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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Η ενότητα αυτή καλύπτει βασικές και γενικές πτυχές των Μαθησιακών Κοινοτήτων.
Στοχεύει στην παρουσίαση του πλουραλισμού τους και στην τοποθέτησή τους εντός
του πλαισίου της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας. Η λειτουργικότητα των
Μαθησιακών Κοινοτήτων επεξηγείται μέσα από επιστημονικά δεδομένα και όχι μέσα
από εκπαιδευτικές απόψεις που βασίζονται σε υποθέσεις.
Οι Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές (SEAs) είναι πρακτικές που έχουν
αναγνωριστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Στην ενότητα αυτή γίνεται
αναφορά στον ρόλο που έπαιξαν στη βελτίωση της μάθησης αλλά και της
συνύπαρξης των μαθητών, τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών, σε συγκεκριμένα
σχολικά περιβάλλοντα.
Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό παρουσιάζει τις έννοιες και τις ιδέες που έχουν
αναπτυχθεί εκτενέστερα σε δημοσιεύσεις και επιστημονικά άρθρα, καθώς και αυτές
που επεξηγούνται στις παρουσιάσεις, τα σεμινάρια και τη φάση ευαισθητοποίησης
των Μαθησιακών Κοινοτήτων. Το περιεχόμενο αυτών των ενοτήτων βασίζεται σε
δημοσιευμένο υλικό που ασχολείται εις βάθος με το θέμα. Κάποιες από αυτές τις
πηγές περιέχονται στον δικτυακό τόπο της ερευνητικής ομάδας CREA (Community
of Research on Excellence for All).1

1.1.

Εισαγωγή στις Μαθησιακές Κοινότητες

Τα «Σχολεία ως Μαθησιακές Κοινότητες» είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα
που στηρίζεται σε ένα σύνολο Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών, οι οποίες
στοχεύουν στην προώθηση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής μεταμόρφωσης. Το
εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο ακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές θεωρίες, οι οποίες
δίνουν έμφαση σε δύο βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση στη
σύγχρονη κοινωνία: τις αλληλεπιδράσεις και τη συμμετοχή της κοινότητας.
Οι Μαθησιακές Κοινότητες εμπλέκουν όλους όσους ασκούν, άμεσα ή έμμεσα,
επιρροή στη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών, τόσο αγοριών όσο και κοριτσιών.
Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι εργάζονται στο σχολείο, μέλη οργανώσεων που
Ιστοσελίδα της CREA. Πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις: https://crea.ub.edu/index/
scientific-excellence/publications/ [ελέγχθηκε τον Δεκέμβριο 2017]]
1
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σχετίζονται με το σχολείο, τοπικοί οργανισμοί, καθώς και γονείς2, συγγενείς, φίλοι,
γείτονες και εθελοντές.
Η προτεινόμενη αυτή αλλαγή στοχεύει σε ένα ιδανικό σενάριο, στο οποίο το σχολείο
και η εκπαιδευτική κοινότητα ως ενιαίο σύνολο, δουλεύουν μαζί για να μετατρέψουν
τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης όλων των
αγοριών και των κοριτσιών. Η αλλαγή ξεκινά με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα
να συμμετέχει σε διάλογο και πρακτικές, που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα
και καταλήγει με την επίτευξη δύο στόχων: υπέρβαση της σχολικής αποτυχίας και
ενδυνάμωση του στοιχείου της κοινότητας και της ουσιαστικής συνύπαρξης.
Το ερευνητικό πρόγραμμα Μαθησιακές Κοινότητες ξεκίνησε σε μερικά σχολεία στην
Ισπανία το 1995. Πλέον υπάρχουν περισσότερα από 900 σχολεία που εφαρμόζουν
τις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ευρώπη, αλλά και σε πολλές χώρες
της Λατινικής Αμερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Εκουαδόρ, Μεξικό και
Περού). Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
(Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολεία για την
εκπαίδευση ενηλίκων) με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά (δημόσια, ιδιωτικά) και
μαθητές. Δεδομένου ότι ο αριθμός των σχολείων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα
αλλάζει ταχέως, συνιστούμε να συμβουλεύεστε τις ενημερωμένες πληροφορίες
στους δικτυακούς τόπους του προγράμματος. Οι πιο κάτω σύνδεσμοι παρέχουν
πληροφορίες για τα σχολεία που είναι Μαθησιακές Κοινότητες ανά τον κόσμο:
— Ευρώπη:
Erasmus+ Project Seas4All: http://seas4all.eu/
Erasmus+ Project Steps4Seas: https://www.step4seas.org/
— Ισπανία:
http://utopiadream.info/ca/centros-en-funcionamiento/llista_cda/
— Λατινική Αμερική:
http://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/escuelas/

Η πρώτη Μαθησιακή Κοινότητα ήταν ένα σχολείο ενηλίκων στην περιοχή La Verneda-Sant Martí. Ιδρύθηκε το 1978 όταν οι κάτοικοι της περιοχής La Verneda, στη
Βαρκελώνη (Ισπανία) δημιούργησαν ένα σχολείο, με στόχο να έχουν όλοι οι κάτοικοι
της περιοχής πρόσβαση και να μπορούν να απολαμβάνουν την εκπαίδευση. Ένα
άρθρο για το συγκεκριμένο σχολείο δημοσιεύθηκε το 1999 στο Harvard Education
Review, με τίτλο A School Where people dare to dream (Sánchez Aroca, 1999)
(Una escuela donde las personas se atreven a soñar). Ήταν η πρώτη φορά που

