Action Researcher in Education, τεύχος 5/ Ιούλιος 2014

Πρόγραµµα «Εκ̟αίδευση Ενηλίκων και Εναλλακτικά Προγράµµατα
Εκ̟αιδευτικής Ηγεσίας» και η άρρητη σχέση µε την Έρευνα ∆ράσης: το
̟αράδειγµα της εφαρµογής µιας µελέτης ̟ερί̟τωσης στην ε̟ιµόρφωση των
διευθυντικών στελεχών
∆ρ. Χρύσα Τερεζάκη, ∆ιευθύντρια Σχολικής Μονάδας - Συντονίστρια του Επιστηµονικού
∆ικτύου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (Ε∆ΕΕΚ) - Συντονίστρια του Προγράµµατος
«Εκπαίδευση Ενηλίκων κι Εναλλακτικά Προγράµµατα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας»

The Project “Adult Education and Alternative Projects of Educational
Leadership” and its implicit connection to Action Research: a case
study of in-service Headmasters’ training
Dr. Chrysa Terezaki, Headmaster, Coordinator of the Scientific Network of Adult
Education in Crete and of the Project “Adult Education and Alternative Projects of
Educational Leadership”

Abstract
This article describes the theoretical framework of an edifying Project for executives of
Elementary education which focuses on the way of their training based on the principles
and practices of Adult Εducation. In the above framework the innovation in question
refers to the transformation of the school unit in an open organization of learning-team
Self learning ,and finally its passage through a community of learning and practicing in a
team of action and change. The key word in the above significations is the word “together
“ meaning in a “participatory way” the trainees with the trainers, both in the selection of
the content of the educational Project and the planning, the utilization and of course its
assessment.
Thus in the first part of the article, and after the brief presentation of the Project, the
meanings, “Self Learning Team-Learning Community,

Strategic Planning”, are

developed, while an exposition of a case study as a part of an educational scenario of the
Project as a stimulus for a change espousal and transformation follows. A proposition of
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the Project, which finally results in participatory contemplation and assessment of the
educational work, from Theory to Practice.
Key words: Adult Education-Training of the principals, Participatory Educational
Leadership, Self Learning Team, Learning Community, Strategic Planning, AssessmentAction Research, Transformation

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ…
Εισαγωγικά: Πρόγραµµα «Εκ̟αίδευση Ενηλίκων κι Εναλλακτικά Προγράµµατα
Εκ̟αιδευτικής Ηγεσίας…Η καινοτοµία»
Το Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Ενηλίκων κι Εναλλακτικά Προγράµµατα Εκπαιδευτικής
Ηγεσίας»

αποτελεί

ένα

εναλλακτικό

επιµορφωτικό

παράδειγµα

‘Συµµετοχικής

Εκπαιδευτικής Ηγεσίας’ στη Σχολική Μονάδα (http://activeleadership.weebly.com/).
Αφορά στην πιλοτική εφαρµογή διετούς επιµορφωτικού προγράµµατος1 στελεχών
εκπαίδευσης στη συµµετοχική οργάνωση και διοίκηση του σχολείου και έχει τεθεί σε
εφαρµογή από το Πανεπιστήµιο Κρήτης (ΠΤ∆Ε-Εργαστήριο ∆ια Βίου και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης) και το Επιστηµονικό ∆ίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (Ε∆ΕΕΚ)
(www.cretaadulteduc.gr).
µετασχηµατισµού

της

Η

συγκεκριµένη

Σχολικής

Αυτοµόρφωσης-Κοινότητα

Μάθησης

πρόταση

Μονάδας
και

σε

αφορά

στην

«Οργανισµό

Πρακτικής»

για

την

προσπάθεια

Μάθησης-Οµάδα
βελτίωση

της

αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου. Στο παραπάνω πλαίσιο σχεδιάστηκαν και
υλοποιούνται ειδικά επιµορφωτικά σενάρια που προωθούν τον όποιο «µετασχηµατισµό»
µέσω της ενεργητικής συµµετοχής που επιτυγχάνεται λόγω των αρχών και των πρακτικών
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων2.
Η πρόταση αυτή υποδεικνύει στην ουσία τα σηµεία τοµής των δύο επιστηµονικών
πεδίων της Εκπαιδευτικής ∆ιοίκησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και, ειδικότερα, το

1

Το Πρόγραµµα τέθηκε αρχικά (2012-2013) σε εφαρµογή πιλοτικά από εθελοντές επιστήµονες µέλη
του Ε∆ΕΕΚ βασισµένο στις βασικές αρχές και στις πρακτικές δύο, κυρίως, επιτυχηµένων εθνικών
επιµορφωτικών προγραµµάτων [Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟΓΓΛΕ 1994-2004, και Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών, ΥΠΑΙ∆ΒΜΘ-ΠΙ)]. Κατά
τον β πιλοτικό κύκλο της εφαρµογής του (2013-2014) υλοποιείται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο
Κρήτης (ΠΤ∆Ε - Ινστιτούτο ∆ια Βίου κι εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον
Αναπλ. Καθηγητή κ. Αναστασιάδη Παναγιώτη).

2

Το Πρόγραµµα αξιοποιεί το σύνολο των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών της Εκπαίδευσης
Ενηλίκων (Κόκκος, 2005, ΕΑΠ, τ.β΄, pr.melina.gr, Τερεζάκη, 2008)
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κοινό της Ηγεσίας στην Οργάνωση και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης µε την Εκπαίδευση
Ενηλίκων. Μότο και των δύο πεδίων η ενεργητική συµµετοχή, η ανταλλαγή εµπειριών, η
‘µάθηση-εργασία’ µέσω οµάδων και η ανάληψη πρωτοβουλίας ατοµικού κι οµαδικού έργου
για ‘αλλαγή’ (προβληµάτων προς επίλυση στο πλαίσιο της µετασχηµατιστικής/επιµεριστικής
ηγεσίας). Συνεπώς, η µε φυσικό τρόπο ενδυνάµωση των ατόµων, η συναισθηµατική εµπλοκή,
η εσωτερική κινητοποίηση, η επίγνωση του σκοπού για τον οποίο γίνεται το έργο, η
συλλογική άποψη για το προς ποια κατεύθυνση, για ποιο λόγο η ‘αλλαγή’, ποια η ανάγκη για
προσωπικό, πρωτίστως, µετασχηµατισµό κι εν συνεχεία η κατανόηση του «γιατί ένας µόνο
δεν µπορεί να επιφέρει την ‘αλλαγή’ στη σχολική µονάδα» (Freire, 1977a, Shor, 1992,
Mezirow, et.al, 2006, Tερεζάκη, κ.ά, 2011). Τέλος, η κατανόηση της ‘ευθύνης’ απέναντι στη
στασιµότητα, αλλά και η ανάγκη για κοινωνική λογοδοσία σχετικά µε ένα κοινωνικό αγαθό
όπως η εκπαίδευση (Χατζηπαναγιώτου, 2010, Πασιαρδής, 2004, 2012). Πρόκειται για µια
κοινή κριτική-απελευθερωτική επιµορφωτική µατιά και οπτική ενδυνάµωσης των δύο
επιστηµονικών χώρων, που συνεργαζόµενοι πια καλούνται να συνδράµουν στην ανάδειξη της
συνειδητοποίησης των «εκπαιδευτικών ως ηγετών» της δυνατότητάς τους για τη χάραξη ενός
δικού τους ‘Οράµατος’ και ‘Σχεδίου ∆ράσης’ για ένα ‘άλλο’ σχολείο. Προς την κατεύθυνση
αυτή η Έρευνα ∆ράσης µπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια τους
(Κατσαρού & Τσάφος, 2003). Πρόκειται για ένα µέσο το οποίο συνδυάζει το πέρασµα από
την γενική εκτίµηση στη συστηµατική διερεύνηση ως προσωπική στοχαστική ανάγκη γνώσης και
επίλυσης προβληµάτων στον εκπαιδευτικό οργανισµό, και που πασχίζει για την
εµπεριστατωµένη άποψη και τη συνεχή επικαιροποίηση των αναγκών των µελών του (σε
επίπεδο σχέσεων και σε επίπεδο έργου) στο πλαίσιο µιας κουλτούρας Ολικής Ποιότητας
(total quality management) στην οργάνωση και στη διοίκησή του (Τερεζάκη 2012,
Θεοφιλίδης, 2012, Τερεζάκη & Ανδρεάδου, 2012, 2013)
Ωστόσο, σε δύσκολους καιρούς όπως τους σηµερινούς -όπου η έννοια της αξιολόγησης
αποτελεί αρνητικά φορτισµένη έννοια στη χώρα -ακόµη κι αν πρόκειται για αυτοαξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου, πρόταση που στην ουσία διατυπώνεται στο πλαίσιο της Έρευνας
∆ράσης-, είναι σηµαντικό το να καλλιεργηθεί στους εκπαιδευτικούς πρωτίστως µια θετική
στάση σχετικά µε την ‘αυτοαξιολόγηση’. Οι εκπαιδευτικοί ως ‘εν δυνάµει επαγγελµατίες’ και
ως ‘κοινωνικοί οραµατιστές’ είναι ικανοί να διερευνήσουν το έργο τους για ένα
αποτελεσµατικότερο σχολείο, όχι µόνο σε επίπεδο γνωστικών επιτευγµάτων, αλλά και σε
επίπεδο ‘κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση’. ∆ηλαδή σε επίπεδο ελέγχου ύπαρξης και
δηµιουργίας τέτοιων δοµών στη σχολική µονάδα που θα εξασφαλίζουν την ποιοτική
εκπαίδευση και την οργάνωση της ‘σχολικής ζωής την µε ηθικό σκοπό (moral purpose)
«µαζί» µε τους µαθητές και «για όλους τους µαθητές» (Sergiovanni, 1992, Πασιαρδής, 2012,
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Xατζηπαναγιώτου, 2013, Τερεζάκη & Ανδρεάδου, 2012, 2013). Η εκπαίδευση αυτή και
αυτού του τύπου η διοικητική εκπαιδευτική επιστήµη σίγουρα απέχει πολύ από τη
προσωποκεντρική οργάνωση και διοίκηση της σχολικής µονάδας και, βεβαίως, από τη
δασκαλοκεντρική

