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Περίληψη: Όταν οι δάσκαλοι λένε ότι συνεργάζονται εννοούν πολλά και διαφορετικά 

πράγματα. Η ποιότητα των σχέσεων των διδασκόντων επηρεάζεται από τη διάρθρωση, την οργάνωση, 

τη διοίκηση και τη λειτουργία του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος. Παρά τα οφέλη της, η 

συνεργασία δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί, καθώς συχνά προκύπτουν εμπόδια. Υπάρχουν 

διάφορες προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στη χώρα μας σε μία προσπάθεια βελτίωσης 

του κλίματος συνεργασίας μεταξύ των δασκάλων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης. Με τη συνεργασία μπορεί να «οικοδομηθεί» κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα 

μπορούσε να «κατασκευάσει» ο καθένας από εμάς ακολουθώντας μια μοναχική πορεία. 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαιδευτικοί, συνεργασία, αλληλεπίδραση, οφέλη, εμπόδια.  

1. Εισαγωγή 

Όταν οι δάσκαλοι λένε ότι συνεργάζονται εννοούν πολλά και διαφορετικά πράγματα. 

Άλλοτε αναφέρονται στη συνδιδασκαλία στην ίδια αίθουσα, άλλοτε, με τον ίδιο όρο 

περιγράφουν τις συσκέψεις στις οποίες συμμετέχουν με θέμα συζήτησης την πρόοδο 

ή/και προβλήματα των μαθητών τους. Επίσης, άλλες φορές αναφέρονται στις από 

κοινού προσπάθειες με τους συναδέλφους, για θέματα βελτίωσης της υποδομής και 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας, του σχολικού περιβάλλοντος, της γενικότερης 

οργάνωσης της σχολικής μονάδας, της στάσης απέναντι σε συλλόγους, τοπικούς 

φορείς κ.τ.λ. (Καραγιάννη, 2012). 

Η πολυσημία της λέξης συνεργασία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σύγχυση 

επειδή αναφέρεται στο πώς οι δάσκαλοι διεκπεραιώνουν ένα συγκεκριμένο έργο ή 

μια δραστηριότητα και όχι στη φύση του σκοπού της δραστηριότητας. Ο ορισμός των 

Friend & Cook (1991) για την έννοια της συνεργασίας είναι σκόπιμα γενικός και 

λαμβάνει υπόψη αυτή τη συνθήκη: Η συνεργασία μεταξύ προσώπων είναι ένα είδος 

άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ τουλάχιστον δύο ατόμων που εθελοντικά έχουν 

προσφερθεί για την από κοινού λήψη αποφάσεων και την κοινή εργασία προς την 

κατεύθυνση της επίτευξης ενός σκοπού. Στα χαρακτηριστικά της έννοιας της 

συνεργασίας μεταξύ των δασκάλων συγκαταλέγονται στα ακόλουθα (Cook & Friend, 

1991): 

Είναι εθελοντική: Μπορεί μεν να επιβάλλεται στους δασκάλους να εργάζονται 

πολύ κοντά, αλλά κανείς δεν μπορεί να τους επιβάλλει τη συνεργασία. Η δουλειά σε 

συνεργασία είναι εθελοντική και συνειδητή επιλογή και γι’ αυτό συχνά φέρει τα 

χαρακτηριστικά της άτυπης συνεργασίας. 

Βασίζεται την ιδέα της ισότητας: Οι δάσκαλοι που συνεργάζονται πιστεύουν 

ότι η συνεισφορά όλων είναι της ίδιας αξίας. Η ποσότητα και η φύση της 

συνεισφοράς ενός εκάστου ίσως να διαφέρει, ωστόσο οι δάσκαλοι αναγνωρίζουν ότι 

αυτό που ο καθένας προσφέρει είναι ουσιαστικό για το σύνολο της προσπάθειας. 
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Απαιτεί κοινό σκοπό: Οι δάσκαλοι συνεργάζονται, όταν μοιράζονται ένα κοινό 

σκοπό. Αν εργάζονται σε τμηματικούς στόχους, μπορεί να συμβεί δυσκολία στην 

επικοινωνία τους και ματαίωση της συνεργασίας. 

Περιλαμβάνει κοινή υπευθυνότητα για αποφάσεις κλειδιά: Μολονότι οι 

εκπαιδευτικοί μπορεί να διαιρούν το κοινό προς επίτευξη έργο σε μέρη, ο καθένας 

είναι ισότιμος εταίρος στη λήψη των θεμελιωδών αποφάσεων, ως προς τις 

δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν. Αυτή η κοινή υπευθυνότητα ενισχύει την 

αίσθηση της ισότητας που υφίσταται μεταξύ των συναδέλφων. 

Περιλαμβάνει κοινή ευθύνη για τα αποτελέσματα: Αυτό το χαρακτηριστικό 

προκύπτει άμεσα από την κοινή υπευθυνότητα. Έτσι, εάν οι δάσκαλοι μοιράζονται 

την υπευθυνότητα για τις αποφάσεις κλειδιά, πρέπει να μοιράζονται και τα 

αποτελέσματα των αποφάσεών τους, είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά. 

