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ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΟΩΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στοχοι του εγχειριδιου 
Στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει στους 
εκπαιδευόμενους και εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς 
έναν αριθμό πρακτικών που σχετίζονται με έρευνες 
καθώς και πρακτικές που έχουν δημιουργηθεί από 
το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς και μπορούν να 
βοηθήσουν στην πρόληψη της αποσύνδεσης από το 
σχολείο και της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης 
(ESL) των μαθητών σε (δημοτικά) σχολεία σε όλη 
την Έυρώπη. Όι πρακτικές του εγχειριδίου περιλαμ-
βάνουν δραστηριότητες, έργα και προγράμματα που 
αποσκοπούν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
και στην αντιμετώπιση της ESL. Αυτές οι επιλεγμέ-
νες πρακτικές θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς 
να γίνουν πιο αποτελεσματικοί παράγοντες αλλαγής 
στην πρόληψη της σχολικής αποσύνδεσης και της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Όι πρακτικές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο 
είναι πραγματικές πρακτικές που έχουν αποδείξει τη 
χρήση τους στην καθημερινή εργασία των σχολείων. 
Τα σχολεία αυτά 1 συμμετείχαν στο χρηματοδοτού-
μενο από το Erasmus Plus έργο Στρατηγικά Συνεργα-
τικά Σχέδια για τη Σχολική Έκπαίδευση: Προώθηση 
της ένταξης για την καταπολέμηση της πρόωρης 
σχολικής εγκατάλειψης (PICESL).

Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο σκοπεύει να δώσει το 
έναυσμα στους εκπαιδευτικούς 1) να προσδιορίσουν 
τις πρακτικές που έχουν νόημα για αυτούς, 2) να ανα-
γνωρίσουν τις δικές τους διδακτικές πρακτικές, 3) 
να τις αναλύσουν σε σύγκριση με αυτά που έχουν δια-
βάσει, 4) να αναλογιστούν σχετικά με τον τρόπο χρή-
σης τους, 5) να επιλέξουν εκείνες που τους αρέσουν 
και μπορούν να τις αναπαράγουν στις τάξεις τους, 6) 
να τις δοκιμάσουν δημιουργικά στις τάξεις τους και  
7) να αξιολογήσουν τι έχουν μάθει από αυτές τις 
πρακτικές για να τις χρησιμοποιήσουν περαιτέρω 
στα πλαίσιά τους.

Δεν υπάρχει «προκαθορισμένος» τρόπος αλληλεπί-
δρασης με αυτό το εγχειρίδιο. Αντί για αυτό, αφήνου-
με στους εκπαιδευτικούς τον τρόπο με τον οποίο θα 
ασχοληθούν με αυτό. Ό αντίκτυπος του COVID-19 
στη σχολική εκπαίδευση σε ολόκληρη την Έυρώ-

πη, καθώς και αλλού, ήταν σημαντικός. Όρισμένες 
προτάσεις για τη χρήση του εγχειριδίου δίνονται 
παρακάτω:

Έπιλέξτε πρακτικές που ακούγονται οικείες στις 
τρέχουσες δραστηριότητες ενός ατόμου και σκε-
φτείτε γιατί αυτό που γίνεται μπορεί να λειτουργεί 
ή να μην λειτουργεί; Έπιλέξτε πρακτικές που είναι 
πολύ διαφορετικές από τις τρέχουσες δραστηριό-
τητες ενός ατόμου και σκεφτείτε γιατί αυτό που 
γίνεται μπορεί να λειτουργεί ή να μην λειτουργεί;

Δοκιμάστε νέες πρακτικές από το εγχειρίδιο και κα-
ταγράψτε τόσο τις εμπειρίες από τη δοκιμή τους 
όσο και τις εμπειρίες των μαθητών κάνοντας απλές 
ερωτήσεις όπως:

Για τον δάσκαλο:
• Διασκέδασα κάνοντας τη δραστηριότητα;

• Έίδα μια απόκλιση στη συμμετοχή/συμπεριφο-
ρά των μαθητών;

• Ένιωσα άνετα εφαρμόζοντας την πρακτική;

• Πώς θα μπορούσα να βελτιώσω το επίπεδο άνε-
σής μου κάνοντας τη δραστηριότητα την επό-
μενη φορά;

• Τι θα μπορούσα να κάνω για να αυξήσω την αφο-
σίωση/συμμετοχή των μαθητών μου την επόμε-
νη φορά;

Για τους μαθητές:
• Με ποιους τρόπους είναι αυτή η δραστηριότη-

τα παρόμοια με κάτι που έχω κάνει στο παρελ-
θόν; Με ποιους τρόπους διαφέρει;

• Διασκέδασα κάνοντας αυτή τη δραστηριότητα; 
Θα ήθελα να την ξανακάνω;

• Πόσο ευχαριστημένος ήμουν κατά τη διεξαγω-
γή αυτής της δραστηριότητας;

•  Ήμουν ευχαριστημένος με τον δάσκαλο

• Ήμουν ευχαριστημένος με τους συνομηλίκους μου

• Ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που είμαι, την οι-
κογένειά μου, τους φίλους μου, τη γειτονιά μου

• Ένιωσα ευχαριστημένος με τις ικανότητές μου

• Πώς θα έκανα αυτή τη δραστηριότητα αν ήμουν 
δάσκαλος;

1. Agrupamento de Escolas do Cerco de Porto, Πορτογαλία; CEIP Malala School στη Σεβίλλη, Ισπανία· ; Gimnazija Vladimira 
Nazora στο Ζαντάρ, Κροατία; I.C.S. “Giovanni Falcone” School στο Παλέρμo, Ιταλία
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Μέσω στοχασμού, βρείτε ομοιότητες και διαφορές 
σε ό,τι έχει ήδη γίνει σε σύγκριση με τις προτεινό-
μενες πρακτικές.

• Ποιες ομοιότητες βλέπετε με την τρέχουσα 
πρακτική σας;

• Τι διαφορές βλέπετε με την τρέχουσα πρακτι-
κή σας;

• Τι σας εξέπληξε όταν διαβάζετε για την 
πρακτική;

• Τι θα θέλατε να δοκιμάσετε από αυτή την πρα-
κτική;

• Πόσο επιτυχής πιστεύετε ότι ήταν η προσπά-
θειά σας και γιατί;

• Τι σας εξέπληξε σχετικά με την προσπάθειά σας;

• Τι θα κάνατε διαφορετικά την επόμενη φορά;

Πως δημιουργηθηκε το 
εγχειριδιο;
Η Διεθνής Ένωση Διαπολιτισμικής Έκπαίδευσης, στο 
πλαίσιο ενός άλλου προγράμματος, διεξήγαγε μια 
αρχική και μια εκτενή ανάλυση βιβλιογραφίας των 
κύριων καθοριστικών παραγόντων της σχολικής 
αποδέσμευσης και της πρόωρης σχολικής εγκατάλει-
ψης (ESL) 2. Η εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
με τίτλο «Μια εις βάθος ανασκόπηση της βιβλιογρα-
φίας σχετικά με τις «βέλτιστες πρακτικές» για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
σε σχολεία με διαπολιτισμικά πλαίσια», επίσης κα-
θόρισαν κριτήρια για την επιτυχή αντιμετώπιση της 
σχολικής αποσύνδεσης και της ESL, καθώς και των 
υφιστάμενων Βέλτιστων Πρακτικών. Αυτή η εκτενής 
έκθεση είναι προσβάσιμη εδώ.

Με βάση τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκό-
πησης, οι συγγραφείς (Martha Montero-Sieburth, 
DomizianaTurcatti and Rabiya Chaudhry) έγραψαν 
μεγάλα τμήματα αυτού του εγχειριδίου.3 Προσέγγι-
σαν επίσης 4 σχολεία για συνεργασία στο έργο του 
προσδιορισμού των ειδών των βέλτιστων πρακτι-
κών που λάμβαναν χώρα στα σχολεία τους με σκοπό 
να καταπολεμήσουν τη σχολική αποσύνδεση και την 
ESL. Η Martha Montero-Sieburth και η Domiziana 
Turcatti συνεργάστηκαν στενά με τα σχολεία για να 
καταγράψουν αυτές τις πρακτικές και να καταλή-
ξουν στις περιγραφές που υπάρχουν στο εγχειρίδιο

Περιεχομενο του εγχειριδιου

Το εγχειρίδιο αποτελείται από διάφορα ξεχωριστά 
αλλά αλληλένδετα μέρη. Τα δύο βασικά μέρη του 
είναι 12 αποτελεσματικές ESL προσεγγίσεις πρόλη-
ψης που βασίζονται στην έρευνα και επηρεάζουν την 
επίτευξη και την ένταξη των μαθητών σε επίπεδο 
τάξης και σχολικού περιβάλλοντος και 8 εμπνευσμέ-
νες πρακτικές που συγκεντρώθηκαν από τα σχολεία 
που συνεργάζονται με το PICESL. Υπάρχουν επίσης 
σύντομες ενότητες σχετικά με:

• βασικές έννοιες και ορισμοί που χρησιμοποιού-
νται στην σχολική αποσύνδεση και την ESL

• επισκόπηση των τάσεων, των δράσεων και των 
προκλήσεων σχετικά με την ESL που λαμβά-
νουν χώρα στην Έυρώπη

2. Η IAIE ανέθεσε στις Martha Montero-Sieburth, Domiziana Turcatti and Rabiya Chaudhry να διεξάγουν τόσο μία αρχική όσο 
και μια επακόλουθη εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση το 2020, με αποτέλεσμα δύο εκθέσεις. 
 
3. Η Rabiya Chaudhry παρείχε συντακτική βοήθεια και στατιστικές πληροφορίες για τις χώρες.

https://iaie.org/downloads/PICESL_Best%20Practices%20Report_%2024%20June%202020.pdf
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2. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
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2. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Προωρη σχολικη εγκαταλειψη 
(ESL)
ESL: Η Έυρωπαϊκή Έπιτροπή ορίζει την πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου ως την εγκατάλειψη του 
επίσημου σχολικού συστήματος πριν την απόκτηση 
πτυχίου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
νέους μεταξύ 18-24 ετών. Ως εκ τούτου, ο όρος ESL 
χρησιμοποιείται για νέους που έχουν εγκαταλείψει 
την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώ-
σει αλλά δεν έχουν αποκτήσει τα προσόντα ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 4.

Η ESL ως διαδικασία: Ως πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου θα πρέπει να νοείται όχι μόνο ως το ποσο-
στό των νέων που δεν έχουν αποκτήσει πτυχία δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και ως μια διαδικασία 
που ξεκινά νωρίς, όταν οι μαθητές που είναι ακόμα 
στο σχολείο αρχίζουν να αποσυνδέονται από αυτό. 
Όι παράγοντες που συνδέονται με την ESL είναι δύο 
τύπων: εξωγενείς και ενδογενείς 5.

(Το Παράρτημα Α και το Παράρτημα Β παραθέτουν 
διάφορους παράγοντες ESL με περισσότερες λεπτο-
μέρειες)

Κοινωνικο-συναισθηματικη 
μαθηση και οδηγιες
Κοινωνικο-συναισθηματική διδασκαλία και μάθη-
ση: Έκπαιδευτικά προγράμματα που βοηθούν τους 
μαθητές να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αυ-
τό-ρυθμίζουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά 

τους, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν στρεσογόνες 
στιγμές. Με το να τις ξεπερνούνε, οι μαθητές γίνο-
νται ακαδημαϊκά επιτυχημένοι και ως εκ τούτου δεν 
εγκαταλείπουν το σχολείο.

Ανθεκτικότητα: Η ικανότητα των μαθητών να τα πη-
γαίνουν καλά και να επιτυγχάνουν παρά το γεγονός 
ότι έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Σημαίνει 
ανάπτυξη των ψυχολογικών μηχανισμών διαχείρισης 
για την επιτυχή αντιμετώπιση στρεσογόνων στιγμών 
της ζωής.

Η αίσθηση του ανήκειν: αναφέρεται σε κάτι περισ-
σότερο από το να είναι κανείς μέλος σε μια ομάδα, 
στις αμοιβαίες σχέσεις που χρειάζεται να υπάρχουν 
όταν αναγνωρίζεται από άλλους ως μέλος αλλά και 
να αναγνωρίζει ατομικά ότι ανήκει στην ομάδα και 
ότι είναι αποδεκτός, σεβαστός και ότι συμπεριλαμ-
βάνεται και υποστηρίζεται από άλλους.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η δέσμευση των μαθητών στο σχολείο εξαρτάται από 
το πόσο οι μαθητές συμμετέχουν στις δραστηριότη-
τες του σχολείου και της τάξης, τις απολαμβάνουν 
και αλληλεπιδρούν με τους συνομηλίκους, τους δα-
σκάλους και το προσωπικό του σχολείου.

