
ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH ¡ Nο 24 ¡ 2020

Συνεργατικές πρακτικές επαγγελματικής μάθησης  

και συνανάπτυξηςεκπαιδευτικών: 

Περιπτώσεις ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αττικής

Ευμορφία Τηλιγάδα* 

Περ ίληψη 

Οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο σηματοδοτούν μια αλλαγή του«εκπαιδευτικού 

παραδείγματος» στον χώρο της εκπαίδευσης . Κυρίαρχο υποκείμενο της εκπαιδευτικής αλλαγής είναι όχι 

μόνο ο εκπαιδευτικός, ο οποίος νοείται ως ενεργό μέλος μιας εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και ο ίδιος 

ο σχολικός οργανισμός που σταδιακά μετασχηματίζεται σε μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης . Η ανα-

γκαιότητα διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης υπαγορεύεται από τις απαιτήσεις της εξελισσόμενης και 

πολλαπλά απαιτητικής κοινωνίας της γνώσης και η ανάπτυξη ενδοσχολικών συνεργατικών πρακτικών 

εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο της οργανωμένης κοινότητας μάθησης όσο και του εξελισσόμενου εκπαι-

δευτικού . Σκοπός της παρούσας μελέτης -μέσα από την παρουσίαση αποτελεσμάτων ποσοτικής έρευνας 

που διεξήχθη σε 105 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ιδιωτικών Σχολείων (Απρίλιος – Μά-

ιος 2017)– είναι να επιχειρηθεί μια κριτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων σχετικά με το: α) πώς και σε 

ποιο βαθμό έχει δημιουργηθεί «κουλτούρα συνεργασίας» μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, β) πώς 

σχετίζονται οι συνεργατικές μορφές μάθησης που λαμβάνουν χώρα σ΄ ένα σχολείο με την επαγγελματική 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών .
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Εισαγωγή

Η αλλαγή του «εκπαιδευτικού παραδείγματος» που παρατηρείται στη 
διεθνή εκπαιδευτική ρητορική και πρακτική σχετίζεται με την κυριαρχία 
του γνωστικού καπιταλισμού, τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημά-
των και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης. Κυ-
ρίαρχη πρόκληση για την οικονομία της γνώσης είναι η παραγωγή νέων 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτό το σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο το οποίο 
διαμορφώνεται και προωθείται από τους διεθνείς οργανισμούς συνδέεται 
με τον «παγκόσμιο λόγο» περί ποιότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσμα-
τικότητας της εκπαίδευσης(OECD,2011,2013,2018) και η επαγγελματική 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αποτελεί ένα «καθεστώς αλήθειας» που ερεί-
δεται σε ένα συνεργατικό περιβάλλον (Clement & Vandenberghe, 2000: 
85, Meirink et al., 2007: 161, Vangrieken et al., 2015: 32, Ηarris & Jones, 
2018:138) που παράλληλα ευνοεί τον σχεδιασμό του σχολείου και της τά-
ξης για την εφαρμογή καινοτομιών(Sachs,1997:269,Somech & Drach-Zaha
vy,2007:308,Balocheetal.,2017:276).Η κυρίαρχη μέχρι πρότινος κουλτούρα 
του ατομικισμού – απομονωτισμού αίρεται σταδιακά και υιοθετούνται 
ολοένα και περισσότερο νέες κουλτούρες διδασκαλίας που εμπλέκουν 
τον εκπαιδευτικό σε συνεργατικά σχήματα. Στη σύγχρονη εκπαιδευτική 
πραγματικότητα επιλέγεται συχνά η κουλτούρα του διαμερισμού – κατα-
κερματισμού, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ήδη υιοθετείται η κουλτούρα 
της τεχνητής συναδελφικότητας. Και ο δύο αυτές μορφές κουλτούρας 
διδασκαλίας προοιωνίζουν ένα γνήσιο συνεργατικό περιβάλλον που θα 
στερεώσει την κοινότητα μάθησης και θα τη μετασχηματίσει σε ισχυρή 
επαγγελματική κοινότητα μάθησης.

Από τον ατομικισμό (individualism) στην τεχνητή συναδελφικότητα: 
Η πορεία προς τη γνήσια συνεργασία και τον συνεργατικό 
επαγγελματισμό

Κυρίαρχη μορφή κουλτούρας διδασκαλίας τις περασμένες δεκαετίες αλλά 
ακόμα και σήμερα είναι ο ατομικισμός - απομονωτισμός και συνίσταται 
στο να διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί κυρίως μόνοι τους σε απομονωμένες 
τάξεις, ανταλλάσσοντας ελάχιστες επαγγελματικές συμβουλές, χωρίς να 
εμπλέκονται στον κοινό σχεδιασμό ή σε στοχαστικό διάλογο για τις πρα-
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κτικές που εφαρμόζουν και φυσικά χωρίς ανατροφοδότηση και υποστή-
ριξη(Rosenholtz,1989:430, Α.Ηargreaves,2000:158). Μάλιστα όταν υπήρχε 
κάποια επικοινωνία, αλληλεπίδραση 

«...αυτό έτεινε να είναι γύρω από τους πόρους, την πειθαρχία, και τα επι-
μέρους προβλήματα των φοιτητών και όχι για τους στόχους του προ-
γράμματος σπουδών ή τις διδακτικές συμπεριφορές ή τους τρόπους 
εκμάθησης μέσα στην τάξη» (Little, 1990 στον Hargreaves, 2000:160). 