2

Ο όρος «γονείς» σε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει και τους κηδεμόνες.
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Τη δεκαετία του ‘90, η ερευνητική ομάδα CREA (Community of Researchers
on Excellence for All) στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης ξεκίνησε την εφαρμογή
των Μαθησιακών Κοινοτήτων σε σχολεία Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης
Εκπαίδευσης. Το ερευνητικό πρόγραμμα στηριζόταν στα αποτελέσματα ερευνών
της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και διακεκριμένων ειδικών σε διάφορους
τομείς από όλο τον κόσμο. Από τότε, και με την πάροδο του χρόνου, ο ενθουσιασμός
και η υποστήριξη για το πρόγραμμα έχουν διατηρηθεί αμείωτα, όπως επίσης και η
ουσιαστική συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, κυβερνήσεις και οργανισμούς. Ως
αποτέλεσμα, το πρόγραμμα κάνει πραγματικότητα την έρευνα και πλησιάζει όλο και
περισσότερο στη δημιουργία ενός ποιοτικότερου εκπαιδευτικού συστήματος και ενός
καλύτερου μέλλοντος για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους δασκάλους.
Στο ερευνητικό κέντρο CREA 3 συμμετέχουν περίπου 80 ερευνητές από
διάφορους κλάδους (Κοινωνιολογία, Οικονομικά, Εκπαίδευση, Ψυχολογία,
Βιολογία, Ανθρωπολογία, Επικοινωνία, Ιστορία, Νομική και Πολιτικές Επιστήμες),
οι οποίοι διαφέρουν ως προς τη χώρα καταγωγής καθώς και το πολιτισμικό,
θρησκευτικό και κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Η CREA δουλεύει στενά με
ερευνητές από μερικά από τα πιο εξέχοντα πανεπιστήμια στον κόσμο (μεταξύ
άλλων: Harvard, Wisconsin και Cambridge) και διοργανώνει σεμινάρια με
κορυφαίους ειδικούς. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται ο Paulo Freire, η Judith Butler, ο Michael Apple, ο John Searle και ο Jerome Bruner. Η CREA έχει
συντονίσει αρκετά ερευνητικά προγράμματα στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ένα από τα οποία είναι το INCLUD-ED, το οποίο θα
εξηγήσουμε πιο κάτω). Επίσης η CREA ηγείται ή έχει ηγηθεί 27 ευρωπαϊκών
προγραμμάτων του R+D National Plan. Κάθε κομμάτι της έρευνας συμμερίζεται
τον στόχο της ανάπτυξης τεκμηριωμένης γνώσης, που υποστηρίζει την υπόθεση
ότι τα αποτελέσματά της μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες. Ο Apple (2012), στο
βιβλίο του Can education change society? αναφέρεται στη δουλειά που κάνει η
ερευνητική ομάδα CREA:
Είναι επίσης παρόν στη δουλειά της CREA στη Βαρκελώνη, όπου εκπαιδευτικές
προσπάθειες με μετανάστριες καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη νέων συμμαχιών
που επιτρέπουν αμοιβαίο σεβασμό στις θρησκευτικές διαφορές, προσδίδουν
στις γυναίκες μια αίσθηση πολιτισμικής δύναμης και δημιουργούν τη δυνατότητα
για την εμπρόθετη δράση των γυναικών σε άλλους τομείς της ζωής τους. Είναι
επίσης πολύ εμφανές στις εξίσου δημιουργικές προσπάθειες της CREA με ομάδες
νέων και μειονοτήτων (Soler, 2011). Θα μπορούσαν να δοθούν και πολλά άλλα
παραδείγματα. Το να δίνουμε ορατότητα σε αυτές τις επιτυχίες, με άλλα λόγια να
είμαστε συμπορευτές σε αυτές τις κινητοποιήσεις, είναι μια πράξη αλληλεγγύης.
Είναι επίσης ένας σημαντικός τρόπος κατάρριψης της άποψης ότι λίγα πράγματα

3
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υπάρχουν που μπορούν να γίνουν και να αποφέρουν διαρκή οφέλη. Τίποτα δε θα
μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια (Apple, 2012, σελ. 158).

