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Το πρόγραμμα STEP4SEAS επιδιώκει την
επέκταση στην Ευρώπη της επιστημονικής,

κοινωνικής και πολιτικής επίδρασης
που έχει επιδείξει το πρόγραμμα «Μαθησιακές
Κοινότητες σε πέραν των 1000 σχολείων

παγκόσμια
Μαθησιακές Κοινότητες
Οι «Μαθησιακές Κοινότητες» είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που
στηρίζεται σε ένα σύνολο Επιτυχημένων Εκπαιδευτικών Δράσεων, οι οποίες
στοχεύουν στην προώθηση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού
μετασχηματισμού. Συνδυάζοντας την επιστήμη και τα ουτοπικά όνειρα, το
έργο βελτιώνει την ακαδημαϊκή επίδοση όλων των μαθητών και αναπτύσσει
μια καλύτερη συνύπαρξη και στάση απέναντι στην κοινωνική αλληλεγγύη.
Βασικά του χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι η αποτελεσματικότητα, η
ισότητα και η κοινωνική συνοχή.
Το εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο ακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές
θεωρίες, οι οποίες τονίζουν δύο βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν
τη μάθηση στη σύγχρονη κοινωνία: τις αλληλεπιδράσεις και τη συμμετοχή
της κοινότητας.

Αποτελέσματα
Η ουσία του προγράμματος είναι να εξασφαλιστεί η βέλτιστη
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες ώστε να
δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα για όλους. Ανεβάζοντας τις προσδοκίες, εμπλέκοντας
τις οικογένειες και την κοινότητα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και
προωθώντας τις αλληλεπιδράσεις, το έργο επιτυγχάνει:






Καλύτερα ακαδημαϊκά αποτελέσματα για όλους τους μαθητές
Αύξηση της αυτοπεποίθησης και των κινήτρων για μάθηση.
Καλύτερη συνύπαρξη και βελτιωμένη συμπεριφορά στην
κοινωνική αλληλεγγύη.
Μεγαλύτερο νόημα και ποιότητα μάθησης για όλη την
Κοινότητα
Πραγματική συμμετοχή των οικογενειών και όλων των
κοινωνικών παραγόντων στο σχολείο.

Επιστημονικές
Βάσεις
Το έργο και οι 6 Επιτυχημένες
Εκπαιδευτικές Δράσεις του έχουν
μια ισχυρή επιστημονική βάση που
αναπτύχθηκε από περισσότερους
από 80 ερευνητές από διάφορες
ειδικότητες για πάνω από 30
χρόνια.
H εννοιολογική θεμελίωση του
υποστηρίζεται
από
τα
συμπεράσματα του έργου INCLUDED (Στρατηγικές για την Ένταξη και
την Κοινωνική Συνοχή στην Ευρώπη
μέσω της Εκπαίδευσης, 2006-2011)
το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
και
συντονιζόταν από το CREA σε 14
χώρες. Στη συνέχεια, δύο από τις
Επιτυχημένες
Εκπαιδευτικές
Δράσεις υλοποιήθηκαν από το έργο
ChiPE σε σχολεία της Ανατολικής
Αγγλίας.
Το Ερευνητικό Πρόγραμμα INCLUDED εντόπισε 6 Επιτυχημένες
Εκπαιδευτικές
Δράσεις
που
φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα
στον ακαδημαϊκό τομέα και αυτές

μπορούν να εφαρμοστούν σε
διαφορετικά περιβάλλοντα, με
παρόμοια
αποτελέσματα,
ανεξάρτητα
από
το
πού
εφαρμόζονται.
Το έργο δοκιμάστηκε με επιτυχία σε
700 σχολεία σε 10 χώρες

Ramón Flecha, Ιδρυτής του CREA και του
Schools as Learning Communities Project

Δημιουργήθηκε από
Ο μετασχηματισμός των σχολείων σε
Μαθησιακές Κοινότητες αποτελεί
μια πρόταση που αναπτύχθηκε από
το Κέντρο CREA (Community of
Research on Excellence for All)
στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης
στην Ισπανία.

