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Abstract: This paper presents the Internet Learning Communities, which are a way of
training to solve many of the communicationand co-operation problems encountered in the
learning environment. The purpose of this study is to investigate the role of the State School
Advisor in developing the ability to improve the learning of school units and teachers of
Secondary Education through the Internet Learning Communities. To this end, we study the
concept of organizational learning, cultural learning, learning models, the creation of learning
values and the theoretical context of the Internet Learning Communities. Furthermore, there
are suggestions for developing the ability of schools (as a learning organization) and teachers
to improve learning methods, as well as the design of an Internet Learning Community.From
the data analysis it is clear that in order for an online learning environment to be developed, a
combination of interactions is required. Consequently, the role and contribution of the State
School Advisor is considered necessary, decisive and enforced when it comes to the
improvement of learning methods and strategies and on top of that, cultural learning.
Keywords: School Unit and Learning, Learning Organizations, Internet Learning
Communities, State school Advisor

Πεπίλητη: Σηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη νη Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο Μάζεζεο, νη
νπνίεο απνηεινχλ έλα ηξφπν εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίιπζε πνιιψλ απφ ηα πξνβιήκαηα
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ ζπλαληψληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. Σθνπφο
ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ ζηελ
αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο βειηίσζεο ηεο κάζεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ
Σειίδα 114 απφ 160

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Τφκνο 5, Τεχρνο 3, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κέζσ ησλ Γηαδηθηπαθψλ Κνηλνηήησλ
Μάζεζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ κειεηψληαη ε έλλνηα ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο, ηεο
θνπιηνχξαο θαη ηνπ θιίκαηνο κάζεζεο, ηα κνληέια κάζεζεο, ε δεκηνπξγία αμίαο κάζεζεο
θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ησλ Γηαδηθηπαθψλ Κνηλνηήησλ Μάζεζεο. Σηε ζπλέρεηα
παξαηίζεληαη Πξνηάζεηο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
βειηίσζε ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη ην κνληέιν ζρεδηαζκνχ κηα Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο
Μάζεζεο. Αθνινχζσο αλαιχεηαη ν ξφινο θαη ε ζπκβνιή ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ σο
ζηξαηεγηθήο παξακέηξνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ Γηαδηθηπαθψλ Κνηλνηήησλ Μάζεζεο.
Απφ ηελ παξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα
δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο, απαηηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο αιιειεπηδξάζεσλ θαη ε
ζπκβνιή ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ εηδηθφηεηαο, αιιά θαη ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ Γεληθήο
Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο γηα ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θξίλεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε
αλαγθαία, θαζνξηζηηθή θαη επηβεβιεκέλε.
Λέξειρ κλειδιά: Σρνιηθή κνλάδα θαη κάζεζε, Οξγαληζκνί κάζεζεο, Γηαδηθηπαθέο
Κνηλφηεηεο Μάζεζεο, Σρνιηθφο Σχκβνπινο

Διζαγυγή
Μάζεζε δε ζεκαίλεη απιή απφθηεζε γλψζεσλ. Η απφθηεζε γλψζεσλ ζηε ζεκεξηλή επνρή
είλαη αξθεηά εχθνιε ππφζεζε. Ο θαζέλαο, κε πνιχ ρακειφ θφζηνο, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηνπ
βηβιηνπσιείνπ θαη ησλ βηβιηνζεθψλ κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζρεδφλ νπνηαδήπνηε
γλψζε ρξεηάδεηαη. Απηφ, φκσο, δελ είλαη αξθεηφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηνπ
αηφκνπ. Σχκθσλα κε ηνπο Argyris, Schon (1978), ε κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλνλ φηαλ
κηα λέα γλψζε κεηαθξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη. Σηελ
ίδηα ινγηθή, ν Senge(1993),ζεσξεί φηη ε έλλνηα ηεο κάζεζεο είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκε κε ηελ
έλλνηα ηεο «κεηάλνηαο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί ηηο «ιάζνο»
ζθέςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαη ηηο αιιάδεη πξνο ην «νξζφηεξν». Σπλεπψο,
κάζεζε είλαη ε ζηαζεξή αιιαγή ηεο ζθέςεο, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ
πξνθχπηεη σο έκκεζν ή άκεζν απνηέιεζκα ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο.
Σχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ, φηαλ ε απφθηεζε λέαο γλψζεο θαη πιεξνθνξηψλ δε
κεηαθξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ή δελ αιιάδεη ην «εχξνο ησλ δπλεηηθψλ
ζπκπεξηθνξψλ», δελ είλαη κάζεζε. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κάζεζεο ηνπ αηφκνπ είλαη ε αιιαγή
ησλ λνεκάησλ, «θαηαλνήζεσλ», λνεηηθψλ ραξηψλ ή κνληέισλ, δειαδή ησλ ζπζηεκάησλ
γλψζεσλ, αμηψλ, πηζηεχσ, παξαδνρψλ, ππνζέζεσλ, ηα νπνία είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνλ
«εγθέθαιν» θαη πξνγξακκαηίδνπλ ηε δξάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Η κάζεζε
πξνυπνζέηεη θαηαξράο ηελ «απνκάζεζε», δειαδή ηε δηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ
ησλ λνεηηθψλ ραξηψλ θαη ηελ εγγξαθή ζε απηνχο λέσλ «γλψζεσλ», πξάγκα απαξαίηεην γηα
ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Οη λέεο «γλψζεηο» αζθαιψο
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πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο «εκπεηξίαο», ηεο «έξεπλαο» θαη ηνπ «πεηξάκαηνο». Η κάζεζε πην
αλαιπηηθά κπνξεί λα γίλεηαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο - επίπεδα (Μπνπξαληάο, 2005):
Απφθηεζε γλψζεο γηα γεγνλφηα, δηαδηθαζίεο ή δηεξγαζίεο, ε νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε νηθείεο θαηαζηάζεηο κε κηθξέο αιιαγέο.
Αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαηαζηάζεηο κε
κηθξέο αιιαγέο.
Μάζεζε πξνζαξκνγήο, κε ηελ έλλνηα ηεο αληηκεηψπηζεο δπλακηθψλ θαη
πνιχπινθσλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη λέεο - πξσηφηππεο ιχζεηο κέζσ
ηνπ πεηξακαηηζκνχ, θαη αμηνιφγεζε ησλ «καζεκάησλ» απφ επηηπρίεο θαη
απνηπρίεο.
Μάζεζε ηεο κάζεζεο, κηα δηαδηθαζία πνπ καο θάλεη πεξηζζφηεξν λα ζρεδηάδνπκε
ην κέιινλ θαη λα πξνζδηνξίδνπκε ην πεξηβάιινλ, παξά λα πξνζαξκνδφκαζηε ζε
απηφ.