Στην παρούσα φάση, υπάρχουν σχολεία που είναι Μαθησιακές Κοινότητες σε
διάφορες πόλεις και διαφορετικές κοινωνίες (García, Lastikka, & Petreñas, 2013).
Υπάρχουν τόσο σε πόλεις και στα προάστιά τους, όσο και σε αγροτικές περιοχές.
Κάποια από αυτά τα σχολεία βρίσκονται σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά
κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα—φτώχεια, ανεργία και κοινωνικές αναταραχές—
και κάποια άλλα σε κοινότητες μεσαίας ή ανώτερης-μεσαίας κοινωνικής τάξης.
Επίσης υπάρχουν σχολεία στα οποία ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των
μαθητών δε γεννήθηκε στη χώρα όπου κατοικεί ή ανήκει σε ομάδα εθνοτικής
μειονότητας, συμπεριλαμβανομένων και των Ρομά. Αντιθέτως, κάποια άλλα σχολεία
έχουν ένα πολύ μικρό αριθμό μαθητών διαφορετικής εθνότητας ή εθνικότητας.
Το αρχικό κίνητρο που είχε το κάθε σχολείο για να υλοποιήσει μια μεταμόρφωση
ποικίλει. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε η ανάγκη αλλαγής λόγω των χαμηλών
ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων ή των φαινομενικά άλυτων κοινωνικών προβλημάτων.
Σε άλλες περιπτώσεις αποτέλεσε κίνητρο η επιθυμία βελτίωσης των ακαδημαϊκών
αποτελεσμάτων σε ένα ήδη ικανοποιητικό περιβάλλον, στο οποίο η συμμετοχή
της κοινότητας δε θα μπορούσε ποτέ να αποτελέσει πρόβλημα. Συνοψίζοντας, τα
υπάρχοντα σχολεία Μαθησιακών Κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο διαφέρουν σημαντικά
ως προς τις ανάγκες και τους στόχους τους, την παιδαγωγική, τις πεποιθήσεις και τις
προσεγγίσεις τους, καθώς και τις δομές διαχείρισης και στελέχωσης.
Στα σχολεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως είναι η φτώχεια επικρατεί
μια ατμόσφαιρα δυσαρέσκειας, όπου το αίσθημα της κοινότητας είναι άτονο ή τα
επίπεδα απουσιών είναι υψηλά και τα αποτελέσματα χαμηλά. Σε αυτά τα σχολεία οι
αλλαγές που υλοποιούνται μέσα από το πρόγραμμα των Μαθησιακών Κοινοτήτων
είναι πολύ πιο σημαντικές. Πάραυτα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Μαθησιακές
Κοινότητες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους τύπους σχολείων και σε όλα τα
περιβάλλοντα, για την επίτευξη υψηλότερης εκπαιδευτικής αριστείας, βελτίωση της
κοινωνικής συνοχής και καλλιέργεια των αξιών της κοινότητας.

1.2.

Η κοινωνία της πληροφορίας

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα η κοινωνία εξακολούθησε να
επηρεάζεται έντονα από τη βιομηχανοποίηση. Προς τα τέλη του αιώνα όμως, άρχισε
να αναδύεται ένας νέος τύπος κοινωνίας, στην οποία η πληροφορία είχε πρωταρχικό
ρόλο. Παρότι η μετα-βιομηχανική κοινωνία έχει πλέον εδραιωθεί, πολλές ιδέες γύρω
από τη μάθηση και τις καθημερινές εκπαιδευτικές διαδικασίες πηγάζουν από την παλιά
βιομηχανική αντίληψη. Επομένως, η σημαντικότερη πρόκληση του προγράμματος είναι
να βοηθήσει τα σχολεία να ανταποκριθούν στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας,
ενώ παράλληλα τους προσφέρει υποστήριξη στην κατανόηση της συμβολής των
επιστημονικών θεωριών του.
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Τα πιο κάτω σχήματα παρουσιάζουν ξεκάθαρα τη στενή συσχέτιση ανάμεσα στο
μορφωτικό επίπεδο και τις ευκαιρίες εργοδότησης. Στο σχήμα 1 φαίνεται ότι το μέσο
ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-28 για τα άτομα ηλικίας μεταξύ 25 και 64 ετών που είχαν
λάβει μέχρι και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ήταν 18,2%. Αυτό ήταν πολύ
υψηλότερο από το ποσοστό ανεργίας όσων είχαν λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση (6,6%)
(Eurostat, 2016) )4.

Σχήμα 1: Ποσοστό ανεργίας κατά μορφωτικό επίπεδο

Πηγή: Eurostat, 2016

Η συσχέτιση αυτή παρατηρείται όχι μόνο στα ποσοστά εργοδότησης, αλλά και
στο κύρος, τη σταθερότητα και το εισόδημα του επαγγέλματος. Στην ΕΕ οι μέσες
ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των εργαζομένων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
(€16.3) ήταν σχεδόν 50% υψηλότερες από τις αντίστοιχες των ατόμων με μέσο
4