Διαδικασία
Μετασχηματισμού
Ένα σχολείο που θέλει να γίνει
«Μαθησιακή
Κοινότητα»
θα
περάσει από τα πιο κάτω στάδια
μετασχηματισμού:

1. Ευαισθητοποίηση: Η
έναρξη
γίνεται
με
την
επιστημονική κατάρτιση όλων των
μερών που εμπλέκονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία – η
προπαρασκευαστική
κατάρτιση
γίνεται σε εντατικό ρυθμό όπου
γίνεται εις βάθος ανάλυση των
ιδεών και των απαντήσεων για τις
εκπαιδευτικές μεθόδους που θα
αποφέρουν
τα
καλύτερα
εκπαιδευτικά
αποτελέσματα.
Είναι η φάση όπου θα γίνει
ανάλυση των λειτουργιών του
σχολείου, ο
εντοπισμός των
δυνατών και αδύνατων σημείων
και ο προσδιορισμός των δράσεων
που θα υποστηρίξουν καλύτερα
την κοινωνική ένταξη και την
ακαδημαϊκή επιτυχία.

2. Λήψη απόφασης: Αυτό
είναι το στάδιο όπου λαμβάνεται η
τελική απόφαση: το σχολείο θα

μετασχηματιστεί
σε
μια
Μαθησιακή Κοινότητα. Αυτή η
απόφαση εξαρτάται από τη
συναίνεση της κοινότητας μέσω
συνεχούς
διαλόγου
και
τη
δέσμευση όλων. Η διαδικασία

λήψης απόφασης αποτελεί μια
εισαγωγική διαδικασία για την
κοινότητα προς δράσεις πιο
δημοκρατικές
και
καθοδηγούμενες από την ίδια
την κοινότητα.

κοινότητας, Η οργάνωση,
κατηγοριοποίηση και
προτεραιοποίηση των οραμάτων
και των διαδικασιών διενεργεί μια
Μικτή Επιτροπή μαθητών,
οικογενειών, εκπαιδευτικών και
της κοινότητας.

5. Σχεδιασμός: Είναι ο χρόνος
κατά τον οποίο το σχολείο
σχεδιάζει τους τρόπους με τους

οποίους
θα υλοποιήσει τα
οράματα της κοινότητας. Επίσης,
είναι το στάδιο κατά το οποίο
διαμορφώνονται
περισσότερες
μικτές επιτροπές εργασίας, που θα
υλοποιήσουν
το
σχεδιασμό
εφαρμόζοντας τις Επιτυχημένες
Εκπαιδευτικές Δράσεις. Τα πιο
πάνω αποφασίζονται σε μια
συνέλευση, στην οποία συμμετέχει
ολόκληρη η κοινότητα.

3. Το όραμα: Έχει έρθει η ώρα
όπου το σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας (μαθητές, διδακτικό
προσωπικό και μη διδακτικό
προσωπικό, συγγενείς, διοίκηση)
οραματίζονται το μέλλον του
σχολείου. Είναι μια συναρπαστική
και δημιουργική διαδικασία που
κάθε σχολείο διεξάγει με ένα
μοναδικό
τρόπο.
Είναι
μια
σημαντική
στιγμή
επειδή
σηματοδοτεί
την
αρχή
του
μετασχηματισμού.

Ευαισθητοποίηση

Σχεδιασμός

Λήψη Απόφασης

4. Ιεράρχηση

προτεραιοτήτων: Σε αυτή τη
φάση αποφασίζονται οι πιο
επείγουσες προτεραιότητες και τα
σχετικά οράματα τα οποία
μοιράζεται το σύνολο της

Ιεράρχηση
προτεραιοτήτων

Το όραμα

Successful Educational Actions
Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED επεσήμανε και ανέλυσε
μια σειρά από Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις – δράσεις οι οποίες
αποδεδειγμένα αυξάνουν την ακαδημαϊκή επίδοση και βελτιώνουν την
κοινωνική συνοχή και τις στάσεις αλληλεγγύης σε όλα τα παρατηρούμενα
σχολεία.
Στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, η οποία
πραγματοποιήθηκε σε 14 χώρες, έχουν περιληφθεί στις κατευθυντήριες
γραμμές και συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση
της ακαδημαϊκής αποτυχίας και των ανισοτήτων στην εκπαίδευση.