Βασίζεται σε κοινά μέσα: Ο κάθε δάσκαλος που συμμετέχει  σε μια συλλογική 

προσπάθεια διαθέτει και κάποιο μέσο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αίσθηση μιας 

αναπτυσσόμενης δέσμευσης και της ενίσχυσης της ιδέας της ισότητας. Ως μέσα 

μπορεί να εκληφθούν ο χρόνος, η ειδίκευση σε ένα τομέα, ο χώρος που μπορεί να 

διαθέτει κάποιος, ο εξοπλισμός και άλλα παρόμοια. 

Αναπτύσσει αρετές: Η συνεργασία βασίζεται στην πεποίθηση της αξίας της 

κοινής λήψης αποφάσεων, της εμπιστοσύνης και του σεβασμού μεταξύ των εταίρων. 

Εντούτοις, αν και κάποια από αυτά τα στοιχεία είναι προαπαιτούμενα -έως ένα 

βαθμό- δεν είναι κεντρικά ζητούμενα σε αρχικές φάσεις της συνεργατικής σχέσης. 

Όσο οι δάσκαλοι γίνονται πιο έμπειροι στη συνεργασία τους, η σχέση μεταξύ τους 

χαρακτηρίζεται από σεβασμό και εμπιστοσύνη που μεγαλώνει και τόσο πιο 

επιτυχημένα εξελίσσεται η συνεργασία. 

Η συνεργασία μεταξύ των δασκάλων διακρίνεται στην: α) Άμεση συνεργασία: 

Είναι αυτή που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην 

ίδια αίθουσα διδασκαλίας (συνδιδασκαλία). Στη χώρα μας αυτή η μορφή 

συνεργασίας υφίσταται στην περίπτωση που στην τάξη υπάρχουν παιδιά με ειδικές 

ανάγκες. β) Έμμεση συνεργασία: Πραγματοποιείται πριν ή μετά το σχολικό ωράριο ή 

και κατά την περίοδο του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων. Οι δάσκαλοι και το 

υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό συνεδριάζουν και συζητούν για παιδαγωγικά 

ζητήματα και όπου απαιτείται προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις, στη βάση της 

κοινής συμφωνίας. 

2. Ο ρόλος της συνεργασίας-αλληλεπίδρασης των δασκάλων στη διαμόρφωση 

της προσωπικής τους θεωρίας. 

Η προσωπική θεωρία των δασκάλων είναι ένα θεωρητικό σύστημα ιδεών, 

πεποιθήσεων, παραδοχών, αξιών και στάσεων, το οποίο, όμως, τις περισσότερες 

φορές βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή, διότι διαμορφώθηκε, χωρίς συνειδητή 

προσπάθεια συστηματικοποίησης, μέσα από τις εμπειρίες που είχαν οι δάσκαλοι ως 

μαθητές και κυρίως μέσα από τη διδακτική τους εμπειρία. 

Η ανάγκη μελέτης της προσωπικής θεωρίας των δασκάλων προκύπτει από τη 

γενική παραδοχή ότι είναι αδύνατη η διατύπωση μιας ενιαίας εκπαιδευτικής θεωρίας 

διαμορφωμένης, κατά τα θετικιστικά πρότυπα, που να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Η σπουδαιότητα, μάλιστα, της προσωπικής θεωρίας ενισχύεται από τη 
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διαπίστωση ότι, παρόλο που τις περισσότερες φορές βρίσκεται σε λανθάνουσα και 

ασυστηματοποίητη μορφή, επηρεάζει αποφασιστικά όχι μόνο την εκπαιδευτική 

πράξη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός προσλαμβάνει την 

επιστημονική γνώση που αφορά στα θέματα της εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2001).  

Ως κυριότεροι παράγοντες στη δημιουργία της προσωπικής θεωρίας μπορούν 

να θεωρηθούν οι ακόλουθοι: α) Η επιστημονική γνώση, έτσι όπως αυτή παρέχεται 

στον εκπαιδευτικό σε θεωρητικό πλαίσιο αλλά και ως αποτέλεσμα της παιδαγωγικής 

έρευνας (διεθνούς και εγχώριας) στη διάρκεια της πανεπιστημιακής τους κατάρτισης 

και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. β) Η προσωπική 

πρακτική γνώση που βασίζεται στην καθημερινή διδακτική εμπειρία και στο 

γενικότερο εκπαιδευτικό περιβάλλον (μαθητές, σύστημα διοίκησης, γονείς, 

συνάδελφοι κ.τ.λ.). 

Οι Aston & Hyle (1997), στην εργασία τους περί των κοινωνικών 

εκπαιδευτικών δικτύων, τόνισαν τη σημασία αυτών τόσο στη δόμηση της προσωπικής 

θεωρίας από τον κάθε δάσκαλο όσο και στις εκπαιδευτικές αλλαγές γενικότερα. Οι 

ερευνητές προσδιόρισαν πέντε τομείς στους οποίους τα κοινωνικά αυτά δίκτυα 

προσδιορίζουν την προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών: α) Στην αυτοεικόνα που 

