνση της εµπλοκής και της συµµετοχής 

στη διοίκηση, την κατανοµή/ανάθεση ηγετικών ρόλων, τη διεύρυνση της 

συνευθύνης στη λήψη αποφάσεων και την ενίσχυση της συνοχής (Sergiovanni 

2001,).  

Σύµφωνα µε αποτελέσµατα ερευνών σχετικά µε τα παρατηρούµενα 

αποτελέσµατα των σχολείων ΟΚΜ για τους  εκπαιδευτικούς έδειξαν, µεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα: 

-Υψηλή δέσµευση των εκπαιδευτικών για την αποστολή και τους στόχους του 

σχολείου και αυξηµένο σθένος στην επίτευξη των στόχων.   

- Περισσότερη ικανοποίηση, υψηλότερο ηθικό και αύξηση της συµµετοχής στα 

κοινά.  

-Εµφανίζεται µεγαλύτερη πιθανότητα να τεθούν σε εφαρµογή θεµελιώδεις 

συστηµικές αλλαγές. 

-Η πρόοδος στα επιτεύγµατα των µαθητών µέσα από την αναπροσαρµογή και τη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών επιτυγχάνεται πιο γρήγορα από ό, τι στα 

παραδοσιακά σχολεία.  



-Αναλαµβάνεται κοινή ευθύνη για τη συνολική ανάπτυξη των µαθητών και 

συλλογική ευθύνη για την επιτυχία των µαθητών. 

-Παρατηρείται µείωση της αποµόνωσης των εκπαιδευτικών. 

-Αναπτύσσονται ισχυρά κίνητρα µάθησης για νέες γνώσεις και δηµιουργία 

πεποιθήσεων που επηρεάζουν τη διδασκαλία και το αξιακό σύστηµα των 

µαθητών. 

- Παρατηρείται υψηλό επίπεδο ανανέωσης και ενίσχυσης της επιστηµονικής 

και επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Hord 2004, Hargreaves 2007, 

Ηarris  & Jones 2010, ∆ηµακοπούλου 2015). 

Αντίστοιχα, ως κύρια παρατηρούµενα αποτελέσµατα των επιδράσεων των 

σχολείων ΟΚΜ  στους  µαθητές  σηµειώνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

-Μείωση της εκπαιδευτικής διαρροής και του ποσοστού εγκατάλειψης του 

σχολείου  

-Χαµηλότερα ποσοστά των απουσιών από το σχολείο 

-Ενίσχυση των ευκαιριών (ισότητας και δικαιοσύνης) στη µάθηση ειδικά στα 

µικρότερα (πληθυσµιακά) σχολεία. 

-Βελτίωση των επιδόσεων των µαθητών σε σχέση µε τα παραδοσιακά σχολεία. 

-Μείωση της απόστασης στα επιτεύγµατα µεταξύ των µαθητών από διαφορετικά 

κοινωνικά περιβάλλοντα (Silins & Mulford 2004, Vescio, Ross & Adams 2008, 

Hallinger & Heck 2011, ∆ηµακοπούλου 2015). 

 

Η λειτουργία του ΓΕΛ Αναβρύτων ως «οργανισµού και ως κοινότητας 

µάθησης»  

   

Το πρώτο ερώτηµα της µελέτης αφορά στη διερεύνηση του βαθµού κατά τον 

οποίο ο λόγος και οι πρακτικές του θεσµού του ΠΠΣ συνδέονται µε τη φιλοσοφία 

και τις πρακτικές του «σχολείου ως οργανισµού και ως κοινότητας µάθησης». Τα 

Πρότυπα Πειραµατικά Σχολεία ιδρύθηκαν µε τον Ν. 3966/2011 (ΥΠ∆ΒΜΘ 

2011).    

Το θεσµικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραµατικών Σχολείων στηρίχτηκε, 

µεταξύ άλλων, σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: 

α) την προώθηση της εκπαιδευτικής αριστείας και της δηµιουργικότητας των 

µαθητών (Άρθρο 36.δ). 



