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Πεπίλητη
Σηε πξάμε, γηα λα είλαη κηα ζρνιηθή κνλάδα απνηειεζκαηηθή, είλαη απαξαίηεηε ε αξκνληθή θαη
κεζνδηθή ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ππνζπζηήκαηνο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, δηδαθηηθνί ρώξνη, δηαζέζηκα
κέζα), κε ζθνπό ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί1. Οη Friedman & Kass2 (2002)
ζεκείσζαλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί δξνπλ θπξίσο κέζα ζηε ζρνιηθή ηάμε, αιιά θαη εθηόο απηήο, αθνύ ν
εθπαηδεπηηθόο ζήκεξα νθείιεη λα εθηειεί θαη
εμσδηδαθηηθά θαζήθνληα.. Δπνκέλσο θαη ν
εθπαηδεπηηθόο σο ππνζύζηεκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πξέπεη λα εθηειεί απνηειεζκαηηθά ην ξόιν θαη
ηα θαζήθνληά ηνπ ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Όηαλ ν εθπαηδεπηηθόο δξα ζηα
πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Από κηα άιιε κεξηά, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη
ελήκεξνη θαη εμνηθεησκέλνη κε ηνπο ζηόρνπο, ηνπο θαλόλεο, ηηο αμίεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία
δξνπλ, ηνλ πξνηηκώκελν ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ πξαγκάησλ, ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ νξάκαηνο απηήο.
Σε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαπξνζσπηθή θαη νξγαλσζηαθή ή δηνηθεηηθή
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Ζ νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ζηεξίδεηαη θαη επεξεάδεηαη από ηε ζπλερή νξγαλσζηαθή θνηλσληθνπνίεζε απηώλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζε θνηλσληθέο ή εξγαζηαθέο νκάδεο εμαζθαιίδεη έλα πςειό πνζνζηό ζεηηθώλ
εξγαζηαθώλ ζπκπεξηθνξώλ, όπσο ηελ αμηόπηζηε απόδνζε, ηελ θαηλνηνκία, ηε ζπλεξγαζία, ηε
κεγαιύηεξε εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ηελ πςειόηεξε παξνρή θηλήηξσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θύθινπ
εξγαζηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη επηπιένλ, λα κάζνπλ πώο λα δηαρεηξίδνληαη
απνηειεζκαηηθά δηάθνξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο όπσο, ηηο ζπγθξνύζεηο ησλ καζεηώλ θαη ησλ
γνλέσλ, ηηο ζπγθξνύζεηο πνπ αθνξνύλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, κέζα θαη
έμσ από ηηο δηάθνξεο θηιηθέο ή νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο ζρεκαηίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θάζε
ζρνιηθήο κνλάδαο. Τν αλζξώπηλν δπλακηθό πνπ εκπιέθεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα, π.ρ. ν δηεπζπληήο, ν
ππνδηεπζπληήο, ν ζύκβνπινο, ν πξνηζηάκελνο, νη γνλείο, νη ζπλάδειθνη, ε ηνπηθή θνηλσλία κπνξνύλ λα
κεηακνξθσζνύλ ζε βνεζήκαηα ή εκπόδηα ζε απηό πνπ επηζπκεί λα επηηύρεη ν εθπαηδεπηηθόο.
Οξγαλσζηαθή πξαγκαηηθόηεηα απνηειεί ην γεγνλόο πσο νη πεξηζζόηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη
αιιειέλδεηεο, σο εθ ηνύηνπ ν εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη όηη ηα άιια άηνκα ζηε
ζρνιηθή κνλάδα κπνξνύλ λα γίλνπλ ην θιεηδί ώζηε λα γίλεη πεξηζζόηεξν απνδνηηθόο θαη
απνηειεζκαηηθόο. Ο εθπαηδεπηηθόο ινηπόλ, πξέπεη λα εζηηάδεη θαη λα ζηνρεύεη ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα απηώλ ησλ ζεκαληηθώλ αιιειεμαξηήζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ, ελώ παξάιιεια
είλαη θαιό λα ελεκεξώλεηαη θαη λα εληζρύεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ.
Abstract
This paper initially presents and puzzles about the concept of self-efficacy in education and how
teachers can manage and influence their own beliefs on their efficacy, either they are in class or out of
it. Moreover, it connects and contrasts the concepts of self efficacy and collective efficacy and finally
provides indications on how these concepts are related to the dynamics of working or friendly groups,
forming in a school unit.