Η επιλογή του απομονωτισμού είναι συχνά μια στρατηγική προσαρμο-
γής,καθώς επιτρέπει την αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό 
τους έργο καθώς και στις μαθησιακές απαιτήσεις των μαθητών τους,ενώ 
άλλοτε συσχετίζεται με την αβεβαιότητα και τον φόβο. Αυτή η στάση εν 
μέρει τους προστατεύει από εξωτερικές παρεμβάσεις, καθώς η τάξη λει-
τουργεί γι’ αυτούς σαν καταφύγιο, σαν απαραβίαστο άσυλο και αυτή η 
αυτονομία αποτελεί μια αμυντική στάση(Day, 2003:182, Clement, 2000:85, 
Hargreaves, 2000:161)σε ενδεχόμενες απειλές, όπως:

«ανταγωνιστικότητα, εντάσεις που μπορούν να κλιμακωθούν σε συ-
γκρούσεις, απώλεια της αυτονομίας, ένα αυξημένο φόρτο εργασίας και 
μια ώθηση προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης με την πλειοψηφία» 
(Johnson,2003 στην Vankriegen,2015:29).

Βέβαια, μια τέτοια τακτική όχι μόνο προκαλεί αβεβαιότητα στους εκ-
παιδευτικούς σχετικά με την αποτελεσματικότητα του διδακτικού τους 
έργου, αλλά απομειώνει τη διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού, καθώς 
ο ίδιος δεν έχει τη δυνατότητα«να μάθει μέσα από τους άλλους». Οι περισ-
σότεροι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτή η τακτική του 
απομονωτισμού «αναπτύσσει» τον εκπαιδευτικό σ’ένα καθεστώς εκπαι-
δευτικής αυτονομίας παρέχοντάς του «προστασία» από τη συναδελφική 
κριτική, καθώς δεν εκθέτει τον εαυτό του σε συλλογικές διαδικασίες, αλλά 
από την άλλη πλευρά,τονδυσχεραίνει επαγγελματικά, καθώς του στερεί τη 
δυνατότητα ανατροφοδότησης.Ηπεριορισμένη αίσθηση αυτοπεποίθησης 
και αποτελεσματικότητας σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής κι επίδρασης 
στη ζωή των παιδιών, η εστίαση στη βραχυπρόθεσμη αλλαγή, η έλλειψη 
επαγγελματικού διαλόγου και συνοχής μεταξύ των επαγγελματιών απο-
τελούν μερικές μόνο από τις συνέπειες μιας τέτοιας πρακτικής. Έτσι, ενώ 
λοιπόν αυτός ο απομονωτισμός φαντάζει ως μια ασφαλής επιλογή για τον 
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εκπαιδευτικό, στην πραγματικότητα δρα ως τροχοπέδη στην επαγγελμα-
τική του ανάπτυξη(Day, 1999:79, Hargreaves,2000:160).

«Εάνη κουλτούρα του ατομισμού δεν συμπληρώνεται από ευκαιρίες 
επαγγελματικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των οποίων η γνώση, η σοφία 
και η εξειδίκευση να μπορούν να μοιραστούν και τα συλλογικά υιοθετού-
μενα οράματα της καλής διδασκαλίας να μπορούν να εξεταστούν σε σύ-
γκριση με την ατομική πραγματικότητα του κάθε εκπαιδευτικού, τότε οι 
ελπίδες για συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη είναι μικρές.» (Day, 
1999:79)

Σε πολλές σχολικές μονάδες παρατηρείται αυξημένη συνεργασία με-
ταξύ εκπαιδευτικών – συναδέλφων στο πλαίσιο συγκεκριμένων ομάδων.
Οι σχέσεις αυτές πολλές φορές λαμβάνουν χαρακτήρα ανταγωνιστικό 
και συγκρουσιακό με τα μέλη ή άλλες ομάδες του σχολείου και προσδί-
δουν ένα άλλο νόημα στο περιεχόμενο της συνεργασίας. Σύμφωνα με τη 
νοοτροπία του «διαμερισμού» - «κατακερματισμού»(balkanization), 
εκπαιδευτικοί ομαδοποιούνται ανά κατηγορίες, αναπτύσσουν στενές 
σχέσεις μεταξύ τους, περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και μένουν πιστοί 
και αφοσιωμένοι στην ομάδα τους και τα συμφέροντά της (Hargreaves & 
Fullan,1992:340, Day,2003:79). Αυτή η μορφή συνεργασίας δρα ανασταλ-
τικά όχι μόνο στη δομή και εξέλιξη της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και 
στην επαγγελματική ενδυνάμωση και εξέλιξη των ιδίων καθώς προωθεί 
διαφορετικές συλλογικές απόψεις σχετικά με τη μάθηση και τον σκοπό 
της, τις διδακτικές μεθόδους, τις παιδαγωγικές μεθόδους αλλά και το 
αναλυτικό πρόγραμμα συνολικά. Ελλιπής επικοινωνία, αδυναμία της πα-
ρακολούθησης της προόδου των μαθητών, αντικρουόμενες προσδοκίες 
σε σχέση με τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά τους, έριδες και συγκρού-
σεις είναι μερικές μόνο από τις επιπτώσεις της νοοτροπίας του «διαμερι-
σμού»(Hargreaves & Fullan,1992:340,Hargreaves & Macmillan,1992:38).Ο 
ρόλος του διευθυντή είναι καταλυτικός στη δημιουργία ή συντήρηση της 
κουλτούρας του διαμερισμού. Συχνά οι διευθυντές επιβραβεύουν νεώ-
τερους, πρωτοποριακούς εκπαιδευτικούς, δίδουν μεγαλύτερη σημασία 
στα ακαδημαϊκά μαθήματα και τους εκπαιδευτικούς που τα διδάσκουν, 
παραγκωνίζουν τους μεγαλύτερους – και συνήθως συντηρητικότερους 
- συναδέλφους και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ευνοημένους και 
«προβεβλημένους» εκπαιδευτικούς που εισπράττουν εχθρικότητα από 
τους συναδέλφους (Hargreaves & Fullan,1992:345).
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Έτσι, θα λέγαμε «στην κουλτούρα διαμερισμού υπάρχουν νικητές και 
χαμένοι»(Hargreaves & Macmillan, 1992:5)και είναι πολύ πιθανόν«αυ-
τός ο τύπος κουλτούρας να προκαλέσει προβλήματα σε εκπαιδευτικούς 
που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους πάνω στη διδασκαλία και 
τη μάθηση, πέρα από τις παραδόσεις και τις νόρμες που επικρατούν στη 
συγκεκριμένη ομάδα του αντικειμένου διδασκαλίας στην οποία ανή-
κουν, και σε διευθυντές που επιθυμούν να προωθήσουν μια πιο ευρεία 
άποψη του επαγγελματισμού στο σύνολο του σχολείου» (Day, 1999: 79).

