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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε θιίκαθα κέζα από ηηο ΕΕ. Η
παξνύζα εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηηο αιιαγέο πνπ απαηηεί θαη επηθέξεη ζηελ θνηλσληθή θαη
επηθνηλσληαθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζώο θαη ζηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην
εγρείξεκα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο επηηπρέο θαη καζεζηαθά απνηειεζκαηηθό. Η ζπλδηδαζθαιία
απνηειεί ηνκή κε ηελ θπξίαξρε δηδαθηηθή παξάδνζε ηεο απνκόλσζεο αθνύ κεηαηξέπεη ηε
δηδαζθαιία ζε ζπκκεηνρηθή πξάμε. Η απόθαζε λα εκπιαθνύλ δύν εθπαηδεπηηθνί ζε
ζπλδηδαζθαιία πξνϋπνζέηεη αθνζίσζε θαη ησλ δύν ζηνλ θνηλό ζηόρν ηεο κάζεζεο γηα ηνπο
καζεηέο/ηξηεο ηνπο, ηθαλόηεηα θαη ησλ δύν λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα, δηαθσλίεο θαη
ζπγθξνύζεηο θαη ηέινο ηελ επειημία λα δνθηκάδνπλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη
πξνζεγγίζεηο αλ δηαπηζηώζνπλ όηη νη αξρηθέο επηινγέο δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο. Οη
πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επηηπρνύο ζπλδηδαζθαιίαο αθνξνύλ πεξηζζόηεξν ζε ζεζκηθνύο
παξάγνληεο ππνζηήξημεο όπσο ε παξνρή επηκόξθσζεο θαη δηεπθόιπλζε γηα εμεύξεζε ρξόλν
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο ζπλεξγαδόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εξεπλεηηθέο εξγαζίεο
ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: Σπλδηδαζθαιία – Εξεπλεηηθέο Εξγαζίεο – θαηλνηνκία – ζπλεξγαηηθή
παξάδνζε

Σηελ θαιή εθδνρή ην κέιινλ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζα έρεη ηα
εμήο ραξαθηεξηζηηθά: αθεξαηόηεηα, ηζόηεηα, θαηλνηνκία θαη αιιειεμάξηεζε
(A. Hargreaves 2007)

Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο έρεη εγγξαθεί ζηε καθξηά ιίζηα ησλ δηδαθηηθώλ
θαηλνηνκηώλ, νη νπνίεο επηρεηξνύληαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ εθπαίδεπζε. Σηε
δηεζλή εθπαηδεπηηθή ζθελή ππάξρεη πινύζηα εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο
ζπλδηδαζθαιίαο θαη πξνέξρεηαη θπξίσο από ηνλ ρώξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηνπ
κνληέινπ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο παηδηώλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Η
«ζπλεθπαίδεπζε» αθνξά ηε ζπλύπαξμε θαη ζπλδηδαζθαιία καζεηώλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ δελ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο, ζε θνηλά ζρνιεία όισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ζηηο
ζπλεζηζκέλεο ζρνιηθέο ηάμεηο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλδηδαζθαιία αθνξά δύν
εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ηελ εηδηθή θαη γεληθή αγσγή αληίζηνηρα.
Εθηόο από ηνλ ρώξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κεκνλσκέλα
παξαδείγκαηα από επθαηξηαθέο πξνζπάζεηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ελδεηθηηθά κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε πεξηπηώζεηο
ζπλδηδαζθαιίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Preves & Stephenson 2009, Vogler &
Long 2003), ζπλδηδαζθαιίεο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε σο κέξνο ελόο εξεπλεηηθνύ
πξνγξάκκαηνο (Roth 1998, Roth et al. 2001), ζπλδηδαζθαιία γηα ηελ εθπαίδεπζε
λέσλ εθπαηδεπηηθώλ (Elinor 2009).
