
Κ1.1 
Τι είναι το «αποτελεσματικό σχολείο» και πως μπορούν οι 

σύλλογοι διδασκόντων να το πραγματοποιήσουν; 

Κώστας Θεριανός

Με τη συνεργασία:



Τι είναι αποτελεσματικό σχολείο
• Ορισμοί διαφορετικοί ανάλογα

✓τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης
✓την πολιτική τοποθέτηση
✓την αντίληψη για το τι είναι γνώση και πως την κατακτούν οι άνθρωποι
✓το οικονομικό, κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου
✓τη συνισταμένη που προκύπτει από τις διαφορετικές απόψεις μέσα στο ίδιο το 

σχολείο, το οποίο είναι δημόσια σφαίρα [χώρος διαμεσολάβησης και ζύμωσης 
πολλών και διαφορετικών απόψεων].  



• Θετικιστική έρευνα
✓ δεν την απασχολούν κριτικά ερωτήματα όπως 

«γιατί να διδάσκεται αυτή η γνώση»
✓την απασχολούν «τεχνοκρατικά ερωτήματα»: 

«πώς θα διδάξουμε τη δεδομένη γνώση 
καλύτερα»

✓παραγνωρίζονται ικανότητες των μαθητών/
τριών που έχουν να κάνουν με τη μουσική, το
θέατρο, την υποκριτική, την ελεύθερη συγγραφή
(πχ. σεναρίων, ποιημάτων), εθελοντικές δράσεις,
την αειφορία, την πολιτειότητα κτλ.

Έρευνα και ορισμός του αποτελεσματικού σχολείου

Όλα αυτά έχουν σε πολλά 
εκπαιδευτικά συστήματα 
χαρακτήρα:
1. Περιθωριακό
2. Προαιρετικό 

Στη χώρα μας, η 
αποτελεσματικότητα του 
σχολείου έχει σχεδόν 
ταυτιστεί με την επιτυχία 
στις εξετάσεις



Κατάτμηση και περιχάραξη της σχολικής γνώσης 

• Ταξινόμηση: σχέση ανάμεσα στα περιεχόμενα της σχολικής γνώσης. 
• Περιχάραξη: το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών που έχουν οι 

μαθητές και διδάσκοντες όσον αφορά τον έλεγχο αυτού που 
μεταδίδεται και αυτού που προσλαμβάνεται. 

Ισχυρή ταξινόμηση σημαίνει ότι τα μαθήματα επικοινωνούν ελάχιστα μεταξύ τους.
Ισχυρή περιχάραξη σημαίνει ότι η εργασία του εκπαιδευτικού καθορίζεται ασφυκτικά από κεντρικές 
οδηγίες.
Ισχυρή ταξινόμηση + Ισχυρή περιχάραξη = δεν βοηθούν στην

1. συσχέτιση των μαθημάτων
2. συσχέτιση της ύλης του μαθήματος με την φυσική/

κοινωνική πραγματικότητα   

Συμβάλλουν στην ενίσχυση και διάδοση της υφιστάμενης 
κουλτούρας του ατομισμού στο σχολείο



Κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων
• Η κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων αποτελεί βασική 

συνισταμένη της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας και της 
επαγγελματικής εξέλιξης του εκπαιδευτικού που εργάζεται σε αυτήν. 

• Κουλτούρα του ατομισμού όπου ο εκπαιδευτικός εργάζεται 
αυτόνομα και απομονωμένα από τους συναδέλφους του. Η τάξη του 
είναι «το κάστρο του» και δεν συζητάει το τι γίνεται εκεί μέσα με 
τους συναδέλφους του. 

• Η κουλτούρα του ατομισμού μοιάζει με «ένα καλάθι αυγά»: 
απομονωμένες αίθουσες που απομακρύνουν τους εκπαιδευτικούς, 
ώστε αυτοί να βλέπουν και να καταλαβαίνουν πολύ λίγα από την 
εργασία των συναδέλφων τους (Lortie).



• Κουλτούρα της τεχνητής συνεργασίας, όπου η συνεργασία των 
εκπαιδευτικών προκαλείται με «τεχνητό τρόπο» από έξωθεν 
διοικητικές παρεμβάσεις, οι οποίες αναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς 
να εργασθούν μαζί για να παραγάγουν ένα συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα. 

• Η παραγωγή ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος που συχνά 
παραδίδεται προς αξιολόγηση στις εκπαιδευτικές αρχές που 
προκάλεσαν αυτή την τεχνητή συνεργασία εμποδίζει τη μετεξέλιξη 
αυτής της κουλτούρας σε γνήσια συνεργατική κουλτούρα. 
Προσπάθειες ανάπτυξης τεχνητής συνεργασίας στο ελληνικό σχολείο 
αποτελούν η Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων και τα 
Προαιρετικά Προγράμματα Επιλογής.



• Συνεργατική κουλτούρα όπου ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται με τους 
συναδέλφους του για να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα που 
δημιουργούνται μέσα στο σχολείο. 

• Όταν αυτή η συνεργασία ξεφεύγει από την απλή ανταλλαγή 
διδακτικών τεχνικών και πληροφοριών για κάποιο μαθητή και 
μετασχηματίζεται σε συλλογικό στοχασμό και αναστοχασμό των 
εκπαιδευτικών για το ρόλο του σχολείου, την αξιολόγηση των 
μαθητών, το αναλυτικό πρόγραμμα, τις σχέσεις τους με τους γονείς, 
τότε γίνεται παράγοντας επαγγελματικής βελτίωσης του 
εκπαιδευτικού και μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την 
αλλαγή του σχολείου.


