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ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Διαδραστικές Ομάδες ως μια από τις Πετυ-
χημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές (SEAs-Successful Educational Actions). Εξετάζο-
νται διάφοροι τρόποι οργάνωσης της τάξης σε ομάδες και δίνονται λεπτομέρειες για 
τους τρόπους, οι οποίοι προωθούν την ακαδημαϊκή επιτυχία. Για τον σκοπό αυτό, 
περιγράφονται και συγκρίνονται διάφοροι τρόποι οργάνωσης της τάξης σε ομάδες, 
με βάση τα στοιχεία του προγράμματος INCLUD-ED (2006-2011) γύρω από το θέμα 
αυτό. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και η επίδραση που έχει ο κάθε τρόπος οργάνωσης 
στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών.

Οι διαδραστικές ομάδες είναι ένας τρόπος οργάνωσης της τάξης, ο οποίος στηρί-
ζεται σε επιστημονικά δεδομένα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και έρχεται 
σε αντίθεση με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην τάξη, σε πολλά σχολεία και σε 
διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες. Παρατίθενται παραδείγματα για να διευκρινι-
στεί τι είναι, πώς λειτουργούν και τι δεν είναι οι διαδραστικές ομάδες.

6.1. Ομάδες στην τάξη

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει, εδώ και πολύ καιρό, εντοπίσει ποιος 
τρόπος οργάνωσης της τάξης είναι ο αποτελεσματικότερος για τη δημιουργία του 
μέγιστου δυνατού αριθμού ευκαιριών μάθησης για όλους, καθώς και ποιοι τρόποι 
οργάνωσης της τάξης οδηγούν συχνά στη σχολική αποτυχία και την κοινωνική ανι-
σότητα. 

Στα πλαίσια του αρχικού σταδίου του ερευνητικού προγράμματος INCLUD-ED 
μελετήθηκαν τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Μέρος της έρευνας αυτής στό-
χευε στον εντοπισμό των δομών οργάνωσης των μαθητών, σε διάφορα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά συστήματα και την αξιολόγηση της επίδρασης που μπορεί να έχουν 
τέτοιες δομές στις εκπαιδευτικές επιδόσεις. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα συνέ-
βαλε στην έρευνα και μετά από εξέταση των αποτελεσμάτων, εντοπίστηκαν τρεις 
τρόποι ομαδοποίησης των μαθητών: ανάμειξη, διαχωρισμός και ένταξη (mixture, 
streaming, inclusion).
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MIXTURE STREAMING INCLUSION

Βασίζεται σε Ίσες ευκαιρίες Διαφορετικότητα Ισότητα στα αποτελέσματα/
Ισότητα των διαφορών

Ομάδες Ετερογενείς Ομοιογενείς Ετερογενείς

Ανθρώπινο 
Δυναμικό

1 εκπαιδευτικός Περισσότεροι 
από ένας 

εκπαιδευτικός

Περισσότεροι από ένας 
εκπαιδευτικός

Μαζί ή 
χωριστά;

Μαζί Χωριστά Μαζί Χωριστά

1) Τάξεις μικτής 
ικανότητας

1 )  Ο ι 
δραστηριότητες 
τ η ς  τ ά ξ η ς 
οργανώνονται με 
βάση το επίπεδο 
ικανότητας

  a) I. Ο μ ά δ ε ς 
ι κανοτήτων  σε 
δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς 
τάξεις

  b) II. Ο μ ά δ ε ς 
ικανοτήτων στην 
ίδια τάξη

1) Τάξεις μικτής 
ικανότητας με 
ανακατανομή 
των πόρων

2) Διαχωρισμός 
τάξης  χωρ ίς 
αποκλεισμούς, 
μ ε  μ α θ η τ έ ς 
μ ι κ τ ώ ν 
ικανοτήτων

2 )  Ο ι  ο μ ά δ ες 
ε ν ί σ χ υ σ η ς 
κ α ι  σ τ ή ρ ι ξ η ς 
διαχωρίζονται από 
τη γενική τάξη 

ΠΗΓΗ : INCLUD-ED, 2009, σελ. 37

Υπάρχουν, επίσης, και άλλες έρευνες, όπως το ερευνητικό πρόγραμμα I+D, 
MIXSTRIN (CREA, 2009-2011), το οποίο αξιολογεί τον τρόπο και τον βαθμό στον 
οποίο χρησιμοποιούνται οι τρόποι ομαδοποίησης που ορίζονται από τη διεθνή επι-
στημονική κοινότητα ως ‘mixed’, ‘streaming’ και ‘inclusion’, για την οργάνωση των 
μαθητών στα σχολεία της Ισπανίας. Τα αποτελέσματα του προγράμματος MIXSTRIN 
χρησιμοποιήθηκαν ως θεωρητική βάση για το πρόγραμμα INCLUD-ED.

6.1.1. Ίσες ευκαιρίες πρόσβασης: Ανάμειξη (mixture)

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στον πιο κοινό τρόπο οργάνωσης 
τάξης στα σχολεία. Είναι η εικόνα μιας τάξης με 20-30 παιδιά της ίδιας ηλικίας. Η τάξη 
είναι ποικιλόμορφη, αφού υπάρχουν μαθητές διαφορετικών μαθησιακών επιπέδων, 
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που αντιμετωπίζουν διάφορες μαθησιακές προκλήσεις και που έρχονται από διάφορα 
πολιτισμικά, θρησκευτικά και οικογενειακά υπόβαθρα. Υπάρχει μόνο ένας εκπαιδευτι-
κός στην τάξη. Η διάταξη αυτή είναι αυτό που ονομάζεται εδώ ως ανάμειξη (mixture). 

Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος οργάνωσης της τάξης, όπου περιλαμβάνο-
νται όλοι οι μαθητές. Η τάξη είναι συνήθως ετερογενής όσον αφορά τα μαθησιακά 
επίπεδα και έχει μόνο έναν δάσκαλο. Αυτός ο τρόπος οργάνωσης στηρίζεται στην 
προσφορά ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση σε κάθε παιδί, ανεξάρτητα 
από το υπόβαθρό του ή τις προσωπικές του συνθήκες.

Στο σημείο αυτό προκύπτουν ερωτήματα: Είναι ικανός ένας εκπαιδευτικός να διδά-
ξει μόνος του, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, όλα τα παιδιά σε μια μικτή τάξη; 
Μπορεί ο εν λόγω εκπαιδευτικός να διαχειριστεί την ποικιλομορφία μιας μικτής τάξης, 
με τρόπο ώστε να δίνει διαρκώς την απαιτούμενη προσοχή σε κάθε παιδί; Τα παιδιά 
με δυσκολίες λαμβάνουν όλη την προσοχή που χρειάζονται από τον εκπαιδευτικό; 

Οι έρευνες δείχνουν ότι η μικτή ομάδα δεν επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να αντα-
ποκριθεί επαρκώς στη συνεχώς αυξανόμενη ποικιλομορφία των απαιτήσεων της 
τάξης. Συνεπώς, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι οι μαθητές που καταλα-
βαίνουν με σαφήνεια τον εκπαιδευτικό έχουν καλή απόδοση, ενώ αυτοί που έχουν 
κάποιες δυσκολίες, παλεύουν να ανταποκριθούν γιατί δεν καταλαβαίνουν. Έτσι οι 
τελευταίοι χάνουν το κίνητρό τους, αποσπώνται εύκολα και βαριούνται, ενώ κάποιες 
φορές δημιουργούν αναστάτωση. Στο τέλος οι μαθητές αυτοί μπορεί να σταματή-
σουν εντελώς τη μελέτη ή να εγκαταλείψουν το σχολείο. Λόγω αυτών των μειονεκτη-
μάτων προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι ομαδοποίησης: διαχωρισμός (streaming) 
και ένταξη (inclusion).