Τρεις σημαντικές διαστάσεις της σχολικής δέσμευ-
σης των μαθητών είναι: η συμπεριφορική δέσμευ-
ση, η γνωστική δέσμευση και η συναισθηματική 
δέσμευση 6. 

Συναισθηματική δέσμευση: Τα είδη των συναισθη-
ματικών δεσμών που δημιουργούν οι μαθητές με τα 
σχολεία, τους δασκάλους και τους συνομήλικους. Η 
συναισθηματική δέσμευση των μαθητών μπορεί να 
εξεταστεί μέσω των παρακάτω βασικών δεικτών 7:

• Η γνώμη των μαθητών για τους δασκάλους 
τους (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα)

4. Βλέπε: Donlevy, V., Day, L., Andriescu, M., Downes, P. (2019). Assessment of the implementation of the 2011 council 
recommendation on policies to reduce early school leaving. European Commission.  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72f0303e-cf8e-11e9-b4bf-01aa75ed71a1 
 
5. Βλέπε: Araújo, H. C., Macedo, E., Santos, S. A., & Doroftei, A. O. (2019). Tackling early school leaving: Principals’ insights into 
Portuguese upper secondary schools. European Journal of Education, 54(1), 151–162.  
https://doi.org/10.1111/ejed.12328 
 
6. Για αυτό τον τομέα, βλέπε: Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the 
concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109. 
https://doi.org/10.3102%2F00346543074001059 
 
7. Βλέπε: Tarabini, A., Curran, M., Montes, A., & Parcerisa, L. (2019). Can educational engagement prevent Early School Leaving? 
Unpacking the school’s effect on educational success. Educational Studies, 45(2), 226–241.  
https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1446327

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72f0303e-cf8e-11e9-b4bf-01aa75ed71a1
https://doi.org/10.1111/ejed.12328
https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1446327
https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1446327
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• Η εμπιστοσύνη των μαθητών στη φιγούρα του 
δασκάλου

• Όι απόψεις των μαθητών για το σχολείο (υπέρ 
και μειονεκτήματα)

• Η αντίληψη των μαθητών για τη συναισθηματι-
κή υποστήριξη των εκπαιδευτικών

• Η αντίληψη των μαθητών για τις διακρίσεις, 
τον αποκλεισμό ή τους χαρακτηρισμούς

• Η αίσθηση των μαθητών ότι ανήκουν στο σχολείο

• Η αίσθηση των μαθητών ότι ανήκουν στην 
ομάδα συνομηλίκων

• Τα συναισθήματα των μαθητών για τις σχολι-
κές εμπειρίες

Γνωστική δέσμευση: Όι τρόποι και ο βαθμός στον 
οποίο οι μαθητές αυτοπροσδιορίζονται ως μαθητές 
και παρακινούνται ώστε να μάθουν και να αποκτούν 
γνωστικές προκλήσεις και να συμμετέχουν στην 
τάξη 8:

• Κίνητρο για μάθηση

• Ένδιαφέρον για μαθησιακές δραστηριότητες

• Θετικές πεποιθήσεις για το ρόλο και τη χρησι-
μότητα της σχολικής εκπαίδευσης

• Θετική αυτοαντίληψη ως μαθητής

• Θετική αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς και 
των στρατηγικών μάθησης

• Συμμετοχή σε μαθησιακές δραστηριότητες 
εκτός σχολείου

Συμπεριφορική δέσμευση: Ό βαθμός στον οποίο οι 
μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες 
στην τάξη και στο σχολείο. Αυτό μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί μέσω των παρακάτω βασικών δεικτών 9:

• Τακτική βοήθεια στην τάξη

• Θετική συμπεριφορά στην τάξη

• Ένεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες  
στην τάξη

• Μη ακαδημαϊκός εθελοντισμός

• Τακτική ολοκλήρωση εργασιών για το σπίτι/
σχολείο

Σχολικη κουλτουρα, 
περιβαλλον και ηθος
Σχολική κουλτούρα: το βαθύτερο επίπεδο βασικών 
υποθέσεων, πεποιθήσεων, αξιών και πρακτικών που 
μοιράζονται και ενσαρκώνονται από τα μέλη των 
σχολείων 10. 

Σχολικό κλίμα: Συνολική ατμόσφαιρα και άρρητο 
κλίμα του σχολείου ως ένα φιλόξενο σχολείο 
χωρίς αποκλεισμούς που εκφράζει σεβασμό και 
αποδοχή και που αυτό είναι εμφανές σε όλο το 
φυσικό σχολικό περιβάλλον (εικόνες μαθητών, 
σχέδια, τοιχογραφίες κ.λπ.) 

Σχολικό ήθος: Κανόνες, αξίες και πεποιθήσεις που το 
σχολείο υποστηρίζει επίσημα και μπορεί να έχουν να 
κάνουν με τον κώδικα συμπεριφοράς του σχολείου 
και μερικές από τις πιο εξέχουσες αξίες του11

8. Βλέπε.: Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Parigi, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the 
evidence. Review of Educational Research, 74(1), 59-109 
https://doi.org/10.3102%2F00346543074001059 
 
9. Βλέπε.: Tarabini, A., Curran, M., Montes, A., & Parcerisa, L. (2019). Can educational engagement prevent Early School Leaving? 
Unpacking the school’s effect on educational success. Educational Studies, 45(2), 226-241.  
https://doi.org/ 10.1080/03055698.2018.1446327 
 
10. Βλέπε.: Stoll, L. (1998). School Culture. School Improvement Network’s Bulletin, 9.  
http://www.educationalleaders.govt.nz/Culture/ Understanding-school-cultures/School-culture 
 
11. Βλέπε.: Donnelly, C. (2000). In Pursuit of School Ethos. British Journal of Educational Studies, 48(2)..  
https://www.jstor.org/stable/ 1556001

https://doi.org/10.3102%2F00346543074001059
https://doi.org/
http://www.educationalleaders.govt.nz/Culture/
https://www.jstor.org/stable/
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3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΠΡΟΩΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ:  
ΤΑΣΕΙΣ,  
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
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3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΩΡΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ: 
ΤΑΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Τασεις ESL στην ευρωπη
Η ESL αποτελεί μια αυξανόμενη ανησυχία για την Έυ-
ρώπη από τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Το 2011, το 
Έυρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών δημοσίευσε τις 
συστάσεις του για μείωση της ESL στην Έυρώπη στο 
10% έως το 2020. Την ώρα που συντάσσονταν αυτές 
οι συστάσεις, το ποσοστό της ESL στην Έυρώπη ήταν 
13,4%. Όι προτεινόμενες πολιτικές περιλάμβαναν 
μέτρα πρόληψης, παρέμβασης και αντιστάθμισης για 
τη μείωση της ESL12.Το 2019, η Έυρωπαϊκή Έπιτροπή 
δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής το 
2011 των συστάσεων του Έυρωπαϊκού Συμβουλίου 
για τη μείωση της ESL στις ευρωπαϊκές χώρες. Η 
έκθεση του 2019 διαπίστωσε ότι:

• Μέχρι το 2018, το συνολικό ποσοστό ESL στην 
Έυρώπη είχε πέσει στο 10,6%, 2,8 ποσοστιαίες 
μονάδες κάτω από το ποσοστό ESL του 2011.

• Παρόλο που πολλές χώρες είχαν ποσοστά ESL 
κάτω από 10% μέχρι το 2018, άλλες χώρες της 
ΈΈ συνέχισαν να έχουν ποσοστά ESL που υπερέ-
βαιναν τον στόχο του 10% (Έικόνα 1), συμπερι-
λαμβανομένης της Ισπανίας (17,9%) και της Ιτα-
λίας (14,5%) (Έικόνα 1).

• Όι μαθητές που ήταν πιο πιθανό να εγκαταλεί-
ψουν το σχολείο πρόωρα ήταν παιδιά με μετα-
ναστευτικό υπόβαθρο, εθνικές και φυλετικές 
μειονότητες (Έικόνα 2), μαθητές από χαμη-
λότερα κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα, με 
τους άνδρες να είναι πολύ πιο πιθανό από τις 
γυναίκες να εγκαταλείψουν το σχολείο πρόωρα  
(Έικόνα 3).

Εικόνα 1. Έξέλιξη του ποσοστού ESL στα κράτη μέλη της ΈΈ όπου η ESL έχει μειωθεί μεταξύ 2011 και 2018. 
Ανακτήθηκε από: Donlevy et al. (2019)13. Αρχική πηγή: Eurostat

12 Βλέπε:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72f0303e-cf8e-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en 
 
13 Donlevy, V., Day, L., Andriescu, M., Downes, P. (2019). Assessment of the implementation of the 2011 council 
recommendation on policies to reduce early school leaving. European Commission. 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ 72f0303e-cf8e-11e9-b4bf-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72f0303e-cf8e-11e9-b4bf-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ 72f0303e-cf8e-11e9-b4bf-01aa75ed71a1
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Πίνακας 1.Διαφορές στην ESL μεταξύ γηγενών και γεννημένων στο εξωτερικό στην ΈΈ28 μεταξύ 2011 και 
2018. Ανακτήθηκε από: Donlevy et al. (2019). Αρχική πηγή: Eurostat

Πίνακας 2. Το χάσμα των φύλων ως προς την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη στην ΈΈ28 το 2011 και το 2018. 
Ανακτήθηκε από: Donlevy et al.(2019). Αρχική πηγή: Eurostat

Ενεργειες που απαιτουνται 
σε τοπικα προγραμματα 
αντιμετωπισης ESL
Με βάση τις τάσεις της ESL στην Έυρώπη, είναι 
σαφές ότι η αποδέσμευση από το σχολείο και η ESL 
είναι περίπλοκα φαινόμενα στενά συνδεδεμένα με τις 
ευρεία εφαρμοσμένες κυβερνητικές πολιτικές αλλά 

και τις οικονομικές δαπάνες για την εκπαίδευση σε 
κάθε χώρα. Με άλλα λόγια, οι φτωχότερες χώρες 
που βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση συνεχίζουν 
να θέτουν σε μειονεκτική θέση τους μαθητές τους 
λόγω έλλειψης πόρων, ενώ τα σχολεία με καλύτε-
ρη χρηματοδότηση τα πάνε καλύτερα στην πρόληψη 
της ESL. Έχει καταστεί επίσης σαφές ότι η πανδημία 
του COVID-19 έχει επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα 
μειονεκτήματα.



4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΩΡΗΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ 



17

ΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΙΣ 
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ 14

Η επιρροη της ESL στις 
επιδοσεις των μαθητων στην 
εκπαιδευση
Το ερώτημα του κατά πόσο η πρόωρη σχολική εγκα-
τάλειψη επηρεάζει τις επιδόσεις των μαθητών στην 
εκπαίδευση και το μέλλον τους είναι πολύπλοκο. 
Στην πιο βασική του έννοια, οι μαθητές που εγκατα-
λείπουν πρόωρα το σχολείο δεν αποκτούν δίπλωμα 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο αργότερα 
θα επηρεάσει τις πιθανότητές τους να βρουν απα-
σχόληση και να έχουν πρόσβαση σε θέσεις εργασί-
ας που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Ωστόσο, όταν 
σκεφτόμαστε το γεγονός ότι η ESL δεν αναφέρεται 
απλώς στη στιγμή που οι μαθητές εγκαταλείπουν το 
σχολείο, αλλά συχνά είναι μια σταδιακή διαδικασία 
αποδέσμευσης από το σχολείο, τότε μπορούμε να 
εκτιμήσουμε τις επιζήμιες επιπτώσεις που μπορεί 
να έχει η ESL στις επιδόσεις των μαθητών, εντός και 
εκτός εκπαίδευσης.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι οι πολλαπλοί τρόποι με 
τους οποίους η ESL μπορεί να μειώσει τις ευκαιρίες 
και τις πιθανότητες των μαθητών να:15

• Μάθουν πώς να μαθαίνουν, με άλλα λόγια, πώς 
να κατανοούν έννοιες και να αναλύουν ζητήμα-
τα. Αυτές είναι δεξιότητες απαραίτητες όχι 
μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην αγορά ερ-
γασίας και στην προσωπική ζωή.

• Αναπτύσσονται περαιτέρω όταν θεωρούν την 
εκπαίδευση ως δια βίου μάθηση

• Ένσωματωθούν στον κόσμο της εργασίας.

• Διαχειρίζονται και να αντιμετωπίζουν τις αγ-
χωτικές συνθήκες στη ζωή τους με τρόπο που 

να μην επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργικότητά 
τους στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας 
και σε άλλους τομείς της ζωής.

• Ανακαλύψουν τα ταλέντα, τις δεξιότητες και 
τις δυνατότητές τους. Ιδανικά τα σχολεία προ-
σφέρουν ένα μέρος όπου οι μαθητές μπορούν 
να καταλάβουν ποιοι είναι, τι θέλουν να είναι 
και σε τι είναι καλοί. Όι μαθητές που αρχίζουν 
να αποσυνδέονται από το σχολείο μπορεί να 
μην επωφεληθούνε από αυτό.

