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Εισαγωγή 
Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στον τομέα των δημόσιων πολιτικών, 
για να βασίζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται, στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά 
δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθοδηγεί την προσπάθεια αυτή τις τελευταίες δεκαετίες.

Το 2006, σε Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1 τονίζεται ότι:

«Οι αποτελεσματικές, μακροπρόθεσμες πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε τεκμηριωμένα 
στοιχεία. Προκειμένου τα κράτη μέλη να κατανοούν πλήρως και να παρακολουθούν τι 
συμβαίνει στα συστήματά τους, χρειάζονται κανάλια για την παραγωγή και πρόσβαση σε 
σχετική έρευνα, μια στατιστική υποδομή ικανή να συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα και 
μηχανισμούς για την αξιολόγηση της προόδου, κατά την εφαρμογή των πολιτικών».

Επίσης, σε έγγραφο εργασίας2, η Επιτροπή τονίζει ότι: 

«Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιούν πολιτικές και πρακτικές 
που βασίζονται σε ερευνητικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών μέσων αξιολόγησης, 
προκειμένου να εντοπίζουν ποιες μεταρρυθμίσεις και πρακτικές είναι οι αποτελεσματικότερες 
και να τις εφαρμόζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

«Η λήψη αποφάσεων στην εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στρατηγικά στη βελτίωση της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και για τον σκοπό αυτό χρειαζόμαστε έρευνα και ερευνητικά 

1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Efficiency and equity in Eu- ropean education and 
training systems, COM(2006) 481 final. Brussels, 08.09.2006.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52006DC0481)
2 European Commission (2007). Towards more knowledge-based policy and practice in education and training. (Commission Staff 
Working Document SEC 2007.1098). Brussels: European Commission.
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στοιχεία».

Έχουν γίνει επίσης προσπάθειες για παροχή πόρων και εργαλείων, με στόχο την προώθηση 
της ανάπτυξης πολιτικών που βασίζονται στην καλύτερη διαθέσιμη έρευνα. Μια πρόσφατη 
έκθεση3, που δημοσιεύτηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών 
Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA, Ανάλυση της Πολιτικής για την Εκπαίδευση και τη Νεολαία) 
περιγράφει τους μηχανισμούς και τις πρακτικές που υποστηρίζουν τη χάραξη πολιτικής βάσει 
ερευνητικών δεδομένων (εθνικές υπηρεσίες, πάροχοι γνώσεων κ.λπ.) και καλύπτει τις χώρες-
μέλη του δικτύου Eurydice.

Ακολουθώντας τον κύριο στόχο της Erasmus+ Βασικής Δράσης 3 για τη στήριξη των πολιτικών 
μεταρρυθμίσεων, ο οδηγός αυτός έχει στόχο να αποτελέσει εκτελεστικό έγγραφο για τους φορείς 
χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, έτσι ώστε να προωθήσουν 
πρακτικές και μεταρρυθμίσεις που βασίζονται σε ερευνητικά στοιχεία.

Το ερευνητικό πρόγραμμα STEP4SEAS, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Erasmus+KΑ3, είχε ως στόχο να επηρεάσει τις 
εκπαιδευτικές πολιτικές που προωθούν την ένταξη των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων, με 
βάση τις βελτιώσεις που επιφέρει η εφαρμογή Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών.

Οι έξι Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές (Successful Educational Actions-SEAs) που 
περιγράφονται στον οδηγό είναι τα κύρια ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος INCLUD-
ED. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια 
του Έκτου Προγράμματος Πλαισίου (FP6 2006-2011), ήταν το μοναδικό από την κατηγορία των 
κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, που επιλέχτηκε και συμπεριλήφθηκε στα «Δέκα 
Επιτυχημένα Ερευνητικά Προγράμματα» του Προγράμματος Πλαισίου, με προστιθέμενη αξία 
για τους στόχους του προγράμματος H2020. Το έργο INCLUD-ED ανέλυσε και εντόπισε σε 14 
ευρωπαϊκές χώρες, τις εκπαιδευτικές πρακτικές που αναπτύσσονται από τα σχολεία και τις 
κοινότητές τους και οι οποίες αυξάνουν τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση 
των κοινωνικών ανισοτήτων, της περιθωριοποίησης και της αποσύνδεσης από το σύνολο, με 
απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη.

Αυτός ο οδηγός αποτελεί κοινή προσπάθεια της κοινοπραξίας STEP4SEAS να παράσχει ένα 
σύντομο και σχετικό έγγραφο που θα εμπνεύσει τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
(και όχι μόνο) σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, προκειμένου να δρομολογήσουν 
μεταρρυθμίσεις που βασίζονται σε ερευνητικά στοιχεία και των οποίων οι αρχές έχουν 
συμφωνηθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Σκοπός είναι να αποτελέσει μια συμβολή, 
του εκπαιδευτικό τομέα, στην επίτευξη του άρθρου 27.1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «Όλοι έχουν το δικαίωμα [...] να μετέχουν στην επιστημονική 
πρόοδο και τα αγαθά της».

Η δομή του οδηγού έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο χάραξης πολιτικής. Για κάθε 
πρακτική παρουσιάζεται α) τα κοινωνικά ή εκπαιδευτικά ζητήματα που αντιμετωπίζονται β) 
σύντομη περιγραφή της συγκεκριμένης πρακτικής (ή της προτεινόμενης λύσης) γ) συστάσεις 
πολιτικής που βασίζονται στις γενικές αρχές της πρακτικής δ) επιστημονικός αντίκτυπος 
(στοιχεία ή έρευνα που δημοσιεύονται σε κορυφαία περιοδικά ε) κοινωνικός αντίκτυπος (τα 
κυριότερα αποτελέσματα στις χώρες όπου εφαρμόστηκαν).

3 European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Educa- tion. Eurydice 
Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές 
για ένταξη και κοινωνική συνοχή στην 
Ευρώπη 
Το 2006-2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε το ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED. 
Στρατηγικές για την ένταξη και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη μέσω της εκπαίδευσης, στα 
πλαίσια του Έκτου Προγράμματος Πλαισίου, ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα (προτεραιότητα 
7). Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές αυτού του προγράμματος ήταν οι λεγόμενες 
«Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές” (SEAs), που ορίζονται ως οι εκπαιδευτικές πρακτικές 
που παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη μάθηση, όπως αποδεικνύεται από 
τα επιστημονικά δεδομένα (Flecha, 2015).

Οι ερευνητές στα πλαίσια του INCLUD-ED αφιέρωσαν όλες τις προσπάθειές τους στον 
προσδιορισμό όχι μόνο των «βέλτιστων πρακτικών», οι οποίες συνήθως περιορίζονται σε 
συγκεκριμένα περιβάλλοντα, αλλά των «Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών» (SEAs), 
δηλαδή των πρακτικών που βελτιώνουν τη σχολική επιτυχία και την κοινωνική συνοχή παντού.

Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, οι Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές μπορούν να 
λειτουργήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και καταστάσεις, σε αντίθεση με άλλες πρακτικές, 
όπως οι λεγόμενες «βέλτιστες πρακτικές», που μπορεί να λειτουργούν σε τοπικά ή συγκεκριμένα 
περιβάλλοντα και καταστάσεις, αλλά δε μεταφέρονται σε άλλα περιβάλλοντα, με διαφορετικές 
καταστάσεις. Η μεταφορά «βέλτιστων πρακτικών» σε τακτική βάση δε συνεπάγεται μεγάλο 
αντίκτυπο. Αντιθέτως, λόγω του ότι το πλαίσιο και η κατάσταση είναι διαφορετικά από το αρχικό 
πλαίσιο στο οποίο η «βέλτιστη πρακτική» αποδείχθηκε αποτελεσματική, το αποτέλεσμα είναι 
η επένδυση πόρων χωρίς αυτό να οδηγεί στην ενίσχυση των ευάλωτων παιδιών και νέων που 
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διατρέχουν κίνδυνο σχολικής αποτυχίας.

Οι Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές είναι λύσεις βασισμένες σε ερευνητικά δεδομένα, 
που μπορούν να μεταφερθούν αποτελεσματικά σε διαφορετικά περιβάλλοντα και καταστάσεις. 
Όπως σημειώνει ο Flecha (2015): 

«ο αντίκτυπος του προγράμματος INCLUD-ED στην ανάπτυξη πολιτικών είναι ήδη φανερός 
σε πέντε συστάσεις, που στοχεύουν στην καθοδήγηση βελτιώσεων στην εκπαίδευση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και οι οποίες αντικατοπτρίζουν ορισμένα από τα ερευνητικά αποτελέσματα 
του INCLUD-ED. Οι συστάσεις αυτές είναι: τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 
2010 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (2010/C 135/02), 
η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιανουάριος 2011) Η αντιμετώπιση της πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου: βασική συμβολή στη στρατηγική Ευρώπη 2020, η σύσταση του 
Συμβουλίου σχετικά με πολιτικές για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (Ιούνιος 
2011) (10544/11), το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ης Απριλίου 2009 σχετικά με 
την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών (2008/2328 (INI)) και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά 
(2010/2276 (INI))» (Flecha, 2015, σελ.4).

Στην παρούσα φάση, περισσότερες από 50 κυβερνήσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν τις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στα 
σχολεία τους. Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι η παροχή χρήσιμων πληροφοριών στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, που στοχεύουν να βασίσουν τις εκπαιδευτικές τους πολιτικές και 
προγράμματα σε επιστημονικά δεδομένα, προκειμένου να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα 
για τα σχολεία και τις κοινότητές τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές 
παρουσιάζονται στις 10 Εκπαιδευτικές Ενότητες που αναπτύχθηκαν από το Πρόγραμμα 
STEP4SEAS και οι οποίες διατίθενται στην αγγλική, ισπανική, ελληνική και μαλτέζικη γλώσσα, 
με ανοικτή πρόσβαση στην ιστοσελίδα: https://www.step4seas.eu/project-outcomes

Και επίσης στο Flecha, R. (2015). Successful Educational Action for Inclusion and Social 
Cohesion in Europe. Cham: Springer International Publishing Company. https://www.
schooleducationgateway. eu/files/esl/downloads/13_INCLUD-ED_Book_on_SEA.pdf
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Διαδραστικές Ομάδες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ:

■ Μάθηση και επιτεύγματα για όλους 

■ Παρουσία και τακτική παρακολούθηση στην εκπαίδευση 

■ Βελτίωση σχολικής επίδοσης 

■ Κάλυψη της ύλης του προγράμματος σπουδών 

■ Αύξηση των μαθησιακών αλληλεπιδράσεων 

■ Κίνητρα για μάθηση  

■ Συναισθηματική ευεξία, αλληλεγγύη και φιλία των μαθητών 

■ Συνύπαρξη στην τάξη 

■ Ενδυνάμωση της οικογένειας και άλλων μελών της κοινότητας ως εκπαιδευτικοί φορείς 

■ Σύνδεση σπιτιού-σχολείου για την εκπαίδευση των παιδιών
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Τι είναι οι Διαδραστικές Ομάδες; 

Είναι ένα περιβάλλον μάθησης με αλληλεπιδράσεις και χωρίς αποκλεισμούς, στο οποίο η 
τάξη οργανώνεται σε μικρές ομάδες μικτών ικανοτήτων, με έναν εθελοντή (από οικογένειες, 
προσωπικό του σχολείου ή την κοινότητα) ανά ομάδα, που διευκολύνει τις διαλογικές 
αλληλεπιδράσεις4 και τη διαλογική συζήτηση5. 

Πώς λειτουργούν;

Ο εκπαιδευτικός οργανώνει τους μαθητές σε μικρές, ετερογενείς ομάδες με πέντε ή έξι άτομα 
ανά ομάδα. Όλες οι ομάδες είναι μικτές όσον αφορά την ικανότητα, το φύλο, τον πολιτισμό, 
τη γλώσσα ή/και την εθνικότητα. Κάθε ομάδα εμψυχώνεται από έναν ενήλικα (εθελοντή), ο 
οποίος ενθαρρύνει τους μαθητές να αλληλεπιδρούν. Ο εμψυχωτής δεν παρέχει την απάντηση 
στη δραστηριότητα που σχεδίασε ο εκπαιδευτικός. Αντ’ αυτού, ενθαρρύνει τους μαθητές να 
συζητήσουν για τη δραστηριότητα και τις πιθανές απαντήσεις. Οι εθελοντές ενθαρρύνουν 
τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη διαλογική συζήτηση, η οποία βασίζεται στην ανταλλαγή 
επιχειρημάτων που βασίζονται σε ισχυρισμούς εγκυρότητας κι όχι εξουσίας.

Οποιοδήποτε μέλος οικογένειας ή της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
περιορισμένες δεξιότητες γραμματισμού ή εκπαιδευτικής εμπειρίας, πρώην μαθητές, φοιτητές 
πανεπιστημίων και άλλοι ενήλικες από κοινοτικές οργανώσεις, μπορούν να είναι εθελοντές.

Οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό όλων των δραστηριοτήτων που εκτελούνται 
στις Διαδραστικές Ομάδες, καθώς και για τη διαχείριση του μαθήματος. Πριν από κάθε μάθημα 
εξηγούν εν συντομία στους εθελοντές τις δραστηριότητες. Οι εθελοντές μπορούν να επιλέξουν 
ποια δραστηριότητα προτιμούν ή ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους αναθέσει μια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Παρόλο που η σύντομη εξήγηση είναι σημαντική, δεν είναι απαραίτητη, καθώς 
ο ρόλος του εθελοντή είναι να διευκολύνει τις δυναμικές και υποστηρικτικές αλληλεπιδράσεις 
μάθησης στην ομάδα, κατά την εκτέλεση της δραστηριότητας κι όχι να αντικαταστήσει τον 
ρόλο του εκπαιδευτικού. Οι εθελοντές δεν παρέχουν απαντήσεις στους μαθητές. Αντ’ αυτού, οι 
μαθητές συζητούν για τη δραστηριότητα με βάση τον ισότιμο διάλογο (όπως ορίζεται από τον 
Flecha, 2000). Έτσι, ο καθένας μπορεί να είναι εθελοντής.

Οι ομαδικές δραστηριότητες διαρκούν περίπου δεκαπέντε λεπτά και επικεντρώνονται στην 
εργαλειακή (δηλ. βασικά μαθήματα και ικανότητες) μάθηση. Με το πέρας των δεκαπέντε 
λεπτών, κάθε ομάδα προχωρά στην επόμενη δραστηριότητα και συνεργάζεται με έναν άλλο 
ενήλικα, πάνω σε μια διαφορετική δραστηριότητα. Έτσι, μετά από περίπου μία ώρα, όλοι οι 
μαθητές της τάξης θα έχουν εργαστεί σε τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες και θα έχουν 
αλληλεπιδράσει με τέσσερις διαφορετικούς ενήλικες.

Στα σχολεία όπου υλοποιούνται οι Διαδραστικές Ομάδες, το περιεχόμενο του αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών δε διαφέρει από αυτό των άλλων σχολείων και οι εκπαιδευτικοί 
εξακολουθούν να εργάζονται με βάση τα κυβερνητικά πρότυπα. Παρόλο που οι Διαδραστικές 
Ομάδες μπορούν να υλοποιηθούν σε οποιοδήποτε μάθημα, συχνά δίνεται προτεραιότητα στη 
γλώσσα και τα μαθηματικά.