προσέγγιση

και

τη

µετωπική

βερµπαλιστική

διδασκαλία

που

νοµιµοποιούνται ακόµη στις µέρες µας στο ελληνικό σχολείο (Μπαγάκης, 2007). Η
απελευθερωτική εκπαίδευση και η παιδαγωγική της ενδυνάµωσης των ατόµων, καθώς κι
εκείνη της ψυχικής ανθεκτικότητας των σχολικών µονάδων θέλει το δάσκαλο και το µαθητή
πρωταγωνιστή, συµµετοχικό, εµπλεκόµενο µε το σύνολο των αισθήσεών του, ασκούµενο
στην επίλυση προβληµάτων από τη σχολική ζωή για τη ζωή (Freire, 2006, Πηγιάκη, 2006,
Henderson & Milstein, 2003, Tερεζάκη, 2012, Τερεζάκη & Μπουντρογιάννη, κ.ά 2013).
Κάτι που αποτελεί ευθύνη του όποιου επιµορφωτικού προγράµµατος απευθύνεται στους
εκπαιδευτικούς δίχως να είναι πραγµατικά πρόγραµµα ενήλικης εκπαίδευσης.
Καταληκτικά, το διδακτικό σενάριο εργαστηρίου του Προγράµµατος που παρατίθεται
στο παρόν πλαίσιο δεν αναφέρεται ευθύς εξαρχής στην Έρευνα ∆ράσης. Σκόπιµα εστιάζει
αρχικά στην ‘αποπαγίωση’ (unfreezing) της αρνητικά φορτισµένης έννοιας ή και
προδιάθεσης των εκπαιδευτικών απέναντι στην ‘αξιολόγηση’, στην ψυχολογική προετοιµασία
και στη σταδιακή συνειδητοποίηση της ανάγκης για ‘αλλαγή’ ως θεµέλιο λίθο για την
κατοπινή δηµιουργία µιας θετικής στάσης απέναντι σε αυτήν (Θεοφιλίδης, 2012: 251-252).
Η Έρευνα ∆ράσης στη φάση αυτή αποτελεί τον αθέατο ‘κοινό παρανοµαστή’ των δύο
επιστηµονικών χώρων -Εκπαίδευσης Ενηλίκων κι Εκπαιδευτικής Ηγεσίας- και, παράλληλα,
µια υπόρρητη έννοια που ελλοχεύει ως εκπαιδευτικό περιεχόµενο κι ως επιδιωκόµενος
στόχος στα επόµενα επιµορφωτικά εργαστήρια του Προγράµµατος. Εντούτοις, το
επιµορφωτικό σενάριο παρατίθεται ως µια καλή πρακτική της οποίας, τόσο ο σχεδιασµός
και η µεθοδολογία, όσο η αναστοχαστική κριτική σε επίπεδο εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων
(που ασκείται από τους επιµορφούµενους διευθυντές και από τον κριτικό φίλο), φαίνεται πως
µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω θεωρητικής και διερευνητικής προβληµατικής
υπό τη συνθήκη µιας διυποκειµενικής διευρυµένης ενήλικης εκπαιδευτικής µατιάς. Σύµφωνα
µε έναν σηµαντικό στοχαστή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων:
«Χρειαζόµαστε τους άλλους για να λειτουργήσουν ως κριτικοί καθρέ̟τες ̟ου θα αναδείξουν τις
̟αραδοχές µας για λογαριασµό µας και θα τις αντικατο̟τρίσουν σ’ εµάς µε έναν ανοίκειο, εκ̟ληκτικό
και ενοχλητικό τρό̟ο. Χρειαζόµαστε ε̟ίσης τους κριτικούς µας φίλους, για να µας ̟αρέχουν
συναισθηµατική υ̟οστήριξη, να µας δώσουν αναφορές α̟ό το µέτω̟ο των δικών τους κριτικών
διαδροµών»
(Brookfield, 2006, 177)
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1. Το Πρόγραµµα ως ̟ρακτική συµµετοχικού σχεδιασµού & αναστοχασµού
Το «δέλεαρ» σε µια οµάδα επαγγελµατιών στον εκπαιδευτικό οργανισµό είναι ο Στοχασµός
και η Πρακτική της ‘Ηγεσίας’ ως σύγχρονης προσέγγισης στην οργάνωση και διοίκηση της
σχολικής µονάδας µέσω των τεχνικών της ‘Εκπαίδευσης Ενηλίκων’ στο Σύλλογο
∆ιδασκόντων.

‘Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Ενηλίκων3’

και

‘Εκπαιδευτική

Ηγεσία4’

σηµατοδοτούν έτσι δύο πεδία που σε συνεργασία µεταξύ τους, δυνητικά, µπορούν να
αναδείξουν τις προσωπικές εµπειρίες κι ανησυχίες των εκπαιδευτικών. Η όποια
προβληµατική σε ένα τέτοιο επίπεδο µπορεί να νοηµατοδοτήσει εκ νέου τις «γνώριµες
αλήθειες» των επαγγελµατιών της εκπαίδευσης, βοηθά στον επαναπροσδιορισµό των
«κληρονοµηµένων» πεποιθήσεων και κινητοποιεί τα άτοµα στην εξοικείωση/κατανόηση στη
βάση ενός νέου περιεχοµένου διαλόγου, καθώς και στον επαναπροσδιορισµό του «γιατί»
σκέφτονται, εκφράζονται και πράττουν µε ένα συγκεκριµένο τρόπο στο χώρο της εργασίας
(Brookfield, 1995, 2006, Mezirow, 2006).
Στο παραπάνω πλαίσιο η σχολική µονάδα ως εκπαιδευτικός οργανισµός είναι ένας
«ανοικτός» οργανισµός - «Οργανισµός Μάθησης» (learning organization) που ενθαρρύνει την
επικοινωνία και τη συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων (Τερεζάκη, 2010), υπό την
ταυτόχρονη έννοια:
α) της «Οµάδας Αυτοµόρφωσης» (Self Learning Team)-Κοινότητας Μάθησης (Learning
Community) και
β) του «Στρατηγικού σχεδιασµού και λήψης α̟οφάσεων/ε̟ίλυσης ̟ροβληµάτων» (ε̟ικοινωνίαςοργάνωσης) στην σχολική/εκπαιδευτική κοινότητα µε απώτερο σκοπό τη συνοχή5 και την
ανά̟τυξή της.
3

Οι γνωστότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που εντοπίζονται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και προωθούν
την ενεργό συµµετοχή των ατόµων, είτε µέσα από τη µεµονωµένη εφαρµογή τους στη διδακτική
διαδικασία, είτε στο πλαίσιο της αξιοποίησής τους σε συµµετοχικές εκπαιδευτικές µεθόδους,
συνθετικά, είναι : οι Ερωτήσεις-απαντήσεις, η Συζήτηση, ο Καταιγισµός ιδεών, οι Ασκήσεις, οι Οµάδες
εργασίας, η Μελέτη περίπτωσης, η Λύση του προβλήµατος, η Προσοµοίωση, το Παιχνίδι ρόλων, η
Επίδειξη, η Συνέντευξη µε ειδικό, η Εκπαιδευτική επίσκεψη, το Project (Τερεζάκη, 2012).
4

Στη βιβλιογραφία θα βρει κανείς πάρα πολλούς ορισµούς για την ηγεσία. Παρ’ όλες όµως τις
διαφοροποιήσεις οι περισσότεροι ορισµοί της ηγεσίας συµφωνούν γενικά, σε δύο πράγµατα: α. Η
ηγεσία είναι µια οµαδική λειτουργία: εµφανίζεται µόνο στις διαδικασίες δύο ή περισσοτέρων
ανθρώπων που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. β. Οι ηγέτες επιδιώκουν σκόπιµα να επηρεάσουν τη
συµπεριφορά άλλων ανθρώπων. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε έννοια της ηγεσίας, εξετάζει, την επιρροή
που ασκείται στους άλλους µέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Αθανασούλα – Ρέππα, 2008). Για
να γίνει αντιληπτή η ηγεσία, πρέπει να εξεταστεί η φύση και η ποιότητα των κοινωνικών
αλληλεπιδράσεων που εµπλέκονται (Αθανασούλα-Ρέππα, 2012 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://cretaadulteduc.gr/blog/?p=508).
5

Η κοινωνική συνοχή (social cohesion) αφορά σε µια σηµαντική διαδικασία από τις διάφορες που
επιτελούνται στα διαφορετικά επίπεδα εντός της κοινότητας. Η κοινωνική συνοχή αναφέρεται σε ένα
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γ) της συµµετοχικής διερεύνησης της α̟οτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού/επιµορφωτικού
έργου

1.1. Το Πρόγραµµα ως Οµάδα Αυτοµόρφωσης» (Self Learning Team) και ως
Κοινότητα Μάθησης (Learning Community)
Η Οµάδα Αυτοµόρφωσης «ΟΑ» αναφέρεται σε ένα πεδίο όπου οι συνεργάτες (διευθυντές
σχολικών µονάδων στην επιµόρφωση ή συνάδελφοι στο σύλλογο διδασκόντων) µαθαίνουν να
τρέφονται ο ένας από τις ιδέες του άλλου, εκτιµούν τις ηθικές τους αξίες, συνειδητοποιούν ότι
µπορούν να λύνουν κοινά προβλήµατα, συνδυάζουν τις ιδέες τους, ενώ µοιράζονται την
εµπιστοσύνη και το σεβασµό ως απαραίτητα συστατικά στο ρόλο τους τόσο ως «εµψυχωτές»
(επιµορφωτές και επιµορφούµενοι) του Προγράµµατος όσο και ως µεταξύ τους «συνεργάτες»
(Τερεζάκη, 2010).
Στο πλαίσιο της «ΟΑ» δηµιουργείται το κατάλληλο κλίµα και οι εκπαιδευόµενοι
παροτρύνονται να συνεργαστούν και να λύσουν προβλήµατα (Goleman-Boyatzis-McKee,
2002: 34). Από την ανταλλαγή των εµπειριών επέρχεται η µάθηση και ο σταδιακός
µετασχηµατισµός του ρόλου των µελών της οµάδας, σε συντονιστές-εµψυχωτές-«ηγέτες».
Η έννοια Κοινότητα (Community) αξιοποιείται στο παρόν πλαίσιο ως µια διττή δυνατότητα
(Τερεζάκη, 2010). Από τη µια αναδεικνύεται η χωρική διάστασή της, ενώ ταυτόχρονα
υπογραµµίζεται η ψυχολογική της εκδοχή η οποία υπερβαίνει τις έννοιες του συγκεκριµένου
γεωγραφικού χώρου και της τοποθεσίας.
Η χωρική εκδοχή αφορά στην καταγραφή των φυσικών προσώπων του Προγράµµατος
(επιµορφούµενοι, επιµορφωτές, προσκεκληµένοι επισκέπτες ειδικοί στο πεδίο, πρόσωπα από
την τοπική κοινότητα-διευκολυντές του έργου) ως ντόπια µέλη της αυτόβουλης µαθησιακής
κοινότητας – (µικροεπίπεδο). Επιπλέον, η ίδια έννοια σκιαγραφεί εκείνην της
αποκεντρωµένης «̟εριφερειακής δοµής» µε ιδιαίτερα
(συγκριτικά πλεονεκτήµατα ανθρώπινο δυναµικό κ.ά) που

χαρακτηριστικά και δυνάµεις
λαµβάνονται υπόψη κατά τη

διαδικασία του σχεδιασµού, της υλοποίησης και του ελέγχου των αποτελεσµάτων ενός έργου
που διενεργείται στο πλαίσιό της.
Σε ό,τι αφορά στη δεύτερη διάσταση, την ψυχολογική και σύµφωνα µε τον Ηeller (1989) η
«κοινότητα» αποτελεί µια ψυχο-κοινωνική δοµή που υπερβαίνει τα περιοριστικά
φυσικά/γεωγραφικά όρια και λειτουργεί ως νοητική ανα̟αράσταση στο νου των µελών της,
ενώ η όποια σηµασία της απορρέει από τις σχέσεις µεταξύ των µελών και το νόηµα που
συναίσθηµα εγγύτητας που δηµιουργείται µεταξύ των µελών της οµάδας λόγω των κοινών εµπειριών,
αλλαγών, ή και προσωπικών ιστοριών τους.
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αποδίδεται σε αυτές τις σχέσεις. Η εκ̟αίδευση/ε̟ιµόρφωση στο πλαίσιο του
Προγράµµατος αφορά σε ένα είδος «όσµωσης της γνώσης», έναντι της απλής εκµάθησης ή
υιοθέτησης πληροφοριών, δεξιοτήτων, αξιών/στάσεων µε στόχο τη συνεχή ανατροφοδότηση
µεταξύ της ατοµικής ̟αραγωγής γνώσης και της οργανωµένης διαχείρισής της. Πρόκειται για µια
βαθιά µετασχηµατιστική διεργασία που βιώνουν τα άτοµα (Mezirow, 2006),
προσεγγίζοντας

τα

όρια

της

κοινωνικής/κοινοτικής

καινοτοµίας.