1. Οπγανυζιακή Μάθηζη – Κοςληούπα και κλίμα μάθηζηρ
Η ηθαλφηεηα ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ελφο νξγαληζκνχ (κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο)
εμαξηάηαη νπζηαζηηθά απφ φιεο ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ηνπ Μνληέινπ Γηαξθνχο
Δπηηπρίαο, φπσο ζεκειηψδεο ηδενινγία, ζηξαηεγηθή, θνπιηνχξα, άλζξσπνη, ζπζηήκαηα, δνκέο
θαη εγεζία. Πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο είλαη λα απνηειεί
βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζεκειηψδνπο ηδενινγίαο θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ «θαξδηά» ηεο
ζηξαηεγηθήο. Όηαλ απηή ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο νξγαλσζηαθήο κάζεζεο ελλνείηαη
νπζηαζηηθά θαη δελ παξακέλεη ζηε ξεηνξηθή, ηφηε ε αλάπηπμή ηεο απαηηεί ηε δηακφξθσζε ηεο
θνπιηνχξαο, ησλ δνκψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ φρη κφλν δηεπθνιχλνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ,
αιιά ζπκβάιινπλ άκεζα ζηελ πινπνίεζε ηεο κάζεζεο (Μαιαβάθεο, 2012). Δθηφο απηψλ
βεβαίσο, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε σο βαζηθή ιεηηνπξγία πξνζδηνξίδεη άκεζα θαη ζεκαληηθά ηελ
αλάπηπμε ηεο κάζεζεο.
Tα ζπζηαηηθά ησλ νξγαληζκψλ κάζεζεο είλαη ηα εμήο (Senge, 1993):
Σπζηεκηθή ζθέςε: Κάζε άηνκν πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ
(ζρνιηθήο κνλάδαο) σο ζπλφινπ, δειαδή λα εθαξκφδεη ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη
λα κελ εμεηάδεη ηα γεγνλφηα αλεμάξηεηα ην έλα απφ ην άιιν.
Πξνζσπηθή ππεξνρή: Κάζε άηνκν πξέπεη λα απνθηήζεη ηελ απηνγλσζία θαη
παξάιιεια λα είλαη αλνηθηφ ζηνπο άιινπο.
Ννεηηθά κνληέια: Τα άηνκα ρξεηάδεηαη λα κεηαβάινπλ ηα λνεηηθά ηνπο κνληέια γηα
λα κπνξέζνπλ λα βειηηψζνπλ ηνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ηελ αληίιεςε γη΄ απηά πνπ
ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα εξκελεχνπλ.
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Καηαλεκεκέλν φξακα: Κάζε άηνκν πξέπεη λα θαηαλνεί θαη λα ζπκθσλεί ζ΄ έλα πιάλν
δξάζεο θαη ζ΄ έλα θνηλφ ζθνπφ.
Οκαδηθή κάζεζε: Η νκαδηθή κάζεζε είλαη αλαγθαία γηα λα γίλεη ε νκάδα σο ζχλνιν
πεξηζζφηεξν «έμππλε»απ΄ φηη ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηεο θαη παξάιιεια λα γίλεη
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή.
Η δεκηνπξγία κηαο θνπιηνχξαο - λννηξνπίαο κάζεζεο θαη ελφο επλντθνχ θιίκαηνο αηκφζθαηξαο απνηεινχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. Ο ελζηεξληζκφο ηεο
αμίαο ηεο κάζεζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πξαθηηθά ζεκαίλεη:
Να θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηεο κάζεζεο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ επεκεξία ηνπ ζρνιείνπ,
αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή επεκεξία.
Να ζεσξεί φηη ε πξφνδνο θαη ε επεκεξία πξνθχπηεη, φρη ηφζν απφ ην «λα γίλνληαη ηα
πξάγκαηα θαιχηεξα», αιιά θπξίσο απφ ην «λα γίλνληαη ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά».
Να θαηαλνεί ην ξφιν ηεο ζηελ αηνκηθή θαη νξγαλσζηαθή κάζεζε.
Τα βαζηθά ζηνηρεία κηαο θνπιηνχξαο κάζεζεο είλαη: ν δηάινγνο, ε δεκηνπξγηθή δηαθσλία θαη
θξηηηθή, ε ζπλερήο ζχγθξηζε κε ηνλ θαιχηεξν θαη ηηο ππνδεηγκαηηθέο πξαθηηθέο, ε αληαιιαγή
εκπεηξηψλ, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε (Becker&Watts, 2001). Αλακθηζβήηεηα, ε θνπιηνχξα
κάζεζεο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη, λα εληζρχεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ έλα θιίκα πνπ
ζα δηαθξίλεηαη απφ ζηνηρεία φπσο: ε επράξηζηε αηκφζθαηξα, ε ελζάξξπλζε θαη επηβξάβεπζε
ησλ λέσλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ, ε επηβξάβεπζε ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο γλψζεο, ηνπ
δηαιφγνπ θαη ησλ δηαθσληψλ θαη ε ειεπζεξία ακθηζβήηεζεο ηνπ θαηεζηεκέλνπ. Βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο θνπιηνχξαο θαη ηνπ θιίκαηνο κάζεζεο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ απνηπρηψλ θαη
ησλ ιαζψλ. Ο θφβνο θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα κελ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ξίζθν,
λα κελ πεηξακαηίδνληαη θαη λα αληηζηέθνληαη ζηηο αιιαγέο. Σπλεπψο, ε κάζεζε απαηηεί
αθφκε θαη επηβξάβεπζε ησλ ιαζψλ, φηαλ απηά γίλνληαη κεηά απφ ζνβαξή, ππεχζπλε,
πεηζαξρεκέλε ζθέςε θαη δξάζε (Μπνπξαληάο, 2005).

