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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Η μάθηση επηρεάζεται από όλες τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα 
εντός και εκτός της τάξης. Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, παρατηρείται 
αύξηση του αριθμού και του είδους των αλληλεπιδράσεων που έχουν οι μαθητές 
με άλλους. Δεν μπορεί να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου μάθηση στην τάξη αν οι 
οικογένειες των μαθητών και η ευρύτερη κοινότητα δεν συμπεριλαμβάνονται στη 
διαδικασία και αν τα υπόβαθρα των μαθητών δεν εντάσσονται στη διαδικασία 
μάθησης. Τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία έχουν καταστήσει ξεκάθαρη τη 
σημασία της συμμετοχής της οικογένειας και της κοινότητας σε συνεργασία με 
τα σχολεία.

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις διάφορες μορφές εκπαιδευτικής συμμετοχής της 
κοινότητας και την πιθανή επίδραση που μπορεί να έχει η κάθε μια στην εκπαίδευση 
των παιδιών. Επίσης η ενότητα επικεντρώνεται στην προσέγγιση που έχει επιδείξει 
τα καλύτερα αποτελέσματα, η οποία είναι η προώθηση της εκπαιδευτικής 
συμμετοχής όλων στην κοινότητα των μαθητών: οικογένειες, γείτονες, μέλη τοπικών 
και πολιτισμικών ομάδων και συλλόγων, μη-διδακτικό προσωπικό, εθελοντές και 
άλλοι. Στο δεύτερο μέρος, περιγράφονται λεπτομερώς τρεις τρόποι εφαρμογής των 
Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών που εμπλέκουν την κοινότητα: η διαλογική 
ανάγνωση, η επέκταση του μαθησιακού χρόνου και οι Μικτές Επιτροπές.

8.1. Συμμετοχή της κοινότητας

Πολλές διεθνείς έρευνες των τελευταίων δεκαετιών απέδειξαν τα οφέλη της 
συμμετοχής της οικογένειας και της κοινότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Eps-
tein, 1983; García, 2002; Grolnick, Kurowski, & Gurland, 1999; Henderson & Mapp, 
2002; Hill & Taylor, 2004; Hoover-Dempsey et al., 2001; Pomerantz, Grolnick & Price, 
2005; Weiss, 2005). Το ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED εξέτασε τις σύγχρονες 
έρευνες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή της κοινότητας στα σχολεία 
βελτιώνει την επίδοση των μαθητών (INCLUD-ED, 2009, σελ. 45). Η συνεργασία με 
τις οικογένειες συμβάλλει στο να μετατραπούν οι σχέσεις με το σχολείο σε σχέσεις 
ισότητας, αλλά και στο να ξεπεραστούν οι ανισότητες στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα. 
Επιπλέον, η συμμετοχή αυτή είναι ιδιαίτερα επωφελής για ευάλωτες ομάδες 
μαθητών, όπως είναι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κοινωνικού και 
εκπαιδευτικού αποκλεισμού, αυτοί που ανήκουν σε μειονότητες και οι μαθητές με 
αναπηρίες (INCLUD-ED, 2009, σελ. 49).
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«Επίσης η συμμετοχή της κοινότητας στα σχολεία παίζει σημαντικό ρόλο στην 
υπέρβαση των ανισοτήτων φύλου στην εκπαίδευση, ιδίως μέσα από την εμπλοκή 
γυναικών που είναι συγγενείς των μαθητών, αλλά και άλλων γυναικών από την 
κοινότητα.» (INCLUD-ED, 2009, σελ. 51).

Ωστόσο, η γενική επίδραση αυτής της συμμετοχής στην εκπαιδευτική 
κοινότητα εξαρτάται τόσο από τον τρόπο, αλλά και από τον βαθμό στον οποίο 
πραγματοποιείται. Το ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED έχει εντοπίσει πέντε 
μορφές εκπαιδευτικής συμμετοχής της κοινότητας: ενημερωτική συμμετοχή, 
συμβουλευτική, συμμετοχή στις αποφάσεις, στην αξιολόγηση και την εκπαίδευση 
(INCLUD-ED, 2009). Από αυτούς τους τύπους συμμετοχής, οι τελευταίοι τρεις 
έχουν επιδείξει τη μεγαλύτερη επίδραση στη σχολική επιτυχία. Τα χαρακτηριστικά 
του κάθε μοντέλου συνοψίζονται πιο κάτω:

8.1.1. Μορφές συμμετοχής των οικογενειών στα σχολεία

Ενημερωτική 
συμμετοχή

Οι γονείς ενημερώνονται για τις σχολικές δραστηριότητες, τη 
λειτουργία του σχολείου και τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί..
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Οι γονείς δε συμμετέχουν στις πιο πάνω αποφάσεις του 
σχολείου..

Οι συναντήσεις γονέων γίνονται για την ενημέρωση των 
οικογενειών για αυτές τις αποφάσεις.

Συμβουλευτική 
συμμετοχή

Οι γονείς έχουν περιορισμένη επίδραση στη λήψη αποφάσεων. .

Η συμμετοχή γίνεται σε συνεννόηση με τις οικογένειες..

Οι γονείς συμμετέχουν μέσω των καταστατικών οργάνων του 
σχολείου.

Σ υ μ μ ε τ ο χ ή 
σ τ η  λ ή ψ η 
αποφάσεων

Τα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων με το να γίνονται εκπρόσωποι στα σώματα λήψης 
αποφάσεων.
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Τα μέλη των οικογενειών και της κοινότητας παρακολουθούν 
τη δέσμευση του σχολείου όσον αφορά τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα.

Σ υ μ μ ε τ ο χ ή 
σ τ η ν 
αξιολόγηση

Τα μέλη των οικογενειών και της κοινότητας συμμετέχουν στις 
διαδικασίες μάθησης, βοηθώντας στην αξιολόγηση της σχολικής 
προόδου των παιδιών.

Τα μέλη των οικογενειών και της κοινότητας συμμετέχουν στη 
γενική αξιολόγηση του σχολείου.

Εκπαιδευτική 
συμμετοχή

Τα μέλη των οικογενειών και της κοινότητας συμμετέχουν στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών, τόσο κατά τη 
διάρκεια του σχολικού ωραρίου, όσο και μετά το σχολείο..

Τα μέλη των οικογενειών και της κοινότητας συμμετέχουν σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
τους.

Πηγή: (INCLUD-ED, 2009, σελ. 54)
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Ενημερωτική συμμετοχή και συμβουλευτική συμμετοχή

Τόσο η ενημερωτική συμμετοχή όσο και η συμβουλευτική συμμετοχή είναι οι πιο 
κοινές μορφές συμμετοχής που εντοπίζονται στα σχολεία: οι οικογένειες καλούνται 
σε ενημερωτικές συναντήσεις (ενημερωτική συμμετοχή) ή σε γενικές συναντήσεις για 
παροχή συμβουλών (συμβουλευτική συμμετοχή).