Συγκριτικό

̟λεονέκτηµα της δράσης αποτελούν το ανθρώ̟ινο δυναµικό και η ̟οιότητα των σχέσεων
στη µεταξύ τους διασύνδεση στην οµάδα/κοινότητα µάθησης-̟ρακτικής (ChristakisFowel, 2009, Τερεζάκη, κ.ά, 2011). Οι ‘συνάδελφοι’ (επιµορφούµενοι κι επιµορφωτές),
ηγέτες-εµψυχωτές µε ισχυρό αξιακό προσανατολισµό και µε εξαιρετικές ικανότητες ανάλυσης
και σύνθεσης της πραγµατικότητας που ζουν (ορθολογικές και διαισθητικές), πασχίζουν
καθηµερινά στην εκπαιδευτική και στην τοπική κοινότητα για τη µάθηση ως κοινωνική

συµµετοχή (Wenger, 2006: 283, Martin, 1993).
1.2. Η ̟ρακτική του στρατηγικού σχεδιασµού και της ενεργητικής συµµετοχής
Η “Εκ̟αιδευτική Πρακτική” υπό την έννοια του στρατηγικού σχεδιασµού στο πλαίσιο
της ενήλικης εκπαίδευσης αφορά στην “ε̟ίτευξη ενός σκο̟ού-οράµατος” ο οποίος, αρχικά, δεν
είναι άλλος από την “κριτική συνειδητο̟οίηση της άγνοιας των εκ̟αιδευόµενων” η κατάκτηση του
οποίου λειτουργεί, εν συνεχεία, ως ̟ροϋ̟όθεση για την ανάληψη, από την πλευρά τους, οµαδικής
δράσης (βάσει σχεδίου) και αλλαγής. Η όποια αλλαγή, όµως, σε κοινωνικό επίπεδο (επιθυµητή
αλλαγή),

προϋποθέτει την “ατοµική” αλλαγή-µάθηση (µεταβολή της υπάρχουσας

κατάστασης/άγνοιας). Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοσηµείωτο είναι το έργο των
διανοητών-παιδαγωγών

Freire και Shor. Τόσο ο Freire στο βιβλίο του “Η Αγωγή του

Κατα̟ιεζόµενου”-(1977α), όσο ο Shor στο σύγγραµµά του “Empowering Education”-(1992)
προβαίνουν στην παρουσίαση σχεδίων δράσης (Projects6), στο πλαίσιο µιας ευρύτερης,
µεθοδολογικά, εκπαιδευτικής έννοιας, που αγγίζει τα όρια της “Στρατηγικής”.

6

Το Σχέδιο ∆ράσης (Project), ως θεωρητική σύλληψη στην Eκπαίδευση Ενηλίκων, συναντάται µε
τρεις συνήθως έννοιες: ως τεχνική (Νoye & Piveteau, 1998, Jarvis, 2003), ως µέθοδος (Frey, 1998,
Πηγιάκη,2006) και ως εκπαιδευτική πρακτική/στρατηγική (Freire, 1977a-Shor, 1992, ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟΓΓΛΕ, 1995). Σε όρους αυτοαξιολόγησης και διοίκησης της σχολικής µονάδας το Σχέδιο ∆ράσης (Σ∆)
αποτελεί ένα σύντοµο και σαφές κείµενο που περιλαµβάνει τη σαφή περιγραφή συγκεκριµένων
δραστηριοτήτων µε τις οποίες ο εκπαιδευτικός οργανισµός απαντά στο ερώτηµα: Τι πρέπει και πώς
πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική µονάδα;
Το κείµενο αυτό (Σ∆) βοηθά τα µέλη της σχολικής κοινότητας να οργανώσουν µε συστηµατικότητα
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για τη βελτίωση συγκεκριµένων τοµέων του εκπ/κού έργου
(www.iep.gr).
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Η Εκ̟αίδευση Ενηλίκων και η Εκ̟αιδευτική Ηγεσία στο Σύλλογο ∆ιδασκόντων
‘τέµνονται’ στην έννοια της ενεργητικής συµµετοχής αναφορικά µε την οργάνωση και
διοίκηση αλλά και τη µάθηση και την επικοινωνία και τη δράση για αλλαγή στη σχολική
κοινότητα. Έτσι η ‘ενεργητική συµµετοχή’ ως κοινός χώρος των δύο ε̟ιστηµονικών
̟εδίων νοείται -σε επιµορφωτικό αλλά και σε επίπεδο καθηµερινής λειτουργίας- σε δύο
άξονες: α) σε αυτόν όπου τα άτοµα δεν θεωρούνται ως µεµονωµένα δρώντα υποκείµενα αλλά
ως κοινωνικοί φορείς (social agents) και β) σε αυτόν όπου τα ίδια άτοµα επικυρώνουν τη
µετακίνηση της θέσης τους από τη ∆ηµοκρατία “των κληρονοµηµένων πολιτισµικών αξιών
και του τρόπου ζωής” (Democracy as inherited culturally defined value and life form) στη
∆ηµοκρατία “ως µέθοδο/τρόπο και σύστηµα αξιών” (Democracy as methods and
principles) µέσω της οποίας οι κοινότητες µπορούν να επανεφεύρουν τους θεσµούς
(institutions) και τις κοινωνικές τους σχέσεις (social relations) (Martin, 1999).
Για την ενδυνάµωση της έννοιας της «ενεργούς συµµετοχής» (active citizenship) στην σχολική
µονάδα το προτεινόµενο από το επιµορφωτικό Πρόγραµµα σχέδιο συµµετοχής-δράσης,
φιλοδοξεί να

αποτελεί στην πράξη «Πρότυπο» - «µοντέλο» δηµοκρατίας (models of

Democracy) (Martin, 2003, Merrifield, 2002, Papageorgiou, 2007, Τερεζάκη, 2010). Στην
εν λόγω προβληµατική συµβάλλει η άποψη του Merrifield (2002) σχετικά µε τον τρόπο
δηµιουργίας ενεργών πολιτών (active individuals) και κοινωνιών (active communities) όπου
τα άτοµα στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους µαθαίνουν: α) πώς να ενηµερώνονται (becoming
informed), β) πώς να αποκτούν φωνή (getting a voice), γ) πώς να εργάζονται συλλογικά
(learning to work together).

1.2.1. Η στρατηγική – εννοιολογικοί ̟ροσδιορισµοί
Η στρατηγική αποτελεί τη γενική πορεία (κατεύθυνση-direction) που ακολουθεί ένας
οργανισµός για να ανταποκριθεί στην αποστολή του και να υλοποιήσει το όραµά του. Έχει
να κάνει µε το συνδυασµό ενεργειών και είναι έννοια πολύ πλατιά µε πολλές λειτουργίες. Τα
δοµικά χαρακτηριστικά του στρατηγικού σχεδιασµού (ολότητα) τον διαφοροποιούν από την
απλή «τακτική» (µέρος).
Έτσι ο ενεργός εκ̟αιδευτικός οργανισµός (υπό την έννοια των ενεργών εκπαιδευτικών,
µαθητών, γονέων) ως θεωρητική σύλληψη δύναται να αφορά σε ένα Σχέδιο ∆ράσης

(Project) που µακροπρόθεσµα κι εξελικτικά µπορεί να αποτελέσει ένα Πρόγραµµα
Στρατηγικής (Tερεζάκη, 2010α, 2010β) η πλήρη έκφραση του οποίου θα βρίσκεται στη
διατύπωση του Οράµατός του. ∆ηλαδή, στη συµβολή του «στην ̟αροχή ̟οιοτικής κι
α̟οτελεσµατικής εκ̟αίδευσης για το σύνολο των ̟αιδιών του τό̟ου».
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Στη διατύπωση ενός τέτοιου Οράµατος ενεργού εκπαιδευτικού οργανισµού µπορούν να
διακριθούν τα ακόλουθα ̟λαίσια αναφοράς του Σχεδίου: α) της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων»,
β) της «Ηγεσίας» και γ) της «Κοινότητας. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η Κατεύθυνση του Σχεδίου
∆ράσης δίνει έµφαση στη Συµµετοχική Ηγεσία και στοχεύει στην άσκηση των δεξιοτήτων
των ατόµων µέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το µετασχηµατισµό τους σε κριτικά
σκε̟τόµενους

ε̟αγγελµατίες

και

παράλληλα

σε

εκ̟αιδευτικούς/̟ολιτισµικούς

«Εµψυχωτές» στη σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα.
…ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
2. Μια µελέτη ̟ερί̟τωσης εκ̟αιδευτικής µονάδας

