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1. Ειζαγωγή
Καζψο ην χθνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απαηηεί παξνπζίαζε κε κνξθή
εηζήγεζεο, είλαη αδχλαηε ε απνθπγή ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ. Σα νμχηαηα
πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ επηβάινπλ ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ, ε νπνία έρεη
πξνεγεζεί ηεο εηζήγεζεο. Η εηζήγεζε φκσο πεξηνξίδεηαη ζε ζρνιηαζκφ κηθξήο
ζρεηηθά έθηαζεο, ψζηε έκθαζε λα δνζεί ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, νη δεθαπέληε εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ καθξά πνξεία ζην ζρνιείν ζα
αηζζαλφληνπζαλ φηη ν λένο δηεπζπληήο, πξηλ αλαιάβεη νπζηαζηηθά θαζήθνληα, ηνπο
επηπιήηηεη απνδίδνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα βαξχηαηεο επζχλεο. Πξνο απνθπγή ελφο
ηφζν δπζάξεζηνπ θιίκαηνο, ηα αίηηα παξνπζηάδνληαη κε φζν πην δηαθξηηηθφ ηξφπν
γίλεηαη. Σέινο, θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε νη αλάγθεο επηκφξθσζεο θαη ε
αλάγθε ζηήξημεο ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ λα εμεηαζζνχλ ζπλδπαζηηθά, ζηελ ίδηα
ελφηεηα.

2. Η ειζήγηζη
2.1 Η κοςληούπα ηος ζσολείος
Ξεθηλψληαο απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο, ζα κνπ επηηξέςεηε
λα παξαηεξήζσ φηη ε θαηάζηαζε δελ είλαη ε ηδαληθή, γηα ηελ αθξίβεηα απέρεη αξθεηά
απφ ηελ επηζπκεηή. Η θνπιηνχξα σο ζπλνιηθφ ήζνο αληαλαθιάηαη άκεζα σο
αλαπαξάζηαζε ηεο εηθφλαο ηελ νπνία φινη καο έρνπκε γηα ηνπο εαπηνχο καο ζηα
πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ (Norris, 1994). Οθείινπκε λα γλσξίδνπκε φηη ε
θνπιηνχξα επεξεάδεη ή αθφκα θαη θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επίδνζε ησλ
αηφκσλ πνπ ηε βηψλνπλ˙ ζχκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Sarason (1971, φπ. αλαθ. ζηελ
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Αλζνπνχινπ, 1999) κέζα ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ ε πξνβιεκαηηθή
ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη ιαλζαζκέλα σο αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη φρη σο
απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αηφκνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. Η
ππνεπίδνζε ησλ καζεηψλ ίζσο απνηειεί ηελ πην ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε ηεο
δηαπίζησζεο απηήο. Οη ρακειέο πξνζδνθίεο πξνθαλψο δελ θαιιηεξγνχληαη ανξίζησο
ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή αιιά δηακνξθψλνληαη εληφο
ηνπ ζρνιείνπ. Σν γεγνλφο απηφ θαηαινγίδεηαη έκπξαθηα ζην ζρνιείν απφ γνλείο θαη
εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα καο απνθχγνπλ κε θάζε ηξφπν, γεγνλφο
δηφινπ ηηκεηηθφ γηα φινπο καο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο,
νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ κε ζπρλφηεηα ζαθψο πςειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ζρνιείσλ
ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία αλήθνπκε. Οη απμεκέλνη δείθηεο απνηεινχλ ην
απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηα αηνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ θαη φρη ηελ απφιπηε έθθξαζε ησλ αηνκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία είκαη ζίγνπξνο φηη εθφζνλ ηα
ηνπνζεηνχζακε ζε έλα άιιν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζα επεδείθλπαλ δηαθνξεηηθή
ζπκπεξηθνξά. Αθφκε φκσο θαη αλ είκαη απζηεξφο θαη άδηθνο ζηηο δηαπηζηψζεηο κνπ,
επηκέλσ ζην πλεχκα πνπ εθηέζεθε παξαπάλσ επεηδή ε θνπιηνχξα απνηειεί ηελ
παξάκεηξν ηελ νπνία νθείινπκε θαη κπνξνχκε λα ηξνπνπνηήζνπκε ψζηε λα
βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ.