1. Διαδραστικές Ομάδες
Οι διαδραστικές ομάδες είναι ένας
τρόπος οργάνωσης της τάξης που
μέχρι στιγμής έφερε τα καλύτερα
αποτελέσματα. Οι μαθητές όλης της
τάξης ομαδοποιούνται σε τέσσερις ή
πέντε μικρές ομάδες, οι οποίες είναι
όσο το δυνατόν πιο ετερογενείς σε
σχέση με το γνωστικό επίπεδο, το
φύλο, τη γλώσσα, τα κίνητρα και την
πολιτιστική καταγωγή. Κάθε ομάδα
δουλεύει με έναν εθελοντή ενήλικα.
Ο ενήλικας μπορεί να είναι μέλος
του προσωπικού του σχολείου,
γονιός ή ένας εθελοντής από την
κοινότητα.
Σκοπός
του,
να
ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις
ανάμεσα
στους
μαθητές.
Ο
δάσκαλος ετοιμάζει τόσες εργασίες

όσες είναι και ομάδες. Οι ομάδες
αλλάζουν δραστηριότητες κάθε 15 ή
20 λεπτά. Οι μαθητές κάνουν τις
εργασίες τους αλληλεπιδρώντας
μεταξύ
τους
μέσω
ισότιμου
διαλόγου. Ο ρόλος των ενηλίκων
είναι η ενίσχυση των ποιοτικών και
ισότιμων αλληλεπιδράσεων μεταξύ
των μαθητών, για να φέρουν σε
πέρας τις δραστηριότητές τους. Η
χρήση
διαδραστικών
ομάδων
διαφοροποιεί και πολλαπλασιάζει τις
αλληλεπιδράσεις και κάνει πιο
αποτελεσματικό τον χρόνο εργασίας.
Συνεπώς,
είναι
μια
μορφή
ομαδοποίησης χωρίς αποκλεισμούς
που βελτιώνει τα ακαδημαϊκά
αποτελέσματα, τις διαπροσωπικές
σχέσεις και τη συνύπαρξη.

2. Διαλογικές
Λογοτεχνικές
Συναντήσεις
Αφορούν τη συλλογική δημιουργία
νοήματος και γνώσης μέσω του
διαλόγου και επικεντρώνονται στις
πιο πολύτιμες δημιουργίες της
ανθρωπότητας, από τη λογοτεχνία
μέχρι την τέχνη και τη μουσική. Οι
άνθρωποι που συμμετέχουν στις
Συναντήσεις
έχουν
διαβάσει

προηγουμένως τις σελίδες που
έχουν
συμφωνηθεί.
Οι
συμμετέχοντες
εξηγούν
παραγράφους ή αποσπάσματα που
έχουν επιλέξει επειδή τους τράβηξαν
την προσοχή ή τους άρεσαν
ιδιαίτερα ή γιατί τους θύμισαν κάτι.
Στις συναντήσεις, ένας από τους
συμμετέχοντες αναλαμβάνει τον
ρόλο του συντονιστή ώστε να
υποβοηθεί και να ενθαρρύνει την
ίση συμμετοχή όλων των μαθητών.

Οι πιο δημοφιλείς Συναντήσεις είναι
οι
Διαλογικές
Λογοτεχνικές
Συναντήσεις όπου οι άνθρωποι
συναντώνται για να συζητήσουν και
να ανταλλάξουν ιδέες για ένα
κλασσικό λογοτέχνημα. Η επιλογή
του κλασσικού γίνεται λόγω του
γεγονότος ότι αυτά τα έργα
αναφέρονται στα πιο βασικά θέματα
της ζωής των ανθρώπων και
επομένως έχουν αντέξει στη
δοκιμασία του χρόνου, και επειδή
έχουν σπάσει τους φραγμούς της
πολιτιστικής ελίτ που θεωρούσαν
την κλασσική λογοτεχνία σαν
κληρονομιά
για
συγκεκριμένες
κοινωνικές ομάδες. Η πρόσβαση
στην κουλτούρα έχει επομένως
εκδημοκρατικοποιηθεί.
Οι
Διαλογικές
Λογοτεχνικές
Συναντήσεις φαίνεται ότι αυξάνουν
το λεξιλόγιο, βελτιώνουν τον
προφορικό λόγο, τη γραφή και την
αναγνωστική κατανόηση. Επίσης,
αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης της
εμπιστοσύνης,
του
αμοιβαίου
σεβασμού και της αλληλεγγύης. Οι
Διαλογικές
Λογοτεχνικές
Συναντήσεις
προσφέρουν
σημαντικές εμπειρίες που βοηθούν
στη βελτίωση των προσδοκιών και
στάσεων στην εκπαίδευση.