4 Η διαλογική αλληλεπίδραση είναι ένα είδος αλληλεπίδρασης που βασίζεται στη χρήση του ισότιμου διαλόγου (Flecha, 2000; 
Garcia-Carrion & Díez-Palomar, 2015).
5 Η διαλογική συζήτηση εμφανίζεται σε περιπτώσεις διαλογικών αλληλεπιδράσεων, τις οποίες διευκολύνουν ενήλικες, ενθαρρύνοντας 
τη διαλογική μάθηση (Díez- Palomar & Cabré, 2015).
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Οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν πότε θα εφαρμόσουν τις Διαδραστικές Ομάδες και ποια μέσα 
και υλικά θα χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με τις δραστηριότητες. Οι Διαδραστικές Ομάδες δε 
θα είναι η μόνη μέθοδος διδασκαλίας, αποκλείοντας, για παράδειγμα, τη διδασκαλία μέσω 
διάλεξης. Οι δάσκαλοι είναι πάντοτε υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή των Διαδραστικών 
Ομάδων.

Στα σχολεία όπου εφαρμόζονται οι Διαδραστικές Ομάδες, οι αποφάσεις σχετικά με τη στήριξη 
που χρειάζονται οι μαθητές λαμβάνονται σύμφωνα με την καλή πρακτική της συμμετοχής συμμετοχής 
των γονέων, των εκπαιδευτικών, των εθελοντών και των μαθητών των γονέων, των εκπαιδευτικών, των εθελοντών και των μαθητών στην αξιολόγηση και την 
συμφωνία των μαθησιακών αναγκών.

Οι μαθητές, οι εθελοντές και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην παρακολούθηση και 
αξιολόγηση της επιτυχίας των Διαδραστικών Ομάδων.

Συχνά το μάθημα στο οποίο εφαρμόζονται οι Διαδραστικές Ομάδες τελειώνει με σχόλια στην 
ολομέλεια για το τι έχουν μάθει οι μαθητές, τι πήγε καλά και τι μπορεί να βελτιωθεί.

Εκτός από τις αξιολογήσεις εσωτερικής προόδου, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που 
εφαρμόζουν τις Διαδραστικές Ομάδες χρησιμοποιούν τυποποιημένα εργαλεία αξιολόγησης 
(π.χ. τυποποιημένα δοκίμια). Η εφαρμογή των Διαδραστικών Ομάδων πρέπει να βοηθά όλους 
τους μαθητές να περάσουν κάθε είδους δοκίμιο.

Οι εκπαιδευτικοί, για να κατανοήσουν την ερευνητική βάση των Διαδραστικών Ομάδων, 
χρειάζεται να παρακολουθήσουν εντατική, αρχική εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση αυτή 
μπορούν να συμμετάσχουν και οι εθελοντές. 

Αποτελέσματα

Οι Διαδραστικές Ομάδες βελτιώνουν τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των μαθητών, καθώς 
και τα κίνητρα και τη συνύπαρξή τους, ενθαρρύνοντας τη μεταξύ τους συνεργασία (Valls & 
Kyriakides, 2013).

Οι Διαδραστικές Ομάδες, καθώς και άλλες Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές, έχουν 
σχεδιαστεί για να διαψεύσουν το «φαινόμενο του Ματθαίου»6, σύμφωνα με το οποίο οι ευκαιρίες 
μάθησης για τα μειονεκτούντα άτομα είναι πιο περιορισμένες, καθώς επιτρέπουν σε όλους 
να επιτύχουν τους στόχους μάθησης που περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 
παρέχοντας υψηλού επιπέδου περιεχόμενο στους μειονεκτούντες μαθητές.

Η εφαρμογή των Διαδραστικών Ομάδων δε συνεπάγεται επιπλέον κόστος. Πράγματι, για τις 
δραστηριότητες που υλοποιούνται στις Διαδραστικές Ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
πόροι που είναι ήδη διαθέσιμοι στην εκπαιδευτική κοινότητα - συγκεκριμένα τα μέλη της 
κοινότητας και οι ίδιοι οι μαθητές - έτσι ώστε να ενισχυθεί η μάθηση όλων των μαθητών, με 
αποτέλεσμα μια βιώσιμη εκπαιδευτική πρακτική.

6 Το φαινόμενο του Ματθαίου αναφέρεται συνήθως ως συσσωρευμένο πλεονέκτημα, όπου όσοι έχουν περισσότερα έχουν το 
πλεονέκτημα να αποκτήσουν και περισσότερα. Ο όρος δημιουργήθηκε από τους κοινωνιολόγους Robert K Merton και Harriet Zuker-
man το 1968.
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Συνοπτικά, τα κύρια αποτελέσματα της εφαρμογής των Διαδραστικών Ομάδων περιλαμβάνουν:

• Πιο δυναμικά μαθήματα και με περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής.

• Εγγυημένη μάθηση για όλους τους μαθητές (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης  - ZΕΑ7), υψηλές 
προσδοκίες, μεταμόρφωση περιβάλλοντος.

• Οι μαθητές αναπτύσσουν συνεργατικές δεξιότητες μέσα σε ένα διαλογικό περιβάλλον.

• Αποτελεσματικότερη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού. 

• Υψηλό επίπεδο συμμετοχής και καλύτερη χρήση του χρόνου. 

• Οι γνώσεις και η εμπειρία των οικογενειών και των κοινοτήτων («πολιτισμική νοημοσύνη») 
αξιοποιούνται  στην τάξη.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

■ Να ενθαρρύνεται η εφαρμογή Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών που στοχεύουν στην 

ένταξη και που εξαλείφουν και τον διαχωρισμό (streaming) και την ομαδοποίηση με βάση τις 

ικανότητες. Οι τελευταίες αυτές πρακτικές διευρύνουν το χάσμα των ακαδημαϊκών επιδόσεων 

και νομιμοποιούν τη χαμηλή επίδοση ορισμένων μαθητών. 

■ Να προωθούνται πρακτικές που στοχεύουν στην ένταξη και οι οποίες έχουν ήδη αποδείξει την 

επιτυχία τους στη βελτίωση της μάθησης για όλους. 

■ Να προωθούνται εκπαιδευτικές πρακτικές που επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα με 

τους ίδιους πόρους. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι όταν το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό 

(που συχνά χρησιμοποιείται για να χωριστούν οι μαθητές σε ξεχωριστές ομάδες ή αίθουσες 

διδασκαλίας) οργανώνεται με βάση επιτυχημένες πρακτικές που προωθούν την ένταξη και όχι 

τους αποκλεισμούς, τα σχολεία βελτιώνουν την ακαδημαϊκή επίδοση όλων των μαθητών. 

■ Να προωθούνται πολιτικές που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν τον εθελοντισμό στα σχολεία. 

Είναι σημαντικό να υπάρχει αναγνώριση και, κατά περίπτωση, χορηγία πιστοποιητικών 

συμμετοχής εθελοντών.

■ Να προωθούνται πρακτικές που ενθαρρύνουν τους ευάλωτους μαθητές (όπως μαθητές 

εθνοτικών μειονοτήτων ή εκείνους των οποίων οι φωνές σπάνια ακούγονται) να συμμετέχουν 

σε μαθησιακές δραστηριότητες σε μικρές ομάδες μικτών ικανοτήτων στην τάξη. 

■ Να δημιουργηθούν και να υποστηριχθούν δομές κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και οικογένειες, 

βασισμένες σε καλά ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη διαλογική μάθηση.

7 Η ΖΕΑ ορίζεται ως «η απόσταση μεταξύ του πραγματικού αναπτυξιακού επιπέδου, όπως καθορίζεται από την ανεξάρτητη επίλυση 
προβλημάτων και το επίπεδο της δυνητικής ανάπτυξης, όπως καθορίζεται από την επίλυση προβλημάτων υπό την καθοδήγηση 
ενηλίκων ή σε συνεργασία με πιο ικανούς συνομηλίκους». (Vygotsky, 1978, σελ. 86)
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volunteering in classroom groups can promote inclusion and success for children of 
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Κοινωνικός αντίκτυπος από τους εταίρους του 

STEP4SEAS: 

Οι Διαδραστικές Ομάδες έχουν υλοποιηθεί από όλους τους εταίρους της κοινοπραξίας. Ορισμένα 
σχολεία έχουν εφαρμόσει αυτή την Πετυχημένη Εκπαιδευτική Πρακτική σε ολόκληρο το σχολείο 
(π.χ. το δημοτικό σχολείο La Rábida εφάρμοσε 22 Διαδραστικές Ομάδες την εβδομάδα), ενώ 
άλλα σχολεία έχουν επιλέξει στρατηγικά τις τάξεις και τα μαθήματα στα οποία γίνεται τακτική 
εφαρμογή των Διαδραστικών Ομάδων σε εβδομαδιαία βάση. Συνολικά, έντεκα σχολεία από 
πέντε χώρες έχουν εφαρμόσει την πρακτική αυτή.

P2. Δημοτικό  Σχολείο St Luke (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Η οργάνωση των τάξεων σε ετερογενείς (μικτών ικανοτήτων) ομάδες εξασφάλισε την ένταξη, 
μια μεγαλύτερη αίσθηση συνεργασίας και την ομαδική εργασία.  

•       Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν θετική επίδραση στην επίδοση όλων των μαθητών. Οι μαθητές 
με χαμηλότερη ικανότητα ωφελούνται από τον ρυθμό εργασίας των πιο προχωρημένων 
συμμαθητών.

«Η αυτοπεποίθησή τους μεγαλώνει κάτω από το καταφύγιο μιας μικρότερης ομάδας παιδιών. 
Επιβεβαιώνονται από τη βοήθεια και την υποστήριξη των συνομηλίκων τους και από την 
παρουσία ενός εθελοντή» (Μέλος του προσωπικού).



1 3

•  Οι μαθητές με υψηλότερη επίδοση εμβαθύνουν και εδραιώνουν την κατανόησή τους στα 
μαθήματα, όπως για παράδειγμα στις μαθηματικές έννοιες, καθώς αναζητούν τρόπους για να 
εξηγήσουν τον τρόπο εργασίας τους, προκειμένου να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους να 
γίνουν πιο γρήγοροι.

• Οι μαθητές ανέφεραν περισσότερα κίνητρα και απόλαυση στη μάθηση. Νέες φιλίες 
δημιουργήθηκαν, ξεπερνώντας τα εμπόδια που δημιουργούνται λόγω διαφορών στην 
ακαδημαϊκή επίδοση, τον πολιτισμό ή το φύλο.

«Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μη συνδέουν αυτόματα τα μαθηματικά με κάτι το «βαρετό» 
ή «δύσκολο» και νομίζω ότι αυτό επιτεύχθηκε με αυτό τον τρόπο» (Εθελοντής).

P3. Πανεπιστήμιο της Μάλτας (Μάλτα)

• Τα παιδιά έμαθαν να συνεργάζονται και είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι όλα τα μέλη 
της ομάδας, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή την ακαδημαϊκή τους ικανότητα, μπορούν να 
συμμετέχουν και να συμβάλλουν στη δραστηριότητα. 

• Τα παιδιά έμαθαν πως όταν συνεργάζονται μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα απ’ 
ότι όταν ανταγωνίζονται και εστιάζουν στο να τα καταφέρουν καλύτερα από τους άλλους.

• Οι εθελοντές έχουν μεγαλύτερη επίγνωση του τι συμβαίνει στο σχολείο. Αυτό βοήθησε τις 
οικογένειες να εκτιμήσουν την αξία της σχολικής εργασίας. Οι εθελοντές ανέπτυξαν την 
αυτοπεποίθησή τους, καθώς μπορούσαν να δουν πώς συνέβαλλαν οι ίδιοι στην εκπαίδευση 
των παιδιών. Τέλος, μπόρεσαν να βιώσουν την αίσθηση αλληλεγγύης στην οποία βασίζονται 
οι Διαδραστικές Ομάδες.

P4. Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού (Κύπρος)

• Μεγαλύτερη ένταξη των μειονεκτούντων μαθητών σε ένα δημοκρατικό μαθησιακό περιβάλλον.

• Βελτιωμένες σχέσεις και αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών.

• Μείωση του αριθμού των περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών.

•       Μείωση παραπόνων και άλλων προβλημάτων σε σχέση με τις οικογένειες.

•       Το σχολείο άνοιξε στην κοινότητα.

«Η κοινότητα δεν είναι συνηθισμένη στο να της ζητείται να συμμετάσχει στην τάξη. Συνήθως 
ζητείται από τους γονείς να μην έρχονται μέσα στην τάξη ή το σχολείο. Αλλά αυτό το πρόγραμμα 
τους έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουν στη διαδικασία μάθησης. Εφαρμόζω τις Διαδραστικές 
Ομάδες στο μάθημα της Γεωγραφίας και οι γονείς δεν μπορούν να πιστέψουν ότι πραγματικά 
μαθαίνουν κι οι ίδιοι. Και ότι αυτή η γνώση τους δίνει ένα κοινό θέμα συζήτησης για το σπίτι, 
ή τουλάχιστον αποτελεί μια αρχική συζήτηση, για να συνεχίσουν μετά να συζητούν και για 
άλλα πράγματα» (Εκπαιδευτικός στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού Γερμασόγειας).
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P5. Γραμματεία Καθολικής Εκπαίδευσης (Μάλτα)

• Οι Διαδραστικές Ομάδες είναι σύμφωνες με τη δήλωση του Εθνικού Πλαισίου Προγράμματος 
Σπουδών: «Τα σχολεία ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των μελών, ομάδων και υπηρεσιών 
μέσα στην κοινότητα, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην επέκταση της μάθησης μέσα στην 
κοινότητα και θα επιφέρει τη μάθηση στο σχολείο». (National Curriculum Framework, Malta, 
2012, σελ.43)  

• Παρατηρήθηκε τεράστια συμμετοχή των γονέων μετά την εφαρμογή των Πετυχημένων 
Εκπαιδευτικών Πρακτικών στο σχολείο.

P6. Συμβούλιο Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας Cambridgeshire (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Βελτίωση της επίδοσης. Τα τυποποιημένα δοκίμια αξιολόγησης (Standard Assessment 
Tests - SATs) που χορηγήθηκαν σε ένα από τα σχολεία που συμμετείχαν και στο οποίο το 
ποσοστό των παιδιών με οικονομικές δυσκολίες αγγίζει το 61,4% (εθνικός μέσος όρος 24,3%) 
παρουσιάστηκαν σε εθνικό σεμινάριο και έδειξαν σημαντική πρόοδο μετά την εφαρμογή των 
Διαδραστικών Ομάδων στα Μαθηματικά (1,6 έναντι 0,8 που αντιστοιχεί στην τοπική περιοχή). 

• Ενθάρρυνση δημιουργίας ισχυρών σχέσεων μεταξύ των μαθητών:

«[...] * θα είναι το πρόσωπο σαν γιατρός, θα έρθει και θα τον ρωτήσει ποιο είναι το πρόβλημα, 
θα τον πάρει έξω, θα κάνει τα πάντα για να σιγουρευτεί ότι ο [...] * είναι εντάξει. Για μένα αυτή 
είναι μια πολύ ισχυρή φιλία. Δεν είναι κάτι που βλέπεις σε όλα τα σχολεία. Οι Διαδραστικές 
Ομάδες για μένα ενθαρρύνουν φιλίες σαν κι αυτή» (Μαθητής) * (τα ονόματα έχουν αφαιρεθεί).

P7. Δημοτικό Σχολείο La Rábida  (Ισπανία)

• Επιτάχυνση της μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι το ίδιο περιεχόμενο που μπορούν 
να καλύψουν σε δύο ή τρία κανονικά μαθήματα μπορεί να καλυφθεί σε ένα μόνο μάθημα, 
όταν σε αυτό εφαρμόζονται οι Διαδραστικές Ομάδες.

• Βελτίωση της επίδοσης (π.χ. το ποσοστό των μαθητών που επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα 
πρότυπα στην Ε΄ τάξη αυξήθηκε από 69% σε 90%). 