Τη συλλογικότητα που επιβάλλεται μέσα από μια δομημένη ομάδα 
συνεργασίας εκλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως μια αντίφαση με την πρώ-
ην ελευθερία που είχαν βιώσει στην εργασία τους.Στους περισσότερους 
σχολικούς οργανισμούς η τεχνητή συναδελφικότητα αποτελεί ένα ενδι-
άμεσο στάδιο στην πορεία από τον ατομικισμό και τον διαμερισμό προς 
την πλήρως συνεργατική κουλτούρα, μια χρήσιμη προκαταρκτική φάση 
στην πορεία για πιο βαθιές σχέσεις συνεργασίας(Hargreaves,1994:208, 
Χατζηπαναγιώτου,2008:229). Πρόκειται για μια μορφή συλλογικότητας 
που προκαλείται από έναν επιβαλλόμενο σχεδιασμό εκπαιδευτικών πρα-
κτικών, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, προσυμφωνημένες συναντήσεις σε 
χώρο και χρόνο και προσανατολίζονται στην υλοποίηση αλλαγών. Μπορεί 
να εντοπιστεί σε πρωτοβουλίες, όπως η καθοδήγηση από συναδέλφους 
(peercoaching), σχήματα mentoring, προκαθορισμένες επιμορφώσεις, 
εκπόνηση προγραμμάτων σε ετήσια βάση και ποικίλες άλλες μορφές 
συνεργασίας. Όλες αυτές οι συνεργατικές μορφές δημιουργούν μια κουλ-
τούρα συνεργασίας και μάλιστα αρεστή στη διοίκηση και με άμεσα απο-
τελέσματα όχι όμως πάντα επιτυχή,καθώς πολλές φορές αυτή η μορφή 
συνεργασίας

«…υποκαθιστά τα ανοιχτά και απρόβλεπτα σχήματα των ανθρώπινων 
διαδράσεων που προκύπτουν φυσικά και εξελίσσονται αργά, με διοικη-
τικά επινοημένες και γραφειοκρατικά ελεγχόμενες διαδικασίες εξωτερι-
κής εκτίμησης, ανάδρασης και ανασκόπησης- όπως για παράδειγμα σε 
κάποια προγράμματα αλληλοδιδασκαλίας, καθοδήγησης και αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών» (Hargreaves & Fullan,1992:357).

Σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η μορφή συνεργασίας γίνεται θέμα 
καταναγκασμού, αποπροσανατολίζει και υποτιμά τους εκπαιδευτικούς, 
ενώ δημιουργούνται ανεπιθύμητες επαφές και σχέσεις με το προσω-
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πικό (Hargreaves & Fullan,1992:357,Sergiovanni & Sharratt, 2002: 330, 
Hargreaves, & Fullan,2012:117).

Το πέρασμα στη γνήσια συνεργασία είναι κοπιώδες, απαιτεί χρόνο, 
αλλάόταν επιτευχθεί,διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
του συνεργατκού επαγγελματισμού, που αποτελεί τον πυλώνα της επαγ-
γλματικής συνανάπτυξης των μελών μιας επαγγελματικής κοινότητας 
μάθησης (ΕΚΜ), καθώς συναιρεί και συνεκτιμά όλες τις φωνές της εκπαι-
δευτικής κοινότητας, διαμοιράζοντας την κοινή ευθύνη για τη συγκρό-
τηση μιας ισχυρής συλλογικής μαθησιακής κουλτούρας(SharrattL.,2016: 
34, HargreavesA. & O’ConnorM., 2018:12).

Σχήμα 1.  Από τον ατομικισμό (individualism) στην τεχνητή συναδελφικό-
τητα: Η πορεία προς την γνήσια συνεργασία και τον συνεργατικό 
επαγγελματισμό

Συνεργασία: Έρεισμα της επαγγελματικής μάθησης των 
εκπαιδευτικών Κρηπίδα της επαγγελματικής κοινότητας μάθησης

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών αποτελεί όχι μόνο ζητούμενο στην 
εκπαιδευτική πράξη αλλά και αναγκαιότητα που επιβάλλεται από τη δι-
εθνή ευρωπαϊκή πολιτική, τις ταχύτατες αλλαγές της κοινωνίας της γνώ-
σης, αλλά και την επικείμενη σταδιακά αλλαγή στην οργανωτική δομή 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, που απομακρύνεται από τον 
συγκεντρωτικό χαρακτήρα και αναδιπλώνεται σε ένα νέο καθεστώς αυ-
τονομίας. Η συνεργατική κουλτούρασχετίζεται από τη μια με την αποτε-
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λεσματικότητα και την παραγωγικότητα του σχολικού οργανισμού (Χατζη-
παναγιώτου,2008, Πασιάς,2016β, Πασιάς & Παπαχρήστος,2017),ενώ από 
την άλλη φαίνεται να συνδέεταιάμεσα με την επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών(Ηindin,2007:349,Bοvbjerg,2006:244,Brower,2012:404). 