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Πξαθηηθέο ζπλδηδαζθαιίαο ζηελ Ειιάδα εληόο αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη
ζπάληεο. Η πεξίπησζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ηκεκάησλ ζηελ Τερληθή θαη
Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε αθνξά πεξηζζόηεξν ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ
γύξσ από πξαθηηθά δεηήκαηα θαη ιηγόηεξν νπζηαζηηθή ζπλδηδαζθαιία. Η κνξθή ηεο
ζπλύπαξμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γίλεηαη μεθάζαξε κέζα από ηηο εγθπθιίνπο πνπ
θαζνξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηδαζθαιίαο. Η αλάζεζε ζε δύν εθπαηδεπηηθνύο
ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ απνθαζίδεηαη κε ην θξηηήξην ηνπ αξηζκνύ ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ. Με άιια ιόγηα πάλσ από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό καζεηώλ/ηξηώλ
αλά ηκήκα δηδάζθνπλ δύν εθπαηδεπηηθνί. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ζπλύπαξμε
δύν εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ηάμε θξίλεηαη απαξαίηεηε «γηα ηελ ππνβνήζεζε, ηελ
πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξηαθώλ αζθήζεσλ» (εγθύθιηνο
129838/Δ2/15-11-2007). Πξόθεηηαη κε άιια ιόγηα γηα ζπλεξγαζία ζηε δηεθπεξαίσζε
ησλ πξαθηηθώλ αζθήζεσλ θαη επίβιεςε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαηά ηελ ρξήζε
κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θ.ι.π.
Έλα πνιύ ελδηαθέξνλ εγρείξεκα ζπλδηδαζθαιίαο εληόο αλαιπηηθνύ
πξνγξάκκαηνο, αιιά θπζηθά κεκνλσκέλν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ ειιεληθή
βηβιηνγξαθία θαη αθνξά ζηε ζπλδηδαζθαιία αλάκεζα ζε κηα θηιόινγν θαη κηα
βηνιόγν (Σνπβαηδή 2005). Η ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη σο θίλεηξα ηε
δηεπηζηεκνληθόηεηα, ηελ νιηζηηθή θαη εθαξκνζκέλε πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, αιιά
θαη ηε ζπλεξγαηηθή πξαθηηθή αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο κηα πξνζπάζεηα
αιιαγήο ηεο ζρνιηθήο θνπιηνύξαο. Είλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη κέζα ζην
ειιεληθό εθπαηδεπηηθό πιαίζην νη δηαπηζηώζεηο θαη νη δπζθνιίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
δηαζηαπξώλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο παξόκνησλ εγρεηξεκάησλ από ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία.
Η ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλαληάηαη επίζεο ζηνλ ρώξν ησλ θαηλνηόκσλ
δξάζεσλ θαη εηδηθόηεξα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Τν ζεζκηθό πιαίζην
έδηλε θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαηεζνύλ ηα πξνγξάκκαηα ΠΕ ζε δύν
εθπαηδεπηηθνύο. Η κνξθή θαη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο δύν
επηβιέπνληεο εθπαηδεπηηθνύο δελ θαζνξίδεηαη κε αθξίβεηα θαζώο ην ζεζκηθό πιαίζην
είλαη ραιαξό αθνύ πξόθεηηαη γηα δξαζηεξηόηεηα εθηόο αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Η
εηθνζαεηήο εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΠΕ έδεημε όηη έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα
ζπλεξγαζία θαη πξνγξακκαηηζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά ε πξαθηηθή ηεο
ζπλδηδαζθαιίαο ζπάληα πηνζεηήζεθε, αθνύ ν θάζε εθπαηδεπηηθόο είρε αλαιάβεη
δηαθξηηέο αξκνδηόηεηεο ζην πξόγξακκα (Bazigou 2001). Γηα πνιινύο εθπαηδεπηηθνύο
όκσο ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε ζπλεξγαζία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ ζηνρνζεζία
θαη ηνλ ζρεδηαζκό δξαζηεξηνηήησλ έζησ θαη ζε ραιαξό ζεζκηθό πιαίζην απνθηήζεθε
κέζα από ηελ πνιπεηή ελαζρόιεζε κε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο.