Η αυστηρώς ενημερωτική συμμετοχή δεν περιλαμβάνει εμπλοκή των γονιών στη 
λήψη αποφάσεων. Περιορίζεται στην απλή μετάδοση πληροφοριών και αποφάσεων 
που έχει λάβει το προσωπικό του σχολείου, σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών 
τους. Η συμβουλευτική συμμετοχή συνήθως γίνεται μέσω των ομάδων σχολικής 
διοίκησης, όπως είναι το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο οι οικογένειες εκπροσωπούνται. 
Σε πολλές περιπτώσεις ο ρόλος τους σε αυτά τα όργανα περιορίζεται στην απλή 
έκφραση της γνώμης τους ή στην έγκριση ή απόρριψη προτάσεων του σχολείου. Οι 
διαθέσιμες θέσεις για εκπροσώπους οικογενειών σε επίσημες διαδικασίες μπορεί 
να είναι περιορισμένες και επίσης κάποιες φορές η σχολική διοίκηση δεν είναι 
υποχρεωμένη να ζητήσει τη συμβολή των εκπροσώπων αυτών. Ορισμένες έρευνες 
δείχνουν ότι η διαδικασία είναι απρόσιτη για κάποιους γονείς και συχνά οι εκπρόσωποι 
είναι κυρίως άτομα με συγκεκριμένο μορφωτικό επίπεδο.

Αυτές οι δύο μορφές συμμετοχής έχουν ελάχιστες πιθανότητες να επηρεάσουν 
θετικά την επιτυχία των μαθητών. Όμως, οι άλλες μορφές συμμετοχής που 
παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα, καθιστούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
προσιτή σε όλη την κοινότητα και δείχνουν σημαντική επίδραση στα ακαδημαϊκά 
αποτελέσματα, τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή.

Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων περιλαμβάνει τη συμμετοχή της οικογένειας 
και της κοινότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με θέματα του 
σχολείου. Τα θέματα αυτά δεν αφορούν εξωτερικές διαδικασίες, αλλά εσωτερικές 
και θέματα όπως για παράδειγμα οι προτεραιότητες της σχολικής μονάδας, οι 
κανονισμοί του σχολείου, οι δραστηριότητες εκτός του σχολικού χρόνου και τα 
λοιπά.

Με αυτού του είδους τη συμμετοχή, δημιουργούνται νέοι χώροι, στους οποίους οι 
οικογένειες και άλλα άτομα της κοινότητας αισθάνονται ελεύθεροι να μιλήσουν, να 
εκφράσουν τις απόψεις τους, να συζητήσουν και να επιτύχουν συναίνεση με άλλους, 
συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού, σχετικά με την εκπαίδευση που επιθυμούν 
για τα παιδιά τους. Επιπλέον, η εφαρμογή αυτού του είδους συμμετοχής, επιτρέπει 
τη συμμετοχή των οικογενειών και της εκπαιδευτικής κοινότητας στη δημιουργία και 
επίβλεψη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σχολείο και των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν από αυτές. Ο ισότιμος διάλογος είναι απαραίτητος για τη συμμετοχή στη 
λήψη αποφάσεων. Αυτό που έχει σημασία είναι τα επιχειρήματα και όχι η θέση ή το 
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κύρος του ατόμου που διαλέγεται. Έτσι υπάρχουν διαδικασίες δημόσιας συζήτησης, 
στις οποίες ο διάλογος στοχεύει στην τελική συναίνεση, όσον αφορά τις καλύτερες 
επιλογές που υπάρχουν, για την εκπαίδευση των παιδιών.

Οι συνελεύσεις των συγγενών των μαθητών είναι ένα παράδειγμα συμμετοχής 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων: μια δημοκρατική οργάνωση που ενθαρρύνει 
όλα τα μέλη της κοινότητας να πάρουν αποφάσεις για ερωτήματα σχετικά με τη 
λειτουργία του σχολείου.

Περισσότερες πληροφορίες για παραδείγματα συνελεύσεων συγγενών:

Asamblea del Colegio Andalucía (Sevilla): 

http://aecgit.pangea.org/pdf/27jornadas/CEIP_ANDALUCIA%20_Sevilla.pdf

(ελέγχθηκε τον Απρίλιο 2016)

Συμμετοχή στην αξιολόγηση

Αυτή η μορφή συμμετοχής περιλαμβάνει οικογένειες και άλλα μέλη της κοινότητας 
στη διαδικασία αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτικών διαδικασιών των μαθητών, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του αναλυτικού προγράμματος και της μάθησης, 
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όσο και του σχολείου ως σύνολο. Η συμμετοχή τους σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη 
διαφορετικές απόψεις, για την ανάπτυξη του κάθε μαθητή και για τα αποτελέσματα 
του σχολείου. Αυτές οι συλλογικές αξιολογήσεις οδηγούν στην καθημερινή βελτίωση 
των δραστηριοτήτων που γίνονται στις τάξεις και το σχολείο.

 

Κέντρο εκπαίδευσης παιδιών Laakavuori, Ελσίνκι, Φιλανδία

«Το κέντρο εκπαίδευσης παιδιών Laakavuori βρίσκεται στο Ελσίνκι στη Φιλανδία. 
Ένα ποσοστό 52% από τα 67 παιδιά που φοιτούν σε αυτό είναι μετανάστες. Το κέντρο 
δουλεύει μαζί με το δημοτικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η επικοινωνία είναι 
ζωτικής σημασίας για την κατανόηση και το σύνθημά τους είναι: «Διαπραγμάτευση, 
διαπραγμάτευση και διαπραγμάτευση». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια από τις πολλές 
υπευθυνότητες που έχουν οι οικογένειες στο κέντρο είναι η κατάρτιση εξατομικευμένων 
σχεδίων για μαθητές προσχολικής ηλικίας, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. 
Εκτός από αυτό, το σχολείο και οι οικογένειες είναι επίσης μέρος μιας ολοκληρωμένης 
διαδικασίας αξιολόγησης της μάθησης και άλλων σχετικών θεμάτων για τη λειτουργία 
του κέντρου.» (Lastikka & García Carrión, 2012) 

LLastikka, A.L.,& García Carrión, R. (2012). Participación de las familias en el curri-
culum y la evaluación. Cuadernos de Pedagogía, 429, 62-63.