• Αναπτύξουν τις βασικές ικανότητες για την επι-
τυχία, δηλαδή μια θετική αίσθηση του εαυτού, 
τον αυτοέλεγχο, τις δεξιότητες λήψης αποφά-
σεων, το ηθικό σύστημα πεποιθήσεων και την 
προκοινωνική σύνδεση.

• Βελτιώσουν τις κοινωνικές δεξιότητες που 
επιτρέπουν στους μαθητές να δικτυωθούν και 
να συνδεθούν με συνομηλίκους και ενήλικες 
και να αναπτύξουν υποστηρικτικά δίκτυα που 
μπορεί να περιλαμβάνουν συμμαθητές, δασκά-
λους και ενήλικες που μπορεί να είναι σημαντι-
κά για την αντιμετώπιση αγχωτικών συνθηκών, 
για τη λήψη αποφάσεων που ευνοούν τις προο-
πτικές ζωής των μαθητών και για την πρόσβα-
ση σε ευκαιρίες που μπορεί να βελτιώσουν τη 
μάθηση των μαθητών.

• Όργανώσουν τις δυνατότητες των μαθητών για 
λήψη πολιτικών αποφάσεων και για να κάνουν 
τις απόψεις τους να ακούγονται. Ιδανικά, τα 
σχολεία είναι χώροι που προσφέρουν ευκαιρί-
ες εξάσκησης της πολιτικής οργάνωσης με τη 
μορφή των εκπροσώπων των μαθητών σε επί-
πεδο τάξης και σχολείου.

• Αποκτήσουν, εκτιμήσουν και αναπτύξουν δι-
απολιτισμικές ικανότητες, οι οποίες είναι το 
κλειδί της επιτυχίας σε έναν παγκοσμιοποι-
ημένο κόσμο και σε πλαίσια διαπολιτισμικής  
εκπαίδευσης.

14. Όι ακόλουθες πρακτικές εντοπίστηκαν αρχικά από την Domiziana Turcatti και τη Martha Montero-Sieburth, με την υπο-
στήριξη της Rabiya Chaudhry στην έκθεση: «Μια εις βάθος ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις «βέλτιστες πρα-
κτικές» για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στα σχολεία με διαπολιτισμικά πλαίσια» που δημοσιεύ-
τηκε στον ιστότοπο της Διεθνούς Ένωσης Διαπολιτισμικής Έκπαίδευσης (IAIE) στις 24 Ιουνίου 2020. Η έκθεση καλύπτει την 
ερευνητική βιβλιογραφία από τις ΗΠΑ και την Έυρώπη σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (ESL) που έχει 
διεξαχθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες και περιλαμβάνει πρόσφατη βιβλιογραφία που δημοσιεύεται στην Έυρώπη σχετικά 
με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στην εκπαίδευση. 
 
15. Δείτε επίσης για παράδειγμα: http://ftp.iza.org/dp7791.pdf

http://ftp.iza.org/dp7791.pdf
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Έίναι σαφές ότι η ESL δεν επηρεάζει μόνο την επίτευ-
ξη των μαθητών όσον αφορά την απόκτηση διπλώμα-
τος, αλλά στη συνέχεια παρεμποδίζει και την εύρεση 
εργασίας. Η επόμενη ενότητα εισάγει μερικές από 
τις πιο σημαντικές αποτελεσματικές πρακτικές που 
βασίζονται στην έρευνα για την πρόληψη της ESL.

Αποτελεσματικες πρακτικες 
για την εξουδετερωση της ESL 
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει 14 αποτελεσματι-
κές πρακτικές για την αντιμετώπιση της ESL. Έίναι 
πρακτικά σχεδιασμένες για να αναγνωρίζεται η ύπαρ-
ξη των πρακτικών αυτών στο αρχικό τους πλαίσιο 
για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και για να εμπνεύσει δασκάλους και εκ-
παιδευτικούς να αναπτύξουν και να προσαρμόσουν 
τις δικές τους πρακτικές. Περιγράφονται η έννοια 
της κάθε πρακτικής (περί τίνος πρόκειται), η ουσία 
της (πώς γίνεται καλύτερα κατανοητή), η σημασία 

της (πόσο σημαντική), πώς έχει εφαρμοστεί (πώς 
πραγματοποιήθηκε) και πώς μπορεί να εκτιμηθεί ή 
να αξιολογηθεί (πόσο αποτελεσματική είναι). Σε κάθε 
ορισμό, τα κριτήρια για την πρακτική περιλαμβάνουν 
τις περιγραφές και τους δείκτες που αξιολογούν την 
απόδοση της καθεμίας.

Όι πρακτικές ομαδοποιούνται από το επίπεδο της 
τάξης στο επίπεδο του σχολείου και παρουσιάζονται 
ως εξής: 

• Το πρώτο μέρος ασχολείται με το σύνολο των 
πρακτικών που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο 
τάξης

• Το δεύτερο μέρος αφορά πρακτικές που εφαρ-
μόζονται στο σχολικό περιβάλλον

• Το τρίτο μέρος προσδιορίζει πρακτικές και πολι-
τικές σε επίπεδο σχολείου που συμβάλλουν στη 
διασφάλιση ότι οι μαθητές δε θα αποσυνδεθούν 
από και στη συνέχεια εγκαταλείψουν το σχολείο. 
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5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
ΤΑΞΗΣ
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5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΑΞΗΣ
Δημιουργηστε ενα περιβαλλον 
ταξης που προωθει εναν 
ασφαλη, ενδυναμωτικο και 
εμπλουτιστικο χωρο για μαθηση
Τι σημαινει η δημιουργια ενος 
περιβαλλοντος ταξης που προωθει 
τη μαθηση και γιατι αυτο ειναι 
σημαντικο;
Η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης ενός 
περιβάλλοντος τάξης είναι καίριας σημασίας για 
την προώθηση της κοινωνικο-συναισθηματικής και 
ακαδημαϊκής ανάπτυξης. Ιδανικά, η ανάπτυξη βασι-
κών κανόνων, προτύπων επικοινωνίας και κανόνων 
συμπεριφοράς γίνεται σε συνεργασία με τους μαθη-
τές. Αυτό δημιουργεί περισσότερη δέσμευση και μια 
αίσθηση ότι τους ανήκει η διαδικασία. Όι μαθητές 
θα πρέπει επίσης να αισθάνονται ασφαλείς να είναι 
ο εαυτός τους, να εκφράζουν την ταυτότητά τους 
και να μοιράζονται τις απόψεις τους. Υγιεινά περι-
βάλλοντα στην τάξη που ενθαρρύνουν τη μάθηση 
παρακινούν τους μαθητές να συμμετέχουν και να πα-
ραμένουν στο σχολείο και, κατά συνέπεια, μπορούν 
να μειώσουν τη σχολική αποδέσμευση και την ESL.

Πως μπορουν οι εκπαιδευτικοι να 
δημιουργησουν ενα περιβαλλον 
ταξης που προωθει τη μαθηση;
Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
περιβάλλον τάξης που προωθεί τη μάθηση:

• Δημιουργώντας μαζί με τους μαθητές σαφείς 
βασικούς κανόνες και κανόνες επικοινωνίας και 
συμπεριφοράς από την πρώτη ημέρα στην τάξη, 
εμπλέκοντας τους μαθητές σε αυτή τη διαδικα-
σία. Αυτοί θα πρέπει να είναι θετικά (ανταμοιβές 
που είναι γενικά ορισμένες) και όχι αρνητικά δι-
ατυπωμένοι (συζήτηση για τιμωρία).

• Αποφεύγοντας προσωπικές επιθέσεις και προ-
σβολές. Προσδιορίζοντας, μαζί με τους μαθη-
τές, συμπεριφορές που δεν είναι αποδεκτές 
στην τάξη και ονοματίζοντας αυτές. Όι προσεγ-
γίσεις που αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη έχει 

βρεθεί ότι λειτουργούν καλύτερα όταν τα περι-
στατικά λαμβάνουν χώρα.16

• Με το να αναλογίζονται συνεχώς την ατμόσφαι-
ρα της τάξης, να δημιουργούν μηχανισμούς για 
την αξιολόγηση της ατμόσφαιρας στην τάξη και 
να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της τάξης, εάν 
χρειαστεί.

• Έπικοινωνώντας τη νοοτροπία του σχολείου 
εάν το σχολείο έχει νοοτροπία ένταξης ή/και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων – στους μαθητές 
αλλά και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.

• Συζητώντας με μαθητές (αλλά και με τις οικο-
γένειές τους και αν είναι δυνατόν με την ευρύ-
τερη σχολική κοινότητα) θέματα που σχετίζο-
νται με τον αποκλεισμό και τον εκφοβισμό και 
γνωστοποιώντας με σαφήνεια τις πολιτικές του 
σχολείου κατά του εκφοβισμού, εάν υπάρχουν.

• Έπικοινωνώντας με τους μαθητές σχετικά με 
τις ευθύνες τους για την ανάπτυξη θετικής 
ατμόσφαιρας στην τάξη και συζητώντας μαζί 
τους τη διαδικασία σχετικά με το πώς μπορούν 
να γίνουν βελτιώσεις.

• Έντοπίζοντας κακές συμπεριφορές και συζη-
τώντας άμεσα σχετικά με αυτές .

• Δρώντας θετικά για την αποκατάσταση της συμ-
μετοχής των μαθητών.

• Έπιβραβεύοντας θετικές συμπεριφορές που 
οδηγούν στη μάθηση, τη συνεργασία και τις δε-
ξιότητες καθημερινής ζωής.

• Διατηρώντας την εστίαση στη μάθηση και όχι 
σε διαταραχές ή ανάρμοστες συμπεριφορές

 Αισθηση ασφαλειας
Όι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποφεύγουν πρακτι-
κές που μπορεί να οδηγήσουν τους μαθητές στο να 
αισθάνονται ανασφαλείς, χωρίς υποστήριξη και που 
ίσως απομονώσουν περαιτέρω τους μαθητές «σε 
κίνδυνο». Πολλές από τις λεγόμενες προσεγγίσεις 
«μηδενικής ανοχής» κάνουν ακριβώς αυτό που θα 
έπρεπε να αποφεύγεται. Συχνά απευθύνονται σε 
μαθητές που έχουν «ειδικές ανάγκες» (π.χ. αυτισμό 
ή ΔΈΠ-Υ) ή αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις 
στο σπίτι, περιθωριοποιώντας τους έτσι περαιτέρω. 
Έπίσης, αυταρχικά μέτρα όπως το να φωνάζουν, να 

16. Βλέπε π.χ.  
https://restorativejustice.org.uk/restorative-practice-education-0 

https://restorativejustice.org.uk/restorative-practice-education-0


21

ΈΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΈΓΧΈΙΡΙΔΙΌ ΓΙΑ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΌΥΣ ΣΤΙΣ 
ΈΜΠΝΈΥΣΜΈΝΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΌΥ ΠΡΌΛΑΜΒΑΝΌΥΝ ΤΗΝ 

ΠΡΌΩΡΗ ΣΧΌΛΙΚΗ ΈΓΚΑΤΑΛΈΙΨΗ ΣΈ ΠΌΛΥΠΌΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΑ ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΑ ΣΤΗΝ ΈΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ: 

Όι μαθητές μπορούν να ερωτηθούν στην 
αρχή του έτους ποιες είναι οι προσδοκίες 
τους για το έτος (όχι μόνο από την άποψη 
των βαθμών), πώς σκέφτονται ότι αυτές 

μπορούν να ικανοποιηθούν και ποιος μπο-
ρεί να είναι ο ρόλος τους σε αυτή τη διαδι-
κασία και ποιος νομίζουν ότι είναι ο ρόλος 

που ο δάσκαλος μπορεί να παίξει. Αυτό 
μπορεί να σφραγιστεί με μια συμφωνία ή 

ακόμη και «συμβόλαιο» που θα συντάξουν 
μαζί. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να σχεδιάσουν μια διαδικασία παρα-
κολούθησης. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί 
ένα μονοπάτι επικοινωνίας ανάμεσα στους 

δασκάλους και τους μαθητές τους.

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ: 

Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ένα 
όργανο μέτρησης που ονομάζεται θερμόμετρο 
ασφάλειας. Όι μαθητές ρωτούνται ανώνυμα 5-6 
ερωτήσεις «ασφάλειας» σε διάφορα σημεία του 
έτους, όπως: «Νιώθω αποδεκτός από άλλους μα-
θητές». Όι απαντήσεις μεταφράζονται σε οπτικό 
θερμόμετρο που είναι κρεμασμένο στον τοίχο. 
Τα αποτελέσματα συζητούνται με τους μαθητές 
(και άλλους στο σχολείο, αν συμφωνούν όλοι). Όι 
ερωτήσεις τίθενται 2-3 φορές κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους για την παρακολούθηση της 
προόδου.