έχει ο κάθε δάσκαλος και στον αυτοπροσδιορισμό του ρόλου και των ευθυνών του 

μέσα στην τάξη και στη σχολική κοινότητα, β) στο γενικότερο παιδαγωγικό 

προσανατολισμό του δασκάλου, ο οποίος απηχεί τη φιλοσοφία, τις στρατηγικές, το 

ρόλο και το σκοπό του σχολείου στην κοινωνία, γ) στον τομέα της ειδικής διδακτικής 

που περιλαμβάνει τις απόψεις περί της σημασίας καθενός από τα διδασκόμενα 

μαθήματα και τις ενδεδειγμένες κατά τον εκπαιδευτικό μεθόδους διδασκαλίας τους, 

δ) στην πεποίθηση του δασκάλου σχετικά με το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, και ε) στο 

πώς ο κάθε εκπαιδευτικός βλέπει το εκάστοτε σχολικό περιβάλλον, την κουλτούρα, 

το κλίμα, τη φυσιογνωμία και την αποστολή του συγκεκριμένου σχολείου στο οποίο 

εργάζεται. Η έρευνά τους καταδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

δηλαδή της συνεύρεσης, της δημιουργίας ισχυρών δεσμών (strong ties) και της 

ανταλλαγής απόψεων των εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και ειδικοτήτων ή 

της τροποποίησης των παραδοσιακών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με 

τους προαναφερθέντες τομείς.  

3. Η ελληνική πραγματικότητα 

Το θεσμοθετημένο είδος συνεργασίας που εφαρμόζεται στη χώρα μας και φέρει τα 

χαρακτηριστικά της έμμεσης συνεργασίας καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 

Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1340 

τ.Β/16-10-2002 με τίτλο «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών 

μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων». 

Η ποιότητα των σχέσεων των διδασκόντων επηρεάζεται από τη διάρθρωση, 

την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του εκάστοτε εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Στην Ελλάδα η όλη διάρθρωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος ακολουθεί 

πυραμοειδή οργάνωση σε επίπεδο περιφέρειας και σχολικής μονάδας. Οδεύοντας 

προς την κορυφή της πυραμίδας απαντώνται ο διευθυντής σχολικής μονάδας και ο 
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Διευθυντής Εκπαίδευσης. Στη βάση βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αν και εκ 

του νόμου έχουν δυνατότητα άσκησης διοικητικού ελέγχου μέσω του συλλογικού 

τους οργάνου (σύλλογος διδασκόντων, συνδικαλιστικοί φορείς κ.ά.), εντούτοις είναι 

δέκτες -και εν πολλοίς εκτελεστές- των άνωθεν εντολών. Με την εμπλοκή 

γραφειοκρατικών δυσχερειών, πιέσεων και απαιτήσεων εκ μέρους στελεχών της 

διοίκησης οι σχέσεις αυτές συχνά δυναμιτίζονται, με αντίκτυπο τόσο στο κλίμα της 

σχολικής μονάδας όσο και με τις σχέσεις με τους γονείς και φυσικά στους ίδιους τους 

μαθητές. 

Αν και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται πλήθος 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων παιδαγωγικού 

ενδιαφέροντος και παρόλο που όλο και περισσότεροι δάσκαλοι ενδιαφέρονται για την 

αυτοβελτίωσή τους, η μεταξύ τους αλληλεπίδραση επί εκπαιδευτικών ζητημάτων 

εντός του σχολείου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και οι σχέσεις τους 

χαρακτηρίζονται από δημοσιοϋπαλληλική τυπικότητα και διεκπεραιωτικό πνεύμα 

(Καραγιάννη, 2012). 

 

3.1. Η σχέση του δασκάλου με το διευθυντή 

Ο διευθυντής είναι ο επικεφαλής του σχολείου, εκτελεί τις εντολές του 

εργοδότη-κράτους, επιβλέπει την τήρηση των εντολών αυτών και λειτουργεί ως 

σύνδεσμος μεταξύ του σχολείου και των εκπαιδευτικών αρχών. Ωστόσο, ο ρόλος του 

περιλαμβάνει και πλήθος ανεπίσημων δικαιοδοσιών, όπως για παράδειγμα αυτές που 

αφορούν στις δια-προσωπικές σχέσεις με τους δασκάλους, στις μικροπαρατηρήσεις, 

στις παραινέσεις, στις μικροεξυπηρετήσεις, στην εκτόνωση εντάσεων μεταξύ των 

συναδέλφων, μεταξύ γονέων και δασκάλων, μεταξύ γονέων κ.τ.λ. Ανεξάρτητα όμως 

από τις επίσημες ή ανεπίσημες δικαιοδοσίες του, ο διευθυντής δεν περιβάλλεται στα 

μάτια των δασκάλων από σημαντική ισχύ. Μολονότι θεωρείται ως εκπρόσωπος της 

εξουσίας και ως γρανάζι της γραφειοκρατίας και τις περισσότερες φορές τοποθετείται 

στο επίπεδο του απλού συναδέλφου. Φαίνεται ότι η εποχή που η θέση του 

περιβαλλόταν από αίγλη και ανυπέρβλητο κύρος έχει παρέλθει και ο δάσκαλος 

θεωρεί ότι δεν τον χωρίζει μεγάλη απόσταση από το διευθυντή του (Φασούλης, 2000, 

σ. 417). 