Πξηλ απνθαζίζνπκε ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε είρα ηελ επθαηξία λα κηιήζσ
δηεμνδηθά κε ηνλ θαζέλα ζαο μερσξηζηά δηαπηζηψλνληαο φηη νη δχν απφ ηηο έμη
κεηαβιεηέο πνπ ζπληζηνχλ ηε ζεηηθή εηθφλα ησλ ζρνιείσλ θαηά ηελ Lightfoot (1983,
φπ. αλαθ. Αλζνπνχινπ, 1999) απνηεινχλ ήδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρνιείνπ καο. Σν
ελδηαθέξνλ ζαο γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ δηαθάλεθε θαηά αδηακθηζβήηεην θαη
αγσληψδε ηξφπν κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο, φπσο θαη ε επηζπκία ζαο γηα ηελ
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πξνζσπηθή ζαο βειηίσζε. Γχν απφ ηηο ελαπνκείλαζεο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο αθνξνχλ
ηνπο δηεπζπληέο θαη είλαη ην ελδηαθέξνλ γηα δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη ν
ζεβαζκφο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Θεσξψληαο δεδνκέλεο ηηο πξνζέζεηο
κνπ, αο επηθεληξσζνχκε ζηηο δχν πνπ απνκέλνπλ, ηελ αίζζεζε πεξεθάληαο γηα ηηο
επηηπρίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο. Η αιιαγή ηνπ θιίκαηνο πνπ
ζα πξνθαιέζεη ε ζπκκεηνρή φισλ καο ζηα πεπξαγκέλα ηνπ ζρνιείνπ θαη ε αιιαγή
ζην επηθνηλσληαθφ δίθηπν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, απνηεινχλ, φπσο ζα δνχκε ζηε
ζπλέρεηα, ην ζηέξεν έδαθνο ψζηε λα απνθηήζεη ην ζρνιείν καο αίζζεκα πεξεθάληαο
θαη θνηλφηεηαο.

2.2 Το μονηέλο διοίκηζηρ - Η ζημαζία ηηρ ζςμμεηοσήρ εκπαιδεςηικών
και μαθηηών
Κηλνχκελνη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο θνπιηνχξαο θαη εμσζηξέθεηαο
ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κεηαβαίλνπκε ζε έλα κνληέιν δηνίθεζεο ην νπνίν ζχκθσλα κε
ηνλ Bush (2003, φπ. αλαθ. ζηνλ παλφ, 2014) ζηεξίδεηαη ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε
θαη ζπλεξγαζία θαη ζηελ άπνςε φηη ε εμνπζία θαη ε ιήςε απνθάζεσλ πξέπεη λα
κνηξάδνληαη αλάκεζα ζε κεξηθά ή φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Όινη νη
εθπαηδεπηηθνί ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπκε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ θαη λα εκπιεθφκαζηε ζε ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ απαηηεί
ρξφλν θαη είκαη δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάινπκε ην ηίκεκα κηαο ρξνληθήο
θαζπζηέξεζεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, κέζα φκσο ζε ινγηθά πιαίζηα. Η βηβιηνγξαθία
θαηαδεηθλχεη ηελ επαγγεικαηηθή καο ζέζε σο αλίζρπξε θαζψο σο εθπαηδεπηηθνί δελ
έρνπκε θαζνξηζηηθφ ιφγν γηα φηη ζπκβαίλεη ζηα ζρνιεία έμσ απφ ηελ ηάμε καο
(Kimwarey, Chirure & Omondi, 2014). Αο δνθηκάζνπκε ινηπφλ ηε ζπκκεηνρή φισλ