2. Μονηέλα μάθηζηρ και δημιοςπγία αξίαρ
Η ζρνιηθή κνλάδα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ην Μνληέιν
Μάζεζεο / Γεκηνπξγίαο Αμίαο, έηζη ψζηε λα κεηακνξθσζεί ζε έλαλ ζχγρξνλν νξγαληζκφ
ζπλερνχο κάζεζεο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ ζα αλαπηχζζεηαη, ζα δηαδίδεηαη θαη ζα
ελζσκαηψλεηαη ε γλψζε, κε απνηέιεζκα λα δηεπξχλεηαη ε αληίιεςε γηα λέεο επθαηξίεο
(Γξάθεκα 1).

Σειίδα 117 απφ 160

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ «eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο»
Τφκνο 5, Τεχρνο 3, 2017 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

Γπάθημα 1: Κύκλορ Μάθηζηρ/Γημιοςπγία αξίαρ (επεξεπγαζία, εμού ηος ιδίος)

Ο αέλανο απηφο «θχθινο κάζεζεο» ζα δψζεη ζην Σρνιείν ηε δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλεηαη
ηηο επθαηξίεο, λα αμηνπνηεί νξζά θαη απνηειεζκαηηθά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη λα αλαπηχζζεη
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζην ρψξν ηεο Παηδείαο. Με ηε κάζεζε «δηπινχ βξφγρνπ», πνπ
είλαη έλαο δπλεηηθφο θνξέαο απνζηαζεξνπνίεζεο θαη «επαλάζηαζεο», ζα αλαζεσξεί ηα
λνεηηθά ηνπ κνληέια θαη ζα ζπλερίζεη λα δηαθνξνπνηείηαη θαη λα θαηλνηνκεί (Μαιαβάθεο,
2012). Ιδσκέλε απφ ηε ζέζε ηεο δεκηνπξγίαο νξγαλσζηαθήο γλψζεο, ε κάζεζε δηπινχ
βξφγρνπ δελ απνηειεί θάπνην ηδηαίηεξν, δχζθνιν εγρείξεκα, αιιά κηα θαζεκεξηλή
δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δεκηνπξγεί ζπλερψο λέα γλψζε, αλαθαηαζθεπάδεη ππάξρνπζεο
πξνζεγγίζεηο, πιαίζηα, ή παξαδνρέο ζε θαζεκεξηλή βάζε (Ννλάθα&Ταθενχηζη, 2001). Τα
δπλεηηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλερή κάζεζε είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζπζηεκηθήο
ζθέςεο, ε απηνγλσζία, ε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο αιιαγέο θαη ε ηειηθή κεηαηξνπή ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο ζε έλα θαηλνηφκν θαη επθπέο ζρνιείν.

