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Abstract: This paper is a theoretical study on issues that have occupied and are still
occupying many researchers and scholars over the time and are related to concerns,
discussions and attempts to explain the meaning of teachers’ professional identity and the
culture of the school unit. At this study, at first, we will try to explain the meaning of modern
teacher’s professional identity and then we will look into the factors that contribute to its
formation. Afterwards, we will try to explain the meaning of school culture and we will make
an attempt to find out those futures of the teacher’s professional identity that influence the
formation of the culture of the school unit. Finally, after having tried to explain the meaning
of the modern teacher’s professional development, we will make suggestions about the ways
that can contribute to the continuous improvement and development of his role as well as his
personality.
Keywords: teacher, professional identity, school culture, professional development
Πεπίλητη: Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ, πνπ έρνπλ
απαζρνιήζεη θη αθφκε απαζρνινχλ πνιινχο εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο ζε βάζνο ρξφλνπ θαη
ζρεηίδνληαη κε πξνβιεκαηηζκνχο, ζπδεηήζεηο θαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελλνηνινγηθή
πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ φξσλ ηφζν ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ηεο θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ην παξφλ πφλεκα, αξρηθά ζα
γίλεη κία πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ φξνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο
ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη θαηφπηλ ζα επηρεηξεζεί ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζή ηεο. ηελ ζπλέρεηα, ζα γίλεη κία απφπεηξα ελλνηνινγηθήο
πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα
εληνπίζνπκε εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο πνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ
επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηελ δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σέινο,
αθνχ επηρεηξεζεί κία ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη
αλέιημεο ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα αθνινπζήζνπλ πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο
ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαξθή βειηίσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηφζν ηνπ
ξφινπ ηνπ φζν θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.
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ζρνιηθή

θνπιηνχξα,

Ειζαγυγή
Αλακθίβνια, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο, πνπ ζπληεινχληαη ζηελ ζχγρξνλε επνρή
ηνπνζεηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελψπηνλ λέσλ απαηηήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ (Day,
2000). Σαπηφρξνλα, ε αμία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή
θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία αλαγλσξίδεηαη ζε παγθφζκην επίπεδν απφ ηνπο
θπβεξλεηηθνχο θνξείο, κε απνηέιεζκα ηελ δηαξθή εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε αιιαγψλ ζην
εθπαηδεπηηθφ πξνζθήλην (Day, φπσο αλαθέξεηαη ζην Eyrodice, 1997).
Ωζηφζν, παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηηθέο απηέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο, πνπ
πξνσζνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ζηελ ηππηθή ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Day, 2000). Σν γεγνλφο απηφ
επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ζπρλά βηψλνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν
πεξηζζφηεξν αηζζήκαηα επηβίσζεο παξά επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηελ αίζζεζε
πιήξνπο επηζεψξεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Day, 2000). Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη
εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ αιιαγέο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα,
ζηνηρείν πνπ ηνπο νδεγεί ζε θξίζε (Bolivar & Domingo, 2004) θαη πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ
εμαηξεηηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο ζηελ ζχγρξνλε επνρή (Φσηνπνχινπ,
2008).
Αξρηθά, αθνχ επηρεηξεζεί ε αλάδεημε ηεο πνιχπιεπξεο θαη πνιχπινθεο έλλνηαο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην παξφλ πφλεκα δηεξεπλά ηνπο βαζηθνχο
άμνλεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ. Έπεηηα,
επηρεηξεί λα εληνπίζεη εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
πνπ ζπκβάιινπλ πνηθηινηξφπσο ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Σέινο, ζα
ππνδεηρζνχλ ζπκβαηνί, κε ηελ παξνχζα ζπγθπξία, ηξφπνη αλέιημεο ησλ ελεξγψλ Διιήλσλ
εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ, ηαπηφρξνλα, ιεθζεί ππφςε ν ηξφπνο πξφζιεςήο ηνπο.

1. Η επαγγελμαηική ηαςηόηηηα ηος ζύγσπονος εκπαιδεςηικού: μια απόπειπα
εννοιολογικήρ πποζέγγιζηρ
Αλακθίβνια, ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαδεηθλχεη
φηη ε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί
δχζθνιν εξεπλεηηθφ εγρείξεκα (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004) ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ
παξαγφλησλ πνπ ηελ ζηνηρεηνζεηνχλ θαη δηεθδηθνχλ κεξίδην ζηνλ νξηζκφ ηεο (Beauchamp &
Thomas, 2009).
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Ωζηφζν, ζε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο, ν Μαηζαγγνχξαο (2005) ππνζηεξίδεη
φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ1 ή ηνλ
επαγγεικαηηθφ ηνπ εαπηφ αθνξνχλ «ζην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ, αμηψλ, γλψζεσλ,
ζπλαηζζεκάησλ, πξνηεξαηνηήησλ, ξφισλ, αλαγθψλ, πεπνηζήζεσλ, πξνζδνθηψλ θαη
δεμηνηήησλ, πνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ ζε θάζε θάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο»
(ζει. 72-73). Παξάιιεια, θάζε θνξά πνπ πξνζηίζεηαη κηα επαγγεικαηηθή ή πξνζσπηθή
εκπεηξία ην ζχλνιν απηψλ ησλ ζηνηρείσλ αλαδεχεηαη θη αλαζπληίζεηαη, θαζψο βξίζθεηαη ζε
κηα δηαξθή εμειηθηηθή δηαδηθαζία (Μαηζαγγνχξαο, 2005· Flores & Day, 2006· Sachs, 2001a,
φπσο αλαθέξεηαη ζην Φσηνπνχινπ, 2013, ζει.144). Δπηπξφζζεηα, ζε κηα πξνζπάζεηα
νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν Beijaard (Beijaard, 2000, φπσο
αλαθέξεηαη ζην Φσηνπνχινπ, 2008, ζει.44) θαη νη Day, Kington, Stobart & Sammons (2006)
ηεο απνδίδνπλ ηξία βαζηθά γλσξίζκαηα: ν εθπαηδεπηηθφο σο γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ, ν
εθπαηδεπηηθφο ζε ζρέζε κε παηδαγσγηθά ζέκαηα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζε ζρέζε κε ζέκαηα
δηδαθηηθήο.
Υξνλνινγηθά ε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο μεθηλά απφ ηελ πξψηε επαθή ηνπ κεηέπεηηα
εθπαηδεπηηθνχ κε ην ζρνιείν σο καζεηήο απφ ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ θαη νινθιεξψλεηαη
κε ηελ αθππεξέηεζή ηνπ (Μαπξνγηψξγνο, 2005). ην καθξχ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πεξλά
απφ δηαδνρηθά εμειηθηηθά ζηάδηα, φπνπ ην θαζέλα πξνεηνηκάδεη νκαιά ηελ κεηάβαζε ζην
επφκελν (Ξελίηεο, 2012). Αλακθίβνια, ε δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε φιε ηεο ηελ δηάξθεηα ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2005· Μαπξνγηψξγνο, 2005).