Εκπαιδευτική συμμετοχή

Στις Μαθησιακές Κοινότητες, οι οικογένειες και άλλα μέλη της κοινότητας 
συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες μάθησης των παιδιών, όπως για παράδειγμα 
στις τάξεις κατά τις σχολικές ώρες, σε δραστηριότητες εκτός του σχολικού ωραρίου 
και σε δικές τους εκπαιδεύσεις (σε μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους). 

Αυτή η μορφή συμμετοχής σημαίνει τη διαθεσιμότητα περισσότερου ανθρώπινου 
δυναμικού, που υποστηρίζει τις διαδικασίες μάθησης των παιδιών, ενεργοποιεί 
δράσεις και  συμπεριφορές ένταξης, οι οποίες στη συνέχεια συμβάλλουν στη βελτίωση 
των επιδόσεων και της σχολικής συνύπαρξης. Επίσης ενισχύει το ενδιαφέρον και τις 
προσπάθειες ολόκληρης της κοινότητας για τη μάθηση, προωθώντας τη βελτιωμένη 
μάθηση για όλους, όπως περιγράφεται πιο κάτω.

Η επίδραση της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, την αξιολόγηση και την 
εκπαίδευση

Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, την αξιολόγηση και την εκπαίδευση 
έχει αντίκτυπο σε σημαντικά θέματα της σχολικής ζωής, κι επομένως μια πιθανή 
σημαντική επίδραση σε όλες τις διαδικασίες μάθησης και τα αποτελέσματά τους. 
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Αρχικά, δεδομένου ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν σε ποικίλα περιβάλλοντα και μέσω 
διαφόρων αλληλεπιδράσεων, οι μαθητές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μάθουν, 
αφού μπορούν να εμπλακούν σε διάφορες αλληλεπιδράσεις και συζητήσεις. Επίσης, 
η συμμετοχή αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή ενηλίκων, που αποτελούν πρότυπα με τα 
οποία οι μαθητές μπορούν να ταυτιστούν, σε αντίθεση με αυτό που γίνεται συχνά, 
για παράδειγμα στην περίπτωση των μαθητών από ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων, 
οι οποίοι δεν έχουν απτά παραδείγματα που να τους αποδεικνύουν ότι η συμμετοχή 
στη διοίκηση του σχολείου είναι εφικτή.τους). 

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή της κοινότητας καθιστά πιο εύκολο τον συντονισμό 
συζητήσεων μεταξύ των οικογενειών, του σχολείου και άλλων εκπαιδευτικών 
παραγόντων της κοινότητας. Όλοι μαζί παίρνουν αποφάσεις, έχοντας ως κοινό στόχο 
τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων και την παροχή βοήθειας στους μαθητές, 
για να συνειδητοποιήσουν ότι μπορούν να είναι επιτυχημένοι στην εκπαίδευση και να 
επιτύχουν άριστα αποτελέσματα. Η συμμετοχή των οικογενειών και της κοινότητας 
στην οργάνωση του σχολείου και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες βελτιώνει τις σχέσεις 
μεταξύ των συγγενών, του σχολείου και της γειτονιάς. Ενδυναμώνονται οι σχέσεις 
αλληλεγγύης, συνεργασίας και φιλίας, ενώ παράλληλα επωφελείται ο μαθητικός 
πληθυσμός, οι οικογένειές τους και η κοινότητα στο σύνολό της. Αυτό επιτρέπει 
μια πιο αποτελεσματική πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων αφού οι μαθητές, οι 
οικογένειές τους, το σχολείο και άλλα μέλη της κοινότητας έχουν στη διάθεσή τους 
μεγαλύτερο ανθρώπινο δυναμικό, για να οικοδομήσουν διάλογο που ανταποκρίνεται 
σε προβλήματα συνύπαρξης ή κοινωνικής συνοχής.τους). 

Ακόμη ένα επωφελές αποτέλεσμα αυτών των μορφών συμμετοχής είναι η αύξηση 
των ισότιμων σχέσεων μεταξύ των οικογενειών και τον κοινοτικών φορέων, που 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και την ενίσχυση εναλλακτικών 
μοντέλων φύλου. Η συμμετοχή της κοινότητας συμβάλλει στον εντοπισμό και την 
υπέρβαση τέτοιων ανισοτήτων, καθιστώντας τελικά εφικτή την πρόληψη ή την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης και επιθετικότητας. τους). 

H μεταμόρφωση των αλληλεπιδράσεων στο σχολείο αποτελεί πηγή κινήτρου για 
τους μαθητές, επειδή έτσι το σχολείο αποκτά περισσότερο νόημα για τα παιδιά. 
Αυτό ισχύει σε μεγαλύτερο ακόμη βαθμό για τις ευάλωτες και μειονοτικές ομάδες. 
Τέτοια οφέλη έχουν θετική επίδραση στα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, την κοινωνική 
ένταξη και την κοινωνική συνοχή.
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Ένα παράδειγμα ισότιμων σχέσεων:

«Η αλλαγή στην αντίληψη είναι τόσο μεγάλη, που οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς 
αλλάζουν εντελώς. Όταν βλέπεις ότι σου συμπεριφέρονται σαν ίσος, νιώθεις καλά, 
νιώθεις ότι σε εκτιμούν. Δεν υπάρχουν εντάσεις όταν τους μιλάς, νιώθεις χρήσιμος. 
Βλέπουμε πώς δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί και μαθαίνουμε να εκτιμούμε την προσπάθειά 
τους.»

Hernández, Y., Fernández, P., Aguilera, M.E., Vidal, S., Vicente, J. y Canal, J.M. 
(2013). Creación de sentido gracias a los grupos interactivos. Suplemento Escuela, 
6, 6-7.

Πώς διευκολύνεται η συμμετοχή;

Όλοι όσοι επιθυμούν βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών μπορούν να 
συμμετέχουν στο σχολείο. Επομένως, το σχολείο πρέπει να είναι ευέλικτο ως προς 
τις ανάγκες των μελών της κοινότητας σχετικά με τις ώρες, τον χώρο, τα ενδιαφέροντα 
και τα λοιπά.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση των φωνών των οικογενειών 
που παραδοσιακά δεν συμμετέχουν σε αυτούς τους τομείς της σχολικής ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών ομάδων και αυτών που δεν έχουν λάβει 
τυπική εκπαίδευση. Όταν υπάρχει, μέσω της συμμετοχής, μια σύνδεση μεταξύ του 
σχολείου και των όσων συμβαίνουν στα σπίτια αυτών των οικογενειών, τότε το σχολείο 
μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και της κοινότητας 
και ταυτόχρονα να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων 
που συχνά βιώνουν αυτές οι οικογένειες. 