• Βελτίωση του κοινωνικού κλίματος του σχολείου (π.χ. ο αριθμός των περιστατικών παραβίασης 
των σχολικών κανονισμών μειώθηκε από 15 κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 σε 9 κατά τη 
σχολική χρονιά 2018-2019).

P7- ITS-BACT (Ιταλία)

• Οι μαθητές είναι πιο ενθουσιασμένοι και απολαμβάνουν πολύ περισσότερο τον χρόνο στο 
σχολείο. Η συνεργασία με τους συνομηλίκους και τους εθελοντές βοήθησε αυτούς που έχουν 
περισσότερα προβλήματα όσον αφορά τη μάθηση και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις να 
επιτύχουν ταχύτερα τα σχολικά πρότυπα. Καλύτερα αποτελέσματα για όλους. 

• Η συμμετοχή στο σχολείο βοήθησε τις οικογένειες να κατανοήσουν καλύτερα τον ρόλο του 
σχολείου και τη σπουδαιότητά του. 

• Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αναφέρουν ότι το ποσοστό πρόωρης 
εγκατάλειψης του σχολείου έχει μειωθεί έως και 4%.
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Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ:

■  Γραμματισμός, επικοινωνία, λεξιλόγιο και κατανόηση ανάγνωσης για όλους

■  Κριτική σκέψη και ανώτερες γνωστικές δεξιότητες

■  Πολιτισμική νοημοσύνη και ενεργητική ακρόαση στην τάξη

■  Συμμετοχή και ενδυνάμωση των πιο ευάλωτων μαθητών

■  Συμμετοχή της οικογένειας

■  Κίνητρα για ανάγνωση και μάθηση

■  Ανθρώπινα δικαιώματα και αξίες όπως η αλληλεγγύη και η φιλία

■  Συναισθηματική ευημερία



1 6 -  Ο Δ Η Γ Ο Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Τι είναι οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις;

Είναι διαλογικές δραστηριότητες ανάγνωσης που βασίζονται σε δύο αρχές: χρήση διεθνών 
κλασικών κειμένων (όπως για παράδειγμα ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, η Οδύσσεια ή ο Δον 
Κιχώτης) και ανταλλαγή νοημάτων, ερμηνειών και προβληματισμών βασισμένων στις αρχές της 
προσέγγισης της διαλογικής μάθησης, όπως περιγράφονται πιο κάτω.

Πώς λειτουργούν;

Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις οργανώνονται ως εξής: 

1. Πριν από τη συνάντηση, (α) η τάξη επιλέγει ένα κλασικό κείμενο από την παγκόσμια 
κλασική λογοτεχνία και συμφωνεί με τον αριθμό των σελίδων που πρέπει να διαβαστούν πριν 
από τη συνάντηση και (β) ο κάθε συμμετέχοντας διαβάζει το κείμενο στο σπίτι και επιλέγει το/
τα απόσπασμα/άσματα που του αρέσουν περισσότερο ή έχουν τραβήξει την προσοχή του, 
προκειμένου να το/τα μοιραστεί στη συνάντηση με τους συμμαθητές του.

2. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης: (α) όλοι οι συμμετέχοντες συναντώνται σε έναν 
κύκλο, (β) ο συντονιστής (συνήθως ο δάσκαλος, αλλά μπορεί να είναι και οποιοσδήποτε από 
τους μαθητές) ρωτά ποιος θέλει να μοιραστεί το απόσπασμά του. Στη συνέχεια, ο συντονιστής 
δημιουργεί μια λίστα με τα ονόματα των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν/μοιραστούν 
το απόσπασμά τους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλοι όσοι θέλουν να μιλήσουν, θα έχουν την 
ευκαιρία να το πράξουν, (γ) σε όλους τους συμμετέχοντες δίνεται από τον συντονιστή, με τη 
σειρά, η ευκαιρία να διαβάσουν το επιλεγμένο απόσπασμα και να εξηγήσουν τους λόγους για 
τους οποίους το επέλεξαν, (δ) ο συντονιστής καλεί τους συμμετέχοντες να εκφράσουν σχόλια 
σχετικά με το απόσπασμα που ακούστηκε, (ε) όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο συντονιστής 
προχωράει στον επόμενο συμμετέχοντα (όνομα) στη λίστα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης. 

Δύο σημαντικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται:

• Οι μαθητές καλούνται να μιλήσουν με σειρά, δίνοντας προτεραιότητα στους μαθητές 
που συνήθως δε συμμετέχουν. 

• Ο σεβασμός προς κάθε συμμετοχή είναι απαραίτητος. Όλοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 
καθώς και να ακουστούν χωρίς διακοπές.

Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με παιδιά καθώς 
και με μέλη της οικογένειας, ως οικογενειακή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι Διαλογικές 
Λογοτεχνικές Συναντήσεις βελτιώνουν τις γλωσσικές επιδόσεις και δίνουν στα παιδιά την 
εμπειρία της κλασικής κουλτούρας σε περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο, επιτρέποντάς 
τους να αξιοποιήσουν τις δικές τους εμπειρίες. Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις 
ανατρέπουν την υπόθεση ότι οι μαθητές και οι οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο δεν ενδιαφέρονται για την κλασική λογοτεχνία, καθώς βλέπουμε μαθητές από 
τέτοια περιβάλλοντα να διαβάζουν διεθνή κείμενα, όπως η Οδύσσεια και η Μεταμόρφωση 
και να μιλάνε και να προβληματίζονται διαλογικά για τις ιδέες του βιβλίου. Ταυτόχρονα, οι 
μαθητές που συμμετέχουν στις Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις ενισχύουν τις δεξιότητες 
γραμματισμού και μάθησής τους.
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Τα μέλη της οικογένειας και της κοινότητας μπορεί επίσης να ζητήσουν να συμμετάσχουν/
να οργανώσουν τις δικές τους Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις, να διαβάσουν και να 
συζητήσουν κλασικά κείμενα (π.χ. Οδυσσέας του Τζόις ή Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα 
του Γκαρθία Λορκα). Τα μέλη της οικογένειας και της κοινότητας που συμμετέχουν σε τέτοιες 
δραστηριότητες ενισχύουν τη δική τους μάθηση, αλλά και αυτή των παιδιών τους. Αυτό 
είναι εφικτό επειδή η εργαλειακή μάθηση8 (Valls & Kyriakides, 2013: 27) αποτελεί βασική 
συνιστώσα των Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται το 
μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών, μεταμορφώνοντας τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και 
βελτιώνοντας παράλληλα τη μάθηση των παιδιών τους.

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών των σχολείων στα οποία εφαρμόζονται οι 
Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις δε διαφέρει από αυτό των υπόλοιπων σχολείων και οι 
εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να εργάζονται για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων 
σπουδών. Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις αφορούν συγκεκριμένα τη λογοτεχνία. 
Υπάρχει όμως ένα ευρύ φάσμα διαλογικών συναντήσεων, που απευθύνονται σε άλλα 
αντικείμενα, όπως η επιστήμη, τα μαθηματικά, οι τέχνες, η μουσική κλπ. Οι συμμετέχοντες 
διαβάζουν και μοιράζονται τα καλύτερα αριστουργήματα στους τομείς αυτούς (π.χ. Η καταγωγή 
των ειδών του Δαρβίνου, το θεώρημα του Φερμά, Ο μαγικός αυλός του Μότσαρτ κλπ.). Αυτές 
οι διαλογικές συναντήσεις ακολουθούν τα ίδια κριτήρια και την ίδια μέθοδο εργασίας όπως 
παρουσιάστηκαν πιο πάνω. 

Όπως συμβαίνει και με άλλες Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές, οι Διαλογικές Λογοτεχνικές 
Συναντήσεις συμβάλλουν στην ανατροπή του αρνητικού «φαινομένου του Ματθαίου» για τον 
περιορισμό των ευκαιριών μάθησης για τα μειονεκτούντα άτομα, καθώς τους καθιστούν όλους 
ικανούς να επιτύχουν, ιδίως με την παροχή περιεχομένου υψηλού επιπέδου σε μειονεκτούντες 
μαθητές.

Για να γίνει κατανοητή η ερευνητική βάση στην οποία στηρίζονται οι Διαλογικές Λογοτεχνικές 
Συναντήσεις, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ακολουθήσουν μια αρχική κατάρτιση. Οι 
εκπαιδευτικοί οργανώνουν τις Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις και αποφασίζουν πότε 
να τις χρησιμοποιήσουν. Μπορεί να είναι μια συμπληρωματική δραστηριότητα σε άλλα 
στιλ διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή των Διαλογικών 
Λογοτεχνικών Συναντήσεων.

Γιατί κλασικά κείμενα;

Όταν επιλέγεται ένα κείμενο (λογοτεχνικό, θεατρικό κλπ.), είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι 
είναι κλασικό. Η παγκόσμια λογοτεχνία (καθώς και οι κλασικοί στην επιστήμη, τα μαθηματικά, 
τη μουσική κλπ.) περιλαμβάνει κομμάτια που έχουν αναγνωριστεί λόγω της υψηλής ποιότητάς 
τους. Έτσι, θα μπορέσει να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να γνωρίσουν και να «έρθουν 
σε επαφή» με τους επεξεργασμένους κώδικες, οι οποίοι νομιμοποιούνται από το σχολείο. 
Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα κείμενα που είναι πολύτιμα. Ωστόσο, το σχολείο 
θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους τύπους κλασικής λογοτεχνίας, ειδικά για 
τους συμμετέχοντες που δεν είχαν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε αυτά, στο δικό τους 
καθημερινό πλαίσιο. Η χρήση κλασικών είναι μια εγγύηση για την ποιότητα του περιεχομένου 
(λεξιλόγιο και γραμματική, αλλά και καθολικές αξίες ενσωματωμένες στις ιστορίες των κειμένων), 
επικυρωμένη από το γεγονός ότι το κείμενο αυτό θεωρείται αριστούργημα της παγκόσμιας 

8 Όπως αναφέρεται και στο Valls and Kyriakides, 2013: 27, στον οδηγό αυτό με τον όρο «εργαλειακή μάθηση» εννοούμε τις βάσεις 
για ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχία στην κοινωνία της πληροφορίας.
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λογοτεχνίας (ή των διεθνών έργων στον τομέα της επιστήμης, των μαθηματικών, της μουσικής 
κλπ.).

Αποτελέσματα

Στα σχολεία όπου εφαρμόζονται οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις οι γονείς, οι 
εκπαιδευτικοί, οι εθελοντές και οι μαθητές συμμετέχουν στις διαλογικές διαδικασίες αξιολόγησης 
και συμφωνίας των μαθησιακών αναγκών. Όταν ένας μαθητής δυσκολεύεται με την ανάγνωση 
ή με την προετοιμασία της συνεισφοράς του στη συνάντηση, η στήριξή του οργανώνεται εντός 
του σχολείου. Οι μαθητές μπορούν να προετοιμάσουν την εισήγησή τους με έναν δάσκαλο 
υποστήριξης ή με έναν βοηθό ή με έναν πιο ικανό μαθητή. Μπορεί επίσης να συμφωνηθεί με 
την οικογένεια ότι θα βοηθούν οι ίδιοι το παιδί, για να προετοιμάσει την επιλογή του στο σπίτι.

Εκτός από τα σχολικά μέσα αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία που εφαρμόζουν τις 
Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις χρησιμοποιούν τυποποιημένα εργαλεία αξιολόγησης 
(π.χ. τυποποιημένα δοκίμια) για την αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών. Η προσέγγιση των 
Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων βοηθά όλους τους μαθητές να περάσουν με επιτυχία 
κάθε είδους δοκίμιο, ιδιαίτερα στον γραμματισμό. 

Η εφαρμογή των Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων δε συνεπάγεται πρόσθετο κόστος 
ούτε για τα σχολεία, ούτε για τους μαθητές. Καθώς οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις 
αξιοποιούν τους υφιστάμενους πόρους της εκπαιδευτικής κοινότητας (συγκεκριμένα την 
οικογένεια, τα μέλη της κοινότητας και τους ίδιους τους μαθητές), για να ενισχύσουν τη μάθηση 
όλων των μαθητών, αποτελούν βιώσιμη εκπαιδευτική πρακτική.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

■ Να ενθαρρύνεται η διαλογική ανάγνωση σε τακτική βάση, με τη συμμετοχή 
περισσότερων ατόμων, σε περισσότερους χώρους, για περισσότερο χρόνο. Οι πιο 
πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η ανάγνωση είναι κάτι περισσότερο από μια ατομική 
γνωστική διαδικασία και ότι μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή τη δεξιότητα με μια 
διαδραστική προσέγγιση.

■ Να προωθείται η ανάγνωση των κλασικών. Τα κείμενα αυτά είναι γεμάτα από 
πλούσιες ευκαιρίες μάθησης: είναι διαπολιτισμικά και διαχρονικά, διότι θέτουν τα 
μεγάλα ερωτήματα που εμπνέουν το ανθρώπινο είδος και βοηθούν στη γεφύρωση του 
πολιτιστικού χάσματος που αντιμετωπίζουν οι μειονεκτούσες ομάδες. 

■ Να ενθαρρύνονται οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις με τις οικογένειες 
και την ευρύτερη κοινότητα. Με ένα ισχυρό ιστορικό αποδεδειγμένης 
αποτελεσματικότητας στην προώθηση της μάθησης και της κοινωνικής ένταξης 
(Soler, M., 2015), οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις κατέδειξαν ότι η κλασική 
λογοτεχνία μπορεί να μεταμορφώσει τις ζωές και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων, 
ειδικά για τις αποκλεισμένες ομάδες. 

■ Να συμμετέχουν οικογένειες στις σχολικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα 
μαθησιακά αποτελέσματα. Να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των 
οικογενειών στις δραστηριότητες ανάγνωσης.
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Κοινωνικός αντίκτυπος από τους εταίρους του STEP4SEAS: 

Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις έχουν υλοποιηθεί από όλους τους εταίρους της 
κοινοπραξίας. Συνολικά συμμετείχαν είκοσι δύο σχολεία από πέντε χώρες.  

P2. Δημοτικό  Σχολείο St Luke (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Τα παιδιά έχουν εξοικειωθεί με κλασικά κείμενα που ενδεχομένως δε θα «συναντούσαν» 
διαφορετικά. Αυτό βοήθησε να αυξηθεί το λεξιλόγιό τους, ανακαλύπτοντας λέξεις που σπάνια 
χρησιμοποιούν ή ακούν στις καθημερινές συνομιλίες και να ενισχυθεί η κριτική τους σκέψη.

• Τα παιδιά που σπάνια συμμετέχουν στις συζητήσεις στην τάξη ή που προέρχονται από σπίτια 
όπου δεν υπάρχουν βιβλία, έχουν διαδραματίσει συχνά σημαντικό ρόλο στις Διαλογικές 
Λογοτεχνικές Συναντήσεις. Το βιβλίο δε γίνεται μόνο ένα κοινό «έργο» ολόκληρης της τάξης, 
αλλά ένα «έργο» στο οποίο συμμετέχουν οι οικογένειες και η κοινότητα.

• Η διαλογική δομή των Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων βάσει της οποίας μιλάνε όλοι 
όσοι θέλουν με σειρά έχει βελτιώσει σημαντικά τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών. 
Όλες οι συνεισφορές εκτιμώνται και γίνονται σεβαστές. Είναι ένας «χώρος» όπου όλοι ακούν 
και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο, εφαρμόζοντας αξίες όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα, η 
αλληλεγγύη, η συνύπαρξη κλπ.

P3. Πανεπιστήμιο της Μάλτας (Μάλτα) 

• Βελτίωση διατύπωσης επιχειρημάτων. Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις επέτρεψαν 
στα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Ξεκίνησαν να εκφράζουν τις σκέψεις τους με λόγια 
και οι συναντήσεις συνέβαλαν στην ανάπτυξη τόσο της μητρικής γλώσσας, της μαλτέζικης, 
όσο και της δεύτερης γλώσσας, της αγγλικής. 