πλεπψο, ζπλνςίδνληαο, ζα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη σο επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξίδεηαη ε αληίιεςε πνπ δηακνξθψλεη ν ίδηνο γηα ηελ ζέζε ηνπ ζηνλ
επαγγεικαηηθφ ηνπ ρψξν αιιά θαη ε εηθφλα πνπ δεκηνπξγεί ζηνπο άιινπο σο επαγγεικαηίαο
(Ξελίηεο, 2012, ρ.ζ. · Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2016, ρ.ζ.).

2. Άξονερ πος διαμοπθώνοςν ηην επαγγελμαηική ηαςηόηηηα ηος ζύγσπονος
εκπαιδεςηικού
Αλακθίβνια, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο (Αλζνπνχινπ, 1999α· Αλζνπνχινπ, 1999β·
Hargreaves & Fullan, 1995· Καηζνπιάθεο, 1999· Μαπξνγηψξγνο, 1999α· Μαπξνγηψξγνο,
2005· Neave, 2001· Παπαλανχκ, 2005· Φσηνπνχινπ, 2013) ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηακφξθσζε
ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βαζίδεηαη ζε έλα πνιπζχλζεην
ζπλνλζχιεπκα παξαγφλησλ, πνπ δξνπλ, αιιειεπηδξνχλ θαη επηδξνχλ ζπκπιεξσκαηηθά,
θαζψο νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηνλ έλα ή ηνλ άιιν παξάγνληα επηδξά πεξηζζφηεξν ή
ιηγφηεξν θαη ζηνπο ππφινηπνπο (Μαπξνγηψξγνο, 1999α, ζει.100-101).
Αλαιχνληαο, ινηπφλ, ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα, νη
κειεηεηέο θάλνπλ ιφγν γηα ηελ άηππε «καζεηεία» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην επάγγεικα, ηελ
1

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην
Μαηζαγγνχξαο (2005), Ξελίηεο (2012), Φσηνπνχινπ (2008), Φσηνπνχινπ (2013).
ειίδα 75 απφ 263

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 7, Σεχρνο 1, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε, ην ζχζηεκα δηνξηζκψλ, ηελ ππνδνρή ηνπ λενδηφξηζηνπ ζπλαδέιθνπ
ζην ζρνιείν, ην θχιν θαη ηελ ειηθία ηνπ (Αλζνπνχινπ, 1999α· Αλζνπνχινπ, 1999β·
Μαπξνγηψξγνο, 1999α· Neave, 2001· Ξελίηεο, 2012). Παξάιιεια, αλαθέξνληαη ζηελ
εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο, ζηηο
εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, αιιαγέο θαη θαηλνηνκίεο θαζψο θαη ζην δηεπζπληηθφ ζηπι
εγεζίαο (Αλζνπνχινπ, 1999α· Καηζνπιάθεο, 1999· Μαπξνγηψξγνο,1999α· Ξελίηεο, 2012·
Φσηνπνχινπ, 2013). Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο
επηκφξθσζεο θαη ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, ελψ, ηέινο, θαζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ
δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο δηαδξακαηίδεη ε αέλαε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη ε θηινζνθία ηνπ γηα ηελ δσή (Ξελίηεο, 2012· Φσηνπνχινπ, 2013).
Αξρηθά, πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο απηνί, ζα επηρεηξεζεί κηα άηππε
νκαδνπνίεζή ηνπο, βαζηζκέλε ζηηο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη ε δηακφξθσζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ξελίηεο, 2012). Οη θάζεηο δηαθξίλνληαη ζηηο
αθφινπζεο: 1) Απφ ηελ ζρνιηθή ειηθία κέρξη ηνλ δηνξηζκφ, 2) Δπαγγεικαηηθή ελζσκάησζε
θαη 3) Τπφινηπε ζεηεία κέρξη ηελ αθππεξέηεζε, νη νπνίεο θαη είλαη δηαδνρηθέο. Σέινο, ε
ηέηαξηε θάζε, δειαδή ε πξνζσπηθή αλάπηπμε, αλέιημε θαη πνξεία απηνγλσζίαο εθηείλεηαη
ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Ξελίηεο, 2012).
εκεησηένλ φηη ζην παξφλ πφλεκα ζα γίλεη αλαθνξά ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο
πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο πνπ εθηηκήζεθαλ σο νη ζεκαληηθφηεξνη γηα ηελ δηακφξθσζε
ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
2.1.1. Από ηην ζσολική ηλικία μέσπι ηον διοπιζμό
Ζ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ μεθηλά σο κηα άηππε
δηαδηθαζία καθξφρξνλεο «καζεηείαο» ηνπ ζην επάγγεικα (Μαπξνγηψξγνο,1999α). Απφ πνιχ
λσξίο, ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ θαη γηα πνιιά ρξφληα (12-14 ρξφληα), ν κειινληηθφο
εθπαηδεπηηθφο εθηίζεηαη ζε επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ
άπηνληαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Μαπξνγηψξγνο,1999α· Μαπξνγηψξγνο, 2005·
Μαπξνγηψξγνο, 2007). ε απηφ ην πιαίζην, ζρεκαηίδεη ηηο πξψηεο ηνπ εηθφλεο θαη αληηιήςεηο
γηα ηελ θχζε ηνπ επαγγέικαηνο, νη νπνίεο κειινληηθά ζα ηνλ ελζαξξχλνπλ ή ζα ηνλ
απνηξέςνπλ ζηηο φπνηεο απνθάζεηο ηνπ (Μαπξνγηψξγνο,1999α).
Καηφπηλ, ν κέιισλ εθπαηδεπηηθφο εηζέξρεηαη ζην παλεπηζηήκην, φπνπ γηα 4-5 ρξφληα,
ιακβάλεη ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε ζην επάγγεικα (Μαπξνγηψξγνο,1999α). Δδψ
πξνεηνηκάδεηαη, ψζηε λα απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο επηζηεκνληθέο θαη ςπρνπαηδαγσγηθέο
γλψζεηο, αιιά θαη λα εμαζθεζεί πξαθηηθά ζε απηφ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001, φπσο
αλαθέξεηαη ζην Ξελίηεο, 2012, ρ.ζ.). Ωο εθ ηνχηνπ, ε βαζηθή εθπαίδεπζε νθείιεη λα θαιχςεη
επαξθψο ηα αλσηέξσ δεηνχκελα, αληαπνθξηλφκελε ζηελ ζχγρξνλε δηεζλή αληίιεςε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ σο εμεηδηθεπκέλνπ επαγγεικαηία ζηνλ ρψξν ηνπ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001,
φπσο αλαθέξεηαη ζην Ξελίηεο, 2012, ρ.ζ.).