2.1. Η Περί̟τωση
Η Μαρίνα Σ. εκπαιδευτικός, µε 20 χρόνια υπηρεσίας και ενισχυµένες σπουδές στην
εκπαίδευση (µεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος σπουδών) τοποθετείται για πρώτη φορά
ως διευθύντρια πολυθέσιας σχολικής µονάδας σε σχολείο ΕΑΕΠ της Χαλκιδικής µε
αυξηµένα ποσοστά αλλοδαπών µαθητών. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς το
προσωπικό της σχολικής µονάδας -λόγω των ειδικοτήτων, των αναπληρωτών, και των νέων
οργανικά τοποθετηµένων εκπαιδευτικών τη χρονιά εκείνη- ανανεώθηκε σε µεγάλο ποσοστό.
Από την πρώτη στιγµή που ανέλαβε τα καθήκοντά της η Μαρίνα έθεσε ως προσωπικό της
στόχο το να «µπορέσει να ενταχθεί στην οµάδα των εκπαιδευτικών του συλλόγου
διδασκόντων ως µία εξ αυτών» (να γίνει αποδεκτή ως ισότιµο µέλος της οµάδας)
προκειµένου σε βάθος χρόνου αφότου συγκροτηθεί η Οµάδα να µπορέσει να εφαρµόσει σε
κλίµα σεβασµού κι εµπιστοσύνης τη δηµοκρατική και συλλογική οργάνωση και διοίκηση
της σχολικής µονάδας σε επίπεδο σχεδιασµού υλο̟οίησης και α̟οτίµησης του
εκ̟αιδευτικού έργου (στρατηγικός σχεδιασµός). Απώτερος στόχος της Μαρίνας η
εξασφάλιση της α̟οτελεσµατικότητας της λειτουργίας της σχολικής µονάδας για το σύνολο
των µαθητών (προσωπικό όραµα-ηθικός σκοπός). Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να
ενεργοποιήσει πέρα από τις γνώσεις της, την ενεργητικότητα και το πάθος, τη διαισθητική
της σκέψη, τη συναισθηµατική νοηµοσύνη και τις επικοινωνιακές τις δεξιότητες (̟ροφίλ
ηγέτη) στην κατεύθυνση της θετικής στάσης, της ενεργητικής ακρόασης κι ενσυναίσθησης,
της ισότιµης αντιµετώπισης αδιακρίτως απέναντι στους συναδέλφους. Παράλληλα, όµως, και
στην κατεύθυνση της δηµιουργίας δοµών για την εισαγωγή της καινοτοµίας σε ε̟ί̟εδο
συµµετοχικών τεχνικών συζήτησης κι ακρόασης στο σύλλογο διδασκόντων αναφορικά µε
το σύνολο των µελών του (̟ρόβλεψη ενεργειών). Οι εκπαιδευτικοί πρώτα θα έπρεπε (τον
πρώτο χρόνο η έµφαση θα δίνονταν στη δυναµική της οµάδας-ανάπτυξη-συνοχή) να µάθουν
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να συζητούν και να ακροάζονται ενεργητικά ο ένας τον άλλο, πρώτα να αποτελούν µέλη µιας
Συναισθηµατικής Οµάδας -ασκούµενοι σταδιακά στην κατανόηση διαδικασιών και
επιµέρους τακτικών κινήσεων- έως ότου να είναι σε θέση να λειτουργούν ως Οµάδα Έργου
υπεύθυνη για τη χάραξη στρατηγικής!
Η βασική καινοτοµία η οποία εισάχθηκε και λειτούργησε προς την κατεύθυνση αυτή καθ’
όλη τη διάρκεια του πρώτου χρόνου µε πρωτοβουλία της Μαρίνας ήταν ο συλλογικός
‘αναστοχασµός’ στην ολοµέλεια ή και σε υ̟οοµάδες συµµετοχικού διαλόγου σε
‘κρίσιµους σταθµούς’ όπως: η λήξη σχολικών τριµήνων, η υλοποίηση ανοιγµάτωνσυνεργασιών του σχολείου µε φορείς/γονείς, η διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, η
εφαρµογή παιδαγωγικών καινοτοµιών στη σχολική µονάδα κλπ

[…]

Όλα έδειχναν να πηγαίνουν καλά, ωστόσο η Μαρίνα µε την λήξη της σχολικής χρονιάς ήρθε
αντιµέτωπη µε ένα δίληµµα «άραγε πόσο αυθεντικό πλαίσιο ήταν αυτό το οποίο είχε
δηµιουργηθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή (αναστοχασµός γ τριµήνου/ετήσιος αναστοχασµός)
και, συνεπώς, πόσο ανθεκτικό για το πέρασµα στην πλέον εµπεριστατωµένη άποψη και στην
ατοµική-οµαδική ευθύνη των εκπαιδευτικών ως επαγγελµατιών σχετικά µε την
α̟οτελεσµατικότητα του εκ̟αιδευτικού έργου7; Κι επίσης πώς αυτή η συζήτηση-απόφαση
θα µπορούσε να ξεκινήσει µεταξύ των εκπαιδευτικών δίχως να προκαλέσει φόβο και άρνηση
στους συναδέλφους; Η απάντηση από τη Μαρίνα δόθηκε διαισθητικά κι αφορούσε στις λέξεις
«θέληση», «τόλµη» κι «εµπιστοσύνη» ως κλειδιά για τη µετάβαση. Έννοιες που
µεταφράστηκαν σε όρους «προσωπικού παραδείγµατος» κι «ανοίγµατος-έκθεσης» από την
πλευρά της. Ειδικότερα, µε το κλείσιµο της σχολικής χρονιάς η Μαρίνα προσκάλεσε τους
εκπαιδευτικούς να προβούν σε µια νέα αναστοχαστική αποτίµηση µέσω των ενεργητικών
µορφών επικοινωνίας στο πλαίσιο της οµάδας και της δυναµικής της. Εάν άντεχε πρώτα η
ίδια να µάθει την άποψη των εκπαιδευτικών (ψυχική ανθεκτικότητα λόγω της
ετεροαξιολόγησης) για το ρόλο και το έργου της, η Μαρίνα θα µπορούσε στη συνέχεια να
διαγνώσει-χαρτογραφήσει το έδαφος για τη χάραξη της στρατηγικής της επόµενης σχολικής
χρονιάς (άρση αντιξοοτήτων, πρόληψη άδηλων λειτουργικών συγκρούσεων κλπ), ενώ θα είχε
θεµελιώσει στις συνειδήσεις των συναδέλφων την αναγκαιότητα για ψυχική ανθεκτικότητα της
ευρύτερης σχολικής µονάδας. […]

2.2. Βασικοί ορισµοί:

7

Carr W., - Kemmis S., (1997). Για µια κριτική εκπαιδευτική θεωρία Αθήνα: Έκδ. Κώδικας, β/ έκδοση
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Οι ορισµοί που ακολουθούν πλαισιώνουν το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο αναφέρεται η
παρούσα µελέτη περίπτωσης και αντλούνται από το χώρο της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης της
Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Κοινωνικής Ψυχολογίας και Συµβουλευτικής.
Στοχεύουν, δε, στο να βοηθήσουν τον αναγνώστη στο να ανασύρει τη δική του προσωπική
θεωρία µέσα από ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο, που σε καµία περίπτωση δεν µονοπωλεί
την ορθότητα της όποιας προσέγγισης, αντιθέτως, λειτουργεί ως ενδεικτικό παράδειγµα
σύνθεσης επιµέρους θεωρητικών καταβολών για την σύνθεση και αναδόµηση µιας ολότελα
προσωπικής Θεωρίας.
o

Θεωρίες Εκ̟αιδευτικής ∆ιοίκησης

Κλασική θεωρία: αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αι. επικεντρώθηκε στο πρόβληµα της
αποτελεσµατικότητας, ενώ το κύριο ενδιαφέρον των στελεχών εστίασε στην οργάνωση της
εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας. Η νεοκλασική ̟ροσέγγιση λαµβάνει χώρα
κατά το δεύτερο τέταρτο του 20ου αι ερεύνησε τους παράγοντες που καθορίζουν την
εργασιακή συµπεριφορά και µελέτησε την εργασιακή συµπεριφορά για να εξηγήσει τον
τρόπο που τα παραπάνω επιδρούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της
αποδοτικότητας. Η έµφαση δόθηκε στα κίνητρα και στην ικανοποίηση των αναγκών των
εργαζόµενων. Ποσοτική ̟ροσέγγιση: πρόκειται για µια θεωρία που λειτούργησε µετά τα
µισά του 20ου αι. ως πεδίο εφαρµογής τεχνικών προβλέψεων και στατιστικών µεθόδων. Και οι
τρεις παραπάνω θεωρίες διακρίνονται από ένα κοινό χαρακτηριστικό, ότι δηλαδή, θεωρούν
τη διοίκηση της εκπαίδευσης ως κλειστό σύστηµα που δεν επιδέχεται εξωτερικές επιρροές,
ενώ η όποια αλλαγή στη σχολική µονάδα θα επέλθει από επιµέρους µεταβολές σε στοιχεία
του συστήµατος. Αντιθέτως οι σύγχρονες θεωρίες (συστηµική, συγκυριακή, διοίκηση

µέσω στόχων, διοίκηση ολικής ̟οιότητας) ήκµασαν το τελευταίο τέταρτο του 20ου αι. έως
σήµερα και θεωρούν αναπόσπαστη τη σχέση του εκπαιδευτικού οργανισµού µε το
περιβάλλον, γι αυτό και µελετούν τις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα.
o

Μετασχηµατιστική/κατανεµηµένη ηγεσία

«…η κατανεµηµένη ηγεσία στη σχολική µονάδα δεν περιορίζεται σε κάποιο σχήµα, ούτε και
µπορεί πάντοτε να οριοθετείται εκ των προτέρων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η
κατανεµηµένη ηγεσία προσλαµβάνει συγκεκριµένη έκφραση και µορφή αναδυόµενη σ’ αυτήν
την περίπτωση πρόκειται, όπως σηµειώνει ο Groon (2000: 3), «.. για αναδυόµενη κατάσταση
σε µια οµάδα ή σ’ ένα δίκτυο ατόµων στην οποία τα µέλη συµψηφίζουν την τεχνογνωσία
τους». Η προστιθέµενη αξία της κατανεµηµένης ηγεσίας κατά το Θεοφιλίδη (2012: 222)
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είναι η ενίσχυση της ικανότητας και η ενδυνάµωση της συνοχής και της εµπιστοσύνης των
µελών του οργανισµού µεταξύ τους. Η κατανεµηµένη ηγεσία όπως υποστηρίζει ο Murphy
(2005), οδηγεί στην οργανισµική αλλαγή, καθώς οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να
συνεργαστούν και να εµπλακούν στην προώθηση της αλλαγής και της καινοτοµίας στη
σχολική µονάδα.
Από την οπτική της Εκπαίδευσης Ενηλίκων η συλλογική διαδικασία-συµµετοχική ηγεσία
στο πλαίσιο της κοινότητας µάθησης και πρακτικής αφορά σε ένα είδος «όσµωσης της

γνώσης», έναντι της απλής συζήτησης που αποσκοπεί στην υιοθέτηση γνώσεων, δεξιοτήτων,
αξιών/στάσεων µε στόχο τη συνεχή ανατροφοδότηση µεταξύ της ατοµικής ̟αραγωγής γνώσης
και της οργανωµένης διαχείρισής της. Πρόκειται για µια βαθιά µετασχηµατιστική διεργασία
(Mezirow, 2006). Το ‘κλειδί’ της επιτυχίας ή της αποτυχίας της κοινωνικής/εκ̟αιδευτικής
καινοτοµίας αυτού του είδους είναι, το ανθρώ̟ινο δυναµικό της οµάδας και η ̟οιότητα
των σχέσεων στη διασύνδεση µεταξύ των µελών της (Christakis & Fowel, 2009). Στο
̟αρα̟άνω ̟λαίσιο οι συνάδελφοι µετασχηµατίζονται σε εµψυχωτές µε ισχυρό αξιακό
προσανατολισµό και µε εξαιρετικές ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης της πραγµατικότητας
που ζουν (ορθολογικές και διαισθητικές), ενώ πασχίζουν καθηµερινά στην εκπαιδευτική και
την τοπική κοινότητα για τη µάθηση ως κοινωνική συµµετοχή (Wenger, 2009: 283,
Martin, 1993) και την αντικατάσταση α-̟ρόσω̟ων κρατικών µορφών/δοµών µε τα δικά
τους Πρόσω̟α (Προσωπικότητες-Πολίτες). Ως αποτέλεσµα του µετασχηµατισµού τους, τα
άτοµα κατανοούν την αναγκαιότητα της διερεύνησης-ελέγχου των σχεδίων δράσης τους,
επιλέγοντας συνειδητά να αντιτάσσουν ανθρώπινες «Σχέσεις» και συλλογικό «Έργο» στη
σύγχρονη ατοµικιστική συγκυρία (Belenky & Stanton, 2006).