 

3.2. Η σχέση του δασκάλου με το σχολικό σύμβουλο 

Στο απώτερο παρελθόν ο επιθεωρητής είχε μεγάλη ισχύ. Απόρροια αυτής της 

ισχύος ήταν η δυνατότητά του να επιβάλλει στο διδακτικό προσωπικό αυστηρές 

επιταγές που αφορούσαν στην καθημερινή άσκηση του διδακτικού έργου και όχι 

μόνο. Με το νόμο 1304/82 ο επιθεωρητής αντικαταστάθηκε με το θεσμό του 

σχολικού συμβούλου. Έργο του σχολικού συμβούλου είναι η επιστημονική–

παιδαγωγική καθοδήγηση και συμμετοχή στην αξιολόγηση και στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστημονική έρευνα 

στο χώρο της εκπαίδευσης (Ν. 1304/82, άρ. 1.1). Οι δάσκαλοι του ελληνικού 

σχολείου εξέλαβαν θετικά την αλλαγή αυτή, διότι ο επιθεωρητής αποτελούσε 

τροχοπέδη στην ανάπτυξη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας εκ μέρους τους, ερμήνευε τις 

επιταγές της πολιτείας υπερβαίνοντας συχνά τα όρια των καθηκόντων του και 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

ISSN 1790-8574  5 

 

επέβαλλε την κρατική ιδεολογία προωθώντας το ατομικό του συμφέρον. Ο έλεγχος 

επεκτεινόταν και στην προσωπική ζωή των δασκάλων και αν προσθέσει κανείς και 

την -συχνά- ελλιπή ή παρωχημένη επιστημονική του κατάρτιση καθιστούσε δυσχερή 

τη συνεργασία με το δάσκαλο και άκυρο τον επιστημονικό διάλογο μαζί του. 

Με τις νέες σχέσεις που βασίζονται στην καλή πίστη και στην ανταπόκριση 

του συμβούλου στις εκπαιδευτικές ανάγκες του επαγγέλματος των δασκάλων, ο 

δάσκαλος έπαψε να αισθάνεται ότι εργάζεται υπό καθεστώς φόβου και απειλής. Η 

καθοδήγηση στα εκπαιδευτικά ζητήματα θεωρείται απαραίτητη συνιστώσα της 

διεκπεραίωσης του έργου τους. Γι’ αυτό και ο σύμβουλος προβάλλεται ως βοηθός, 

συνεργάτης και συνάδελφος, ο οποίος κατευθύνει, προτείνει, ενημερώνει και 

καθοδηγεί το δάσκαλο, όπου αυτός δυσκολεύεται ή νιώθει ανεπαρκής ή άπειρος. 

Σημείο ενδεχόμενης τριβής, ωστόσο, όταν ο σύμβουλος ενδέχεται να συμμετέχει σε 

σχήματα αξιολόγησης του δασκάλου. Οι δάσκαλοι βλέπουν με καχυποψία το 

ενδεχόμενο ο σύμβουλος να μετατραπεί σε κριτή τους, ο οποίος θα καθορίζει την 

επαγγελματική τους εξέλιξη. Υποστηρίζουν δε ότι οι ρόλοι της επιστημονικής 

καθοδήγησης και της αξιολόγησης είναι αντιφατικοί. Για το λόγο αυτό, στη θέση του 

συμβούλου «κριτή», προτείνουν τη βελτιωτική αξιολόγηση που θα επιτελείται από 

συλλογικά όργανα, στα οποία θα συμμετέχουν οι ίδιοι, διοικητικά στελέχη, 

πανεπιστημιακοί δάσκαλοι κ.ά.. 

4. Τα οφέλη από τη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων 

Η μάθηση και η διδασκαλία στο σχολείο επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Ένας 

από αυτούς είναι οι κοινωνικές σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας και 

συγκεκριμένα των διδασκόντων σε αυτή. Στη χώρα μας σπανίζουν οι έρευνες που 

εξετάζουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων αυτών και την επίδρασή τους στη 

μαθητική κοινότητα και τη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, ξένες έρευνες 

επισημαίνουν πολλαπλά οφέλη από τη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων, τα οποία 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ένα από τα πολλά υποσχόμενα οφέλη είναι η αυξανόμενη ευκαιρία για 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εκτέλεση της 

διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι που συνεργάζονται είναι πιο επιρρεπείς στο να 

συζητούν με τους συνάδελφούς τους τα σημεία του Α.Π. που τους δημιουργούν 

δυσκολίες. Εμφανίζονται, επίσης, πρόθυμοι να ανταλλάσσουν ιδέες, ώστε να 

επιλύουν τα διδακτικά τους διλήμματα (Goddard et al., 2010). Ως αποτέλεσμα, 

εμπλουτίζουν τις δεξιότητές τους για να τις χρησιμοποιήσουν κατόπιν στην τάξη 

και παρουσιάζουν την ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τις εφαρμογές τους. 

Όσο περισσότερο τα μέλη μιας σχολικής μονάδας συμμετέχουν σε συνεργατικές 

δραστηριότητες τόσο το αποτέλεσμα της διάχυσης της εμπειρίας εμπλουτίζει το 

σχολικό περιβάλλον (Berry, Daughtrey & Wieder, 2009). 