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Διζαγυγή
Έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζηζηά κηα ζρνιηθή κνλάδα απνηειεζκαηηθή είλαη ν ίδηνο ν
εθπαηδεπηηθόο θαη γηα ην ιόγν απηό ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έρεη απνηειέζεη
αληηθείκελν γηα πνιινύο/εο εξεπλεηέο/ηξηεο 3. Ψζηόζν, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη
έλα ζύλζεην θαηλόκελν4 , ελώ ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δώδεθα πηζαλνί ηξόπνη κέηξεζεο απηήο, όπσο:
α) κέζσ ηεο επίδνζεο ησλ καζεηώλ, β) κέζσ αμηνιόγεζεο από ηνπο ζπλαδέιθνπο, γ) με ηη σπήζη ηηρ
«αςηό – αποηελεζμαηικόηηηαρ», δ) κε ηε ρξήζε βίληεν, ε) κέζσ ζπλεληεύμεσλ ησλ καζεηώλ, ζη)
κέζσ αμηνιόγεζεο από ηνπο απόθνηηνπο, δ) από ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εξγνδόηε, ε) από ηελ αμηνιόγεζε
ηνπ δηεπζπληή, ζ) από ηηο δηδαθηηθέο ππνηξνθίεο, η) από ηα βξαβεία ζηε δηδαζθαιία, ηα) από ηα
εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηώλ/ηξησλ, ηβ) ην εθπαηδεπηηθό «portfolio». Δπηπιένλ, ηα
ππνζπζηήκαηα πνπ απαξηίδνπλ ηε ζρνιηθή κνλάδα (καζεηέο/ηξηεο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί,
δηεπζπληήο/ληξηα) ραξαθηεξίδνληαη από δπλακηθή αιιειεμάξηεζεο θαζώο ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν
ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ είλαη ν ζρεκαηηζκόο θαη ε ιεηηνπξγία ηππηθώλ θαη άηππσλ νκάδσλ5 . Σθνπόο
ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο είλαη αξρηθά λα παξνπζηάζεη θαη λα πξνβιεκαηίζεη ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο
απην-απνηειεζκαηηθόηεηαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνλ ηξόπν πνπ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα
δηαρεηξηζηνύλ θαη λα ηελ επεξεάζνπλ, ζηε ζύλδεζε θαη αληηπαξαβνιή ησλ ελλνηώλ ηεο απηό
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηέινο δνθηκάδεη λα αλαθέξεη
ελδεηθηηθά ηνπο ηξόπνπο πνπ απηέο ζπλδένληαη κε ηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηνπο
θόιπνπο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο.
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εθπαηδεπηηθνύ,

Η Έννοια ηηρ Αςηό- Αποηελεζμαηικόηηηαρ
Θευπηηικό Υπόβαθπο
Ζ έλλνηα ηεο απηό- απνηειεζκαηηθόηεηαο πξνέξρεηαη από ηνλ επηζηεκνληθό ρώξν ηεο Κνηλσληθήο
Χπρνινγίαο, ελώ ν Bandura (1997)6 δηαηύπσζε ηελ έλλνηα ηεο απηό-απνηειεζκαηηθόηεηαο σο«πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη θάπνηνο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπ ζην λα νξγαλώλεη θαη λα
εθηειεί ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα δξάζεο κε ζθνπό ηελ επίηεπμε πξνθαζνξηζκέλσλ επηπέδσλ απόδνζεο».
Τνπνζεηώληαο ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζην εθπαηδεπηηθό, ζρνιηθό πεξηβάιινλ, Ο
Cherniss (1993)7 εθηίκεζε πσο ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειείηαη θαη ηαπηόρξνλα
δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο/ είδε απνηειεζκαηηθόηεηαο:
1) Τελ «εθπαηδεπηηθή απνηειεζκαηηθόηεηα», ε νπνία πξόθεηηαη γηα ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηε δηδαθηηθή πξάμε. Πεξηιακβάλεη ηελ πεηζαξρία θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο
καζεηέο-ηξηεο. Δπίζεο απνηειεί πξνζσπηθή πεπνίζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ (αληηιεπηή
απνηειεζκαηηθόηεηα) ζρεηηθά κε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ λα ζρεδηάζεη δηδαθηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα
επηηύρεη δηδαθηηθνύο ζηόρνπο. Τέινο, αθνξά ζηελ ελ γέλεη ηθαλόηεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ λα δηδάμεη
ηνπο καζεηέο απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά8.