β) την ενίσχυση του πειραµατισµού, της καινοτοµίας, της εκπαιδευτικής έρευνας 

και τη διάχυση καλών πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστηµα (Άρθρο 36.β,ε). 

γ) τη συστηµατική αξιολόγηση ανθρώπων (εκπαιδευτικών και µαθητών), 

λειτουργιών και δοµών (Άρθρα 37.2, 44.5, 48, 50). 

δ) την εισαγωγή καινοτοµιών στη διοίκηση των σχολικών µονάδων (Άρθρα 39-

41). 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011-2014 και στο πλαίσιο της σχετικής 

αυτονοµίας του, ο θεσµός των ΠΠΣ αποτέλεσε προνοµιακό πεδίο ανάπτυξης και 

εφαρµογής «νέου» εκπαιδευτικού λόγου και πρακτικών. Το ΓΕΛ Αναβρύτων 

συµµετείχε ενεργά στο σύνολο των δράσεων που αναπτύχθηκαν και 

χαρακτήρισαν τη λειτουργία του ως ΠΠΛ την περίοδο 2011-2014. Ειδικότερα, 

όπως προκύπτει από τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου, το ΓΕΛ 

Αναβρύτων συµµετείχε ενεργά και αποτελεσµατικά στην εφαρµογή νέων 

θεσµικών πρακτικών (διαδικασία επιλογής του σχολείου ως ΠΠΣ, αξιολόγηση 

διευθυντών, εκπαιδευτικών και µαθητών), εφαρµογής  καινοτόµων πιλοτικών 

προγραµµάτων (αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής µονάδας 2010-2012), 

προώθησης παιδαγωγικών και διδακτικών καινοτοµιών (εκπαιδευτικοί όµιλοι, 

διαθεµατικές, διεπιστηµονικές συνεργασίες), ανάπτυξης σχεδίων δράσης 

(αξιολόγηση οµοτέχνων 2013-2014) διάχυσης καλών πρακτικών (διασχολικές 

συνεργασίες, δίκτυα σχολείων) και επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών (ΓΕΛ Αναβρύτων, 2012, 2014).  

Το βασικό πλαίσιο της φιλοσοφίας και της λειτουργίας των ΠΠΣ συνδέεται µε 

το αντίστοιχο που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του «σχολείου ως 

οργανισµού και κοινότητας µάθησης» (ΟΚΜ). Οι περισσότερες από τις δράσεις 

της περιόδου που αναπτύχθηκαν στο ΓΕΛ Αναβρύτων εντάσσονται στη 

φιλοσοφία και συνδέονται άµεσα µε τη λειτουργία ενός σχολείου ως ΟΚΜ. Στον 

πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συγκριτικά τα βασικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν ένα σχολείο ως ΟΚΜ και τα αντίστοιχα από τη λειτουργία του 

ΓΕΛ Αναβρύτων. 

 
Το ΠΠΣ ως οργανισµός και ως κοινότητα µάθησης 

 
  
Στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα σχολείο 

ως ΟΚΜ 
Στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ΠΠΣ 

(ΓΕΛ Αναβρύτων) 
1.Κοινό όραµα και στόχοι που Σχεδιασµός και ετήσιος προγραµµατισµός του 



διαµορφώνονται από τα µέλη του 
οργανισµού σε σχέση µε το ευρύτερο 
εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον 

εκπαιδευτικού έργου, Σχέδια δράσης για 
βελτίωση αδυναµιών του σχολείου 

2.Συνεργατικές δοµές που στηρίζονται στην 
εµπιστοσύνη, την αµοιβαιότητα, την κοινή 
λήψη των αποφάσεων   

Συνδιαµόρφωση του Εσωτερικού Κανονισµού 
του σχολείου, δηµοκρατική λειτουργία του 
συλλόγου διδασκόντων, Εφαρµογή διαδικασιών 
εσωτερικής αξιολόγησης 

3. ∆ιαµοιρασµένη (συλλογική) γνώση και 
µνήµη 

Ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ εκπαιδευτικών, 
mentoring εκπαιδευτικών, ενδυνάµωση των 
σχέσεων µε τη µαθητική κοινότητα, µε το 
σύλλογο γονέων, µε τον σύλλογο αποφοίτων 
και την τοπική κοινωνία 