o

Αναστοχασµός ως µέρος του ευρύτερου συστήµατος

Ο αναστοχασµός στην εκπαίδευση θεωρείται καθοριστικός για τον εντοπισµό, την ανάλυση
και την επίλυση σύνθετων προβληµάτων τα οποία προκύπτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία
(Spalding & Wilson 2002, Pollard, 1997). Ως αναστοχασµό ορίζουµε «την ενεργή, επίµονη
και συστηµατική εξέταση κάθε πεποίθησης ή υποτιθέµενου τύπου γνώσης στο φως των
βάσεων που την υποστηρίζουν, καθώς και τα περαιτέρω συµπεράσµατα στα οποία αυτή
κατατείνει» (Dewey 1933 όπ. αναφ. στο Spalding & Wilson, 2002: 1394). […]
Στη δεκαετία του ’80, καθιερώθηκε ο όρος του στοχαζόµενου ε̟αγγελµατία, ο οποίος
αναφέρεται στον εκπαιδευτικό που µέσω της πρακτικής του αναστοχασµού επιτυγχάνει τη
δική του επαγγελµατική ανάπτυξη. Κατά τον Schon (1983), ο εκπαιδευτικός που ακολουθεί
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στοχαστική διδασκαλία αναπτύσσεται επαγγελµατικά µέσα από µία διαδικασία κριτικού
αναστοχασµού σχετικά µε το επάγγελµά του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευτικός
αποκτά ιδιαίτερες πρακτικές ικανότητες, γνώσεις και κατανόηση των απαιτήσεων του
επαγγέλµατός του» (∆ακοπούλου, Καλογρίδη, Τερεζάκη, 2012).

o

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας για α̟οτελεσµατικό σχολείο-σχολείο ψυχικής

ανθεκτικότητας’
Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (T.Q.M) αξιοποιεί τη συλλογική προσπάθεια και τον
συναινετικό τρόπο λήψης αποφάσεων.. η λειτουργία της διοίκησης παραµένει η ίδια, απλώς
γίνεται πιο ευέλικτη µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων στους κύκλους ποιότητας των
υπηρεσιών. Στόχος του µοντέλου αυτού είναι η ικανοποίηση του πελάτη (εκπαιδευτικού,
µαθητή, γονέα, κοινωνίας), και βασίζεται τόσο σε επιστηµονικές αναλύσεις, όσο, κυρίως, στην
έµφυτη επιθυµία για βελτίωση και ποιότητα που χαρακτηρίζει κάθε µέλος της οργάνωσης
(Χατζηπαναγιώτου, 2010: 35, 36, Αθανασούλα-Ρέππα, 2008: 77-83, Θεοφιλίδης, 2012: 275288)
Η «Ψυχική ανθεκτικότητα» αποτελεί ένα νέο τρόπο προσέγγισης στην εξέλιξη των µαθητών
και των εκπαιδευτικών και παρέχει στις σχολικές κοινότητες ένα σαφές και στηριγµένο σε
ερευνητικά δεδοµένα πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων τους. η ιδέα της ψυχικής
ανθεκτικότητας θεωρεί ότι « οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να επανέρχονται από
αρνητικές εµπειρίες τη ζωή τους και συχνά γίνονται δυνατότεροι µέσα από τη διαδικασία
αντιµετώπισης αυτών των δυσάρεστων εµπειριών.

Αναδύεται λοιπόν µία µέθοδος

προσέγγισης «που βοηθά στην καλύτερη εστίαση, κατανόηση και παραγωγή της ψυχικής
ανθεκτικότητας όχι µόνο από την πλευρά των κοινωνικών επιστηµόνων (ψυχιατρική,
ψυχολογία, κοινωνιολογία) αλλά και από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι πλέον έχουν αρχίσει
να κατανοούν την αναγκαιότητα µετατροπής των σχολείων σε πλαίσια που προάγουν την
ψυχική ανθεκτικότητα για όλους όσοι εργάζονται και µαθαίνουν σε αυτά» (HendersonMilstein, 2003: 19-21).
o

Ενσυναίσθηση- Ενεργητική ακρόαση

Ο όρος ενσυναίσθηση/συναισθητική κατανόηση (empathy/empathy understanding ) πηγάζει
από τη θεωρία του Carl Rogers και αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου ψυχοπαιδαγωγικού
κινήµατος σε τοµείς της Εφαρµοσµένης Ψυχολογίας, το οποίο εξαίρει την πραγµάτωση της
δυνατότητας του ατόµου για ανάπτυξη (McLeod, 2003: 209). Χρησιµοποιήθηκε για να
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περιγράψει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται κάποιος, από τη θέση ενός άλλου ατόµου, το
νόηµα των εµπειριών και των συναισθηµάτων, χωρίς να ταυτίζεται µε αυτά και παράλληλα να
κοινοποιεί µε έναν τρόπο αυτά που κατανόησε κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους. Η
συναισθητική κατανόηση υπερβαίνει τις γνωστικές πτυχές του περιεχοµένου της επικοινωνίας
και εµπεριέχει ακόµα τις συναισθηµατικές πτυχές, που πρέπει να αναγνωριστούν και να
αντιµετωπιστούν, ώστε να λάβει χώρα σηµαντική µάθηση (Μπρούζος, 2004).
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή πραγµάτωση της ενσυναίσθησης είναι η ενεργητική
ακρόαση (active listening), η οποία πραγµατώνεται µε την ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων
(Μπρούζος, 1998). Η εµπειρία ότι κάποιος σε ακούει και σε καταλαβαίνει σε βάθος επιφέρει
σηµαντικές θεραπευτικές αλλαγές και αντιδράσεις και απουσιάζει εντελώς από την εµπειρία
των περισσότερων ανθρώπων στις βιοµηχανικές κοινωνίες της ∆ύσης (McLeod, 2003: 368).

o

Στρατηγικός σχεδιασµός (όραµα, στρατηγική/τακτική, σχέδιο δράσης,

έλεγχος-ε̟ανασχεδιαµός)-αλλαγή
Η στρατηγική αποτελεί τη γενική πορεία (κατεύθυνση-direction) που ακολουθεί ένας
οργανισµός για να ανταποκριθεί στην αποστολή του και να υλοποιήσει το όραµά του. Το
περιεχόµενό της

συνίσταται στους µακροπρόθεσµους στόχους του οργανισµού, στα

συγκριτικά πλεονεκτήµατα-διαφοροποιητικά στοιχεία του, στο εύρος των δραστηριοτήτων
του και στη λογική του στη βάση «αιτίας-–αιτιατού». Έχει να κάνει µε το συνδυασµό
ενεργειών και είναι έννοια πολύ πλατιά µε πολλές λειτουργίες. Τα δοµικά χαρακτηριστικά
του στρατηγικού σχεδιασµού (ολότητα) τον διαφοροποιούν από την απλή «τακτική» (µέρος),
ενώ δεν µπορεί παρά να αφορά στην υλοποίηση ευρύτερων οργανωσιακών αλλαγών
(Μπουραντάς, 2005: 24, 39-40)
Η “Εκ̟αιδευτική Πρακτική” στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος αφορά στην “ε̟ίτευξη
ενός σκο̟ού” ο οποίος, αρχικά, δεν είναι άλλος από την “κριτική συνειδητο̟οίηση των µελών της
οργάνωσης” ̟ροϋ̟όθεση για την ανάληψη, από την πλευρά τους, οµαδικής δράσης (βάσει σχεδίου)
και αλλαγής. Η όποια αλλαγή, δηλαδή, σε επίπεδο σχολικής κοινότητας/µονάδας (επιθυµητή
αλλαγή),

προϋποθέτει την “ατοµική” αλλαγή-µάθηση (µεταβολή της υπάρχουσας

κατάστασης/άγνοιας). Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοσηµείωτο είναι το έργο των
διανοητών-παιδαγωγών

Freire και Shor. Τόσο ο Freire στο βιβλίο του “Η Αγωγή του

Κατα̟ιεζόµενου”-(1977α), όσο ο Shor στο σύγγραµµά του “Empowering Education”-(1992)
προβαίνουν στην παρουσίαση των Σχεδίων Εργασίας (Projects), στο πλαίσιο µιας ευρύτερης,
µεθοδολογικά, εκπαιδευτικής έννοιας, που αγγίζει τα όρια της “Στρατηγικής”. Εκεί
αξιοποιούνται ποικίλες στρατηγικές και πρακτικές ενδυνάµωσης, µε βασικότερες τις
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συµµετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές (σκιαγράφηση των αναγκών, καταιγισµός ιδεών,
οµαδική λήψη απόφασης,

οµαδική συµµετοχή στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των

αποτελεσµάτων).
o

Ο «ενεργός εκπαιδευτικός οργανισµός» (υπό την έννοια των µελών του) ως

θεωρητική σύλληψη στο πλαίσιο του παρόντος Προγράµµατος αφορά σε ένα Σχέδιο ∆ράσης
(Project) που δύναται µακροπρόθεσµα να αποτελέσει ένα Πρόγραµµα Στρατηγικής (Tερεζάκη,
2010, 2012) η πλήρη έκφραση του οποίου βρίσκεται στη διατύπωση του Οράµατός του.
∆ηλαδή, στη συµβολή του «στην ̟αροχή ̟οιοτικής α̟οτελεσµατικής εκ̟αίδευσης για το σύνολο των
̟αιδιών του τό̟ου». Κατά αντιστοιχία, στη διατύπωση του Οράµατος του
Προγράµµατος

παρόντος

«̟οιοτική ενήλικη εκ̟αίδευση για ενδυνάµωση των στελεχών του τό̟ου»

διακρίνονται τα ακόλουθα Πλαίσια Αναφοράς του Σχεδίου: α) η «Εκπαίδευση Ενηλίκων», β)
η «Ηγεσία» και γ) η «Κοινότητα» (µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, κοινωνία). Τονίζεται,
ωστόσο, ότι η Κατεύθυνση του Σχεδίου ∆ράσης δίνει έµφαση στη συµµετοχική Ηγεσία και
στοχεύει στην άσκηση των δεξιοτήτων των ατόµων µέσω της Εκπαίδευσης Ενηλίκων για το
µετασχηµατισµό τους σε εκπαιδευτικούς/πολιτισµικούς «Εµψυχωτές» στη σχολική και στην
ευρύτερη κοινότητα.