• Ενίσχυση της ένταξης. Παρατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες και τα σχολεία ότι τα παιδιά που 
συνήθως αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό άρχισαν να ζητούν να μοιραστούν τις απόψεις και 
τις ιδέες τους. Τα παιδιά με χαμηλά κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα και με έντονα θέματα 
συμπεριφοράς βελτίωσαν επίσης τη γενικότερη δέσμευσή τους προς την εκπαίδευση. 

• Αξιοποίηση της πολιτισμικής νοημοσύνης. Οι συμμετέχοντες άρχισαν να συζητούν κοινωνικά 
ζητήματα, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν εγείρονταν και συζητούνταν στην τάξη. 
Πολύ συχνά συνέδεαν την ιστορία του βιβλίου με κάτι που συνέβαινε στη δική τους ζωή ή στο 
οικείο τους περιβάλλον.

P4. Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού (Κύπρος)

• Η μάθηση μέσω του διαλόγου οδήγησε όχι μόνο σε γνώση περιεχομένου και νέο λεξιλόγιο, 
αλλά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων σκέψης. Οι αναγνώστες αργού ρυθμού έγιναν 
γρηγορότεροι. Οι μαθητές ανέπτυξαν τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.

• Οι κοινωνικές δεξιότητες βελτιώθηκαν σημαντικά. Οι μαθητές έμαθαν να εκφράζουν τις απόψεις 
και τα συναισθήματά τους και να ακούν τους συμμαθητές τους. Αυτό βελτίωσε τις σχέσεις 
τους. Μοιράστηκαν αυτά που διάβασαν με τους συμμαθητές τους και με τις οικογένειές τους 
στο σπίτι. Ένας μαθητής είπε: «μαθαίνουμε πολλά πράγματα από τα βιβλία και μπορούμε να 
τα συζητήσουμε με τους γονείς μας. Μπορούμε να τους πούμε τι έχουμε μάθει, έτσι ώστε να 
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μαθαίνουν κι αυτοί». 

• Αυξημένο κίνητρο για μάθηση και ευχαρίστηση από την ανάγνωση, ειδικά για τους μειονεκτούντες 
μαθητές. «Πέρυσι ήταν η Οδύσσεια, φέτος είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα και ο Τομ Σόγιερ, ο Μικρός 
Πρίγκιπας που επισκέπτεται τη γη και Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες σε όλες τις τάξεις του 
σχολείου. Μπορούμε να συνεχίσουμε αύριο; Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη ερώτηση» (Δάσκαλος).

 P5. Γραμματεία Καθολικής Εκπαίδευσης (Μάλτα)

• Τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι όταν σκέφτονται ως ομάδα, έχουν πιο καινοτόμες και ευρύτερες 
προοπτικές. 

• Ενθαρρύνεται η κατανόηση, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να εκτιμούν τις διαφορετικές απόψεις. Το 
γεγονός ότι έπρεπε να περιμένουν τη σειρά τους, να εκφράζουν την αποδοχή ή την αντίθεσή τους 
με σεβασμό και να δουλεύουν ως ομάδα, βοήθησε τα παιδιά να γίνουν πιο ικανά ως συμμετέχοντες 
στην κοινωνία.

• Η ανάγνωσή τους απέκτησε νόημα, βλέποντας το κείμενο με όλο και πιο κριτική ματιά. Τα παιδιά 
αλληλεπιδρούσαν με τα κείμενα και συνέκριναν το εξιστορούμενο παρελθόν με τη δική τους 
πραγματικότητα.

P6. Συμβούλιο Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας Cambridgeshire (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Βελτίωση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης. Ορισμένα από τα εμπλεκόμενα σχολεία 
ανέφεραν τη βελτίωσή τους στη κλίμακα Hodder, για να αξιολογήσουν την πρόοδο. Με βάση αυτή 
την κλίμακα αναμένεται από τα παιδιά να επιτύχουν 0,6 μονάδες σε ένα ακαδημαϊκό έτος. Μετά 
την εφαρμογή των Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων, οι μαθητές της Δ΄ και Ε΄ τάξης αύξησαν 
την επίδοσή τους στην ικανότητα ανάγνωσης σε +0,7 (υψηλότερο από το αναμενόμενο). Επίσης, 
υπήρξε αύξηση του αριθμού των παιδιών που επιτυγχάνουν το αναμενόμενο επίπεδο. 

• Αύξηση κινήτρων: 

«Ο ενθουσιασμός και η όρεξη των παιδιών για να διαβάζουν τα κλασικά μας έχει καταπλήξει. Κάνουν 
συνδέσεις με τη ζωή τους και τα θέματα που καλύπτονται στο σχολείο. Για ορισμένα από τα παιδιά 
μας, αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουν το «δικό τους αντίτυπο» ενός βιβλίου» (Διευθυντής). 

• Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων:

«Όλοι οι μαθητές έμαθαν πώς να συμφωνούν και να διαφωνούν με σεβασμό» (Διευθυντής). Ένας 
άλλος διευθυντής ανέφερε μια ειδική περίπτωση ενός μαθητή με επιλεκτική αλαλία, που ήθελε να 
συμμετάσχει στις Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις. Έτσι, ηχογράφησε την παρέμβασή του, 
που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

P.7 Δημοτικό Σχολείο La Rábida  (Ισπανία)

• Οι συμμετέχοντες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο είχαν πρόσβαση σε δύο κλασικά 
βιβλία τον χρόνο. Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις ενίσχυσαν τη μάθηση και την ακαδημαϊκή 
βελτίωση. Για παράδειγμα, το ποσοστό των μαθητών που επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα πρότυπα 
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στις πρώτες τάξεις έχει αυξηθεί από 87% σε 100%. 

• Γεφύρωση του πολιτισμικού χάσματος. Οι μαθητές συμμετέχουν σε συζητήσεις για θέματα 
που έχουν εμπνεύσει την ανθρωπότητα εδώ και εκατοντάδες χρόνια και έχουν πρόσβαση σε 
πολιτιστικά έργα, με τα οποία υπό άλλες συνθήκες δε θα έρχονταν σε επαφή.

P8- ITS-BACT (Ιταλία)

• Ο ισότιμος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων τούς επέτρεψε να γνωρίσουν καλύτερα ο 
ένας τον άλλο και ο καθένας τον ίδιο του τον εαυτό.

• Βοήθησε στην πρόληψη των συγκρούσεων, και μάλιστα μέσω των κλασικών οι μαθητές 
κατανόησαν δύο σημαντικές έννοιες: να είναι ανοικτοί στον διάλογο και να λαμβάνουν υπόψη 
διαφορετικές οπτικές αντίληψης. 

• Έμαθαν ότι θα μπορούσαν να έχουν τη σωστή στάση, για να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση 
με άλλους μαθητές.
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Εκπαιδευτική Συμμετοχή της Κοινότητας 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ:

■ Ενεργός εμπλοκή και συμμετοχή των οικογενειών και των κοινοτήτων στη λήψη αποφάσεων 

■ Κοινωνική συνοχή 

■ Πολυπολιτισμική συνύπαρξη 

■ Συνεργασία σπιτιού-σχολείου 

■ Ανισότητες φύλου

■ Αποτελέσματα μάθησης και συνύπαρξης 

Τι είναι η εκπαιδευτική συμμετοχή της κοινότητας;

Αυτή η μορφή συμμετοχής εμπλέκει οικογένειες και μέλη της κοινότητας σε διαδικασίες αξιολόγησης, 
που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τη μάθηση των παιδιών. Η συμμετοχή τους παρέχει πολλαπλές 
απόψεις για την πρόοδο του κάθε μαθητή και για τα αποτελέσματα του σχολείου. Αυτές οι συνεργατικές 
αξιολογήσεις οδηγούν στη βελτίωση των δραστηριοτήτων της τάξης και των πρακτικών του σχολείου. 
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Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος INCLUD-ED μελετήθηκαν πέντε μορφές 
συμμετοχής. Η ενημερωτική (όταν οι οικογένειες και η κοινότητα ενημερώνονται για τις 
σχολικές δραστηριότητες), η συμβουλευτική (όταν υπάρχει επίσημη διαβούλευση, συνήθως 
μέσω των σχολικών φορέων), η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων (όταν οι οικογένειες και οι 
κοινότητες συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων), η συμμετοχή στην αξιολόγηση 
(αυτή η μορφή περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή στην αξιολόγηση των διαδικασιών μάθησης 
και του σχολείου γενικότερα), η εκπαιδευτική (οι οικογένειες και οι κοινότητες συμμετέχουν στις 
μαθησιακές δραστηριότητες των παιδιών, αλλά και στη δική τους μαθησιακή διαδικασία). Οι 
τρεις τελευταίες μορφές συμμετοχής επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα και «συνεπάγονται 
μεταμορφωτικές διαδικασίες, που υπερβαίνουν το ίδιο το σχολείο και φτάνουν σε άλλες 
κοινωνικές σφαίρες, που επηρεάζουν τις ζωές των συμμετεχόντων» (Flecha, 2015).

Πώς λειτουργεί;

Στις Μαθησιακές Κοινότητες, οι οικογένειες και άλλα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν ενεργά 
στη μάθηση των παιδιών˙ για παράδειγμα, στην τάξη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, σε 
δραστηριότητες εκτός σχολείου, αλλά και στην προσωπική τους κατάρτιση και εκπαίδευση (σε 
μαθήματα ή ευκαιρίες κατάρτισης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 
τους). 

Αυτή η μορφή συμμετοχής αυξάνει το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό για τη στήριξη της 
μάθησης των παιδιών, ενεργοποιώντας ενέργειες που προωθούν την ένταξη και συμπεριφορές 
που στη συνέχεια συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και της σχολικής 
συνύπαρξης. Ενισχύει επίσης το ενδιαφέρον και τις προσπάθειες ολόκληρης της κοινότητας 
για μάθηση, προωθώντας μια βελτιωμένη μάθηση για όλους. 

Η εκπαιδευτική συμμετοχή της κοινότητας εστιάζει στη συμμετοχή των οικογενειών, των 
εθελοντών, των επαγγελματιών και άλλων, σε χώρους κατάρτισης και στη λήψη αποφάσεων 
σχετικών με τη μάθηση. Αυτό δεν σημαίνει μόνο τη διαβούλευση ομάδων που έχουν γονική 
εκπροσώπηση, ούτε απλώς τη συμμετοχή οικογενειών στη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων, 
όπως οι αθλητικές ημερίδες. Η συμμετοχή της κοινότητας στην εκπαίδευση απαιτεί να 
μεταμορφωθεί η οποιαδήποτε έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις οικογένειες, όσον αφορά το 
ενδιαφέρον και την ικανότητά τους να συνεργάζονται με τη σχολική διοίκηση, σε υψηλές 
προσδοκίες για μια τόσο πολύτιμη συμβολή. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
εκείνων που, για οποιοδήποτε λόγο, συμμετέχουν σπάνια στη σχολική ζωή. Η εκπαιδευτική 
συμμετοχή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν ο διάλογος μεταξύ κοινοτήτων και σχολείων δεν 
είναι ισότιμος και δε βασίζεται στην εγκυρότητα των επιχειρημάτων. Η εκπαιδευτική συμμετοχή 
συμβαίνει όταν όλοι συνεργάζονται για έναν κοινό στόχο: την καλύτερη δυνατή μάθηση και 
εκπαιδευτική εμπειρία για τα παιδιά τους. 

Επέκταση μαθησιακού χρόνου

Έρευνες όπως αυτή που διεξήχθη από τους Creemers και Reezigt (1996) παρουσιάζουν μια 
θετική σχέση μεταξύ της αύξησης του χρόνου μάθησης και των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων, 
ειδικά όσον αφορά τον χρόνο που αφιερώνεται στην εργαλειακή μάθηση, όπως για παράδειγμα 
στα μαθηματικά, τη γλώσσα και την επιστήμη. Η έρευνα των Creemers και Reezigt (1996), 
η οποία εξακολουθεί μετά από είκοσι χρόνια να είναι επίκαιρη, καταδεικνύει ότι τα πιο 
αποτελεσματικά σχολεία είναι εκείνα που προσφέρουν τον περισσότερο χρόνο για μάθηση. 
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Ο χρόνος μάθησης εκτός του κανονικού σχολικού ωραρίου είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό 
γνώρισμα των Μαθησιακών Κοινοτήτων. Αυτό προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες στους μαθητές, 
για να επωφεληθούν από τις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων 
των Διαλογικών Συναντήσεων και της Εκπαιδευτικής Βιβλιοθήκης, όπου οι μαθητές μπορούν 
να βρουν απαντήσεις σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχουν για τις σχολικές εργασίες 
που έχουν αναλάβει. Έτσι, επιταχύνεται η μάθηση για όλους τους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρεται πρόσθετη στήριξη σε μειονεκτούντες μαθητές ή μαθητές με δυσκολίες. Σε αυτούς 
τους χώρους συμμετέχουν και ενήλικες (προσωπικό και εθελοντές) προκειμένου να αυξήσουν 
τον αριθμό και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων. Με τη λειτουργία της Εκπαιδευτικής 
Βιβλιοθήκης μειώνονται οι εκπαιδευτικές ανισότητες, καθώς αντιμετωπίζονται μαθησιακές 
δυσκολίες και παρέχεται πρόσθετη στήριξη.

Στην περίπτωση της Εκπαιδευτικής Βιβλιοθήκη,ς που λειτουργεί εκτός του κανονικού σχολικού 
ωραρίου, όπως για παράδειγμα τα βράδια ή τα Σαββατοκύριακα, προσφέρεται στους μαθητές 
και τις οικογένειές τους ένας χώρος μάθησης, ο οποίος είναι προσβάσιμος και δωρεάν. 
Παρότι η Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη μπορεί να λειτουργήσει με διάφορες μορφές, το κύριο 
χαρακτηριστικό της είναι η παροχή ενός χώρου ανοιχτού στην κοινότητα, όπου όλοι, ιδίως τα 
παιδιά, μπορούν να βρουν πηγές και βοήθεια (από τους εθελοντές), για να στηρίξουν το έργο 
τους στην εργαλειακή μάθηση. 

Οι ώρες λειτουργίας και οι δραστηριότητες ποικίλλουν στις Εκπαιδευτικές Βιβλιοθήκες. 
Ορισμένες βιβλιοθήκες ανοίγουν τα Σαββατοκύριακα, άλλες κατά τα απογεύματα ή τις αργίες. 
Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι η ανάγνωση βιβλίων, η διεκπεραίωση της κατ’ 
οίκον εργασίας, η εκμάθηση μιας γλώσσας ή το σκάκι.

Μικτές Επιτροπές

Οι Μικτές Επιτροπές αποτελούνται από μαθητές και τις οικογένειές τους, το προσωπικό 
του σχολείου ή/και άλλους εκπαιδευτικούς και εθελοντές, αντιπροσωπεύοντας έτσι την 
ποικιλομορφία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι Μικτές Επιτροπές είναι υπεύθυνες για την 
εφαρμογή των συγκεκριμένων Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών που έχει επιλέξει το 
σχολείο. Αυτές οι Επιτροπές, επικυρωμένες από το Σχολικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Διοίκησης 
ή τη Διευθυντική Ομάδα, οργανώνονται σύμφωνα με τις Πετυχημένες Πρακτικές που έχουν 
τεθεί σε προτεραιότητα και συντονίζουν, υλοποιούν και ελέγχουν μια συγκεκριμένη πτυχή 
ή πρακτική. Ορισμένες πιθανές θεματικές των Μικτών Επιτροπών είναι οι εξής: εθελοντές, 
μάθηση, επικοινωνία, συνύπαρξη κλπ. 