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

Χαρτογράφηση της σχολικής ασφάλειας: μαθη-
τές από κάθε τάξη (πρώτα ως άτομα και στη 
συνέχεια ως τάξη) υποδεικνύουν σε χάρτη του 
σχολείου πού βρίσκονται οι ζεστές/κόκκινες (μη 
ασφαλείς) θέσεις, οι κίτρινες (μέτρια ασφαλείς) 
περιοχές και πού είναι οι πράσινες (ασφαλείς) 
περιοχές. Όι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συζη-
τούν το θέμα αυτό σε ομάδες (τάξεις) και παρου-
σιάζουν έναν οδικό χάρτη ώστε να κάνουν τους 
μη ασφαλείς χώρους να γίνουν πιο ασφαλείς, 
και επίσης να κάνουν το σχολείο στο σύνολό του 
πιο ασφαλές.

17. Βλέπε π.χ  
https://www.jstor.org/stable/42975454

στέλνουν τους μαθητές στο γραφείο του διευθυντή 
για να αποκαταστήσουν την τάξη στην αίθουσα δεν 
λειτουργούν καλά και μπορούν να συμβάλλουν στην 
αποδέσμευση από το σχολείο και στην πρόωρη σχο-
λική εγκατάλειψη. Η αποβολή ενός διασπαστικού 
μαθητή από την τάξη επηρεάζει όχι μόνο τη συναισθη-
ματική και συμπεριφοριστική σχολική δέσμευση του 
μαθητή που έχει αποβληθεί αλλά και τη δέσμευση 
των άλλων μαθητών. Όι μαθητές μπορεί να αντιλαμ-
βάνονται τη διοίκηση του σχολείου ως αυθαίρετη και 
άδικη και ίσως να δυσανασχετούν και να φοβούνται 
τις σχολικές αρχές, οι οποίες μπορεί να θέτουν σε 
κίνδυνο τη δέσμευσή τους και την επιθυμία τους για 
μάθηση. Το να γίνεσαι κατανοητός από τους μαθητές 
με σεβασμό στην ατμόσφαιρα της σχολικής τάξης 
και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορεί να 

τους ενδυναμώσει και επίσης να τους διδάξει (μα-
θαίνω κάνοντας) σχετικά με τη δημοκρατική λήψη 
αποφάσεων. 

Η θετική ενίσχυση έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα πολύ 
πιο ισχυρό εργαλείο από την αρνητική ανατροφοδό-
τηση.17 Έκπαιδευτικοί που παρέχουν εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση που υποδεικνύει στους μαθητές 
τι έχουν κάνει καλά και τι πρέπει να βελτιωθεί, εν-
θαρρύνει τους μαθητές και αυξάνει την αυτοπεποί-
θησή τους. Όταν οι μαθητές βλέπουν ότι τα πάνε 
καλά και αντιλαμβάνονται τι πρέπει να βελτιώσουν, 
είναι πιο πιθανό να δουν τον εαυτό τους να μαθαίνει. 
Έπιπλέον, οι μαθητές που έχουν αυτοπεποίθηση και 

θεωρούν τους εαυτούς τους πραγματικούς μαθητές, 
ενώ προκαλούνται από ενδιαφέρον και διεγερτικό 
περιεχόμενο, θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν 
στις όποιες προκλήσεις υπάρχουν και να μάθουν. 
Δίνοντας στους μαθητές περιπτώσεις στις οποίες 
πρέπει να λύσουν κάποια ηθικά ή συναισθηματικά 
θέματα είναι ένα ακόμη βήμα προς μια θετική κατεύ-
θυνση για την κοινωνικο- συναισθηματική μάθηση. 
Υπάρχουν πολλά καλά καθιερωμένα και περιεκτικά 
κοινωνικο-συναισθηματικά προγράμματα με βάση το 
σχολείο σε όλη την Έυρώπη που έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσματικά.

https://www.jstor.org/stable/42975454
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18. Βλέπε για παράδειγμα : Callingham, M. (2016). Engaging student input on student engagement in learning. International 
Journal on 18 School Disaffection, 12(1), 3-22. 
https://doi.org/10.18546/ IJSD.12.1.01; Tarabini, A., Curran, M., Montes, A., & Parcerisa, L. (2019). Can educational engagement 
prevent Early School Leaving? Unpacking the school’s effect on educational success. Educational Studies, 45(2), 226–241. 
https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1446327

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

Συνεργατικές, μικρής ομάδας, μαθησιακές 
μεθοδολογίες όπως η Μέθοδος Jigsaw και η 
Σύνθετη Όδηγία έχουν σχεδιαστεί για να επι-

τρέπουν σε όλους τους μαθητές να πετύχουν. 
Όλοι οι μαθητές αναλαμβάνουν ευθύνες για 

τη μάθηση τη δική τους και των συνομηλίκων 
τους σε τέτοιες μεθοδολογίες. Όι ρόλοι των 

ομάδων τείνουν να εναλλάσσονται.

Πως μπορουν οι εκπαιδευτικοι να 
αξιολογησουν τη μαθηση που ειναι σε 
εξελιξη-με την ευρεια εννοια;
Όι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο την 
ακαδημαϊκή ανάπτυξη των μαθητών (βαθμούς) αλλά 
είναι επίσης σημαντικό να επικεντρώνονται στις κοι-
νωνικο-συναισθηματικές ικανότητες που επιδεικνύ-
ουν οι μαθητές όταν επεξεργάζονται θέματα στην 
τάξη με εκπαιδευτικούς και συνομηλίκους. Αυτή 
η συνειδητοποίηση θα βοηθήσει τους εκπαιδευτι-
κούς να απευθυνθούν στη δέσμευση των μαθητών. 
Όι αντανακλαστικές αξιολογήσεις των μαθητών (π.χ. 
χρησιμοποιώντας ημερολόγια) είναι επίσης χρήσιμοι 
μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς και να αναπαρασταθούν μέσω 
εικόνων, μελετών περίπτωσης ή αφήγησης ιστοριών 
κ.λπ. ώστε να αποτελέσουν τελικά τεκμηριωμένες 
πρακτικές.

Η σημασια των υψηλων 
προσδοκιων των 
εκπαιδευτικων
Γιατι ειναι σημαντικη η επικοινωνια 
και η διατηρηση των υψηλων 
προσδοκιων των εκπαιδευτικων για 
τους μαθητες;
Έκπαιδευτικοί που επικοινωνούν και διατηρούν 
υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές, και που σχε-
διάζουν δραστηριότητες που τους προκαλούν να αξι-
οποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, βοηθούν 
στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της αποσύν-
δεσης από το σχολείο και της πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης.18 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
χαμηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών:
• Κάνουν τους μαθητές να αισθάνονται ότι δεν 

υπάρχουν πολλά να μάθουν, ότι το υλικό είναι 
πολύ εύκολο και όχι απαιτητικό και αποδεσμευ-
τούν γνωσιακά.

• Μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματικά απο-
δεσμευμένους μαθητές, οι οποίοι μπορεί να 
αισθάνονται ότι ο δάσκαλός τους κάνει διακρί-
σεις εναντίον τους και τους αντιμετωπίζει σαν 
να είναι χαζοί. Μερικοί μαθητές θα αισθάνονται 
προσβεβλημένοι που οι δάσκαλοι έχουν τόσο 

χαμηλές προσδοκίες, ενώ άλλοι θα “διαφύγουν” 
στις χαμηλές προσδοκίες και θα κάνουν πολύ λι-
γότερα από ό, τι είναι ικανοί.

• Μπορεί να οδηγήσει σε συμπεριφορικά αποδε-
σμευμένους μαθητές που ενεργά σταματούν να 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες στην τάξη, να 
κάνουν την εργασία τους, ή να έρχονται στην 
τάξη.

Πως μπορουν οι εκπαιδευτικοι να 
επικοινωνουν και να διατηρουν 
υψηλες προσδοκιες για τους 
μαθητες;
 Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν και να 
διατηρούν υψηλές προσδοκίες:

• Αναγνωρίζοντας και προσφέροντας απαιτητικό 
εκπαιδευτικό υλικό. Όι μαθητές μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν σε τέτοιες αποφάσεις, 
επιτρέποντάς τους να είναι οι “κάτοχοι” των 
υλικών.

• Κάνοντας εσωτερικές αποδόσεις της επιτυχίας 
(είστε έξυπνοι, έτσι

• έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό) και 
εξωτερικές αποδόσεις της αποτυχίας (δεν τα 
καταφέρατε λόγω περιστάσεων- μπορείτε να 
αλλάξετε αυτές τις επιρροές).

• Δίνοντας σε όλους τους μαθητές την ευκαιρία 
να εκφράσουν τις ιδέες τους και να δείξουν τις 
ικανότητες και τις γνώσεις τους.

• Δουλεύοντας μαζί με τους μαθητές για τον 
εντοπισμό στόχων που είναι απαιτητικοί αλλά 
όμως εφικτοί. Η ανάπτυξη ατομικών σχεδίων 
μάθησης (ILP) για κάθε μαθητή, με τη συμβολή 
τους, είναι ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό.

https://doi.org/10.18546/IJSD.12.1.01
https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1446327
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19. Βλέπε για παράδειγμα: Smith P. K., Pepler D., Rigby K. (2004). Bullying in schools: How successful can interventions be? 
Cambridge, UK: 19 Cambridge University Press. ; De Luca L, Nocentini A, Menesini E. The Teacher’s Role in Preventing Bullying. 
Front Psychol. 2019;10:1830. Published 2019 Aug 14. doi:10.3389/fpsyg.2019.01830 
20. Βλέπε π.χ...  
https://pedsinreview.aappublications.org/content/26/7/233 
 

ΠΑΡΆΔΈΙΓΜΑ:

Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισαγάγουν 
τη χρήση χαρτοφυλακίων εργασίας ή άλλες 

εργασίες που μπορούν να αξιολογηθούν 
στο τέλος του έτους και να αντιπροσωπεύ-
σουν την καλύτερη δουλειά του μαθητή. Όι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να εξηγήσουν, για 
παράδειγμα, ότι το χαρτοφυλάκιο πρέπει να 

περιέχει τουλάχιστον 5 εκθέσεις για 5 θέμα-
τα της επιλογής τους που έχουν καλυφθεί 

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και μπορούν 
να βαθμολογηθούν αναλόγως από το μαθητή 

και το δάσκαλο. Ένα βήμα πέρα από αυτό 
είναι να βάλουμε τους μαθητές (ειδικά της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) να συν-δημι-
ουργήσουν το δικό τους πρόγραμμα σπου-

δών και να αναπτύξουν πολλαπλές εργασίες 
γύρω από τo σημείο εστίασής τους.

• Λέγοντας και δείχνοντας στους μαθητές ότι 
μπορούν να τα καταφέρουν, χτίζοντας έτσι την 
εμπιστοσύνη τους.

• Έπαινώντας τους μαθητές για την καλή δουλειά 
αλλά ο έπαινος να είναι ειλικρινής.

• Δίνοντας εποικοδομητική και συγκεκριμένη 
ανατροφοδότηση που δείχνουν στους μαθητές τι 
έχουν κάνει καλά και τι μπορούν να βελτιώσουν.

Οι προσδοκιες των μαθητών απο 
τους εκπαιδευτικους
Λιγότερο συχνά το επίκεντρο των παρεμβάσεων 
είναι οι προσδοκίες των μαθητών από τους εκπαι-
δευτικούς. Για να δημιουργήσετε πραγματικά μια 
θετική και υποστηρικτική ατμόσφαιρα στην τάξη, 
οι μαθητές πρέπει να πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί 
εργάζονται για το δικό τους συμφέρον, ότι “ξέρουν 
τι κάνουν και για τι μιλάνε” και ότι μπορούν να τους 
εμπιστευτούν.

Συχνά οι μαθητές δεν εμπιστεύονται τους δασκάλους 
τους ότι “ κάνουν το σωστό” όταν αρνητικές κοινω-
νικές συμπεριφορές όπως ο εκφοβισμός λαμβάνουν 
χώρα.19 Τότε δεν θα παρακινηθούν να ενημερώσουν 
τους εκπαιδευτικούς ότι υπάρχουν προβλήματα με 
τέτοιες αρνητικές και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου αό-
ρατες συμπεριφορές.