6.1.2. Χωρίζοντας το διαφορετικό: Διαχωρισμός (streaming)

Κάποιες χώρες, δίνοντας μια εναλλακτική για τις μικτές ομάδες και έχοντας ως 
πρόθεση να προσαρμοστούν στη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία της τάξης, 
ανέπτυξαν διάφορους τρόπους ομοιογενούς ομαδοποίησης. Οι τρόποι αυτοί ονομά-
ζονται streaming και ορίζονται ως μια προσέγγιση προσαρμογής του αναλυτικού προ-
γράμματος στις διάφορες ομάδες μαθητών με βάση τις ικανότητές τους στο σχολείο 
(European Commission, 2006, σελ. 19).

«Για παράδειγμα, σε μια συνηθισμένη τάξη με 24 μαθητές, κάποιες φορές 
ο εκπαιδευτικός θα δουλέψει με 17 από αυτούς που θεωρούνται «εύκολοι» σε 
συγκεκριμένα μαθήματα, ενώ ένας άλλος εκπαιδευτικός θα αναλάβει τους υπό-
λοιπους 7 που θεωρούνται «δύσκολοι» και που είναι συνήθως μετανάστες, μέλη 
μειονοτικών ομάδων, παιδιά που προέρχονται από υποβαθμισμένα περιβάλλοντα. 
Μια άλλη δυνατότητα ομοιογενούς ομαδοποίησης στηρίζεται στον μόνιμο διαχω-
ρισμό των μαθητών με βάση την επίδοσή τους σε κάθε μάθημα. Εάν ένα σχολείο 
έχει δύο ομάδες 24 μαθητών της ίδια ηλικίας, θα δημιουργηθεί μία τάξη με τους 
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24 που έχουν καλύτερες επιδόσεις και οι υπόλοιποι θα μπουν σε άλλη τάξη» 
(INCLUD-ED, 2011, σελ. 54).

Μια από τις πιο κοινές μορφές streaming είναι η ομαδοποίηση με βάση τα επίπεδα 
επίδοσης εντός και εκτός της τάξης σε μερικά ή όλα τα μαθήματα, με στόχο την ενσω-
μάτωση και διαχείριση της ποικιλομορφίας του μαθητικού πληθυσμού. Η αιτιολόγηση 
για αυτή την προσέγγιση είναι ότι η δημιουργία ομοιογενών ομάδων καθιστά ικανή την 
προσαρμογή της τάξης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή και την προσφορά 
μιας πιο προσαρμοσμένης διδασκαλίας. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται πιο πιθανό 
οι μαθητές να επωφεληθούν από μια εντατική διδασκαλία, ενώ οι μαθητές που θεω-
ρείται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μπορούν να επωφεληθούν από την ενίσχυση που 
παρέχεται. Υπάρχουν δύο βασικές μορφές ομοιογενών ομάδων: 

• Ομοιογενείς ομάδες εκτός της τάξης: Όταν σε μια τάξη μερικοί μαθητές αντι-
μετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από τους συμμαθητές τους, όσον αφορά 
την επίδοσή τους ή τη συμπεριφορά τους, συχνά βγαίνουν εκτός της τάξης 
για τα κύρια μαθήματα και τους προσφέρεται ενίσχυση σε αυτά. Όταν όμως 
ένα μάθημα δεν θεωρείται κύριο μπορούν να παραμείνουν στην τάξη. Στην 
ομαδοποίηση με βάση τα επίπεδα η τάξη χωρίζεται σε διαφορετικές ομά-
δες. Για παράδειγμα, στην ομάδα Α μπορεί να είναι οι μαθητές με «άριστες 
επιδόσεις», ενώ στην ομάδα Β αυτοί με «χαμηλές επιδόσεις». Σε αυτή την 
περίπτωση, για τα κύρια μαθήματα, η ομάδα Β βγαίνει από την τάξη είτε γιατί 
θεωρείται ότι οι μαθητές της συγκεκριμένης ομάδας δημιουργούν αναστάτω-
ση, είτε για να λάβουν ενισχυτική διδασκαλία.

• Ομοιογενείς ομάδες εντός της τάξης: Σε άλλες περιπτώσεις, οι μαθητές σχη-
ματίζουν ομοιογενείς ομάδες με βάση το μαθησιακό τους επίπεδο, αλλά παρα-
μένοντας στην ίδια τάξη. Έτσι χωρίζονται σε «αυτούς που τα καταφέρνουν 
καλύτερα» και σε «αυτούς που δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά». Αυτό συμβαί-
νει όταν το σχολείο έχει διαθέσιμο βοηθητικό προσωπικό, όπως για παράδειγ-
μα επιπλέον εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς ψυχολόγους. Ακολούθως, κάθε 
ομάδα ακολουθεί ένα διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα. Η ομάδα που αντι-
μετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες κάνει προσαρμοσμένες δραστηριότητες 
και οι μαθησιακοί της στόχοι είναι χαμηλότεροι. Η επιστημονική βιβλιογραφία 
αναφέρεται στην πρακτική αυτή ως ομαδοποίηση, σε μία τάξη, με βάση το 
μαθησιακό επίπεδο.

Οι διάφορες ομοιογενείς ομάδες παρουσιάζονται περιληπτικά στον πιο κάτω πίνακα:
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ΕΙΔΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΥΣ 
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Οργάνωση ομάδων 
μαθησιακών δραστηριο-
τήτων, ανάλογα με το επί-
πεδο επίδοσης

Η διδασκαλία προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες των 
μαθητών και στο ρυθμό μάθησής τους.

Μαθητές υψηλών και χαμηλών επιδόσεων ομαδοποιούνται ξεχω-
ριστά στην ίδια ή σε διαφορετικές τάξεις. 

Η ομαδοποίηση ανάλογα με την απόδοση χρησιμοποιείται συνή-
θως σε κύρια μαθήματα. Είναι πιο κοινή στη μέση εκπαίδευση και 
συχνά οδηγεί σε διαφορετικά αναλυτικά προγράμματα.

Η ομαδοποίηση αυτή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 
σχολική επιτυχία και την κοινωνική ένταξη. 

Οι ομαδοποιήσεις των μαθητών συχνά γίνονται με βάση τις προ-
σωπικές αποφάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι ομάδες χαμηλού επιπέδου, σε αντίθεση με τις ομάδες υψηλότε-
ρου επιπέδου, περιλαμβάνουν συνήθως ένα μεγαλύτερο ποσοστό 
μαθητών, που θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες. 

2.  Ομάδα ενίσ χυσης 
ή  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ς  π ο υ 
διαχωρίζεται από την 
κύρια τάξη

Οι ομάδες σχηματίζονται για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή για μαθητές που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.  

Οι μαθητές που επιλέγονται χωρίζονται από την τάξη τους, κάποιες 
φορές, για να λάβουν εκπαιδευτική στήριξη. 

Οι ομάδες που αποτελούνται από μαθητές που χρειάζονται ειδική 
εκπαιδευτική στήριξη, περιλαμβάνουν συνήθως μεγαλύτερο 
ποσοστό μαθητών με μεταναστευτικό και μειονοτικό υπόβαθρο, 
καθώς και αλλόγλωσσων μαθητών, σε σχέση με τη γενική τάξη. 

Μια πιθανή επίπτωση είναι ότι οι μαθητές που ανήκουν στις ομάδες 
στήριξης θα στιγματιστούν αρνητικά και μακροπρόθεσμα. Είναι 
επίσης πιθανόν να μειωθεί το μαθησιακό επίπεδο και οι στόχοι. 