Από: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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Ευτυχώς πλέον υπάρχει η επιστημονική γνώση για την αντιμετώπιση αυτής
της πρόκλησης. Στη βιομηχανική κοινωνία η επιτυχία ενός ατόμου ή οργανισμού
συνδεόταν με τη διαθεσιμότητα υλικών πόρων και την παραγωγή. Αντίθετα, στη
σύγχρονη κοινωνία η επιτυχία εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα πνευματικών πόρων
και πληροφοριών και την κατοχή δεξιοτήτων επιλογής και επεξεργασίας πληροφοριών
(Flecha, Gómez,& Puigvert, 2001). Η εκμάθηση επεξεργασίας και χρήσης
πληροφοριών είναι απαραίτητη και αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης.
Οι ευκαιρίες που θα έχουν τα παιδιά εξαρτώνται άμεσα από τα προσόντα που μπορεί
τελικά να αποκτήσουν και την ικανότητά τους να αξιοποιούν στο έπακρο έναν κόσμο
γεμάτο από πληροφορίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε πολλές μορφές στα διάφορα
μέσα ενημέρωσης, σε διάφορες γλώσσες και διαλέκτους.
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επίπεδο εκπαίδευσης (€11.3) και 70% πάνω από το επίπεδο που καταγράφηκε για
τους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (€9.6) (Eurostat, 2016)5.
Ακόμη ένα βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας είναι η ανάμειξη
πολλών κουλτούρων, θρησκειών, τρόπων ζωής, οικογενειακών μορφών, κοινοτικών
ταυτοτήτων και γλωσσών που γίνονται ολοένα και πιο ποικιλόμορφα. Έχουν επίσης
γίνει αλλαγές και στις εργασιακές πρακτικές, τις οργανωτικές δομές και τον τρόπο
που επιλέγουμε να αλληλοεπιδρούμε. Οι σχέσεις εξουσίας που στηρίζονται στην
εξουσία της βιομηχανικής κοινωνίας αμφισβητούνται και απορρίπτονται όλο και
περισσότερο, η εξειδικευμένη γνώση έχει χάσει το μονοπώλιό της και οι συνεργασίες
μεταξύ οργανισμών και μεγάλων εταιρειών αυξάνονται συνεχώς. Όσον αφορά τη
μάθηση, αυτή εξαρτάται όλο και λιγότερο από τα όσα διδάσκονται στην τάξη και
πλέον περιλαμβάνει τα όσα μαθαίνουν οι μαθητές σε πολλούς άλλους χώρους, όπως
οι σχολικές αυλές, οι σχολικές καντίνες, οι βιβλιοθήκες, τα προσκοπεία, οι δρόμοι,
τα σπίτια, το διαδίκτυο και άλλοι χώροι (Diez, Gatt & Racionero, 2011; Elboj, Puigdellívol, Soler, & Valls, 2002).
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις
αδυνατούν, προς το παρόν, να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες αλλαγές και
προκλήσεις που προκύπτουν και οι περισσότεροι από αυτούς εξακολουθούν να
εργάζονται με το αρχικό μοντέλο που κληρονομήθηκε από τη βιομηχανική κοινωνία. Για
πολλές δεκαετίες αποδείχθηκε ότι ενέργειες όπως ο διαχωρισμός ομάδων μαθητών/
τριών ανάλογα με το επίπεδο μάθησης, ο διαχωρισμός σε ξεχωριστές τάξεις και η
αποβολή από την τάξη ή το σχολείο δημιουργούν ανισότητες, καθώς και κοινωνικό
και εκπαιδευτικό αποκλεισμό.
Αν τα εκπαιδευτικά κέντρα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε μαθητής
αναπτύσσεται με επιτυχία μέσα στην κοινωνία της πληροφορίας, τότε θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη τόσο η τρέχουσα κατάσταση του κάθε μαθητή, όσο και
η κοινωνία στην οποία πιθανόν να ζουν σε μερικές δεκαετίες οι τωρινοί μαθητές.
Επομένως, οποιαδήποτε δράση προκύπτει, θα πρέπει να βασίζεται στην
τεκμηριωμένη εκπαιδευτική έρευνα, που είναι διαθέσιμη σήμερα.

1.3.

Επιστημονικές βάσεις των Μαθησιακών Κοινοτήτων

Οι παραδοσιακές πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, που εφαρμόζονται στα
σχολεία πρέπει να βασίζονται σε θεωρίες που προκύπτουν από έρευνες και που είναι
αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Οι Μαθησιακές Κοινότητες δεν
αποτελούν εξαίρεση και στηρίζονται σε θεωρίες και πρακτικές που έχουν αποδειχθεί
ότι είναι εκπαιδευτικά πετυχημένες.

5

Από: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Earnings_statistics
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Από υποθέσεις σε επιστημονικά δεδομένα
Ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους τα σημερινά σχολεία
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών και τις
προκλήσεις που παρουσιάζει η κοινωνία της πληροφορίας είναι ότι πολλές πρακτικές
και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται δε βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις και
γνώσεις. Επίσης, πολλές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και πρακτικές δε βασίζονται
σε θεωρίες που έχουν αναγνωριστεί ως αποτελεσματικές. Σε μια συνέντευξή του, ο
Ramón Flecha δήλωσε ότι η εκπαίδευση στην περίπτωση της Ισπανίας, σε πολλές
περιπτώσεις, έχει βασιστεί σε υποθέσεις.
«Για παράδειγμα, κάποιος λέει ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε την ιδέα της
“μάθησης με νόημα” του Ausubel και παρότι η ιδέα αυτή δεν υιοθετείται από
οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στον κόσμο, ούτε υποστηρίζεται
επιστημονικά, στην Ισπανία γίνεται δόγμα» (Casals, 2012: 21).
Οι εκπαιδευτικές δράσεις που βασίζονται σε υποθέσεις και όχι σε επιστημονικά
δεδομένα είναι ένα φαινόμενο που δεν εντοπίζεται μόνο στην Ισπανία, αλλά συμβαίνει,
σε διαφορετικό βαθμό, και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή6 θεωρεί την εκπαίδευση που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα ως μία
από τις βασικές στρατηγικές για επίτευξη των στόχων προτεραιότητάς της, στους
οποίους συμπεριλαμβάνονται η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και η μετάβαση στην αγορά εργασίας.