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καο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ ψζηε λα θηλεζνχκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
επαγγεικαηηθήο καο ελδπλάκσζεο. Δάλ ην κνληέιν απηφ αλαπηπρζεί κέζα ζε θιίκα
απάζεηαο ή αθφκα ρεηξφηεξα ερζξηθφηεηαο, νη πηζαλφηεηεο ιεηηνπξγίαο είλαη πξάγκαηη
ιίγεο. Γε βξίζθσ φκσο ην ιφγν λα κελ επηζπκεί θάπνηνο ζπλάδειθνο λα δηαζέηεη ηελ
απηνλνκία λα παίξλεη ηηο αλάινγεο πξσηνβνπιίεο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεί
απνηειεζκαηηθά ηελ εξγαζία ηνπ. Πξνηείλσ ινηπφλ λα πηνζεηήζνπκε έλα
ζπλεξγαηηθφ - δεκηνπξγηθφ κνληέιν δηνίθεζεο, ην νπνίν πξνυπνζέηεη ηελ ελεξγεηηθή
θαη δπλακηθή δηαδηθαζία εκπινθήο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ νξγαληζκφ
(Wasonga & Murphy, 2007). ηφρνο καο είλαη ε δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα φινπο
ηνπο ζπλαδέιθνπο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ
θαη φρη ε άζθεζε ηεο ηππηθήο κνξθήο ηεο εμνπζίαο πνπ πεγάδεη απφ ηελ ηζρχ ηεο
ζέζεο.
Δθηφο φκσο απφ ηε δηθή ζαο ζπκκεηνρή απαηηνχληαη επίζεο ε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ ζηα ηνπηθά
δξψκελα, ηνκείο ηνπο νπνίνπο παξαγθψληζε ζην πξφζθαην παξειζφλ θαηά θάπνην
ηξφπν ην ζρνιείν ή έζησ δελ ηνπο έδσζε πξνηεξαηφηεηα. Ξεθηλψληαο απφ ηνπο
καζεηέο, φινη καο γλσξίδνπκε φηη ε ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο
επεξεάδεη ζεηηθά ηελ αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο ηνπο (Lindsay, 1982) θαη φηη ε ελεξγφο
ζπκκεηνρή ζε νκίινπο, δξαζηεξηφηεηεο θαη καζεηηθά ζπκβνχιηα απμάλεη ηελ
αθνζίσζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν (Finn & Cox, 1992). Δζείο γλσξίδεηε ηνπο
καζεηέο θαη ηηο θιίζεηο ηνπο πνιχ θαιχηεξα απφ εκέλα, πεξηκέλσ ινηπφλ ηηο
εηζεγήζεηο ζαο ψζηε λα δξαζηεξηνπνηήζνπκε ηε καζεηηθή θνηλφηεηα. Η θαηεχζπλζε
ζα πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ επζχλεο, ε αλάζεζε πξσηνβνπιηψλ θαη ε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Δάλ απηά θαληάδνπλ αλέθηθηα φηαλ ηα
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αθνχηε φια καδί, αο μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία ζηαδηαθά, κε κηθξά βήκαηα. Οη
ππεχζπλνη ησλ ηκεκάησλ ζα ζπλαληεζνχλ κε ηα καζεηηθά ζπκβνχιηα ψζηε λα
θαηαγξάςνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ νη καζεηέο ζε δχν επίπεδα (εληφο θαη
εθηφο ζρνιείνπ) θαη ζα νξγαλψζνπλ απφ κηα δξάζε. Πξνηείλσ εζεινληηθή
δελδξνθχηεπζε, δηνξγάλσζε ελεκέξσζεο γηα επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη
εζεινληηθή αηκνδνζία. Όια απηά απζηεξά ζε επίπεδν ηκήκαηνο ψζηε λα αλαιπζνχλ
θαηφπηλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα κελ εθθπιηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζε κηθξά
«παλεγχξηα».