Τν δήηεκα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο εληόο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο έξρεηαη ζηελ
εθπαηδεπηηθή επηθαηξόηεηα κέζα από ηηο Εξεπλεηηθέο Εξγαζίεο (ΕΕ). Καηά ηελ
πξώηε ρξνληά εθαξκνγήο ηνπο (ζρνιηθή ρξνληά 2011 – 12) δηλόηαλ ε δπλαηόηεηα λα
αλαηεζεί ε επίβιεςε ηεο ΕΕ ζε δύν εθπαηδεπηηθνύο ρσξίο όκσο λα πξνβιέπεηαη ε
ηαπηόρξνλε παξνπζία ηνπο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Με ηε λέα εγθύθιην πνπ
εθαξκόδεηαη από ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012 – 13 πξνβιέπεηαη ε ηαπηόρξνλε παξνπζία
θαη ησλ δύν εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ΕΕ. Η δπλαηόηεηα πνπ δίλεη ε
λέα εγθύθιηνο σο πξνο ηελ ηαπηόρξνλε παξνπζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ βξίζθεηαη πην
θνληά ζηνλ νξηζκό ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν θαη νη δύν
εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηδαζθαιία, κνηξάδνληαη ηελ επζύλε γηα
όινπο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ηε κάζεζε ηνπο θαη ρξεζηκνπνηνύλ από θνηλνύ ην
δηδαθηηθό πιηθό θαη ηνλ ρώξν ηεο δηδαζθαιίαο (Friend 2008).
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Σην πιαίζην ησλ ΕΕ ε ζπλδηδαζθαιία κπνξεί λα βξεη κηα πνιύ δεκηνπξγηθή θαη
νινθιεξσκέλε έθθξαζε, γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα δελ έρεη έλα αλαιπηηθό
πξόγξακκα πξνο εθαξκνγή, αιιά νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ εμ αξρήο
ηόζν ην καζεζηαθό πιηθό, όζν θαη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Σηε ζπλέρεηα ζα
επηρεηξήζνπκε λα ζπδεηήζνπκε ζέκαηα ζπλδηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ησλ ΕΕ. Οη
πηπρέο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ αθνξνύλ ζηηο αιιαγέο πνπ
απαηηεί θαη επηθέξεη ζηελ κοινωνική και επικοινωνιακή ζτέζη ηων
εκπαιδεσηικών, θαζώο θαη ζηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην εγρείξεκα ηεο
ζπλδηδαζθαιίαο επηηπρέο θαη καζεζηαθά απνηειεζκαηηθό.
«σνδιδαζκαλία: Πώς θα κάνοσμε ασηό ηον γάμο να πεηύτει μπροζηά ζηα μάηια
ηων παιδιών» (Kohler-Evans 2006)
Οη ζρέζεηο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο πνιύ ζπρλά παξαιιειίδνληαη κε ηνλ γάκν αθνύ
βαζίδνληαη ζηε δέζκεπζε, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ επειημία (Friend 2008, Wilson
2008). Η απόθαζε λα εκπιαθνύλ δύν εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλδηδαζθαιία πξνϋπνζέηεη
αθνζίσζε θαη ησλ δύν ζηνλ θνηλό ζηόρν ηεο κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο ηνπο,
ηθαλόηεηα θαη ησλ δύν λα επηιύνπλ πξνβιήκαηα, δηαθσλίεο θαη ζπγθξνύζεηο θαη
ηέινο ηελ επειημία λα δνθηκάδνπλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη πξνζεγγίζεηο αλ
δηαπηζηώζνπλ όηη νη αξρηθέο επηινγέο δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο. Με άιια ιόγηα
ρξεηάδεηαη λα αθηεξσζεί ρξόλνο ζηελ σξίκαλζε θαη ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίνη ζα κνηξαζηνύλ ηε δηδαζθαιία ελόο ηκήκαηνο ΕΕ, γηαηί ζε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην πηζαλόηεξν είλαη ε ζρέζε λα θιπδσλίδεηαη κπξνζηά ζηα
κάηηα ησλ παηδηώλ (Kohler-Evans 2006).