2) Τελ «δηαπξνζσπηθή απνηειεζκαηηθόηεηα», ε νπνία πξόθεηηαη γηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ
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εθπαηδεπηηθνύ λα ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά κε ηνπο άιινπο, ηδηαίηεξα κε ηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ
ηνπ (καζεηέο, γνλείο, ηνπηθή θνηλσλία) αιιά θαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, ην δηεπζπληή θαη ηνπο
πξνηζηακέλνπο απηνύ.
3) Τελ «νξγαλσζηαθή απνηειεζκαηηθόηεηα», ε νπνία πξόθεηηαη γηα ηελ ηθαλόηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ λα επεξεάζεη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Σποςδαιόηηηα ηηρ αςηό – αποηελεζμαηικόηηηαρ ζηη ζσολική μονάδα
Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαηαδεηθλύεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο «απηό –
απνηειεζκαηηθόηεηαο» ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο, δειαδή ηελ παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Αξρηθά, ζα κπνξνύζε θαλείο/κηα λα ππνζέζεη όηη ε
ζεκαληηθόηεηα ηεο απηό – απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνέξρεηαη από ην γεγνλόο ηεο
ζύλδεζήο ηεο κε ηελ απηό – απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ καζεηώλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο
εθπαηδεπηηθνί κε πςειή αίζζεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο ηείλνπλ λα νξγαλώλνπλ θαιύηεξα ηε
δηδαζθαιία ηνπο9, λα παξνπζηάδνπλ κηα πεξηζζόηεξν αλζξσπηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ
κπνξεί λα πξνθύςνπλ, θαζώο θαη ηείλνπλ λα έρνπλ θαιύηεξν έιεγρν ηεο πεηζαξρίαο θαη επίδνζεο ησλ
καζεηώλ10. Μηα επηπιένλ πεγή ζπνπδαηόηεηαο ηεο απηό – απνηειεζκαηηθόηεηαο είλαη όηη κέζσ απηήο
νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ζεηηθόηεξα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ελώ όηαλ ππάξρεη ρακειή
αίζζεζε απηό – απνηειεζκαηηθόηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πεξηζζόηεξν πεζηκηζηηθά ηνπο
καζεηέο ηνπο, έρνπλ ρακειόηεξα θίλεηξα γηα εξγαζία θαη δίλνπλ έκθαζε ζε απζηεξνύο θαλόλεο
δηαηήξεζεο ηεο πεηζαξρίαο ζηελ ηάμε11. Αληίζεηα, όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθή άπνςε γηα ηελ
απηό – απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηελ πεηζώ παξά ηελ επηβνιή
ζηνπο καζεηέο ηνπο θαη κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο αλαπηύζζνληαη πεξηζζόηεξν νη ηθαλόηεηεο θαη νη
δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ αιιά θαη ε ζέιεζή ηνπο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο12 (Bandura, 1997).
Σεκαληηθό επίζεο είλαη ην ζηνηρείν ηεο έξεπλαο ησλ13 Anderson, Green θαη Loewen (1988) νη νπνίνη
δηαπίζησζαλ όηη ε απηό – απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ επεξεάδεη πεξηζζόηεξν ηηο
επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ζηηο κηθξέο ηάμεηο θαη ιηγόηεξν ζηηο κεγαιύηεξεο. Τα πξώηα ρξόληα ηνπ
παηδηνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη πνιύ ζεκαληηθά γηα λα αλαπηύμνπλ ηηο ςπρνζσκαηηθέο ηνπο
δεμηόηεηεο. Φαίλεηαη ινηπόλ όηη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα έρνπλ απμεκέλν επίπεδν απηό –
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαζώο κέζσ απηήο επεξεάδεηαη ε ίδηα ε κάζεζε ησλ παηδηώλ. Ζ απηό –
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ επεξεάδεη επηπιένλ, έκκεζα ή άκεζα ηελ επίδνζε ησλ
καζεηώλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ είλαη άιισζηε θαη ν θπξίαξρνο ζηόρνο ηεο.