Η έννοια της συνεργασίαςδιαφοροποιείται από την έννοια της συλλο-
γικότητας (collegiality), που θα λέγαμε ότι αποτελεί μια ευρύτερη έννοια 
και εμπερικλείει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας μια 
αίσθηση εσωτερικής αλληλεγγύης των μελών της ομάδας σε οποιοδήποτε 
επίπεδοείτε πνευματικό, ηθικό, πολιτικό, κοινωνικό είτε συναισθηματικό 
(Jarzabkowski, 2002:2, Bοvbjerg,2006:247).

Όσον αφορά τη συνεργασία, αυτή ορίζεται ως ανάπτυξη αλληλοβο-
ήθειας, ένα είδος άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων ή ομάδων για 
την επίτευξη ενός σκοπού, εδράζεται συχνά στην εκούσια συμμετοχή, 
ενώ συνάμα επιδεικνύεται από τα συμβαλλόμενα μέρη διάθεση αναστο-
χασμού και αμοιβαίας κατανόησης για την αναθεώρηση πρακτικών και 
την επίλυση προβλημάτων με στόχο πάντοτε τη βελτίωση της σχολικής 
μονάδας. Στα βασικά χαρακτηριστικά της συνεργασίας συγκαταλέγεται η 
εκούσια συμμετοχή, ο προσανατολισμός στην ανάπτυξη και ο αυθορμητι-
σμός, ενώ εμπεριέχεται η αρχή της ισότητας, του κοινό σκοπού, της κοινής 
υπευθυνότητας (Friend & Cook 1990:72, Hargreaves & Fullan,1992:345, 
Bovbjerg, 2006:247). 

Ζητούμενο για την εκπαιδευτική κοινότητα εν συνόλω αλλά και τον 
εκπαιδευτικόείναι μια συλλογική αλληλεπίδραση με υψηλό επίπεδο αλ-
ληλεξάρτησης, είναι η «κοινή εργασία» ή «ο σχεδιασμός και η επίλυση 
εκπαιδευτικών προβλημάτων» και όχι απλά η «βοήθεια και υποστήρι-
ξη» ή «ανταλλαγή εκπαιδευτικών υλικών και ιδεών». Είναι μια συνεργα-
σία που ξεπερνά το επίπεδο της «απρόσκοπτης συνεργασίας» -κατά τον 
Hargreaves - που

«ασχολείται κυρίως με τα άμεσα, βραχυπρόθεσμα, πρακτικά ζητήματα, 
εις βάρος της συστηματικής κριτικής διερεύνησης» (Day,1999:184).

Αυτό το είδος της αλληλεπίδρασης θεωρείται ότι κατέχει μια πλούσια 
δυναμική μάθησης. Σε αυτόν τον τύπο της συνεργασίας οι εκπαιδευτικοί 
αισθάνονται μια συλλογική ευθύνη για το έργο της διδασκαλίας,μπορούν 
να οικοδομήσουν μια επαγγελματική ταυτότητα, που ενδυναμώνεται 
από τη συνολική ισχύ και αυτοπεποίθηση της κοινότητας.(Little,1990στο 
Meirink,2010:164, Ηargreaves,1994:195). Για αυτό άλλωστε, ο εκπαιδευ-
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τικός εκτός από τα απαιτούμενα προσόντα γνωστικής και παιδαγωγικής 
φύσεως οφείλει να αναπτύξει συγκεκριμένες «επαγγελματικές δεξιότητες» 
αλλά και ποικίλες προδιαθέσεις που αφορούν τη στάση του αλλά και την 
εμπλοκή στην επαγγελματική κοινότητα μάθησης (ΕΚΜ). Η προδιάθεση 
του εκπαιδευτικού για αυτοεξέταση, συζήτηση και διερεύνηση των πρα-
κτικών του αλλά και για ομαδική εργασία, συνεργασία και συμμετοχή 
σε δίκτυα αποτελεί αξιολογικό πρόταγμα στη χάραξη της ευρωπαϊκής 
εκπαιδευτικής πολιτικής. (EC, 2013).

Η συνεργατική δομή, η συλλογική μάθηση και η συστημική σκέψη που 
εδράζεται στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβα-
σμού, μιας αίσθησης εσωτερικής αλληλεγγύης των μελών μιας ομάδας 
προκειμένου για την ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών αλλά και των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί κομβικό λειτουργικό σημείο του 
σχολείου ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης(Devos & Verhoeven, 
2003:7, Somech,2007:305, OECD,2016:3). Σε αυτές τις περιπτώσεις η συ-
νεργατική κουλτούρα:

• συμβάλλειστη διαμόρφωση του κατάλληλου σχολικού κλίματος, που 
υποστηρίζει την καινοτομία, την προώθηση της επαγγελματικής κουλ-
τούρας και της πνευματικής έρευνας και της μάθησης για όλους (Van
kriegen,2015:27,OECD,2016:3). 