 Ένα άλλο όφελος είναι η καλλιέργεια της ευαισθησίας των δασκάλων σε σχέση με 

το ρόλο και τις αρμοδιότητες των άλλων. Είναι σύνηθες σε μερικά σχολεία να 

υποστηρίζεται από μερίδα εκπαιδευτικών ότι υπάρχει ανισοκατανομή των 

καθηκόντων τους (διδακτικών και μη) στο σχολείο. Όταν όμως σφυρηλατείται η 

συνεργασία, η αυξανόμενη κατανόηση τείνει να αναπτύσσει την επίγνωση ότι 
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όλοι οι συνάδελφοι εργάζονται με αφοσίωση και ισομερώς φέρουν σε πέρας το 

παιδαγωγικό τους έργο. (Nathan, 2008). 

 Η συνεργασία των εκπαιδευτικών έχει άμεση επίδραση και στους μαθητές, καθώς 

αυτοί επωφελούνται από τη διδασκαλία που σχεδιάζεται από δύο εκπαιδευτικούς. 

Η συνδυασμένη προσπάθεια από δύο δασκάλους είναι πιο ισχυρή από τις 

διδακτικές εφαρμογές που εκπονούνται από έναν (Goddard et al, 2010).  

Επιπλέον, είτε εκδηλώνεται με τη μορφή της κοινής διδασκαλίας είτε με τη 

συμμετοχή των δασκάλων σε διάφορες σχολικές ομάδες εργασίας, αποτελεί 

πρότυπο μίμησης για τους μαθητές (Berry, Daughtrey & Wieder, 2009) Κατά 

συνέπεια, οι μαθητές αποκτούν άλλη οπτική για τη μάθηση και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς (Cohen & Hill, 2001)  και καλύτερη κατανόηση σχετικά με τους 

μαθητές που έχουν ανάγκη από εξειδικευμένη βοήθεια. 

 Μια συνεργατική ηθική στα σχολεία είναι συμβατή με τη (μακρο)ορίζουσα στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες, όπως και στην 

παραγωγή και στους διάφορους οργανισμούς. Η έμφαση στη συνεργασία 

αποσκοπεί στη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών και στην ηθική και 

επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων. Βελτιωμένα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα καθώς και αυξανόμενη επαγγελματική ασφάλεια και ικανοποίηση 

είναι συνεπώς φυσικό να συνιστούν σημαντικούς στόχους στη σύγχρονη σχολική 

εργασία (Berry, Daughtrey & Wieder, 2009). 

 Η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων γενικής και ειδικής αγωγής 

μειώνει την αίσθηση της περιχαράκωσης και βελτιώνει την κατανόησή τους για 

τα προγράμματα σπουδών (Walther-Thomas, Bryant & Land, 1996). Περιορίζει 

το στιγματισμό των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς η συνεργασία 

συχνά σχετίζεται με διδακτικές πρακτικές εντός των κανονικών τάξεων 

(Murawski, & Dieker, 2004). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

σιγουρευτεί ότι οι ειδικές ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών δεν τονίζονται 

χωρίς λόγο και ότι η παρουσία τους είναι συμβατή με το περιβάλλον της τάξης. Η 

συνεργασία αυτή καθίσταται ουσιαστική, όταν βοηθά τους μαθητές να μεταβούν 

ομαλά σε μεγαλύτερη τάξη. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που παρακολουθεί 

ειδική τάξη και που πρόκειται να φοιτήσει σε τμήμα ένταξης την επόμενη χρονιά 

θα έχει πιθανόν λιγότερες δυσκολίες εάν οι δάσκαλοι συνεργαστούν και 

οργανώσουν ορθά τη μετάβασή του. Επίσης, κάποιος μαθητής με ειδικές ανάγκες 

που κρίνεται ότι δεν πρέπει να φοιτήσει σε ειδικό σχολείο είναι δυνατό –

περιστασιακά- να εντάσσεται σε ομάδες με άλλους μαθητές και να παρακολουθεί 

ειδικά σχεδιασμένη διδασκαλία που διεξάγεται εντός κανονικών τάξεων. Η 

εμπειρία και οι δεξιότητες που αποκομίζουν οι δάσκαλοι και των δύο κατηγοριών 

(γενικής και ειδικής αγωγής) από τέτοιες συνεργασίες μπορούν να εφαρμοστούν 

και σε άλλους μαθητές (Nathan, 2008 Lester & Evans, 2009). 

 

5. Τα εμπόδια στην επικοινωνία 

Παρά τα οφέλη της, η συνεργασίας δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί, καθώς 

προκύπτουν συχνά εμπόδια: 
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 Ένας πρώτος ανασταλτικός παράγοντας για συνεργασία είναι ο χρόνος. Σε αυτή 

τη διαπίστωση συμφωνούν οι εκπαιδευτικοί ακόμη και σε σχολεία που η 

συνεργασία είναι μέρος της κουλτούρας τους και της καθημερινής τους πρακτικής 

(Cook & Friend, 1991). Η έλλειψη χρόνου οδηγεί στη λήψη βιαστικών 

αποφάσεων και στην ανεπιτυχή λύση προβλημάτων λόγω εφαρμογής γρήγορων 

και πρόχειρων ιδεών. 

 Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα προκύπτει από την ανάγκη προετοιμασίας των 

εκπαιδευτικών για συνεργατικές προσεγγίσεις. Το δίλημμα που αντιμετωπίζουν 

πολλά σχολεία είναι το ακόλουθο. Όταν πρωτοτίθεται το θέμα της συνεργασίας, 

όλοι κοιτάζονται μεταξύ τους θεωρώντας ότι η συνεργασία είναι αυτονόητη. Το 

θέμα είναι ότι αν και πολλοί δάσκαλοι είναι «προικισμένοι» στο να λειτουργούν 

συνεργατικά, οι απαιτήσεις μιας επαγγελματικής συνεργασίας προϋποθέτουν 

λεπτές δεξιότητες επικοινωνίας και χειρισμού διενέξεων, τις οποίες οι δάσκαλοι 

ίσως να μην είχαν ποτέ χρειαστεί προηγουμένως. (Cook & Friend, 1991). 

 Ένα θέμα που πολλοί δάσκαλοι θέτουν ως κυρίαρχο είναι η απειλή που νιώθουν 

από τη συνεργασία και κυρίως αυτοί που αισθάνονται άνετα με μια «μοναχική» 

προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η παραδοσιακή θεώρηση 

πριμοδοτούσε τους δασκάλους που ήταν ικανοποιημένοι να δουλεύουν μόνοι 

τους, έχοντας μικρή έως ανύπαρκτη αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους τους. 

Οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι βρίσκουν την ιδέα της συνεργασίας τρομακτική. Ίσως 

φοβούνται ότι η συνεισφορά τους δεν είναι σημαντική ή ότι το κόστος του χρόνου 

που πρέπει να καταβληθεί είναι υψηλό ή ότι οι άλλοι δε θα αναγνωρίσουν τις 

ικανότητές τους (Laycock, Gable & Korinek, 1991 Darling-Hammond & 

Richardson, 2009). 

 Ένας ακόμη ανασταλτικός παράγοντας για συνεργασία είναι η πιθανότητα 

αυξημένης διενεκτικότητας μεταξύ των δασκάλων. Όταν οι εκπαιδευτικοί 

συνεργάζονται στενά, είναι πολύ πιθανό να αναδυθούν οι διαφορές τους. Πολλοί 

άνθρωποι αισθάνονται άβολα με τις διενέξεις και προτιμούν να παρακάμπτουν τις 

προστριβές που προκύπτουν παρά να συμμετέχουν σε αυτές. Ωστόσο, οι διενέξεις 

θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στη λίστα με τα οφέλη, δεδομένου ότι οι 

εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν πραγματικές ιδέες δια της πειθούς (Kruse & Louis, 

1997). 

 Τέλος διαπιστώνεται απροθυμία εκ μέρους των παλιών εκπαιδευτικών να δεχτούν 

τις ιδέες των νέων εκπαιδευτικών. Οι παλιοί εκπαιδευτικοί βιώνουν την παρουσία 

των νέων εκπαιδευτικών ως απειλή, καθώς είναι πιο καλά ενημερωμένοι για τις 

σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (Smith & Scott, 1990). 

 

6. Προτάσεις για την καλλιέργεια της αλληλεπίδρασης-συνεργασίας στις 

σχολικές μονάδες 

Μία από τις πιο εποικοδομητικές παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν 

ώστε να βελτιωθεί η διδασκαλία και η μαθησιακή διαδικασία των μαθητών είναι να 

ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των δασκάλων. Είναι ίσως ίσης σπουδαιότητας 

όσο και η ενίσχυσή της μεταξύ των μαθητών. Συνδιδασκαλίες, συνεργασία στo 

σχεδιασμό προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων στα πλαίσια της σχολικής μονάδας και 
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συνδυαστικά ωρολόγια προγράμματα είναι μερικά από τα παραδείγματα που 

προάγουν τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των δασκάλων. Για να επιτευχθεί αυτό 

πρέπει να υπάρχουν συχνές, συζητήσεις επί συγκεκριμένων εκπαιδευτικών θεμάτων 

που θα αποσκοπούν στη διερεύνηση των αποτελεσματικότερων διδακτικών 

πρακτικών, αφού προηγουμένως αναλυθούν οι αδυναμίες και τα προτερήματα των 

ήδη εφαρμοσμένων. Επίσης, η συνεργατική επίλυση προβληματικών καταστάσεων 

στο χώρο του σχολείου προάγει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, προς 

όφελος πάντα των μαθητών τους (Nathan, 2008). Οι προτάσεις που θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν στη χώρα μας σε μία προσπάθεια βελτίωσης του κλίματος συνεργασίας 

μεταξύ των δασκάλων, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

είναι οι ακόλουθες: 

 Συνεχείς και σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεδριάσεις του διδακτικού 

προσωπικού επί παιδαγωγικών ζητημάτων και προτάσεις για επίλυση των 

αναφυόμενων προβλημάτων (Kruse & Luis, 1997). Δυστυχώς τέτοιου είδους 

συνεδριάσεις στον τόπο μας είναι περιστασιακές, πρόχειρα οργανωμένες και 

αναλώνονται κυρίως σε ζητήματα λειτουργικά ή υπηρεσιακά. 