3. Γιαδικηςακέρ Κοινόηηηερ Μάθηζηρ (Γ.Κ.Μ.) – Ππόηαζη ανάπηςξηρ ηηρ
ικανόηηηαρ ηυν ζσολείυν και ηυν εκπαιδεςηικών για βεληίυζη ηηρ μάθηζηρ
Η εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, σο κέζν ζπλερηδφκελεο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ, παξνπζηάδεη πνιιά
πιενλεθηήκαηα, φπσο ηε γεσγξαθηθή ειεπζεξία, ηε ρξνληθή επειημία, ηε καζεηνθεληξηθή
δνκή θαη πξνζαξκνγή ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ (εθπαηδεπηηθνχ,
καζεηή, γνλέα, πνιίηε). Οη Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο Μάζεζεο (Γ.Κ.Μ.), σο ε πην ζχγρξνλε
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ηάζε ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, παξέρνπλ έλαλ θαηλνηφκν, επέιηθην θαη πνιιά
ππνζρφκελν ηξφπν εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο, δηάρπζεο γλψζεσλ, βειηίσζεο ηεο κάζεζεο,
αιιά θαη επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ. Δπίζεο
πξνζθέξνπλ ην αληηζηάζκηζκα ζην αίζζεκα απνκφλσζεο πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη
καζεηέο θαη νη πνιίηεο απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ (Μπνχζηνπ&Τπξνβνχδεο, 2002).
Ο πην δηαδεδνκέλνο νξηζκφο ησλ δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ αλήθεη ζηνλ Rheingold (1993), ν
νπνίνο ηηο πξνζδηνξίδεη σο «πνιηηηζηηθέο ζπλαζξνίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ κηα θξίζηκε
κάδα αηφκσλ δηαηεξεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα επηθνηλσλία κέζα απφ ηνλ
θπβεξλνρψξν». Έηζη, κηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα είλαη έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα
αιιειεπηδξνχλ θαη λα αληαιιάζνπλ ηδέεο κέζσ ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. Οη Γ.Κ.Μ.
κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε ηξείο δηαζηάζεηο: ηελ ηερλνινγηθή, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ
θνηλσληθή.
Η ηεσνολογική διάζηαζη πεξηιακβάλεη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε
απηψλ ησλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ.
Η εκπαιδεςηική διάζηαζη αλαθέξεηαη ζηηο εμειηγκέλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο κάζεζεο.
Η κοινυνική διάζηαζη αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο ηεο χπαξμεο κηαο θνηλφηεηαο, κηαο
ζπλεχξεζεο αλζξψπσλ πνπ αλαπηχζζνπλ έλα δίθηπν ζρέζεσλ θαη θαλφλσλ
(OrenNachmias, Mioduser, &Orly, 1998).
Μηα Γ.K.M. απαηηεί ηελ χπαξμε ησλ εμήο ζηνηρείσλ (Preece, 2000):Έλα ικανό πλήθορ
αηόμυν, ηα νπνία κέζσ ηεο θνηλσληθήο ηνπο αιιειεπίδξαζεο πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ
δηθνχο ηνπο ζηφρνπο ή λα ζπκκεηέρνπλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο ζηελ επίηεπμε θάπνηνπ
θνηλνχ ζθνπνχ. Δπίζεο κηα ζςγκεκπιμένη θεμαηολογία/ζκοπόρ, φπσο θνηλά ελδηαθέξνληα,
αλαγλσξίζηκεο αλάγθεο ή θνηλέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ην ιφγν χπαξμεο ηεο θνηλφηεηαο.
Δπηπξφζζεηα καθοπιζμένερ πολιηικέρ λειηοςπγίαρ, φπσο νξηζκέλεο ή ζπκθξαδφκελεο
παξαδνρέο, πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη θαλφλεο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ
αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηέινο ην ηεσνολογικό ςπόβαθπο
πνπ ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο.
Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Οινθιεξσκέλεο Μαζεζηαθήο Κνηλφηεηαο ζην ρψξν ηεο Παηδείαο,
απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλάιπζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε. Αξρηθά
απαηηείηαη ε θαηάξηηζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Γ.Κ.Μ., ε νπνία ζα ζπλδπάδεη ηηο ηδηφηεηεο θαη
ιεηηνπξγίεο ηφζν κηαο Μαζεζηαθήο Κνηλφηεηαο, φζν θαη κηαο Κνηλφηεηαο Πξαθηηθψλ.
Δξγαδφκελνη κε εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη εκπεηξία κνηξάδνληαη ηε γλψζε ηνπο κε
ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ επηζπκνχλ λέεο γλψζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο
ησλ αηφκσλ γηα βειηίσζε ηεο κάζεζεο (Λφε & Απνζηνιάθεο, 2005).
Η Γ.Κ.Μ. ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο θαη ηελ ηδηαίηεξε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο Δθπαίδεπζεο
(βαζκίδεο, εκπιεθφκελνη θ.ι.π.). Τν πξψην βήκα πξηλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζα
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πξέπεη λα απνηειέζεη κηα έξεπλα πεδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ θνηλφηεηα. Σηελ θνηλφηεηα απηή ζα ζπκκεηέρνπλ
ιεηηνπξγνί ηεο Παηδείαο (Πεξηθεξεηαθνί Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, Σρνιηθνί Σχκβνπινη
Δθπαίδεπζεο, Γηεπζπληέο Γηεπζχλζεσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,
Γηεπζπληέο θαη Υπνδηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξνζρνιηθήο, Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξνζρνιηθήο,
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο, γνλείο,
καζεηέο). Απηνί κπνξνχλ λα δξνπλ είηε σο εθπαηδεπηέο, είηε σο απινί επηζθέπηεο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ, αιιά θαη σο πνιίηεο πνπ έρνπλ αλάγθε εθπαίδεπζεο
θαη ελεκέξσζεο ζε ζρεηηθά ζέκαηα. Η Γ.K.M. ζα απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ππνθνηλφηεηεο,
αλάινγα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη (εθπαηδεπηηθνί, δηνηθεηηθνί,
καζεηέο, γνλείο-πνιίηεο) θαη ην είδνο ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ
ζα πξαγκαηεχεηαη ε θάζε κία. Η δνκή απηή απεηθνλίδεηαη ζην Γξάθεκα 2 πνπ αθνινπζεί:

Γπάθημα 2: Η δομή ηηρ Γιαδικηςακήρ Κοινόηηηαρ Μάθηζηρ για ηην Παιδεία (επεξεπγαζία, εμού ηος
ιδίος)

Η θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο Γ.Κ.Μ. θαζνξίδεηαη απφ ην ξφιν πνπ ζα έρεη θάζε κέινο κέζα ζε
απηή. Όινη νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα εγγξαθνχλ σο κέιε κε πιήξε
δηθαηψκαηα ζε ζπγθεθξηκέλε ππνθνηλφηεηα, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο, αιιά ζα
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη σο επηζθέπηεο ζε άιιε ππνθνηλφηεηα (Σακςψλ, Φαηδελψηαο,
Καζηξαληάο,&Καξαπηπέξεο, 2004).
Η αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ πεξηβάιινληνο ζπλεπηθνπξείηαη απφ ηηο λέεο καζεζηαθέο ηάζεηο, νη
νπνίεο ππαγνξεχνπλ ηε κεηαηφπηζε απφ ηε δαζθαινθεληξηθή πξνο ηε καζεηνθεληξηθή
πξνζέγγηζε, απφ ηε «δηδαζθαιία» ζηε κάζεζε, απφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε ζηε κάζεζε
πνπ νηθνδνκείηαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο (Μπισλάο, 2012).
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4. Μονηέλο Σσεδιαζμού μιαρ Γιαδικηςακήρ Κοινόηηηαρ Μάθηζηρ
Οη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο, νη γνλείο θαη φπνηνη άιινη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα
«πξνζρσξήζνπλ» ζηελ θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ
πξφγξακκα. Τα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη νη Σρνιηθνί Σχκβνπινη είλαη νη «κεραλέο» ηεο
θνηλφηεηαο. Σπγθεληξψλνπλ ηηο ελφηεηεο ζηα ζηνρνζεηεκέλα πξνγξάκκαηα θαη θαζνδεγνχλ
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αλαιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ηε «Γηνίθεζε» ηεο θνηλφηεηαο
(Γξάθεκα 3).

Γπάθημα 3: Γιαδικηςακή Κοινόηηηα Μάθηζηρ (επεξεπγαζία, εμού ηος ιδίος)

Γηα ηελ θνηλφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη, πξέπεη λα επηηεπρζεί ε αξκνληθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ
κειψλ. Οη ρξήζηεο ζα δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Γηαρεηξηζηέο, Δθπαηδεπηέο,
Δθπαηδεπφκελνη θαη Δπηζθέπηεο Τν ζχζηεκα πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη
ηνπο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπφκελσλ (Jarvis, 2004β). Η θνηλφηεηα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζαξκφζεη ην πεξηερφκελν θαη ηηο ζεηξέο καζεκάησλ ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο
εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Μηα βάζε «πξνθίι» ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη νη δεμηφηεηεο
ησλ κειψλ, νη αλάγθεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ αλάπηπμε
δπλακηθψλ ζρεδίσλ ζεηξψλ καζεκάησλ.
Μηα «βάζη γνώζευν»πεξηιακβάλεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ πεξηέρεη εθηφο ησλ άιισλ, ηα
ζελάξηα ζεηξάο καζεκάησλ, εθπαηδεπηηθέο ιχζεηο, εθζέζεηο αμηνιφγεζεο πξνγξάκκαηνο,
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απαληήζεηο ζηνπο ρξήζηεο θ.ι.π. (Sampson, 2005).Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ ηα επαλαρξεζηκνπνηήζηκα αληηθείκελα κάζεζεο (reusablelearningobjects)
πνπ κπνξνχλ λα επαλαζπληεζνχλ εχθνια γηα ηηο αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπφκελσλ.
Πξφζζεην πιηθφ θαηάξηηζεο κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ θνηλφηεηα απφ ηα
εμνπζηνδνηεκέλα κέιε, κφλν κεηά απφ αμηνιφγεζε. Μηα καζεζηαθή θνηλφηεηα ηειηθά,
εζηηάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δπλαηφηεηα ησλ κειψλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Δίλαη νπζηαζηηθφ
λα ρηηζηεί έλα πεξηβάιινλ ζπλεξγαζίαο θαη λα ελζαξξπλζεί ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο θνηλφηεηαο κέζσ νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε καζεζηαθή θνηλφηεηα (Φξαγθάθε, & Ληνλαξάθεο, 2009).