• παρέχει γνώση και εμπειρία σε όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας, δι-
ευρύνει τους πόρους της γνώσης και εμπειρίας αυτής, 

• βελτιώνει την ικανότητα ανάλυσης προβλημάτων, προσδιορισμού των 
αναγκών του οργανισμού, αξιολόγησης πιθανών εναλλακτικών λύσε-
ων (Coppieters,2005:136,Brower,2012:404,Vankriegen,2015:23,Some
ch, 2007:307). 

• μπορεί να οικοδομήσουν συνολική ισχύ και αυτοπεποίθηση σε κοινό-
τητες εκπαιδευτικών (Ηargreaves, 1994:195, OECD,2016:1). 

Η οχύρωση της επαγγελματικής κρίσης των εκπαιδευτικών μέσα από 
το αίσθημα ισότιμης συμμετοχής και συνευθύνης και μέσω της ανταλ-
λαγής γνώσεωνκαι η ενδυνάμωση του οργανισμού, που ενισχύει την 
προώθηση της διαβούλευσης, της από κοινού αναζήτησης λύσεων και 
προοπτικών και της αυτοαξιολόγησης με στόχο την βελτίωση της παρε-
χόμενης γνώσης,καταγράφονται σε μαθησιακούς οργανισμούς με ισχυρή 
συνεργατική κουλτούρα. 
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Σχήμα 2.  Συνεργασία: Έρεισμα της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτι-
κών Κρηπίδα της επαγγελματικής κοινότητας μάθησης

Συνεργατικές πρακτικές επαγγελματικής μάθησης και συνανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών

Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική η «επαγγελματική ανά-
πτυξη»(professional development) δεν συνδέεται μόνο με επίσημες διαδι-
κασίες, όπως επιμορφώσεις και σεμινάρια, αλλά μπορεί επίσης να συμβεί 
μέσα σε άτυπα περιβάλλοντα, όπως μέσα σε συζητήσεις μεταξύ συνα-
δέλφων, μέσα από την παρατήρηση του έργου συναδέλφων ή μέσα από 
άλλου είδους μάθηση σε επίπεδο ομoτίμων (Reimers, 2003:69-70,Mizell, 
2010:5Hamilton,2013:43). Οι συνεργατικές πρακτικές που συναντώνται 
σε μια οργανωμένη επαγγελματική κοινότητα μάθησης ποικίλουν και 
αναπτύσσονται σε ένα υψηλό επίπεδο που καταδεικνύουν τόσο τον επαγ-
γελματισμό των εκπαιδευτικών που συνεργούν, όσο φυσικά και τον χα-
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ρακτήρα μιας υποστηρικτικής ηγεσίας, προσανατολισμένης στη μάθηση. 
Έτσι, θα μπορούσαμε να συναντήσουμε πρακτικές που υποστηρίζουν την 
επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών είτε 

α)μέσα από πρακτικές αλληλοϋποστήριξης και αλληλοπαρατήρησης, 
β) μέσα από οργανωμένες επιμορφωτικές δράσεις, 
γ) με παρεμβάσεις από εξωτερικούς παρατηρητές 
δ) μέσα από πρακτικές που αφορούν ευρύτερη συναίνεση και μπορούν 

να εμπλέκουν και μεγαλύτερες εκπαιδευτικές ομάδες ή ευρύτερα θέματα 
που αφορούν τη σχολική κοινότητα αλλά και το σύνολο της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας (δίκτυα εκπαιδευτικών). 

Σε κάθε περίπτωση όμως, η συνεργασία αυτού του είδους κινείται σε 
υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης, καταδεικνύει αυξημένη συλλογικότητα 
και διαπνέει το σύνολο της κοινότητας. 

i) Eνδοσχολική επιμόρφωση: Πρόκειται για μια αποκεντρωμένη και 
ευέλικτη μορφή ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης που αφορά όλο το προ-
σωπικό της σχολικής μονάδας, στοχεύει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
έργου της συγκεκριμένης κοινότητας μάθησης, ενώ φαίνεται να επηρεάζει 
πιο δυναμικά τον εκπαιδευτικό και την επαγγελματική του μάθηση, καθώς 
εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την 
αξιολόγηση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 
2000, Μπαγάκης,2005, Κατσαρού-Δεδούλη,2008).

ii) Καθοδήγηση (mentoring - coaching) εκπαιδευτικών, «Κριτικές 
φιλίες» : Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει τη σημαντικότητα του θε-
σμού του μέντορα, (Hobson, etal, 2009, Hudson, 2012, Mudzielwanaetal., 
2014) αλλάκαι την παρουσία του κριτικού φίλου ως συνεργάτη, διευκο-
λυντή, υποστηρικτή, επιστημονικού συμβούλου μέσα στην σχολική τάξη, 
που δημιουργεί συνθήκες αποϊδιωτικοποίησης της διδασκαλίας, προωθεί 
την εποικοδομητική ανατροφοδότηση, ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύ-
νης μεταξύ των συναδέλφων, και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας θετι-
κής στάσης απέναντι στην αλλαγή αλλά και την επαγγελματικήμάθηση.
(Day,1999:227,Costa & Callick,1993:50,BurleyetPomphrey,2011: 29)

iii) «Παρατήρηση διδασκαλίας», «Αξιολόγηση ομοτέχνων»:
Ο στόχος – μέσα από τη συνομιλία αλλά και την παρατήρηση διδασκα-