Ποιοι ειναι οι διαφορετικοι τροποι 
αξιολογησης των προσδοκιων των 
εκπαιδευτικων;
Ό προσδιορισμός των τύπων προσδοκιών που 
έχουν οι εκπαιδευτικοί μπορεί να αξιολογηθεί με 
την ανάπτυξη δεικτών για το πώς οι μεμονωμένοι 
μαθητές ανταποκρίνονται σε τέτοιες προσδοκίες 
και πού βρίσκονται στην εκπλήρωση αυτών των 
προσδοκιών. Η εισαγωγή ευέλικτων και ποικίλων 
μέτρων αξιολόγησης σημαίνει ότι οι μαθητές δεν 
αξιολογούνται μόνο για το πόσο καλά τα πηγαίνουν 
σε δοκιμασίες και εξετάσεις, αλλά σε μια σειρά από 
άλλα μέτρα που εξετάζουν τη γνώση τους και την 
ικανότητά τους και εστιάζουν στη συμμετοχή και 
τη συμπεριφορά τους στη μάθηση. Το να έχει ευέ-
λικτα και ποικίλα μέτρα αξιολόγησης σημαίνει ότι 
ο δάσκαλος προσαρμόζει τις προσδοκίες του στις 
συγκεκριμένες ανάγκες και συνθήκες καθενός από 

τους μαθητές τους και ευθυγραμμίζει τη διδασκαλία 
του με τη μάθηση των μαθητών τους βασισμένος στις 
ενδείξεις για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να μάθουν καλύτερα. Μη γνωστικές αξιολογήσεις 
που αποδεικνύουν τις κοινωνικές απαντήσεις των 
μαθητών σε τέτοιες προσδοκίες μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν και μπορεί να περιλαμβάνουν θεατρικές 
παραστάσεις, παιχνίδια ρόλων, συγγραφή ποίησης και 
παρουσιάσεις. Όσον αφορά την ακαδημαϊκή πρόοδο, 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν διαγράμμα-
τα της προόδου του μαθητή με βάση την εκπλήρωση 
αυτών των προσδοκιών και να χρησιμοποιήσουν τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων και την ολοκλήρωση 
των εργασιών ως αποδεικτικά στοιχεία. Όι μαθητές 
θα πρέπει επίσης να αυτο-αξιολογούν την πρόοδό 
τους ή την έλλειψή της.

Όι μαθητές που σταθερά δεν παίρνουν καλούς 
βαθμούς, τείνουν να αποσυνδέονται από το σχολείο, 
να μην έχουν αυτοπεποίθηση, και μπορεί να αρχίσουν 
να σκέφτονται ότι το σχολείο δεν είναι για αυτούς, 
αυξάνοντας την πιθανότητα αποσύνδεσης από το 
σχολείο.20 Η εισαγωγή ευέλικτων και ποικίλων 
μέτρων αξιολόγησης μπορεί να επιτρέψει στους 
μαθητές να αισθάνονται ότι το σχολείο τους κατανοεί 
και δεν χρειάζεται να μένουν πίσω.

https://pedsinreview.aappublications.org/content/26/7/233
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ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

Για πολλές μειονοτικές κοινότητες, η επιβεβαίω-
ση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού 
τους είναι αποφασιστικής σημασίας, επειδή εκ-
φράζει υψηλές προσδοκίες. Η μάθηση σκαλω-
σιάς και τα κανάλια θετικής επικοινωνίας με τις 
κοινότητές τους ενδέχεται να τους επιτρέψουν 
να αποκτήσουν αναφορές ως προς το τι αναμέ-
νεται από αυτούς μέσα σε ένα συγκεκριμένο σχο-
λείο και τη δική του πολιτιστική νοοτροπία. Η 
καθιέρωση θετικής επικοινωνίας με τους γονείς 
θα προσφέρει δέσμευση στην εκπαίδευση

21. .https://www.simplypsychology.org/multiple-intelligences.html  
Αυτή η ιστοσελίδα είναι σε πολλές γλώσσες.

εξετάσεις και οι δοκιμασίες, ο πιο συνηθισμένος τρό-
πος αξιολόγησης των μαθητών, σπάνια αντανακλούν 
τη συνολική μάθηση των μαθητών. Μερικοί μαθη-
τές μπορεί να αισθάνονται αγχωμένοι και νευρικοί 
σχετικά με τη συμμετοχή στις εξετάσεις, το οποίο 
επηρεάζει αρνητικά την απόδοσή τους. Όι εξετάσεις 
που έχουν “ βαριά γλώσσα “ φέρνουν σε μειονεκτική 
θέση τους μαθητές των οποίων η γλώσσα που μιλούν 
στο σπίτι είναι διαφορετική από την κύρια γλώσσα 
του σχολείου. Άλλοι μπορεί να μην είναι σε θέση να 
μελετήσουν και να μάθουν έννοιες και περιεχόμενο 
όπως θα έκαναν σε λιγότερο αγχωτικές καταστάσεις. 
Ακόμα άλλοι μπορεί να αισθάνονται ότι χρειάζονται δι-
αφορετικές προσεγγίσεις για να κατανοήσουν το θέμα 
και να απαντήσουν αποτελεσματικά. Όπως απέδειξε 
ο Howard Gardner (1993) 21, πρέπει να χρησιμοποιούμε 
τις λεγόμενες πολλαπλές νοημοσύνες των μαθητών 
και να προσαρμόζουμε τη διδασκαλία και την αξιο-
λόγησή μας για να ανταποκριθούμε στις απαντήσεις 
τους παρέχοντας ένα μεγαλύτερο ρεπερτόριο μέτρων 
αξιολόγησης.

Ένώ οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να απορρίψουν 
εντελώς τις δοκιμασίες και τις εξετάσεις, μπορούν 
να εισαγάγουν άλλα μέτρα αξιολόγησης που προσαρ-
μόζονται στα μαθησιακά στυλ των μαθητών:

• Βαθμοί επιτυχίας και αποτυχίας

• Βαθμοί συμμετοχής.

• Χρησιμοποιώντας τις αποκαλούμενες αφηγημα-
τικές αξιολογήσεις, όπου δεν υπάρχουν βαθμοί 
αλλά δυνατά σημεία και περιθώρια βελτίωσης.

• Όι μαθητές να υποβάλλουν αξιολογήσεις χαρ-
τοφυλακίου.

• Όι εργασίες για το σπίτι να έχουν διαφορετικά 
κριτήρια βαθμολόγησης, όπως ποσοστά στον 
υπολογισμό του τελικού βαθμού. 

• Υπολογισμός του μέσου όρου της αυτοαξιολόγη-
σης του μαθητή και του βαθμού του δασκάλου.

Όι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να εισαγάγουν πιο 
ρητά τη συμμετοχή στο σύστημα βαθμολόγησης που 
καθορίζεται από το εάν οι μαθητές συμβάλλουν στην 
τάξη, κάνουν την εργασία τους, και φέρνουν το σχο-
λικό τους υλικό στην τάξη.

Στα σχολεία όπου υπάρχει γλωσσική ποικιλομορφία 
και η πρώτη γλώσσα των μαθητών μπορεί να μην είναι 
η ίδια με τη γλώσσα διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να δεχτούν την εργασία στην αρχική γλώσσα 
του μαθητή, ειδικά εάν ο δάσκαλος ή άλλοι, συμπερι-
λαμβανομένων των διερμηνέων στο σχολείο, μιλούν 
άπταιστα αυτή τη γλώσσα. Όι γλώσσες που οι μαθητές 
μιλούν στο σπίτι δεν πρέπει να θεωρούνται έλλειμμα 
αλλά πόρος. Όι μαθητές με διαφορετικά πολιτισμικά 
υπόβαθρα ίσως να χρειαστούν καθοδήγηση από τους 
εκπαιδευτικούς σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης 
των εθνικών πολιτιστικών προσδοκιών του σχολείου, 
οι οποίες βρίσκονται συχνά στο περιεχόμενο των σχο-
λικών βιβλίων τους, αλλά μπορεί να μην είναι κοινά 
με τα δικά τους πολιτιστικά πρότυπα. Ένας δεσμός 
εμπιστοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντικός μεταξύ του 
δασκάλου και αυτών των μαθητών.

Πως μπορει να αξιολογηθει η χρηση 
ευελικτων και ποικιλων μετρων 
αξιολογησης;
Όι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να πειραματιστούν με 
διαφορετικά μέτρα αξιολόγησης που ταιριάζουν 
με τη μάθηση του μαθητή, ιδιαίτερα μαθητών με 
συγκεκριμένα στυλ μάθησης και με διαφορετικές 
προσεγγίσεις στη μάθηση.

Ό σεβασμός για τους μετανάστες μαθητές και τους 
μαθητές που αποτελούν εξαίρεση απαιτεί από τους 
εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν τα διαφορετικά 
μέτρα ώστε να αξιολογήσουν καλύτερα αυτούς τους 
μαθητές. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρί-
ζουν κριτήρια διαβάθμισης που είναι σαφώς κατανο-
ητά και να κατέχονται από τους μαθητές, αλλά και 
από τις οικογένειές τους.

https://www.simplypsychology.org/multiple-intelligences.html
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6. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

Το έργο των μαθητών μπορεί να εκτεθεί 
στους τοίχους της τάξης, τους σχολικούς 

διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους. 
Όι σχολικοί τοίχοι παρέχουν σχολική ταυτότη-

τα και υπερηφάνεια μέσα στο σχολείο. Αυτό 
δίνει επίσης κάποια αίσθηση ιδιοκτησίας του 
σχολείου στους μαθητές. Διαφορετικά μέρη 

στο σχολείο μπορούν να διακοσμηθούν με μια 
ποικιλία γλωσσών, επιβεβαιώνοντας ότι το 

σχολείο είναι «φιλικό προς τις γλώσσες».

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

Όι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε 
λέσχες ή δραστηριότητες μετά το σχολείο 

όπως αθλητικές λέσχες, λέσχες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, περιβαλλοντικούς συλλόγους 
ή συμμαχίες ομοφυλόφιλων- ετεροφυλόφι-

λων (GSAs). Μπορούν επίσης να έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιπλέον 

μαθήματα όπου οι μαθητές έχουν κίνητρα για 
να μάθουν περισσότερα σχετικά με θέματα 

που δεν καλύπτονται απαραίτητα στην τάξη. 
Τα σχολεία μπορούν επίσης να συνεργαστούν 
με οργανισμούς της κοινότητας που προσφέ-

ρουν ευκαιρίες εθελοντισμού στους μαθη-
τές. Με τον εθελοντισμό, οι μαθητές έχουν 
την ευκαιρία να μάθουν νέες δεξιότητες, να 
αναπτύξουν κοινωνικό κεφάλαιο, να βρουν 

μέντορες και φίλους έξω από το σχολικό 
πλαίσιο, και να αναπτύξουν μια αίσθηση 

ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Η μάθηση 
υπηρεσιών, που γίνεται πιο συχνή σε όλη την 

Έυρώπη, προσφέρει την ευκαιρία σύνδεσης 
με οργανισμούς της κοινότητας.

6. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αναπτυξτε ενα θετικο και 
συμπεριληπτικο περιβαλλον 
σε ενα σχολειο που προαγει την 
επιτυχια των μαθητών
Τι σημαινει να αναπτυξουμε 
ενα θετικο και συμπεριληπτικο 
περιβαλλον που προαγει την επιτυχια 
των μαθητων και ποιοι ειναι οι 
τροποι για να επιτευχθει αυτο;
Η ανάπτυξη ενός θετικού και χωρίς αποκλεισμούς 
περιβάλλοντος απαιτεί δύο σημαντικές προϋποθέ-
σεις: (1) όλοι στο σχολείο να πιστεύουν ότι οι μαθη-
τές μπορούν να τα πάνε καλά και να επιτύχουν, ανε-
ξάρτητα από το υπόβαθρό τους ή τα χαρακτηριστικά 
τους και (2) οι ευκαιρίες για όλους τους μαθητές για 
να είναι επιτυχείς θα δίνονται έτσι ώστε οι μαθητές 
να μπορούν να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί:

• Γιορτάζοντας τις επιτυχίες των μαθητών στο 
σχολικό περιβάλλον (π. χ. δημοσιεύοντας τα 
επιτεύγματά τους, καθιστώντας τα ορατά, δημι-
ουργώντας σχολικά κολάζ).

• Με τη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής νοο-
τροπίας στο σχολείο και/ ή βασισμένης στα αν-
θρώπινα δικαιώματα, η οποία γνωστοποιείται 
σαφώς σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

• Δημιουργώντας δραστηριότητες για μετά το 
σχολείο που εμπλέκουν τους μαθητές.

• Δημιουργώντας προγράμματα, τόσο εντός όσο 
και εκτός του σχολείου (εξωσχολικές δραστη-
ριότητες), για να βοηθήσουν τους μαθητές να 
σκεφτούν το μέλλον τους.

• Παρέχοντας στους μαθητές ακαδημαϊκές και 
επαγγελματικές ευκαιρίες μέσα στο σχολείο.

• Με το να είναι βέβαιο ότι οι φωνές των μα-
θητών ακούγονται και λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη, για παράδειγμα μέσω του (εκλεγμένου) 
μαθητικού συμβουλίου.

