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Abstract: Professional development seeks to improve teachers’ performance. To this end we
suggest that the building of collaborative relations amongst those engaged professionally on a
daily basis has much to offer. The article attempts to elaborate a conceptual framework for
teachers’ collaboration and to identify potential benefits for their professional development.
In particular, it explores primary school teachers’ perceptions of school-based collaborative
relations with their colleagues as well as the professional development of each one of them.
The survey was conducted between April and May 2020, the sample consisted of a small
number of teachers and data we obtained by means of a questionnaire.
Teachers acknowledged a series of benefits that accrued from collaborative relations with
their colleagues such as lack of isolation feelings, professional satisfaction, security, decrease
of workload, renewal of ideas, adoption of new teaching approaches and reflexivity. Thus, the
research corroborates previous studies that highlight collaboration as catalyst for teachers’
professional development and education improvement.
Keywords: professional development, collaboration, primary school teachers
Πεπίλητη: Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί δεηνχκελν, πνπ ζα εληζρχζεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα
απηή, πξνηείλεηαη σο επηινγή, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
επαγγεικαηηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα. ην άξζξν επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ζηα νθέιε θαη ηε ζχλδεζή ηεο
κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
θνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε
ζπλαδέιθνπο εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ θαζελφο
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ έξεπλα είλαη επηζθνπηθή, δεηγκαηνιεπηηθή, κηθξήο θιίκαθαο θαη
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ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ 2020 απφ
εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο εξεπλεηηθνχ
εξγαιείνπ.
Αλαδείρζεθαλ κηα ζεηξά απφ νθέιε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ πσο απνθνκίδνπλ
κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ζπλαδέιθνπο, φπσο ε έιιεηςε αηζζήκαηνο απνκφλσζεο, ε
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε, ην αίζζεκα αζθάιεηαο, ε κείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θφξηνπ, ε
αλαλέσζε ησλ ηδεψλ, ε πηνζέηεζε λέσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ν αλαζηνραζκφο. Χο
εθ ηνχηνπ, ε έξεπλα επηβεβαηψλεη πξφηεξα εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε
ζπλεξγαζία σο ζεκαληηθφ παξάγνληα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Λέξειρ κλειδιά: επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζπλεξγαζία, εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο

Διζαγυγή
ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πξνθχπηεη ε αλάγθε εκπινπηηζκνχ γλψζεσλ θαη
δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηξφπνπο πνηθίινπο θαη απνδνηηθνχο. Οη αλάγθεο
δηεπξχλνληαη θαη ν εθπαηδεπηηθφο βξίζθεηαη ζηε ζέζε λα αλαδεηά απφ κφλνο ηνπ ιχζεηο, πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ
απηνεηθφλα ηνπ, ηα θίλεηξα θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηνλ ξφιν ηνπ (Παπαλανχκ
& Ληαθνπνχινπ, 2014). Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί δεηνχκελν, πνπ ζα εληζρχζεη
ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ. ηελ πξνζπάζεηά
ηνπ απηή, πξνηείλεηαη σο επηινγή, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε αλζξψπνπο πνπ εκπιέθνληαη
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαζεκεξηλφηεηα. Δθθηλψληαο απφ απηή ηε ζπλζήθε, ζθνπφ ηεο
παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ζπλαδέιθνπο εληφο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν
ζέκα δελ έρεη απαζρνιήζεη ζηε γεληθή ηνπ κνξθή, εξεπλεηηθά, ζηελ Διιάδα, πέξα απφ ηε
κειέηε πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαη δνκεκέλεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (Δπθξαηκίδνπ, 2014· Καξαβνθχξε, 2019·Κνηίλε & Σδειέπε, 2016
·Νηηλνπνχινπ & Αλδξηνπνχινπ, 2015·Ξάλζε, 2015).

1.Η επαγγελμαηική ανάπηςξη ηυν εκπαιδεςηικών
Ζ Evans (2008) επηρεηξψληαο λα δψζεη ηνλ νξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ
εθαξκφδεηαη απφ αηνκηθφ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν, ηελ πεξηγξάθεη σο κηα ελίζρπζε ηνπ
επαγγεικαηηζκνχ, αιιά θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ αζθνχλ
έλα επάγγεικα. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ε δηαδηθαζία πνπ κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε αιιαγψλ
ζηηο επαγγεικαηηθέο πξαθηηθέο, ελδπλακψλεη ην επαγγεικαηηθφ θχξνο, ηνλψλεη ην επάγγεικα
θαη ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ελφο ζπλφινπ ηνκέσλ, φπσο νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη
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πξαθηηθέο πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε είδνπο επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε θαη είλαη εθαξκφζηκε
ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο επαγγεικαηηψλ.