3. Εξατομίκευση Αναλυτι-
κού Προγράμματος

Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στο μαθησιακό 
επίπεδο ενός συγκεκριμένου μαθητή ή μιας ομάδας μαθητών με 
τη μείωση του επιπέδου δυσκολίας στη διδασκαλία. 

Τέτοιου είδους απόφαση συνήθως λαμβάνεται για συγκεκριμένες 
ομάδες μαθητών, όπως είναι οι μαθητές ειδικής εκπαίδευσης, οι 
μετανάστες και οι αλλόγλωσσοι, που πρέπει να κατακτήσουν τη 
γλώσσα διδασκαλίας. 

4. Αποκλεισμός

Η επιλογή παρακολούθησης συγκεκριμένων μαθημάτων μπορεί να 
οδηγήσει σε κοινωνικές και ακαδημαϊκές ανισότητες στο μέλλον, 
λόγω των μειωμένων ευκαιριών που παρουσιάζονται σχετικά με 
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Η επιλογή της ακαδημαϊκής πορείας παρουσιάζει συσχέτιση με το 
κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας και τις προσδοκίες 
από τους μαθητές που αντιμετωπίζουν αποκλεισμό. 

Πηγή: INCLUD-ED, 2011, σελ. 47)
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Στο σημείο αυτό προκύπτει η εξής ερώτηση: Αφού συγκεκριμένοι μαθητές χωρί-
ζονται σε χαμηλότερα επίπεδα, όπως για παράδειγμα σε Ομάδα Β και Γ προκειμένου 
να λάβουν ενισχυτική διδασκαλία, για να μπορέσουν να φτάσουν το απαιτούμενο 
σχολικό επίπεδο, γιατί τα επίπεδα των μαθησιακών στόχων και του αναλυτικού προ-
γράμματος στην πραγματικότητα συχνά μειώνονται;

Στην πραγματικότητα, το σχολείο προσαρμόζει το αναλυτικό πρόγραμμα στις δια-
φορετικές ομάδες μαθητών του σχολείου ανάλογα με τις επιδόσεις τους (Wöbmann 
& Schütz, 2006). Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει αποδειχθεί, μέσα από πολλές δεκαε-
τίες, ότι το streaming προωθεί τη σχολική αποτυχία και τα προβλήματα συνύπαρξης 
(Oakes, 1985).

Ο Flecha (1990) στο βιβλίο του La Nueva Desigualdad Cultural (Η Νέα Πολι-
τισμική Ανισότητα) αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο με τίτλο Diversity through 
generalist education as a link to other inequalities, στην ανάλυση της συσχέτισης 
αυτής. Επίσης το 1992, ο Αμερικανός συγγραφέας Slavin, ιδρυτής του σχολικού 
προγράμματος Success For All, κατέληξε στο ακόλουθο συμπέρασμα: …οι ομάδες 
με βάση το επίπεδο ικανοτήτων πρέπει να τερματιστούν γιατί είναι αναποτελεσμα-
τικές, άχρηστες για πολλούς μαθητές και αναστέλλουν την ανάπτυξη του σεβασμού, 
της διαπολιτισμικής φιλίας και κατανόησης. Καταστρέφουν τις δημοκρατικές αξίες 
και συμβάλλουν σε μια στρωματοποιημένη κοινωνία (Braddock & Slavin, 1992).

Σύμφωνα και με παλαιότερη βιβλιογραφία σχετική με την ομαδοποίηση μαθητών, 
οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες συχνά υπερ-εκπροσωπούνται στις ομάδες μαθητών 
με χαμηλό επίπεδο. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Dewey, όπως και άλλοι συγγρα-
φείς, επεσήμανε ότι «διαιρώντας το σύστημα και δίνοντας στους άλλους, τους λιγό-
τερο τυχερούς, μια εκπαίδευση που επινοήθηκε κυρίως ως εξειδικευμένη κατάρτιση 
για εργασία, σημαίνει ότι αντιμετωπίζεις το σχολείο ως φορέα για τη μεταφορά 
παλιών ταξινομήσεων μεταξύ εργασίας και ευχαρίστησης, πολιτισμού και υπηρεσι-
ών, σώματος και πνεύματος, κυβερνώντων και καθοδηγούμενων τάξεων» (Dewey, 
1930, σελ. 372). Με άλλα λόγια, η εφαρμογή του streaming στην τάξη εξυπηρετεί 
τη μεταφορά και διαιώνιση συμπεριφορών κοινωνικού διαχωρισμού, μεταφέροντας 
αυτές στην τάξη, υπό τη μορφή του εκπαιδευτικού διαχωρισμού.

Η ομοιογενής ομαδοποίηση ή streaming έχει διάφορες επιπτώσεις (INCLUD-ED, 
2009, σελ. 26):

1. Επιπτώσεις στη μάθηση:

• Η ομοιογενής ομαδοποίηση δεν αυξάνει και μάλλον μειώνει τα γενικά επίπεδα 
και την ποιότητα των αποτελεσμάτων των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία 
που εφαρμόζεται.

• Οι ομοιογενείς ομάδες αυξάνουν τις διαφορές μεταξύ των μαθητών, όσον 
αφορά τις επιδόσεις τους.
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• Επωφελούνται οι μαθητές που έχουν καλύτερη επίδοση ή αυτοί των οποίων τα 
αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από την ομοιογένεια της ομάδας. 

• Οι ομοιογενείς ομάδες έχουν αρνητική επίδραση στη μάθηση και την επίδοση 
των μαθητών που έχουν χαμηλά αποτελέσματα, περιορίζοντας τόσο την ποιό-
τητα του αναλυτικού προγράμματος, όσο και τον ρυθμό μάθησης, ενώ παράλ-
ληλα μειώνεται και ο χρόνος που αφιερώνεται σε διδακτικές δραστηριότητες.

• Η ομοιογενής ομαδοποίηση μειώνει τις ευκαιρίες μάθησης και τις επιδόσεις 
των μαθητών, περιορίζοντας την ποιότητα του αναλυτικού προγράμματος, την 
ποικιλία και τον ρυθμό μάθησης.

• Η ομοιογενής ομαδοποίηση αυξάνει τον κίνδυνο της σχολικής αποτυχίας.

2. Επιπτώσεις στις προσδοκίες και την αυτοεκτίμηση των μαθητών:

• Η ομοιογενής ομαδοποίηση μειώνει τις προσδοκίες των ομάδων που θεωρού-
νται ότι θα έχουν χαμηλές επιδόσεις.

• Η ομοιογενής ομαδοποίηση μειώνει την ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση και τη γενι-
κή αυτοπεποίθηση.

• Η ομοιογενής ομαδοποίηση συμβάλλει στην κατηγοριοποίηση, τον διαχωρισμό, 
τον στιγματισμό και την κοινωνική διαστρωμάτωση.

3. Επιπτώσεις στους μαθητές κατά τη διαδικασία μάθησης:

• Η ομοιογενής ομαδοποίηση μετριάζει τη μάθηση και τα επιτεύγματα των μαθη-
τών, αφού περιορίζει τη θετική επίδραση που έχουν οι μαθητές με καλές επι-
δόσεις στους μαθητές με χαμηλότερα μαθησιακά επίπεδα. 

4. Επιπτώσεις στην κινητικότητα μεταξύ επιπέδων:

• Η ομοιογενής ομαδοποίηση μειώνει τις δυνατότητες κινητικότητας προς υψη-
λότερα επίπεδα καθώς και την ικανοποίηση που νιώθει κάποιος όταν ανήκει 
σε μια ομάδα.

5. Επηρεαζόμενοι μαθητές:

• Είναι πιο πιθανόν οι μαθητές από ευάλωτες ομάδες να τοποθετηθούν σε ομά-
δες χαμηλού επιπέδου.