• Κλείνοντας το ψηφιακό χάσμα διασφαλίζοντας 
ότι όλοι οι μαθητές έχουν τις τεχνολογικές 
γνώσεις και τον εξοπλισμό που χρειάζονται για 
να επιτύχουν.

Τα σχολεία μπορούν επίσης να έχουν δασκάλους, απο-
φοίτους του σχολείου ή πολιτιστικούς μεσολαβητές 
που μοιράζονται τις ιστορίες τους και συναντιούνται 
με τους μαθητές για να συζητήσουν τις προκλήσεις 
και τις ανταμοιβές της μετάβασης στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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22. Βλέπε : Bradshaw, C. P., O’Brennan, L. M., & McNeely, C. A. (2008). Core competencies and the prevention of school failure 
and early school leaving. In N. G. Guerra & C. P. Bradshaw (Eds.), Core competencies to prevent problem behaviours and 
promote positive youth development. (pp.19-32). Wiley. 

23. Βλέπε.: Bradshaw, C. P., O’Brennan, L. M., & McNeely, C. A. (2008). Core competencies and the prevention of school failure 
and early school leaving. In N. G. Guerra & C. P. Bradshaw (Eds.), Core competencies to prevent problem behaviours and 
promote positive youth development. (pp.19-32). Wiley.

Πώς μπορει να αξιολογηθει 
ενα θετικο και συμπεριληπτικο 
περιβαλλον;
Μέτρα επιπέδου σχολείου για την επιτυχία του σχο-
λείου στην προώθηση της συμπερίληψης και μιας 
θετικής ατμόσφαιρας μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω 
αντανακλαστικής πρακτικής που διεξάγεται από 
εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου με 
τους ίδιους τους γονείς και τους μαθητές. Έπανε-
ξετάζοντας το όραμα, την αποστολή και τη νοοτρο-
πία του σχολείου σε τακτικά χρονικά διαστήματα 
μπορούν να βοηθήσουν στο στοχασμό σχετικά με το 
εάν οι στόχοι ένταξης επιτυγχάνονται. Συναντήσεις 
εκπαιδευτικών, σεμιναριακές συναντήσεις, και διά-
λογοι με τα φοιτητικά συμβούλια μπορούν επίσης 
να παρέχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση.

Προωθηση βασικων 
ικανοτητων για την επιτυχια 
των μαθητων στο σχολικο 
περιβαλλον
Τι σημαινει προωθηση βασικων 
ικανοτητων;
Όρισμένες από τις βασικές ικανότητες που προω-
θούν την ένταξη και την επιτυχία των μαθητών είναι 
οι ακόλουθες 22:

• Να έχουν μια θετική αίσθηση του εαυτού

• Να είναι σε θέση να επικοινωνούν αποτελεσμα-
τικά με τους άλλους.

• Ικανότητες αυτο-στοχασμού

• Να έχουν αυτοέλεγχο.

• Να έχουν ένα σύστημα ηθικής

• Προκοινωνική συνδεσιμότητα με άλλους

• Να έχουν ανθεκτικότητα απέναντι στις  
αντιξοότητες.

• Να έχουν επίγνωση των αναγκών των άλλων 
και να έχουν την δυνατότητα να αναλαμβάνουν 
δράση για την αντιμετώπιση τους.

• Να είναι σε θέση να αντισταθούν στην πίεση 
των συνομηλίκων.

• Να νιώθουν άνετα με τα διάφορα είδη ποικιλο-
μορφίας.

• Να έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν στο σχολείο

• Να είστε ευέλικτοι.

Η προώθηση αυτών των βασικών ικανοτήτων για την 
επιτυχία των μαθητών στα σχολεία σημαίνει ότι το 
σχολείο, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό γνωρί-
ζουν το ρόλο που μπορούν να έχουν αυτές οι βασικές 
ικανότητες στην υποστήριξη των μαθητών στο να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους σε επί-
πεδο σχολείου, βελτίωσης των αλληλεπιδράσεων 
μαθητή-δασκάλου και προώθησης ενός συμπεριλη-
πτικού περιβάλλοντος στην τάξη. Σημαίνει επίσης 
ότι οι εκπαιδευτικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι έχουν 
την ικανότητα να καλλιεργούν αυτές τις ικανότητες 
μεταξύ των μαθητών. Τέτοιες βασικές ικανότητες 
σχετίζονται άμεσα και έμμεσα τόσο με την ακαδη-
μαϊκή επιτυχία των μαθητών όσο και με τη μείωση 
της σχολικής αποσύνδεσης και πρόωρης σχολικής 
εγκατάλειψης.

Πως μπορουν τα σχολεια να 
προωθησουν αυτες τις βασικες 
ικανοτητες 23;
Τα σχολεία μπορούν να προωθήσουν, για παράδειγμα, 
αυτές τις βασικές ικανότητες:

• Αναπτύσσοντας δομικές ευκαιρίες για τους μα-
θητές ώστε να εκφράσουν τις σκέψεις, τις από-
ψεις και τα συναισθήματά τους.

• Δημιουργώντας χώρους για τη συζήτηση δύ-
σκολων θεμάτων.

• Χρησιμοποιώντας την τέχνη και άλλες δημι-
ουργικές μεθόδους για την αντιμετώπιση προ-
βλημάτων και διλημμάτων.

• Χρησιμοποιώντας τα ηθικά διλήμματα ως εκ-
παιδευτικό εργαλείο.

• Αναπτύσσοντας προκοινωνικές καταστάσεις 
με τους εκπαιδευτικούς.

• Αναπτύσσοντας προκοινωνικές συνεργασίες 
με φίλους ή συνομηλίκους.

• Ένθαρρύνοντας τους μαθητές να αναλάβουν 
πρωτοβουλία.
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ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

Η μέθοδος Ubuntu, η οποία προέρχεται από 
την Αφρική, είναι μια πολύ αποτελεσματική 
προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αναπτύξουν 
ικανότητες σε ποικιλόμορφες αίθουσες διδα-
σκαλίας και που θέλουν να δημιουργήσουν μια 
σχολική κουλτούρα αποδοχής που μπορεί να 
αντιμετωπίσει τη σχολική αποδέσμευση. Έπι-
κεντρώνεται στην ανάπτυξη πέντε βασικών 
ικανοτήτων και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην 
κουλτούρα . Σε πρώτο επίπεδο, εστιάζει στο 
άτομο: αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και ανθε-
κτικότητα. Στο δεύτερο επίπεδο είναι μεγαλύ-
τερη η έμφαση στις δεξιότητες σχέσεων, όπως 
η ενσυναίσθηση και η βοήθεια.

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργαστούν με 
τους μαθητές για να αναπτύξουν εργασίες γύρω 
από την πίεση των συνομηλίκων. Όι μαθητές 
αναλογίζονται (μαζί με άλλους μαθητές) τις 
στιγμές που αισθάνονται ότι έχουν πιεστεί να 
ενεργήσουν με τρόπους που μπορεί να είναι επι-
βλαβείς για τους άλλους. Στη συνέχεια παίζουν 
αυτές τις στιγμές μέσω δραματικών παραστά-
σεων στην τάξη. Όι δάσκαλοι και οι μαθητές 
μπορούν να μιλήσουν για το πώς μπορούν να 
αντισταθούν στην πίεση των συνομηλίκων σε 
παρόμοιες μελλοντικές καταστάσεις.

• Δημιουργώντας καταστάσεις όπου οι μαθητές 
έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν ο ένας τον 
άλλον και την κοινότητα.

Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοη-
θήσουν τους μαθητές δημιουργώντας ασφαλείς 
χώρους για τους μαθητές να εκφραστούν και να 
μοιραστούν τα όνειρά τους, τους στόχους, τις ανη-
συχίες και τους φόβους τους. Όι σχολικοί σύμβουλοι 
και οι ψυχολόγοι μπορούν να συνεργαστούν στενά 
με το λοιπό προσωπικό και το μαθητικό συμβούλιο 
για να προωθήσουν την ευημερία σε όλο το σχολείο. 
Όρισμένα σχολεία έχουν πρωτοβουλίες όπου οι επι-
λεγμένοι μαθητές λαμβάνουν εκπαίδευση στην ψυ-
χολογία και την επίλυση των συγκρούσεων και στη 
συνέχεια έχουν ώρες γραφείου. Όι μαθητές μπορεί 

να το θεωρήσουν λιγότερο ντροπιαστικό να συζητούν 
με τους συνομηλίκους αντί για τους δασκάλους τους. 

Συστήματα φίλων όπου οι νεότεροι μαθητές γίνο-
νται ζευγάρι με μεγαλύτερους μαθητές μπορούν να 
βοηθήσουν και τους δύο να αναπτύξουν μια αίσθη-
ση κοινότητας. Σε τέτοιες καταστάσεις, οι μεγα-
λύτεροι μαθητές καθοδηγούν τους νεότερους και 
τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν στο σχολείο. Όι μεγαλύτεροι 
μαθητές αισθάνονται την αίσθηση του σκοπού και 
αποτελεσματικότητας. Έπίσης, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να δημοσιεύσουν τις ώρες γραφείου τους, 
να πληροφορήσουν τους μαθητές πού μπορούν να 
τους βρουν και να τους προσκαλέσουν σε συζήτηση.

 Πως μπορουν να αξιολογηθουν 
αυτες οι βασικες ικανοτητες;
Όι προσπάθειες για την ανάπτυξη των παραπάνω ικα-
νοτήτων πρέπει να είναι γνωστές και να κατέχονται 
από όλους στο σχολείο. Όι δείκτες για τον τρόπο με 
τον οποίο επιτυγχάνεται ο καθένας μπορούν να διατυ-
πωθούν σε λίστες παρατήρησης των μαθητών και σε 
απαντήσεις των μαθητών σε έρευνες που βασίζονται 
σε αυτές τις ικανότητες. Όι μαθητές μπορούν επίσης 
να αυτο-αξιολογήσουν την πρόοδό τους.

Εκπαιδευστε τους 
εκπαιδευτικους στην 
ποικιλομορφια και την 
αντανακλαστικοτητα
Τι σημαινει η καταρτιση των 
εκπαιδευτικων στην ποικιλομορφια 
και την αντανακλαστικοτητα και 
γιατι ειναι αυτο σημαντικο;
Τα ευρωπαϊκά σχολεία έχουν γίνει όλο και πιο ποικι-
λόμορφα. Το να εκπαιδεύσεις τους εκπαιδευτικούς 
στην ποικιλομορφία και την αντανακλαστικότητα 
σημαίνει ότι τους παρέχεται η απαραίτητη υποστή-
ριξη (θεωρίες, εργαλεία και μέθοδοι) για να έχουν 
την αυτοπεποίθηση να αναγνωρίζουν τους τύπους 
ποικιλομορφίας (μερικές φορές ορατούς

και μερικές φορές αόρατους) στις τάξεις τους και 
να εκτιμούν την ποικιλομορφία ως πόρο διδασκα-
λίας και μάθησης στις τάξεις τους. Η εκπαίδευση 
στην αντανακλαστικότητα απαιτεί οι εκπαιδευτικοί 
να χρησιμοποιούν αυτο / ομάδικά αντανακλαστικά 
εργαλεία που τους βοηθούν να προσδιορίζουν πώς η 
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24 Βλέπε π.χ..: Ciuffetelli P. D. (2017). The impact of professional development on poverty, schooling, and literacy practices: 
Teacher 24 narratives and reformation of mindset. Cogent Education, 4(1), 1–20.  
https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1279381  
Tarabini, A., Curran, M., Montes, A., & Parcerisa, L. (2019). Can educational engagement prevent Early School Leaving? 
Unpacking the school’s effect on educational success. Educational Studies, 45(2), 226–241.  
https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1446327 
 
25 https://webquest.org/  
Τέτοια webquests περιλαμβάνουν σχολεία από όλο τον κόσμο. 
 
26 https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm  
Αυτή η πρωτοβουλία της Έυρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμη για σχολεία σε όλη την Έυρώπη.

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

Τα σχολεία μπορούν να κάνουν συνειδητές 
προσπάθειες να είναι πιο συμπεριληπτικά και 
να δείχνουν σεβασμό όταν συζητούν για (θρη-

σκευτικές) αργίες, διατροφικές συνήθειες 
και επίσης να χρησιμοποιούν σχολικά βιβλία 

όπου είναι δυνατόν που να είναι περισσότερο 
πολιτιστικά ευαίσθητα και να μην περιέχουν 

(συχνά κρυμμένες) προκαταλήψεις.

διδασκαλία τους επηρεάζει τους μαθητές, τι κάνουν 
καλά και τι πρέπει να βελτιωθεί.