 
4. Συν-εργατική εργασία και συλλογική 
µάθηση του οργανισµού 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών, 
πραγµατοποίηση συνδιδασκαλιών, ανάπτυξη 
διεπιστηµονικών δραστηριοτήτων και 
πρωτοβουλιών 

5. Καινοτοµία και δηµιουργικότητα σε σχέση 
µε εκπαιδευτικές πρακτικές και δράσεις µε 
στόχο την ατοµική και τη συλλογική 
βελτίωση 

Προώθηση της αριστείας των µαθητών, 
λειτουργία εκπαιδευτικών οµίλων µαθητών, 
συµµετοχή σε δίκτυα σχολείων, αξιολόγηση 
µαθητών, πρακτική άσκηση φοιτητών 

 
6. Αυτοαξιολόγηση, αναστοχασµός, 
αναθεώρηση, βελτίωση : το σχολείο γνωρίζει 
το σηµείο στο οποίο βρίσκεται, θέτει 
στόχους, αποτιµά τον βαθµό επίτευξης των 
στόχων που θέτει και βελτιώνεται έχοντας 
επίγνωση των εκάστοτε αδυναµιών του 

Συµµετοχή στο πιλοτικό πρόγραµµα της  
«Αυτοαξιολόγησης του σχολείου» (ΑΕΕ),  
Εφαρµογή διαδικασιών εσωτερικής 
αξιολόγησης, Συµµετοχή στη δράση της 
«Αξιολόγησης οµοτέχνων» και εφαρµογής της 
στο σχολείο, διαµόρφωση σχεδίων δράσης για 
τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου 

 
7. Ηγεσία για τη µάθηση. 
µετασχηµατιστική και κατανεµητική ηγεσία 
µε ουσιαστική   
αξιοποίηση των ικανοτήτων των µελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας 
 

Νέος ρόλος διεύθυνσης/διοίκησηςτου σχολείου 
(λειτουργία ΕΠΕΣ),  
Ανάπτυξη µοντέλου δηµοκρατικής, 
κατανεµητικής ηγεσίας, αξιοποίηση οµάδων 
εκπαιδευτικών, ενίσχυση πρωτοβουλιών 
εκπαιδευτικών και µαθητών 

 
8. Συνεχής επαγγελµατική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών  
 

 Ενδοσχολικές δράσεις και πρωτοβουλίες: 
Όµιλοι, διεπιστηµονικές δράσεις, ηµερίδες, 
συµµετοχή και βράβευση σε εθνικούς και 
διεθνείς µαθητικούς διαγωνισµούς, κα. 

 
 
9. Ενίσχυση της σχολικής αυτονοµίας  
 

Θεσµικό πλαίσιο : παιδαγωγικές & διδακτικές 
πρωτοβουλίες, ανάπτυξη καινοτοµιών, 
δυνατότητα τροποποίησης προγράµµατος 
σπουδών, διαδικασίες εισαγωγής µαθητών στο 
σχολείο 

 
 
10. Επαγγελµατική και ηθική λογοδοσία 

Εφαρµογή διαδικασιών εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης του σχολείου 
Αναγνώριση του κύρους σχολείου µέσω της 
γονεϊκής επιλογής 
Προτίµηση του σχολείου από εκπαιδευτικούς 
για κατάληψη κενών θέσεων 
Άνοιγµα στην τοπική κοινωνία (επιτυχείς 
συνεργασίες µε σύλλογο γονέων και φορείς της 
τοπικής κοινωνίας) 

 



 
Η Αξιολόγηση της εφαρµογής του θεσµού των ΠΠΣ στο σχολείο 
 

Το δεύτερο ερώτηµα της µελέτης αφορούσε τη διερεύνηση των αντιλήψεων 
των εκπαιδευτικών για την εφαρµογή του θεσµού των ΠΠΣ στο πλαίσιο της 
ενεργού συµµετοχής τους στη λειτουργία του ΠΠΛ Αναβρύτων την περίοδο 
2011-2014. Στην έρευνα συµµετείχαν 20 από τους 35 εκπαιδευτικούς του 
σχολείου (57%) οι οποίοι/ες είχαν 20.2 έτη συνολικής διδακτικής υπηρεσίας 
(µ.ο.), 7.8 έτη συνολικής διδακτικής υπηρεσίας σε Πειραµατικό σχολείο (µ.ο.) και 
6.1 έτη συνολικής διδακτικής υπηρεσίας στο ΠΠΛ Αναβρύτων (µ.ο.). 