Από κηα άιιε νπηηθή γσλία, νη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ απηό- απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ έθηνο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα άιια δύν είδε απνηειεζκαηηθόηεηαο,
ηε δηαπξνζσπηθή θαη ηελ νξγαλσζηαθή. Σρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ πσο ε απην – απνηειεζκαηηθόηεηα
επεξεάδεη πιήζνο εξγαζηαθώλ ζπκπεξηθνξώλ όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε 14, ηελ
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Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and effect of coaching on student achievement. Canadian
Journal of Education, 17, 51-65
11
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control. Journal of Educational Psychology, 82(1), 81-91
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ηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ εξγαζία ηνπο 15, ην εξγαζηαθό άγρνο16, θαη ηελ εξγαζηαθή
απόδνζε17. Τα απνηειέζκαηα ησλ κειεηώλ έδεημαλ πσο άηνκα πνπ έρνπλ πςειή αίζζεζε απηό –
απνηειεζκαηηθόηεηαο είλαη ζπλήζσο άηνκα πνπ εξγάδνληαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά18 θαζώο
ηείλνπλ λα αλαδεηνύλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα λα ιύζνπλ ηα εξγαζηαθά πξνβιήκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ19.
Τέζζεπιρ Πηγέρ Γιαμόπθυζηρ Αςηό-Αποηελεζμαηικόηηηαρ
Ο Βandura (1997)20 πξόηεηλε πσο νη πεπνηζήζεηο ησλ αηόκσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο
αλαπηύζζνληαη κέζα από ηέζζεξηο πεγέο επηξξνήο. Απηέο νη πεγέο είλαη νη εμήο: 1) Πξνζσπηθέο
εκπεηξίεο (mastery experiences). Βηώκαηα επηηπρίαο θαη απνηπρίαο ζηαζεξνπνηνύλ θαη εληζρύνπλ ή
αληηζηνίρσο απνδνκνύλ ηελ αίζζεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ. 2)Πξόηππα ή
αληηπξνζσπεπηηθέο εκπεηξίεο (vicarious experiences). H παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ
θαη ησλ ζπλεπεηώλ πνπ απηέο θέξνπλ, πινπηίδνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ αηόκνπ θαη εκκέζσο επεξεάδνπλ
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 3)Κνηλσληθή Πεηζώ (social persuasion).H απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ
αληιείηαη ηόζν από ηελ πεηζώ ηνπ ηδίνπ όζν θαη ησλ άιισλ. Ζ απνδνρή ηνπ αηόκνπ από θάπνηνλ
αλώηεξν ή ηεο ίδηαο βαζκίδαο επαγγεικαηία ηνπ ρώξνπ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία.
4)Ζ ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαηάζηαζε (physiological and emotional states). Ζ απηόαπνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ αηόκνπ εμαξηάηαη ηέινο, από ηε ζσκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε
ηνπ αηόκνπ. Σηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη παξάγνληεο όπσο ηα θπζηθά επηηεύγκαηα, ε πγεία, ε
αληηκεηώπηζε ηνπ άγρνπο.
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη ζαθέζηαηα έλα επξύ πεδίν κειέηεο γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα
κπνξνύζαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα επηκνξθσζνύλ ώζηε λα δηαρεηξηζηνύλ θαη λα εληζρύζνπλ ηηο ηέζζεξηο
πεγέο δηακόξθσζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπο. Οη Gist θαη Mitchell (1992)21 πξόηεηλαλ επίζεο,
ηξεηο ζηξαηεγηθέο αιιαγήο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπ αηόκνπ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαη ηδηαίηεξα ζην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο
πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ παξνρή γεληθώλ πιεξνθνξηώλ από ηε δηνίθεζε ώζηε ην άηνκν λα θαηαλνήζεη
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εξγαζίαο, β) ηελ παξνρή αηνκηθώλ πιεξνθνξηώλ ή ηε ζπιινγηθή επηκόξθσζε
ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαπηύζζνληαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα (π.ρ. πεγέο δηακόξθσζεο), θαζώο θαη γ) ηελ παξνρή αηνκηθήο θαηεπζπληήξηαο
γξακκήο ζρεηηθά κε ην πόζε πξνζπάζεηα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ην άηνκν γηα λα θαιιηεξγήζεη ηηο
πεπνηζήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ.