Προκειμένου να τροποποιηθούν αυτές οι τάσεις, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες
και δραστηριότητες δεν μπορούν να βασίζονται σε υποθέσεις υποτιθέμενων
εμπειρογνωμόνων, σε ευρέως διαδεδομένες bona fide (καλόπιστες) ιδέες, ή στις
γνώμες του διδακτικού προσωπικού. Μπορούν να βασίζονται μόνο σε ερευνητικά
δεδομένα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.
Στην εισαγωγή του βιβλίου Dialogical Learning in an Information Society των
Aubert et al. (2008), γίνεται μια ξεκάθαρη συσχέτιση με τον κλάδο της ιατρικής: «Τι
περιμένουμε από ένα γιατρό; Ότι θα μας παραχωρήσει τη θεραπεία που έχει αποδειχθεί
παγκοσμίως ως η πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση του προβλήματος υγείας
μας. Δε θέλουμε η θεραπεία να βασίζεται στην εμπειρία του/της, αλλά στην εμπειρία
εκατομμυρίων γιατρών από όλο τον κόσμο. Δε θέλουμε να χρησιμοποιούν θεωρίες
που ίσχυαν πριν σαράντα χρόνια, αλλά αυτές που καταρτίζονται σήμερα και που
χωρίς αμφιβολία, επωφελούνται από τις γνώσεις και τις διαδικασίες των προκατόχων
τους» (Aubert et al., 2008: 17).
Η κοινωνία της πληροφορίας έχει πρόσβαση στους διεθνείς πόρους, κάτι που
της επιτρέπει να διατηρεί στενή επαφή με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και την
έρευνά της στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής έρευνας. Αυτό δημιουργεί
6
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ένα αποτελεσματικό πλαίσιο αναφοράς, από το οποίο προέρχονται Πετυχημένες
Εκπαιδευτικές Πρακτικές.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα αποτελείται από διεθνούς φήμης
εμπειρογνώμονες που έχουν πετύχει καταξιωμένες δημοσιεύσεις. Είναι άνδρες και
γυναίκες, από διάφορα επιστημονικά πεδία σε κορυφαία ερευνητικά προγράμματα,
στα πιο έγκριτα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, που παράγουν έρευνα με τη
μεγαλύτερη επιρροή και τον μεγαλύτερο αντίκτυπο (τα επιστημονικά περιοδικά
παρουσιάζονται σε βάση δεδομένων σύμφωνα με τη φήμη και το επιστημονικό τους
κύρος).
Επιστημονική ανασκόπηση: Στον εκπαιδευτικό τομέα υπάρχει μεγάλος
αριθμός περιοδικών, σε πολλά από τα οποία δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με
εμπειρίες και πρακτικές στον συγκεκριμένο τομέα. Τα επιστημονικά περιοδικά
όμως, ακολουθούν διαδικασίες για τη διασφάλιση του κύρους, της επιστημονικής
εγκυρότητας και της καινοτομίας των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας τις
διαδικασίες αξιολόγησης από ομότιμους (οι κριτές αξιολογούν τα άρθρα χωρίς να
γνωρίζουν την ταυτότητα των συγγραφέων). Επί του παρόντος, τα περιοδικά που
έχουν τη μεγαλύτερη επιστημονική αναγνώριση είναι εκείνα που παρουσιάζονται
στο Journal Citation Report (JCR). Άρθρα σχετικά με τις Μαθησιακές Κοινότητες
και τις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές έχουν επίσης δημοσιευτεί σε
τέτοια περιοδικά όπως το European Journal of Education, Qualitative Inquiry ή
το Journal of Psychodidactics.
Τα επιστημονικά άρθρα είναι προσβάσιμα μέσα από εξειδικευμένες βάσεις
δεδομένων, όπως το ISI Web of Science ή το ERIC (Educational Resources Information Center). Επιπρόσθετα, το Journal Citation Report είναι μια
οργανωμένη συλλογή περιοδικών με τον υψηλότερο επιστημονικό αντίκτυπο,
που παρουσιάζονται στο ISI ή το ERIC και επικεντρώνεται στον τομέα της
εκπαιδευτικής έρευνας. Παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση σε περιοδικά μέσω
των προαναφερθέντων χώρων μπορεί να απαιτεί συνδρομή ή εγγραφή, ολοένα
και περισσότερα επιστημονικά περιοδικά είναι διαθέσιμα με ανοικτή πρόσβαση.
Αυτή είναι η περίπτωση του PLOS ONE7. , του πρώτου διεπιστημονικού περιοδικού
ανοικτής πρόσβασης στον κόσμο, το οποίο παρέχει μια πλατφόρμα στην οποία
δημοσιεύεται πρωτογενής έρευνα συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής
και επιβεβαιωτικής έρευνας. Με την ίδια φιλοσοφία, το SIOR 8 (Social Impact
Open Repository) είναι ένα αρχείο ανοικτής πρόσβασης στο οποίο εμφανίζεται,
κοινοποιείται και αποθηκεύεται ο κοινωνικός αντίκτυπος των αποτελεσμάτων της
έρευνας.