λίας- δεν είναι μόνο η βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, αλλά και η γνω-
στική θωράκιση του εκπαιδευτικού ιδιαίτερα στον τομέα της γνωστικής 
περιοχής του αντικειμένου τους. Πρόκειται για έναν τύπο ενσωματωμένης 
επαγγελματικής εξέλιξης που χτίζει την εμπιστοσύνη του επαγγελματία – 
εκπαιδευτικού, προωθεί την αντανακλαστική σκέψηκαι ενδυναμώνει τον 
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εκπαιδευτικό επαγγελματικά, (Darling-Hammond & McLaughlin,1995:206, 
Πασιάς, Αποστολόπουλος & Στυλιάρης, 2015: 30) καθώς,

«Οι ομότεχνοι θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλοι για να αναλάβουν την 
ηγετικό ρόλο σε ζητήματα διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών και 
επαγγελματικής ανάπτυξης επειδή γνωρίζουν πώς σκέπτονται και μα-
θαίνουν οι μαθητές, καθώς και τις συνθήκες οι οποίες προωθούν το στο-
χασμό και τη μάθηση πολύ καλύτερα από διοικητικούς προϊστάμενους, 
διευθυντές, ή πολλούς πανεπιστημιακούς καθηγητές, γι’ αυτό μπορούν 
να ασκήσουν εποικοδομητική κριτική στους συναδέλφους τους, ιδίως 
όταν ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας».(Πα-
σιάς, Αποστολόπουλος & Στυλιάρης, 2015: 31)

iv) Δικτυωμένες κοινότητες μάθησης - Συνεργατικά περιβάλλοντα 
ηλεκτρονικής μάθησης:Στην εποχή της κοινωνίας της γνώσης και της 
πληροφορίας, οι εκπαιδευτικές τεχνολογίες, τα εκπαιδευτικά πολυμέσα, 
η ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν κεντρικό διακύ-
βευμα στην εκπαιδευτική ρητορική (Senge,2012:115, Jensen,2012:31, 
EC,2018:28).Τα θέματα τα οποία μπορούν να πραγματεύονται σε αυτές 
τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ποικίλουν και σχετίζονται τόσο με ζητήμα-
τα διδακτικής, παιδαγωγικής φύσεως όσο και επί του γνωστικού αντικει-
μένου ή ακόμη και προτάσεις γενικότερης στρατηγικής και εφαρμογής 
εκπαιδευτικής πολιτικής (Macia,2016:301). Οι επαγγελματικές κοινότητες 
μάθησης που επιλέγουν τη δικτύωση με άλλα σχολεία απολαμβάνουν 
μεταξύ άλλων τηνεδραίωση μιας δημοκρατικής αντίληψης στην εκπαι-
δευτική πράξη,ενώ παράλληλα παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες 
να υλοποιηθούν προτεινόμενες αλλαγές του συστήματος αλλά και να 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην προσαρμογή της διδασκαλίας προς 
όφελος των μαθητών(Hord,1997: 27-8 , Day,1999:382).

v) «Έρευνα δράσης», «Κοινός σχεδιασμός διδασκαλίας μαθήμα-
τος»: Η έρευνα δράσης «η μελέτη μιας κοινωνικής κατάστασης με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας της δράσης στα πλαίσια αυτής της κατάστασης» 
(Elliott,1991:69) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους επαγγελματι-
κής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτι-
κούς να βελτιώσουν την ποιότητα διδασκαλίας μέσα στην τάξη προσφέρο-
ντας έναν πρακτικό τρόπο να φέρουν στο φως ορισμένες από τις πολυπλο-
κότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να υλοποιήσουν καινοτομίες 
μέσα από ενεργή συμμετοχή,προβληματισμό και συζήτηση(Altrichter, 
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etal.,2001:22, Burbank & Kauchack ,2003 όπ. αναφ. σε Osborn,2006:245).Η 
έρευνα δράσης έχει αναστοχαστικό, κριτικό χαρακτήρα και συνάδει με το 
προφίλ του σύγχρονου παιδαγωγού, του αναστοχαστικού επαγγελματία.
Παρόμοιας λογικής είναι η συνεργατική πρακτική του «κοινού σχεδιασμού 
διδασκαλίας μαθήματος» κατά τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θέτουν στό-
χους, σχεδιάζουν, και εφαρμόζουν διδασκαλίες επιτρέποντας σε άλλους 
εκπαιδευτικούς να παρατηρούν τη διδασκαλία του κοινά σχεδιαζόμενου 
μαθήματος έρευνας, παρατηρούν, ανατροφοδοτούνται και ενδεχομένως 
διεξάγουν το ίδιο μάθημα έρευνας σε άλλη τάξη,από άλλον εκπαιδευτι-
κό με σκοπό τη βελτίωση της διδακαλίας. (Day,1999:66, Lewis,2009:95, 
Lawrence & Chong,2010:566, Akibaetal.,2019:352, Hargreaves, & O’Con-
nor,2018:22).

Σε ένα τέτοιο στοχαστικό και συνεργατικό πλαίσιο ο εκπαιδευτικός, ως 
αυτο-κριτικός ερευνητής των εκπαιδευτικών πρακτικών και των παρα-
δοχών του, ως ανατροφοδοτούμενος, συνεργαζόμενος μαθητευόμενος 
εκπαιδευτικός,μπορεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής 
κουλτούρας, μιας κουλτούρας μάθησης, που υποστηρίζει απρόσκοπτες 
συνεργασίες και θεμελιώνει μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης, στην 
οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ταυτόχρονα και μαθητευόμενοι. 