 Οι ερωτήσεις της έρευνας κάλυπταν ένα ευρύ φάσµα των δραστηριοτήτων 
και της λειτουργίας του σχολείου όπως η φιλοσοφία και οι στόχοι του ΠΠΣ, οι 
διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτικών και εισαγωγής µαθητών, η συµµετοχή στην 
ανάπτυξη και την εφαρµογή καινοτόµων  δράσεων. Έµφαση δόθηκε στην 
ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών, την ενδυνάµωση των σχέσεων στο σχολείο 
και τον βαθµό της ικανοποίησης από τη λειτουργία του σχολείου. Ζητήθηκε, 
επίσης, να αναφερθούν στα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα από τη 
λειτουργία του σχολείου ως ΠΠΣ και να προτείνουν βελτιωτικές αλλαγές στο 
θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου.  

Στη συνέχεια παρατίθενται οι πίνακες µε την περιγραφική αποτίµηση των 
απαντήσεων των εκπαιδευτικών στα ερωτήµατα της έρευνας και ακολουθεί η 
σύνοψη των συµερασµάτων.  Η κλίµακα Likert ήταν από 1 : καθόλου έως 5 : 
πάρα πολύ.  

 
1. Σε ποιον βαθµό συµφωνείτε 
α) … µε τη φιλοσοφία και το σκοπό των ΠΠΣ στο πλαίσιο του Ν.3966/2011 για τα 
Πρότυπα & Πειραµατικά Σχολεία        4 (37%)   5 (35%)     
β) … ότι τα ΠΠΣ πρέπει να συνδέονται / προάγουν την έννοια της αριστείας  
4  (10%)  5  (70%)   
γ) … ότι τα ΠΠΣ πρέπει να συνδέονται / προάγουν την έννοια της καινοτοµίας και τον 
πειραµατισµό                4 (15%)  5 (85%) 
δ) … µε την πρόσφατη απόφαση του ΥΠΑΙΘ για το διαχωρισµό µεταξύ Προτύπων και 
Πειραµατικών Σχολείων    2 (35%) 3  (35%) 4 (7%) 5  (20%)   
ε) … µε τη γενικότερη εφαρµογή του µέχρι πρότινος ισχύοντος θεσµικού πλαισίου για τα 
Πρότυπα & Πειραµατικά Σχολεία την περίοδο 2012-2015  
2 (20%) 3 (35%)  4 (35%)             
 
 

2. Σε ποιον βαθµό συµφωνείτε 

α) … µε τη διαδικασία επιλογής των ΠΠΣ (υποβολή φακέλου και αξιολόγηση µε 
συγκεκριµένα κριτήρια ) 3 (15%)     4 (40%)     5 (35%)      

β) … µε τη διαδικασία επιλογής των ∆ιευθυντών των ΠΠΣ (αξιολόγηση σύµφωνα µε το 
πλαίσιο του Ν.3966/2011)    3 (15%)      4  (75%)    5  (10%)      

γ) … µε τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ (αξιολόγηση σύµφωνα µε το 
πλαίσιο του Ν.3966/2011 )        3  (20%)     4 (20%)     5 (60%)      

δ) … µε τη διαδικασία εισαγωγής των µαθητών στα ΠΠΣ (µε εξετάσεις σύµφωνα µε το 
πλαίσιο του Ν.3966/2011 )  4  (12%)    5  (85%)     