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2.1.2. Η θάζη ηηρ επαγγελμαηικήρ ενζυμάηυζηρ
Καζνξηζηηθή είλαη ε πεξίνδνο ησλ πξψησλ εηψλ ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην
ζρνιείν, θαζψο απνηειεί ηελ γέθπξα κεηάβαζήο ηνπ απφ ην ζξαλίν ζηελ έδξα (Γθφηνβνο &
Μαπξνγηψξγνο, 2000). Ωο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα ππνδνρήο ησλ
λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ
νκαιά ζην ζρνιείν
(Αλζνπνχινπ,1999α). Ο λενδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο έρεη αλάγθε απφ ζπκπιεξσκαηηθή
ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ψζηε λα γλσξίζεη ηνλ ρψξν ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ θαη
ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ, λα επηιχζεη ηηο απνξίεο ηνπ ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο,
παηδαγσγηθήο αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη λα αηζζαλζεί ηελ
ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ δεζηαζηά φηη αλήθεη ζην ζρνιείν (Αλζνπνχινπ,1999α). Δπηπξφζζεηα,
ν ζεζκφο ηνπ κέληνξα (ζπκβνχινπ), ελφο ψξηκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλαδέιθνπ, πνπ ζα
κπνξνχζε λα θαζνδεγήζεη θαη λα ππνζηεξίδεη γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά
ηνλ
λενδηφξηζην
ζπλάδειθν
είλαη
αλακθίβνια
εμαηξεηηθά
απνηειεζκαηηθφο
(Αλζνπνχινπ,1999α· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001, φπσο αλαθέξεηαη ζην Ξελίηεο, 2012, ρ.ζ.).
Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ παίμεη θαη ε θνπιηνχξα, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δηαθξίλνπλ έλα
εθπαηδεπηήξην, ζπλζέηνληαο ηελ αηκφζθαηξα, ην θιίκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ
(Αλζνπνχινπ,1999α), ην νπνίν θάπνηνο αληηιακβάλεηαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ πεξλά ην
θαηψθιη ηνπ (Ξελίηεο, 2012). Σελ θνπιηνχξα ελφο ζρνιείνπ ζπλζέηεη ηφζν ε εμσηεξηθή ηνπ
δηάζηαζε, δειαδή ν ρψξνο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, αηζζεηηθή, αλέζεηο), φζν θαη ε εζσηεξηθή
ηνπ δηάζηαζε, πνπ αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ (ζθέςεηο, ζπκπεξηθνξέο, ζπλαηζζήκαηα,
δηακνξθσκέλεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο) κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ, πνπ απνηειεί ηελ θηλεηήξηα
δηακνξθσηηθή δχλακε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ (Αλζνπνχινπ,1999α). πλεπψο,
νη θηιηθέο θαη αλζξψπηλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε εθηίκεζε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ
δηεπζπληή πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο, ην ηζρπξφ αίζζεκα ηεο
επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ε πξνζπάζεηα γηα δηαξθή εμέιημε ηνπ ζρνιηθνχ
νξγαληζκνχ ραξαθηεξίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ ζρνιηθή ηνπ θνπιηνχξα θη επεξεάδνπλ
θαηαιπηηθά ηφζν ηελ επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα φζν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ (Αλζνπνχινπ,1999α). Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ε θνπιηνχξα δηακνξθψλεηαη
απφ φζνπο θηλνχληαη ζην ρψξν ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ, αιιά ηαπηφρξνλα νη αληηιήςεηο θαη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπο επεξεάδνληαη απφ ηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα, εθφζνλ θνπιηνχξα θαη
αλζξψπηλν δπλακηθφ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρέζε αιιειεμάξηεζεο
(Αλζνπνχινπ,1999α).
2.1.3. Η ςπόλοιπη θηηεία μέσπι ηην αθςπηπέηηζη
Αλακθίβνια, ε επηκφξθσζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ βηνγξαθία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζα ζηνλ ρξφλν θαζψο θαη κε ηηο επξχηεξεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο
θαη πνιηηηθέο αιιαγέο, πνπ ηελ θαζηζηνχλ αλαγθαία (Μαπξνγηψξγνο, 2000). Απηή θαηέρεη
θεληξηθή ζέζε ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, θαζψο
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επεξεάδεη ηε ζρέζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν αιιά θαη ηελ
επηζηεκνληθή,
επαγγεικαηηθή
θαη
πξνζσπηθή
ηνπ
αλάπηπμε
θαη
εμέιημε
(Μαπξνγηψξγνο,1999α· Μαπξνγηψξγνο, 2000· Ξελίηεο, 2012).
Ωο επηκφξθσζε νξίδεηαη: ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ, πνπ ζπλδένληαη
κε ηελ ζχιιεςε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ σο
πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηε βειηίσζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ
αθαδεκατθψλ, ζεσξεηηθψλ ή πξαθηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ,
ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο (Μαπξνγηψξγνο,1999α, ζει.101)
Αλακθίβνια, ε επηκφξθσζε έξρεηαη λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ πξνυπάξρνπζα
βαζηθή εθπαίδεπζε, ηεο νπνίαο απνηειεί ζπλέρεηα, ιεηηνπξγψληαο ζπρλά σο επαλεθπαίδεπζε
εμαηηίαο ησλ ειιείςεσλ θαη αλεπαξθεηψλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο (Μαπξνγηψξγνο,1999α).
Δπηπιένλ, πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο εηζέξρεηαη χζηεξα απφ
πξνζσπηθή θη ειεχζεξε βνχιεζε, πνπ εθθξάδεηαη άηππα κε ηελ κειέηε επηζηεκνληθψλ
άξζξσλ θαη βηβιίσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ ή ζπιινγηθά, σο
νξγαλσκέλνο ζεζκφο ζε ζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ επίπεδν (Γθακπξέιαο, 2014·
Μαπξνγηψξγνο, 1999α). Αλακθηζβήηεηα, πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή δηαδηθαζία, πνπ
δηαηξέρεη φιε ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηαπηηδφκελε κε ηελ έλλνηα ηεο
«δηα βίνπ εθπαίδεπζεο» ηνπ παξέρεη ακέηξεηεο επθαηξίεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο
αλάπηπμεο (Μαπξνγηψξγνο, 1999α). Ωο εθ ηνχηνπ, ε επηκφξθσζε, απνηειψληαο αλαγθαίν,
απηνλφεην θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,
επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηφζν ηελ δηακφξθσζε θαη εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
ηαπηφηεηαο φζν θαη ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλέιημε ζε φιε ηνπ
ηελ δσή (Μαπξνγηψξγνο,1999α, ζει.101).