Το πιο πάνω είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
παραδοσιακά, συνήθως συμμετέχουν μόνο άνθρωποι με συγκεκριμένο υπόβαθρο, 
που επικοινωνούν χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του σχολείου και που μπορούν να 
μιλήσουν με αυτοπεποίθηση για ακαδημαϊκές δεξιότητες και τα λοιπά. Σε πολλές 
περιπτώσεις οικογένειες ή άνθρωποι από την κοινότητα με διαφορετικά πολιτισμικά 
ή εκπαιδευτικά υπόβαθρα δεν συμμετέχουν. Πέρα από το γεγονός ότι ίσως δεν 
καλούνται να το πράξουν, ή οι απόψεις τους δεν λαμβάνονται υπόψη, μπορεί 
να μην πιστεύουν ότι είναι ικανοί να συνεισφέρουν ή να νιώθουν ότι πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες παραδοσιακές προσδοκίες. Η μόνη επιλογή 
για να ξεπεραστούν τέτοιου είδους εμπόδια είναι η ενθάρρυνση των οικογενειών 
για συμμετοχή στο σχολείο και η αναγνώριση ότι οποιεσδήποτε διαφορές φέρουν 
μαζί τους είναι στην πραγματικότητα απαραίτητες για την εκπαιδευτική επιτυχία των 
μαθητών. Εν συντομία, πρέπει να καταστεί εφικτή και να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
αυτών που δεν έλαβαν ποτέ προηγουμένως μέρος, με τη δημιουργία κλίματος 
υψηλών προσδοκιών και την ενίσχυση της ισότιμης και δημοκρατικής συμμετοχής.
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Προκειμένου να ξεπεραστούν εμπόδια που πιθανώς να προκύψουν, όσον αφορά 
τη συμμετοχή των οικογενειών και της κοινότητας, τα ακόλουθα είναι απαραίτητα:

•  Προσαρμογή των ωραρίων για να διευκολυνθούν οι άνθρωποι της κοινότητας.

•  Συμπερίληψη της κοινότητας στη λήψη αποφάσεων. Αυτό σημαίνει πρόσκληση 
της κοινότητας σε συναντήσεις, για συζητήσεις και λήψεις αποφάσεων και 
συνεργασία μαζί τους για τη λήψη αποφάσεων. Ευκαιρία συμμετοχής των 
ανθρώπων των οποίων συνήθως οι φωνές δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι 
αποφάσεις παίρνονται με βάση την εγκυρότητα των επιχειρημάτων, όχι 
για λόγους εξουσίας και ανεξάρτητα από τη θέση ή το κύρος των ατόμων 
που εκφράζουν μια γνώμη. Αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι τα 
επιχειρήματα. 

•  Δημιουργία ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης και διαλόγου, μέσα από τη χρήση 
γλώσσας που δεν προωθεί τις διακρίσεις και μέσα από συζητήσεις που γίνονται 
οριζόντια και ισότιμα και όχι κάθετα, όπως γίνεται συχνά σε σχολεία όπου τα 
μέλη του προσωπικού θεωρούνται οι ειδήμονες.

•  Προώθηση της συμμετοχής όλων στις συναντήσεις και τις συνελεύσεις, 
καθώς και θέσπιση ισότιμου διαλόγου, που δεν κάνει χρήση εξειδικευμένης 
γλώσσας. Επίσης, μια επιλογή είναι η προσφορά υπηρεσιών μετάφρασης για 
όσους συμμετέχουν και δεν γνωρίζουν τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο 
σχολείο. Καθώς αυξάνεται η συμμετοχή, οι καινούριοι άνθρωποι στο σχολείο 
εξοικειώνονται με φυσικό τρόπο με τεχνικούς όρους σχετικούς με το σχολείο 
και το αναλυτικό του πρόγραμμα. Ωστόσο, κάθε διάλογος πρέπει συνειδητά 
να διεξάγεται χωρίς η γλώσσα ή το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνται σε αυτόν 
να αποτελούν εμπόδια.

•  Οι συναντήσεις πρέπει να είναι παραγωγικές και κανείς δεν πρέπει να 
νιώθει ότι χάνει τον χρόνο του, οπότε οι λήψεις αποφάσεων για λειτουργικά 
θέματα πρέπει να γίνονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

•  Πρέπει να χρησιμοποιείται η μέγιστη ποικιλία μέσων επικοινωνίας, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή διάδοση πληροφοριών 
σ την  κο ινότητα.  Παραδε ίγματα  τέτο ιων  μέσων επ ικο ινων ίας 
περιλαμβάνουν συνομιλίες με τις οικογένειες στην είσοδο του σχολείου 
και χρήση των τοπικών ομάδων και συλλόγων, για να βοηθήσουν στην 
επικοινωνία μέσω μη παραδοσιακών τρόπων, όπως είναι η αποστολή 
επιστολών στις οικογένειες ή η τηλεφωνική κλήση.

•  Πρέπει να αξιολογηθούν τα υφιστάμενα επίπεδα συμμετοχής, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται τα λάθη που προκαλούν παράπονα περιορισμένης συμμετοχής 
ή που αποκλείουν εκείνους που δεω συμμετέχουν, αφού τέτοιου είδους δράσεις 
αποθαρρύνουν αντί να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν.
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•  Όταν καλούνται οι οικογένειες πρέπει να δίνεται έμφαση στις θετικές ευκαιρίες 
για την εκπαίδευση των παιδιών τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται απαντήσεις 
που επικεντρώνονται μόνο σε προβλήματα ή αρνητικότητα, είτε σχετικά με το 
μεμονωμένο παιδί είτε σχετικά με το σχολείο.

•  Διατήρηση υψηλών προσδοκιών σχετικά με την ικανότητα των οικογενειών 
να αποφασίσουν να γίνουν κομμάτι του σχολείου. Η συμμετοχή τους είναι 
απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας των όσων προσφέρει το σχολείο.