 Συνεργατικός σχεδιασμός, προετοιμασία και αξιολόγηση προγραμμάτων ή 

διδακτικών εφαρμογών (π.χ. σχεδίων εργασίας) από τους εκπαιδευτικούς της 

σχολικής κοινότητας. Επίσης δημιουργία και τήρηση ενός στρατηγικού σχεδίου 

που να αφορά στις προτεραιότητες του σχολείου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

(Berry, Daughtrey & Wieder, 2009). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την 

αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου (οικονομικό, 

τεχνολογικό, πολιτικό-νομοθετικό, κοινωνικό, δημογραφικά στοιχεία κ.ά.), την 

αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου (ανθρώπινο δυναμικό, 

υλικοτεχνική υποδομή, επίπεδο μαθητών κ.ά.), παρεμβάσεις στην τοπική 

κοινωνία, προσδιορισμός των ετήσιων στόχων του σχολείου, αυτοαξιολόγηση 

κ.τ.λ.. Ο σχεδιασμός, και η παρακολούθηση της εκτέλεσης ενός τέτοιου 

σχεδιασμού απαιτεί οργάνωση του διδακτικού προσωπικού, τακτικές 

συνελεύσεις, ανάληψη ρόλων και αλληλοβοήθεια. 

 Εφαρμογή προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης των δασκάλων επί 

πρακτικών και παιδαγωγικών ζητημάτων που απασχολούν τη συγκεκριμένη 

σχολική κοινότητα (Nathan, 2008). Μια εφαρμογή που στη χώρα μας 

πραγματοποιείται αλλά με αργούς ρυθμούς και υπολείπεται των πραγματικών 

αναγκών των δασκάλων. 

 Αμοιβαίες παρακολουθήσεις υποδειγματικών διδασκαλιών ή συνεργατικώς 

δομημένα ωρολόγια προγράμματα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διδασκαλία 

εκείνων των δασκάλων που διαπιστώνουν αδυναμία σε κάποιες εφαρμογές τους 

και συνάμα να ωφελήσουν τους μαθητές, αφού οι δάσκαλοι που έχουν 

επιμορφωθεί περισσότερο σε κάποια διδακτικά αντικείμενα θα μπορούσαν να 

αναλάβουν τη διδασκαλία τους σε περισσότερες της μια τάξης και να απαλλαγούν 

από άλλα (Nathan, 2008). 

 Διερεύνηση και ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των δασκάλων για αλλαγές 

που απαιτούνται να γίνουν στη σχολική μονάδα. Η διερεύνηση τέτοιων αλλαγών, 

όταν διαπιστώνεται δυσλειτουργία, μπορεί να γίνει σε ομαδική-συνεργατική βάση 
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(π.χ. εξοπλισμός και λειτουργία εργαστηρίου φυσικής που να βασίζεται 

αποκλειστικά σε απλά, καθημερινής χρήσης υλικά). Οι εισηγητές των 

επιδιωκόμενων αλλαγών οφείλουν να κατατοπίσουν στη συνέχεια τους 

υπόλοιπους δασκάλους σχετικά με τις νέες προτάσεις τους ασκώντας έναν 

επιμορφωτικό-ενδοσχολικό ρόλο. 

 Προώθηση της δια-σχολικής συνεργασίας. Δάσκαλοι από ένα σχολείο μπορούν 

να επισκέπτονται άλλη σχολική μονάδα και να παρακολουθούν υποδειγματικές 

διδασκαλίες για να δουν πώς λειτουργούν στην πράξη καινοτόμες διδακτικές 

προσεγγίσεις που εφαρμόζουν συνάδελφοί τους σε αυτήν. Για κάτι τέτοιο 

απαιτείται η ανάλογη πρόβλεψη στα Α.Π. καθώς και η κάλυψη της δαπάνης 

μετάβασης. 

 Η οικοδόμηση σχέσεων με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητές που 

σχεδιάζουν και προτείνουν νέες διδακτικές μεθόδους και εφαρμογές. Δυστυχώς 

στην Ελλάδα είναι πάγια τακτική η αποκοπή των διορισμένων δασκάλων από τα 

Παιδαγωγικά  Τμήματα στα οποία φοίτησαν όταν αυτοί διοριστούν. 

 Διερεύνηση των περιθωρίων για ανάληψη ρόλων ή αρμοδιοτήτων εκ μέρους του 

εκπαιδευτικού (ή λοιπού διοικητικού) προσωπικού του σχολείου. Αν και στη 

χώρα μας οι αρμοδιότητες είναι αυστηρά καθορισμένες και προδιαγεγραμμένες εκ 

του νόμου, εντούτοις η ανάληψη αρμοδιοτήτων σε ατομική βάση (π.χ. υπεύθυνος 

λειτουργίας βιβλιοθήκης, υπεύθυνος σχεδιασμού προγράμματος ανακύκλωσης) ή 

σε ομαδική βάση (π.χ. ομάδα διαχείρισης οικονομικών πόρων του σχολείου, 

ομάδα μάρκετινγκ-προβολής και δημοσίων σχέσεων, ομάδα επιμόρφωσης 

προσωπικού, ομάδα διαχείρισης εξοπλισμού, ομάδα υγιεινής και ασφάλειας του 

σχολείου (Τζάνη, 2004) προάγει το αίσθημα του ανήκειν και της συν-διοίκησης 

στους εκπαιδευτικούς και την αντίληψη ότι το σχολείο είναι η φυσική συνέχεια 

του προσωπικού τους χώρου. 