2.1.4. Πποζυπική ανάπηςξη και ποπεία αςηογνυζίαρ. Ο πόλορ ηηρ
πποζυπικόηηηαρ
Κάζε άηνκν πνξεχεηαη ζηελ δσή ηνπ κέζα απφ κηα δηαξθή δηαδηθαζία πξνζσπηθήο
αλάπηπμεο, ζηνρεχνληαο ζηελ θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο (Ξελίηεο, 2012). ηελ πεξίπησζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη αιιειέλδεηεο θαη
αιιεινεπεξεάδνληαη, ζπληειψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο ηαπηφηεηαο (Ξελίηεο, 2012· Φσηνπνχινπ, 2013). Ο βαζκφο θαηάθηεζεο ηεο
απηνγλσζίαο ζηα δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη
αλακθίβνια ηελ δηδαζθαιία ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επζπλεηδεζία (Ξελίηεο, 2012).
ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο (Hargreaves & Fullan, 1995· Λαλάξεο, 2005·
Μαπξνγηψξγνο, 2005· Παπαλανχκ, 2005) εμαίξνπλ ηελ ζεκαζία ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο
θαη ηεο απηνγλσζίαο ηφζν γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηαπηφηεηαο φζν θαη γηα ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλακθηζβήηεηα, ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη κε
ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θη φρη κε φ, ηη θάλεη ή ιέεη (Λαλάξεο, 2005· Παπαθσλζηαληίλνπ,
2000, φπσο αλαθέξεηαη ζην Ξελίηεο, 2012).
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Παξάιιεια, ζεκαληηθφ βαζκφ επηξξνήο ζηελ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
ηαπηφηεηαο παίδνπλ νη πξνζσπηθέο θη επαγγεικαηηθέο εκπεηξίεο, θαζψο θαη νη πεπνηζήζεηο
θαη νη αμίεο, ζηηο νπνίεο πξεζβεχεη ν εθπαηδεπηηθφο (Φσηνπνχινπ, 2008). Ζ πθηζηάκελε
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ βησκαηηθψλ ηνπ εκπεηξηψλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπ γηα ηελ δσή
επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηνλ «ηχπν» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ ν θαζέλαο επηζπκεί λα
ελζαξθψζεη (Sachs, 2001). Σέινο, ε ίδηα ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηα ηδηαίηεξα
γλσξίζκαηά ηεο (αθεξαηφηεηα, ππεπζπλφηεηα, ηαπεηλφηεηα, απνθαζηζηηθφηεηα) θαη ηα
πηζηεχσ, νη αμίεο θαη νη αληηιήςεηο ηνπ (πάζνο, δέζκεπζε, ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία,
εθηίκεζε) γηα ηελ δσή, επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηελ δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
ηαπηφηεηαο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2016).

3. Σσολική κοςληούπα: μία απόπειπα εννοιολογικήρ πποζέγγιζηρ
Αξρηθά, θξίλεηαη απαξαίηεην λα απνδνζεί ν νξηζκφο θαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο
ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα δηεξεπλεζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο
θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Αλακθηζβήηεηα, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ νξηζκφ ηεο
θνπιηνχξαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε, πνιχπινθε θαη πνιπζπδεηεκέλε έλλνηα, πνπ
ζπρλά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ζπλψλπκε ηνπ θιίκαηνο, γηαηί ην θιίκα είλαη νπζηαζηηθά ε
εξκελεία ηεο θνπιηνχξαο (Kowalski & Reitzug, 1993). Ωζηφζν, άιινη εξεπλεηέο
ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνπιηνχξα δελ ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ην θιίκα, θαζψο ην θιίκα
αλαθέξεηαη ζηελ «πξνζσπηθφηεηα» ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ε θνπιηνχξα αθνξά ζηελ
«αηκφζθαηξα», πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008, ζει.214).
Αξρηθά, ινηπφλ, ν Mintzberg (1989) ραξαθηήξηζε ηελ θνπιηνχξα «σο ηελ ηδενινγία ηνπ
νξγαληζκνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ, πνπ ηνλ
δηαθνξνπνηνχλ απφ άιινπο νξγαληζκνχο» (ρ.ζ). Δπίζεο, ν Robbins (1998) ηελ νξίδεη σο «έλα
ζχζηεκα θνηλψλ αληηιήςεσλ πνπ μερσξίδεη ηνλ έλα νξγαληζκφ απφ ηνλ άιιν» (ρ.ζ).
Σαπηφρξνλα, ε Αλζνπνχινπ (1999α) ππνζηεξίδεη φηη ε θνπιηνχξα δηακνξθψλεηαη απφ ηα
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δηαθξίλνπλ έλα εθπαηδεπηήξην, ζπλζέηνληαο ηελ αηκφζθαηξα, ην θιίκα
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ, ην νπνίν θάπνηνο αληηιακβάλεηαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ
πεξλά ην θαηψθιη ηνπ (Ξελίηεο, 2012). Σελ θνπιηνχξα ελφο ζρνιείνπ ζπλζέηεη ηφζν ε
εμσηεξηθή ηνπ δηάζηαζε, ν ρψξνο (πιηθνηερληθή ππνδνκή, αλέζεηο), φζν θαη ε εζσηεξηθή ηνπ
δηάζηαζε, δειαδή ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ζπλαηζζήκαηα, δηάζεζε)
(Αλζνπνχινπ,1999α· Αζαλαζνχια-Ρέππα,1999). Δπνκέλσο, ε θνπιηνχξα δηακνξθψλεηαη
απφ ηα άηνκα, πνπ θηλνχληαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, αιιά ηαπηφρξνλα νη αληηιήςεηο ηνπο,
ε ζπκπεξηθνξά θαη ε ζηάζε ηνπο επεξεάδνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα πνπ θπξηαξρεί, εθφζνλ
θνπιηνχξα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ αιιεινεπεξεάδνληαη θαη αιιεινεμαξηψληαη
(Αλζνπνχινπ,1999α).
Απφ ηα αλσηέξσ ηεθκαίξεηαη φηη ε θνπιηνχξα ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα επεξεάδεη ηελ
παξαγσγηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη γεληθφηεξα
ειίδα 79 απφ 263

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 7, Σεχρνο 1, 2019 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Kowalski & Reitzug, 1993). πλεπψο, ζηα απνηειεζκαηηθά
ζρνιεία, νη παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ
θνπιηνχξα ηνπο θαη ηνλ βαζκφ, ζηνλ νπνίν απηή είλαη πγηήο (Παζηαξδή,ρ.ρ).
3.1.1.Τα επίπεδα ηηρ κοςληούπαρ
Αξρηθά, νη Sergiovanni θαη Strarratt (1998) θαη ν Schein (1992,1999) ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο
λα νξίζνπλ ηελ θνπιηνχξα, θάλνπλ αλαθνξά ζηα επίπεδά ηεο, κε ηνπο Sergiovanni θαη
Strarratt (1998) λα κηινχλ γηα ηέζζεξα επίπεδα: ην πξψην αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηα
δεκηνπξγήκαηα ηεο θνπιηνχξαο (κχζνη, ηζηνξίεο, ζχκβνια), ην δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηηο
πξννπηηθέο ησλ αλζξψπσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ην ηξίην ζηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ ηνλ
νξγαληζκφ θαη, ηέινο, ην ηέηαξην ζηηο παξαδνρέο γηα ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ.