ε) …. µε την εισαγωγή µαθητών στο ∆ηµοτικό ή στο Γυµνάσιο µε κλήρωση και ακώλυτη 
συνέχιση της φοίτησης σε Πειραµατικό Σχολείο της επόµενης βαθµίδας1 (85%) 2 (5%) 3 
(5%)         
στ) ….µε το πλαίσιο και τις διαδικασίες της συστηµατικής εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης των Π.Π.Σ.     3 (15%)     4 (65%)     5 (15%)     



 
 
3. Σε ποιες από τις παρακάτω δράσεις συµµετείχατε / ποιες πραγµατοποιήσατε κατά τα 
δύο προηγούµενα σχολικά έτη 

 
α. Όµιλο αριστείας και δηµιουργικότητας                                            (65%) 
β. Προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, κ.ά.) (65%) 
γ. Συµµετοχή σε δίκτυο/-α µε άλλα σχολεία                                         (40%) 
δ. ∆ειγµατικές διδασκαλίες σε φοιτητές σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ      (65%) 
ε. Μentoring φοιτητών σε συνεργασία µε τα ΑΕΙ                                 (65%) 
στ. ∆ιεπιστηµονικές συνεργασίες µε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων       (70%) 
ζ. Επιστηµονικές ηµερίδες  ή συνέδρια µε συναδέλφους άλλων σχολείων   (70%) 
η. Μαθητικούς διαγωνισµούς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο                           (65%) 
θ. Ανταλλαγές και διάχυση καλών πρακτικών µε συναδέλφους                   (65%) 
ι. ∆ράσεις ενδοσχολικής επιµόρφωσης στο σχολείο                                     (40%) 
κ. Ετεροπαρατήρηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας µεταξύ των εκπαιδευτικών        
(65%) 
 
 
4. Με βάση την εµπειρία σας στο σχολείο, σε ποιον βαθµό θεωρείτε ότι το πλαίσιο 
λειτουργίας του ΓΕΛ Αναβρύτων ως ΠΠΣ την τελευταία τριετία 
α) … δηµιουργεί όραµα για το σχολείο, κινητοποιεί, ενθαρρύνει, και αξιοποιεί επαρκώς τις 
δυνατότητες όλων των µελών της σχολικής κοινότητας       3  (10%)     4 (45%)   5 (45%)     
β) … προάγει την αριστεία µεταξύ των µαθητών στο πλαίσιο του συναγωνισµού και της 
ευγενούς άµιλλας  4 (30%)     5  (60%)      
γ) … υποστηρίζει / προωθεί την ανάπτυξη καινοτόµων διδακτικών και παιδαγωγικών 
πρακτικών 
4 (30%)     5  (60%)      
δ) …ενισχύει και ενθαρρύνει την αξιολόγηση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών από 
τους µαθητές 4 (40%)     5 (55%)      
ε) …προωθεί και αναπτύσσει την «αξιολόγηση οµοτέχνων» (ετεροπαρατήρηση και 
ετεροαξιολόγηση της διδασκαλίας µεταξύ των εκπαιδευτικών) 3 (30%)      4 (30%)     5  
(35%)     
στ) …λειτουργεί σε κλίµα αµοιβαιότητας και εµπιστοσύνης µεταξύ των εκπαιδευτικών       
3 (10%)      4 (30%)     5 (50%) 
ζ) …υποστηρίζει / προωθεί συνεργατικές πρακτικές  µεταξύ των εκπαιδευτικών   
3 (10%) 4 (30%)    5 (50%)       
η) …προωθεί και ενισχύει τα δίκτυα συνεργασίας µε άλλα σχολεία και επιστηµονικούς 
φορείς 3 (10%)      4 (30%)     5 (50%)        
θ) …συµβάλλει / ενισχύει την ενδοσχολική επιµόρφωση  και την επαγγελµατική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών 3 (30%)      4 (30%)     5 (30%)      
ι) … υποστηρίζει και αναπτύσσει την επαγγελµατική και κοινωνική λογοδοσία του σχολείου  
4 (45%)     5 (45%)      
 
 
5. Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένοι από τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου ως 
ΠΠΛ;     
 
4  (50%)    5  (35%)                       
 
 
6. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι η λειτουργία του σχολείου ως ΠΠΛ συνέβαλε / επηρέασε 