Υαξηνγξαθψληαο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη
πξφθεηηαη γηα κηα άιινηε ππνθεηκεληθή θαη άιινηε αληηθεηκεληθή δηαδηθαζία, πνπ κπνξεί λα
εζσηεξηθεπζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη λα εθαξκνζηεί θαη απφ εμσηεξηθνχο θνξείο
(Evans, 2002). Πξφθεηηαη γηα κηα δηαξθή δηαδηθαζία παξαγσγήο κάζεζεο, κέζα απφ ηελ
νπνία θαηαθέξλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαζηνχλ ηθαλνί ζρεηηθά κε ην "ηη γλσξίδνπλ" θαη
"ηη κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ" έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ξφιν πνπ
έρνπλ αλαιάβεη. πλεπψο απνηειεί κηα θαζαξά πξνζσπηθή ππφζεζε, πνπ ζπκβάιιεη ζηε
δηακφξθσζε ηεο αηνκηθήο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή
εμέιημε ζηελ νπνία κπνξεί λα θηάζεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα
δηαξθή δηαδηθαζία απφθηεζεο λέσλ εκπεηξηψλ θαη αλαζεψξεζεο ησλ δηδαθηηθψλ ηνπ
πξαθηηθψλ (Glatthorn, 1995, νπ. αλαθ. ζην Ξάλζε, 2015, ζ.452). Ζ εμέιημή ηεο ζπλδέεηαη κε
ηνλ βαζκφ απνδνρήο αιιά θαη νηθηνζεινχο πηνζέηεζεο ηεο αιιαγήο θαη δελ κπνξεί, ζε θακία
πεξίπησζε, λα πινπνηεζεί παξά ηε ζέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σνλίδεηαη, φκσο, πσο ν
πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νθείιεη λα βξίζθεηαη
ζηαζεξά ζηξακκέλνο πξνο ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ κάζεζεο ησλ καζεηψλ (Bredeson,
2000).
Ζ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζπλαληάηαη έρνληαο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν
αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ ππεξεηεί (Τθαληή & Βνδαΐηεο, 2009). Έηζη, κπνξεί λα ζεσξεζεί
σο ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ γλσζηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ ηνπ ελδηαθέξνληνο,
πξνζζεηηθά ζε φζα απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ, σο ηελ
αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ γηα δηδαζθαιία, ηελ πηνζέηεζε ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ,
θαζψο θαη σο ηε δπλαηφηεηα βαζεηάο αληίιεςεο ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ζηνλ
θνηλσληθφ ρψξν (Fullan&Hargreaves, 1992).
Ζ δηαξθήο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί ην κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ζε πξνζσπηθφ
επίπεδν, γηα ηελ εμαζθάιηζε ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ζηνπο φρη θαη ηφζν αζθαιείο
ζχγρξνλνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο, σο απφδεημε φηη νη επαγγεικαηίεο έρνπλ εμαζθαιίζεη ηελ
αλαλέσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε ηνκείο πνπ εμειίζζνληαη γνξγά (Friedman&Philips, 2004).
Παξάιιεια, ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζπληίζεηαη απφ έλα ζχλνιν πνιχπινθσλ δηεξγαζηψλ,
πνπ απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζπκκεηάζρεη γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, ζε αηνκηθφ
ή νκαδηθφ πιαίζην. Απηφ πξνυπνζέηεη λα έρεη ηε δηάζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζεη
ηηο πεπνηζήζεηο πνπ θπξηαξρνχλ, θαζψο θαη λα εμεηάζεη θαη λα επηιέμεη ηηο πιένλ θαηάιιειεο
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε βειηίσζε θαη ηελ αιιαγή. Απαξαίηεηε
ζπλζήθε είλαη ε χπαξμε επλντθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάινγεο
αλαπηπμηαθήο θνπιηνχξαο. Όια απηά επεξεάδνληαη απφ ην είδνο ησλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη θαη
ην είδνο ησλ αλαγθψλ ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ησλ καζεηψλ ηνπο (Avalos,
2011). Έηζη θη αιιηψο ε απφθαζε γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα
ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γη΄ απηφ θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε ζπκβάιιεη ζηελ
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αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εκπεηξηψλ ηεο κάζεζεο θαη παξέρεη ηελ επθαηξία γηα
πεξηζζφηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο επηηπρίεο (Day, 1999). Υξεηάδεηαη βέβαηα λα επηζεκαλζεί
φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο απφ ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα δηαηεξεζεί ε εξγαζία σο ζπιινγηθή ιεηηνπξγία
(Φαξάο, 2015).