• Ο διαχωρισμός μαθητών με αναπηρίες δεν βελτιώνει τα μαθησιακά τους απο-
τελέσματα, ενώ μειώνει τις ευκαιρίες τους για μάθηση. 



12 Εκπαίδευση στις Μαθησιακές Κοινότητες

Κ
ε

φ
α

λ
α

ιο
 6

© CREA. Community of Research on Excellence for All

6.1.3. Ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση και τα αποτελέσματα: Ένταξη 
(inclusion)

Στις προηγούμενες υπο-ενότητες εξετάσαμε την περίπτωση της τάξης στην 
οποία όλοι οι μαθητές είναι μαζί με έναν μόνο δάσκαλο, αλλά και την περίπτωση 
στην οποία οι μαθητές χωρίζονται σε ομοιογενείς ομάδες (με εκπαιδευτικούς 
ψυχολόγους, επιπλέον εκπαιδευτικούς κτλ), είτε εντός είτε εκτός της τάξης. Στο 
σημείο αυτό θα εξετάσουμε πώς οργανώνεται ο μαθητικός πληθυσμός με ετε-
ρογενή τρόπο. Η ανακατανομή και αναδιοργάνωση των υφιστάμενων πόρων 
είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος ανταπόκρισης στις ανάγκες του συνόλου των 
μαθητών, με αποτελεσματικότητα και χωρίς τον διαχωρισμό των μαθητών ανά 
μαθησιακό επίπεδο. Εάν υπάρχουν ειδικοί (εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, επιπλέον 
εκπαιδευτικοί κτλ) μπαίνουν στη γενική τάξη. Εάν οι μαθητές δουλεύουν σε ομά-
δες, αυτό γίνεται πάντα με τρόπο που προωθεί την ένταξη και σε ετερογενείς 
ομάδες. 

 «Οι ομάδες μαθητών που προωθούν την ένταξη είναι πολύ αποδοτικές, αφού 
ενισχύουν τη λειτουργική μάθηση (σε κάθε μάθημα) και επίσης βοηθούν τη συναισθη-
ματική ανάπτυξη και την καλλιέργεια μαθησιακών αξιών στους μαθητές» (INCLUD-ED, 
2011, σελ. 54).

Υπό αυτή την έννοια καταλαβαίνουμε ότι «οι εκπαιδευτικές δράσεις μιας εντα-
ξιακής προσέγγισης είναι αυτές που δίνουν την απαραίτητη υποστήριξη σε όλο τον 
μαθητικό πληθυσμό, διατηρώντας ταυτόχρονα ένα κοινό μαθησιακό περιβάλλον και 
αναδιοργανώνοντας τους διαθέσιμους πόρους» (INCLUD-ED, 2011, σελ. 56). Η έντα-
ξη προϋποθέτει:

• Απουσία διαχωρισμών.

• Χρήση των διαθέσιμων πόρων του σχολείου, με τρόπο που να επωφελούνται 
όλοι οι μαθητές από την ποικιλομορφία της τάξης.

• Ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, με την 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού και τη χρήση υλικών πόρων και ανθρώπινου 
δυναμικού με στόχο: Κανένα παιδί να μην μένει πίσω.

• Όχι μόνο την παροχή ίσων ευκαιριών, αλλά και την ισχυρή δέσμευση για ίσα 
αποτελέσματα για όλους τους μαθητές.  

Υπάρχουν πέντε μορφές ένταξης:
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ΜΟΡΦΕΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Τάξεις ετερογενών 
ι κ α ν ο τ ή τ ω ν  μ ε 
α ν α κ α τ α ν ο μ ή 
ανθρώπινων πόρων

Εξασφαλίζει την παροχή μεγαλύτερης στήριξης, μέσα από την ανακατανομή 
των πόρων στις γενικές τάξεις, που περιέχουν έναν ποικιλόμορφο μαθητικό 
πληθυσμό. Η στήριξη αυτή συχνά παρέχεται από το διδακτικό προσωπικό, 
αν και οι οικογένειες και η κοινότητα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην 
τάξη.

Έχει αποδειχθεί ότι οι Διαδραστικές Ομάδες είναι ένας πολύ αποτελεσματικός 
τρόπος εφαρμογής της τάξης ετερογενών ικανοτήτων με ανακατανομή των 
ανθρώπινων πόρων.

Στις Διαδραστικές Ομάδες η ετερογενής τάξη οργανώνεται σε μικρές και 
ετερογενείς ομάδες μαθητών. Στην κάθε ομάδα υπάρχει ένας ενήλικας 
(ένας εκπαιδευτικός και/ή εθελοντής) που προωθεί τις αλληλεπιδράσεις 
υποστήριξης μεταξύ των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός της τάξης αναλαμβάνει 
τη διαχείριση της τάξης και παρέχει επιπρόσθετη υποστήριξη όταν είναι 
απαραίτητο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η στήριξη που προέρχεται από αυτή την 
ανακατανομή, παρέχεται σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, όπως οι 
μαθητές που θεωρείται ότι χρειάζονται ειδική εκπαίδευση, οι μετανάστες, 
τα μέλη μειονοτικών ομάδων και οι μαθητές με δυσκολίες στη γλώσσα. Η 
στήριξη αυτή τους επιτρέπει να παραμείνουν στη γενική τάξη.

2. Inclusive split 

classes

Διαφορετικοί εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για διαφορετικές ετερογενείς 
ομάδες μαθητών. Μια inclusive split classroom (ετερογενής διαχωρισμός 
της τάξης σε συγκεκριμένα μαθήματα για να προσφερθούν καλύτερες 
ευκαιρίες μάθησης) μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα δύο 
ετερογενείς ομάδες μαθητών, με 12 μαθητές στην κάθε μία.

Αυτό γίνεται συχνά για συγκεκριμένα μαθήματα (π.χ. γλώσσες και 
μαθηματικά) και επιτρέπει μια διαφορετική οργάνωση της τάξης, καθώς 
και μείωση της αναλογίας μαθητών-εκπαιδευτικών.

3 . Ε π έ κ τ α σ η  τ ο υ 
μαθησιακού χρόνου

Η παροχή επιπρόσθετου μαθησιακού χρόνου ή επιπλέον εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων είναι μια πρακτική πιο κοινή για τους μαθητές που ζουν 
σε κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές ή ανήκουν σε κάποια μειονότητα.

Στην πράξη αυτό μπορεί να γίνει με την επέκταση του σχολικού ωραρίου. 
Οι μαθητές και οι οικογένειές τους μπορούν να λάβουν βοήθεια μέσα από 
στήριξη ή ιδιαίτερα μαθήματα στο σχολείο ή το σπίτι. Οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες μπορούν να προσφέρονται κατά τις περιόδους των 
διακοπών αλλά και καθ’ όλη τη σχολική χρονιά, μετά από τις ώρες του 
σχολείου..

4. Εξατομικευμένο 
α ν α λ υ τ ι κ ό 
πρόγραμμα με στόχο 
την ένταξη 

Το εξατομικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα με στόχο την ένταξη δεν 
προσανατολίζεται στη μείωση της αναμενόμενης μάθησης. Αντιθέτως, οι 
μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμόζονται για τη διευκόλυνση της μάθησης.



14 Εκπαίδευση στις Μαθησιακές Κοινότητες

Κ
ε

φ
α

λ
α

ιο
 6

© CREA. Community of Research on Excellence for All

5. Επιλογή ένταξης 

Η μάθηση δεν βασίζεται στις ικανότητες των μαθητών, αλλά στις 
προτιμήσεις και δεν οδηγεί σε αδιέξοδο.