Τν εγρείξεκα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο απνηειεί κηα ηνκή κε ηελ θπξίαξρε δηδαθηηθή
παξάδνζε όπσο έρεη θαηαγξαθεί ζηα πεξηζζόηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Η
δηδαθηηθή παξάδνζε βαζίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή απνκόλσζε θαη ηνλ αηνκηθηζκό
θαη είλαη δεδνκέλν όηη δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε πξαθηηθώλ ζπλδηδαζθαιίαο (γηα
παξάδεηγκα: Lacey 1977, Klette 1997, Thornton 2006, Fullan 1995, Lam & θ.ά. 2002,
Bezzina & Testa 2005, Gu & Wang 2007, Kougioumtzis & Patrinksson 2009). Η
δηδαζθαιία είλαη κηα πνιύ κνλαρηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζπλαηζζήκαηα όπσο
αλαζθάιεηα θαη αβεβαηόηεηα γηα ην δηδαθηηθό έξγν είλαη θπξίαξρα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο (Lortie 1975). Πξαθηηθέο ζπλδηδαζθαιίαο πξνϋπνζέηνπλ αξρηθά έλα
θνηλσληθό άλνηγκα ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έλλνηα όηη απηή παύεη λα είλαη κνλαρηθή
δηαδηθαζία, αιιά κεηεμειίζζεηαη ζε θνηλσληθή δηαδηθαζία ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθόο
κνηξάδεηαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ. Πξνϋπόζεζε γηα λα ζπκβεί απηό είλαη ε αιιαγή
ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο κηαο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο ζηελ θαηεύζπλζε
πνπ ζα πξνβιέπεη ηηο απαξαίηεηεο εθείλεο κεηαβνιέο πνπ ζα επηηξέπνπλ θαη’ αξρήλ
ηε ζπλεύξεζε θαη επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Τελ αλάγθε απηή
επηβεβαηώλεη έξεπλα αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ εκπιέθνληαη ζε ζπλδηδαζθαιία
θαηά ηελ νπνία ε δηάζεζε ρξόλνπ γηα πξνγξακκαηηζκό αλαδείρζεθε σο ν πην
ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο κε ακέζσο
επόκελν παξάγνληα ηε «δηνηθεηηθή ππνζηήξημε» (Austin 2001). Επίζεο κηα κεγάιε
επηζθόπεζε ζε 32 πνηνηηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ζπλδηδαζθαιία έδεημε όηη νη
εθπαηδεπηηθνί είραλ ζεηηθέο απόςεηο γηα ηελ πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο, αιιά
επηζήκαλαλ ηελ αλαγθαηόηεηα κηαο επξείαο ζεζκηθήο ππνζηήξημεο (δηάζεζε ρξόλνπ,
επηκόξθσζε, δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θ.ι.π.) (Scruggs θ.ά. 2007). Τν δήηεκα ηεο
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαηέγξαςαλ θαη ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε σο πξνϋπόζεζε,

3

αιιά θαη κείδνλ εκπόδην νη εθπαηδεπηηθνί πνπ απνηόικεζαλ λα δηδάμνπλ καδί
(Σνπβαηδή 2005).
Δύν ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε θαηά πξνηεξαηόηεηα
πξηλ αθόκε ηε δηακόξθσζε ησλ ζπλεξγαζηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ην ζέκα ηεο
επηκόξθσζεο ζε πξαθηηθέο ζπλδηδαζθαιίαο (Gerber & Popp 2000). Μηα ζύληνκε
βησκαηηθή επηκόξθσζε θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα
παξαθνινπζήζνπλ ζηελ πξάμε ηελ εθαξκνγή ησλ κνληέισλ ζπλδηδαζθαιίαο, αιιά
θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα, ηηο αληηζηάζεηο θαη ηηο πηζαλέο ιύζεηο πνπ
κπνξεί λα δνζνύλ ζε απηά. Είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζζεί όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο
ζπλδηδαζθαιίαο όπσο θαη άιισλ αιιαγώλ πνπ πξνϋπνζέηνπλ ηνκή κε
εγθαηεζηεκέλεο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο ε επηκόξθσζε όζν επηηπρήο θαη
εμαληιεηηθή θαη αλ είλαη δελ κπνξεί λα επηηύρεη ηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ,
αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθώλ. Απηό πνπ κπνξεί λα επηηύρεη ε επηκόξθσζε είλαη λα
εηζάγεη ηνπο επηκνξθνύκελνπο ζε κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ
αλαζηνραζκνύ απνηέιεζκα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα είλαη κηθξέο επηηπρίεο ζηελ
θαηεύζπλζε ηεο πξνζδνθώκελεο αιιαγήο. Αθόκε όκσο πην βαζηθή πξνϋπόζεζε θαη
από ηελ έθζεζε ζηελ επηκόξθσζε γηα ηελ έλαξμε κηαο επηηπρνύο ζπλδηδαζθαιίαο
είλαη ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε απηή. Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε επηζήκαλζε γηα
ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ζε ζρέζεηο ζπλδηδαζθαιίαο πξνέξρεηαη από απόςεηο
εθπαηδεπηηθώλ νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζε έξεπλεο (Kohler-Evans 2006, Gerber &
Popp 2000, Friend 2008).