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Σσημαηιζμόρ και Λειηοςπγία Ομάδυν
Οη νκάδεο κέζα ζηνπο νξγαληζκνύο εκθαλίδνληαη κε πνιιέο κνξθέο (π.ρ. επηηξνπέο, ζπκβνύιηα,
ζύιινγνη) θαη ηαμηλνκνύληαη κε πνιινύο ηξόπνπο. Υπάξρνπλ δύν βαζηθά είδε νκάδσλ22 (Σαίηεο 2011),
νη ηππηθέο θαη νη άηππεο νκάδεο. Μία ηππηθή ή επίζεκε νκάδα ζρεκαηίδεηαη από ηελ νξγαλσηηθή δνκή
θαη ζπγθξνηείηαη από άηνκα πνπ ε δηνίθεζε ζπλεηδεηά νκαδνπνηεί θαη ζηα νπνία επηβάιιεη
ζπγθεθξηκέλν ηξόπν δξάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Δπνκέλσο, ν ζθνπόο ηεο ηππηθήο νκάδαο είλαη λα
εθηειέζεη ην έξγν πνπ ηεο έρεη αλαηεζεί θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Αλάινγα κε ηε ρξνληθή
δηάξθεηα γηα ηελ νπνία ζρεκαηίδνληαη νη ηππηθέο νκάδεο κπνξνύλ λα είλαη κόληκεο, όπσο είλαη ν
ζύιινγνο δηδαζθόλησλ ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ή παξνδηθέο,
όπσο είλαη κηα νκάδα 3-4 εθπαηδεπηηθώλ, όπσο ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαθνξεηηθώλ ή ίδησλ
εηδηθνηήησλ. Ο ππεύζπλνο ηεο νκάδαο δηνξίδεηαη ζπλήζσο από ηε δηνίθεζε θαη εγγπάηαη ηελ πεηζαξρία
θαη ηε ζπλνρή ησλ κειώλ ηεο. Από ηελ άιιε κεξηά, νη αλεπίζεκεο ή άηππεο νκάδεο ζρεκαηίδνληαη
απζόξκεηα σο απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη κεηαμύ ησλ κειώλ ελόο
νξγαληζκνύ, όπσο ε ζρνιηθή κνλάδα. Οη άλζξσπνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ δηάθνξεο
αλάγθεο αλαπηύζζνπλ κηα πνηθηιία ζρέζεσλ κε άιια κέιε κηαο ηππηθήο νξγάλσζεο. Αλ ην εξγαζηαθό
πεξηβάιινλ ην επηηξέπεη, απηέο νη άηππεο ζρέζεηο εμειίζζνληαη ζε άηππεο νκάδεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο
νκάδεο δελ εκθαλίδνληαη ζην επίζεκν πξόγξακκα ηνπ νξγαληζκνύ θαη ζπλζέηνπλ κηα άηππε νξγάλσζε
πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηελ ηππηθή. Δπηπιένλ, δηαζέηεη δηθά ηεο δίθηπα επηθνηλσλίαο
θαζώο θαη ηηο δηθέο ηεο ιεηηνπξγηθέο δπλάκεηο κέζα ζηελ επίζεκε νξγάλσζε. Πεξαηηέξσ, ν (άηππνο)
εγέηεο αλαδύεηαη κέζα από ηελ ίδηα ηελ νκάδα θαη δε δηνξίδεηαη από ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνύ. Ο
ζρεκαηηζκόο ησλ νκάδσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ νξγαληζκό. Σπγθεθξηκέλα, νη
Καλειιόπνπινο, Φ. (1990), Σ.Ξεξνηύξε-Κνπθίδνπ (1992), Εαβιαλόο, Μ. 199923 αλαθέξνπλ όηη νη
νκάδεο: Α. βνεζνύλ ζηελ ελζάξξπλζε ησλ θαηλνηνκηώλ θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο, Β. παίξλνπλ
θαιύηεξεο απνθάζεηο από όηη παίξλνπλ ηα άηνκα μερσξηζηά, Γ. απμάλνπλ ηελ αθνζίσζε θαη ηε
δέζκεπζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ, Γ. απμάλνπλ ηηο επθαηξίεο ηεο
αιιειεπίδξαζεο θαη Δ. απμάλνπλ ηε ζπλεθηηθόηεηα ησλ κειώλ ηεο.