2.3 Η ζςμμεηοσή ηων γονέων και η ζύνδεζη με ηην ηοπική κοινωνία
Σν ίδην πξέπεη λα ζπκβεί θαη κε ηνπο γνλείο, νη νπνίνη επηλννχλ θαζεκεξηλά
ηξφπνπο ψζηε λα κεηεγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε άιια ζρνιεία. Θέηνπκε σο ζηφρν
ηελ αλαηξνπή ηνπ θιίκαηνο απηνχ κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ωο χιινγνο
Γηδαζθφλησλ πξνρσξάκε ζην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ εξρφκελνη ζε επαθή κε ηνλ
χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, αθνχ φκσο εμεγήζνπκε φηη ζπλδηνξγαλψλνπκε
ζηνρεπκέλεο δξάζεηο θαη φρη ζπλεζηζκέλεο ηππηθέο εθδειψζεηο. Καηεπζπλφκαζηε
πξνο ηελ εμσηεξίθεπζε ηεο εξγαζίαο πνπ παξάγεηαη ζην ζρνιείν αμηνπνηψληαο ηηο
δεμηφηεηεο φισλ καο. Πξνρσξάκε γηα παξάδεηγκα ζηελ έθδνζε εκεξνινγίνπ κε ζέκα
ηα έξγα ησλ παηδηψλ εθφζνλ ππάξρνπλ κέιε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ πνπ είλαη
επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνη θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ αθηινθεξδψο. Πξνηείλσ
επίζεο εθδήισζε ππνδνρήο ησλ λέσλ καζεηψλ, αληίζηνηρε εθδήισζε απνθνίηεζεο
θαη νκηιία/ελεκέξσζε απφ εηδηθνχο γηα έλα ζέκα πνπ ζα επηιέμνπκε απφ θνηλνχ κε
ηνλ χιινγν Γνλέσλ.
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Η θνηλή δξάζε κε ην χιινγν Γνλέσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιχηηκε θαη ζην
δήηεκα ηεο βειηίσζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ ζρνιείνπ. Τπνζέησ φηη ε κε ηθαλνπνηεηηθή
εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δπζθνιέςεη ηηο πξνζπάζεηέο ζαο
ψζηε λα πεηζηεί ε Απηνδηνίθεζε λα δηνρεηεχζεη ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηεο,
ηνπο νπνίνπο πξνθαλψο θαηέλεηκε φπνπ δηέβιεπε φηη ζα ππήξρε έλα θαιχηεξν
απνηέιεζκα. Η θαθή εηθφλα πνπ εμέπεκπε ην ζρνιείν δελ ελέπλεπζε ηνπο αξκφδηνπο
κε απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζε νξηζκέλσλ ειιείςεσλ. Απφ ζήκεξα θηφιαο
ζπγθξνηείηαη έλα θιηκάθην κε εθπξνζψπνπο ησλ δχν πιιφγσλ (Γηδαζθφλησλ θαη
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ) ψζηε λα επηζθεθηεί ηνλ Γήκαξρν θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο κε ζηφρν λα εθζέζεη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπκε γηα
αλαζηξνθή ηνπ θιίκαηνο θαη λα αηηεζεί ηελ πιηθή ππνζηήξημε ηεο πξνζπάζεηάο καο.
Δίκαη βέβαηνο φηη, εθφζνλ νη αξρέο ηεο πφιεο δηαπηζηψζνπλ έλα λέν πλεχκα γηα ηε
ζρνιηθή καο κνλάδα θαη πεηζηνχλ γηα ηηο πξνζέζεηο καο, ζα αληαπνθξηζνχλ
ζπκβάιινληαο ζηε λέα πξνζπάζεηα.