2.3. Η Παιδαγωγική ̟ροσέγγιση και η σκο̟οθεσία της ̟ροτεινόµενης µελέτης
̟ερί̟τωσης στο ε̟ιµορφωτικό εργαστήριο
Η παιδαγωγική προσέγγιση αφορά στην πολύτεχνη, διαθεµατική και ταυτόχρονα
ανακαλυπτική µάθηση η οποία επιτυγχάνεται µε την υιοθέτηση επιµέρους ενεργητικών κι
εναλλακτικών τεχνικών, µέσω της οµαδικής εργασίας-εµπειρικής µάθησης και της µεθόδου
Project, καθώς και µέσω της διαλεκτικής µεθόδου η οποία λαµβάνει χώρα καθ’ όλη τη
διάρκεια του Προγράµµατος στο πλαίσιο της αναστοχαστικής διαδικασίας. Η πρόταση
ενισχύεται από τη χρήση των ΤΠΕ τόσο ως εκπαιδευτικό περιεχόµενο, ως µέθοδο και ως
δυνατότητα επικοινωνίας-δικτύωσης των επιµορφούµενων που συνιστούν την οµάδα
αυτοµόρφωσης-κοινότητα µάθησης.
Κατά την εφαρµογή στην επιµορφωτική πράξη της προτεινόµενης µελέτης περίπτωσης -υπό
µορφή εργαστηρίου- γίνεται αντιληπτό ότι στο πρώτο µέρος του επιδιώκεται η αναγκαιότητα
-πρωτίστως από τους ίδιους τους επιµορφούµενους διευθυντές- αποτίµησης του
εκπαιδευτικού έργου, γεγονός που επιτυγχάνεται µέσω ενεργητικών µεθόδων και τεχνικών
του Προγράµµατος όπως: µελέτη περίπτωσης, ατοµική εργασία/ανάλυση, εργασία σε ζεύγη,
οµαδική εργασία, ολοµέλεια, συζήτηση-αναστοχασµός. Με αντίστοιχο τρόπο στο δεύτερο
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µέρος του εργαστηρίου επιδιώκεται η συνειδητοποίηση από τους επιµορφούµενους
διευθυντές των δοµικών στοιχείων της περιπτωσιακής µελέτης σε όρους µετασχηµατιστικήςκατανεµηµένης ηγεσίας και η εξοικείωση µε την έννοια της «αυτοαξιολόγησης του ηγέτη».
Ένα πλαίσιο στο οποίο δύναται να λάβει χώρα µεταγνωστικά η ανάγκη για έρευνα δράσης.
Το δεύτερο µέρος του εργαστηρίου υλοποιείται επίσης µέσω ενεργητικών κι εναλλακτικών
τεχνικών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων όπως: εισήγηση, παρατήρηση, ατοµική έκφραση,
σύνθεση, καταιγισµός ιδεών, εργασία σε ζεύγη, εργασία στη µικρή οµάδα, εικαστική
έκφραση,

προσοµοίωση-παιχνίδι

ρόλων,

συζήτηση,

ολοµέλεια,

αναστοχασµός,

ερωτηµατολόγιο, γραπτή έκφραση και e-συζήτηση. Οι επιµέρους εκπαιδευτικοί στόχοι,
τέλος, του εργαστηρίου αποδίδονται σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και
στάσεων. Ειδικότερα ε̟ιδιώκεται οι εκ̟αιδευόµενοι σε ε̟ί̟εδο:

Γνώσεων:
o

Να µάθουν το «τι» και το «πώς» σχετικά µε την αναστοχαστική διαδικασία

o

Να κατανοήσουν ότι η αποτίµηση είναι µέρος της ολότητας (εκπαιδευτικού έργου),

συνεπώς κι ατοµική ευθύνη
o

Να αντιληφθούν την ευρύτερη προβληµατική της ∆ΟΠ (αναγκαιότητα ποιοτικής

εκπαίδευσης/ηγεσίας για ηθικό σκοπό: αυτοαξιολόγηση-λογοδοσία) και των δυνατοτήτων
αλλαγής µε αφορµή την υπάρχουσα περίπτωση
o

Να κατανοήσουν τα συναισθήµατά τους και να συµφιλιωθούν µε αυτά

Ικανοτήτων -∆εξιοτήτων:
o

Να εξοικειωθούν µε τις τεχνικές ενεργητικού διαλόγου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ενηλίκων και της ενεργητικής ακρόασης
o

Nα επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν εµπειρίες µε απώτερο στόχο το να

εκφράσουν απόψεις και συναισθήµατα
o

Να ασκηθούν στην ‘άλλη’ αντίληψη και να τολµήσουν να την εφαρµόσουν µε τον

τρόπο που εκείνοι κρίνουν -δηµιουργώντας τις δικές τους δοµές, τα επίπεδα και τα κριτήριαo

Να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας και ανοικτής διακίνησης της

πληροφορίας ως προϋποθέσεις του στρατηγικού σχεδιασµού
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o

Να εξοικειωθούν θεωρητικά µε το ‘στρατηγικό σχεδιασµό’ και τις συναφείς µε αυτόν

έννοιες (όραµα, στρατηγική/τακτική, σχέδιο δράσης, έλεγχος-επανασχεδιασµός-αλλαγή)
o

Να µπορέσουν να σκιαγραφήσουν το πορτρέτο της σχολικής τους µονάδας και να

προβούν σε µια υποτυπώδη διερεύνηση των αναγκών της

Στάσεων:
o

Να µετασχηµατίσουν τις παραδοχές τους για τον τρόπο αποτελεσµατικής

οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής µονάδας µέσω της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών
o

Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τις αναστοχαστικές διαδικασίες και τις

διαδικασίες αυτοελέγχου/ρύθµισης
o

Να αποπαγιώσουν το φόβο για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και

αυτόβουλα να θελήσουν να µάθουν περισσότερα σχετικά
o

Να ενσυναισθανθούν το ρόλο των άλλων στη σχολική µονάδα (γονέων, µαθητών,

συνεργατών, διευθυντή)
o

Να διαισθανθούν την αναγκαιότητα της ικανότητας συστηµατικής διερεύνησης του

εκπαιδευτικού τους έργου (ατοµικά κι οµαδικά) ως σύγχρονοι επαγγελµατίες
o

Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα του ελέγχου της αποτελεσµατικότητας του

εκπαιδευτικού έργου ως µερίδιο ευθύνης του κάθε µέλους του εκπαιδευτικού οργανισµού
ξεχωριστά
o

Να συνειδητοποιήσουν την δυνατότητα γενίκευσης των αναστοχαστικών τεχνικών –

ενεργητικής ακρόασης στην τάξη

3. Η συµµετοχική διερεύνηση στο Πρόγραµµα ως ̟εριεχόµενο και ως διαµορφωτική
αξιολόγηση
Βάσει της προσέγγισης αυτής ως πρόδροµος µιας επικείµενης έρευνας δράσης επιτρέπεται η
ανάπτυξη και η αξιολόγηση του Προγράµµατος από τους ίδιους τους επιµορφούµενους
διευθυντές. Προβάλει, έτσι, «από τα κάτω» µία άποψη και για την περαιτέρω ανάπτυξη του
προγράµµατος όµως και η δυνατότητα παραγωγής θεωρίας για το επιµορφωτικό πρόγραµµα
και για την ανάπτυξη των διευθυντών, λογικά αλληλένδετες διαδικασίες (Κατσαρού-Τσάφος,
2003: 182).
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3.1. Α̟ό τη Θεωρία του αναστοχασµού …
Η ενεργοποίηση και ενίσχυση του αναστοχασµού µέσα από τη συνεργασία µε
συναδέλφους παραπέµπει στην έννοια του συλλογικού αναστοχασµού, ο οποίος αναφέρεται
στη συζήτηση και διάδραση µεταξύ ατόµων, τα οποία αντιµετωπίζουν τη συνύπαρξή τους ως
ευκαιρία και χρόνο για µάθηση µαζί και από τους άλλους. Ο συλλογικός αναστοχασµός,
γενικά, αλλά και στο πλαίσιο των εργαστηρίων του Προγράµµατος, ειδικότερα, δίνει έµφαση
στην κοινωνική φύση της οικοδόµησης νοήµατος και επιβεβαιώνει την αυθεντική έκφραση
της προσωπικής γνώσης (∆ακοπούλου-Καλογρίδη-Τερεζάκη, 2011, De Lawter & Sosin,
2000). Ο συλλογικός αναστοχασµός αναφέρεται στην ̟οιότητα των σχέσεων των
ανθρώ̟ων, που εργάζονται «µαζί» υπό την

έννοια της δέσµευσης σε µια αµοιβαία

οικοδόµηση νοήµατος. Ο συλλογικός αναστοχασµός παρέχει τη δυνατότητα της
δηµιουργίας µιας κοινής γλώσσας για την κατανόηση νέων νοηµάτων βασισµένων στην
εµπειρία. Εµπεριέχει το πλεονέκτηµα της προώθησης της επικοινωνίας και ακόµα
περισσότερο το πλεονέκτηµα της συνειδητής ανοικτότητας στο «διαφορετικό» και στο
«άλλο» (De Lawter & Sosin, 2000).
Στη µεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων οι επιµορφούµενοι εκπαιδευτικοί
συµµετέχουν ενεργά και διαµορφώνουν οι ίδιοι σε συνεργασία µε τον επιµορφωτή τους το
πλαίσιο της επιµόρφωσης τους, ένα πλαίσιο όπου οι συµµετέχοντες επικοινωνούν µέσω των
γνώσεων, των βιωµάτων και των εµπειριών τους. Ως προς την πρακτική του αναστοχασµού
βασική αρχή του Προγράµµατος ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εναλλακτικά Προγράµµατα
Εκπαιδευτικής Ηγεσίας’ αποτελεί η πεποίθηση ότι ο αναστοχασµός στην ε̟ιµορφωτική και
στην ̟αιδαγωγική ̟ράξη µ̟ορεί να α̟οτελέσει το όχηµα για τη βελτίωσή τους. Στο
πλαίσιο αυτό η έµφαση δίνεται στον αναστοχασµό στην κατεύθυνση της βοήθειας των
στελεχών να στοχαστούν τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι άλλο θα µπορούσαν να είχαν κάνει
για την επίτευξη των διοικητικών και παιδαγωγικών τους στόχων (Cruickshank & Applegate,
1981). Το πιο σηµαντικό, ουσιαστικά, στοιχείο του επιµορφωτικού προγράµµατος είναι η
δυνατότητα που προσφέρεται στα στελέχη να µοιραστούν την εµπειρία τους µε τους
συναδέλφους τους, µέσα από µια ανοιχτή διαδικασία αναστοχασµού και συνεργατικής
οικοδόµησης της γνώσης. Κινητοποιείται έτσι τόσο ο ̟ροσω̟ικός αναστοχασµός, αλλά και
ο αναστοχασµός σε συλλογική βάση. Ενδεικτικό ερώτηµα στο πλαίσιο του αναστοχασµού
των διδακτικών σεναρίων του Προγράµµατος είναι «τι έγινε που σας άρεσε σήµερα στο
εργαστήριο; Τι δεν σας ικανοποίησε; Τι άλλο µπορούσε να γίνει;». Το ερώτηµα αυτό κατά
περίπτωση να εξειδικευτεί:
α) σε ε̟ί̟εδο ενεργητικής συµµετοχής, συναισθηµατικής εµ̟λοκής, κι
αλληλε̟ίδρασης των ατόµων κατά την επιµορφωτική διαδικασία όπως : «πώς λειτουργούν οι
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οµάδες», «τι είδους σχέσεις αναπτύσσονται», «αξιοποιούνται πρότερες γνώσεις/εµπειρίες και
µε ποιους τρόπους;», «οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν από το Πρόγραµµα
ανταποκρίνονται στους στόχους της επιµόρφωσης ή σε νέους αναδυόµενους στόχους που
προκύπτουν από τη διαδικασία;», «οι εκπαιδευτικές τεχνικές του Προγράµµατος