Ο Schein (1992,1999), ηψξα, δηαθξίλεη ηξία επίπεδα θνπιηνχξαο: ην πξψην πεξηιακβάλεη
νξαηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη λφξκεο
ζπκπεξηθνξάο. ην δεχηεξν, ηνπνζεηεί έλα ζχζηεκα αμηψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νη
επηδηψμεηο ηνπ νξγαληζκνχ (ζπλεξγαζία, εκπηζηνζχλε, αλνηθηή επηθνηλσλία) ελψ ζην
βαζχηεξν επίπεδφ ηεο ηνπνζεηεί ζπιινγηθέο παξαδνρέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψπηλε
θχζε, ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ηελ αιήζεηα θαη ην πεξηβάιινλ.
3.1.2. Η ηςπολογία ηηρ κοςληούπαρ
χκθσλα κε ηνπο Cameron θαη Quinn (Παζηαξδήο, 2004· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2016) ππάξρνπλ
ηέζζεξηο μερσξηζηνί ηχπνη θνπιηνχξαο: ε ηεξαξρηθή θνπιηνχξα, φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ
ζηαζεξφηεηα, ηνλ έιεγρν, ηελ πξνβιεςηκφηεηα θαη ηελ αξκνλία θαη ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί
γξαθεηνθξαηηθά, εζηηάδνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Αθνινπζεί ε θνπιηνχξα
ηεο αγνξάο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηα, ηελ δηαθνξνπνίεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ
επηβίσζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ε νπνία ζπλαληάηαη ζηα ηδησηηθά ζρνιεία.
Έπεηαη ε θνπιηνχξα ηεο «παξέαο», φπνπ ζπλαληψληαη αμίεο, φπσο ε ζπλεξγαζία, ε
ζπκκεηνρηθφηεηα, ε ζπλνρή θαη ε αθνζίσζε θαη ζπλαληάηαη ζηα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ.
Σέινο, ε θνπιηνχξα ησλ ζπλζεθψλ ζηνρεχεη ζηελ δηάθξηζε, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην
ξίζθν, φπνπ νη νξγαληζκνί απνβιέπνπλ ζηελ αλάιεςε θαηλνηνκηψλ θαη ηελ δηαξθή αλάπηπμε
θαη βειηίσζή ηνπο.
3.2. Σηοισεία ηηρ Επαγγελμαηικήρ ηαςηόηηηαρ ηυν εκπαιδεςηικών και διαμόπθυζη
ηηρ κοςληούπαρ ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ
Αλακθίβνια, νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο,
θαζψο νη αμίεο ηνπο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην
πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ελψ παξάιιεια είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εηζαγσγή θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ, ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηειηθά ζηελ
βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο (Θεξηαλφο, 2006). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε
Υαηδεπαλαγηψηνπ (2008), πνπ ζεσξεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ επίδξαζε ηεο θνπιηνχξαο
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ηνπ ζρνιείνπ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, θαζψο απηή δηακνξθψλεηαη κέζσ ησλ
αληηιήςεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζρνιείν. Μέζα απφ ηελ
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ πιεζψξα πιηθψλ, δηδαθηηθψλ
κεζνδνινγηψλ θαη εγρεηξηδίσλ, κε απψηεξν ζηφρν λα ελζαξξχλνπλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ
ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα, εθηηκνχλ θη επαηλνχλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008).
πλεπψο, κέζσ ησλ αλσηέξσ ελεξγεηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκβάιινπλ ηφζν ζηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φζν θαη ζηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο
(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008).
Δπηπξφζζεηα, ε θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο εληζρχεηαη κέζα απφ ηηο
θνηλέο αμίεο, ηηο λφξκεο θαη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ
(Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). Έηζη, λφξκεο ζπκπεξηθνξάο φπσο ε πηνζέηεζε
θνηλψλ
καζεζηαθψλ ζηφρσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, κε ζηφρν ηελ
επίηεπμε πςειψλ καζεηηθψλ επηδφζεσλ θαη ε ζπλππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηελ κάζεζε
εμαζθαιίδεη ηφζν ζηνπο ζπλαδέιθνπο κεηαμχ ηνπο φζν θαη ζηνπο καζεηέο κηα
πξνδηαγξακκέλε ζπλεξγαηηθή ζρέζε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε θαη ηελ πξφνδν
εθαηέξσζελ (Παζηαξδή, ρ.ρ). Δπηπιένλ,
ε πνιπεπίπεδε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαπηχζζεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο, ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο
αιιειεμάξηεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα επηδίσμε εθ κέξνπο ηνπο
ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο θαη κάζεζεο (Παζηαξδή, ρ.ρ). Σέινο, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο θαη ε
εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε αιιεινυπνζηήξημή ηνπο γηα ηελ επίιπζε ησλ
φπνησλ πξνβιεκάησλ, ε αλαγλψξηζε θαη ε εθηίκεζε ησλ πξνζπαζεηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
καζεηψλ αιιά θαη ε εηιηθξηλήο θαη αλνηθηή επηθνηλσλία ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή
ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
(Παζηαξδή, ρ.ρ).
Έλα επηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ επεξεάδεη
απνθαζηζηηθά ηελ δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο είλαη ε αλάγθε θαη ε δεμηφηεηά
ηνπο γηα επηθνηλσλία κε ηνλ δηεπζπληή, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο
θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπο γηα δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ
επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο (Παπαζάββαο, ρ.ρ). Αλακθίβνια, έλα αλνηθηφ ππνζηεξηθηηθφ
επηθνηλσληαθφ θιίκα δεκηνπξγεί ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ αζθάιεηα, ειεπζεξία απφςεσλ θαη
θηλήζεσλ, ζπλεξγαζία, αιιεινθαηαλφεζε, ελψ ηαπηφρξνλα εληζρχεη ηελ επαγγεικαηηθή
ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ (Παπαζάββαο, ρ.ρ). Δπηπξφζζεηα, κεηαμχ ησλ πξσηαξρηθψλ
κειεκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε γλήζηα επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπο
κε ζηφρν ηελ επίιπζε ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ θαη αθνινχζσο ηελ επίηεπμε ησλ κέγηζησλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηάμε ηνπο (Ρεο & Βαξζακίδνπ, 2006). Σέινο, ε
ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο θαη ε ζπκκεηνρή θαη εκπινθή ησλ ηειεπηαίσλ
ζην ζρνιηθφ «γίγλεζζαη» επηδξά ζεηηθά ζηελ δεκηνπξγία θαη ηελ δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθνχ
επηθνηλσληαθνχ θιίκαηνο ζε κηα ζρνιηθή νκάδα, θαζψο θαη απηνί ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά
θαη απφ θνηλνχ ζηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ (Ρεο & Βαξζακίδνπ, 2006).