5. Η «ζςμβολή» ηος Σσολικού Σςμβούλος ζηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηυν
ζσολείυν και ηυν εκπαιδεςηικών για ηη βεληίυζη ηηρ μάθηζηρ μέζυ ηυν
Γιαδικηςακών Κοινοηήηυν Μάθηζηρ
Η εθπαίδεπζε εθ ησλ πξαγκάησλ απνηειεί κηα πνιπεπίπεδε θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία.
Απνζθνπεί ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο
λένπο, ζηε ζπλνιηθή δηάπιαζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Σπληειεί, επίζεο, ζηε δηακφξθσζε
ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη αξρψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ νκαιή έληαμε ησλ λέσλ αλζξψπσλ
ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, επαγγεικαηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.
Παξάιιεια κε ηελ παξνρή πηζηνπνηεκέλσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ιεηηνπξγεί θαη σο βαζηθφο
ζπλδεηηθφο παξάγνληαο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, κε ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία θαη αλέιημε ηνπ
αηφκνπ. Σπλεπψο, νθείιεη λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ γεληθή παηδεία, αιιά θαη λα ζέηεη ηηο
βάζεηο γηα θαηάιιειε εμεηδίθεπζε πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σην πιαίζην ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ θαη
θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ν εθπαηδεπηηθφο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ζα πξέπεη λα είλαη
ζε ζέζε λα αλαπξνζαξκφδεη θαη λα εκπινπηίδεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ επηβάιινπλ νη λέεο
ζπλζήθεο θαη ηαπηφρξνλα λα δηαηεξεί ηηο πάγηεο αμίεο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ην ιεηηνχξγεκά
ηνπ. Σπλεπψο ζα πξέπεη, κεηαμχ άιισλ, λα κεηεμειηρζεί ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε
δηαρεηξηζηή ηεο καζεζηαθήο θαη κνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα λα πεηχρεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην
ξφιν ηνπ σο δηαρεηξηζηή ηεο κάζεζεο, εθηφο ηνπ φηη πξέπεη λα θαηέρεη ζε βάζνο ην
επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, πξέπεη λα δηαζέηεη θαη ηθαλφηεηεο νξγάλσζεο, επηθνηλσλίαο θαη
αμηνιφγεζεο (Μπισλάο, 2010).
Τν ζχγρξνλν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα απνηειεί ζχλζεζε ηνπ εκπαιδεςηικούεπιζηήμονα κε άξηηα ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν θαη πςειφ επίπεδν
ηερλνγλσζίαο, ηνπ εκπαιδεςηικού-παιδαγυγού κε ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ηνπ
εκπαιδεςηικού-λειηοςπγού πνπ επηηειεί κηα θνηλσληθή απνζηνιή ζπληειψληαο ζηελ
πξνζαξκνγή θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ αηφκσλ ζηελ πθηζηάκελε πξαγκαηηθφηεηα.
Η επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ εμαξηάηαη άκεζα θαη απφ ηελ νκαιή θαη απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ νξγάλσζεο
θαη ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη αλαγθαίν λα δίλεηαη ηδηαίηεξε
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πξνζνρή ζηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο Γηνίθεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη
ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ ζηειερψλ ηεο γηα λα αληεπεμέιζνπλ επηηπρψο ζην
δηνηθεηηθφ ξφιν θαη ηηο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ ζην πιαίζην ηεο
εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο ή θαη σο ζηειέρε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δθπαίδεπζεο.
Πξνθεηκέλνπ ν εθπαηδεπηηθφο λα ιεηηνπξγεί θαη σο «θαιφο κάλαηδεξ» εθηειψληαο κε
επηηπρία ηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα, ρξεηάδεηαη λα δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο
ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ δεκνζίνπ κάλαηδκελη θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα φπσο ε εγεζία, ε ρξεζηή
δηνίθεζε ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο, ν ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο, ε ράξαμε θαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ (ζε εζληθφ, επξσπατθφ,
δηεζλέο επίπεδν), ε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε δηαρείξηζε θξίζεσλ θαη επίιπζε
ζπγθξνχζεσλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ, ε νηθνλνκηθή
δηαρείξηζε ή θαη απιά πξάγκαηα, φπσο ε δηαθίλεζε θαη ζχληαμε δεκνζίσλ εγγξάθσλ θ.ά.
Σχκθσλα µε επηθξαηνχζεο επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο (θαη ηε ζρεηηθή εξεπλεηηθή
βηβιηνγξαθία), νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Διιάδα δε ζεσξνχληαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνη κε
βάζε ηηο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Σηελ
Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα νη λενδηφξηζηνη εθπαηδεπηηθνί «δέρνληαη» µηα ηαρχξξπζκε
εηζαγσγηθή επηκφξθσζε, αιιά δελ ππνζηεξίδνληαη, κέρξη ζήκεξα, απφ «κέληνξα», παξά ηηο
πξνβιέςεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Γηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο θαη
επαγγεικαηηθήο ζηήξημεο- αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο
δελ πθίζηαηαη. Η επηκφξθσζε πνπ ηνχο παξέρεηαη δελ έρεη ζπλέρεηα, είλαη πεξηζηαζηαθή,
πνιιέο θνξέο δελ είλαη εζηηαζκέλε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ίδησλ θαη ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
θαη δελ απεπζχλεηαη ζε φινπο (επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο πφιεοεπαξρίαο). Κξίλεηαη ζπλεπψο απαξαίηεηε ε ζεζκνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλερνχο
ελδνυπεξεζηαθήο θαη ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο απφ ηελ Πνιηηεία, ηφζν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο (Μπισλάο, 2012).
Ο εθπαηδεπηηθφο ζηελ επηηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηα δεδνκέλα ηνπ