2.4 Επιμόπθωζη, παπακίνηζη και ένηαξη ηων νέων εκπαιδεςηικών
Καηά ηηο ζπδεηήζεηο καο δηέθξηλα θάηη θαηλνκεληθά αληηθαηηθφ. Η αγσλία ηεο
πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζαο αλάπηπμεο ζπλππάξρεη κε ην αζζελέο
ελδηαθέξνλ ζαο γηα ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο. Πξνθαλψο ζεσξείηε
φηη ε επαλεμέηαζε ησλ παηδαγσγηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, φηαλ δε
ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηθέο ζαο ηδέεο θαη δε ζέβεηαη ηηο πξνζσπηθέο ζαο δεμηφηεηεο
θαη ζηάζεηο, δελ είλαη ειθπζηηθή. ην βαζκφ πνπ σο ζπλάδειθνη κνπ επηηξέπεηε λα
αλαθεξζψ ζην ζέκα απηφ, θαζψο αλαγλσξίδσ ηελ πξνζσπηθή θαη ιεπηή δηάζηαζε ηεο
επηκφξθσζεο, ζα επηζπκνχζα λα επηιέμνπκε καδί νξηζκέλα ζεκηλάξηα ηα νπνία ζα
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παξαθνινπζήζνπκε επίζεο καδί, αθφκε θαη αλ ρξεηαζηεί λα επαλαιάβσ θάπνηα
ζεκηλάξηα. Πξνηίζεκαη λα ζαο ζπλνδεχζσ έηζη ψζηε λα δπλακψζνπκε ηε θσλή καο
θαη λα ηνλίζνπκε ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη ε επηκφξθσζε πξέπεη λα αμηνπνηείηαη σο
ζεζκφο ππνζηήξημεο θαη απνηειεζκαηηθήο πξνψζεζεο εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη
κεηαξξπζκίζεσλ θαη φρη απιά σο έλα «ζπκπιήξσκα» ή «παξαθνινχζεκα» ηεο
βαζηθήο εθπαίδεπζεο. Θα ήζεια φκσο λα γλσξίδεηε φηη ηελ άπνςε απηή
ελζηεξλίδνληαη πιένλ ζρεδφλ φια ηα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξνο
επράξηζηε έθπιεμή ζαο ζα ηελ αθνχζεηε ζρεδφλ φινη φζνη απνθαζίζεηε λα
ζπκκεηάζρεηε ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, αλαζεσξψληαο ηελ πεπνίζεζή ζαο φηη
δε ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ζαο. Γηα λα κελ ππάξρνπλ φκσο αθξαίεο πξνζδνθίεο
πξέπεη λα αλαγλσξίδνπκε φηη ηα ζεκηλάξηα θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε δε κπνξνχλ λα
ζπκβάιινπλ απφ κφλα ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή, κπνξνχλ φκσο λα
απνηειέζνπλ έλα κέξνο απηήο ή ηνλ κνριφ εηζαγσγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ
(Μαπξνγηψξγνο, 1999), θάηη ην νπνίν ε ζρνιηθή καο κνλάδα έρεη ηδηαίηεξε αλάγθε.
Η επηκφξθσζε δχλαηαη λα αλνίμεη δξφκνπο ψζηε λα απμήζνπκε ην ελδηαθέξνλ
ησλ καζεηψλ εληφο ηεο ηάμεο. ήκεξα δαπαλνχκε ηνλ δηδαθηηθφ καο ρξφλν ζε ηάμεηο
πνπ ζπκίδνπλ ζεξκνθήπην, πεξηραξαθσκέλνη θαηά θάπνηνλ ηξφπν απφ ην ππφινηπν
ζρνιείν. Ωο απνηέιεζκα δελ έξρεηαη κφλν ε αίζζεζε ηνπ θνξεζκνχ ζε εζάο θαη
ζηνπο καζεηέο αιιά θαη ε αίζζεζε ηεο κνλαρηθφηεηαο θαη ηεο δπζθνιίαο, ηδηαίηεξα