Σέινο, δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο είλαη ν πνιπζρηδήο
ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαζψο βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζρνιηθήο
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θνηλφηεηαο θαη απνηειεί ηνλ βαζηθφ δηακνξθσηή ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο
(Γθίλεο, 2009· Ρεο & Βαξζακίδνπ, 2006· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008). ην πιαίζην ηνπ ξφινπ
ηνπ, ινηπφλ, ζεκαληηθφηεξν θαζήθνλ ηνπ ίζσο απνηειεί ε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ε θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημή ηνπο κέζα απφ ηελ ζπλερή ελζάξξπλζή ηνπο
γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ε πξνζσπηθή ηνπο κφξθσζε θαη ε
δηαξθήο θαη πνιχπιεπξε αλαβάζκηζή ηνπο (Καηζνπιάθεο,1999).
Δπηπιένλ, είλαη ππεχζπλνο πξσηίζησο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ
θαη αθνινχζσο γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο, πξνσζψληαο
ην ζπλεξγαηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο (Γθίλεο, 2009). Κηλνχκελνο ζε απηφ ην πιαίζην,
αλαγλσξίδεη ηελ αμία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνσζεί ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ζηελ ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ, νδεγψληαο
ηνπο έηζη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελδπλάκσζε (Γθίλεο, 2009). ηελ πεξίπησζε απηή, ηα
ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ραξηζκαηηθνχ εγέηε θαη ηνπ δηεπζπληή
ζπλππάξρνπλ ζε έλα θαη ην απηφ πξφζσπν (Φαλαξηψηεο,1999 φπσο αλαθέξεηαη ζην Γθίλεο,
2009, ζει. 47), πνπ ελεξγεί σο θάξνο, θαζνδεγψληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξαγκάησζε
ηνπ ζπκπεθσλεκέλνπ θνηλνχ νξάκαηνο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ (Κνληαμή, 2008).

4.Πποηεινόμενοι ηπόποι επαγγελμαηικήρ ανάπηςξηρ/ανέλιξηρ ηυν Ελλήνυν
εκπαιδεςηικών
Αλακθηζβήηεηα, ην ζχζηεκα δηνξηζκψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ - είηε κέζσ ηεο επεηεξίδαο είηε
κε ηνλ αληαγσληζκφ κέζσ γξαπηψλ εμεηάζεσλ - απνηειεί ηελ δηαδηθαζία επηινγήο εθείλσλ,
πνπ ηειηθά ζα ζηειερψζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο θαη έρεη δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ
κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θη αλέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εθφζνλ ην θάζε ζχζηεκα
παξνπζηάδεη εκθαλή πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 2 (Αλζνπνχινπ,1999β·
Μαπξνγηψξγνο,1999α· Neave, 2001).
Παξάιιεια, ην γεγνλφο φηη δελ πθίζηαηαη έλαο νξγαλσκέλνο κεραληζκφο ππνδνρήο θαη
πξνζαξκνγήο ηνπ λενδηνξηδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε δηαπίζησζε φηη ε πξνζσπηθή θαη
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη έλαο ηνκέαο ηειείσο μεραζκέλνο
(Αλζνπνχινπ,1999β) απφ πιεπξάο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε νπνία ραξάζζεη ηελ εθπαηδεπηηθή
ηεο πνιηηηθή, αδηαθνξψληαο γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο
εθάζηνηε ζρνιηθήο κνλάδαο (Μαπξνγηψξγνο,1999β), πεξηνξίδνπλ ηηο φπνηεο πξννπηηθέο γηα
ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν δηεπζπληήο, σο θηλεηήξηνο
κνριφο θαη νη εθπαηδεπηηθνί, σο ζπλαξσγνί νθείινπλ λα κεξηκλήζνπλ θαη λα αλαιάβνπλ απφ
κφλνη ηνπο ηελ πξσηνβνπιία γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο
αλάπηπμεο (Ξελίηεο, 2012) ζην πιαίζην ηεο δπλαηφηεηαο ράξαμεο κηαο «εζσηεξηθήο»
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ παξέρεη ε ζρεηηθή απηνλνκία, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζρνιηθή
κνλάδα, φπνπ αλήθνπλ (Μαπξνγηψξγνο,1999β).
2

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα δηνξηζκνχ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο ζην Αλζνπνχινπ (1999α), Μαπξνγηψξγνο (1999α),
Neave (2001).
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Πξνθεηκέλνπ λα πξνηαζνχλ ηξφπνη επαγγεικαηηθήο αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αξρηθά,
θξίλεηαη αλαγθαία ε απφπεηξα ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ.
Αλακθίβνια, ε πξνζπάζεηα απηή απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα (Φσηνπνχινπ, 2013), εθφζνλ
ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαηαδεηθλχεη φηη πξφθεηηαη γηα κηα έλλνηα πνπ ηφζν ε θαηαλφεζε φζν
θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπληζηνχλ κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία (Avalos, 2011).
Καηφπηλ κειέηεο πιεζψξαο νξηζκψλ 3 , ζην παξφλ πφλεκα ε έλλνηαο ηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα νξηζηεί «σο ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ απηνκφξθσζεο θαη
ελδνζρνιηθψλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα αλαδείμνπλ ηηο
πξνζσπηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, λα βειηηψζνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ
εξγαζίαο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ελδνζρνιηθέο θαη δηαζρνιηθέο ζπλεξγαζίεο» (Hargreaves &
Fullan,1993· Day, 2003· Μπαγάθεο, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζην Γξαίθνο, 2014, ρ.ζ).
πλεπψο, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε δελ ζπλδέεηαη κε ηελ εθκάζεζε απνπιαηζησκέλσλ
δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ αιιά κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ξφινπ πνπ θαιείηαη λα παίμεη ν
εθπαηδεπηηθφο ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία (Παπαλανχκ, 2005, φπσο αλαθέξεηαη ζην
Γξαίθνο, 2014, ρ.ζ).
ην ζεκείν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηεί φηη ζα αλαθεξζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη
πξννπηηθέο αλέιημεο ηνπ ελεξγνχ εθπαηδεπηηθνχ. Γειαδή, εθείλνπ πνπ έρεη εμεηδηθεπκέλε
γλψζε, πνπ εθδειψλεη εζηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπ (καζεηέο θαη γνλείο), πνπ
ζπλεξγάδεηαη, πνπ είλαη επαγγεικαηηθά δεζκεπκέλνο απέλαληη ζε απηφ πνπ θάλεη, πνπ έρεη
απνθηήζεη ζπιινγηθή ηαπηφηεηα, πνπ είλαη απηφλνκνο σο πξνο ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη πνπ
πξνζπαζεί γηα ηελ εμαζθάιηζε επκελψλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο (Sachs, 2001·
Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2016).
