αιιειεπηδξνχλ ν εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο, φηαλ δελ ππάξρεη εμσηεξηθή παξέκβαζε
(π.ρ. απφ έλα εξεπλεηηθφ πξφγξακκα). Δίλαη δηαθνξεηηθφ, απηφ πνπ γίλεηαη ζηελ ηάμε,
φηαλ ππάξρνπλ άιινη, φπσο γηα παξάδεηγκα

εθπαηδεπηηθνί ή εξεπλεηέο, νη νπνίνη

ιεηηνπξγνχλ σο παξαηεξεηέο. (ii) ην ζρνιείν. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη ελεξγά κέιε ηνπ
ζρνιείνπ, σο ελφο ζεζκνχ ν νπνίνο είλαη κηα αθφκε θνηλφηεηα. Οη δξαζηεξηφηεηέο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα (projects) ή ζηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε άιια, επξχηεξα πξνγξάκκαηα, πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλαλέσζε ηνπ
αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ή ζε κηα έξεπλα-δξάζε. (iii) ε ζεηξά καζεκάησλ, κέζα ζηελ
ππεξεζία ή πξηλ δηνξηζηνχλ. Οη εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνχλ ζεηξά καζεκάησλ πξηλ
δηνξηζηνχλ, αιιά θαη αξγφηεξα, ίζσο ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζηα
ζρνιεία ηνπο, ζε γεηηνληθφ ζρνιείν ή ζε θάπνην άιιν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. (iv) ε άιια
επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα. Δθηφο ζρνιείνπ νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ
ζε άιιεο νκάδεο, ηππηθά ή άηππα, ζε νκίινπο ή ζε ζπλαληήζεηο. ε φιεο απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο ν εθπαηδεπηηθφο δξα, ζθέθηεηαη θαη αλαζηνράδεηαη. Έηζη δίλεηαη ε επθαηξία
λα ππάξρεη πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ζε πξαθηηθέο (Ponte & Chapman). Σν γηαηί
θάλνπκε καζεκαηηθά εμαξηάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη πψο απηφο πιαηζηψλεηαη απφ
ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζην
νπνίν αλήθεη ηφζν ν ίδηνο φζν θαη νη καζεηέο ηνπ (Ponte & Chapman, 2006).

1.4.

Ζ ιήςε απνθάζεσλ

Ζ ιήςε απνθάζεσλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ, αιιειεπηδξά κε ηηο δηάθνξεο πξαθηηθέο,
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη, δειαδή ην ηη θάλεη θαη πψο ην θάλεη. Σα θξίζηκα ζπκβάληα είλαη
γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπγρξφλσο καο
βνεζνχλ λα έρνπκε πξφζβαζε ζηηο πξαθηηθέο ηνπ. Κξίζηκα ζπκβάληα κπνξεί λα είλαη
ζπγθξνχζεηο ή επηβεβαηψζεηο, πνπ αθνξνχλ ζην ηη αλακέλεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ηνπο
καζεηέο ηνπ, κε βάζε ηηο καζεκαηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη, θαζψο θαη άιιεο
ζηηγκέο πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηεξίδεη σο επθαηξίεο κάζεζεο. Δίλαη γεγνλφηα θξίζηκα
γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηελ ηάμε θαη γηα ηηο επθαηξίεο
κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Σα θξίζηκα ζπκβάληα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κέζα πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγηθή εκπινθή ζηελ παξαηήξεζε δηδαθηηθψλ γεγνλφησλ θαη
ηνλ θξηηηθφ αλαζηνραζκφ πάλσ ζε απηά ηα γεγνλφηα, ψζηε λα δνχκε εάλ θαη πψο απηή ε
επηινγή θαη ν αλαζηνραζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη αιιαγέο ζηε καηηά ησλ
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