Όηαλ δηακνξθσζνύλ νη ζπλεξγαζίεο, ε δηάζεζε ρξόλνπ επηθνηλσλίαο αλάκεζα
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη πξόθεηηαη λα επνπηεύζνπλ από θνηλνύ κηα ΕΕ είλαη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθόο παξάγνληαο όπσο επηζεκαίλεηαη από πνιινύο ζπγγξαθείο (γηα
παξάδεηγκα Friend 2008, Preves & Stephenson 2009, Gerber & Popp 2000, Ploessl
θ.ά. 2010, Elinor 2009). Η δηάζεζε ρξόλνπ γηα επηθνηλσλία ηδηαίηεξα ζην κάζεκα ησλ
ΕΕ είλαη αθόκε πην ζεκαληηθόο από ηε ζπλδηδαζθαιία ζε έλα νπνηνδήπνηε άιιν
κάζεκα γηαηί α) δελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλε ύιε πξνο δηδαζθαιία, αιιά ην
καζεζηαθό αληηθείκελν δηακνξθώλεηαη θαη ζρεκαηνπνηείηαη από ηνπο δηδάζθνληεο
θαη ην Τκήκα ελδηαθέξνληνο θαη β) γηαηί ηόζν ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο
(δηαζεκαηηθή έξεπλα), όζν θαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο (εξγαζία ζε νκάδεο,
δηεξεπλεηηθή θαη βησκαηηθή κάζεζε) είλαη απνιύησο θαηλνηόκα ζηνηρεία γηα ηε κέρξη
ηώξα εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Μπαδίγνπ 2012). Τν γεγνλόο όηη
απηά ηα λέα ζηνηρεία θαινύληαη λα ηα δηαρεηξηζηνύλ καδί κε θάπνην/α ζπλάδειθν
κπνξεί λα κεηώζεη ην αλακελόκελν άγρνο ηεο θαηλνηνκίαο θαη λα εκπινπηίζεη ηηο
ηδέεο. Πξνθεηκέλνπ όκσο λα ιεηηνπξγήζεη ε ζπλδηδαζθαιία ζηε ζεηηθή θαη ίζσο
«ιπηξσηηθή» θαηεύζπλζε ζα πξέπεη λα δνζεί ρξόλνο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο γηα λα
επεμεξγαζηνύλ θαη’ ηδίαλ θαη από θνηλνύ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε
κεηαβαηηθή πεξίνδν ηνπ πεξάζκαηνο από ηελ απηνλνκία θαη ηνλ απόιπην έιεγρν ηεο
δηδαζθαιίαο ζηε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία. Η κεηάβαζε απηή είλαη πηζαλό λα
πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο θαη άκπλαο ζε εθπαηδεπηηθνύο νη νπνίνη δελ
έρνπλ ζπλεζίζεη λα γίλεηαη ε δηδαζθαιία ηνπο αληηθείκελν παξαηήξεζεο από
ελήιηθεο. Ελλνείηαη όηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζεζκηθόο ρξόλνο επηθνηλσλίαο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηβιέπνπλ από θνηλνύ κηα ΕΕ ενηός ωρολόγιοσ προγράμμαηος.
Γηα παξάδεηγκα ε πξόβιεςε γηα ηελ ύπαξμε θνηλώλ θελώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
επηβιέπνπλ καδί κηα ΕΕ ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα ιύζε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο
έλαξμεο κηαο νπζηαζηηθήο επαγγεικαηηθήο ζπλνκηιίαο αλάκεζα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο.