3. Εκπαίδευση
Οικογένειας
Η προσφορά κατάρτισης και
εκπαίδευσης είναι ανοιχτή στο
μαθητή, το διδακτικό προσωπικό, τις
οικογένειες και την κοινότητα. Οι
οικογένειες
εδώ
επικοινωνούν,
διαλέγονται και αποφασίζουν για το
είδος
κατάρτισης
που
θα
ακολουθήσουν, και τι θα αναλάβουν.
Οι
δραστηριότητες
κατάρτισης
μπορεί να ποικίλουν αλλά πάντοτε
έχουν στόχο την βελτίωση των
δεξιοτήτων και των βασικών
γνώσεων για τη ζωή στη κοινωνία
του σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι οι
οικογένειες έχουν την ευκαιρία να
βοηθήσουν τα παιδιά τους με την
εργασία για το σπίτι, να διαβάσουν
μαζί, να τα στηρίξουν σε θέματα του
σχολείου και ταυτόχρονα να

βελτιώσουν τις δεξιότητες τους και
τις ικανότητες απασχόλησης. Μερικά
παραδείγματα
Εκπαίδευσης
Οικογένειας στα σχολεία που
αποτελούν Μαθησιακές Κοινότητες
είναι: οι γλώσσες, η Τεχνολογία, τα
μαθηματικά, τα Οικονομικά, κλπ.
Η έρευνα INCLUD-ED κατέληξε στο
συμπέρασμα, ανάμεσα σε άλλα, ότι
τα σχολικά αποτελέσματα των
παιδιών και των εφήβων δεν
εξαρτώνται τόσο πολύ από το
εκπαιδευτικό
επίπεδο
της
οικογένειας
που
επιτεύχθηκε
προηγουμένως αλλά από το γεγονός
ότι και οι γονείς ακολουθούν μια
διαδικασία κατάρτισης. Αυτό αυξάνει
τη σημασία, τις προσδοκίες και την
αφοσίωση στην εκπαίδευση.

4. Εκπαιδευτική Συμμετοχή
οικογενειών
Προς εξασφάλιση της σχολικής επιτυχίας
όλων των μαθητών, οι οικογένειες και τα
μέλη της κοινότητας ενθαρρύνονται να
έχουν άμεση ανάμειξη στις διαδικασίες και
στους χώρους μάθησης του σχολείου
συμπεριλαμβανομένης και της τάξης. Οι
οικογένειες και η κοινότητα επίσης
λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων
που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών
τους. Αυτό επιτυγχάνεται βασικά με δύο
τρόπους:
• Με άμεση συμμετοχή σε Επιτυχημένες
Εκπαιδευτικές Δράσεις (βλ. 1, 2, 3) όπως και σε
άλλες μορφές διεύρυνσης του μαθησιακού
χρόνου, ειδικά σε μαθησιακές Βιβλιοθήκες και
ενθαρρύνοντας περισσότερη τη διαλογική
ανάγνωση και γραφή σε περισσότερους
χώρους.
• Με τη συμμετοχή στη διοίκηση και οργάνωση
του σχολείου μέσα από μικτές επιτροπές.

Αυτές οι επιτροπές (αποτελούνται
από
δασκάλους,
συγγενείς,
εθελοντές και μαθητές) έχουν την
ευθύνη της εκτέλεσης των αλλαγών
που αποφασίζονται από το σχολείο
στο στάδιο του οράματος.
Εγκεκριμένες από το συμβούλιο του
σχολείου, οι επιτροπές έχουν την
αυτονομία να σχεδιάζουν, να
προτείνουν και να αξιολογούν όλες
εκείνες τις προτεραιότητες που
έχουν
αποφασιστεί
ομόφωνα.
Μερικά
παραδείγματα
μικτών
επιτροπών
είναι:
μάθησης,
βιβλιοθήκης,
κατάρτισης,
εθελοντισμού,
συνύπαρξης,
υποδομής κλπ.