7
8

http://journals.plos.org/plosone/
http://www.ub.edu/sior/sior.php
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Ερευνητικά προγράμματα: Δεν έχουν όλα τα ερευνητικά προγράμματα ή τα
κομμάτια της έρευνας την ίδια επιστημονική εγκυρότητα. Πολλές δημόσιες διοικήσεις
ή ιδιωτικοί φορείς, όπως ιδρύματα, εταιρείες και ούτω καθεξής, αναθέτουν την
έρευνα σε άτομα εμπιστοσύνης, χωρίς όμως να αξιολογούν το επιστημονικό κύρος
του εν λόγω έργου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα μπορεί να
είναι προκατειλημμένα προς συγκεκριμένους πολιτικούς ή οικονομικούς στόχους
των χρηματοδοτών της έρευνας. Τα επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα
περιλαμβάνουν εξωτερικές αξιολογήσεις πριν από την έγκριση και τα σχέδια
επιχορήγησης αξιολογούνται όλο και περισσότερο. Στην Ευρώπη, το πολυετές
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020 (2014-2020)9 αποτελεί τη
σημαντικότερη υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων. Με προϋπολογισμό 80.000
δισεκατομμυρίων ευρώ, το Horizon 2020 προωθεί την έρευνα, την καινοτομία και την
ανταγωνιστικότητα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, οικονομικές και
περιβαλλοντικές προκλήσεις της ευρωsπαϊκής κοινωνίας.
Πιο κάτω παρουσιάζουμε το ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED, το οποίο
απέδειξε επιστημονικά τον αντίκτυπο των Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών
που εφαρμόζονται στις Μαθησιακές Κοινότητες. Το πρόγραμμα αυτό επιχορηγήθηκε
από το 6ο Πρόγραμμα Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένα από τα ερευνητικά
προγράμματα πριν από το Horizon 2020.

Το ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED
Στα πλαίσια του 6ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα,
υλοποιήθηκε το INCLUD-ED (Στρατηγικές για την Ένταξη και την Κοινωνική Συνοχή
στην Ευρώπη μέσω της Εκπαίδευσης, 2006-2011) το οποίο ήταν ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα για τη σχολική εκπαίδευση και για το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διέθεσε τους καλύτερους πόρους και επιστημονικά στοιχεία που υπήρχαν μέχρι τότε
από όλα τα Προγράμματα Πλαισίου. Επιπρόσθετα, το INCLUD-ED ήταν το μοναδικό
ερευνητικό πρόγραμμα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών που επιλέχτηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της απήχησης που είχε, ως ένα από τα 10 πιο
πετυχημένα ερευνητικά προγράμματα του Προγράμματος Πλαισίου10.

9
10

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ [ελέγχθηκε τον Μάρτιο 2016]
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-520_en.htm [ελέγχθηκε τον Δεκέμβριο 2017]
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Τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου: Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις που
αξιολογούν τα πανεπιστήμια με βάση, για παράδειγμα, την παραγωγή έρευνας, την
καινοτομία και την ποιότητα των δημοσιεύσεων. Μια από τις πιο γνωστές ταξινομήσεις
είναι το Academic Ranking of World Universities (ARWU). Πανεπιστήμια όπως
το Harvard, το Stanford, το MIT, το Berkeley ή το Cambridge, εμφανίζονται στην
κορυφή του κάθε καταλόγου. Οι ιστοσελίδες αυτών των πανεπιστημίων μας παρέχουν
πρόσβαση σε τρέχουσες και προτεινόμενες δραστηριότητες και στα προγράμματα
των ερευνητικών τους κέντρων, ομάδων και ερευνητών τους.
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Εικόνα 1: Το ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED

Το INCLUD-ED είχε διάρκεια 5 χρόνων (2006-2011) και υλοποιήθηκε από
μια κοινοπραξία, στην οποία συμμετείχαν 15 εταίροι από 14 διαφορετικές χώρες,
εμπλέκοντας περισσότερους από 100 ερευνητές. Τον συντονιστικό ρόλο του
προγράμματος είχε το ερευνητικό κέντρο CREA.
Το INCLUD-ED ανέλυσε τις εκπαιδευτικές στρατηγικές που συμβάλλουν στην
αντιμετώπιση των ανισοτήτων, ενώ παράλληλα προωθούν την κοινωνική συνοχή,
καθώς και εκείνες τις στρατηγικές που δημιουργούν κοινωνικό αποκλεισμό. Το
INCLUD-ED εξέτασε τις σχετικές με τα πιο πάνω θέματα βασικές θεωρίες και
ερευνητικές προτάσεις από όλο τον κόσμο. Εξέτασε επίσης τις εκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και τις δράσεις που γίνονται
στα σχολεία και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την εκπαιδευτική επιτυχία, τόσο
στη σχολική όσο και στην κοινωνική συνοχή, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που
μπορεί να παρουσιάζονται σε κάθε περιβάλλον. Συνολικά διενεργήθηκαν 22 έρευνες
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (case studies) και άλλες 6 μακροχρόνιες μελέτες,
των οποίων τα αποτελέσματα παρακολουθούνταν για τέσσερα χρόνια. Συγκεκριμένα
το πρόγραμμα εστίασε σε 5 ευάλωτες ομάδες: άτομα με αναπηρία, πολιτισμικές
μειονότητες, μετανάστες, παιδιά και γυναίκες και επικεντρώθηκε σε 4 τομείς που
σχετίζονται με τον αποκλεισμό: στέγαση, εργασιακή απασχόληση, υγεία και πολιτική
συμμετοχή.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του INCLUD-ED ήταν η προσέγγιση που
χρησιμοποιήθηκε και η οποία ακολουθεί την επικοινωνιακή μεθοδολογία (Flecha
& Soler, 2014). Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται από συνεχή διάλογο αφενός
μεταξύ των ερευνητών και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και αφετέρου
μεταξύ των ερευνητών και των πολυάριθμων κοινωνικών φορέων, ιδιαιτέρως των
ατόμων των οποίων η ομάδα μελετάται. Ο διάλογος επέτρεψε την ανταλλαγή, την
© CREA. Community of Research on Excellence for All
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Τα αποτελέσματα του INCLUD -ED παρουσιάστηκαν σε επιστημονικές
δημοσιεύσεις (πάνω από 60 άρθρα προστέθηκαν στο JCR και το SCOPUS και 36
άρθρα συμπεριλήφθηκαν σε άλλες βάσεις δεδομένων), στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
καθώς και σε άλλα fora σε διάφορους πολιτικούς χώρους, δημιουργώντας έτσι
ένα αξιοσημείωτο πολιτικό αντίκτυπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν συμπεριλάβει τα αποτελέσματα
του INCLUD-ED σε πολλά ψηφίσματα και ανακοινώσεις11. Στα έγγραφα αναφοράς,
συστήνουν την εφαρμογή των Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών (SEAs—
Successful Educational Actions) και των Μαθησιακών Κοινοτήτων. Μερικά από
αυτά τα ψηφίσματα παρουσιάζονται πιο κάτω:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 11 Μαΐου 2010, σχετικά με το
κοινωνικό πεδίο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης:
Προώθηση πετυχημένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για ένταξη όλων των μαθητών,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με ειδικές ανάγκες, με τη μετατροπή των σχολείων
σε μαθησιακές κοινότητες, στις οποίες αναπτύσσεται η αίσθηση της ένταξης και της
αμοιβαίας υποστήριξης και στις οποίες τα ταλέντα όλων των μαθητών αναγνωρίζονται.
Έλεγχος του αντίκτυπου τέτοιων προσεγγίσεων, εστιάζοντας στην αύξηση του ποσοστού
πρόσβασης και αποφοίτησης των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης. (European Union Council 2010: C 135)
Απ ό : h t t p: / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. d o ? u r i = O J : C:2010:135:0002:0007:ES:PDF
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http://creaub.info/included/impact/includ-ed-political-impact/ [ελέγχθηκε τον Ιανουάριο 2018]
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επαλήθευση και τη δημιουργία ισχυρότερων ερμηνειών καθ’ όλη τη διάρκεια της
έρευνας, κάτι που συνέβαλε στη μείωση της πιθανότητας λάθους και της επιρροής
προκαταλήψεων. Τέτοιου είδους θέματα αποτελούν συνήθως πρόβλημα στην
έρευνα που ασχολείται με ευάλωτες ομάδες.
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Ανακοινωθέν: Η αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του
σχολείου: μια βασική συμβολή στην ατζέντα Ευρώπη 2020, Ιανουάριος
2011:
Τα σχολεία ως «μαθησιακές κοινότητες» μοιράζονται ένα κοινό όραμα, βασικές
αξίες και στόχους για τη σχολική ανάπτυξη. Ενισχύουν τη δέσμευση των μαθητών, των
εκπαιδευτικών, των γονιών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων και υποστηρίζουν την
ποιότητα και την ανάπτυξη του σχολείου. Οι «μαθησιακές κοινότητες» εμπνέουν και
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να αναζητήσουν τη βελτίωση και να αναλάβουν
οι ίδιοι την ευθύνη των διαδικασιών της μάθησής τους. Επίσης δημιουργούν ευνοϊκές
συνθήκες για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και για παροχή βοήθειας
στους μαθητές που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο. (European Commission,
2011: 7).
Από: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0018:FIN:ES:PDF

Συστάσεις του Συμβουλίου, 28 Ιουνίου 2011, σχετικά με τις πολιτικές για
μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου:
Μετατρέποντας τα σχολεία σε μαθησιακές κοινότητες βασισμένες σε ένα κοινό
όραμα σχολικής ανάπτυξης, το οποίο συμμερίζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς,
χρησιμοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις όλων, και προσφέροντας ένα ανοικτό
και άνετο περιβάλλον, οι νέοι άνθρωποι εμπνέονται και ενθαρρύνονται να συνεχίσουν
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. (European Union Council 2011: C
191)
Απ ό : h t t p: / / e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v. d o ? u r i = O J : C:2011:191:0001:0006:ES:PDF

Eκτός από αυτά τα τρία ψηφίσματα, στα οποία η ΕΕ αναγνωρίζει τις Μαθησιακές
Κοινότητες, υπάρχουν ακόμη δύο αναγνωρισμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το πρώτο αφορά την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η απρόσκοπτη φοίτηση αυτών και των μαθητών
που ανήκουν σε πολιτισμικές μειονότητες, σε ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα
(European Parliament, 2009). Το δεύτερο ψήφισμα αφορά την ένταξη των Ρομά για
την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού προς
τους Ρομά και για να δοθεί προτεραιότητα στα σχέδια ένταξης που προάγουν την
εκπαιδευτική επιτυχία και συμβάλουν στη συμμετοχή των οικογενειών των μαθητών
Ρομά (European Parliament, 2011).