Η τάξη που στοχεύει στην ένταξη δεν μειώνει τις μελλοντικές εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές ευκαιρίες των μαθητών, αλλά στην πραγματικότητα 
εγγυάται ίσες ευκαιρίες.

Πηγή: INCLUD-ED, 2009, σελ. 42-43.

Οι σχετικές επιπτώσεις μιας τάξης ένταξης είναι οι ακόλουθες (INCLUD-ED, 2011, 
σελ. 48):

1. Επιπτώσεις στην επίδοση: 

• Η διαλογική μάθηση μέσα από ετερογενείς ομάδες έχει ευεργετική επί-
δραση στην ακαδημαϊκή επίδοση τόσο των μαθητών που παραδοσιακά 
επιτυγχάνουν υψηλά αποτελέσματα, όσο και εκείνων που επιτυγχάνουν 
χαμηλότερα.

• Οι μαθητές που παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα επίδοσης, ωφελούνται από 
τους ρυθμούς εργασίας των ομάδων με καλύτερα αποτελέσματα.

• Όταν γίνεται ορθή οργάνωση της τάξης και των πόρων, οι μαθητές με αναπηρία 
και μαθησιακές δυσκολίες επιτυγχάνουν βελτιωμένα ακαδημαϊκά αποτελέσμα-
τα και αναπτύσσουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση σε τάξεις ένταξης, παρά όταν 
διαχωρίζονται από τη γενική τάξη.

• Η ένταξη των μαθητών με αναπηρίες δεν επηρεάζει αρνητικά την επίδοση των 
συμμαθητών τους και παρέχει νέες ευκαιρίες μάθησης για όλους.

2. Άλλες επιπτώσεις:

• Η σχέση μεταξύ ίσων ενισχύει τον αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή της διαφο-
ρετικότητας όσον αφορά την κουλτούρα, το φύλο, την αναπηρία και το επίπεδο 
μάθησης, καθώς και την αλληλεγγύη και το αίσθημα της συνεργασίας στον 
μαθητικό πληθυσμό.

• Η διαλογική μάθηση βελτιώνει τις πράξεις συνεργασίας και αλτρουισμού καθώς 
και τη γενικότερη συμπεριφορά.

• Στις ετερογενείς ομάδες, οι μαθητές με αναπηρία λαμβάνουν αυξημένη υπο-
στήριξη και εμπειρία και αυξημένες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση. Επομένως, 
αναπτύσσουν πιο ποιοτικές σχέσεις, βελτιωμένες κοινωνικές δεξιότητες, καθώς 
και δεξιότητες για να ζουν ανεξάρτητα στο μέλλον.
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Για περισσότερες πληροφορίες:

Molina, S., & Ríos, O. (2010). Including students with disabilities in Learning Com-
munities. Psychology, Society & Education, 2(1), 1-9

6.2. Διαδραστικές ομάδες

Όπως περιγράφεται πιο πάνω, οι Διαδραστικές Ομάδες είναι ένας τρόπος εφαρ-
μογής ομάδων ένταξης στην τάξη. Επιπρόσθετα, οι Διαδραστικές Ομάδες βασίζο-
νται στη διαλογική μάθηση και ακολουθούν τις εφτά αρχές της: ισότιμος διάλογος, 
πολιτισμική νοημοσύνη, μεταμόρφωση, εργαλειακή διάσταση, δημιουργία νοήματος, 
αλληλεγγύη και ισότητα των διαφορών (Aubert, Flecha, García, Flecha & Racionero, 
2008). Η επιστημονική έρευνα έχει επιβεβαιώσει τα αποτελέσματα των Διαδραστικών 
Ομάδων, τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά όπως είναι, μεταξύ 
άλλων, το Cambridge Journal of Education (Valls & Kyriakides, 2013) και το European 
Education Research Journal (García-Carrión & Díez-Palomar, 2015).

6.2.1. Χαρακτηριστικά και λειτουργία

Οι Διαδραστικές Ομάδες είναι ένας τρόπος οργάνωσης της τάξης σε μικρές 

ετερογενείς ομάδες, με ανακατανομή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.

Μικρές και ετερογενείς ομάδες: Κάθε ομάδα αποτελείται συνήθως από έξι 
ή εφτά μαθητές. Ενδεικτικά, το μέγεθος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των 
μαθητών της τάξης, τον αριθμό των ενηλίκων και τα κριτήρια που θέτονται από τους 
εκπαιδευτικούς. Η ετερογένεια είναι δεδομένη όσον αφορά το γνωστικό επίπεδο, τις 
δεξιότητες, το φύλο, την κουλτούρα, τη γλώσσα και ούτω καθεξής. Όσο μεγαλύτερη 
ετερογένεια υπάρχει τόσο το καλύτερο. Οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες 
ή με γλωσσικές προκλήσεις, επειδή για παράδειγμα γεννήθηκαν εκτός της χώρας, 
δεν αγνοούνται, αλλά αντιθέτως λαμβάνουν μέρος ενεργά στις ίδιες Διαδραστικές 
Ομάδες όπως και οι συμμαθητές τους (Molina, 2007).

Ανακατανομή των πόρων: Στις Διαδραστικές Ομάδες συμμετέχουν διάφοροι 
ενήλικες. Ο κάθε ένας από αυτούς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη μιας ομάδας με 
συγκεκριμένη δυσκολία ή συγκεκριμένο μαθησιακό επίπεδο, αλλά ενθαρρύνει τις 
αλληλεπιδράσεις στον ποικιλόμορφο μαθητικό πληθυσμό της κάθε ομάδας και υπο-
στηρίζει τη διαλογική μάθηση. Κάθε ομάδα δουλεύει με έναν ενήλικα. Ο ενήλικας 
μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού του σχολείου, ειδικευμένος εκπαιδευτικός 
επαγγελματίας, όπως για παράδειγμα ένας εκπαιδευτικός ή ένας εκπαιδευτικός ψυχο-
λόγος, ένας φοιτητής που αποκτά σχολική εμπειρία ή ένας εθελοντής από την κοι-
νότητα. Όπως πάντα, όσο μεγαλύτερη ετερογένεια υπάρχει τόσο το καλύτερο. Εάν 
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υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές κουλτούρες, εμπειρίες και ακαδημαϊκά επίπεδα, 
που επικοινωνούν με διαφορετικούς τρόπους, τότε η μάθηση βελτιώνεται.

Η εφαρμογή των Διαδραστικών Ομάδων απαιτεί τη βελτιστοποίηση των διαθέσι-
μων πόρων, έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των 
μαθητών, χωρίς να δημιουργείται η ανάγκη για διαχωρισμό. Η ανακατανομή του 
ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί τη χρήση του στην τάξη, με τρόπο που να προωθείται 
η ένταξη, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της μάθησης προς όφελος όλων.  

Πώς λειτουργούν;

Οι Διαδραστικές Ομάδες συχνά χρησιμοποιούνται στα κύρια μαθήματα όπως 
είναι οι γλώσσες (εθνική και ξένες) και τα Μαθηματικά, παρότι λειτουργούν απο-
τελεσματικά και σε άλλα μαθήματα, όπως είναι η Φυσική Αγωγή.