2.Η ζςνεπγαζία ηυν εκπαιδεςηικών
H ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε αιιειεπίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη
κεηαμχ ζπλαδέιθσλ ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη ζηνρεχεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
εθπαίδεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο, παίξλνληαο δηαθνξεηηθέο κνξθέο θάζε θνξά (JohnsonTsai, n. d.). Απνηειεί έλα είδνο εμππεξέηεζεο αλάκεζα ζε δχν άηνκα, ηα νπνία πξνηίζεληαη
λα αιιεινυπνζηεξίμνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα (Hederson, 1996, νπ.
αλαθ. ζην Irwin&Farr, 2004, ζ.345),θαζψο θαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ αλάδεημε
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δπλακηθνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.
Ζ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ελζάξξπλζε γηα επαλαιακβαλφκελεο
παξαηεξήζεηο θαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλαδέιθσλ, ζηελ νπνία ε
θνπιηνχξα γηα ζπκκεηνρή, ε δηαινγηθή ζπδήηεζε, ε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκφ θαη ε
θαιφπηζηε θξηηηθή απνηειεί κηα δηαξθή πξνζπάζεηα. ρεηίδεηαη κε ην είδνο ηεο
αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε άηνκα, ηα νπνία, παξφιν πνπ δελ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζνηηκία κεηαμχ ηνπο, ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ίζα. Έηζη
ζπλεξγάδνληαη, είηε κε ζηφρν λα θαηαιήμνπλ ζε θνηλέο απαληήζεηο πάλσ ζε έλα πξφβιεκα
(Βaker, 2015), είηε επηδξνχλ απφ θνηλνχ ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο θαζψο επηρεηξείηαη ε
νινθιήξσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (Vangriekenetal., 2015).
Δπηπξφζζεηα, ε ζπλεξγαζία αλαθέξεηαη ζηηο θνηλέο αμίεο πνπ απνθηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί
κέζσ ηεο εθκάζεζεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε δηδαθηηθή πξαθηηθή, θαζψο θαη ηελ επίηεπμε
ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεηψλ (Shakenova, 2017) βειηηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν
ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο (Cordingleyet. al., 2003). πλήζσο νξγαλψλεηαη
απζφξκεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηελ πηζαλή ππνζηήξημε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ,
βαζηδφκελε ζηνλ εζεινληηζκφ, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάπηπμε, ιακβάλεη ρψξα ζε
νπνηνδήπνηε ρψξν θαη ρξφλν θαη κπνξεί λα έρεη απξφβιεπηα απνηειέζκαηα (Hargreaves,
1994, νπ. αλαθ. ζην Schakenova, 2017, ζ.34). πκπιεξσκαηηθά, ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνινπζψληαο κηα
δηαδηθαζία κνηξάζκαηνο πιηθνχ θαη πξνζθέξνληαο θαη άιινπ είδνπο ππνζηήξημε ζηνπο
ζπλαδέιθνπο (Shakenova, 2017). Θεσξείηαη φκσο θαη ην κέζν κε ην νπνίν ζα βγνπλ νη
εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ απνκφλσζε πνπ βηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ζα έρνπλ
επηηπρίεο θαη θνηλέο αμίεο (Schleiferet. al., 2017).Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο ζπιινγηθήο
εξγαζίαο
εθπαηδεπηηθψλ
δηαθνξεηηθψλ
εηδηθνηήησλ
δίλεηαη
βαξχηεηα
ζηε
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δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη πξνθχπηεη κηα πην εμσζηξεθήο δηάζεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα
(Μπξίληα, 2008).