Συζήτηση - Σχολιασμός αποτελεσμάτων 

Την αναγκαιότητα της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και τη συμβολή 
της στην επαγγελματική ανάπτυξη αυτών έχουν αναγνωρίσει σε διεθνές 
επίπεδο εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί και ερευνητές. Ιδιαίτερα τις τελευταίες 
δεκαετίες και κυρίως μετά το 2000, πλήθος ερευνητών διερευνούν την 
ποιότητα και το είδος των συνεργατικών μεθόδων, τις σχέσεις μεταξύ 
των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, τους παράγοντες που ενδεχομένως 
δυσχεραίνουν την εγκατάλειψη του απομονωτισμού(Bredeson & Johan-
son,2000, Johnson,2003, Kelchtermans,2006, Lomosetal. 2011, Fulton & 
Britton, 2011, Hamilton,2012, Vankriegen, 2015).

Η ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών και η συμβολή τους στην επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι ένα ερευνητικό θέμα που 
έχει απασχολήσει και τους Έλληνες παιδαγωγούς ερευνητές.Ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες που συσχετίζουν την αξιολόγηση ομο-
τέχνων με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Αποστολό-
πουλος, 2007-2008, Πασιάς, Αποστολόπουλος, Στυλιάρης 2010-2014,Πα-
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σιάς,Καλοσπύρος,2011-2014, Μαραμπέα,2014,Μουρελάτος,2018, Πετρο-
πούλου,2018, Μπαξεβάνη,2018).

Τη συμβολή της συνεργατικής κουλτούρας, των ποικίλων συνεργα-
τικών πρακτικών (Αντωνίου,2015, Τζαμπαζάκης,2015, Τηλιγάδα,2017, 
Κοντογεωργάκου,2018)και συγκεκριμένα των διαδικτυακών κοινοτήτων 
μάθησης(Κουτσοδήμου, Τζιμογιάννη ,2016), της επιμόρφωσης (Καϊμε-
νάκη,2012, Τσίβουλα,2013, Χρυσάνθου,2016),της έρευνας δράσης (Κρό-
κου,2016) στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στη 
στερέωση μιας επαγγελματικής κοινότητας, ενός οργανισμού μάθησης 
Δημακοπούλου,2015, Παμπουκίδης,2016, Γρηπιώτης,2017) φαίνεται να 
επιβεβαιώνουν ολοένα και περισσότερο πρόσφατες έρευνες.

Στην παρούσα έρευνα που έγινε για την αποτίμηση του βαθμού ανά-
πτυξης «κουλτούρας συνεργασίας» και τον συσχετισμό που παρατηρείται 
ανάμεσα στην υιοθέτηση και εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών και 
την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, με χρήση πρωτότυπου 
εργαλείου συλλογής δεδομένων σε μορφή ερωτηματολογίου,ανταποκρί-
θηκαν 105 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε Ιδιωτικά Σχολεία Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης Αττικής κατά το σχολικό έτος 2016-17. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ανιχνεύονται χαρακτηρι-
στικά κουλτούρας «διαμερισμού»- «κατακερματισμού», καθώς:

α) Εκπαιδευτικοί με υψηλό επίπεδο σπουδών (κάτοχοι διδακτορικού),
β)εκπαιδευτικοί με πολυετή προϋπηρεσία στην ίδια σχολική μονάδα-

παρουσιάζουν ένα προφίλ πιο συνεργατικό, όταν συνεργάζονται με συνα-
δέλφους ίδιας ειδικότητας, με τους οποίους προβαίνουν σε συνεργατική 
μάθηση αλλά και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων.

γ) Το επιστημονικό πεδίο, το επαγγελματικό προφίλ αλλά και οι δια-
προσωπικές σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τα 
βασικά κριτήρια για την ένταξή τους σε μια ομάδα συνεργασίας.

Παράλληλα, θα λέγαμε ότι εντοπίζονται χαρακτηριστικά της «τεχνητής 
συναδελφικότητας»,καθώς οι εκπαιδευτικοί του δείγματος πιστεύουν 
περισσότερο στην αυτονομία της σχολικής μονάδας και πιστεύουν ότι η 
ανάπτυξη των συνεργασιών είναι απόρροια εσωτερικής οργάνωσης και 
πρωτοβουλίας. Μάλιστα, φαίνεται να αναγνωρίζουνότι κυρίαρχο ρόλο στη 
διαμόρφωση και ενίσχυση της «συνεργατικής κουλτούρας» στο σχολείο 
έχουν σχεδόν ισοδύναμα:

α) το όραμα και η γενικότερη ανάπτυξη και οργάνωση του σχολείου 
β) η ποιότητα, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις της ηγεσίας και
γ) οι πρωτοβουλίες των ίδιων των εκπαιδευτικών. 
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Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και οι δράσεις των αρμοδίων φορέων 
από την άλλη ιεραρχούνται αρκετά χαμηλότερα όσον αφορά στη συμβολή 
τους στην καλλιέργεια της συνεργατικής κουλτούρας. 

Μια πολύ σημαντική διαπίστωση για τις συνεργατικές πρακτικές που 
αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες των συγκεριμένων εκπαιδευτικών 
είναι πως δεν πρόκειται για μονόπλευρα εστιασμένες πρακτικές αλλά σχε-
δόν ισοδύναμα βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε ανταλλαγή 
διδακτικών πρακτικών, συνεργασία με μέντορες και επιστημονικούς φο-
ρείς, συμμετοχή σε ψηφιακές πλατφόρμες ανταλλαγής καλών πρακτικών 
αλλά και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του σχολείου 
ή σε ψηφιακές πλατφόρμες. Αξιοσημείωτο είναι πως η αξιολόγηση των 
διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών τόσο από τους μαθητές όσο 
και από ομοτέχνους είναι μια πρακτική που δεν είναι συνηθισμένη, δεν 
έχει δηλαδή διαμορφωθεί μια «κουλτούρα αξιολόγησης» και τέτοιου 
είδους πρακτικές εφαρμόζονται εντελώς περιστασιακά.