Αξρηθά, ν ζεζκηθφο ξφινο ηνπ ζπληνληζηή ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρηεί θπξίαξρνο ζηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γθακπξέιαο, 2014· Γξαίθνο, 2014), θαζψο ε
θείκελε λνκνζεζία ηνπ παξέρεη ην δηθαίσκα νξγάλσζεο εκεξίδσλ, δίσξσλ ζπλαληήζεσλ,
εμαηνκηθεπκέλσλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ (Γξαίθνο,
2014). ε απηέο ηηο δηνξγαλψζεηο, ν ζπληνληζηήο, ζπδεηψληαο κε λεφηεξνπο θαη παιαηφηεξνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηα ππαξθηά πξνβιήκαηα, πνπ αλαθχπηνπλ ζην επηζηεκνληθφ ηνπο έξγν,
ζπκβάιιεη κε ηελ ππνζηήξημε, ηελ ελζάξξπλζε, ηνλ ζεβαζκφ, ηνλ ιφγν, ηελ θξίζε θαη ηελ
εκπεηξία ηνπ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Γθακπξέιαο, 2014). Δμίζνπ ζεκαληηθφο
αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ηνπ κέληνξα (ζπκβνχινπ) ηφζν γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο φζν θαη
γηα ηνπο παιαηφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ κέζσ ηεο πνιπεπίπεδεο επηζηεκνληθήο,
παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο, θαζνδήγεζεο θη εληαηηθήο ζπκβνπιήο δηακνξθψλεη
κηα δεζηή, επνηθνδνκεηηθή ζρέζε δσήο καδί ηνπο (Αλζνπνχινπ, 1999α).
Δπηπιένλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ νδεγεί ηφζν ζηελ
βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο φζν θαη ζηελ
πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Γθακπξέιαο, 2014). Οη εθπαηδεπηηθνί, κέζσ ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο, απνθηνχλ ηελ επρέξεηα λα θνηλνπνηνχλ θαη λα κνηξάδνληαη
γλψζεηο, πξνβιεκαηηζκνχο, ζθέςεηο, απφςεηο θαη εκπεηξίεο θαη, κέζσ απηήο ηεο
3

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ έλλνηα ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζην Φσηνπνχινπ (2013).
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ζπκκεηνρηθφηεηαο, πεηπραίλνπλ λα αθνκνηψλνπλ θαη λα ελζσκαηψλνπλ ηα λέα ζηνηρεία πνπ
απνθνκίδνπλ (Birman, Desimone, Porter & Garet, 2000). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε
ιεηηνπξγεί θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, πνπ βνεζά ζηελ ηαρχηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ (Γθακπξέιαο, 2014). Σέινο, ε ελ γέλεη
θαιιηέξγεηα απφ ηνλ δηεπζπληή ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ νπζηψδε, αηνκηθή, εμειηθηηθή πνξεία ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ (Γθακπξέιαο, 2014).
Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ελφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλνηρηφ
επηθνηλσληαθφ
θιίκα
(Αζαλαζνχια-Ρέππα,
Αλζνπνχινπ,
Καηζνπιάθεο
&
Μαπξνγηψξγνο,1999), πνπ πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο επθαηξίεο κάζεζεο θαη
ζπλεξγαζίαο, ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ελψ ηαπηφρξνλα
ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ (Φσηνπνχινπ,
2013). ε απηφ ην πεξηβάιινλ, ν εθπαηδεπηηθφο απνθηά εμεηδηθεπκέλε γλψζε, βηψλεη
ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα σο απφξξνηα ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ληψζεη γηα φ, ηη θάλεη,
ελψ ηαπηφρξνλα θηλεηνπνηείηαη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ηηο
εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο θαη ζηελ ηάμε ηνπ (Borko, Elliot & Uchiyama,
2000).
Έλαο επηπξφζζεηνο ηξφπνο αλέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κέζσ ηεο επηκφξθσζεο, κηαο
δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δπν επίπεδα: 1) σο απνηέιεζκα πξνζσπηθήο,
αηνκηθήο επηινγήο 2) σο ζπζηεκαηηθφο ζεζκφο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε
ζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ επίπεδν (Γθακπξέιαο, 2014). ε πξνζσπηθφ, ινηπφλ, θαη αηνκηθφ
επίπεδν είλαη άηππε
θαη ζπλδέεηαη κε ηελ κειέηε επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, ηελ
παξαθνινχζεζε δηαιέμεσλ, ηελ ζπκκεηνρή ζε άηππεο ζπδεηήζεηο θαη ηελ ζπλεξγαζία κε
άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, ζπλαδέιθνπο. Τπφ ην πξίζκα απηφ είλαη δηαξθήο θη εληάζζεηαη ζην
πιαίζην ηεο «δηα βίνπ» εθπαίδεπζεο, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θη
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Γθακπξέιαο,
2014). ε φ, ηη αθνξά ζηελ ζρνιηθή κνλάδα, ε επηκφξθσζε ζπληειείηαη κέζσ επηκνξθσηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ή ζπλεδξηάζεσλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ κε γλψκνλα πάληα ηηο ελδνζρνιηθέο
αλάγθεο θαη πξνηάζεηο. εκαληηθή είλαη εδψ θαη ε ζπλεηζθνξά ησλ «θνηλνηήησλ πξαθηηθήο
θαη κάζεζεο», (Lave & Wenger, 1991· Wenger,1999, φπσο αλαθέξεηαη ζην Γξαίθνο, 2014,
ρ.ζ) φπνπ νη ζπλεξγαδφκελνη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο αληαιιαγήο πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ θαη
επεμεξγαζκέλεο γλψζεο πξνζπαζνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξαθηηθέο αλάγθεο, πνπ
πξνθχπηνπλ ζην ζρνιείν ηνπο (Γξαίθνο, 2014). Σέινο, ζε εμσζρνιηθφ επίπεδν, ε επηκφξθσζε
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο θαη
ηδξχκαηα πινπνίεζεο (Μαπξνγηψξγνο, 1999α).
Ωζηφζν, ζην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα ε επηκνξθσηηθή πνιηηηθή εμππεξεηεί θπξίσο ηηο αλάγθεο ηνπ
ζπγθεληξσηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ε επξχηεξε επηκνξθσηηθή πνιηηηθή
ζπιιακβάλεηαη, πξνγξακκαηίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, ρσξίο λα
ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη κεηαηξέπνληαη,
σο εληνινδφρνη, ζε απινχο εθηειεζηέο θαη εξγαιεία απηήο (Μαπξνγηψξγνο, 1999α).