θετικά: 
α. τις σχέσεις των εκπαιδευτικών µε τη διοίκηση του  σχολείου  3 (25%)  4 (25%) 5 (40%)     
β. τις σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου            3 (35%)  4 (30%) 5 (25%)   
γ. τις σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών και των  µαθητών      3 (10%)  4 (40%) 5 (35%)  
δ. τις σχέσεις µεταξύ του σχολείου και των γονέων  2 (15%) 3 (15%) 4 (35%) 5 (35%) 
ε. τις σχέσεις του σχολείου µε άλλα σχολεία   2 (20%) 3 (20%) 4 (35%) 5 (20%)        
στ. την εικόνα του σχολείου στην τοπική κοινωνία    4 (25%) 5 (70%)             
 
 
 
7. Σε ποιο βαθµό θεωρείτε ότι υπάρχουν ουσιαστικές  διαφορές και βελτίωση στη 

γενικότερη λειτουργία του σχολείου ως ΠΠΛ από την προηγούµενη περίοδο (πριν το 

2012) της λειτουργίας του ως «Πειραµατικού»;  

 
            4 (40%) 5 (60%)     

 
 
 

8. Ποια θεωρείτε ως κυριότερα πλεονεκτήµατα από τη λειτουργία του ΓΕΛ 

Αναβρύτων ως ΠΠΛ κατά την τελευταία τριετία; 

Την αναβάθµιση του σχολείου διά των εισιτηρίων εξετάσεων (90%), το υψηλό 
επίπεδο µαθητών (30%), τη λειτουργία των Οµίλων (30%), την επαγγελµατική ανέλιξη 
των εκπαιδευτικών (30%), τη διασύνδεση µε τα ΑΕΙ (25%), το κλίµα συνεργασίας 
(25%), την αξιολόγηση των οµοτέχνων (25%), τις νέες πρακτικές (25%). 
 
 
 
 

9. Ποια θεωρείτε ως κυριότερα µειονεκτήµατα στη λειτουργία του ΓΕΛ Αναβρύτων 

κατά ως ΠΠΛ την τελευταία τριετία; 

 
Την έλλειψη υποδοµών (60%), τη µη οικονοµική αναβάθµιση των υπηρετούντων σε 

ΠΠΣ (40%), τον φόρτο εργασίας (40%), την ανασφάλεια της επαγγ. κατάστασης δηλ. την 
απώλεια των οργανικών θέσεων (40%), τη συνεχή αξιολόγηση (40%), την εξακολούθηση 
της δυσλειτουργίας των δηµοσίων σχολείων (5%). 
 
 
 

10. Ποιες βελτιωτικές αλλαγές θα µπορούσατε να προτείνετε στο θεσµικό πλαίσιο 
λειτουργίας των ΠΠΣ; 

 
Τις υποδοµές (30%), τη χορήγηση ειδικού επιδόµατος (40%), την αναπροσαρµογή του 

ωραρίου σε πιο ευέλικτες µορφές (30%), την επέκταση των εξετάσεων εισαγωγής (30%), 
την ένταξη σε αντίστοιχα διεθνή προγράµµατα (20%). 
 
 



Επιλεγόµενα 
 

Στο πλαίσιο της σχετικής αυτονοµίας του, ο θεσµός των ΠΠΣ αποτέλεσε 

πεδίο εφαρµογής νέων θεσµίσεων (αξιολόγηση διευθυντών και εκπαιδευτικών), 

εφαρµογής πιλοτικών προγραµµάτων (αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής 

µονάδας), προώθησης παιδαγωγικών και διδακτικών καινοτοµιών (εκπαιδευτικοί 

όµιλοι, διαθεµατικές, διεπιστηµονικές συνεργασίες) ανάπτυξης σχεδίων δράσης 

(αξιολόγηση οµοτέχνων) διάχυσης καλών πρακτικών (διασχολικές συνεργασίες, 

δίκτυα σχολείων) και επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Η έρευνα 