8.2. Πετυχημένες πρακτικές στην εκπαιδευτική συμμετοχή της κοινότητας

Έχει παρουσιαστεί η εκπαιδευτική συμμετοχή της κοινότητας και το πώς 
επικεντρώνεται στην εμπλοκή των οικογενειών, των εθελοντών, των επαγγελματιών 
και άλλων στους χώρους εκπαίδευσης και στη λήψη αποφάσεων για θέματα που 
έχουν άμεση επίδραση στη μάθηση των μαθητών. Αυτό δεν σημαίνει απλά τη 
μεγαλύτερη συμβολή των ομάδων στις οποίες εκπροσωπούνται οι γονείς. Ούτε 
είναι απλώς μια περίπτωση στην οποία οι οικογένειες βοηθούν με την προετοιμασία 
εορτών ή καρναβαλίστικων στολών, για παράδειγμα. Η εκπαιδευτική συμμετοχή 
της κοινότητας προϋποθέτει μεταμόρφωση οποιασδήποτε έλλειψης εμπιστοσύνης 
ως προς το ενδιαφέρον και τις ικανότητες των οικογενειών σχετικά με τη σχολική 
διοίκηση, υψηλές προσδοκίες προς αυτούς και αυστηρή αξιολόγηση. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα στην περίπτωση των ατόμων που για οποιοδήποτε λόγο συμμετείχαν με 
μικρότερη συχνότητα. Δεν υπάρχει εκπαιδευτική συμμετοχή αν ο διάλογος με το 
σχολείο δεν είναι ισότιμος και αν δε βασίζεται στην εγκυρότητα των επιχειρημάτων. 
Υπάρχει όμως εκπαιδευτική συμμετοχή όταν όλοι συνεργάζονται για έναν κοινό 
στόχο: την καλύτερη δυνατή μάθηση και εκπαιδευτική εμπειρία για τα παιδιά τους.

Στη συνέχεια, περιγράφονται τρεις πρακτικές που θεωρούνται πετυχημένες για την 
αύξηση της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής συμμετοχής της κοινότητας: η διαλογική 
ανάγνωση, η επέκταση του μαθησιακού χρόνου και οι Μικτές Επιτροπές.

8.2.1. Διαλογική ανάγνωση

Οι Valls, Soler και Flecha (2008) ορίζουν τη διαλογική ανάγνωση ως: 

«τη διυποκειμενική διαδικασία ανάγνωσης και κατανόησης ενός κειμένου, για 
το οποίο οι άνθρωποι κάνουν βαθυστόχαστες ερμηνείες, σκέφτονται κριτικά γύρω 
από αυτό και το περιεχόμενό του και εντατικοποιούν την κατανόηση του κειμένου 
μέσω αλληλεπιδράσεων με άλλους παράγοντες, ανοίγοντας νέες δυνατότητες 
μεταμόρφωσης, ως άτομα που διαβάζουν και ως άτομα στον πραγματικό κόσμο.» 
(Flecha, Soler, & Valls, 2008, σελ. 73)
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Η διαλογική ανάγνωση προχωράει πέρα από την εκμάθηση του καλύτερου 
τρόπου ανάγνωσης ιδεών που εμπεριέχονται σε ένα κείμενο, τα οποία είναι 
προσβάσιμα μόνο μέσα από την περιορισμένη σχέση μεταξύ του αναγνώστη και 
του κειμένου. Μια τέτοια προσέγγιση ανάγνωσης ευνοεί την ανάπτυξη προσωπικών, 
αναλυτικών και γνωστικών διαδικασιών. Από την άλλη, η διαλογική ανάγνωση 
λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των θεωριών της ψυχολογίας της μάθησης, που δίνουν 
έμφαση στην αλληλεπίδραση και ενσωματώνουν σχέσεις μεταξύ του αναγνώστη και 
άλλων στον χώρο, επιπρόσθετα από τη σχέση του μοναχικού αναγνώστη.

Υπό αυτή την έννοια, η διαλογική ανάγνωση προσθέτει μια κοινωνική διάσταση 
στην κατανόηση κειμένου, αφού γίνεται μια συλλογική, διυποκειμενική διαδικασία, 
που περιλαμβάνει άλλους ανθρώπους και πλαίσια, παρόντα στις ζωές των παιδιών, 
τόσο εντός, όσο και εκτός του σχολείου. Επομένως, το κύριο χαρακτηριστικό της 
διαλογικής ανάγνωσης είναι η αλληλεπίδραση και η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των 
αναγνωστών και του κειμένου. Αυτό επιτρέπει μια βαθύτερη κατανόηση του κειμένου, 
που ενσωματώνει τη λογοτεχνική ερμηνεία και τον κριτικό προβληματισμό για τη ζωή 
και την κοινωνία. Ταυτόχρονα, δημιουργεί ευκαιρίες για προσωπική και κοινωνική 
μεταμόρφωση.

Ένα παράδειγμα αύξησης αλληλεπιδράσεων, διαθέσιμων χώρων και 
συχνότητας ανάγνωσης:

«Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει η φράση «σταδιακά σβήνει», είπε η Nihad … 

Η Jesica την βοηθά χάρη στο διάβασμα που έχει κάνει με τον πατέρα της. «Ούτε κι 
εγώ το καταλάβαινα, αλλά ο πατέρας μου το διάβασε μαζί μου και είπε ότι σημαίνει ότι 
είναι κουρασμένος και χάνει τις δυνάμεις του.» 

Έτσι, με σκοπό να βοηθήσει τη Nihad, η Jesica αναφέρει στις συναντήσεις τους 
διαλόγους που είχε με τον πατέρα της όταν διάβαζαν τον Δον Κιχώτη στο σπίτι.»

Ortega, S (2011). Leyendo juntos. Suplemento Escuela, 2, 7-8.

Το μοντέλο διαλογικής ανάγνωσης σημαίνει περισσότεροι χώροι ανάγνωσης και 
γραφής, με αυξημένο διαθέσιμο χρόνο και αριθμό ατόμων.

Η πρακτική της διαλογικής ανάγνωσης διαφοροποιείται, οργανώνεται και 
κατανέμεται μεταξύ του σχολείου, των οικογενειών των μαθητών και της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Στην τάξη παίρνει τη μορφή των Διαδραστικών Ομάδων με 
από κοινού αναγνώσεις. Στο σχολείο λαμβάνει χώρα στην Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη, 
τις αίθουσες μελέτης και τις ψηφιοποιημένες αίθουσες με επίβλεψη, ενώ στην 
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κοινότητα συμβαίνει για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οικογενειών 
και της κατ’ οίκον ανάγνωσης. 

Η διαλογική ανάγνωση γίνεται προτεραιότητα από τη γέννηση μέχρι την ηλικία 
των 18 κι έτσι δημιουργούνται αυξημένες ευκαιρίες εξάσκησής της για τους μαθητές 
και τις οικογένειές τους, εκτός του σχολικού ωραρίου, κατά τα Σαββατοκύριακα 
και τις διακοπές. Η αύξηση των αλληλεπιδράσεων, των χώρων και της συχνότητας 
ανάγνωσης έχει μια κρίσιμη επίδραση στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 
που με τη σειρά τους έχουν θετικές συνέπειες στη μάθηση και σε άλλες πτυχές του 
αναλυτικού προγράμματος.