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ποικιλομορφία 
βοηθά τους δασκάλους 24: (1) να αναπτύξουν πολι-
τιστικής συνειδητοποίησης για τον εαυτό τους και 
τους μαθητές τους, (2) να κατανοούν καλύτερα τους 
μαθητές στις τάξεις τους και γιατί μπορεί να υπάρ-
χουν διαδικασίες που αποτρέπουν τους μαθητές να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, (3) να 
προσδιορίσουν τους τύπους μάθησης που ικανοποι-
ούν τις ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής και εθνικά 
διαφορετικής ομάδας μαθητών και κοινωνίας. Έκ-
παιδευτικοί που έχουν πολιτιστική επίγνωση του 
ιστορικού, των προκλήσεων και των δυνατοτήτων 
των μαθητών τους τείνουν να επινοούν πιο περι-
εκτικές στρατηγικές διδασκαλίας. Όι μαθητές, οι 
οικογένειές τους και οι κοινότητές τους μπορούν 
να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς σε αυτή τη δι-
αδικασία. Αυτό επίσης συχνά σημαίνει επέκταση 
του προγράμματος σπουδών για να γίνει πιο συμπε-
ριληπτικό. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην 
αντανακλαστικότητα τους βοηθά να γίνονται πιο 
ικανοί στον αυτο-προβληματισμό και τους βοηθάει 
να αναρωτηθούν με ποιους τρόπους προωθούν ή 
φέρνουν σε μειονεκτική θέση τους μαθητές τους, 
έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα 
τη διδασκαλία τους.

Ποτέ πριν, λόγω του διαδικτύου και του Παγκόσμιου 
Ιστού, δεν ήταν πιο δυνατό να φέρουμε τον έξω κόσμο 
στην τάξη και να συνδέσουμε τους μαθητές με τον 
έξω κόσμο. Προσκεκλημένοι ομιλητές από όλο τον 
κόσμο και από μια ποικιλία πολιτιστικών υποβάθρων 
μπορούν να συνομιλήσουν με τους μαθητές. Όι μα-
θητές μπορούν να αναπτύξουν εργασίες με άλλους 
μαθητές στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Παραδείγ-
ματα αυτού είναι οι λεγόμενες “web quests”25 και 
e-twinning 26 πρωτοβουλίες. Όι μαθητές μπορούν να 
επισκεφθούν μουσεία από όλο τον κόσμο ακόμη και 
να κάνουν εικονικές περιηγήσεις.

Πως μπορουν τα σχολεια να 
καταρτισουν τους εκπαιδευτικους 
στην ποικιλομορφια και την 
αντανακλαστικοτητα;
• Παρέχοντας κατάρτιση που βοηθά τους εκπαι-

δευτικούς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά 
στην ποικιλομορφία μεταξύ των μαθητών τους 
και επίσης, στην ποικιλομορφία που συναντά-
ται στην κοινωνία.

• Έξοικειώνοντας τους εκπαιδευτικούς με πολυ-
πολιτισμικά και πολύγλωσσα υλικά και εκπαι-
δεύοντάς τους πώς να τα χρησιμοποιούν απο-
τελεσματικά.

• Ξεπερνώντας προκαταλήψεις και τα στερεό-
τυπα, τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και 
των μαθητών, για μαθητές που αποκλείονται 
συχνά και τις κοινότητές τους.

• Προωθώντας τη διαπολιτισμική κατανόηση και 
μάθηση. Βλέποντας την ποικιλομορφία ως ένα 
θετικό πόρο.

• Παρέχοντας αυτο-αντανάκλαση και κατάρτιση 
στην αντανακλαστικότητα ως συμπληρωμα-
τικό βήμα στην ευαισθητοποίηση ως προς την 
ποικιλομορφία.

• Παρέχοντας αντανακλαστικά εργαλεία στους 
εκπαιδευτικούς που τους βοηθούν να αξιολο-
γήσουν τη δική τους λειτουργία κατά τον εντο-
πισμό και αντιμετώπιση των εντάσεων, των πα-
ρεξηγήσεων, των διαδικασιών αποκλεισμού και 
του εκφοβισμού.

https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1279381
https://doi.org/10.1080/03055698.2018.1446327
https://webquest.org/
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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27 Βλέπε Boyton, M., & Boyton, C. (2005). Educator’s guide to preventing and solving discipline problems. ASCD

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να καθίσουν μαζί 
και να χρησιμοποιήσουν τη λεγόμενη μέθοδο 
κρίσιμων περιστατικών για να εντοπίσουν πε-
ριπτώσεις όπου οι πολιτιστικές ή θρησκευτι-
κές διαφορές έχουν οδηγήσει σε συγκρούσεις 
ή παρεξηγήσεις. Όι εκπαιδευτικοί συζητούν τι 
συνέβη, διαφορετικές προοπτικές του τι συνέ-
βη, ποιος συμμετείχε, ποιες στρατηγικές χρη-
σιμοποιήθηκαν για να λυθεί το περιστατικό/ η 
σύγκρουση και ποιες στρατηγικές θα ήταν απο-
τελεσματικές στο μέλλον. Η συμμετοχή σχολι-
κών κοινωνικών λειτουργών, σχολικών ψυχολό-
γων και πολιτιστικών μεσολαβητών σε τέτοιες 
συζητήσεις μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμη.

Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτι-
κών και του προσωπικού του σχολείου στην ποικι-
λομορφία και την αντανακλαστικότητα τους βοηθά 
να γίνουν περισσότερο ικανοί να εκμεταλλευτούν 
την ποικιλομορφία που υπάρχει στο σώμα των μα-
θητών. Κάνει επίσης τους εκπαιδευτικούς να έχουν 
επίγνωση των συχνά λεπτών προκαταλήψεων που 
έχουν. Αυτές οι λεπτές προκαταλήψεις μπορεί να 
έχουν μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στους 
μαθητές και στη λειτουργία τους στο σχολείο. Η κα-
τάρτιση στην ποικιλομορφία προετοιμάζει επίσης 
τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο να αναγνωρίζουν την 
πολιτιστική ποικιλομορφία στις τάξεις τους, αλλά 
τους βοηθά να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα σπουδών, 
εργασίες και δραστηριότητες που συμπεριλαμβά-
νουν περισσότερο την ποικιλομορφία των μαθητών.

Αξιολογηση της καταρτισης των 
εκπαιδευτικων στην ποικιλομορφια 
και την αντανακλαστικοτητα
Η αξιολόγηση του τι έχουν μάθει για την ποικιλομορ-
φία και την αντανακλαστικότητα, και στη συνέχεια 
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί μετά την κατάρτισή 
τους θα πρέπει να είναι εμφανή στο σχολείο. Η παρα-
κολούθηση της αίσθησης του ανήκειν των μαθητών 
και πώς οι εκπαιδευτικοί το προωθούν αυτό μεταξύ 
των μαθητών από όλα τα υπόβαθρα, θα βοηθήσει 
να εντοπιστεί πού χρειάζεται να γίνει περισσότερη 
δουλειά.

Όι αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών και της ικανό-
τητάς τους να διαχειρίζονται θέματα διαφορετικό-
τητας στην τάξη και το σχολείο μπορούν να συμπε-
ριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

•  Όι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιδείξουν δεξιότητες διευκόλυνσης, δηλαδή 
εκείνες τις δεξιότητες που τους βοηθούν να 

• αλληλεπιδρούν με πολιτισμικά διαφορετικούς 
μαθητές και να προωθούν τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ συνομηλίκων με τρόπους που να σέβο-
νται την ποικιλομορφία.

• Όι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν τις ικα-
νότητες που τους επιτρέπουν να εργάζονται 
αποτελεσματικά με την πολυπολιτισμικά

• υλικά. Η ευαισθησία στα θέματα κοινωνικής δι-
καιοσύνης πρέπει να είναι εμφανής.

• Όι αυτοαντανακλαστικές δραστηριότητες του 
δασκάλου και οι δραστηριότητες που βασί-
ζονται στην τάξη πρέπει επίσης να δείχνουν 
άφθονα στοιχεία για τη εκπαίδευσή τους στην 
αντανακλαστικότητα.

• Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να κρατήσουν ένα 
ημερολόγιο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς, καταγράφοντας τις προσδοκίες και τους 
στόχους τους, αλλά και τις ανησυχίες, τους 
φόβους, τα συναισθήματά τους κ.λπ. Στο τέλος 
της σχολικής χρονιάς επιστρέφουν και διαβά-
ζουν το ημερολόγιο.

• Συναντήσεις στις οποίες οι δάσκαλοι συναντώ-
νται και συζητούν τις σκέψεις τους προσθέ-
τουν αξία στη διαδικασία αντανακλαστικότη-
τας σε επίπεδο σχολείου.

Προωθηση θετικων σχεσεων 
μεταξυ μαθητων και 
εκπαιδευτικων
Τι σημαινει η προωθηση θετικων 
σχεσεων μεταξυ μαθητων και 
εκπαιδευτικων και γιατι αυτο ειναι 
σημαντικο 27;
Η προώθηση θετικών σχέσεων μεταξύ μαθητών και 
εκπαιδευτικών σημαίνει ότι οι αλληλεπιδράσεις και 
οι σχέσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητή χαρακτηρί-
ζονται από σεβασμό, ανοχή, ενσυναίσθηση, φροντίδα, 
και ενδιαφέρον. Όι θετικές σχέσεις και οι αλληλε-
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28. Βλέπε Stanton-Salazar, R. D., & Spina, S. U. (2005). Adolescent peer networks as a context for social and emotional support. 
Youth & Society, 36(4), 379-417.  
https://doi.org/10.1177%2F0044118X04267814

πιδράσεις μαθητή-δασκάλου λειτουργούν ως ένας 
από τους πιο σημαντικούς προστατευτικούς παρά-
γοντες κατά της αποσύνδεσης του σχολείου και της 
πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Ένθαρρύνουν την 
ακαδημαϊκή και συναισθηματική ευεξία των μαθη-
τών. Όι μαθητές αναγνωρίζουν ότι οι δάσκαλοί τους 
ενδιαφέρονται για την πρόοδό τους και οι μαθητές 
αποκτούν εμπιστοσύνη στο ακαδημαϊκό τους έργο. Όι 
εκπαιδευτικοί που εκτιμούν και ενισχύουν τις ικανό-
τητες του μαθητή τους βοηθούν στη δημιουργία μιας 
θετικής και “μπορεί να τα καταφέρεις” ατμόσφαιρα 
στην τάξη.

Πως μπορουν οι εκπαιδευτικοι να 
προωθησουν θετικες σχεσεις με τους 
μαθητες τους;

Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να προωθήσουν θετικές 
σχέσεις με τους μαθητές τους:
• Γνωρίζοντας και προφέροντας σωστά τα ονό-

ματα των μαθητών.

• Με το να απευθύνονται ισότιμα σε όλους  
τους μαθητές και αποφεύγοντας να έχουν  
“αγαπημένους”.

• Δίνοντας χρόνο αναμονής και συμβουλές για 
να βοηθήσουν τους μαθητές να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις.

• Με σεβασμό των δικαιωμάτων των μαθητών.

• Με συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφά-
σεων σχετικά με τις δραστηριότητες στην τάξη.

• Δίνοντας στους μαθητές ευθύνες στην τάξη και 
στο σχολείο.

• Λέγοντας στους μαθητές ότι έχουν την ικανό-
τητα να τα κάνουν καλά.

• Διορθώνοντας τους μαθητές με εποικοδομητι-
κό τρόπο.

• Δείχνοντας φροντίδα και ενδιαφέρον για τους 
μαθητές.

• Με το να είναι ειλικρινείς όταν επαινούν (να το 
εννοούν).

• Δείχνοντας ότι και αυτοί δεν είναι τέλειοι  
και κάνουν λάθη, ζητώντας συγγνώμη όπου 
χρειάζεται.

• Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες 
των μαθητών.

• Έστιάζοντας στη θετική ενίσχυση και όχι στην 
τιμωρία.

Πως μπορουν να αξιολογηθουν 
οι θετικες σχεσεις μεταξυ 
εκπαιδευτικων και μαθητων;
Ό βαθμός αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών 
και μαθητών πρέπει να αποτελεί δείκτη θετικής σχέ-
σης, αλλά το πώς οι μαθητές αναφέρονται στους 
δασκάλους τους στις τάξεις τους, μπροστά στους 
συνομηλίκους και στους γονείς και πώς οι δάσκαλοι 
συζητούν για τους μαθητές τους με άλλους δασκά-
λους και διαχειριστές είναι σημάδια του αμοιβαίου 
σεβασμού μεταξύ δασκάλου και μαθητή και των θε-
τικών συναισθημάτων που διατηρούν. Το γεγονός 
ότι οι μαθητές έχουν κίνητρα και παραμένουν στο 
σχολείο είναι εν μέρει επειδή βλέπουν την επένδυση 
του δασκάλου τους στη μάθησή τους ως ένα ισχυ-
ρό θετικό δείκτη. Ανώνυμες έρευνες μπορούν να 
δοθούν στους μαθητές για να αξιολογήσουν πόσο 
ασφαλείς αισθάνονται στο σχολείο, πόσο νιώθουν 
ότι τους εκτιμούν, και τα λοιπά.