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Αλακθίβνια, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ
πξφνδν θαη ηελ ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ (Φσηνπνχινπ, 2013), θαζψο ε αλάιπζε ησλ
επηπηψζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνφδνπ ηνπο ιεηηνπξγεί αλαηξνθνδνηηθά σο πξνο
ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θη έρεη αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ
(Hunzicker, 2011· Kedzior, 2004, φπσο αλαθέξεηαη ζην Φσηνπνχινπ, 2013). Κηλνχκελνο
ζην ίδην πιαίζην, ν εθπαηδεπηηθφο επηβάιιεηαη λα θαιιηεξγήζεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε,
ζπιινγηδφκελνο ζηνραζηηθά επί ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, πνπ
αθνινπζεί, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη λέεο γλψζεηο θαη ζηάζεηο γηα ηα δηδαθηηθά ηνπ
θαζήθνληα θαη ηνπο καζεηέο ηνπ (Darling-Hammond & McLaughlin, 1995, φπσο αλαθέξεηαη
ζην Φσηνπνχινπ, 2013, ζει.227). Αζθαιψο, πξφθεηηαη, γηα ηνλ ζπλεηδεηνπνηεκέλν θη
αλαζηνραζηηθφ εθπαηδεπηηθφ, πνπ πξνζπαζεί ζπλερψο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ βειηίσζε θαη
ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη παηδαγσγηθήο ηνπ επζχλεο (Γξαίθνο, 2014).
Δπηπξφζζεηα, ε ζεκηηή αμηνιφγεζε, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 4 ,
ζπκβάιιεη ζηελ αλέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο απνηειεί δηαδηθαζία, πνπ νδεγεί ζηελ
απηνγλσζία θαη ππνβνεζά ηνλ δηδάζθνληα λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα εκβαζχλεη ζηηο
πηπρέο ηνπ ξφινπ ηνπ θαη λα αληηιεθζεί ηνπο ηνκείο, φπνπ ρξήδεη βειηίσζεο (Γθακπξέιαο,
2014). Θεσξεηηθά, ε κνξθή αμηνιφγεζεο πνπ βνεζά πεξηζζφηεξν ζηελ βειηίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ είλαη ε απηναμηνιφγεζε, πνπ εκπεξηθιείεη ηελ απηνθξηηηθή, ηνλ
πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ απηναπνηίκεζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζήο ηνπ ζηα επαγγεικαηηθά
ηνπ θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη πνπ νπζηαζηηθά ζπκβάιιεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ
αλέιημε (Γθακπξέιαο, 2014).

Σςμπεπάζμαηα
Δίλαη γεγνλφο φηη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο, πνπ ζπληεινχληαη ζηελ ζχγρξνλε επνρή
ηνπνζεηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελψπηνλ λέσλ απαηηήζεσλ θαη πξνζδνθηψλ (Day,
2000), κε απνηέιεζκα ηελ δηαξθή εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε αιιαγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ
πξνζθήλην (Day, φπσο αλαθέξεηαη ζην Eyrodice, 1997), νη νπνίεο, σζηφζν, ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Day, 2000). Κάησ απφ
απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ αιιαγέο θαη ζηελ
εθπαηδεπηηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ε νπνία, σο εθ ηνχηνπ, θαηαδεηθλχεηαη εμαηξεηηθήο
ζπνπδαηφηεηαο ζηελ ζχγρξνλε επνρή (Φσηνπνχινπ, 2008), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κία έλλνηα
πνπ «αθνξά ζην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ, αμηψλ, γλψζεσλ, ζπλαηζζεκάησλ,
πξνηεξαηνηήησλ, ξφισλ, αλαγθψλ, πεπνηζήζεσλ, πξνζδνθηψλ θαη δεμηνηήησλ, πνπ ηνλ
ραξαθηεξίδνπλ ζε θάζε θάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο» (Μαηζαγγνχξαο
(2005, ζει. 72-73) θαη ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ
(Μαηζαγγνχξαο, 2005· Μαπξνγηψξγνο, 2005).
Δπίζεο, απνηειεί θνηλφ ηφπν ε δηαπίζησζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηφζν κε ηελ επαγγεικαηηθή
ηνπο ηαπηφηεηα φζν θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηεο
4

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο
εηεξναμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην Γθακπξέιαο (2014).
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ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, θαζψο νη αμίεο ηνπο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο πξνζδηνξίδνπλ ηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ (Θεξηαλφο, 2006). Δπνκέλσο, κε ηελ παξνπζία
ηνπο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ ζχλζεζε ηεο θνπιηνχξαο ελφο ζρνιείνπ, ε νπνία
δηακνξθψλεηαη ηφζν απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπ δηάζηαζε, δειαδή ηνλ ρψξν φζν θαη απφ ηελ
εζσηεξηθή ηνπ δηάζηαζε πνπ είλαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (Αλζνπνχινπ, 1999·
Αζαλαζνχια-Ρέππα, 1999). ην ζεκείν απηφ επηβάιιεηαη λα ηνληζηεί φηη δσηηθήο ζεκαζίαο
ζηελ δηακφξθσζή ηεο είλαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ν νπνίνο θαη
απνηειεί ηνλ βαζηθφ δηακνξθσηή ηεο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Γθίλεο, 2009· Ρεο
& Βαξζακίδνπ, 2006· Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2008).
Δπηπξφζζεηα, νη κειεηεηέο εμαίξνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ απηνκφξθσζεο θαη ησλ ελδνζρνιηθψλ
δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμνπλ ηηο πξνζσπηθέο θαη
εθπαηδεπηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο, λα βειηηψζνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπο θαη λα
αλαπηχμνπλ ελδνζρνιηθέο θαη δηαζρνιηθέο ζπλεξγαζίεο (Hargreaves & Fullan,1993· Day,
2003· Μπαγάθεο, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζην Γξαίθνο, 2014, ρ.ζ), ζπλεηδεηνπνηψληαο ηνλ
ζπνπδαίν ξφιν πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ ζην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία (Παπαλανχκ, 2005,
φπσο αλαθέξεηαη ζην Γξαίθνο, 2014, ρ.ζ). ε απηφ ην ζεκείν ζεκαληηθφο αλαδεηθλχεηαη ν
ξφινο ηεο επηκφξθσζεο ηφζν σο απνηέιεζκα πξνζσπηθήο θαη αηνκηθήο επηινγήο φζν θαη σο
ζπζηεκαηηθφο ζεζκφο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζρνιηθφ επίπεδν (Lave &
Wenger, 1991· Wenger, 1999, φπσο αλαθέξεηαη ζην Γξαίθνο, 2014, ρ.ζ). Σέινο, ε
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα ηφζν κε ηελ πξφνδν θαη ηελ
ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπ (Φσηνπνχινπ, 2013) φζν θαη κε ηελ ζεκηηή αμηνιφγεζε
αιιά θαη ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπ (Γθακπξέιαο, 2014).
Ζ παξνχζα εξγαζία απνηέιεζε κία αηζηφδνμε πξνζπάζεηα ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο
έλλνηαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα εθπαηδεπηηθνχ, ησλ βαζηθψλ
αμφλσλ πνπ ηελ δηακνξθψλνπλ, εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ αλέιημεο ησλ ελεξγψλ
Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ.
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