Οι Μικτές Επιτροπές είναι πάντοτε ανοιχτές σε νέες προτάσεις και αλλαγές, μέσω συζήτησης 
και συναίνεσης. Οι αποφάσεις αυτές βασίζονται στην εγκυρότητα των επιχειρημάτων του 
καθενός και δεν επιβάλλονται από όσους έχουν θέσεις εξουσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπαιδευτικών.

Αποτελέσματα:

• Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την αξιολόγηση καθώς και η εκπαιδευτική συμμετοχή 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα θέματα που αφορούν το σχολείο, επηρεάζοντας έτσι την 
πρόοδο και τα αποτελέσματα στη μάθηση. Καταρχάς, θέτοντας ως βάση ότι οι άνθρωποι 
μαθαίνουν σε ποικίλα περιβάλλοντα και μέσα από μια σειρά αλληλεπιδράσεων, οι μαθητές 
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έχουν περισσότερες ευκαιρίες να μάθουν, καθώς μπορούν να επωφεληθούν από διάφορες 
αλληλεπιδράσεις και συζητήσεις. Αυτό παρέχει επίσης διαφορετικά πρότυπα, δείχνοντας έτσι 
στις υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες - συχνά εκείνες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες - 
ότι μπορούν να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων στο σχολείο.

• Η συμμετοχή της κοινότητας διευκολύνει τον συντονισμό της συζήτησης μεταξύ των οικογενειών, 
του σχολείου και άλλων επαγγελματιών της εκπαίδευσης ή οργανισμών της περιοχής. 
Λαμβάνουν κοινές αποφάσεις έχοντας κοινούς στόχους για βελτίωση της ακαδημαϊκής 
επίδοσης και για παροχή βοήθειας στους μαθητές, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι 
μπορούν να επιτύχουν ακαδημαϊκά.

• Η συμβολή των οικογενειών και της κοινότητας στην πολιτική και τις διαδικασίες του σχολείου 
βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ σπιτιού, σχολείου και κοινότητας. Οι σχέσεις αλληλεγγύης, 
συνεργασίας και φιλίας ενισχύονται, ωφελώντας έτσι τους μαθητές, τις οικογένειές τους και 
την κοινότητα ως σύνολο. Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματικότερη πρόληψη και επίλυση 
συγκρούσεων, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο ανθρώπινο 
δυναμικό για την επίλυση θεμάτων συνύπαρξης ή κοινωνικής συνοχής, μέσω διαλόγου. 

• Οι αυξημένες σχέσεις ισότητας μεταξύ οικογενειών και κοινοτικών οργανισμών συμβάλλουν 
στην υπέρβαση ανισοτήτων και στην προώθηση εναλλακτικών μοντέλων φύλου. Με τη 
συμμετοχή της κοινότητας, οι ανισότητες αυτές μπορούν να εντοπιστούν και να ξεπεραστούν, 
επιτυγχάνοντας τελικά τη δημιουργία αποτελεσματικής δράσης για την πρόληψη της διάδοσης 
καταστάσεων σύγκρουσης.

• Η μεταμόρφωση των αλληλεπιδράσεων στο σχολείο ενθαρρύνει τους μαθητές, επειδή μέσω 
αυτών το σχολείο αποκτά νόημα, ειδικά για τις ευάλωτες και μειονοτικές ομάδες. Αυτά τα 
οφέλη έχουν θετικό αντίκτυπο στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, την κοινωνική ένταξη και την 
κοινωνική συνοχή.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

■ Να αποφεύγονται οι ενημερωτικές και συμβουλευτικές μορφές συμμετοχής στα 
σχολεία και να παρέχονται δομές, χώρος και χρόνος για την ανάπτυξη ενός 
μοντέλου που επιτρέπει τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την εκπαίδευση 
και την αξιολόγηση. Να προωθούνται οι υψηλές προσδοκίες για την ικανότητα των 
οικογενειών να συμμετέχουν και να βελτιώνουν την ποιότητα του σχολείου.

■ Να δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης και ισότιμου διαλόγου, υπερπηδώντας τα 
γλωσσικά εμπόδια (αποφυγή τεχνικών όρων, χρήση γλώσσας που δεν εισάγει 
διακρίσεις, παροχή μετάφρασης ή/και διερμηνείας εάν είναι απαραίτητο και εφικτό). 

■ Να δημιουργούνται ευκαιρίες, χώρος και χρόνος για συμμετοχή των οικογενειών 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχολικής αξιολόγησης. Οι Συνελεύσεις 
και οι Μικτές Επιτροπές (μικρές ομάδες στις οποίες εκπροσωπούνται οικογένειες, 
μαθητές, διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό και η ευρύτερη κοινότητα, οι οποίες 
συνεργάζονται για τις προτεραιότητες που έχει θέσει το σχολείο) αποτελούν τις πιο 
αποτελεσματικές μορφές για τον σκοπό αυτό. Να ενθαρρύνεται ο ισότιμος διάλογος, 
όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την εγκυρότητα των επιχειρημάτων και 
όχι τη θέση εξουσίας του ατόμου που εκφράζει την άποψή του. 

■ Να προωθούνται ευκαιρίες που επιτρέπουν στις οικογένειες και τα μέλη της κοινότητας 
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να συμμετέχουν στη μάθηση των παιδιών (μέσω Διαδραστικών Ομάδων, Εκπαιδευτικών 
Βιβλιοθηκών, διαλογικής ανάγνωσης κλπ.) και στη δική τους μάθηση. Να υπάρχει ευελιξία 
και προσοχή προς τις ανάγκες της κοινότητας σχετικά με τον χώρο και τον χρόνο που 
επιλέγονται, τα ενδιαφέροντα και ούτω καθεξής. 

■ Να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των οικογενειών που συνήθως δε συμμετέχουν σε 
τέτοιους τομείς της σχολικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από 
μειονοτικές ομάδες ή ατόμων που δεν έχουν λάβει τυπική εκπαίδευση. Να δίνεται έμφαση 
στην ενσωμάτωση των γυναικών της κοινότητας, καθώς αυτό το είδος συμμετοχής παίζει 
επίσης σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να ξεπεραστούν οι ανισότητες μεταξύ των φύλων 
στην εκπαίδευση.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

■ Carrillo, A., Girbés-Peco, S., De Botton, L., & Valls-Carol, R. (2017). The role of 
communicative acts in the dream process: Engaging Moroccan migrants in a community 
development initiative in urban Spain. Community Development Journal, 1-18. doi:10.1093/
cdj/bsx049

Creemers, B. P., & Reezigt, G. J. (1996). School level conditions affecting the effectiveness 
of instruction. School Effectiveness and School Improvement, 7(3), 197-228. doi: 
10.1080/0924345960070301

■ Díez-Palomar, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing immigrant and minority family and 
community members at the school’s centre: The role of community participation. European 
Journal of Education 46(2), 184–196. 10.1111/j.1465-3435.2011.01474.x

■ García-Carrión, R., Molina-Luque, F., & Roldán, S. M. (2017). How do vulnerable youth 
complete secondary education? The key role of families and the community. Journal of 
Youth Studies, 27(14), 1-16. doi:10.1080/13676261.2017.1406660

■ Gatt, S., Ojala, M., & Soler, M. (2011). Promoting social inclusion counting with everyone: 
Learning Communities and INCLUD-ED. International Studies in Sociology of Education, 
21(1), 37–47. doi:10.1080/09620214.2011.543851

■ Tellado, I. (2017). Bridges between individuals and communities: dialogic participation fueling 
meaningful social engagement. Research on Ageing and Social Policy, 5(1), 8-31. doi: 
10.4471/rasp.2017.2389

Κοινωνικός αντίκτυπος από τους εταίρους του STEP4SEAS: 

Τρεις εταίροι έχουν υλοποιήσει αυτή την Πετυχημένη Εκπαιδευτική Πρακτική. Συνολικά, συμμετείχαν 
τρία σχολεία.

P2. Δημοτικό  Σχολείο St Luke (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Η συμμετοχή των οικογενειών και της κοινότητας στο όραμα9 για το «Τι σχολείο θέλουμε για 
την κοινότητά μας» τους έδωσε την ευκαιρία να στοχεύσουν ψηλά, να εκφράσουν τις ιδέες τους 
για βελτίωση και να συνειδητοποιήσουν ότι τα όνειρα είναι παρόμοια για όλες τις οικογένειες, 

9 Ένα σχολείο που θέλει να γίνει Μαθησιακή Κοινότητα περνάει από πέντε φάσεις μεταμόρφωσης: ευαισθητοποίηση, λήψη απόφασης, 
όραμα, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και σχεδιασμός (https://www.step4seas.eu/transformation-phase). Κατά τη φάση του οράματος/ονείρων, 
το σχολείο και η κοινότητα εκφράζουν τι είδους σχολείο θέλουν για τη γειτονιά τους. 
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τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των διαφορετικών πολιτισμικών, ακαδημαϊκών ή 
κοινωνικοοικονομικών υποβάθρων. 

• Η Μικτή Επιτροπή που δημιουργήθηκε για την επίτευξη των επιλεγμένων προτεραιοτήτων 
βελτίωσε τη συμμετοχή των οικογενειών στη συνολική αξιολόγηση του σχολείου, τη λήψη 
αποφάσεων και την εκπαιδευτική διαδικασία.

• Η κοινωνική συνοχή ενισχύθηκε, καθώς ξεπεράστηκαν οι προκαταλήψεις και δημιουργήθηκε 
ένα κλίμα ισότιμου διαλόγου.

P6. Συμβούλιο Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας Cambridgeshire (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Η σημαντική αύξηση των μαθητών σε ένα από τα σχολεία, καθώς και η αύξηση της εθνοτικής 
ποικιλομορφίας ήταν ανησυχητική για τις οικογένειες και ο ρατσισμός γινόταν πιο έντονος. 
«Χρησιμοποιήσαμε τη διαδικασία των ονείρων για να ενώσουμε την κοινότητα μέσω των 
κοινών στόχων [..] Θέλαμε έναν μηχανισμό που να διασφαλίζει ότι η πολιτισμική νοημοσύνη 
γίνεται σεβαστή και να ενδυναμώνει την ενσυναίσθηση στην κοινότητα» (Διευθυντής). 

• Η επικοινωνία μεταξύ οικογένειας-σχολείου τώρα «βασίζεται στην αρχή «γονείς ως εταίροι», 
η οποία αναγνωρίστηκε ρητά από το προσωπικό του σχολείου και η οποία ακολουθεί το 
μοντέλο συνεργασίας που επικρατεί στην επιστημονική βιβλιογραφία για τις σχέσεις 
οικογένειας-σχολείου» (Μεταπτυχιακή Διατριβή για το σχολείο, UCL). 

• Η αμοιβαία εμπιστοσύνη που δημιουργήθηκε «βοήθησε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς 
να επιλύουν αποτελεσματικά τις συγκρούσεις, αποφεύγοντας τις παρεξηγήσεις και 
αντιμετωπίζοντας έγκαιρα τυχόν προβλήματα» (Μεταπτυχιακή Διατριβή για το σχολείο, UCL).

P7. Δημοτικό Σχολείο La Rábida  (Ισπανία)

• Η συμμετοχή οικογενειών και εθελοντών επέτρεψε την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού 
μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και ως εκ τούτου την ενίσχυση της μάθησης και της 
συνύπαρξης όλων των μαθητών. 

• Ένταξη. «Ένας από τους μαθητές μας ήρθε από ένα σχολείο, στο οποίο είχε μπει σε τάξη 
στήριξης, όπου εργαζόταν μαζί με έναν άλλο μαθητή με σύνδρομο Down κι έτσι πέρασε 
όλη τη σχολική χρονιά εκτός της γενικής τάξης. Στο σχολείο μας, χάρη στη συμμετοχή της 
οικογένειάς του στη μαθησιακή διαδικασία μέσα στο σχολείο και στην εφαρμογή των άλλων 
Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών, κατάφερε να ολοκληρώσει το Δημοτικό Σχολείο και 
τώρα είναι έτοιμος να ξεκινήσει το Γυμνάσιο» (Διευθυντής). 

• Οι γενικές συνελεύσεις με τις οικογένειες και την κοινότητα έχουν βελτιώσει τη συνολική 
απόδοση του σχολείου. «Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, η χρήση 
των σχολικών χώρων μετά τα μαθήματα κλπ. είναι θέματα που συζητάμε και για τα οποία 
παίρνουμε αποφάσεις στις συνελεύσεις» (Διευθυντής).
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Εκπαίδευση Οικογενειών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ:

■ Απασχολησιμότητα / στέγαση / υγεία 

■ Μαθησιακά επιτεύγματα 

■ Συμμετοχή 

■ Σύνδεση σπιτιού-σχολείου

■ Ποσοστά παρουσίας και τακτικής παρακολούθησης 

■ Μείωση/εξάλειψη ανάρμοστης συμπεριφοράς 

■ Κίνητρα για μάθηση 

■ Πολυπολιτισμική συνύπαρξη
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Τι είναι η Εκπαίδευση Οικογενειών;

Εκπαίδευση Οικογενειών σημαίνει να ανοίξει το σχολείο στις οικογένειες, για να βελτιωθεί η 
εργαλειακή τους εκπαίδευση. 

Συχνά ακούμε ότι η επιτυχία των μαθητών εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους. 
Οι μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν πτυχίο πανεπιστημίου έχουν περισσότερες πιθανότητες 
να πάνε στο πανεπιστήμιο και να αποκτήσουν υψηλές ακαδημαϊκές βαθμολογίες. Είναι επίσης 
λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο. Ωστόσο, οι στατιστικές αυτές συσχετίσεις μεταξύ 
του μορφωτικού επιπέδου των γονέων και των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων του παιδιού τους 
δε δημιουργούν κανενός είδους αιτιώδη συνάφεια και ούτε είναι καθοριστικές.

Αν τα σχολεία υποστηρίζουν την ισότητα και όχι την ανισότητα, σταδιακά οι γενιές θα 
ξεπεράσουν τα παραδοσιακά χαμηλά εκπαιδευτικά επίπεδα, έτσι ώστε όσοι αντιμετωπίζουν 
τις περισσότερες προκλήσεις να έχουν τελικά ισότιμη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Είναι 
πλέον γνωστό ότι η σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου των γονέων και των ακαδημαϊκών 
επιτευγμάτων των παιδιών τους μπορεί να αμφισβητηθεί και ότι κάθε γονιός, ανεξαρτήτως 
του μορφωτικού του επιπέδου, μπορεί να προσβλέπει στη φοίτηση των παιδιών του στα 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Έρευνες έδειξαν ότι η συμμετοχή των οικογενειών στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στη μάθηση των παιδιών από 
ότι το εκπαιδευτικό τους επίπεδο. 

Πώς λειτουργεί;

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οικογενειών και το περιεχόμενό τους αποφασίζονται από 
τα μέλη των οικογενειών και της κοινότητας, έτσι ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται 
άμεσα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, αξιοποιώντας τις αρχές της προσέγγισης της 
διαλογικής μάθησης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα οικογενειών περιλαμβάνουν ένα ευρύ 
φάσμα διαφορετικών δραστηριοτήτων. 