3. Η ζσέζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ ηυν εκπαιδεςηικών με ηην επαγγελμαηική ηοςρ
ανάπηςξη
ε πνην βαζκφ, φκσο, ζεσξνχλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί φηη ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζην
επαγγεικαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά θαη
θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηφ λα επηδξάζεη ε ζπλεξγαζία ηνπο
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε;
Ζ πηνζέηεζε ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ ζεσξείηαη φηη έρεη εμέρνπζα ζεκαζία γηα ηελ
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Goddard, Goddard&Tschannen- Moran, 2007,
νπ. αλαθ. ζην Johnston&Tsai, n. d., ζ.2). Πξφθεηηαη γηα κηα ζπζηεκηθή δηεξγαζία πνπ
ππεξεηεί ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο εκπιέθνληαο ην ζχλνιν ζπλήζσο ησλ κειψλ ηνπ
ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ ησλ καζεηψλ (Goker, 2006). Έηζη ε ζπλεξγαζία εληφο ζρνιείνπ αιιά θαη
εθηφο απηνχ κε άιια ζρνιεία θαη νξγαληζκνχο πξνβάιιεηαη σο ηζρπξφ πιενλέθηεκα
(King&Newmann, 2001, oπ. αλαθ. ζην Duncombe&Armour, 2004, ζ.7-8).
ε φζεο πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ ε ππνζηήξημε πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ηαθηηθή κέζσ
επθαηξηψλ γηα ζπλεξγαζία, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμή ηνπο, επηηξέπνληαο έηζη ζην
ζχλνιν ησλ καζεηψλ λα απνθνκίζνπλ ζεηηθά νθέιε απφ ηα απμεκέλα πξνζφληα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ (Ingersoll&Kralik, 2004 νπ. αλαθ. ζην Johnston&Tsai, n.d., ζ.1).
Καζψο αλαπηχζζνληαη νη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο πξνζθέξεηαη ε επθαηξία λα αζθεζεί
θξηηηθή, λα ππάξμεη θαιχηεξε νξγάλσζε θαη θαηαλφεζε θαη ηειηθά λα αλακνξθσζεί κε
ζηαδηαθνχο ξπζκνχο ην δηδαθηηθφ ξεπεξηφξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζίεο
πνπ είλαη ακθίδξνκεο θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ην άηνκν ζην λα αλαζηνραζηεί, έηζη ψζηε
λα πξνθιεζεί ε επαλάδξαζε (παλάθε & Ράπηεο, 2015). ην πιαίζην ηεο νκάδαο, δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί λα εθθξάζνπλ κε αζθάιεηα θάζε είδνπο αβεβαηφηεηα θαη
ακθηβνιία. Σν πνιχ θαιφ επίπεδν επηθνηλσλίαο πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη ηελ νκάδα θαη είλαη
ρξήζηκν λα θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο δηαζέηνπλ γλψζεηο γηα ηα ζέκαηα
πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Σν λα κνηξάδνληαη ηηο επζχλεο είλαη κηα θνηλψο απνδεθηή άπνςε,
αθνχ έηζη ειαηηψλεηαη ε πίεζε πνπ ληψζνπλ απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο (Steyn,
2017).
Οη λένη εθπαηδεπηηθνί, αιιά φρη κφλν απηνί, ζίγνπξα εμειίζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο φηαλ ε
ζρνιηθή θνπιηνχξα ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Ζ
απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζπιινγηθφ επίπεδν είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη, εάλ θαη εθφζνλ
παξέρεηαη ε απαηηνχκελε ππνζηήξημε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηδαθηηθέο
επηινγέο κέζα απφ ζπλεξγαζίεο. Μηαο ηέηνηαο κνξθήο ππνζηήξημε κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ
εκπηζηνζχλε πνπ ληψζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηα ζπλαηζζήκαηα εηνηκφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη
έλα ζχλνιν απφ δεμηφηεηεο πνπ πηζαλφλ λα αλαπηχμνπλ (Planche&Donohoo, 2018).
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Δπνκέλσο, δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα λα παξαρζεί γλψζε, λα γίλεη αληαιιαγή θαιψλ
πξαθηηθψλ, λα ππάξμεη δηαξθήο αλαηξνθνδφηεζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί λα αλαζηνράδνληαη
ζπζηεκαηηθά, ψζηε λα ζπληειέζνπλ ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο (Ξάλζε, 2015). Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο πνπ κπνξεί λα
πηνζεηεζεί απφ έλαλ ζρνιηθφ νξγαληζκφ θαη απνζθνπεί ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν, κέζα απφ κηα
ζεηξά κεζφδσλ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ ηεο, είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη
ηειηθά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Κνηίλε & Σδειέπε, 2016). Απαηηείηαη, φκσο,
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην πψο ζα θαηαθέξνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο
ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο (Miller- Burden, 2007). Ζ θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθήο
θνπιηνχξαο θαίλεηαη πσο απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο
επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.