Αποηελεζμαηικόηηηα ηυν ομάδυν- Σςλλογική Αποηελεζμαηικόηηηα
Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο αλαγθαζηηθά αιιάδεη, όηαλ ην επίθεληξν κεηαηνπίδεηαη από ην
άηνκν ζηελ νκάδα. Ψο εθ ηνύηνπ ε ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα είλαη κηα παξάιιειε κε ηελ απηόαπνηειεζκαηηθόηεηα έλλνηα, ε πξώηε ζε επίπεδν νκάδαο, ε δεύηεξε ζε αηνκηθό επίπεδν. Ζ ζπιινγηθή
απνηειεζκαηηθόηεηα αληηθαηνπηξίδεη ηηο θνηλέο πεπνηζήζεηο ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ζρεηηθά κε ηηο
ηθαλόηεηέο ηεο νκάδαο λα ελεξγνπνηήζεη ηα θίλεηξα, ηνπο γλσζηηθνύο ηεο πόξνπο θαη ηα ζρέδηα
δξάζεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ επηπέδσλ απόδνζεο πάλσ ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε εξγαζία24. Ζ ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα επεξεάδεη επίζεο ηε θύζε ηεο εξγαζίαο
πνπ ηα άηνκα επηιέγνπλ λα θάλνπλ σο νκάδα, ην πνζνζηό πξνζπάζεηαο πνπ ζα θαηαβάινπλ γηα λα
πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ νξίζεη θαη ηελ επηκνλή ηνπο, όηαλ νη πξνζπάζεηεο ηεο νκάδαο
αδπλαηνύλ λα παξάγνπλ απνηειέζκαηα25.
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Αςηό-Αποηελεζμαηικόηηηα και Σςλλογική Αποηελεζμαηικόηηηα ζηη Γςναμική ηυν Ομάδυν
Έλαο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ε έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο κε ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο
είλαη κέζσ ηεο νκαδηθήο απόδνζεο. Όπσο αλαθέξνπλ νη Durham, Locke, Poon θαη McLeod (2000) 26 ε
δπλακηθή ησλ νκάδσλ είλαη εκθαλήο κέζσ ηεο επίηεπμεο νκαδηθώλ ζηόρσλ. Παξάιιεια, νη Silver θαη
Bufiano (1996)27, πξόζζεζαλ πσο ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νκάδαο είλαη εθηθηό λα επεξεάζεη ηε
δπλακηθή ηεο νκάδαο είηε κέζσ ηεο εθπιήξσζεο νκαδηθώλ – νξγαλσζηαθώλ ζηόρσλ είηε κέζσ ησλ
δηαδηθαζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εθπιεξσζνύλ νη παξαπάλσ ζηόρνη. Οη ηειεπηαίνη εξεπλεηέο
δηαπίζησζαλ ηελ ύπαξμε κηαο θπθιηθήο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία, ε αληίιεςε ηεο νκάδαο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο επεξεάδεηαη από ηελ επίδνζε ζηα θαζήθνληα, γεληθά ηεο νκάδαο θαη εηδηθά
ηνπ θάζε αηόκνπ θαη επίζεο ε επίδνζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο αλαηξνθνδνηεί ηελ αληίιεςε ηεο νκάδαο
γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο (ζεηηθά ή αξλεηηθά). Πνιινί είλαη νη κειεηεηέο πνπ ζεσξνύλ όηη ε
επίδξαζε ηεο ζπιινγηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ είλαη αλάινγε κε ηελ
επίδξαζε ηεο απηό – απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ ζηε δπλακηθή ησλ νκάδσλ 28. Γηα παξάδεηγκα,
νκάδεο κε πςειή απηό – απνηειεζκαηηθόηεηα βειηίσζαλ ηελ απόδνζή ηνπο ύζηεξα από εξγαζηαθέο
απνηπρίεο, ελώ νκάδεο κε ρακειή απηό – απνηειεζκαηηθόηεηα ζεκείσλαλ ρακειή εξγαζηαθή απόδνζε
ύζηεξα από αλάινγεο εξγαζηαθέο απνηπρίεο, όκνηα είλαη θαη ε αληίδξαζε ησλ αηόκσλ κε πςειή θαη
ρακειή απηό – απνηειεζκαηηθόηεηα ύζηεξα από εξγαζηαθέο απνηπρίεο 29. Ζ δπλακηθή ησλ νκάδσλ
ζύκθσλα κε ηνλ Hackman (1990)30 δελ κπνξεί λα απνδνζεί κόλν ζηε ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα
ηεο νκάδαο. Αληίζεηα, ε ζπιινγηθή απνηειεζκαηηθόηεηα απνηειεί απιώο έλα κέξνο ηεο δπλακηθήο ησλ
νκάδσλ. Άιιεο θαηεπζύλζεηο ηεο δπλακηθήο ησλ νκάδσλ είλαη ε παξαγσγηθόηεηα ηεο νκάδαο, ε
ηθαλόηεηα ησλ κειώλ λα εξγαζηνύλ νκαδηθά θαη ε δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη ζηα κέιε ηεο νκάδαο λα
εμειηρζνύλ κέζα από απηή ηόζν ζε επίπεδν γλώζεσλ όζν θαη ζε επίπεδν εμέιημεο (πξναγσγή) 31.