Με τους ομαδοποιημένους μαθητές και έναν ενήλικα σε κάθε ομάδα, το μάθη-
μα χωρίζεται σε σύντομες περιόδους των 15-20 λεπτών. Σε κάθε περίοδο, κάθε 
ομάδα αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες αυτές 
γίνονται κυκλικά, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος, κάθε μικρή ομάδα 
κάνει τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες, με διαφορετικό ενήλικα σε κάθε 
μία από αυτές. Δουλεύοντας με αυτό τον τρόπο η μάθηση επιταχύνεται μέσα 
από τον σημαντικά αυξημένο αριθμό αλληλεπιδράσεων που έχουν οι μαθητές, 
με ανθρώπους όμοιους αλλά και διαφορετικούς από τους ίδιους.
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Activity 4
15-20 minutes

P. Adult 4

Activity 3
15-20 minutes

P. Adult 3

Activity 1
15-20 minutes

P. Adult 1

Activity 2
15-20 minutes

P. Adult 2

Adult 
teacher 
in the 

classroom
P. Adult 5

Structure

Πίνακας 1. Διαδικασία δραστηριοτήτων στις Διαδραστικές Ομάδες

Όπως φαίνεται στο πιο πάνω διάγραμμα, η διαδικασία που ακολουθείται, για να 
γίνει το μάθημα με Διαδραστικές Ομάδες είναι η ακόλουθη:

• Κάθε παιδί στην ομάδα συμμετέχει σε σύντομες δραστηριότητες, οι οποίες 
διαρκούν 15-20 λεπτά. 

• Τα μέλη της κάθε ομάδας συνεργάζονται μέσω διαλογικών αλληλεπιδράσεων 
(ισότιμος διάλογος), για να ολοκληρώσουν τις μαθησιακές δραστηριότητες. 
Ενθαρρύνεται ο διάλογος που βασίζεται στη δύναμη της λογικής αιτιολόγησης 
και όχι στο πόσα ξέρει ή όχι ένα παιδί.

• Ο εκπαιδευτικός έχει τη γενική ευθύνη της τάξης και του μαθήματος, όσον 
αφορά τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, τη διαχείριση 
της τάξης και την παροχή υποστήριξης. 

• Τόσο το προσωπικό όσο και οι εθελοντές διατηρούν υψηλές προσδοκίες για 
τους μαθητές.

Το πιο κάτω παράδειγμα δείχνει τη δυναμική της λειτουργίας των Διαδραστικών 
Ομάδων, για ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 
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Ο εκπαιδευτικός για να εδραιώσει τη μάθηση έχει προετοιμάσει τέσσερις διαφο-
ρετικές δραστηριότητες γύρω από θέματα γλώσσας, με τα οποία ασχολήθηκαν στην 
τάξη κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. 

(1) Δραστηριότητα κατανόησης γραπτού λόγου: Εξετάζεται ένα σύντομο αφηγημα-
τικό κείμενο, το οποίο οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν ατομικά και μετά να σχολιά-
σουν το νόημά του. Ακολούθως, απαντούν διάφορες ερωτήσεις σχετικά με το κείμενο, 
τις οποίες διορθώνουν μαζί, συζητώντας μεταξύ τους.  

(2) Δραστηριότητα προφορικής έκφρασης: Χρησιμοποιώντας μια σειρά από πίνα-
κες που απεικονίζουν διάφορα αποσπάσματα από την Οδύσσεια, οι μαθητές πρέπει 
να θυμηθούν σε ποιο απόσπασμα αναφέρεται ο κάθε πίνακας και να εξηγήσουν τι 
ακριβώς συνέβη σε εκείνο το σημείο της ιστορίας. Κάθε μαθητής έχει έναν συγκεκρι-
μένο πίνακα και πρέπει να εξηγήσει στους υπόλοιπους τι συνέβη, χρησιμοποιώντας 
την εικόνα του. Η υπόλοιπη ομάδα ακούει προσεκτικά τα όσα λέει ο ομιλητής, δίνο-
ντας ιδιαίτερη προσοχή στις προτάσεις του, και ακολούθως κάνει σχόλια σχετικά με 
το λεξιλόγιο, τη φωνή, τον τόνο, τη στάση και ούτω καθεξής, καθώς και εισηγήσεις 
για βελτίωση της προφορικής έκφρασης.

(3) Δραστηριότητα γραπτής έκφρασης: Οι μαθητές γράφουν ένα σύντομο γράμμα 
στον Δον Κιχώτη από τη Μάντσα, για να προσπαθήσουν να τον πείσουν να σταματή-
σει να διαβάζει βιβλία για ιπποτισμό. Πρέπει να τον συμβουλεύσουν, εξηγώντας και 
αιτιολογώντας τα προβλήματα που προβλέπουν. Όταν τελειώσουν τα γράμματά τους, 
τα ανταλλάζουν και τα αλληλοδιορθώνουν, σχολιάζοντας τόσο τα θετικά όσο και τα 
αρνητικά στοιχεία στο γράψιμό τους. 

(4) Δραστηριότητα ορθογραφίας και λεξιλογίου: Η δραστηριότητα αυτή έχει τρία 
μέρη ως εξής: 1) Οι μαθητές γράφουν μια σύντομη ορθογραφία σε ένα αρχείο της 
Word στους φορητές υπολογιστές τους. Δουλεύοντας μαζί, πρέπει να διορθώσουν τις 
λέξεις που έχουν υπογραμμιστεί με κόκκινο ή πράσινο και να μάθουν από τους άλλους 
πώς να τις γράφουν σωστά. 2) Σχολιάζουν τις λέξεις που δεν ήξεραν τη σημασία ή την 
ορθογραφία τους και κοιτάζουν σε ένα διαδικτυακό λεξικό τη σημασία όσων λέξεων 
είναι άγνωστες σε όλους. 3) Οι μαθητές που βρίσκουν το νόημα μιας λέξης πρέπει 
πρώτα να σκεφτούν μια πρόταση χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη λέξη και μετά 
να την υπαγορεύσουν για ορθογραφία στους υπόλοιπους.

Το μάθημα έχει διάρκεια μιάμιση ώρα. Επομένως, κάθε δραστηριότητα διαρκεί 
μόνο 20 λεπτά. Πριν από το μάθημα ο εκπαιδευτικός καλωσορίζει τους εθελοντές. 
Κάθε εθελοντής είναι υπεύθυνος για μία από τις δραστηριότητες, γι’ αυτό χωρίζουν τις 
τέσσερις δραστηριότητες ανάλογα με την προτίμηση του κάθε εθελοντή. Οι εθελοντές, 
στο σημείο αυτό, διευκρινίζουν απορίες και αμφιβολίες που μπορεί να έχουν. Ακολού-
θως, ξεκινά το μάθημα με κάθε εθελοντή να κάθεται σε μια διαφορετική ομάδα. Ξεκι-
νούν τη δραστηριότητα με τα παιδιά και μετά βοηθούν, ενθαρρύνουν και παρακινούν 
τους μαθητές να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους. Μετά από 20 λεπτά, ο εκπαιδευτικός 
ζητά είτε από τους μαθητές να μετακινηθούν σε μια διαφορετική δραστηριότητα είτε 
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από τους εθελοντές να μετακινήσουν τη δραστηριότητά τους στην επόμενη ομάδα. 
Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες:

García-Carrión, R. & Díez-Palomar, J. (2015) Learning communities: 
Pathways for educational success and social transformation through interactive 
groups in mathematics. European Educational Research Journal, 14(2), 151-
166. 

Valls, R., & Kyriakides, L. (2013). The power of interactive groups: how diver-
sity of adults volunteering in classroom groups can promote inclusion and suc-
cess for children of vulnerable minority ethnic populations, Cambridge Journal 
of Education 43(1), 17-33.

6.2.2. Διαλογική Μάθηση στις Διαδραστικές Ομάδες

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι Διαδραστικές Ομάδες έχουν ως πυρήνα τους τα 
βασικά στοιχεία της αλληλεπίδρασης και του διαλόγου (διαλογική μάθηση). Συγγραφείς 
όπως οι Vygotsky, Bruner, Wells, Freire και Flecha (βλ. Ενότητα 2) θεωρούν τις αλληλεπι-
δράσεις και τον διάλογο ως εργαλεία που διαμεσολαβούν στη διαδικασία της μάθησης. 
Έτσι, οι Διαδραστικές Ομάδες μετατρέπονται σε υπο-κοινότητες αμοιβαίας μάθησης 
(Elboj & Niemela, 2010; García-Carrión & Díez-Palomar, 2015), που στοχεύουν στην 
κατανόηση που βασίζεται στις αξιώσεις της εγκυρότητας.