ζρνιείνπ (ππνδνκέο θαη κέζα), είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο εηδηθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηφ, αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο (π.ρ. ζην Λχθεην ε
θνηλσλία πηέδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζε δηδαζθαιία πξνζαξκνζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ησλ
Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ) θαη δηαζέηεη έλα «βαζκφ ειεπζεξίαο», ψζηε λα ζπλζέηεη θαη λα
πξνζαξκφδεη ην έξγν ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ. Η
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηψλεηαη µε δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο, κε δηαθνξεηηθφ
ηξφπν, απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο, ζε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο, ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία
ηεο ρψξαο θαη παξάγεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Άξα ην θξίζηκν δήηεκα δελ είλαη ε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο γεληθά, φπσο θάπνηνη απινπζηεπηηθά ηζρπξίδνληαη, αιιά ε βειηίσζε
ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ ηεο ρψξαο θαη απφ
θάζε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο μερσξηζηά.
Ο ξφινο θαη ε «ζπκβνιή» ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα
απνηππψλεηαη βαζηθά ζην λφκν (ΦΔΚ 1340 η.Β΄/16-10-2002) θαη πην ζπγθεθξηκέλα:
Δπηιέγεη, θαηά ηνλ καθξν-πξνγξακκαηηζκφ, θεληξηθέο έλλνηεο, ηδέεο θαη νπηηθέο πνπ ζα
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δηαηξέρνπλ επξχηεξεο ελφηεηεο ησλ καζεκάησλ, δηαηππψλεη, θαηά ηνλ κηθξνπξνγξακκαηηζκφ ζηφρνπο πνπ πξνσζνχλ ηε κεηαγλσζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ επηζηεκνινγηθή
ή/θαη θνηλσληθή θξηηηθή ησλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο θαη εθαξκνγήο ησλ γλψζεσλ,
πξνζαξκνζκέλσλ πάληνηε ζηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ηε ζχλζεζε ηεο, παξνηξχλεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχζζνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απηνξπζκηδφκελε κάζεζε θαη ζηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θνηλσληθήο θξηηηθήο θαη
εληέιεη σζεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνπνηνχλ ζπρλφηεξα δηδαθηηθέο κνξθέο
πξνβιεκαηηζκνχ θαη ελεξγνπνηεί δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ αλαδήηεζε παξαδνρψλ
θαη θνηλσληθν-εζηθψλ πξνεθηάζεσλ ησλ γλψζεσλ.
Η ζπκβνιή ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ επεθηείλεηαη (κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ)
επηπξφζζεηα θαη ζην λα ιεηηνπξγεί σο επηκνξθσηήο, ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ, ε νπνία θαη ζεσξείηαη
πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ εθπαίδεπζε, λα ζςμμεηέσει ζε κοινόηηηερ μάθηζηρ,
επηδηψθνληαο ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ έξγσλ πνπ επεξγεηνχλ ην ζρνιείν ηνπ ή δίθηπν
ζρνιείσλ, λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πξνψζεζεο ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ηεο αξηζηείαο θαη λα ελζαξξχλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ην θχξνο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.
Οη Σρνιηθνί Σχκβνπινη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ επζχλε ηεο
επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ
αληίζηνηρνπ θιάδνπ κηαο πεξηθέξεηαο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δλζαξξχλνπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζην
ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο. Σην έξγν ησλ Σρνιηθψλ Σπκβνχισλ
πεξηιακβάλνληαη βαζηθά πέληε θχξηεο ιεηηνπξγίεο. Η πην ζεκαληηθή αλαθέξεη: Ψο
επηκνξθσηήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαιακβάλεη ν ίδηνο πξσηνβνπιίεο επηκφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. Σπκκεηέρεη επίζεο ζηα
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιψλ επηκφξθσζεο, θαζψο θαη ηνπ Οξγαληζκνχ
Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ). Δλζαξξχλεη, ππνζηεξίδεη θαη θαζνδεγεί ηηο
ελδνζρνιηθέο πξνζπάζεηεο επηκφξθσζεο ζηα ζρνιεία ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. O Σρνιηθφο
Σχκβνπινο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ζπγρξφλσο θαη σο θαζνδεγεηήο-ππνζηεξηθηήο θαη σο
επηκνξθσηήο. Δληέιεη, ν ξφινο ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ ζηελ επηκφξθσζε είλαη πνιχπινθνο
θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Ο Σρνιηθφο Σχκβνπινο είλαη επηκνξθσηήο, αιιά θαη
ελνξρεζηξσηήο επηκνξθψζεσλ. Δίλαη δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη
ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο θαη πνιχ θαιφο γλψζηεο ησλ επηκνξθσηηθψλ
αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. Τέινο, ν Σρνιηθφο Σχκβνπινο είλαη
αμηνινγεηήο ηνπ αληίθηππνπ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζηνπο άκεζα (εθπαηδεπηηθνχο) θαη
ηνπο έκκεζα (καζεηέο) σθεινχκελνπο (Πήιηνπξαο, 2010).
O ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε γηα λα θέξεη απνηειέζκαηα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο γεληθφηεξεο
εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηα δεδνκέλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνπο
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νπνίνπο απεπζχλνληαη ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Μεηαμχ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ
ζεκαληηθή ζέζε έρνπλ νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην πψο πξέπεη λα
ζρεδηαζηεί ε επηκφξθσζή ηνπο θαη ηδηαίηεξα νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ην ηη ζεσξνχλ φηη
εκπνδίδεη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηελ ελεξγεηηθή ηνπο
ζπκκεηνρή ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία.