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Μεξηθά πνιύ ζεκαληηθά ζεκεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα εληαρζνύλ ζηε
ζπλεξγαηηθή ζπλνκηιία ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ
εγθαζίδξπζε ζρέζεσλ εκπηζηνζύλεο θαη ζεβαζκνύ είλαη ηα παξαθάησ:
- Αλαζηνραζκόο ησλ πξνζσπηθώλ καο ραξαθηεξηζηηθώλ δηδαζθαιίαο θαη
επαγγεικαηηθήο επηθνηλσλίαο. Έρεη απνδεηρζεί όηη ε επίγλσζε ησλ πξνζσπηθώλ
ραξαθηεξηζηηθώλ δηδαζθαιίαο είλαη θαζνξηζηηθή παξάκεηξνο γηα κηα επηηπρή
ζπλδηδαζθαιία (Ploessl θ.ά. 2010). Από απηό ηνλ παξάγνληα πξνθύπηεη θαη ην
θιεηδί ηεο επηηπρνύο ζπλδηδαζθαιίαο: ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηώλ ζεκείσλ ηνπ
θάζε εθπαηδεπηηθνύ (Vogler & Long 2003).
- Πξνγξακκαηηζκόο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο. Η έιιεηςε ρξόλνπ γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ην πην ζπρλό πξόβιεκα πνπ αλαθέξεηαη
από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε ζπλδηδαζθαιία (Friend
2008). Εηδηθά όηαλ ε ζπλδηδαζθαιία αθνξά θαηλνύξγην δηδαθηηθό θαη καζεζηαθό
πεξηβάιινλ, όπσο είλαη νη ΕΕ, ν πξνγξακκαηηζκόο γίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο.
Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κηα αξρηθή ζπλάληεζε εξγαζίαο ησλ
εθπαηδεπηηθώλ κπνξεί λα αθνξά ζηνλ εηήζην ή ηεηξάκελν πξνγξακκαηηζκό ηεο
ΕΕ ζα απνθαζηζηεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΕΕ, ζε ζρέζε κε ηηο θάζεηο εμέιημεο
κηαο ΕΕ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ελεξγεηώλ ζε ηξίσξα (Σρίδα 2012). Οη επόκελεο
ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα γίλνληαη ελαιιαθηηθά σο εμήο: α) ηαθηηθέο
ζπλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα πξνγξακκαηηζκό ζε βαζηθά ζέκαηα κηαο
ελόηεηαο ή κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ, όρη πην αξαηά από κηα θνξά ην κήλα (Friend
2008, ζ. 12). Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ΕΕ κπνξνύλ λα πξνγξακκαηηζηνύλ
ζπλαληήζεηο ζηελ έλαξμε θάζε θαηλνύξγηαο θάζεο (θαζνξηζκόο εξεπλεηηθώλ
εξσηεκάησλ, επηινγή εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ζύλζεζε
ηεο ΕΕ, πξνεηνηκαζία παξνπζίαζεο θ.ι.π.) β) ελδηάκεζεο ζπλελλνήζεηο γηα ηε
δηεπζέηεζε ηξερόλησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ θαζεκεξηλά, νη νπνίεο κπνξεί
λα είλαη πην ζύληνκεο θαη λα γίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο δηαιείκκαηνο.
Πξνθαλώο είλαη πνιύ πην εύθνιν λα βξεζεί ρξόλνο γηα ηηο ζύληνκεο ζπδεηήζεηο
παξά γηα ηηο πην κεγάιεο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο θαη πξνγξακκαηηζκνύ. Η
δηνηθεηηθή ζηήξημε είλαη θαζνξηζηηθή θαη αξκόδηα γηα λα επηιπζεί ην πξόβιεκα
ηνπ ρξόλνπ ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
- Μεηά από θάζε ζπλδηδαζθαιία είλαη πνιύ ρξήζηκν λα γίλεηαη κηα ζπδήηεζε
αλαηξνθνδόηεζεο. Οπνηαδήπνηε δηαθσλία ή δηαθνξεηηθή νπηηθή ησλ δύν
εθπαηδεπηηθώλ είλαη ζεκαληηθό λα ζπδεηεζεί κε εηιηθξίλεηα ακέζσο κεηά ηε
δηδαζθαιία θαη λα κελ αθήλνληαη κηθξέο παξεμεγήζεηο λα γίλνπλ κεγάιεο.