5. Διαλογικό Μοντέλο
για πρόληψη και
αντιμετώπιση
συγκρούσεων
Ο ισόνομος διάλογος και η ισότιμη
συμμετοχή όλων στην αναζήτηση
ομοφωνίας
αποτελούν
τις
θεμελιώδεις βάσεις γι’ αυτό το
μοντέλο.
Αποτελεί προληπτικό
μοντέλο
διότι
εμπλέκει
την
κοινότητα
καθορίζοντας
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με
την συνύπαρξη. Μέσα από ισότιμο
διάλογο, καθορίζονται – με ένα
κοινό και ομόφωνο τρόπο – οι

σχολικοί κανονισμοί που όλοι πρέπει να
τηρούν και οι διαδικασίες που θα
υιοθετηθούν
αν
παραβούν
τους
κανονισμούς. Με αυτό τον τρόπο, το
πλαίσιο της συνύπαρξης είναι αποδεχτό και
θεμιτό για όλους. Το μοντέλο ενθαρρύνει
συγκεντρώσεις και περισσότερους χώρους
διαλόγου όπου όλοι συμμετέχουν και όλα
τα επιχειρήματα ακούγονται εξίσου.
Ολόκληρη η κοινότητα δεσμεύεται να
δημιουργήσει ένα καλύτερο μαθησιακό
χώρο.

6. Διαλογική
παιδαγωγική κατάρτιση
εκπαιδευτικών
Για την ανάπτυξη Επιτυχημένων
Εκπαιδευτικών
Δράσεων,
είναι
σημαντικό να γίνεται κατάρτιση
βάσει
επιστημονικών
βασικών
θεωριών και τεκμηρίων από τη
διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η
μετατόπιση από τις εικασίες στις
αποδείξεις είναι σημαντική στην
εκπαίδευση. Για να το επιτύχουμε
αυτό, χρειάζεται να αναφερόμαστε
άμεσα στις πιο σχετικές θεωρητικές
πηγές
στον
κόσμο
και
σε
αποτελέσματα
του πιο υψηλού
επιπέδου Έρευνας στην εκπαίδευση.

Οι δάσκαλοι, συγκεκριμένα, πρέπει να
είναι έτοιμοι να γνωρίζουν πώς να
υποστηρίζουν το επάγγελμα τους και
να διαχωρίζουν τις απόψεις από την
επιστημονική γνώση. Παρομοίως, οι
δάσκαλοι να αρχίσουν να αξιολογούν
την κατάρτισή τους βάσει των
αποτελεσμάτων που παίρνουν από
τους μαθητές τους. Ένας τρόπος να το
επιτελέσουν αυτό είναι η οργάνωση
Διαλογικής
Παιδαγωγικής
Συγκέντρωσης. Η Γνώση οικοδομείται
μέσα από τα βιβλία που η διεθνής
επιστημονική
κοινότητα
έχει
επικυρώσει ως σημείο αναφοράς. Με
αυτό τον τρόπο
μαθαίνουν από
επικυρωμένες και πρωτογενείς πηγές,
αποφεύγοντας ερμηνείες, απόψεις και
δοκίμια άλλων συγγραφέων.

Διαλογική Μάθηση
Η διαλογική μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από ισότιμους διαλόγους, με
αλληλεπιδράσεις μέσω των οποίων η πολιτιστική νοημοσύνη είναι αποδεχτή
από όλους τους ανθρώπους. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις στοχεύουν στην
μετατροπή των προηγούμενων επιπέδων κατανόησης και του κοινωνικο –
πολιτιστικού πλαισίου σε αναζήτηση της επιτυχίας για όλους. Περαιτέρω, «η
Διαλογική Μάθηση είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων, αυξάνει τη βασική
μάθηση, ενθαρρύνει τη δημιουργία προσωπικού και κοινωνικού νοήματος.
Καθοδηγείται από βασικές αρχές και από εκείνες στις οποίες η ισότητα και η
διαφορά είναι συμβατές αξίες και αμοιβαία εποικοδομητικές.» (In Aubert,
A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R.; Racionero, S.; 2008, σ. 167)

Ο πυρήνας των Μαθησιακών
Κοινοτήτων και οι έξι Επιτυχημένες
Εκπαιδευτικές Δράσεις αποτελούν
την
Διαλογική
Μάθηση
που
βασίζεται σε επτά αρχές:

1 ΙΣΟΤΙΜΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Σε μια Μαθησιακή Κοινότητα η
δύναμη βρίσκεται πάντοτε στα
επιχειρήματα και όχι στην ιεραρχική
θέση του ατόμου που μιλά. Όλοι
πρέπει να έχουν την ευκαιρία να
μιλήσουν και να ακουστούν, άσχετα
από τη θέση που έχουν στο σχολείο,
την ηλικία τους, το φύλο, το επίπεδο
εκπαίδευσης ή κοινωνικής τάξης.