Όσον αφορά στα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, 
οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί (έμπειροι και με υψηλό επίπεδο σπουδών) 
αναγνωρίζουν πως η ενίσχυση της συνεργατικής κουλτούρας στο σχολεί-
οσυμβάλλεισε μεγάλο βαθμό:

α) στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών,
β)στην αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων αλλά και στην ενίσχυση 

της εμπιστοσύνης μεταξύ τους,
γ) στη μείωση του φόρτου εργασίας.(Αξίζει να σημειωθεί πως νεώτεροι 

εκπαιδευτικοί χωρίς πολλά χρόνια προϋπηρεσίας δεν συμμερίζονται την 
ίδια άποψη υπό την πίεση του βάρους και της ευθύνης, της δέσμευσης 
και της λογοδοσίας.)

Στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού οι εκπαιδευτικοί 
του δείγματος αναγνωρίζουν κυρίαρχα τη συμβολή της επιμόρφωσης 
και μάλιστα της ενδοσχολικήςσε θέματα γνωστικά, παιδαγωγικά, με-
θοδολογικά, διδακτικά και ακολουθούν σχεδόν ισοδύναμα οι υπόλοιπες 
συνεργατικές πρακτικές, όπως η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, η συμ-
μετοχή σε συνδιδασκαλίες, τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, 
η συμμετοχή σε δίκτυα και ακολουθούν οι δειγματικές διδασκαλίες σε 
φοιτητές. Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή σε δίκτυα είναι μια συ-
νεργατική πρακτική που αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικούς με εκπαιδευ-
τική εμπειρία και «υψηλών προσόντων» (κάτοχοι διδακτορικού) για την 
προσωπική τους επαγγελματική ανάπτυξη. 
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Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Στα σχολεία των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης 
Αττικής έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό «κουλτούρα συνεργασίας» που 
δεν παραμένει σε επιφανειακό επίπεδο και στη σύναψη διαπροσωπικών 
σχέσεων, αλλά δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη ενδοσχολικών συνεργα-
τικών πρακτικών. Παρουσιάζεται όμως, με τη μορφή κουλτούρας «δια-
μερισμού», ενώ συχνά η συνεργασία τους λαμβάνει τα χαρακτηριστικά 
της«τεχνητής συναδελφικότητας».

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος φαίνεται να εμπλέκονται σε συνεργα-
τικές πρακτικές επαγγελματικής μάθησης και ανάπτυξης με έμφαση 
σε αντικείμενα παιδαγωγικής και διδακτικής φύσεως, ενώ ταυτόχρονα 
παρουσιάζονται θετικοί στην υποστήριξη σχολικών προγραμμάτων και 
συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς χωρίς να διστάζουν να κοινοποιούν 
τα αποτελέσματα των συνεργατικών πρακτικών τους. 

Όσον αφορά στην ανάληψη και αξιολόγηση των συνεργατικών τους 
πρακτικών, παρατηρείται μια συντονισμένη προσπάθεια, ενώ αντίθετα, 
κυριαρχεί σκεπτικισμός όσον αφορά την αξιολόγηση των προσωπικών 
διδακτικών πρακτικών. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι δεν έχει διαμορφωθεί 
«κουλτούρα αξιολόγησης» συνολικά στα συγκεκριμένα σχολεία, ενώ επι-
χειρείται σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Πρακτικές ετεροπαρατήρησης 
και αξιολόγησης ομοτέχνων, συμμετοχή σε συνδιδασκαλίες και εφαρ-
μογή δειγματικών διδασκαλιών συμβάλλουν στην αποϊδιωτικοποίηση της 
διδασκαλίας, αλλά βρίσκονται ακόμη σε πρώιμη φάση. 

Η κουλτούρα του διαμερισμού και της τεχνητής συναδελφικότητας 
αποτελούν τον προάγγελο της κουλτούρας γνήσιας συνεργασίας, που 
αποτελεί έρεισμα για την επαγγελματική μάθηση και κρηπίδα της επαγ-
γελματικής κοινότητας μάθησης. Η στήριξη της κουλτούρας συνεργασίας 
πρέπει να αποτελεί μέλημα της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση πρακτικών, την στήριξη της επαγγελματι-
κής μάθησης και τον μετασχηματισμό του σχολείου σε επαγγελματική 
κοινότητα μάθησης.
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ΑbstrAct

Modern international developments in education signify a paradigm shift in the field of education . The dominant 

subject of educational change is not only the educator, who is understood as an active member of an educational 

community but also the school that is gradually transforming into a professional learning community . The 

need for continuing professional development is dictated by the requirements of an evolving and demanding 

knowledge society . The development of in-school collaborative practices serves the needs of both the organized 

learning community and the evolving teacher . The purpose of this paper - through the presentation of the results 

of quantitative research conducted in Secondary Private Schools (April - May 2017) - is to attempt a critical 

reading of the results on (a) how and to what extent a ‘culture of cooperation’ is established among the teachers 

of the school (b) how collaborative forms of learning are related with with the professional empowerment 

of teachersin a school .

Key words: isolationism, de-privatization, co-operation, in-school collaborative practices, professional development, 

professional learning community .