Εν συντομία, η διαλογική ανάγνωση αντιπροσωπεύει τη μετάβαση από μια ατομική 
εμπειρία σε μια διυποκειμενική εμπειρία, ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων με 
άλλους, στην ομάδα ή την ευρύτερη κοινότητα. Η αύξηση των διαθέσιμων χώρων 
για διαλογική ανάγνωση δημιουργεί ένα ευρύτερο, διαφοροποιημένο και αποδοτικό 
μαθησιακό περιβάλλον. 

Κάποιοι τρόποι αύξησης των χώρων διαλογικής ανάγνωσης είναι:

•  Διαδραστικές Ομάδες με ανάγνωση,

•  Δραστηριότητες αλληλεπίδρασης: ανάγνωση στην τάξη μεταξύ μαθητών της 
ίδια τάξης, διαφορετικών τάξεων ή με εθελοντές για παράδειγμα,

•  Δραστηριότητες στην Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη: αίθουσες μελέτης με επίβλεψη 
και ψηφιοποιημένες αίθουσες με επίβλεψη, τόσο κατά τη διάρκεια του σχολικού 
ωραρίου όσο και εκτός αυτών των ωρών, με άτομα της κοινότητας,

•  Προώθηση δραστηριοτήτων που ενθαρρύνουν τους μαθητές να διαβάζουν στο 
σπίτι με τις οικογένειές τους.
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Ένα παράδειγμα διαλογικής ανάγνωσης ως ενίσχυση:

«Αυτή η ενισχυτική δραστηριότητα ανάγνωσης γίνεται κατά τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου με εθελοντές που έρχονται στο σχολείο μία ώρα την εβδομάδα 
(τουλάχιστον) σε μια συγκεκριμένη τάξη … Σε αυτή την περίπτωση η Diana είναι μια 
μητέρα εθελόντρια … είναι στο θρανίο και έχει προετοιμαστεί εκ των προτέρων .. έτσι 
τρία άτομα πηγαίνουν, κάθονται και διαβάζουν … Αρχικά διαβάζουν σιωπηλά, και μετά 
καθένας με τη σειρά διαβάζει δυνατά. Η Diana επιβλέπει ότι οι λέξεις είναι σωστές 
… Όταν τελειώσουν με την ανάγνωση του κομματιού, μεταξύ τους, επιστρέφουν στα 
θέματα που τους κίνησαν περισσότερο το ενδιαφέρον και συζητάνε ποιο το νόημα του 
συγκεκριμένου αναγνώσματος, πώς το συνδέουν με την καθημερινή τους ζωή, με τα 
όσα συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο κτλ. Ακολούθως, κάνουν μια αυτοαξιολόγηση 
… Στο τέλος, γίνεται μια κοινή αξιολόγηση όλων των μαθητών από τους μαθητές και 
την εθελόντρια. Αφού ολοκληρωθεί, η Diana εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
προσπάθεια που καταβάλλουν και τη βελτίωση που επιτυγχάνουν τα παιδιά που διαβάζουν 
μαζί της σε εβδομαδιαία βάση. Τα συμβουλεύει να συνεχίσουν να διαβάζουν στο σπίτι.».

Ymbert, M. & Rodríguez, J. (2011). La lectura dialógica en la Comunidad de Apren-
dizaje Amistat. Suplemento Escuela, 2, 3-4. 

Η διαλογική ανάγνωση αποτελεί μέρος του ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου, που 
είναι η διαλογική μάθηση. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, σημαντικοί 
συγγραφείς των επιστημών της μάθησης, όπως είναι οι Vygotsky, Wells, Rogoff και 
Bruner δίνουν έμφαση στον ρόλο της αλληλεπίδρασης και του διαλόγου κατά τη 
διαδικασία μάθησης, συμπεριλαμβανομένης και της ανάγνωση εγκαθιδρύσουν 
επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις με άλλους και να συνεισφέρουν με επιχειρήματα 
στον διάλογο, προκειμένου να καταλήξουν σε μια κατανόηση ή μια συμφωνία.

Από την άλλη πλευρά, οι συνεισφορές του Noam Chomsky (1977) στο Universal 
Grammar Theory αιτιολογούν μια καθολική αντίληψη της γλώσσας, σύμφωνα με την 
οποία κάθε παιδί, από τη γέννησή του απολαμβάνει τις ίδιες γλωσσικές δυνατότητες 
(καθολική γραμματική). «Τα παιδιά οικογενειών από διαφορετικά πολιτισμικά 
υπόβαθρα έχουν την ίδια ικανότητα κατανόησης του νοήματος κάθε πρότασης και 
επομένως ανταποκρίνονται και συμμετέχουν σε οποιοδήποτε διάλογο γύρω από 
οποιοδήποτε τομέα γνώσης. Δεδομένου ότι η ικανότητα ανάπτυξης και εκμάθησης 
γλώσσας είναι σταθερή στον εγκέφαλο του κάθε παιδιού, δεν υπάρχει κανένας 
γλωσσικός περιορισμός στην κατανόηση της γλώσσας» (Aubert, Flecha, García, 
Flecha, & Racionero, 2008, σελ. 96).

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, οι συνεισφορές του φιλόσοφου Jürgen Habermas 
είναι καθοριστικές. Στο Theory of Communicative Action (Habermas, 1981), 
υπογραμμίζει πώς όλοι έχουν την ικανότητα για γλώσσα και δράση, ανεξάρτητα από 
την κατάρτισή τους ή το ακαδημαϊκό τους επίπεδο και τα λοιπά. Επομένως, μπορούν 
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να εγκαθιδρύσουν επικοινωνιακές αλληλεπιδράσεις με άλλους και να συνεισφέρουν 
με επιχειρήματα στον διάλογο, προκειμένου να καταλήξουν σε μια κατανόηση ή μια 
συμφωνία.

Μια άλλη σημαντική θεωρητική συνεισφορά είναι αυτή του Mikhail Bakhtin (1984), 
ο οποίος εισηγείται ότι ο διάλογος σε εξέλιξη οικοδομείται εν μέρει από κάθε άλλο 
διάλογο στον οποίο συμμετείχε κάποιος. Επομένως αυτό δημιουργεί μια αλυσίδα από 
διαλόγους. Αυτή η έννοια της αλυσίδας μας θυμίζει ότι οι μαθητές πηγαίνουν στην τάξη 
έχοντας ήδη διαλόγους στους οποίους συμμετείχαν στο παρελθόν. Όταν διαβάζουν, 
οι άνθρωποι δημιουργούν διάλογο με βάση τους διαλόγους των προηγούμενων 
αλληλεπιδράσεών τους˙ μέσα από αυτή τη διαλογική εμπειρία δημιουργούμε νοήματα 
για ένα κείμενο. Η ανάγνωση και η νοηματοδότηση βελτιώνονται για όλα τα άτομα 
που συμμετέχουν στη συνολική ερμηνεία.