Μερικά παραδείγματα Εκπαίδευσης Οικογενειών, που εφαρμόζονται στα σχολεία είναι τα πιο 
κάτω: 

Μαθήματα γραμματισμού και γλώσσας για οικογένειες μεταναστών. Αυτή η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα για οικογένειες, που λαμβάνει χώρα στα σχολεία περιλαμβάνει μαθήματα 
εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής των οικογενειών. Τα μαθήματα αυτά βοηθούν 
τις μητέρες, τους πατέρες και άλλους συγγενείς να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. 
Αυτό βελτιώνει την ικανότητά τους να επικοινωνούν πέρα από τη δική τους κοινότητα και να 
έχουν πρόσβαση σε διάφορους κοινωνικούς χώρους, υπηρεσίες υγείας και στην εργασία. 
Επίσης, τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη μάθηση των παιδιών τους στην τάξη και 
στο σπίτι. Αυτά τα μαθήματα συντονίζονται από εθελοντές, πάντα βάσει των αιτημάτων των 
συμμετεχόντων. 

Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις. Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις είναι μια 
εκπαιδευτική και πολιτισμική πρακτική στην οποία άνθρωποι που δεν έχουν ακαδημαϊκό 
υπόβαθρο, ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει ποτέ ένα βιβλίο, διαβάζουν και 
συζητούν την παγκόσμια κλασική λογοτεχνία. Μερικά παραδείγματα είναι έργα των Τολστόι, 
Σαίξπηρ, Ομήρου, Κάφκα, Σοφοκλή, Θερβάντες, Ζολά και Όργουελ. Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές 
Συναντήσεις καταρρίπτουν την υπόθεση ότι οι οικογένειες που προέρχονται από εθνικές 
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μειονότητες ή έχουν χαμηλό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο δεν ενδιαφέρονται για την κλασική 
λογοτεχνία. 

Η εκπαίδευση οικογενειών ενισχύει το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που 
διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο και όπως και άλλες Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές, 
συμβάλλει στην ανατροπή του «φαινομένου του Ματθαίου», σύμφωνα με το οποίο οι ευκαιρίες 
μάθησης για τα μειονεκτούντα άτομα είναι πιο περιορισμένες, καθώς επιτρέπει σε όλους να 
επιτύχουν, ιδίως με την παροχή περιεχομένου υψηλού επιπέδου στους μειονεκτούντες μαθητές. 

Τα μέλη της οικογένειας και της κοινότητας αποφασίζουν πότε θα συμμετάσχουν στην 
Εκπαίδευση Οικογενειών, καθώς και το είδος των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν, όπως 
και τα χρονοδιαγράμματα. Οι εθελοντές είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση αυτών 
των δραστηριοτήτων οικογενειακής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη διοικητική ομάδα 
του σχολείου ή τις Μικτές Επιτροπές, που αποτελούνται από εκπαιδευτικούς, οικογένειες και 
άλλα μέλη της κοινότητας. Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων του 
προσδιορισμού των αναγκών υποστήριξης των συμμετεχόντων και της σύναψης συμφωνιών 
μάθησης, βασίζεται σε διαλογικές διαδικασίες μεταξύ των εθελοντών και των συμμετεχόντων.

Η υλοποίηση της Εκπαίδευσης Οικογενειών δε συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τα σχολεία ή 
τους μαθητές. Καθώς η Εκπαίδευση Οικογενειών χρησιμοποιεί τους υφιστάμενους πόρους της 
εκπαιδευτικής κοινότητας - συγκεκριμένα τα μέλη της κοινότητας και τις ίδιες τις οικογένειες - 
για να ενισχυθεί η μάθηση όλων των μαθητών, αποτελεί βιώσιμη εκπαιδευτική πρακτική.

Αποτελέσματα

• Άμεση επίδραση στην ακαδημαϊκή βελτίωση των μαθητών (INCLUD-ED).

• Αυξάνει τις δυνατότητες των γονιών να βοηθούν τα παιδιά τους με την κατ’ οίκον εργασία 
τους, δίνοντας νέο νόημα στη μάθηση και την εκπαίδευση. 

• Αυξάνει τις προσδοκίες όσον αφορά το μέλλον των γονιών και το μέλλον των παιδιών τους, 
αυξάνοντας τα κίνητρα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. 

• Δημιουργούνται δεσμοί κατανόησης και αποδοχής μεταξύ οικογενειών και μεταξύ οικογενειών 
και σχολείων, ενώ ταυτόχρονα ξεπερνιούνται οι προκαταλήψεις. 

• Αυξάνονται οι δεξιότητες και οι ευκαιρίες απασχόλησης των ενηλίκων με την απόκτηση 
περισσότερων γνώσεων και αυτοπεποίθησης. 

Πιο κάτω παρουσιάζεται μια σύνοψη της θετικής επίδρασης, που έχει η κατάρτιση οικογενειών 
σε τέσσερις τομείς. Αυτά τα παραδείγματα βελτίωσης έχουν συλλεχθεί κατά τη διεξαγωγή του 
ερευνητικού προγράμματος EDUFAM10:

10 EDUFAM project: Improving the educational system through family education of vulnerable groups, research funded by the Spanish National RTD Plan 
(2014-2016).
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

■ Να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η εφαρμογή προγραμμάτων οικογενειακής 
κατάρτισης, που βασίζονται στις προτεραιότητες και τις ανάγκες των οικογενειών, στα 
σχολεία. 

■ Να παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στα σχολεία σχετικά με θέματα 
διαχείρισης, προστασίας και ασφάλειας. Για παράδειγμα, να αποσαφηνιστεί/να 
δημιουργηθεί ρύθμιση σχετικά με τη συμμετοχή των εθελοντών. 

■ Να δίνεται παρότρυνση και να παρέχονται κίνητρα στα σχολεία, για την ενθάρρυνση 
της οικογενειακής συμμετοχής στη σχολική ζωή. 

■ Να προωθείται η εφαρμογή επίσημων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων 
σε εκπαιδευτικά κέντρα που υπάρχει ζήτηση. Για παράδειγμα, να διευκολύνεται 
η απόκτηση διπλώματος αναγνώρισης προσόντων, όταν ολοκληρώνονται τα 
μαθήματα.

■ Να ενθαρρύνεται η συμμετοχή ευάλωτων οικογενειών στα όργανα λήψης αποφάσεων 
του σχολείου, όπως οι Σύνδεσμοι Γονέων ή οι διάφορες επιτροπές.

Οφέλη για τα μέλη οικογενειών Οφέλη για τους μαθητές

a. Αύξηση πολιτισμικού επιπέδου

b.  Αύξηση προσδοκιών

c.  Αύξηση κινήτρων προς τη μάθηση

d.  Αύξηση αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης 
και αντίληψης της ευημερίας

e.  Αύξηση συμμετοχής

f.  Αύξηση ηγετικών ικανοτήτων

g.  Δημιουργία και ενίσχυση κοινωνικών 
δικτύων

h.  Απόκτηση νέων προτύπων στον 
εκπαιδευτικό τομέα

a. Βελτίωση εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων

b.  Βελτίωση στη συμπεριφορά

c.  Αύξηση κινήτρων για μάθηση

d.  Αύξηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες

e.  Αύξηση προσδοκιών

f.  Αναγνώριση νέων προτύπων

g.  Αύξηση αλληλεπιδράσεων που αφορούν 
τη μάθηση και την εκπαίδευση

Οφέλη για τα σχολεία Οφέλη για την κοινότητα

a. Βελτίωση επικοινωνίας οικογενειών-
σχολείου

b. Αύξηση σχολικής συμμετοχής 

c. Βελτίωση στο κλίμα που επικρατεί στο 
σχολείο

d. Μείωση προκαταλήψεων προς τις 
οικογένειες που ανήκουν σε πολιτισμικές 
μειονότητες

a. Ενδυνάμωση σχέσης σχολείου-κοινότητας

b. Αύξηση αλληλεπιδράσεων που αφορούν 
τη μάθηση και την εκπαίδευση, έξω από το 
σχολείο

c. Μείωση ρατσιστικών και ταξικών 
προκαταλήψεων στην περιοχή 

d. Βελτίωση της συνύπαρξης στην περιοχή

e. Συντονισμός υπηρεσιών και 
επαγγελματιών από διαφορετικούς 
κοινωνικούς τομείς
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

■ Aubert, A., Villarejo, B., Cabré, J., Santos, T. (2016). La Verneda Sant Martí adult school: 
a reference of popular education in the neighbourhoods. Teachers College Record, 
118(4), 1-32.

■ Flecha, A. (2015). Isabel, from adult learner to community activist. Qualitative 
Inquiry, 21(10), 865–871. doi:10.1177/1077800415611693

■ Flecha, A. (2012). Family education improves student’s academic performance: 
Contributions from European research. Multidisciplinary Journal of Educational 
Research, 2(3), 301–321. doi:10.4471/remie.2012.16

■ Garcia, L., & Ríos, O. (2014). Participation and family education in school: Successful 
educational actions. Studies in the Education of Adults, 46(2), 177–191. doi: 
10.1080/02660830.2014.11661665

■ EDUFAM project: Improving the educational system through family education of 
vulnerable groups, research funded by the Spanish National RTD Plan (2014-2016). 
https://pedagogia.fcep.urv.cat/edufam/

Κοινωνικός αντίκτυπος από τους εταίρους του STEP4SEAS:

Οι εταίροι που εφάρμοσαν την εκπαίδευση οικογενειών στα σχολεία είναι το Επαρχιακό Γραφείο 
Παιδείας Λεμεσού, το Δημοτικό Σχολείο La Rábida και το ITS BACT, εμπλέκοντας περίπου 100 
οικογένειες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

P4. Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού (Κύπρος)

• Κατάρτιση οικογενειών για την ενίσχυση της ένταξής τους. Τα μαθήματα ελληνικών που 
προσφέρθηκαν στις οικογένειες (προερχόμενες από 18 διαφορετικές χώρες), που συμμετείχαν 
στο σχολείο, βελτίωσαν σημαντικά την ικανότητά τους να βοηθούν τα παιδιά στο σχολείο και 
να συμμετέχουν πιο ενεργά στην κοινότητα. 

• Θετικός αντίκτυπος όσον αφορά τη συμμετοχή και το σχολικό «κλίμα»: «Το πνεύμα των 
Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών έχει πολλά να προσφέρει στο προσωπικό μας, τους 
μαθητές και τις οικογένειές τους, επιτρέποντας σε όλους να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι να 
διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή μας κοινότητα» (Διευθυντής).

P7.  Δημοτικό Σχολείο La Rábida  (Ισπανία)

• Αναβαθμίζοντας το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των οικογενειών. Σε συνεργασία με το τοπικό 
Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το σχολείο διοργάνωσε αυτές τις συναντήσεις, στις οποίες οι 
συμμετέχοντες συζήτησαν παγκόσμια θέματα που περιέχονται στα κλασικά βιβλία, όπως η 
απληστία, η ματαιοδοξία και η φιλία.

P8. ITS BACT (Ιταλία)

• Προώθηση των προσδοκιών των οικογενειών και των προσωπικών στόχων, όσον αφορά την 
εκπαίδευση. Μετά τη συμμετοχή τους στις Μαθησιακές Κοινότητες, οι νέες μητέρες ξεκίνησαν 
βραδινά/νυχτερινά μαθήματα, με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους, την οποία είχαν 
εγκαταλείψει για διάφορους λόγους.
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Διαλογική κατάρτιση εκπαιδευτικών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ: 

■ Επαγγελματική ανάπτυξη βασισμένη στις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές 

■ Ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση 

■ Επιτυχία για όλους

■ Συνύπαρξη

■ Κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη - μηδενική βία από την ηλικία των μηδέν χρόνων 

■ Δια βίου μάθηση

Τι είναι η διαλογική κατάρτιση εκπαιδευτικών;

Η πρακτική αυτή ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να μάθουν να αξιοποιούν την έρευνα που 
υπάρχει στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους με βάση τις 
καλύτερες εκπαιδευτικές θεωρίες.

Πώς λειτουργεί;

Το διδακτικό προσωπικό ενθαρρύνεται να συζητεί τις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες. 
Η ανάγνωση, η έρευνα και η συζήτηση γύρω από τις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές, 
που υποστηρίζονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και η ανταλλαγή γνώσεων μέσω 
Διαλογικών Παιδαγωγικών Συναντήσεων είναι οι πιο κοινές πρακτικές για την απόκτηση της 
καλύτερης και πιο πρόσφατης γνώσης.

Οι Διαλογικές Παιδαγωγικές Συναντήσεις υλοποιούνται με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι Διαλογικές 
Λογοτεχνικές Συναντήσεις, που περιγράφεται στην ενότητα 2 του παρόντος οδηγού. Οι 
συμμετέχοντες συμφωνούν σε μια έρευνα ή ένα βιβλίο που αφορά τις καλύτερες παιδαγωγικές 
θεωρίες και επιλέγουν μερικές σελίδες για να μοιραστούν/συζητήσουν με τους συμμετέχοντες 
στη Διαλογική Παιδαγωγική Συνάντηση (π.χ. Vygotsky, Freire, Bruner). Πριν από τη συνάντηση 
οι συμμετέχοντες διαβάζουν τις συμφωνημένες σελίδες ατομικά και επισημαίνουν τις ιδέες ή 
τις παραγράφους που θέλουν να μοιραστούν κατά τη διάρκεια της Διαλογικής Παιδαγωγικής 
Συνάντησης. Μπορούν να συνδέσουν τις ιδέες αυτές με τις δικές τους σκέψεις, εμπειρίες, 
προβληματισμούς και συναισθήματα. Έχοντας εις γνώσιν παραδείγματα άλλων σχολείων, 
όπου οι Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία, μπορούν να 
εμπλουτίσουν τη συζήτηση με πρακτικά παραδείγματα. 
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Η κατάρτιση είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ισότιμου διαλόγου μεταξύ 
του προσωπικού και των οικογενειών, των υπόλοιπων μελών του προσωπικού και των 
μαθητών. Κατά παράδοση, το διδακτικό προσωπικό, όπως και άλλες ομάδες επαγγελματιών, 
επικοινωνεί με τις οικογένειες από μια μη ισότιμη θέση, κατέχοντας τη θέση του «ειδικού» 
(ακόμη περισσότερο στην περίπτωση μη ακαδημαϊκών οικογενειών). Ωστόσο, η βελτίωση 
των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων απαιτεί έναν πιο ισότιμο διάλογο, ο οποίος δε βασίζεται 
σε «παιχνίδια ισχύος», αλλά σε προσεγγίσεις όπως η διαλογική επικοινωνία (Flecha & Soler, 
2010). Η διαδικασία ισότιμου διαλόγου στις Μικτές Επιτροπές, τις συνελεύσεις και τις τάξεις, 
όπου άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο και διαφορετικούς τρόπους σκέψης συνεργάζονται, 
απαιτεί καθημερινή ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Ο ισότιμος διάλογος συνδέεται επίσης με μια άλλη βασική πτυχή, που πρεσβεύει τη μη 
υποτίμηση των αξιών της κοινότητας και τη μη περιθωριοποίηση των ευάλωτων ομάδων. Οι 
αξίες του προσωπικού δεν είναι καλύτερες ή χειρότερες από αυτές της υπόλοιπης κοινότητας. 
Συχνά, ασυνείδητα, το προσωπικό είναι πεπεισμένο ότι έχει τον καλύτερο τρόπο να βλέπει 
ορισμένα πράγματα και προσπαθεί να επιβάλει αυθαίρετες αξίες από τη θέση που έχει.

Ο αντίκτυπος της κατάρτισης του προσωπικού πρέπει να αξιολογείται με βάση τη βελτίωση 
των αποτελεσμάτων των μαθητών. Η εφαρμογή πρακτικών που βασίζονται στην έρευνα 
μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση όλων των αποτελεσμάτων (ακαδημαϊκών, κοινωνικών και 
συναισθηματικών). Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών πρέπει να συνδέεται με τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των 
μαθητών, καθώς και με άλλα κοινωνικά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα:

• Βελτιώνει την επαγγελματική πρακτική και επομένως τη μάθηση των παιδιών. 