συγκεκριµένων παραµέτρων συντελεστικής εφαρµογής του προγράµµατος των 

ΠΠΣ στην πράξη αποδεικνύει εµφατικά τη σηµασία της λειτουργίας τους ως 

καινοτόµου θεσµού στην ελληνική εκπαίδευση µε σκοπό τη δηµιουργία ικανών 

θυλάκων αριστείας, της διάχυσης «καλών πρακτικών», την ενίσχυση της 

κοινωνικής κινητικότητας των µαθητών και την υποστήριξη του δηµόσιου 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας συνάγονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

Α. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν/συµφωνούν σε πολύ υψηλό βαθµό µε: 

1. Τη σύνδεση των ΠΠΣ µε την έννοια της αριστείας (80%) και την προαγωγή της 

καινοτοµίας και του πειραµατισµού (100%). 

2. Τις διαδικασίες της επιλογής µε αξιολόγηση των ∆ντών (85%) και των 

εκπαιδευτικών (80%). 

3. Τη διαδικασία εισαγωγής των µαθητών στα ΠΠΣ  µε εξετάσεις (97%). 

4. Τις διαδικασίες της συστηµατικής εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των 

ΠΠΣ (80%). 

Β. Τα 2/3 των εκπαιδευτικών του σχολείου (65-70%) συµµετείχαν ενεργά σε 

πλήθος δράσεων (µαθητικοί όµιλοι, προγράµµατα δράσης, δίκτυα µε άλλα 

σχολεία, διεπιστηµονικές συνεργασίες, δειγµατικές διδασκαλίες σε φοιτητές, 

επιστηµονικές ηµερίδες  ή συνέδρια, ανταλλαγές και διάχυση καλών πρακτικών 

µε συναδέλφους, αξιολόγηση της διδασκαλίας µεταξύ οµοτέχνων, κα).  

Γ. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε πολύ υψηλό βαθµό ικανοποιηµένοι από τη 

λειτουργία του σχολείου ως  ΠΠΛ (85%) και διαπιστώνουν σε ποσοστό (100%) 

ότι υπάρχουν ουσιαστικές  διαφορές και βελτίωση στη γενικότερη λειτουργία του 

σχολείου ως ΠΠΛ από την προηγούµενη περίοδο (πριν το 2012) της λειτουργίας 

του ως «Πειραµατικού»!   



Εκτιµούν, επίσης ότι το πλαίσιο λειτουργίας δηµιουργεί όραµα για το σχολείο, 

κινητοποιεί, ενθαρρύνει, και αξιοποιεί επαρκώς τις δυνατότητες όλων των µελών 

της σχολικής κοινότητας  (90%), προωθεί την καινοτοµία (90%), ενισχύει και 

ενθαρρύνει την αξιολόγηση διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών από τους 

µαθητές (95%), διαµορφώνει κλίµα αµοιβαιότητας και εµπιστοσύνης µεταξύ των 

εκπαιδευτικών (80%), προωθεί συνεργατικές πρακτικές  και δίκτυα συνεργασίας 

µεταξύ των εκπαιδευτικών (80%), αναπτύσσει την επαγγελµατική και κοινωνική 

λογοδοσία του σχολείου (90%).                       

Συµπερασµατικά, από την έρευνα σχετικά µε την εφαρµογή του θεσµού των ΠΠΣ 

στο ΓΕΛ Αναβρύτων διαπιστώνεται ότι  ο «λόγος» και οι πρακτικές του θεσµού 

του ΠΠΣ συνδέονται σε σηµαντικό βαθµό µε τη φιλοσοφία και τις πρακτικές του 

«σχολείου ως οργανισµού και ως κοινότητας µάθησης».   

Επίσης, από τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 

ενεργού συµµετοχής τους στη λειτουργία του ΠΠΛ Αναβρύτων την περίοδο 

2011-2014 διαπιστώνεται θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο βασικό 

πλαίσιο και τις διαστάσεις του θεσµού που προωθούν τη δηµιουργία 

«επαγγελµατικών κοινοτήτων µάθησης» µεταξύ των εκπαιδευτικών και τον 

µετασχηµατισµό του σχολείου σε «οργανισµό και σε κοινότητα µάθησης». 
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