γηα ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο, ν νπνίνη ζην ζρνιείν καο είζηε πνιινί. Σν ζηπι ηεο
δηδαζθαιίαο ζηε ρψξα καο είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ην κεησπηθφ, ην νπνίν θη εγψ
πηνζεηψ φηαλ πξέπεη λα πξνεηνηκάζσ καζεηέο γηα ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο,
έρνληαο ιίγεο δηαζέζηκεο ψξεο γηα ηνλ φγθν ηεο ζπγθεθξηκέλεο χιεο. ηηο κηθξφηεξεο
φκσο ηάμεηο έρνπκε ην πεξηζψξην λα πεηξακαηηζηνχκε θαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
πην δσληαλφ πεξηβάιινλ. Δδψ ε επηκφξθσζε κπνξεί λα ζηαζεί πνιχηηκε. αο
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πξνηείλσ λα πηνζεηήζνπκε θαη άιια ζηπι δηδαζθαιίαο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
νπνίσλ ππάξρεη ηφζν ε αλάγθε, θαζψο δε κπνξνχκε λα παξαηεξνχκε απαζείο λα
ζπξξηθλψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ καο, φζν θαη ν πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο,
ν νπνίνο πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά ζηελ απνζήθε ηελ αμηνπνίεζή ηνπ. Δλδερνκέλσο
θνβφκαζηε φηη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο ζπλεπάγνληαη ιηγφηεξν ηππηθή
κνξθή ηάμεο θαη ίζσο θάπνηα νριαγσγία, αλ φρη αλαζηάησζε απφ πιεπξάο ησλ
καζεηψλ, απηφ φκσο δελ «ηζαιαθψλεη» ην πξνθίι καο εθφζνλ εληάζζεηαη ζε έλα
πιαίζην ην νπνίν έρνπκε πξνδηαγξάςεη κε ζαθήλεηα ζηνπο καζεηέο καο. Η
δηδαζθαιία πξέπεη λα απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα ζέκαηα ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ
πιιφγνπ θαη φρη απαγνξεπκέλε παξαβίαζε ηεο ηδηψηεπζεο ησλ ζπλαδέιθσλ, ψζηε ν
θνηλφο πξνβιεκαηηζκφο λα εληζρχεη έλα πλεχκα πεηξακαηηζκνχ αληί ηεο ζπληήξεζεο
ηνπ παξαδνζηαθνχ θνξκαιηζκνχ (Καηζνπιάθεο, 1999). Έρεηε βέβαηα εθθξάζεη ηελ
άπνςε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζηε δηδαζθαιία δελ εθηηκάηαη απφ ηνπο θνξείο ζηε
ρψξα καο θαη φηη ην πεξηβάιινλ δελ επλνεί ηε δεκηνπξγία θαη ηε δνθηκή λέσλ ηδεψλ.
Απηφ φκσο δελ απνηειεί ειιεληθφ θαηλφκελν. χκθσλα κε ηνπο Burnard and White
(2008) θαη Olivant (2015), ε δηαπίζησζε είλαη θνηλή γηα πνιιά εθπαηδεπηηθά
ζπζηήκαηα θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί θξαηψλ κε παξάδνζε ζηελ Παηδεία δειψλνπλ φηη
θαηαπλίγεηαη ε δηάζεζε πξσηνβνπιίαο ηνπο, φηη ηα ηαιέληα ηνπο θαη νη δεμηφηεηέο
ηνπο παξακέλνπλ αλαμηνπνίεηα θαη δε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Θέηνπκε σο ζηφρν δπν πξφηππεο δηδαζθαιίεο γηα ηε
θεηηλή ρξνληά ψζηε λα θέξνπκε ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν
κέζσ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ.