© CREA. Community of Research on Excellence for All

17

1.4. Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές (SEAs-Successful Educational
Actions)
Στο χώρο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας υπάρχουν διαθέσιμα σημαντικά
δεδομένα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς κάποιες εκπαιδευτικές
διαδικασίες παράγουν ανισότητα, αποτυχία και αναποτελεσματική χρήση πόρων,
ενώ άλλες παράγουν αποδοτικότητα, επιτυχία, ισότητα και αποδοτική χρήση πόρων.
Οι υποθέσεις είναι πιθανόν να προωθούν δραστηριότητες που δεν είναι αποδοτικές
ή δεν προάγουν την ισότητα, ενώ τα δεδομένα που βασίζονται σε έρευνα προωθούν
δράσεις που παράγουν καλύτερα αποτελέσματα, με ορθότερη χρήση των διαθέσιμων
πόρων.
Οι Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές (SEAs) ως όρος δεν είναι συνώνυμος με
τις «καλές πρακτικές», αφού ο δεύτερος συχνά χρησιμοποιείται για δραστηριότητες
που πιθανόν να έχουν πολύ λίγα επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι
συμβάλλουν στην επιτυχία. Ακόμη, οι «καλές πρακτικές» ή ακόμη και οι «καλύτερες
πρακτικές» κάποιες φορές επικεντρώνονται και λειτουργούν σε πολύ συγκεκριμένες
καταστάσεις. Αντιθέτως, οι Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές είναι έγκυρες και
βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα περιβάλλοντα και τις καταστάσεις. (Flecha, 2015).

Οι βασικές αρχές που διέπουν μια Πετυχημένη Εκπαιδευτική Πρακτική (SEA)
είναι:
1. Η πρακτική συμβάλλει στη σημαντική βελτίωση των ακαδημαϊκών
αποτελεσμάτων όλων των μαθητών.
2. Η πρακτική μπορεί να μεταφερθεί/εφαρμοστεί σε διάφορα περιβάλλοντα.
Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το πού εφαρμόζεται, επιφέρει θετικά
αποτελέσματα.
3. Τα δύο πιο πάνω στοιχεία έχουν αποδειχθεί από εΤα δύο πιο πάνω στοιχεία
έχουν αποδειχθεί από επιστημονική έρευνα που έλαβε υπόψη τις απόψεις
όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική κοινότητα.που έλαβε υπόψη τις
απόψεις όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική κοινότητα.
4. Τα τρία πιο πάνω στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί σε δημοσιεύσεις της διεθνούς
επιστημονικής κοινότητας.
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Σε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό συχνά γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα του
INCLUD-ED, τα οποία είναι διαθέσιμα για όσους εμπλέκονται επαγγελματικά στον
τομέα της εκπαίδευσης ή σε μελέτες κοινοτήτων στο http://creaub.info/included/
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Το πιο κάτω διάγραμμα δείχνει αύξηση του ποσοστού των μαθητών που
κατέκτησαν βασικές αναγνωστικές δεξιότητες σε ένα συγκεκριμένο σχολείο του
INCLUD-ED, κατά τη διάρκεια 5 χρόνων, μετά την εφαρμογή των Πετυχημένων
Εκπαιδευτικών Πρακτικών. Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική περίοδο, το ποσοστό
των μεταναστών μαθητών στο σχολείο σχεδόν τετραπλασιάστηκε. Το γεγονός
αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού δείχνει ότι το πολιτισμικό υπόβαθρο
των μαθητών έχει μικρότερη επιρροή στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα απ’ ότι η
εφαρμογή ή όχι των SEAs.

Σχήμα 2. Evolución en las competencias básicas en comprensión lectora

Πηγή: Ιστοσελίδα των Μαθησιακών Κοινοτήτων. [Ανακτήθηκε τον Δεκέμβριο 2017]

Οι Μαθησιακές Κοινότητες εφαρμόζουν τις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές
που αναγνωρίζονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και οι οποίες, όπως έχει
αποδειχθεί, συμβάλλουν στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης και της σχολικής
συνύπαρξης. Αυτές οι πρακτικές είναι:
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• 
Διαδραστικές Ομάδες
• 
Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις
• 
Εκπαίδευση Οικογένειας
• 
Εκπαιδευτική Συμμετοχή κοινότητας
• 
•

Διαλογικό Μοντέλο για πρόληψη και αντιμετώπιση συγκρούσεων

• 
Διαλογική παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών

Η αποδοτικότητα των πιο πάνω Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών
(SEAs) έχει αποδειχθεί με την εφαρμογή τους σε διαφορετικούς τύπους σχολείων,
που βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές και έχουν διαφορετικό προφίλ. Κάθε
πρακτική από μόνη της συμβάλλει στη βελτίωση της ακαδημαϊκής απόδοσης και
της συνύπαρξης των μαθητών και ο συνδυασμός όλων των πρακτικών αυξάνει
αυτά τα αποτελέσματα ακόμη περισσότερο. Κάποιες φορές όμως, δημιουργείται
μια σύγχυση με άλλες πρακτικές που φέρουν το ίδιο όνομα, αλλά δεν έχουν
υιοθετηθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Προκειμένου να αποφευχθεί
τέτοιου είδους σύγχυση, όπως επίσης και η χρήση συγκεκριμένων «ετικετών»
για πρακτικές που κάποιες φορές μπορεί να είναι ακόμη και αντιφατικές με
τις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές, οι ακόλουθες ενότητες επεξηγούν
λεπτομερώς την κάθε πρακτική. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται
διάγραμμα για διευκρίνιση, με τη χρήση παραδειγμάτων, του τι ακριβώς είναι η
πρακτική και τι όχι.
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