είναι

πράγµατι ενεργητικές/ συµµετοχικές» κ.ά.
β) σε ε̟ί̟εδο διδακτικών ε̟ιµορφωτικών σεναρίων. Πχ ερωτήµατα που τίθενται
για τα διδακτικά σενάρια του στρατηγικού σχεδιασµού: «Οι µελέτες περίπτωσης και οι
επιµέρους δραστηριότητες που πλαισίωσαν την ανάλυσή τους θεωρείτε ότι σας βοήθησαν να
αντιληφτείτε δοµικά στοιχεία της Μετασχηµατιστικής Ηγεσίας και ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας στην Εκπαιδευτική Ηγεσία;», «θεωρείτε ότι η επεξεργασία από κοινού µε τους
συναδέλφους των µελετών περίπτωσης αναφορικά µε τη διαχείριση της σύγκρουσης σας
προβληµάτισε στην κατεύθυνση της ανάληψης πρωτοβουλίας εκ µέρους σας για επίλυσή της
µέσω της ενδοσχολικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών; Αν ναι πώς; Αν όχι γιατί; Τι άλλο
έχετε να αντιπροτείνετε; )»; Κι ακόµη γενικόλογα ως προς τα διδακτικά σενάρια:
o

Καλλιεργήθηκε η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δηµιουργικότητας;

o

Αν ναι, µε ποιους τρόπους;

o

Αν όχι, τι θα µπορούσε να τροποποιηθεί;

o

Καλλιεργήθηκαν οι ικανότητες που σχετίζονται µε την ιδιότητα του πολίτη;

o

Με ποιους τρόπους;

o

Τι θα µπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά;

o

Καλλιεργήθηκε η αντίληψη για την ψυχική ανθεκτικότητα και την ολική διαχείριση

της σχολικής µονάδας;
o

Αν ναι πώς;

o

Αν όχι τι άλλο µπορούσε να γίνει;

o

Σας ικανοποίησε το παρόν διδακτικό σενάριο;

o

Θα το κρατούσατε αυτούσιο εάν ήσασταν στη θέση του επιµορφωτή; Γιατί;

o

Αν ναι ποια ήταν τα φωτεινά του σηµεία τα οποία θα κρατούσατε και θα

αναδεικνύατε;
o

Αν όχι ποια ήταν τα σκοτεινά του τα οποία θα καταργούσατε και µε τι θα τα

αντικαθιστούσατε;

3.2. … Στα εκ̟αιδευτικά α̟οτελέσµατα του εργαστηρίου
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3.2.1. Ο «εν θερµώ» αναστοχασµός των ε̟ιµορφούµενων : «τι έγινε, τι δεν έγινε και τι
άλλο θα µ̟ορούσε να είχε γίνει»;
Ο αναστοχασµός απαντάει σε γενικές γραµµές, τόσο σε επίπεδο ενεργητικής συµµετοχής,
συναισθηµατικής εµπλοκής κι αλληλεπίδρασης των συµµετεχόντων, όσο και σε επίπεδο
διδακτικών επιµορφωτικών σεναρίων:

•

Σε ε̟ί̟εδο γνώσεων :
Τα διευθυντικά στελέχη φαίνεται ότι βοηθήθηκαν από το πάντρεµα θεωρίας και πράξης που
συνδύασε το δεύτερος

κύκλος

των

επιµορφωτικών

σεµιναρίων-εργαστηρίων

του

Προγράµµατος, µπόρεσαν να στοχαστούν σε δικές τους εµπειρίες και πρακτικές από τη
σχολική τους µονάδα, κατανόησαν την σηµασία όρων όπως «Όραµα» και «Στρατηγική» και
µπόρεσαν να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα της διυποκειµενικής µατιάς ως προϋπόθεση για
τη γνώση του εαυτού:
«Μου άρεσε το ̟ρακτικό µέρος και µε έβαλε στο να σκεφτώ δικές µου συνεδριάσεις και
αυτοαξιολογήσεις για το µέλλον».
«∆ια̟ίστωσα ότι όλοι είχαµε ένα όραµα και έχουµε διάθεση να ̟ροσφέρουµε στη σχολείο. Εδώ έγινε
ένα καλό ̟άντρεµα της θεωρίας µε την ̟ράξη και αυτό ̟ροσω̟ικά µε βοήθησε!»
«…µε την κουβέντα εδώ δια̟ίστωσα ότι η Μαρίνα έβγαλε ̟ιθανά έναν συγκεντρωτισµό,
χαρακτηριστικό ̟ου µου θύµισε ̟ολύ τον εαυτό µου εν δράσει …όµως µου θύµισε τον εαυτό µου και η
̟ρακτική της να ζητήσει την αξιολόγησή της α̟ό τους συνεργάτες…το έκανα κι εγώ µε τη λήξη της
̟ρώτης τετραετίας της θητείας µου στο ̟ροηγούµενό µου σχολείο και κά̟οιοι αντα̟οκρίθηκαν στο
κάλεσµά µου …αυτό µε βοήθησε να δω µέσα α̟ό τα δικά τους µάτια ̟ώς µε είδαν και να µ̟ορέσω
έτσι να συντάξω της αίτηση αυτοαξιολόγησής µου ̟ρος την υ̟ηρεσία».
«Μου άρεσε το σηµερινό «θεωρία και ̟ράξη» µου θύµισε τον εαυτό µου η ̟ερί̟τωση της
Μαρίνας…βλέ̟ω τη σ̟ουδαιότητα της διατύ̟ωσης ενός οράµατος µε σαφήνεια ..ταυτίστηκα µε τη
Μαρίνα».
Σε επίπεδο πρακτικής των επιµορφωτικών εργαστηρίων οι διευθυντές έδειξαν ότι κατανόησαν
και σε µικροεπίπεδο το «πώς» συγκεκριµένων πρακτικών ενώ παράλληλα φάνηκε να βίωσαν
τόσο έντονα κάποιες επιµορφωτικές τεχνικές (παιχνίδι ρόλων-εικαστική απεικόνιση) σε
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βαθµό που βγήκαν δύσκολα από τον όποιο ρόλο και αναστοχαστικά προβληµατίστηκαν για
το λόγο που ενδεχοµένως έχασαν από µία άλλη οµάδα, επικαλούµενοι ότι δεν κατανόησαν
επ’ ακριβώς κάποια οδηγία του παιχνιδιού κατά την εκτέλεσή του (Τερεζάκη, κ.ά, 2011):
«Ερχόµενη σήµερα εδώ, …σκεφτόµουνα «̟ού ̟άω;»…όµως τελικά δικαιώθηκε η διαίσθηση µου
…α̟οφορτίστηκα µου άρεσε ̟άρα ̟ολύ και δια̟ίστωσα κι εγώ ότι µου άρεσε το ̟άντρεµα θεωρίας και
̟ράξης. ∆εν σας κρύβω ε̟ίσης ότι θα φύγω µε την ανάµνηση της αφίσας … και ως δράση και ως
α̟οτέλεσµα!»
« … εξαιρετικό το ̟άντρεµα θεωρία ̟ράξη και οι ̟ροσκεκληµένοι …το µάθηµα σήµερα ήταν
εξαιρετικό …µόνο κά̟οιες φορές δεν καταλάβαινα ακριβώς τις οδηγίες…αυτό το είχα και ̟έρυσι
κά̟οιες στιγµές…για ̟αράδειγµα δεν είχα κατανοήσει ότι θα µας έκριναν α̟’ έξω αλλιώς θα
διατυ̟ώναµε στην οµάδα διαφορετικά το όραµα…
(α̟άντηση α̟ό άλλη εκ̟αιδευόµενη…)
«φυσικά και δεν έ̟ρε̟ε να έχεις κατανοήσει για να λειτουργήσεις αυθόρµητα και αυθεντικά»!»

•

Σε ε̟ί̟εδο στάσεων:
Τα διευθυντικά στελέχη µέσω της επανασύνδεσή τους µε την Οµάδα φαίνεται να νιώθουν
ασφάλεια και να αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα λειτουργίας του ‘ατόµου-εγώ’ σε ένα καλό
µαθησιακό-επιµορφωτικό κλίµα, ως προϋπόθεση µετασχηµατισµού των αρνητικών
συναισθηµατικών φορτίων σε θετική στάση και παράγοντα άρσης των αναστολών που πιθανά
χαρακτηρίζουν τα άτοµα (ανασταλτικοί υποκειµενικοί παράγοντες ή παράγοντες πλαισίου)
εµποδίζοντας την ενήλικη µάθησή τους (ΥΠΑΙ∆ΒΜΘ-ΠΙ, 2011). Επιπλέον, µπόρεσαν να
αναδείξουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιµορφωτικής διαδικασίας που τους επηρέασαν
στη διαµόρφωση της όποιας θετικής στάσης. Πρόκειται για «το βιωµατικό της χαρακτήρα,
τις εκπλήξεις και τις προοπτικές, την τήρηση των βασικών αρχών της δυναµικής της οµάδας
και της συµβουλευτικής, τη σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη και το αυθεντικό πλαίσιο»
(Κόκκος, 2005, Πολέµη-Τοδούλου, 2010):
«Ήρθα αγχωµένη όµως τελικά όλα τα αρνητικά φορτία µετατρά̟ηκαν σε θετικά. Έχω τώρα ηρεµήσει
και θέλω να ευχηθώ για την ε̟όµενη φορά να έρθουµε εδώ µε µεγάλο χαµόγελο γατί ̟άντα εδώ
̟ερνάµε τελικά καλά!»
«Ήταν αυθεντικό το ̟λαίσιο της µάθησης σε αυτό το εργαστήριο κι έτσι ό̟ως έγινε το µάθηµα
ζεσταθήκαµε ως οµάδα και τελικά ̟έρασα καλά!»
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«Τα νέα µέλη της οµάδας έχουν ενσωµατωθεί δια̟ιστώνω…αυτό δίνει δύναµη…σήµερα έδεσαν
θεωρία και ̟ράξη! Περιµένω τις εξελίξεις ̟ου φαίνονται σ̟ουδαίες».
«Εγώ «γιατρέ µου» (α̟ευθύνεται στην οµάδα και υ̟ονοεί την ψυχοθερα̟ευτική της ιδιότητα) θα ̟ω ότι
και φέτος οι συνεδρίες µας συνεχίζονται µε ε̟ιτυχία! Ενθουσιάστηκα και χαλάρωσα!!»
«Συµφωνώ κι εγώ και θέλω να βεβαιώσω ότι θα συνεχίσω µε χαµόγελο και όραµα (δακρύζει φανερά
…ανατρέχει σε ̟ροσω̟ική θύµηση)»
«Είµαι για ̟ρώτη φορά φέτος στην οµάδα…ήθελα να έρθω στην οµάδα ̟ου συµµετέχει εδώ και καιρό
ο άντρας µου και ήταν ενθουσιασµένος…µετά το ̟ρώτο µέρος του εργαστηρίου στο διάλλειµα µ̟ήκα
στο γραφείο της συντονίστριας του Προγράµµατος και της εί̟α ̟ως είµαι κατενθουσιασµένη…µέσα
α̟ό τη θεωρία µ̟όρεσα να συνδεθώ µε την οµάδα µέσα α̟ό το χαµόγελο όλων και το σλόγκαν της
νικητήριας αφίσας µ̟ορώ να σας ̟ω ότι η µαθησιακή διαδικασία σήµερα µε άγγιξε βαθιά!»