Δίηε ινηπφλ ππάξρεη εκπεηξία είηε φρη, ε απνκφλσζε δε βνεζά. Ιδηαίηεξα φκσο
γηα ηελ πεξίπησζε ησλ λενδηφξηζησλ ζπλαδέιθσλ ζα ήζεια λα πξνηείλσ σο
εμσδηδαθηηθά θαζήθνληα ηα πην απιά ψζηε λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα αθνκνηψλνπλ
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ζηαδηαθά ηα δεδνκέλα. Σν έξγν πνπ ηνπο αλαινγεί εληφο ηεο δηεηίαο ζα ηνπο αλαηεζεί
ζην αθέξαην, ζα πξνζηίζεηαη φκσο κε θάπνηα δηαδνρηθφηεηα ζην πιαίζην κηαο
ιεινγηζκέλεο επαγγεικαηηθήο θνηλσληθνπνίεζεο (Καηζνπιάθεο, 1999). Παξάιιεια,
νη λένη ζπλάδειθνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλαληήζεηο πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηνλ
πξντζηάκελν ησλ ζεκάησλ εθπαίδεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο αιιά θαη κε ηνπο ζρνιηθνχο
ζπκβνχινπο ψζηε λα απνζαθεληζηνχλ πιήξσο νη νδεγίεο πνπ έρνπλ ιάβεη. Θα ήζεια
λα ελζαξξχλσ ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο λα δεηήζνπλ απφ ηνπο ζρνιηθνχο
ζπκβνχινπο, αιιά θαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, λα
παξαθνινπζήζνπλ κηα ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία ηελ νπνία ζα ζπλνδεχζεη κηα
ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία ή θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηθήο ηνπο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ
ζχκβνπιν ή ηνλ έκπεηξν ζπλάδειθν, έηζη ψζηε λα ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε
αλαηξνθνδφηεζε. Η επίηεπμε ελφο θιίκαηνο εμσζηξέθεηαο είλαη απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε ψζηε λα θηλεηνπνηεζνχλ ζε γλσζηηθφ επίπεδν νη καζεηέο, λα
αλαθαιχςνπλ λέα ελδηαθέξνληα ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ θαη λα αθνκνηψζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηελ νπνία πξνζπαζνχκε λα
πηνζεηήζνπκε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε επζχλε γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ λέσλ
ζπλαδέιθσλ απνηειεί ππφζεζε νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ε επζχλε γηα
ηελ ελίζρπζε αιιά θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνιφγεζε δηαρέεηαη ζε φιν ην χιινγν ησλ
Γηδαζθφλησλ. Οη λένη ζπλάδειθνη δηαηεξνχλ θπζηθά ην δηθαίσκα ησλ ζπλαληήζεσλ
θαη ηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο αλά νκάδεο εηδηθνηήησλ ψζηε λα επηηχρνπλ ηε
δεκηνπξγία κεραληζκψλ ακνηβαίαο ελίζρπζεο, πέξα βέβαηα απφ ηελ αλάπηπμε
θνηλσληθψλ δεζκψλ (Καηζνπιάθεο, 1999).
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2.5 Οι αλλαγέρ ζηο δίκηςο επικοινωνίαρ και η μεηάβαζη ζηο ανοισηό
επικοινωνιακό κλίμα
Έλαο αθφκε ηνκέαο πνπ πξέπεη λα αιιάμεη έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγαλσηηθή
επηθνηλσλία, ε νπνία εληφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ έρεη, φπσο γλσξίδεηε,
ηδηαίηεξε βαξχηεηα. Οθείινπκε φινη καο λα εξγαζηνχκε ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα
εκπφδηα ηα νπνία έρνπλ ήδε δηαπηζησζεί θαηά ηηο πξνζσπηθέο καο ζπδεηήζεηο. Κνηλή
ήηαλ ε απαίηεζε φισλ ζαο γηα πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε, πξάγκα ην νπνίν θξίλσ θη
εγψ απαξαίηεην, φρη κφλν γηα λα απμήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη γηα λα κεηψζνπκε ηηο αλάγθεο ηεο αλεπίζεκεο
πιεξνθφξεζεο. Σν δίθηπν επηθνηλσλίαο αιιάδεη. Πξνηείλσ ην δίθηπν «φια ηα
θαλάιηα» ψζηε ε πιεξνθφξεζε λα αξρίζεη λα απνηειεί ηε δχλακε φισλ καο θαη φρη
νξηζκέλσλ. Η ξνή ηεο πιεξνθφξεζεο εθηφο ησλ γξακκψλ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο
θπζηθά δελ απαγνξεχεηαη θαη δε γίλεηαη λα απαγνξεπηεί, γλσξίδνπκε φκσο φηη φζν
πην πεξηνξηζκέλεο είλαη νη επίζεκεο πιεξνθνξίεο ηφζν πεξηζζφηεξν δεκηνπξγείηαη ε
αλάγθε γηα αλεπίζεκε επηθνηλσλία (Αζαλαζνχια-Ρέππα, 1999), ε νπνία κάιηζηα δελ
είλαη πάληνηε αθξηβήο.