7. Συμπεράσματα.  

Συνοψίζοντας αξίζει να επισημανθεί ότι η αλληλεπίδραση-συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών, παρά τα όποια προβλήματα ή δυσκολίες που συγκεντρώνει, δεν είναι 

επωφελής μόνο για τους εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως για τους μαθητές, οι οποίοι και 

αποτελούν τους κύριους αποδέκτες των εκπαιδευτικών καινοτόμων δράσεων και 

παρεμβάσεων. Επιπροσθέτως, τόσο η διεθνής όσο και η εγχώρια εκπαιδευτική 

εμπειρία δείχνει ότι, όταν είμαστε πρόθυμοι ως εκπαιδευτικοί να εμπλακούμε με τους 

γύρω μας σε μια διανοητική  και συναισθηματική «ανταλλαγή» σκέψεων, ιδεών, 

σχεδιασμών στόχων και οραμάτων, που δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει 

εποικοδομητικές διαφωνίες, συγκρούσεις και εμπόδια στην επικοινωνία, είναι βέβαιο 

ότι στο τέλος θα «οικοδομηθεί» κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα μπορούσε να 

«κατασκευάσει» ο καθένας από εμάς ακολουθώντας μια μοναχική πορεία. 

Βιβλιογραφία 

Aston, M., & Hyle, A., (1997). Social networks, teacher beliefs and educational 

change, Paper presented at the Annual Convention of the University Council of 

Educational Administration (Orlando, FL, October 27-28, 1997) ERIC (24-4-2012). 

Berry, B., Daughtrey, A & Wieder, A., (2009). Collaboration: Closing the Effective 

Teaching Gap, Center for Teaching Quality (CTQ), ERIC (17-4-2012). 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

ISSN 1790-8574  10 

 

Cohen, D. K. & Hill, H. C., (2001). Learning policy, New Haven, CT: Yale 

University Press. 

Cook, L. & Friend, M., (1990). Pragmatic issues in the development of special 

education consultation programs, Preventing School Failure, 35 (1), pp. 43-36. 

Cook, L. & Friend, M., (1991). Principles for the practice of collaboration in schools, 

Preventing School Failure, 35 (4), pp. 6-9. 

Darling-Hammond, L. & Richardson, N., (2009). Teacher learning: What matters? 

Educational Leadership, 66 (5), pp. 46-53. 

Goddard, Y. L., Miller, R., Larsen, R., Goddard, R., Jacob, R., Madsen, J. & 

Schroeder, P., (2010). Connecting principal leadership, teacher collaboration and 

student achievement with a student, Paper presented at the Annual Meeting of the 

American Educational Research Association (Denver, CO, Apr. 30-May 4, 2010), 

ERIC (24-4-2012). 

Καραγιάννη, Ε. (2012). Οι συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών εντός των σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθήνας. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Μ.Π.Σ: Συγκρούσεις, Εικοινωνία και Διαχείριση των Συγκρούσεων.  

Kruse, S. D & Luis, K. S., (1997). Teacher teaming in middle schools: Dilemmas for 

a schoollwide community, Educational Administration Quartely, 33 (3), pp. 261-289. 

Laycock, V. K., Gable, R. A. & Korinek, L., (1991). Alternative structures for 

collaboration in the delivery of special services, Preventing School Failure, 35 (4), 

pp. 15-18. 

Lester, J. & Evans, K., (2009). Instructors’ Experiences of Collaboratively Teaching: 

Building Something Bigger, International Journal of Teaching and Learning in 

Higher Education 20 (3), pp. 373-382. 

Ματσαγγούρας, Η., (2001). Θεωρία της Διδασκαλίας. Η Προσωπική Θεωρία ως 

Πλαίσιο Στοχαστοκριτικής Ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg. 

Murawski, W.W. & Dieker, L.A., (2004). Tips and strategies for co-teaching at the 

secondary level, Teaching Exceptional Children, 36 (5), pp. 52-58. 

Nathan, L., (2008). Teachers Talking Together: The Power of Professional 

Community, Horace, Spring 2008, 24 (1). 

Redditt, S., (1991). Two teachers working as one, Equity and Choice, 8 (1), pp. 49-50. 

Smith, S. C. & Scott, J. L., (1990). The collaborative school. Eugene: University of 

Oregon, ERIC Clearinghouse on Educational Management (2-4-2012). 

Woolley, S., Woolley, A. & Hosey, M., (1999). Impact of student teaching on student 

teachers’ beliefs related to behaviorist and constructivist theories of learning, Paper 

presented at the Annual Meeting of the Association of Teacher Educators (Chicago, 

IL, February 12-16, 1999), ERIC (2-4-2012). 

Φασούλης, Κ. (2000) Ο ρόλος των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας. Στο: 

Παππάς, Α. κ.α.  (επιμ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά 

του 2
ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου , Τόμος Α΄. σ.415-420. Αθήνα: Ατραπός.  

 