•

Σε ε̟ί̟εδο δεξιοτήτων:
Οι ∆ιευθυντές φαίνεται ότι µπόρεσαν µέσω της επιµόρφωσής τους να αναλύσουν και να
συνθέσουν καθώς και να συστηµατοποιήσουν ξέχωρες γνώσεις σε ένα ενιαίο αντιληπτικό
πλαίσιο για την εκπαιδευτική ηγεσία, για την αυτοµόρφωση-αυτογνωσία, καθώς επίσης και
για την επίδραση του αυθεντικού πλαισίου-πρόσκληση µελών από την κοινότητα ως
εξωτερικοί-ουδέτεροι παρατηρητές για την διασφάλιση της ποιότητας της µάθησηςεργασίας:
«Όταν ήρθα ήµουν φορτωµένη, όµως τώρα νιώθω ότι ξεφόρτωσα τα αρνητικά φορτία.
Συστηµατο̟οίησα µέσα µου τα στοιχεία ̟ου εµ̟λέκονται στην εισαγωγή µιας αλλαγής στο σχολείο. Η
̟αρουσία των νέων µελών στην οµάδα νοµίζω ότι λειτούργησε θετικά».
«Για µένα ήταν ̟ολύ ενδιαφέρον να διαβάσω την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση της
διευθύντριας Μαρίνας της ̟ερί̟τωσης γιατί είδα ότι ακόµη κι αρνητικά ̟ράγµατα ̟ου της καταλόγισαν
στην ̟ραγµατικότητα οµολόγησαν ότι αυτά λειτούργησαν θετικά στους ίδιους και την α̟οδέχτηκαν
…Για το λόγο αυτό νοµίζω ότι τώρα δεν θα φοβάµαι τόσο και θα το ε̟ιχειρήσω στο σύλλογό µου!»
«…σήµερα µου άρεσε ̟άρα ̟ολύ …µε έβαλε στη διαδικασία να κάνω κι εγώ την αυτοκριτική µου και
µε την νικητήρια αφίσα συνειδητο̟οίησα την αξία του να κάνεις «ευτυχισµένους ανθρώ̟ους» αλλά και
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του να νιώθω κι εγώ ευτυχισµένη καθώς αυτό α̟ό µόνο του είναι εσωτερικό κίνητρο…αισιοδοξία µε
την ο̟οία ξε̟ερνάς τα ̟άντα!»
«Καλύφθηκα!! ήταν σηµαντικό όµως και θέλω να το αναφέρω ̟ου είδαµε εδώ ̟ροσκεκληµένους α̟ό
την το̟ική κοινότητα και είδαµε τους εαυτούς µας και τα έργα µας ̟οια α̟ήχηση είχαν στα µάτια τους
!»

3.2.2 Α̟ό την ̟αρατήρηση και το ηµερολόγιο του «κριτικού φίλου»
Ακολουθούν οι οπτικές των κριτικών φίλων-εξωτερικών παρατηρητών του Προγράµµατος οι
οποίες εστιάζουν, τόσο στη διαδικασία διεξαγωγής της επιµόρφωσης, όσο και στη διεργασία
του ‘ατόµου’ και της ‘οµάδας’ (Κόκκος, 2005, Πολέµη-Τοδούλου, 2010):

•

Σε επίπεδο δυναµικής της οµάδας κι ενεργητικής συµµετοχής-µέθοδοι και τεχνικές:
«Στις τετράδες συζητούν καλά. Ε̟ιχειρηµατολογούν. Στη φάση αυτή οι εµψυχωτές, ενώ οι οµάδες τα
γράφουν ήδη σε ένα χαρτί, ̟ροσέρχονται µε χρωµατιστά κάνσον χαρτιά και τους ζητούν να
φιλοτεχνήσουν την αφίσα τους. Τους δίνουν διευκρινίσεις (να αντα̟οκρίνεται η αφίσα τόσο στους
γονείς, όσο και στους µαθητές, αλλά και στους εκ̟αιδευτικούς. Τους ̟ροκαλούν σε ένα µικρό
«ανταγωνισµό». Στην αρχή κά̟οιοι αντιδρούν, λένε ότι δεν τους ενδιαφέρει, όµως η εµψυχώτρια τους
̟ροκαλεί να το κάνουν».
Σε κάθε οµάδα υ̟άρχει ένα ̟ρόσω̟ο ̟ου δρα ̟ερισσότερο. Ε̟αναφέρει στην τάξη την οµάδα, αν
χαλαρώνει ή «ξεστρατίζει» σε άλλη κουβέντα, συντονίζει, υ̟ενθυµίζει το χρόνο. Χρίζεται αυτόµατα
συντονιστής, χωρίς όµως να σταµατά η συνεργασία των µελών. Ο ένας λέει, ο άλλος συµ̟ληρώνει.
«Χάρηκαν σαν µικρά ̟αιδιά τα µέλη της οµάδας ̟ου κέρδισε. Ε̟ιθυµούν φωτογραφία και ̟οζάρουν µε
αυτή και µαζί και µε τους κριτές. Κλείνοντας η εµψυχώτρια καλεί για ̟ιο γρήγορη ̟ροσέλευση των
ε̟ιµορφούµενων για να µην υ̟όκεινται σε τόση ̟ίεση. Προβαίνει σε µια ανασκό̟ηση του εργαστηρίου
θεωρία, ̟ρακτικές και µια γρήγορη άσκηση ̟ροσοµοίωσης σε ̟ραγµατικές συνθήκες».

•

Σε επίπεδο εκπαιδευτικού περιεχοµένου-ανταποκρίνεται ή όχι στις ανάγκες και στα
ενδιαφέροντά τους:
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«∆ουλεύουν δηµιουργικά και γρήγορα, µε ζωντάνια στο σύνολό τους σχεδόν. Ένα άτοµο µόνο δείχνει
να έχει κουραστεί α̟ό τη διαδικασία. Μ̟αινοβγαίνει α̟ό την αίθουσα, έρχεται στην οµάδα, κοιτάζει,
αλλά η συµµετοχή του δεν είναι ενεργή. Πηγαίνει και κοιτάζει και τις άλλες οµάδες».
«Τα έργα εκτίθενται στο φουαγιέ. Μ̟ροστά σε όλους οι κριτές (10 χρόνο µαθητή, γονιό, εκ̟αιδευτικό)
καταγράφουν και βαθµολογούν σε µια κλείδα ως ̟ρος τη µορφή της αφίσας, το ̟εριεχόµενο και τη
σαφήνεια. Μαζεύτηκαν οι βαθµοί και φάνηκε η αφίσα – νικητής. Οι συµµετέχοντες θέλουν να ξέρουν
α̟ό ̟οιον ̟ροέρχεται η κάθε βαθµολογία. Όλοι α̟οφάνθηκαν ότι τελικά οι ̟ιο σκληροί κριτές είναι οι
̟ιο αυστηροί κριτές».
«Με µία λέξη θα τη χαρακτήριζα µια «ζόρικη» συνάντηση α̟ό το θέµα της ̟ίεσης του χρόνου,
αντα̟οκρίθηκαν καλά αν και φάνηκε να ζητούν ̟ιο χαλαρωτικές συναντήσεις τελικά. Ο συνδυασµός
θεωρίας και ̟ράξης κερδίζει τους ε̟ιµορφούµενους στο σύνολό τους και φυσικά ζητούν µελέτες
̟ερί̟τωσης, τεχνικές, ̟ρακτικές … ̟ροφανώς για να τις εφαρµόσουν στις σχολικές τους µονάδες. Κι
εδώ έρχεται η δική µου α̟ορία: Άραγε ερχόµενος σε ένα σεµινάριο αρκεί να ‘ξεσηκώσεις’ τεχνικές και
α̟λά να τις εφαρµόσεις;»
Σύνοψη –Συµ̟εράσµατα
Μέσω της υλοποίησης στην πράξη του εν λόγω του επιµορφωτικού εργαστηρίου ως δείγµα
‘µικροδιδασκαλίας’, του ευρύτερου επιµορφωτικού Προγράµµατος «Εκπαίδευση Ενηλίκων
κι Εναλλακτικά Προγράµµατα Εκπαιδευτικής Ηγεσίας» µπόρεσε να ισχυροποιηθεί στην
πράξη η όποια προβληµατική της γράφουσας και συντονίστριάς του ως προς την ανάδειξη
των βασικών αρχών και της φιλοσοφίας της όποιας προσπάθειας σύζευξης της ‘Εκπαίδευσης
Ενηλίκων’ µε την Εκπαιδευτική Ηγεσία, που επιχειρήθηκε σε ευρύτερο και σε ειδικότερο
πλαίσιο.

Ειδικότερα, το εν λόγω εργαστήριο

και οι αναστοχαστικοί διάλογοι των

συντελεστών του -εκπαιδευόµενων-εκπαιδεύτριας-κριτικών φίλων- συνετέλεσε στην από
κοινού ανατροφοδότηση και διαµορφωτική αποτίµηση της όποιας προσπάθειας σε επίπεδο
στρατηγικού σχεδιασµού, καθώς και στον συνεχή ανασχεδιασµό και στην προσαρµογή του
επόµενου επιµορφωτικού εργαστηρίου και των περιεχοµένων του ευρύτερου Προγράµµατος,
βάσει των πραγµατικών αναγκών και των ενδιαφερόντων των διευθυντικών στελεχών στο
πλαίσιο µιας γνήσια συµµετοχικής-παιδαγωγικής-µετασχηµατιστικής ενήλικης εκπαίδευσης.
Γεγονός που επιχειρήθηκε να διασφαλιστεί µέσω της έναρξης µιας πραγµατικής έρευνας
δράσης δωδεκαµελούς οµάδας συντελεστών του Προγράµµατος (επιµορφούµενων
διευθυντών, επιµορφωτών, συντονίστριας, κριτικών φίλων, εξωτερικών παρατηρητών και
διευκολύντριας ακαδηµαϊκού) σχετικά µε τη διερεύνηση της βελτίωσης της εν λόγω
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επιµορφωτικής προσπάθειας (Kατσαρού-Τσάφος, 2003). Ελπίζουµε τα όποια ερευνητικά
αποτελέσµατα ότι θα είναι σύντοµα στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού.
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