Κατανόηση 

Ο Pau και ο Toni, δύο μαθητές που συμμετέχουν σε Διαδραστικές Ομάδες, 
εξηγούν εδώ πώς προσπαθούν και βεβαιώνονται ότι όλοι κατανοούν το πρόβλημα. 

Pau: «Αλλά αντί να τους λέμε αυτό είναι έτσι κι έτσι κι έτσι, τους βοηθάς 
λέγοντας, εσύ, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό; Έτσι η ερώτηση συζητείται μέχρι να 
καταλήξουμε σε έναν καλό συμπέρασμα με έγκυρη αιτιολόγηση.»

Toni: «Ή αργότερα, αφού γίνουν διορθώσεις, υπάρχει κάποιος ή κάποια που 
δεν κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και δεν συμφωνεί.»

Pau: «Τότε πρέπει να πεις: «Είναι έτσι.» … και προσπαθούμε να τους 
κάνουμε να καταλάβουν ότι είναι έτσι, για μια σειρά από καλούς λόγους που 
τους παραθέτουμε.
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Η εγκυρότητα της αιτιολόγησης

Ένα παιδί που συμμετέχει στις Διαδραστικές Ομάδες λέει: «Μιλάμε όλοι μεταξύ μας 
και βλέπουμε εκεί με ποιο τρόπο οι άλλοι ήταν λάθος, μετά το εξετάζουμε, για να δούμε 
πού ήταν τα λάθη , για να μην τα επαναλάβουμε. Όλοι μιλάμε ο ένας στο άλλον πολύ 
ευγενικά, κανένας δε φωνάζει, κανένας δεν τσακώνεται.»

Οι ενήλικες συμμετέχουν στη βελτίωση των διαλογικών αλληλεπιδράσεων. Με την 
πολιτισμική τους νοημοσύνη συμβάλλουν στη διαδικασία μάθησης, στην ενδυνάμωση 
των σχέσεων αλληλεγγύης και βοηθούν στο να ξεπεραστούν τα στερεότυπα (Tellado 
& Sava, 2010; Valls & Kyriakides, 2013). Για παράδειγμα, συχνά συμμετέχουν στις 
Διαδραστικές Ομάδες μητέρες ή γιαγιάδες και βοηθούν τους μαθητές στην επίλυ-
ση προβλημάτων ή στην ολοκλήρωση των εργασιών ανάγνωσης, που ούτε οι ίδιες 
δεν θα μπορούσαν να διεκπεραιώσουν. Το έργο τους είναι να ενθαρρύνουν τους 
μαθητές να αλληλοβοηθούνται, με στόχο να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, και γι’ 
αυτό δε χρειάζεται να είναι ειδικοί σε ακαδημαϊκά θέματα. Σε πολλές περιπτώσεις, 
έχουν αρκετές γνώσεις, που υπό άλλες συνθήκες θα χαραμίζονταν, όπως συμβαίνει 
για παράδειγμα όταν συγγενείς μεταναστών μαθητών έχουν πολύ καλή γνώση της 
αγγλικής και/ή άλλων γλωσσών. Και πάλι, ο ρόλος τους είναι η ενίσχυση των ποιοτι-
κών και ισότιμων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών, για να ολοκληρώσουν τις 
δραστηριότητές τους.   

Ένα παράδειγμα εθελοντών που ενισχύουν τις αλληλεπιδράσεις:

Οι εθελοντές παροτρύνουν τους μαθητές να προσπαθήσουν να κάνουν παρεμβάσεις 
που θα βοηθήσουν τους άλλους να καταλάβουν καλύτερα πώς να λύσουν την κάθε 
άσκηση:

«Όχι, αλλά πες τους γιατί, εξήγα τούς το, μιλήστε μεταξύ σας, είναι καλά που ξέρεις 
την απάντηση, αλλά άσε και τους υπόλοιπους να πουν τι νομίζουν.» 

6.2.3. Εν συντομία: Τι είναι και τι δεν είναι μια Διαδραστική Ομάδα 

Για την αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και 
την εφαρμογή των Διαδραστικών Ομάδων, ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει τα χαρα-
κτηριστικά αυτής της Πετυχημένης Εκπαιδευτικής Πρακτικής, καθώς και τα χαρακτη-
ριστικά άλλων προσεγγίσεων με τις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ; ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;

1. Ένας τρόπος οργάνωσης της τάξης. 1. Μια μεθοδολογία.

2. Μικρές ετερογενείς ομάδες μαθητών με 
διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα, κουλτούρες, 
φύλα και τα λοιπά.

2. Ομάδες συνεργασίας.

3. Ομάδες στις οποίες οι σχέσεις μεταξύ των 
μαθητών δημιουργούνται μέσω του ισότιμου 
διαλόγου. 

3. Ευέλικτες ομάδες. 

4. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας ενήλικας, 
για παράδειγμα ένας εκπαιδευτικός, ένας 
συγγενής ή άλλος εθελοντής. Η μάθηση των 
μαθητών εξαρτάται περισσότερο από τις 
συνολικές αλληλεπιδράσεις με την κοινότητα, 
παρά από τις παραδοσιακές αλληλεπιδράσεις 
στην τάξη.

4. Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες με μόνο 
έναν ενήλικα ως σημείο αναφοράς, τον 
εκπαιδευτικό. 

5. Η συμμετοχή των εθελοντών στην τάξη 
προσφέρει βελτιωμένες ευκαιρίες μάθησης, 
ενώ αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών 
για μάθηση και δημιουργεί ένα όμορφο 
περιβάλλον εργασίας.

5. Μόνο για μαθητές με χαμηλά επίπεδα 
μάθησης, που προηγουμένως έβγαιναν εκτός 
τάξης.

6. Όλα τα παιδιά της ομάδας δουλεύουν με την 
ίδια δραστηριότητα.

6. Ομοιογενείς ομάδες με διαφορετικά επίπεδα 
μάθησης, χωρίς να βγαίνουν οι μαθητές εκτός 
της τάξης. 

7. Τόσο το προσωπικό, όσο και οι εθελοντές 
έχουν προσδοκίες για τους μαθητές.

7. Ετερογενείς ομάδες σε μία τάξη που περιέχει 
τους μαθητές με τις καλύτερες επιδόσεις.

8. Όλα τα παιδιά μαθαίνουν, ακόμα και 
αυτά που είναι ιδιαίτερα ικανά, γιατί το να 
βοηθάς τους άλλους αποτελεί εξάσκηση των 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων, κάτι που ενισχύει 
την εδραίωση της γνώσης, και φτάνει μέχρι 
το σημείο του να είναι κάποιος σε θέση να 
εξηγήσει σε άλλους.

8. Στις διαδραστικές ετερογενείς ομάδες 
δίνονται διαφορετικές εργασίες στα παιδιά με 
διαφορετικά επίπεδα μάθησης. 

9. Δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
μαθητών κατά την επίλυση των ασκήσεων. 