• Προσθέτει περισσότερο νόημα στη διδασκαλία και αυξάνει τα κίνητρα. 

• Ο ισότιμος διάλογος δημιουργεί νέες και καλύτερες σχέσεις μεταξύ του διδακτικού προσωπικού.

• Η διατήρηση ενός συστήματος που βασίζεται σε ερευνητικά στοιχεία επιτρέπει στο διδακτικό 
προσωπικό να περιγράφει αποτελεσματικότερα τις πρακτικές του, όταν βρίσκεται σε διάλογο 
με οικογένειες, επιθεωρητές, φορείς τοπικής διοίκησης, πανεπιστημιακές σχολές και μαθητές. 
Όταν ο διάλογος δε στηρίζεται σε επιστημονικά στοιχεία, παραμένει μια απλή ανταλλαγή 
απόψεων. Όταν όμως συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία, οι οικογένειες είναι σε θέση 
να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις πρακτικές διδασκαλίας και συχνά εκτιμούν την 
ευκαιρία να αυξήσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της εκπαίδευσης, αφού αυτό που τελικά 
θέλουν είναι η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση για τα παιδιά τους.

 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 

■ Να προωθείται και να υποστηρίζεται η αρχική κατάρτιση εκπαιδευτικών βασισμένη 
στις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές, που εγκρίθηκαν από τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα.

■ Να προωθείται και να διατηρείται η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη βασισμένη 
στην κοινή τεχνογνωσία. Πρακτικές όπως οι Διαλογικές Παιδαγωγικές Συναντήσεις 
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ενθαρρύνουν τη μάθηση και τη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων. 

■ Να προωθούνται δραστηριότητες και φόρουμ, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
κατανοήσουν πού μπορούν να βρουν και πώς να διακρίνουν τις πιο αξιόπιστες και 
ενημερωμένες πηγές και ακαδημαϊκές έρευνες. 

■ Να καθιερώνονται διαδικασίες και πόροι, για να παρουσιάζονται και να καθίστανται 
προσβάσιμες οι αξιόπιστες πηγές και οι πιο πρόσφατες έρευνες από τα καλύτερα 
ερευνητικά πλαίσια και πανεπιστημιακά προγράμματα.

■ Να δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών με βάση τις κοινωνικές και μαθησιακές βελτιώσεις που 
επιτυγχάνονται και όχι την ικανοποίηση των συμμετεχόντων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

■ García-Carrión, R., Gómez, A., Molina, S., & Ionescu, V. (2017). Teacher education in 
schools as learning communities: Transforming high-poverty schools through dialogic 
learning. Australian Journal of Teacher Education (Online), 42(4), 44.

■ Flecha, R., & Soler, M. (2010). From Austin’s speech acts to communicative acts. 
Perspectives from Searle, Habermas and CREA. Signos, 43(2), 363–375. doi: 10.4067/
S0718-09342010000400007

 

Κοινωνικός αντίκτυπος από τους εταίρους του STEP4SEAS:
Οι εταίροι που εφάρμοσαν τη Διαλογική κατάρτιση για τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία 
είναι η Γραμματεία Καθολικής Εκπαίδευσης, το Συμβούλιο Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας 
Cambridgeshire, το Δημοτικό Σχολείο La Rábida και το ITS BACT. Συμμετείχαν περισσότεροι 
από 150 εκπαιδευτικοί από τέσσερις διαφορετικές χώρες. 

P5. Γραμματεία Καθολικής Εκπαίδευσης (Μάλτα)

• Οι Διαλογικές Παιδαγωγικές Συναντήσεις έδωσαν χώρο στους εκπαιδευτικούς να 
συνεισφέρουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους σε θέματα ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης 
και καθολικής πρόσβασης στην εκπαίδευση, μέσω των κειμένων που παρουσιάστηκαν στο 
πρόγραμμα STEP4SEAs. Οι επαγγελματίες που εργάζονται στα σχολεία συχνά ισχυρίζονται 
ότι δε βρίσκονται στην ίδια σελίδα σε σχέση με τις αρχές και τους στόχους της εκπαίδευσης 
που μεταδίδονται συλλογικά στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς. Χρησιμοποιώντας 
τις Διαλογικές Παιδαγωγικές Συναντήσεις που βασίζονται στην επικυρωμένη επιστημονική 
έρευνα, οι διάφοροι επαγγελματίες ένιωσαν να βρίσκονται πιο κοντά με τη γραμμή που 
ακολουθεί η Γραμματεία, μέσα από την οποία προάγεται η ισότητα και η κοινωνική δικαιοσύνη 
για όλους τους μαθητές.

P6. Συμβούλιο Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας Cambridgeshire (Ηνωμένο Βασίλειο)

• Οι τακτικές Διαλογικές Παιδαγωγικές Συναντήσεις επέτρεψαν στους εκπαιδευτικούς τεσσάρων 
διαφορετικών σχολείων και το προσωπικό της Τοπικής Αρχής να διαβάσουν και να συζητήσουν 
μαζί τις καλύτερες και πιο πρόσφατες ερευνητικές και παγκοσμίως αναγνωρισμένες 
εκπαιδευτικές θεωρίες (π.χ. Paulo Freire). Η πρόσβαση και ο εκδημοκρατισμός της γνώσης 
ήταν το πρώτο αποτέλεσμα. 
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• Οι συμμετέχοντες ανέφεραν περισσότερη αυτοπεποίθηση στην υπεράσπιση των πρακτικών 
τους ενώπιον των οικογενειών και των εκπαιδευτικών αρχών. Αυτό ξεκίνησε μια πορεία 
επαγγελματικής ανάπτυξης, όπου οι δράσεις και οι πρακτικές στην τάξη αξιολογούνται με 
βάση τον κοινωνικό και επιστημονικό αντίκτυπο των τελευταίων διαθέσιμων ερευνών.

P7. Δημοτικό Σχολείο  La Rábida (Ισπανία)

• Αντίκτυπος στην αντιμετώπιση επιθετικών συμπεριφορών και βίας. Το βιβλίο που συζητήθηκε 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας σχολικής χρονιάς (Gómez, J. (2015), Radical love. A revolu-
tion for the 21st century. New York: Peter Lang Publishing) μάς έδωσε στοιχεία που βασίζονται 
στην έρευνα για το πώς μπορούμε να προωθούμε σχέσεις χωρίς βία. Η μηδενική ανοχή στη 
βία από την ηλικία των μηδέν χρόνων είναι ο στόχος μας στο σχολείο και η συζήτηση σχετικά 
με αυτήν την έρευνα μάς παρείχε ισχυρά επιχειρήματα, βασισμένα σε ερευνητικά δεδομένα 
για το πώς να προχωρήσουμε. 

• Οι σχέσεις μεταξύ διδακτικού προσωπικού και οικογενειών και μαθητών έχουν βελτιωθεί. 
Αναμένεται επίσης βελτίωση της συνύπαρξης των μαθητών, όταν το διδακτικό προσωπικό 
υλοποιήσει τα όσα έμαθε από το βιβλίο.

P8. ITS BACT (Ιταλία)

• Θετική επίδραση στα ακαδημαϊκά καθήκοντα των εκπαιδευτικών. «Από όταν ξεκινήσαμε 
την πρακτική αυτή, τον Νοέμβριο του 2018, λάβαμε πολύ ενθουσιώδη σχόλια από τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου Dalla Parte dei Bambini, που βρήκαν τις Διαλογικές Παιδαγωγικές 
Συναντήσεις πολύ χρήσιμες στην καθημερινή τους εργασία».
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Διαλογικό Μοντέλο για την Πρόληψη 
και την Επίλυση Συγκρούσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ: 

■ Κοινωνικοποίηση για αποφυγή βίας 

■ Διαλογική/κοινοτική πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων 

■ Συμμετοχή οικογένειας/κοινότητας 

■ Διαπολιτισμικότητα 

■ Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης 

■ Ανθρώπινα δικαιώματα και ευρωπαϊκές αξίες 

■ Συνύπαρξη και κοινωνική συνοχή

■ Ευεξία

Τι είναι το διαλογικό μοντέλο για την πρόληψη και την επίλυση 

συγκρούσεων;

Είναι ένα μοντέλο πρόληψης και αντιμετώπισης συγκρούσεων μέσω του ισότιμου διαλόγου, 
το οποίο εμπλέκει ολόκληρη την κοινότητα. Θεωρείται αποτελεσματικότερο από τα μοντέλα 
πειθαρχίας και διαμεσολάβησης11 για την πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων.

11 Το πειθαρχικό μοντέλο βασίζεται σε καθιερωμένες ιεραρχίες και τον ρόλο μιας συγκεκριμένης αρχής, που θεωρείται υπεύθυνη 
για τη διατήρηση της συνύπαρξης. Το μοντέλο διαμεσολάβησης χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή ενός «εμπειρογνώμονα» που 
μεσολαβεί μεταξύ των μερών και προσφέρει απαντήσεις σύμφωνα με καθιερωμένους κανόνες.
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Πώς λειτουργεί;

Το μοντέλο πειθαρχίας για την επίλυση συγκρούσεων είναι ιεραρχικό και βασίζεται στην 
ευθύνη που έχει μια συγκεκριμένη εξουσία για διατήρηση της αρμονικής συνύπαρξης. Ήταν 
δημοφιλές στη βιομηχανική κοινωνία, όταν για τη διαχείριση συγκρούσεων χρησιμοποιούνταν 
οι κυρώσεις και οι αποκλεισμοί. Η διαλογική στροφή στις κοινωνίες μας καθιστά το μοντέλο αυτό 
αναποτελεσματικό. Οι κυρώσεις και τα μέτρα αποκλεισμού οδηγούν συχνά στην ταμπελοποίηση 
συγκεκριμένων μαθητών που έχουν ήδη στιγματιστεί. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί αποκλεισμοί 
επιδεινώνουν και δεν επιλύουν προβλήματα, καθώς δεν επιτρέπουν τη συλλογική αντιμετώπιση 
του προβλήματος. Έτσι, η αρνητική συμπεριφορά επαναλαμβάνεται στο μέλλον. 

Το μοντέλο διαμεσολάβησης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με το πειθαρχικό μοντέλο, 
καθώς περιλαμβάνει στη διαδικασία επίλυσης, όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δεδομένη 
κατάσταση σύγκρουσης, αλλά δεν αποτελεί προληπτικό μοντέλο. Βασίζεται σε έναν αμερόληπτο 
«εμπειρογνώμονα» που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σενάριο για διαμεσολάβηση, το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μη ικανοποιητικές λύσεις. Για παράδειγμα, όσοι εμπλέκονται στη 
σύγκρουση μπορεί να αποδεχθούν την πρόταση του διαμεσολαβητή, χωρίς να κατανοήσουν 
πραγματικά τη διαδικασία ή να αποδεχθούν την προτεινόμενη απόφαση, από φόβο για τις 
συνέπειες που θα υποστούν αν δεν το κάνουν.

Το διαλογικό μοντέλο επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός καλύτερου χώρου μάθησης στα 
σχολεία, που είναι από την αρχή απαλλαγμένος από τη βία, λαμβάνοντας μια προληπτική 
προσέγγιση για τις συγκρούσεις. Το μοντέλο εμπλέκει ολόκληρη την κοινότητα στην 
ανάπτυξη των σχολικών κανόνων και την πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων. Υλοποιείται 
με τις πέντε πιο κάτω πρακτικές:

1. Εφαρμογή Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών.  Όλες οι πρακτικές που περιγράφονται 
σε αυτόν τον οδηγό, όπως είναι οι Διαδραστικές Ομάδες και οι Διαλογικές Λογοτεχνικές 
Συναντήσεις, έχουν αποδείξει βελτίωση στη μάθηση, αλλά και καλύτερες σχέσεις και συνύπαρξη 
στο σχολείο. Αυτές οι πρακτικές προωθούν τη συνεργασία και τις αρχές που βασίζονται στην 
αλληλεγγύη, όπως η μεταμόρφωση και ο ισότιμος διάλογος, που με τη σειρά τους δημιουργούν 
ένα κλίμα απαλλαγμένο από βία και οικοδομούνται στη φιλία.

2. 2. Δημιουργία σχολικού κανόνα μέσω μιας διαδικασίας διαβουλευτικής δημοκρατίας, 
βασισμένης στον ισότιμο διάλογο.

Για να αποφασιστεί ένας κανόνας ο οποίος θα γίνεται σεβαστός από όλους, προτείνεται μια 
διαλογική διαδικασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες. Αυτή η διαδικασία 
πραγματοποιείται σε επτά φάσεις και περιλαμβάνει τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας 
ως εξής: 

• Μια Μικτή Επιτροπή από εκπαιδευτικούς, οικογένειες και μαθητές προτείνει έναν 
κανόνα, για να εξεταστεί από ολόκληρη την κοινότητα. 

• Ο κανόνας συζητείται σε συνέλευση, στην οποία συμμετέχει ολόκληρο το σχολείο με τη 
μέγιστη δυνατή συμμετοχή.

• Τα μέλη της Μικτής Επιτροπής διαδίδουν τον προτεινόμενο κανόνα σε όλες τις τάξεις. 
Ακολούθως, οι εκπρόσωποι κάθε τάξης συλλέγουν ανατροφοδότηση, συμπεριλαμβανομένων 
των προτεινόμενων αλλαγών. 
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• Οι εκπρόσωποι των μαθητών, με την υποστήριξη των μελών της Μικτής Επιτροπής, 
συζητούν πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί ο προτεινόμενος κανόνας. 

• Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι των μαθητών παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των 
συζητήσεων που είχαν σε συνεδρίαση του προσωπικού του σχολείου, των οικογενειών και 
των μελών της κοινότητας. Ακολούθως συγκεντρώνουν τις απαντήσεις αυτών των ομάδων και 
επιστρέφουν στις τάξεις τους, συνοδευόμενοι από έναν εκπαιδευτικό κι έναν εκπρόσωπο της 
Μικτής Επιτροπής. 

• Η κοινότητα επιβλέπει συνεχώς την εφαρμογή του κανόνα. Οι επακόλουθες ενέργειες 
διεξάγονται σε ομάδες και η όλη διαδικασία εποπτεύεται από τους εκπροσώπους των μαθητών 
και τη Μικτή Επιτροπή. 

• Η διαδικασία λειτουργεί παράλληλα με την κατάρτιση γύρω από τις διαλογικές 
συναντήσεις, τη συζήτηση κειμένων, βιντεο-φόρουμ και άλλες δραστηριότητες που κρίνονται 
απαραίτητες.

3. 3. Δημιουργία περισσότερων δομών και χώρων για διάλογο που προωθεί τη μηδενική 
ανοχή στη βία από την ηλικία των μηδέν χρόνων. Ένα σχολείο που εφαρμόζει Πετυχημένες 
Εκπαιδευτικές Πρακτικές και είναι μια Μαθησιακή Κοινότητα εμπλέκει τις οικογένειες στη 
μάθηση, τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση, όπως εξηγείται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος 
οδηγού. Η πρόληψη και η επίλυση συγκρούσεων, που υποστηρίζουν τη μηδενική ανοχή στη βία 
από τη γέννηση πρέπει να είναι υψηλά στην ατζέντα της Μικτής Επιτροπής του σχολείου, η 
οποία επικεντρώνεται στη σχολική συνύπαρξη και τα κοινωνικά ζητήματα. Μια Μικτή Επιτροπή 
περιλαμβάνει μια ομάδα που αποτελείται από οικογένειες, μαθητές και εκπαιδευτικούς, που 
υποβάλλουν προτάσεις για συζήτηση μεταξύ της ευρύτερης σχολικής κοινότητας.