Δπηπιένλ, ε απηό – απνηειεζκαηηθόηεηα επεξεάδεη μερσξηζηά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ κέζα ζε
κηα νκάδα εξγαζίαο. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ηα άηνκα κε πςειή αίζζεζε ηεο απηό –
απνηειεζκαηηθόηεηαο έρνπλ πεξηζζόηεξεο ζεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε άιια κέιε ηεο νκάδαο θαη κε
ηνπο επηβιέπνληεο ηεο νκάδαο32. Απηέο νη ζεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο ελδπλακώλνπλ
ηε δηαθίλεζε ηδεώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε επίιπζε νξγαλσζηαθώλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε
νξγαλσζηαθώλ ζηόρσλ. Παξάιιεια, επεηδή ηα άηνκα κε πςειή αίζζεζε ηεο απηό –
απνηειεζκαηηθόηεηαο έρνπλ πεξηζζόηεξε εκπηζηνζύλε
ζηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο, είλαη πεξηζζόηεξν πηζαλό λα εκπιαθνύλ ζηελ νκαδηθή εξγαζία απμάλνληαο ηε
δπλακηθή ηεο νκάδαο ηεο νπνίαο απνηεινύλ κέιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε απμεκέλε απηό –
απνηειεζκαηηθόηεηα ζα ζέζνπλ πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο θαη ζα πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο, δηόηη
ζεσξνύλ όηη ε ζέζε ηνπο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ νκάδα. Δπηπιένλ, ζα ζεσξήζνπλ όηη νη
26

Durham, C. C., Locke, E. A., Poon, J. M., & McLeod, P. L. (2000). Effects of group goals and time
pressure on group efficacy, information seeking strategy, and performance. Human Performance, 13,
115-138.
27

Durham, C. C., Locke, E. A., Poon, J. M., & McLeod, P. L. (2000). Effects of group goals and time
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28
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Performance The Role Of Task Interdependence. Small Group Research, 36(4), 437-465.
Spink, K. S. (1990). Collective efficacy in the sport setting. International Journal of Sport Psychology,
21, 380-395
29
Spink, K. S. (1990). Collective efficacy in the sport setting. International Journal of Sport
Psychology, 21, 380-395. Hodge, L., & Carron, A. L. (1992). Collective-efficacy and group
performance. International Journal of Sport Psychology, 23, 48-59.
30
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νξγαλσζηαθνί ζηόρνη πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ νκάδα ηνπο, ζηνηρείν πνπ ζα
βνεζήζεη ηα άιια κέιε λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο 33.
Σςμπεπάζμαηα
Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη πσο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα
ελεκεξώλνληαη θαη λα επηκνξθώλνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο πνξείαο γηα ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο ηόζν ζην δηδαθηηθό όζν θαη ζην
εμσδηδαθηηθό θνκκάηη. Οη έλλνηεο ηεο
απηό απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθήο
απνηειεζκαηηθόηεηαο είλαη εκθαλέο πσο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πνιύηηκα εξγαιεία πξνο ηελ
επίηεπμε θαη δεκηνπξγία ηνπ δεηνύκελνπ πνπ είλαη ην απνηειεζκαηηθό ζρνιείν. Ζ επηξξνή ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πάλσ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ζηελ απόθηεζε θαη ηε ρξήζε ησλ
ζρνιηθώλ πόξσλ, ε δηδαθηηθή πξάμε, ζέκαηα πεηζαξρίαο, ε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα, ε
πξνζέιθπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ε δεκηνπξγία ελόο ζεηηθνύ αλνηθηνύ ζρνιηθνύ
θιίκαηνο είλαη θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ππνρξεώζεηο ζηηο νπνίεο νθείιεη λα είλαη
απνηειεζκαηηθόο.
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