4.Η μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεσξνχλ φηη ε ζπλεξγαζία, σο επηινγή ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο
βίν, ζρεηίδεηαη θαη επηδξά ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Ζ έξεπλα είλαη επηζθνπηθή,
κηθξήο θιίκαθαο, δηφηη απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζρέζεηο πνπ ηζρχνπλ
κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ ζηε δεδνκέλε θαηάζηαζε (Cohen, Manion&Morrison,
2008). Δπηπιένλ πξφθεηηαη γηα κηα δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, αθνχ πξνζδνθνχκε κέζσ απηήο
λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα απνηππσζνχλ νη
αλάγθεο ηνπο (Creswell, 2011, 452).
Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ 2020 απφ 158
εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο εξεπλεηηθνχ
εξγαιείνπ. Δπηιέρηεθε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία (Cohenetal., 2008) θαη νη εξσηήζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο
ησλ απνηειεζκάησλ θαη λα πεξηνξηζηεί ν ρξφλνο απάληεζήο ηνπο (Κπξηαδή, 2011).
Υξεζηκνπνηήζεθε ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, κε ηε «ζπλεξγαζία» λα απνηειεί ηελ
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ηελ «επαγγεικαηηθή αλάπηπμε» ηελ εμαξηεκέλε. Αμηνπνηήζεθε ε
κέζνδνο ρ2 (Pearson Υ2), έρνληαο σο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ή αιιηψο επίπεδν
άιθα p<0,05, πξνθεηκέλνπ λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε ζε πεξίπησζε κε ζπζρέηηζήο
ηνπο. Χο κεδεληθή ππφζεζε νξίζηεθε ε κε χπαξμε εμάξηεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο σο
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. Ζ ελαιιαθηηθή ππφζεζε πνπ πξνζδηνξίζηεθε ήηαλ ε χπαξμε
ζπζρέηηζεο ηεο αλεμάξηεηεο κε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (Creswell, 2011).

Σςμπεπάζμαηα
Γηεξεπλψληαο ηελ επίδξαζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο
αλάπηπμε πξνέθπςαλ κηα ζεηξά απφ νθέιε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ πσο
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απνθνκίδνπλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ζπλαδέιθνπο. Οξηζκέλα απφ απηά
παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν εληζρπκέλα, ελψ άιια φρη ηφζν.
Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ρ2 ζηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο δηαπηζηψλεηαη φηη ε αμία p
θαηαγξάθεηαη θπξίσο ζην 0,00 κε εμαίξεζε κία πεξίπησζε ζηελ νπνία p= 0,02. πλνιηθά ην
p<0,05, άξα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Δπνκέλσο ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη θαη
γίλεηαη απνδεθηή ε ελαιιαθηηθή. Απφ απηφ πξνθχπηεη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιιεη ζην λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά, αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη
ληψζνπλ ιηγφηεξν απνκνλσκέλνη, αηζζάλνληαη ηθαλνπνίεζε αζθψληαο ην επάγγεικά ηνπο,
κπνξνχλ λα εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, θαηαθέξλνπλ λα ειαηηψζνπλ ηελ πίεζε πνπ
ληψζνπλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο, ληψζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αζθαιείο, πηνζεηνχλ κε άλεζε ηηο
αιιαγέο, κπνξνχλ θαη αλαβαζκίδνπλ ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, κπνξνχλ λα βιέπνπλ
ηα πξάγκαηα κέζα απφ ηελ νπηηθή πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
αιιεινυπνζηεξηρζνχλ, αλαλεψλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαζηνραζηνχλ.
ε κηθξφηεξν πνζνζηφ, αιιά σζηφζν δηαηεξνχκελν πάλσ απφ 55% δείρζεθε φηη νη
εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη φηαλ ζπλεξγάδνληαη κεηψλεηαη ν φγθνο εξγαζίαο ηνπο,
βειηηψλνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο, κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ ηε δνπιεηά
ηνπο θαη πηνζεηνχλ λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Άιισζηε θάηη ηέηνην πξνθχπηεη θαη απφ
πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο ζεκαληηθφ
ηξφπν κάζεζεο, σο ακπληηθφ κεραληζκφ ζηε δηαβαζκηζκέλε πίεζε γηα θαιχηεξα
απνηειέζκαηα, σο ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο πνπ ληψζεη θαλείο σο κέινο κηαο νκάδαο.
Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ δίλεη ηελ επθαηξία λα κεηψζνπλ ηνλ
ππεξβνιηθά κεγάιν φγθν ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, παξέρνληάο ηνπο έλα ζχλνιν
απφ δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ (Avalos, 2011, Planche&Donohoo, 2018,
Σζάθνο, ρ. ε., Vangriekenetal., 2015).
Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βειηηψλεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία, θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο νδφο γηα λα βγνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ
απνκφλσζε. Ζ έξεπλα επηβεβαίσζε ηα πξφηεξα επξήκαηα πσο ηνλψλεηαη ε απηνπεπνίζεζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εκπηζηεχνληαη ηηο δπλάκεηο ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
εληφο ηάμεο (Ayubayeva, 2018), δέρνληαη ππνζηήξημε, εζηθή θαη πιηθή θαη απνπζηάδνπλ
ιηγφηεξν απφ ηελ εξγαζία ηνπο (Shakenova, 2017). Δπηπιένλ, δείρζεθε πσο ηνλψλεηαη ε
αιιεινυπνζηήξημε θαη ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ζπλαδέιθσλ (Planche&Donohoo, 2018), έηζη
ψζηε ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ην επάγγεικά ηνπο, επηθνηλσλνχλ ζπρλφηεξα θαη
εμειίζζνληαη νη δεμηφηεηέο ηνπο ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα (Vangriekenetal., 2015).
Παξάιιεια, κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα (Forte&Flores, 2013), απνθηνχλ
λέεο ηδέεο θαη πξνσζνχλ κηα πεξηζζφηεξν δηεξεπλεηηθή θαη αληαζηνραζηηθή νπηηθή ζηηο
επαγγεικαηηθέο ηνπο πξαθηηθέο.
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Πποηάζειρ για πεπαιηέπυ έπεςνα
ηελ παξνχζα έξεπλα ε πξφζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνβνχλ ζε ζπλεξγαζίεο εξεπλήζεθε
ππφ ην πξίζκα ηεο επίδξαζήο ηεο ζην λα αλαπηπρζνχλ επαγγεικαηηθά θαη λα κπνξέζνπλ λα
θαηαγξάςνπλ νθέιε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Γελ ήηαλ φκσο εθηθηφ
ζπγθεληξψλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, λα πξνβνχκε ζε γελίθεπζή
ηνπο θαη ηνχην δηφηη ππάξρεη πεξηνξηζκφο ιφγσ κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνλ δεηγκαηνιεπηηθφ ηεο ραξαθηήξα. Έηζη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζα πξέπεη
λα παξνπζηάδνληαη κε επηθπιαθηηθή δηάζεζε θαη πηζαλή πξνζσξηλή ηζρχ (Κπξηαδή, 2011).
Θα παξνπζίαδε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, φκσο, απφ άπνςε δπλαηφηεηαο γελίθεπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ, ε δηεμαγσγή κίαο έξεπλαο απνηχπσζεο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
αμηνπνηψληαο ηε κεηθηή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ πιαηζίνπ πνπ
δηακνξθψλεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ, ζα
απνηεινχζε επίζεο έλα ελδηαθέξνλ ζέκα. Δπηπιένλ εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα
είλαη ε επέθηαζε θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο, θαζψο θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Θα κπνξνχζαλ νη έξεπλεο απηέο
λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά επξήκαηα, ηα νπνία ζα επεθηείλνληαλ θαη ζα ραξηνγξαθνχζαλ
ηελ εηθφλα πνπ θπξηαξρεί θαη ζε απηέο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Έηζη ζα δηλφηαλ ε
δπλαηφηεηα λα θαηαιήμνπκε ζε γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Σέινο ρξήζηκε ζα ήηαλ θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ επξεκάησλ ησλ εξεπλψλ
ησλ ηξηψλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Έρεη δεηρζεί ήδε βηβιηνγξαθηθά θαη επηβεβαηψζεθε θαη
απφ ηελ παξνχζα έξεπλα φηη ε ζπλεξγαζία απνηειεί θνκβηθή ζπληζηψζα ηεο επαγγεικαηηθήο
αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ
πεδίνπ ζηνρεχνληαο ζηε δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο ηνπ παξερφκελνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αιιά θαη ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
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