Σςμπεπάζμαηα
Σπκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο θαηά ηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία (αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηεο κάζεζεο)
αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα θαη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν
δηεμαγσγήο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, απφ ην κε ελδηαθέξνλ καζεζηαθφ
πεξηερφκελν ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, απφ ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο ζε φιεο ηηο
θάζεηο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηε
ρξεζηκνπνηνχκελε δηδαθηηθή ηερληθή ηεο εηζήγεζεο, απφ ην αξλεηηθφ καζεζηαθφ θιίκα πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ επηκνξθσηή, θαζψο θαη απφ ηηο
νηθνγελεηαθέο θαη άιιεο ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο (Δπζπκίνπ, 2010). Η ζπκβνιή ηνπ
Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ εηδηθφηεηαο, αιιά θαη ηνπ Σρνιηθνχ Σπκβνχινπ Γεληθήο Παηδαγσγηθήο
Δπζχλεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα
ηε βειηίσζε ηεο κάζεζεο θξίλεηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε αλαγθαία, θαζνξηζηηθή θαη
επηβεβιεκέλε.
Οη Γηαδηθηπαθέο Κνηλφηεηεο Μάζεζεο απνηεινχλ έλα ηξφπν εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίιπζε
πνιιψλ απφ ηα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζπλαληψληαη
ζην πεξηβάιινλ ηεο εθπαίδεπζεο. Απνηεινχλ έλα θξηηηθφ-ζηνραζηηθφ κνληέιν
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζπλδέεη ηελ επηκνξθσηηθή θαη εξεπλεηηθήδηδαθηηθή δηαδηθαζία κε ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο θαη ηνλ πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ θφζκν.
Η απαηηνχκελε ηερλνινγία ππάξρεη θαη είλαη δηαζέζηκε, κε ζπλερψο ρακειφηεξα θφζηε. Ο
αλζξψπηλνο παξάγνληαο, ε νξγάλσζε θαη ε δηνίθεζε είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ πην επέιηθηνη,
γηα λα είλαη ε Γ.Κ.Μ. ιεηηνπξγηθή θαη βηψζηκε θαη λα απνηειέζεη πξαγκαηηθφ εξγαιείν θαη
φρη άζθνπε θαηαζπαηάιεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηνπ ρξφλνπ ησλ
ιεηηνπξγψλ ηεο Δθπαίδεπζεο. Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο Γ.Κ.Μ, θαιφ ζα είλαη λα δνζνχλ
ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ ρψξνπ, αιιά θαη ζηνπο ππφινηπνπο εκπιεθφκελνπο ηα απαξαίηεηα
θίλεηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ζε απηή, αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ
απνθηνχλ ζην πιαίζην ηεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα νξγαλσζεί εθηελήο εθζηξαηεία ελεκέξσζεο
ησλ πνιηηψλ (απφ ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν) γηα ηελ χπαξμή ηεο, αιιά θαη ηα νθέιε
πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηε ρξήζε ηεο.
Τν κνληέιν ηνπ «Κύκλος Μάθηζηρ» πνπ πξνηείλεηαη, ζηεξίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη κέζσ
ηεο Γηαδηθηπαθήο Κνηλφηεηαο Μάζεζεο θαη απνηειεί έλα «εθπαηδεπηηθφ ζπκβφιαην», ην
νπνίν απνζθνπεί ζηελ ζηαδηαθή δηακφξθσζε µηαο θνπιηνχξαο κάζεζεο, ε νπνία ζήκεξα
ιείπεη απφ ηε ρψξα. Η εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζεκειηψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο εκπηζηνζχλεο,
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ηεο επζχλεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, πνπ ζα αλαπηχμεη ην
«ζψµα» ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα ζπλδέεηαη µε πξαθηηθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ηξφπνπο
ζπλερνχο βειηίσζήο ηνπο, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο ζπλερνχο επηκφξθσζεο, ηεο αλακφξθσζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ θαη ηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζµψλ.
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