Οι συνελεύσεις είναι μια άλλη δομή, που χρησιμοποιείται στις Μαθησιακές Κοινότητες, για την 
αποτροπή της δημιουργίας συγκρούσεων. Πρόκειται για τακτικές συγκεντρώσεις σε αίθουσες 
διδασκαλίας ή σε σχολικό επίπεδο, στις οποίες οι οικογένειες καλούνται να συμμετέχουν 
σε τακτική βάση, αν είναι δυνατόν. Σε αυτές τις συναντήσεις συζητούνται θέματα όπως η 
συγκατάθεση και η «εξάλειψη» του νόμου της σιωπής.

4. 4. Προώθηση της ευαισθητοποίησης ολόκληρου του σχολείου για τις καλύτερες 
επιστημονικές έρευνες σχετικά με την κοινωνικοποίηση για αποφυγή της βίας. 
Η κοινωνικοποίηση για αποφυγή της βίας συνίσταται στη δημιουργία κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων, που προάγουν την έλξη προς τα μοντέλα ισότητας και την απόρριψη των 
μοντέλων βίας (Gómez, 2015, Puigvert, 2014). 

Οι συνέπειες της βίας και του εκφοβισμού έχουν μελετηθεί σε βάθος και γνωρίζουμε ότι οι 
μαθητές που βιώνουν βία στο σχολείο είναι πιο πιθανό να αποτύχουν και να εγκαταλείψουν το 
σχολείο. 

Η αντίθεση στη βία και η δυνατότητα επιλογής μη βίαιων ανθρώπων, με τους οποίους 
δημιουργούμε σχέσεις απαιτούν τη συμμετοχή ολόκληρου του σχολείου. Επιπλέον, αν η 
κοινωνικοποίηση ξεκινά από τη γέννηση, οι προληπτικές παρεμβάσεις κατά της βίας πρέπει 
να ξεκινούν από μικρή ηλικία. Όπως αναφέρει η Oliver (2014), πρέπει να δείξουμε μηδενική 
ανοχή στη βία από τη γέννηση. Για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε αυτό το 
είδος κοινωνικοποίησης, είναι απαραίτητο να εντοπίσουμε την ύπαρξη της κοινωνικοποίησης 
της πλειονότητας (αν και όχι μοναδική ή αποκλειστική), που προωθεί μια σύνδεση μεταξύ έλξης 
και βίας. 
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Οι κοινωνικές επιστήμες και ο φεμινισμός παρέχουν ήδη ορισμένα μοντέλα παρέμβασης: οι 
κοινωνικές επιστήμες αποδεικνύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα της έλξης και της αγάπης εδώ 
και δεκαετίες. Δηλαδή, νιώθουμε έλξη και ερωτευόμαστε μερικούς ανθρώπους κι όχι κάποιους 
άλλους, όχι λόγω ενός βιολογικού ντετερμινισμού αλλά λόγω κοινωνικών και πολιτισμικών 
αλληλεπιδράσεων, λόγω των όσων μαθαίνουμε μέσω της κοινωνικοποίησης. 

Η πρωτοποριακή έρευνα του Jesús Gómez (2015) για την κοινωνικοποίηση σε σχέση με την 
αγάπη και την έλξη, ειδικά στους νέους και τους εφήβους, είναι η πρώτη που προτείνει ότι η 
έλξη είναι αποτέλεσμα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Η μελέτη του αποδεικνύει την ύπαρξη 
μιας κοινωνικοποίησης της πλειονότητας (αν και όχι μοναδική ή αποκλειστική) που προάγει τη 
σχέση μεταξύ έλξης και βίας. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί παράγοντες κοινωνικοποίησης, μεταξύ 
των οποίων τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (διαφημίσεις, ταινίες, τραγούδια κλπ.), μεταφέρουν 
το μήνυμα ότι τα βίαια ή δυνητικά βίαια μοντέλα σχέσεων είναι επιβλαβή αλλά συναρπαστικά, 
ενώ τα ισότιμα μοντέλα σχέσεων είναι βολικά αλλά πιο βαρετά. 

Αν η αγάπη και η έλξη είναι κοινωνικές έννοιες, οι διάλογοι επιτρέπουν τη μεταμόρφωση της 
επιθυμίας για βία, σε επιθυμία για πιο ισότιμα μοντέλα.

Η πρόληψη της βίας λόγω φύλου συνεπάγεται επίσης δουλειά σχετικά με το θέμα του 
ανδρισμού, την απόρριψη βίαιων μοντέλων ανδρισμού και την προώθηση μη βίαιων μοντέλων, 
ως «ελκυστικών» και ταυτόχρονα «ασφαλών». 

Στα σχολεία προωθούνται οι συνελεύσεις, οι κινηματογραφικές συναντήσεις, οι διαλογικές 
συναντήσεις και οι καθημερινές συνομιλίες με στόχο την καλύτερη κατανόηση αυτών των 
ερευνητικών θεωριών και την καθιέρωση μιας κοινής αντίδρασης σε κάθε είδους βία.

 5. Ενθάρρυνση της παρέμβασης των παρευρισκομένων. Προώθηση δράσεων στο σχολείο 
που ενθαρρύνουν τις φιλίες, την αλληλεγγύη και την υποστήριξη σε άτομα που υποφέρουν από 
κάθε είδους βία. Προώθηση της πρόληψης και της παρέμβαση μεταξύ ομοτίμων (παρέμβαση 
των παρευρισκομένων). 

Μια από αυτές τις δράσεις είναι η «Λέσχη των γενναίων» (Longas, E. S., & Pulido, C., 2016) 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα δημοτικά σχολεία, χρησιμοποιώντας παρεμβάσεις από 
ομότιμους για την πρόληψη και εξάλειψη των συγκρούσεων. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υλοποίησης αυτής της δράσης˙ οι κατευθυντήριες γραμμές που 
ακολουθούν δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα σχολεία την έθεσαν σε εφαρμογή. Η 
«Λέσχη των Γενναίων» απαιτεί ανοιχτό διάλογο, μέσω του οποίου οι μαθητές αναλαμβάνουν 
ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη συναίνεσης και συμμετέχουν σε δράσεις κατά της βίας, που 
εμπλέκουν ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.

1) Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργηθεί η «λέσχη» στην τάξη. Αρχικά, όλοι οι μαθητές 
θεωρούνται γενναίοι, γιατί ξεκινούν από την ιδέα ότι όλοι θα συμμορφωθούν με την 
απαραίτητη, μη-βίαιη συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από σεβασμό, για να είναι μέλη της 
λέσχης. Ως αφετηρία είναι απαραίτητο να προωθηθούν μεταξύ των μαθητών, οι σχέσεις που 
βασίζονται στην καλή μεταχείριση και τη φιλία. Μερικές φορές υπάρχει μια πινακίδα της 
«λέσχης» στον τοίχο, στην οποία παρουσιάζονται τα ονόματα όλων των μαθητών της τάξης.

2) Το δεύτερο βήμα είναι η δημιουργία λεκτικών μορφών επικοινωνίας και στρατηγικών, 
που επιτρέπουν στους μαθητές να αναφέρουν τα περιστατικά και να ενεργούν με μη-βίαιο 
τρόπο, τόσο προς τα θύματα οποιασδήποτε επιθετικότητας, όσο και προς τους ανθρώπους 
που είναι μάρτυρες αυτής της κατάστασης. Αυτοί οι «κώδικες» μπορεί να είναι λεκτικοί, αλλά 
και μη-λεκτικοί. Για παράδειγμα, η «Λέσχη των Γενναίων» μπορεί να συμφωνήσει ότι όταν 
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κάποιος πέφτει θύμα επίθεσης στην αυλή, τότε οι υπόλοιποι θα σχηματίζουν μια «ασπίδα» 
φιλίας (σχηματίζοντας με τα σώματά τους ένα ημικύκλιο, σε μορφή ασπίδας, μπροστά από 
τον θύτη, για να προστατεύσουν το θύμα).

3) Είναι απαραίτητο η «λέσχη» να καθορίσει σαφείς οδηγίες δράσης σε περίπτωση 
επιθετικότητας. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η βία δεν είναι ποτέ δικαιολογημένη 
και να τονιστεί η σημασία του να παίρνεται θέση πάντοτε υπέρ του θύματος και κατά του 
θύτη. Για παράδειγμα, μια συμφωνία ανάμεσα στους μαθητές μπορεί να είναι ότι όταν ένας 
μαθητής επιτίθεται σε άλλον, δε δίνεται σημασία στον θύτη, αλλά στο θύμα, όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα. Επιπλέον, δίνεται ο λόγος στο θύμα και όχι στον θύτη, για να εξηγήσει τι 
συνέβη. Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στους μαθητές ότι αυτό που καταδικάζεται είναι 
η βίαιη συμπεριφορά και όχι το άτομο. Συνοπτικά, αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι 
οι μαθητές να τοποθετούνται υπέρ του θύματος και να δείχνουν την υποστήριξή τους. Η 
προβολή δίνεται στο θύμα, όχι στον θύτη.

4)  Όταν ένας μαθητής επιτίθεται, αυτός ή αυτή «φεύγει» από τη «Λέσχη των Γενναίων», καθώς 
δεν πληροί τη μοναδική προϋπόθεση για να ανήκει στη λέσχη: τη μη-βίαιη συμπεριφορά 
που χαρακτηρίζεται από σεβασμό. Αυτό μπορεί να επεξηγηθεί με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους, αν και αυτό που έχει σημασία είναι η απόρριψη τέτοιων συμπεριφορών από τους 
υπόλοιπους μαθητές, ως σύνολο. Την επόμενη μέρα, όλοι οι μαθητές ξεκινούν τα μαθήματα 
ως μέλη της λέσχης. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε 
είναι να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία μιας κατάστασης που θα επιτρέψει στον θύτη να 
αισθανθεί ότι η συμπεριφορά του/της απομονώθηκε και απορρίφθηκε από την ομάδα, 
έτσι ώστε να αλλάξει αυτή τη στάση. Ακόμη, η κατάσταση αυτή θα κάνει πιο ελκυστική τη 
συμπεριφορά που βασίζεται στην καλή «μεταχείριση».

5) Είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι η «Λέσχη των Γενναίων» πρέπει να λειτουργεί 
σε όλους τους χώρους αλληλεπίδρασης του σχολείου (αίθουσα διδασκαλίας, αίθριο, 
τραπεζαρία, κλπ.). Δεν είναι επομένως μια γραφειοκρατική διαδικασία που εφαρμόζεται 
σε συγκεκριμένες στιγμές ή χώρους, αλλά αποτελεί μια πολύ σημαντική δυναμική στο 
σχολείο, κάτι που είναι ζωντανό. Αυτό επιτρέπει τη διαχείριση μιας σύγκρουσης τη στιγμή 
που συμβαίνει. Με τον τρόπο αυτό, ολόκληρη η σχολική κοινότητα και κυρίως οι μαθητές 
ενσωματώνουν τις αρχές αυτής της δράσης στον τρόπο που δημιουργούν και εδραιώνουν 
σχέσεις στο σχολείο.

Αποτελέσματα:

Το μοντέλο αυτό:

• Βελτιώνει τη μάθηση επειδή οι μαθητές νιώθουν το σχολείο ως έναν ασφαλή χώρο, 
χωρίς βία. 

• Βελτιώνει τη συνύπαρξη και τις σχέσεις μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον.

• Διδάσκει πώς να αποτρέπεται η βία στις σχέσεις. 

• Ενισχύει την ηθική που διέπει τις διαδικασίες και τη διαβουλευτική δημοκρατία: 
διδάσκοντας ότι η αποτελεσματικότητα και η εγκυρότητα μιας συμφωνίας δεν αφορούν μόνο 
το «τι» αλλά και το «πώς» καταφέρνουμε να έχουμε αυτή τη συμφωνία˙ και πρόκειται για τη 



λήψη αποφάσεων με συναίνεση.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: 

■ Να προωθούνται μοντέλα πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων που βασίζονται στην 
κοινότητα, πέρα από τα μοντέλα πειθαρχίας και διαμεσολάβησης. 

■ Να διευκολύνεται και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των οικογενειών και της 
κοινότητας στη δημιουργία σχολικών κανόνων. Να αναπτυχθούν συστήματα 
«διαβουλευτικής δημοκρατίας» (κατά τη λήψη δημοκρατικών αποφάσεων είναι 
προτιμότερα ο διάλογος και η συναίνεση από την ψηφοφορία για αντιτιθέμενες 
επιλογές) και «ηθική που διέπει τις διαδικασίες» (να εδραιωθεί ότι η αξία των 
αποφάσεων ή των συμφωνιών δεν εξαρτάται μόνο από το περιεχόμενό τους, αλλά και 
από τις διαδικασίες που ακολουθούνται). 

■ Να προωθηθεί κατάρτιση βασισμένη σε ερευνητικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς 
στην κοινωνικο-συναισθηματική εκπαίδευση. Τα τρέχοντα εκπαιδευτικά 
προγράμματα δίνουν έμφαση στα συναισθήματα εις βάρος των αισθημάτων. Η 
κοινωνικο-συναισθηματική εκπαίδευση που συμβάλλει στην υπερνίκηση της βίας με 
βάση το φύλο και του σεξισμού είναι αναπόσπαστη από την εκπαίδευση αισθημάτων 
όπως η φιλία και η αγάπη. 

■ Να καταστούν ολόκληρο το σχολείο και η κοινότητα ικανά να εφαρμόσουν τις 
προσεγγίσεις της κοινωνικοποίησης για αποφυγή της έμφυλης βίας και να 
αναπτύξουν ένα νέο εναλλακτικό μοντέλο ανδρισμού.
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Κοινωνικός αντίκτυπος από τους εταίρους του STEP4SEAS:

Το Δημοτικό Σχολείο La Rábida και το ITS BACT είναι οι εταίροι που εφάρμοσαν το Διαλογικό 
Μοντέλο για την Πρόληψη και την Επίλυση Συγκρούσεων στα σχολεία.

P7. Δημοτικό Σχολείο  La Rábida (Ισπανία)

• Η διαδικασία θέσπισης ενός κανόνα που μπορεί να συμφωνηθεί και να ακολουθηθεί 
από ολόκληρη τη σχολική κοινότητα έχει διδάξει στο σχολείο τι σημαίνει «διαβουλευτική 
δημοκρατία». Ακούστηκαν οι απόψεις όλων και η συζήτηση βασίστηκε σε έγκυρες αξιώσεις 
και όχι σε θέσεις εξουσίας. Ο στόχος ήταν πάντοτε να επιτευχθεί συμφωνία. Η διαδικασία 
αυτή δίδαξε σε όλους να προετοιμάζονται καλύτερα και να υποστηρίζουν τα επιχειρήματά 
τους με γεγονότα και αποδεικτικά στοιχεία. 

• Οι εβδομαδιαίες συνελεύσεις των τάξεων, οι μηνιαίες συνελεύσεις των εκπροσώπων και 
οι τριμηνιαίες γενικές συνελεύσεις ενίσχυσαν τη συμμετοχή ολόκληρης της εκπαιδευτικής 
κοινότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του σχολείου, μειώνοντας τις συγκρούσεις και 
βελτιώνοντας το σχολικό κλίμα.

P8. ITS BACT (Ιταλία)

• Η πρωτοβουλία επικροτήθηκε από τους μαθητές και τους γονείς και άλλαξε προς το καλύτερο 
τη συνύπαρξη και την κοινωνική συνοχή. 

• Ακόμη και τα ντροπαλά και εσωστρεφή παιδιά, χάρη στον ισότιμο διάλογο, νιώθουν πλέον 
άνετα να μοιραστούν τις απόψεις τους και τη γνώμη τους. 

• Έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία μάθησης. Τα παιδιά δαπανούν λιγότερο χρόνο 
σε τσακωμούς και συμμετέχουν πιο ενεργά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 