Πηζηεχνληαο αθξάδαληα ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ
πνξεία ηνπ ζρνιείνπ, ζαο ελζαξξχλσ λα εληζρχζεηε ηε ξνή ηεο αλνδηθήο
επηθνηλσλίαο, φρη επεηδή δελ έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δηεθπεξαηψλεηε επηηπρψο ηα
δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ αιιά επεηδή πξέπεη φινη καο λα γλσξίδνπκε ηε δξάζε
θάζε ζπλαδέιθνπ θαη ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ν θαζέλαο καο δηνρεηεχεη ελέξγεηα.
Θα βνεζήζεη επίζεο ζηελ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ κε
νξζνινγηθφ ηξφπν. ηφρν καο απνηειεί ε κεηάβαζε απφ ην ζεκεξηλφ θιεηζηφ ζε έλα
αλνηρηφ επηθνηλσληαθφ θιίκα, κε ηζφηηκεο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο θαη θαζηέξσζε δπν
επηθνηλσληαθψλ κεζφδσλ, ηεο αλνδηθήο επηθνηλσλίαο κέζσ πξνηάζεσλ/εηζεγήζεσλ
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θαη ηεο πνιηηηθήο ησλ αλνηρηψλ ζπξψλ. Σν κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη έλα θιίκα
ζπλεξγαζίαο, αιιεινζεβαζκνχ θαη θαηαλφεζεο, πξάγκα φρη ηφζν δχζθνιν φπσο
ζχληνκα ζα δηαπηζηψζεηε!

3. Σςμπεπάζμαηα
Δπεηδή ζην ζρνιείν δηαπηζηψλνληαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη
θπξίσο ζηελ έιιεηςε πξσηνβνπιηψλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά θαη ζε
δπζιεηηνπξγίεο, πξνηείλεηαη έλα πιαίζην δξάζεσλ ψζηε ε ζρνιηθή κνλάδα λα
κεηεμειηρζεί ζε έλα δσληαλφ θαη δπλακηθφ νξγαληζκφ. χκθσλα κε ηνπο Hargreaves
and Dawe (1990) νη δείθηεο ηεο ζχγρξνλεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο πνπ καξηπξνχλ
πξνψζεζε ηεο αιιαγήο θαη πλεχκα βειηίσζεο ζην ζρνιείν είλαη ν βαζκφο θαη ε θχζε
ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία, ε έθηαζε ηεο
παξαηήξεζεο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε, ν ζπλεξγαηηθφο παηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο θαη
ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Κηλνχκελνη πιένλ πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε ίζσο αηζζαλζνχκε φηη θάπνηα ζηηγκή ε πξνζπάζεηα ζα θαληάδεη επίπνλε
θαη απνζαξξπλζνχκε. Οξηνζεηψληαο φκσο ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηηο
νπνίεο ζήκεξα δεζκεπφκαζηε, ηνλίδνπκε φηη άλζξσπνο είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο
ζπληειεζηήο ηνπ εγρεηξήκαηφο καο θαη έρεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο νη νπνίεο ζα
γίλνπλ ζεβαζηέο. Σειηθά, ζε θάζε πεξίπησζε, αμίδεη λα πξνζπαζήζνπκε λα
αιιάμνπκε ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ψζηε λα ζπκβαδίζεη ζχληνκα κε ην δηθφ καο
φξακα αληί λα καρφκαζηε κέζα ζην ζεκεξηλφ status quo λα θάλνπκε αιιαγέο
(Παζηαξδήο, 2004).
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