Πηγή: Ιστοσελίδα Μαθησιακών Κοινοτήτων (Ελέγχθηκε τον Απρίλη 2016).
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Επιπρόσθετα, ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει τον ρόλο του εκπαιδευτικού και του 
εθελοντή στις Διαδραστικές Ομάδες:

Οι ρόλοι:  

Εκπαιδευτικός Εθελοντής

• Οργανώνει την τάξη

• Καθορίζει τις ομάδες

• Προετοιμάζει τις δραστηριότητες

• Προετοιμάζει τα φύλλα αξιολόγησης

• Καθοδηγεί τους εθελοντές

• Καθορίζει τον χρόνο για τις δραστηριότητες

• Επιβλέπει τις Διαδραστικές Ομάδες

• Δεν είναι εθελοντής σε μια ομάδα, αλλά 
επιβλέπει όλες τις ομάδες

• Ολοκληρώνει το μάθημα με μια κοινή ιδέα για 
όλες τις Διαδραστικές Ομάδες

• Καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης

• Εξηγεί τη δραστηριότητα σε κάθε Διαδραστική 
Ομάδα

• Βοηθά τις αλληλεπιδράσεις στη Διαδραστική 
Ομάδα

• Βεβαιώνεται ότι όλοι συμμετέχουν

• Ενθαρρύνει και διδάσκει τη συνεργασία

• Βεβαιώνεται ότι τα παιδιά δεν ενοχλούν το ένα 
το άλλο και δεν αντιγράφουν

• Αναθέτει ρόλους (π.χ. ποιος θα εξηγήσει σε 
ποιον) 

• Επιβλέπει και στηρίζει 

• Μαζεύει τις δραστηριότητες από όλους και τις 
παραδίδει στον εκπαιδευτικό 

• Ενημερώνει τον εκπαιδευτικό για την εξέλιξη 
της δραστηριότητας 

• Συνεργάζεται για την αξιολόγηση

• Δεν είναι εκπαιδευτικός

6.2.4. Αποτελέσματα των Διαδραστικών Ομάδων

Οι Διαδραστικές Ομάδες αποτελούν παράδειγμα του πώς οι Πετυχημένες Εκπαι-
δευτικές Πρακτικές επιτυγχάνουν βελτίωση των αποτελεσμάτων στις διαφορετικές 
διαστάσεις μάθησης: τόσο στη λειτουργική μάθηση, όσο και στη βελτίωση της συνύ-
παρξης στην τάξη (Flecha, 2015, García-Carrión & Díez-Palomar, 2015).

Το πιο κάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν, με εξω-
τερικές αξιολογήσεις για τα μαθηματικά, σε μια συγκεκριμένη περίπτωση έρευνας 
από το πρόγραμμα INCLUD-ED, μετά την εφαρμογή των Διαδραστικών Ομάδων και 
άλλων πρακτικών, κατά την περίοδο 2006-2007.
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Βελτίωση των αποτελεσμάτων στην ικανότητα των Μαθηματικών 

Πηγή: Αποτελέσματα του INCLUD-ED 

Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε τέτοια αποτελέσματα πρέπει να επιστρέψουμε 
στις αρχές της διαλογικής μάθησης: Η περαιτέρω αριστεία επιτυγχάνεται μέσα από 
τον διάλογο. Μέσα από τον διάλογο και την αλληλεγγύη όλοι, ακόμη και όσοι προη-
γουμένως αντιμετώπισαν δυσκολίες, μαθαίνουν. Οι μαθητές που ήδη επιτυγχάνουν 
καλύτερα αποτελέσματα, μαθαίνουν επίσης περισσότερο, γιατί εξηγούν τα μαθήματα 
στους συμμαθητές τους. Η εξάσκηση αυτή στις μεταγνωστικές δεξιότητες συμβάλλει 
στην εδραίωση της γνώσης, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τις ικανότητες επικοινωνίας 
και την εφαρμογή των αξιών.  

Οι Διαδραστικές Ομάδες δημιουργούν ένα πολύ έντονο αίσθημα αλληλεγγύης στις 
καθημερινές πρακτικές, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με εξειδικευμένα εργαστή-
ρια ή μαθήματα για την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη αυτή μεταφέρεται από την τάξη 
στους διαδρόμους και την αυλή. Μέσα από την πάροδο του χρόνο, η βοήθεια που 
δίνουν ο ένας στον άλλο για να τελειώσουν τα μαθήματά τους, ενισχύει την αποτελε-
σματική συνύπαρξη στην τάξη και το σχολείο γενικότερα.

 

Ένα παράδειγμα εμπειρίας από το σχολείο Paideuterion:

Είναι αξιοσημείωτο στο επίπεδο του δημοτικού, όταν κάποιος τελειώνει την κατ’ 
οίκον εργασία και δεν περηφανεύεται ότι τέλειωσε πρώτος, αλλά ρωτά αν χρειάζεται 
κάποιος βοήθεια. Ένας εθελοντής είπε: «Τα παιδιά δουλεύουν με έναν απίστευτο ρυθμό, 
προσπαθούν να μην αφήσουν κάποια εργασία στη μέση και δεν επιτρέπουν σε κανέναν 
άλλο να κάνει τις εργασίες τους, αλλά αυτό βγαίνει φυσικά. Δε χρειάζεται να τους πω 
τίποτα. Δε χρειάζεται να τους πω να σιωπήσουν ή κάτι παρόμοιο. Είναι εκπληκτικό.»

Vázquez, T. & Cidoncha, G. (2011). ¿Este año hacemos grupos? Suplemento Escue-
la, 1,5.
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Ερευνητικό πρόγραμμα ChiPE: Αφήστε τα παιδιά να μιλήσουν

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό πρόγραμμα ChiPE (Children’s perso-
nal epistemologies: Capitalising children’s and families’ knowledge in schools towards 
effective learning and teaching) είχε ως στόχο τη δοκιμή των μεθόδων του INCLUD-ED. 
Συγκεκριμένα, η ομάδα ChiPE ήθελε να διαπιστώσει αν οι Πετυχημένες Εκπαιδευτικές 
Πρακτικές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περαιτέρω, η έρευνα 
στόχευε να ελέγξει αν η εφαρμογή των πρακτικών αυτών ενισχύει την προσωπική γνώση 
και τις πεποιθήσεις των μαθητών, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τις απόψεις άλλων 
μαθητών.  

Οι ερευνητές μελέτησαν έξι δημοτικά σχολεία στην Αγγλία και δύο στην Ισπανία, 
σε διάφορες τοποθεσίες, με ποικίλες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και εκπαιδευτικά 
επίπεδα. Συνολικά συμμετείχαν 14 εκπαιδευτικοί, 13 άλλοι ενήλικες και περίπου 350 
μαθητές. 

Τα πειράματα έδειξαν μια αντιστροφή της παραδοσιακής αναλογίας ομιλίας 
εκπαιδευτικού-μαθητή, με τους μαθητές να καλύπτουν περίπου το 80% του χρόνου ομιλίας 
και η συμμετοχή των μαθητών που ήταν παρόντες να φτάνει μέχρι και το 75%. Οι ομιλίες 
αυτές ήταν συνήθως σύνθετες και διαδραστικές, με τα παιδιά να αιτιολογούν τις απόψεις 
τους χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες πολιτισμικές γνώσεις. Η εμπλοκή αυτή διατηρήθηκε 
για περίπου μία ώρα.

Η ομάδα του προγράμματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα διαλογικό περιβάλλον 
που επικεντρώνεται στον μαθητή βελτιώνει τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, παράγει σύνθετες 
γλωσσικές δομές και ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους. 
Επιπλέον, η τεχνική αυτή φαίνεται να παράγει συζητήσεις γύρω από θέματα ηθικής, 
ταμπού ή/και δύσκολα θέματα, επηρεάζοντας θετικά τις κοινωνικές σχέσεις. Οι γονείς 
ήταν έντονα υπέρ και οι εκπαιδευτικοί εντυπωσιάστηκαν από τη συμμετοχή και τον 
ενθουσιασμό των μαθητών. 

Πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα ChiPE είναι διαθέσιμες στο: http://cordis.
europa.eu/result/rcn/175142_en.html
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