Εκτός από τις πιο πάνω αναφορές, υπάρχουν πολλές άλλες έρευνες σχετικά με 
τη σημασία που έχουν οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και οικογενειών των μαθητών ή 
της κοινότητας, στη διαδικασία εκμάθησης ανάγνωσης. Για παράδειγμα, από το 
1983 το Harvard Family Research Project1, που διεξάγεται από το Harvard Univer-
sity, επικεντρώνεται στην ανάλυση των πλεονεκτημάτων που έχει η συμμετοχή της 
οικογένειας και της κοινότητας στην ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των παιδιών από ευάλωτα περιβάλλοντα. Μέσα από την έκθεση 
Home School Study of Language and Literacy Development έχει αποδειχθεί ότι η 
οικογενειακή υποστήριξη, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου, έχει μεγαλύτερη 
επίδραση στην ανάπτυξη πρώιμων επικοινωνιακών δεξιοτήτων, από ότι το 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ή το πολιτισμικό πλαίσιο.

Αυτό είναι σημαντικό. Στα πλαίσια μιας απλουστευμένης προσέγγισης, η ικανότητα 
της εκπαίδευσης να μεταμορφώσει και να ξεπεράσει καταστάσεις ανισότητας 
θεωρήθηκε αδύνατη. Στην πραγματικότητα, υπήρχε η πεποίθηση ότι η εκπαίδευση 
δεν έκανε τίποτα, πέρα από το να ενισχύει την ανισότητα. Τα αποτελέσματα από 
τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο University of Harvard όμως, αποδεικνύουν το 
αντίθετο: ότι δηλαδή η συμμετοχή και η συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες 
και την κοινότητα, όσον αφορά την πρόοδο στην ανάγνωση, μπορεί να αξιοποιήσει 
την ποικιλομορφία, για να βελτιώσει τα εκπαιδευτικά επίπεδα και τον ρυθμό μάθησης.

Εν συντομία, η παγκόσμια έρευνα υψηλού επιπέδου, έχει αποδείξει ότι η ενίσχυση 
πολιτισμικών δραστηριοτήτων που αυξάνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητών και 
των οικογενειών τους, αλλά και του προσωπικού και άλλων μελών της κοινότητας έχει 
μια σημαντική επίδραση στην αύξηση του ρυθμού μάθησης και στην απόκτηση και 
ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων για τα παιδιά.

1  Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Harvard Family Research Project: http://www.
hfrp.org
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Περισσότερες πληροφορίες για τη διαλογική ανάγνωση:

Llopis, A., Villarejo, B., Soler, M., & Álvarez, P. (2016). (Im)Politeness and interac-
tions in Dialogic Literary Gatherings. Journal of Pragmatics, 94, 1-11 

Racionero, S. & Padrós, M. (2010) The Dialogic Turn in Educational Psychology. 
Journal of Psychodidactics, 15 (2), 143-162..

Soler, M. (2001). Dialogic reading. A new understanding of the reading event. 
Unpublished PhD Thesis, Harvard University..

8.2.2. Επέκταση μαθησιακού χρόνου

Η επέκταση του μαθησιακού χρόνου είναι μια Πετυχημένη Εκπαιδευτική Πρακτική 
για εκπαιδευτική ένταξη (Flecha, 2015). Προηγούμενες έρευνες, όπως αυτή που 
διεξήχθη από τους Creemers και Reezigt (1996) παρουσιάζουν μια θετική σχέση 
μεταξύ της αύξησης του μαθησιακού χρόνου και των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τον χρόνο που αφιερώνεται σε λειτουργικά μαθήματα, όπως 
είναι τα μαθηματικά, οι γλώσσες και η επιστήμη. Συγκεκριμένα, η έρευνα των Cree-
mers και Reezigt (1996), που εξακολουθεί να είναι σημαντική μετά από είκοσι χρόνια, 
αποδεικνύει ότι τα πιο αποτελεσματικά σχολεία είναι εκείνα που προσφέρουν τη 
μεγαλύτερη ευκαιρία για επέκταση της μάθησης, όσον αφορά τον χρόνο.

Στις Μαθησιακές Κοινότητες, ως χρόνος μάθησης θεωρείται και ο χρόνος εκτός 
του κανονικού σχολικού ωραρίου. Ο χρόνος αυτός επιτρέπει επιπλέον ευκαιρίες για 
μάθηση και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές, 
όπως είναι για παράδειγμα οι Διαλογικές Συναντήσεις και η Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη, 
όπου οι μαθητές κάνουν την κατ’ οίκον εργασία τους και επιλύουν σχετικές απορίες 
που μπορεί να έχουν. Αυτό συμβάλλει στην αύξηση του ρυθμού μάθησης για όλους 
τους μαθητές και ταυτόχρονα επιτρέπει επιπλέον στήριξη των μαθητών με δυσκολίες 
ή μειονεκτήματα. Οι ενήλικες (προσωπικό και εθελοντές) συμμετέχουν σε αυτούς 
τους χώρους για να αυξήσουν τον αριθμό και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων. 
Αυτό συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, καθώς 
ανταποκρίνεται στις μαθησιακές δυσκολίες και προσφέρει επιπρόσθετη βοήθεια, έτσι 
ώστε οι μαθητές να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες εκτός του σχολικού ωραρίου.

Στην περίπτωση των Εκπαιδευτικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες είναι ανοικτές εκτός 
του σχολικού ωραρίου, για παράδειγμα τα απογεύματα ή τα Σαββατοκύριακα, 
προσφέρεται στα παιδιά και τις οικογένειές τους ένας χώρος μάθησης που είναι 
προσβάσιμος και δωρεάν. Παρότι οι Εκπαιδευτικές Βιβλιοθήκες μπορούν να έχουν 
διαφορετικές μορφές, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η παροχή ενός ανοικτού 
κοινοτικού χώρου όπου όλοι, κυρίως τα παιδιά, μπορούν να βρουν πόρους και βοήθεια 
(από τους εθελοντές), για να στηρίξουν τη δουλειά τους σε βασικά μαθήματα.
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Αν, για παράδειγμα, ένα σχολείο που γίνεται Μαθησιακή Κοινότητα οραματιστεί 
την ύπαρξη ενός χώρου, στον οποίο οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν την κατ’ οίκον 
εργασία τους, τότε η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να αποφασίσει από κοινού ότι 
αυτό είναι προτεραιότητά της, λόγω του ότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην περιοχή. 
Επομένως, το να ανοίγει η βιβλιοθήκη του σχολείου για τη γειτονιά εκτός του σχολικού 
ωραρίου, ίσως είναι ένας τρόπος για να διασφαλιστεί ότι το σχολείο χρησιμοποιεί τους 
πόρους του, για να παρέχει στα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους. Αυτό που μπορεί 
να γίνει είναι είτε οι οικογένειες να συνοδεύουν τα παιδιά τους στη βιβλιοθήκη και να 
τα βοηθούν καθώς κάνουν τα μαθήματά τους, είτε να παρέχουν βοήθεια σε όσους την 
χρειάζονται οι εθελοντές που ανοίγουν την Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη.