Δκεί ποσ ηελειώνει η θεωρία…
Μηα θαηλνηνκία ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο όπσο αλαιύζεθε
παξαπάλσ γηα λα εδξαησζεί θαη λα θαξπίζεη ρξεηάδεηαη πξώηα από όια λα
ππνζηεξηρζεί δηνηθεηηθά. Φξεηάδεηαη λα βξεζεί ζεζκηθόο ρώξνο όπνπ όιεο νη
ζεσξεηηθέο αξρέο όπσο αλαιύζεθαλ παξαπάλσ (ηνπ ρξόλνπ, ηεο επηκόξθσζεο, ηεο
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θ.ι.π.) ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκνζηνύλ πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ζα αλαπηπρζνύλ ζρέζεηο
ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Σηελ ειιεληθή πεξίπησζε ηεο
εθαξκνγήο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ε ζεσξεηηθή θαη παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ηεο
θαηλνηνκίαο κνηάδεη λα κελ επηθνηλσλεί θαζόινπ κε ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηεο.
Όρη κόλν δελ δόζεθε ζεζκηθόο ρξόλνο θαη θίλεηξα γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηε
ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά κηα ζεηξά δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ αληί λα
κεηνπζηώλνπλ ην παηδαγσγηθό πιαίζην ζε πξάμε, εμππεξεηνύζαλ ζπληερληαθά
ζπκθέξνληα θαηαιήγνληαο έηζη ζηελ απνδπλάκσζε ηεο ζπλδηδαζθαιίαο ζηηο ΕΕ.
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Οη ΕΕ σο παηδαγσγηθή θηινζνθία πξνέξρνληαη από έλα εθ δηακέηξνπ δηαθνξεηηθό
παηδαγσγηθό παξάδεηγκα από ην θπξίαξρν παηδαγσγηθό κνληέιν. Η έληαμε ηνπο ζην
αλαιπηηθό πξόγξακκα πξνθάιεζε κεγάιεο αληηδξάζεηο θαη ηξηγκνύο γηαηί ηα ζεκεία
ζύγθξνπζεο θαη αλαηξνπήο ηεο θπξίαξρεο θνπιηνύξαο ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξα από
ηα ζεκεία επαθήο. Η πνξεία ησλ ΕΕ θαη εηδηθόηεξα ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαη
ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην πιαίζην ηνπο ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα πνιύ
ελδηαθέξνπζα κειέηε πεξίπησζεο γύξσ από ηελ αθνκνίσζε κηαο δπλακηθήο
θαηλνηνκίαο από ην θπξίαξρν ζύζηεκα. Με άιια ιόγηα κέζα ζε έλα ρξόλν
ελεξγνπνηήζεθαλ ηα «αληαλαθιαζηηθά» ηνπ θπξίαξρνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο
θαη κε αιιεπάιιειεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο επηρεηξείηαη ν πεξηνξηζκόο ησλ πην
δπλακηθώλ ζηνηρείσλ ηεο θαηλνηνκίαο (εθηόο από ηε ζπλδηδαζθαιία, έρεη πξαθηηθά
θαηαξγεζεί ε επηινγή ζέκαηνο κε βάζε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, ε
δηεπηζηεκνληθόηεηα θ.ι.π.).
Μπνξεί θαη νη ΕΕ λα αθνκνησζνύλ από ην παξαδνζηαθό παηδαγσγηθό κνληέιν,
κπνξεί αθόκε θαη λα θαηαξγεζνύλ. Μέρξη ηόηε όκσο ζα έρνπλ πξνθαιέζεη πνιύ
πξνβιεκαηηζκό θαη ζπδήηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα, ε νπνία ηνλ πξώην
ρξόλν εηζαγσγήο ησλ ΕΕ απηννξγαλώζεθε θαη κε πξσηνβνπιίεο από ηε βάζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο επηρείξεζε λα θαιύςεη ην ζεζκηθό θελό ηεο επηκόξθσζεο.
Τν ελδηαθέξνλ, νη πξσηνβνπιίεο, ν δηάινγνο, αθόκε θαη νη δηαθσλίεο δεκηνύξγεζαλ
θνηλόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ όπνπ αληαιιάρζεθαλ εκπεηξίεο θαη επηρεηξήζεθαλ
πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ κέρξη πξόζθαηα πεξηνξίδνληαλ κόλν ζηνλ ρώξν ησλ
θαηλνηόκσλ δξάζεσλ. Θέινπκε λα ειπίδνπκε θαη πηζηεύνπκε βάζηκα όηη παξ’ όιεο
ηηο αληημνόηεηεο νη ΕΕ ζα έρνπλ ζπκβάιιεη καθξνπξόζεζκα ζηελ αιιαγή ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ηνπίνπ.
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