2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Αυτή
βρίσκεται
πέραν
της
παραδοσιακής
αντίληψης
της
νοημοσύνης και περιλαμβάνει την
έννοια πολλαπλών διαστάσεων της
ανθρώπινης αλληλεπίδρασης που
περιλαμβάνει
την
ακαδημαϊκή

νοημοσύνη, την πρακτική νοημοσύνη
και την επικοινωνιακή νοημοσύνη.
Όλοι διαθέτουν την πολιτισμική
νοημοσύνη
άσχετα
από
το
μορφωτικό τους επίπεδο, τη γλώσσα,
την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση
ή τα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής
τους ταυτότητας.

3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η εκπαίδευση δεν πρέπει να εστιάζει
στην προσαρμογή της κοινωνικής
πραγματικότητας του κάθε μαθητή
αλλά στον μετασχηματισμό του
γενικού πλαισίου του. Ένα σχολείο
που αποτελεί Κοινότητα Μάθησης
πρέπει να ενθαρρύνει όλα τα είδη
αλληλεπίδρασης που κάνουν πιθανές
τις αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων.
Όταν αυτές οι αλληλεπιδράσεις
στηρίζονται σε ισότιμο διάλογο,
βοηθούν
να
ξεπεραστούν
οι
ανισότητες.

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ
Σημαίνει ότι δημιουργείται ένας
τύπος μάθησης που βασίζεται στα
αιτήματα και τις ανάγκες των
ανθρώπων. Οσάκις το σχολείο
σέβεται τις κουλτούρες και τις
διαφορές
των
μαθητών,
διασφαλίζοντας την επιτυχία τους
στη μάθηση, οι μαθητές με τη
σειρά τους βρίσκουν ένα νέο
νόημα
στην
εκπαίδευση.
Μαθαίνοντας κάτι κοινωνικά
πολύτιμο, βοηθά επίσης στη
δημιουργία νοήματος.
5 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Η αλληλεγγύη συμβάλλει ώστε όλοι
οι μαθητές να τύχουν της ίδιας
μάθησης και να έχουν τα ίδια
αποτελέσματα, άσχετα από το
κοινωνικό, οικονομικό ή πολιτιστικό
τους υπόβαθρο.
Ο στόχος της
μέγιστης μάθησης για όλα τα

κορίτσια και τα αγόρια, επιδιώκει την
αλληλεγγύη.
Αυτό
σημαίνει
ότι
εισάγονται Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές
Δράσεις
που
ενθαρρύνουν
την
συνεργασία
παρά
την
ανταγωνιστικότητα και την αμοιβαία
συναίνεση παρά την επιβολή.

6 ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
Η πρόσβαση σε βασικές γνώσεις που
γίνεται μέσα από την επιστήμη και το
σχολείο είναι σημαντική για να
ενθαρρύνουμε τους μετασχηματισμούς.
Όταν μιλούμε για τη βασική διάσταση
αναφερόμαστε στη μάθηση εκείνων
των θεμελιωδών εργαλείων όπως ο
διάλογος, η κριτική σκέψη το
περιεχόμενο και οι δεξιότητες του
σχολείου που διαμορφώνουν τη βάση
της ζωής που εντάσσεται στη σημερινή
κοινωνία.

7 ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Πέραν της ομοιογενούς ισότητας και
της προάσπισης της διαφορετικότητας
που δεν λαμβάνει υπόψη την ισονομία,
η ισότητα των διαφορών είναι η
πραγματική ισότητα στην οποία
καθένας έχει το δικαίωμα να υπάρχει
και να ζει διαφορετικά και την ίδια ώρα
να τυγχάνει χειρισμού με τον ίδιο
σεβασμό και αξιοπρέπεια.
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