Οι ώρες λειτουργίας καθώς και οι δραστηριότητες που οργανώνονται ποικίλουν 
σημαντικά στις Εκπαιδευτικές Βιβλιοθήκες. Κάποιες Εκπαιδευτικές Βιβλιοθήκες 
ανοίγουν τα Σαββατοκύριακα κι άλλες τα απογεύματα ή κατά τη διάρκεια των διακοπών. 
Μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σε αυτές είναι η 
ανάγνωση βιβλίων, η διεκπεραίωση της κατ’ οίκον εργασίας ή η επίλυση αποριών 
σχετικά με τα μαθήματα, η εκμάθηση μιας γλώσσας ή η διοργάνωση παιχνιδιών σκάκι 
και ούτω καθεξής.

Παραδείγματα βελτίωσης της μάθησης

«Η María, μια μαθήτρια που αντιμετωπίζει συναισθηματικά προβλήματα, κατάφερε 
μέσα από τις συμπληρωματικές δραστηριότητες που προφέρονται στην Εκπαιδευτική 
Βιβλιοθήκη, να κατακτήσει δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, που δε θα μπορούσε να 
είχε αποκτήσει στην τάξη.».

«Ο Jesús, ένας μαθητής με προβλήματα συμπεριφοράς, κατάφερε να βελτιώσει την 
αναγνωστική του ικανότητα, μέσα από κοινές αναγνώσεις παραδοσιακών ιστοριών της 
Ανδαλουσίας με έναν εκπαιδευτικό. Επίσης εργάστηκε πολλές φορές με τη μητέρα του, 
που συμμετείχε στην Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη, για να βελτιώσει τις αναγνωστικές της 
δεξιότητες.» 

Molina, A. & Barrera, E. (2011). La biblioteca Fantasía como espacio transformador 
de desigualdad. Suplemento Escuela 2, 6-7..

Όσες περισσότερες δραστηριότητες λειτουργικής μάθησης εφαρμόζονται στο 
σχολείο, τόσο περισσότερο χρόνο μπορούν να αφιερώσουν οι μαθητές στη μάθηση, 
ενώ αποκτούν καλύτερα αποτελέσματα και εκπαιδευτική επιτυχία.
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Το παράδειγμα της Βιβλιοθήκης Fantasía του Νηπιαγωγείου και 
Δημοτικού Σχολείου Andalusia:

Ένα παράδειγμα Εκπαιδευτικής Βιβλιοθήκης υπάρχει στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό 
Σχολείο Andalusia. Σε αυτό το σχολείο αποφασίστηκε ότι μια από τις δράσεις που ήθελαν 
να υλοποιήσουν μόλις γίνουν Μαθησιακή Κοινότητα ήταν η αύξηση του διαθέσιμου 
χρόνου μάθησης. Για το σκοπό αυτό, αποφάσισαν να μετατρέψουν τη βιβλιοθήκη 
του σχολείου σε ένα χώρο ανοιχτό για την κοινότητα. Επέλεξαν την προσέγγιση 
της Εκπαιδευτικής Βιβλιοθήκης, για να γίνει αυτό. Η βασική αρχή ήταν η οργάνωση 
δραστηριοτήτων με τους διαθέσιμους πόρους μέσω της βιβλιοθήκη ως εξής:

— Η βιβλιοθήκη του σχολείου θα χρησιμοποιείται ως κέντρο πληροφοριών για σκοπούς 
διδασκαλίας και μάθησης.. 

— Η Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει πληροφοριακή παιδεία και ανάπτυξη 
δεξιοτήτων έρευνας.

— Η Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη θα προωθεί και θα ενισχύει την ανάγνωση και τη γραφή.

— Η Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη θα παρέχει στήριξη και συμβουλές σχετικά με το 
αναλυτικό πρόγραμμα.

—  Η βιβλιοθήκη θα είναι ένας χώρος για εξάλειψη των ανισοτήτων και θα λειτουργεί 
ως κέντρο αναζωογόνησης της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη Μαθησιακή 
Κοινότητα. 

— Την οργάνωση και διαχείριση της Εκπαιδευτικής Βιβλιοθήκης θα αναλάβουν οι 
εθελοντές. 

Molina, A. & Barrera, E. (2011). La biblioteca Fantasía como espacio transformador 
de desigualdad. Suplemento Escuela, 2, 6-7. 

8.2.3. Μικτές Επιτροπές Εργασίας

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 3, οι Μικτές Επιτροπές σχηματίζονται 
από μαθητές και τις οικογένειές τους, το προσωπικό και/ή άλλους επαγγελματίες 
εκπαιδευτικούς και εθελοντές, αντιπροσωπεύοντας έτσι την ποικιλομορφία της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι Μικτές Επιτροπές είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των 
αλλαγών που στοχεύουν στις συγκεκριμένες Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές 
που έχουν διαμορφωθεί για το σχολείο. Οι Επιτροπές αυτές, που έχουν εγκριθεί από 
το Σχολικό Συμβούλιο, οργανώνονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες που το σχολείο 
πρότεινε για την ανάπτυξη Πετυχημένων Πρακτικών και συντονίζουν, εφαρμόζουν, 
επιβλέπουν και αξιολογούν συνεχώς μια συγκεκριμένη πτυχή ή δραστηριότητα. Μερικές 
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πιθανές αρμοδιότητες των Μικτών Επιτροπών είναι οι ακόλουθες: Εθελοντές, Μάθηση, 
Επικοινωνία, Συνύπαρξη κτλ.

Οι Μικτές Επιτροπές είναι πάντα ανοιχτές σε νέες προτάσεις και αλλάζουν μέσα 
από συζητήσεις και συναινέσεις. Οι αποφάσεις που παίρνουν στηρίζονται στην 
εγκυρότητα των επιχειρημάτων όλων των απόψεων, χωρίς να επιβάλλονται από άτομα 
ή ομάδες σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Flecha, R. & Soler, M. (2013) Turning difficulties into possibilities: engaging Roma 
families and students in school through dialogic learning. Cambridge Journal of Educa-
tion, 43(4), p. 451-465. doi:10.1080/0305764X.2013.819068
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