Υποστηριξτε θετικες σχεσεις 
μεταξυ συνομηλικων
Τι σημαινει να υποστηριζουμε 
θετικες σχεσεις μεταξυ των 
συνομηλικων και γιατι ειναι αυτο 
σημαντικο;
Τα σχολεία που προωθούν θετικές σχέσεις μεταξύ 
των συνομηλίκων αναπτύσσουν στρατηγικές που επι-
τρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν φιλίες και 
υποστηρικτικές, αξιόπιστες και υγιείς σχέσεις. Όι 
συνομήλικοι διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην 
προώθηση της εκπαιδευτικής επιτυχίας των μαθη-
τών, στη σχολική τους δέσμευση και στην αίσθηση ότι 
ανήκουν στο σχολείο. Όι νέοι συχνά στρέφονται προς 
τους συνομηλίκους τους για να αποδώσουν καλά στο 
σχολείο και να βρουν υποστήριξη για να αντιμετωπί-
σουν αποτελεσματικά τις συναισθηματικά και ψυχο-
λογικά απαιτητικές στιγμές και να ενισχύσουν την 
αυτοεκτίμησή τους. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα κατά 
τη διάρκεια της εφηβείας. 28

 Πώς μπορουν τα σχολεια να 
υποστηριξουν τις θετικες σχεσεις 
μεταξυ συνομηλικων;

https://doi.org/10.1177%2F0044118X04267814
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29 Για παράδειγμα δείτε τα παρακάτω βίντεο:  
https://www.youtube.com/watch?v=zgw7gY9fbz8;  
https://www.youtube.com/watch?v=JfiGiA2bpoY 

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ

Σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις των γονέων, 
τα σχολεία μπορούν να δημιουργήσουν συνδέ-
σμους για να εξυπηρετήσουν την κοινότητα και 
τους γονείς. Για παράδειγμα, εάν οι γονείς ενός 
μαθητή έχουν αρτοποιείο, τα σχολεία μπορούν 
να τους ζητήσουν να παρέχουν ψωμί και κέικ για 
σχολικά πάρτι και γιορτές. Έπίσης, τα σχολεία 
μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στην πρό-
σληψη ατόμων από την τοπική κοινότητα για να 
ενισχύσουν τους κοινοτικούς δεσμούς.

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

Όι μαθητές τείνουν να αναπτύσσουν κύκλους 
φιλίας με βάση τα ενδιαφέροντά τους, την 

κουλτούρα τους, τις προτιμήσεις τους για τη 
γλώσσα της μουσικής, κ.λπ. και συχνά δυ-

σκολεύονται να συναντιούνται και να κάνουν 
παρέα με άλλους. Όι γνωστές «geek» και 

«nerd» υποκουλτούρες είναι συνηθισμένες. 
Σε ορισμένα σχολεία οργανώνονται στιγμές, 

αρκετές φορές το χρόνο, όπου οι μαθητές 
κάθονται μαζί με κάποιον που δεν γνωρίζουν 

στο μεσημεριανό γεύμα και ομιλούν μαζί 
του. Τέτοιες ‘ Mix it Up at Lunch Days « είναι 

δομημένες εκδηλώσεις και έχει φανεί ότι οι 
μαθητές συχνά επεκτείνουν τα δίκτυά τους 
ή τουλάχιστον βλέπουν τους «άλλους» πιο 

ευνοϊκά μετά.

Τα σχολεία μπορούν να προωθήσουν τις θετικές 
σχέσεις μεταξύ συνομηλίκων:

• Δημιουργώντας ευκαιρίες όπου οι μαθητές 
μπορούν να αλληλοεπιδρούν, να συνεργαστούν 
και να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον. Όι εκπαι-
δευτικοί μπορούν να κάνουν λίγο πίσω (όλο και 
περισσότερο) , αλλά θα πρέπει να παραμείνουν 
σε κοντινή απόσταση για να προσφέρουν υπο-
στήριξη και καθοδήγηση.

• Αναπτύσσοντας μιας κουλτούρα ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στο σχολείο και την τάξη και εμπλέ-
κοντας τους μαθητές σε αυτή τη διαδικασία. 

• Όργανώνοντας δραστηριότητες μετά το σχο-
λείο και εξωσχολικές δραστηριότητες όπως 
σχολικές λέσχες, εκδρομές και καλοκαιρινές 
κατασκηνώσεις.

• Προωθώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που απαιτούν ομαδική εργασία μεταξύ των  
μαθητών

• Διασφαλίζοντας ότι οι ομαδικές δραστηριότη-
τες είναι εκπαιδευτικές αλλά επίσης διασκε-
δαστικές και ότι όλοι οι μαθητές συμμετέχουν 
ενεργά στην ομαδική εργασία.

• Έισάγοντας την εκπαίδευση από συνομηλί- 
κους και προγράμματα καθοδήγησης από 
συνομηλίκους.

• Βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν δια-
πολιτισμική ικανότητα και επιβραβεύοντας την 
πρόοδό τους σε αυτόν τον τομέα.

• Θέτοντας το θέμα του εκφοβισμού και αντιμε-
τωπίζοντάς τον, αντί να τον αγνοούν και θεσπί-

ζοντας βασικούς κανόνες μαζί με τους μαθητές 
σχετικά με αυτή τη συμπεριφορά.

• Αποφυγή των αποκαλούμενων προσεγγίσεων 
μηδενικής ανοχής. Αν και τέτοιες προσεγγίσεις 
φαίνεται να κάνουν αίσθηση, έχουν αποδειχθεί 
αναποτελεσματικές επειδή κλείνουν την επικοι-
νωνία και τείνουν να περιθωριοποιούν τους μα-
θητές που κινδυνεύουν ήδη με αποσύνδεση από 
το σχολείο και πρόωρη σχολική εγκατάλειψη.

Για την προώθηση θετικών σχέσεων μεταξύ των μα-
θητών, μπορούν να εγκαθιδρυθούν συστήματα καθο-
δήγησης από συνομηλίκους ή ομάδες μελέτης. Όι 
μεγαλύτεροι μαθητές μπορούν να βοηθήσουν τους 
νεότερους μαθητές. Δεν προσφέρουν μόνο μια πρό-
σθετη ευκαιρία για τους μαθητές να γνωρίσουν ο 
ένας τον άλλον, αλλά επίσης βοηθούν τους μαθητές 
να αναπτύξουν μεταξύ τους σχέσεις φροντίδας και 
συνεργασίας λόγω του ότι πρέπει να βοηθούν ο ένας 
τον άλλον στην ολοκλήρωση μιας εργασίας ή στην 
προετοιμασία για μια εξέταση.

Η χρήση πρακτικών αποκατάστασης της δικαιοσύ-
νης 29 μπορεί να είναι αποτελεσματική στην προώ-
θηση θετικών σχέσεων μεταξύ συνομηλίκων και 
στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Όι πρακτικές 
αποκατάστασης της δικαιοσύνης αφορούν την απο-
κατάσταση της δικαιοσύνης με τρόπο δίκαιο για το 
“θύμα” και αυτό δεν ταπεινώνει το “δράστη” αλλά 

https://www.youtube.com/watch?v=zgw7gY9fbz8
https://www.youtube.com/watch?v=JfiGiA2bpoY
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30 Βλέπε: Deardorff, D. K. & Deardorff, D. L. (2000). OSEE tool. Presentation at North Carolina State University, Raleigh, N.C 
 
31. Βλέπε.: Flores, R. Q., Morgan, P., Rivera, L., & Clark, C. (2019). Latinx family engagement in schools and surrounding 
communities: Assessing the impact of parent (and other family member) development on improving student educational 
outcomes at gene ward elementary school. Education Sciences, 9(2), 149-159.  
https://doi.org/10.3390/educsci9020149

αντίθετα βοηθά το άτομο που προκάλεσε τη βλάβη 
να επανεξετάσει τη δράση του και να βάλει τον εαυτό 
του στη θέση του θύματος. Στην περίπτωση αυτή, 
οι πρακτικές αποκατάστασης της δικαιοσύνης που 
είναι παρεμβάσεις επικεντρωμένες στους μαθητές 
προσπαθώντας να αλλάξουν την προοπτική των μα-
θητών που συμπεριφέρθηκαν άσχημα ενώ ταυτόχρο-
να αποκαθιστούν τη βλάβη στα θύματα είναι αποτε-
λεσματικές πρακτικές στην αντιμετώπιση της κακής 
συμπεριφοράς των μαθητών και του εκφοβισμού. 
Ιδιαίτερα, η χρήση πρακτικών αποκατάστασης της 
δικαιοσύνης συμβάλλει στη βελτίωση της ατμόσφαι-
ρας και της νοοτροπίας του σχολείου επαναπροσδιο-
ρίζοντας τι γίνεται αποδεκτό στο σχολείο και τι όχι.

 Τέλος, η διαπολιτισμική εκπαιδευτική ικανότητα 
μεταξύ όλων των μαθητών προωθεί θετικές σχέσεις 
μεταξύ τους επειδή 1) επιτρέπει στους μαθητές με 
διαφορετικό υπόβαθρο να επικοινωνούν και να μα-
θαίνουν ο ένας από τον άλλον και 2) εξουδετερώνει 
τον εκφοβισμό και τα στερεότυπα και βοηθά στη 
διαμόρφωση διαπολιτισμικής φιλίας (π. χ. μεταξύ 
κοινωνικών τάξεων, μεταξύ φύλων, μεταξύ εθνοτή-
των). Η διαπολιτισμική ικανότητα επικεντρώνεται 
στις διαπολιτισμικές στάσεις των μαθητών, στις 
προκαταλήψεις τους και στη συμπεριφορά τους 
απέναντι σε άλλους.30

Πως μπορουν να αξιολογηθουν 
οι θετικες σχεσεις μεταξυ των 
συνομηλικων στο σχολειο;
Υπάρχουν πολλοί τρόποι αξιολόγησης των σχέσεων 
μεταξύ συνομηλίκων, μερικοί από τους οποίους ξεκι-
νούν από μαθητές και άλλοι που ξεκινούν από τους 
εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου. Με-
ρικοί από τους τρόπους στους οποίους η αρχή γίνεται 
από το δάσκαλο και που οι ομάδες και οι σχέσεις τους 
μπορούν να αξιολογηθούν είναι να γνωρίζουν πού 
και με ποιους συναντιούνται έξω (στην καφετέρια, 
στην παιδική χαρά, στις αίθουσες δραστηριοτήτων, 
σε αθλητικές ομάδες κ.λπ. ) και να αξιολογήσει τους 
τύπους των σχέσεων που επιμένουν. Όι αξιολογήσεις 
που σχετίζονται με συνομηλίκους επικεντρώνονται 
σε συνεδρίες διαλόγου με τους μαθητές (μερικές 
φορές μέσω μαθητικών συμβουλίων), τα οποία 

συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση σε θέματα που 
σχετίζονται με συνομηλίκους αλλά και βοηθούν 
στην ανάπτυξη ειλικρινών διαλόγων και συζητήσε-
ων σχετικά με σημαντικές καταστάσεις. Όρισμένες 
από αυτές τις συζητήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν 
συνεδρίες διαπολιτισμικής μάθησης και διάλογους 
αποκατάστασης της δικαιοσύνης. 

Καλλιεργηστε τη γονικη/
οικογενειακη / κοινοτικη 
δεσμευση
Τι σημαινει η καλλιεργεια της 
γονικης/οικογενειακης / κοινοτικης 
δεσμευσης και γιατι ειναι σημαντικη;
Η προώθηση της γονικής / οικογενειακής δέσμευσης 
σημαίνει ότι τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί κάνουν 
ενεργή, συνειδητή προσπάθεια για τη συμμετοχή των 
γονέων και των οικογενειών στη μαθησιακή διαδικα-
σία των παιδιών τους στο σχολείο ώστε να υπάρχει 
μια συνέχεια μεταξύ σπιτιού και σχολείου.

Η γονική / οικογενειακή και κοινοτική συμμετοχή 
στην εκπαίδευση των μαθητών είναι σημαντική για 
την πρόληψη της σχολικής αποσύνδεσης και για την 
ενίσχυση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των 
μαθητών για πολλούς λόγους 31:

• Όι γονείς και οι οικογένειες που συμμετέχουν 
στο σχολείο αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, ότι 
ακούγονται και γίνονται σεβαστοί από τους εκ-
παιδευτικούς και αποκτούν κατανόηση και εκτί-
μηση για το εκπαιδευτικό σύστημα. Διαφορετι-
κά, όταν οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται ότι το 
εκπαιδευτικό σύστημα ωφελεί τα παιδιά τους 
ή το αντιλαμβάνονται ως αντίθετο με τις δικές 
τους πολιτιστικές αξίες, μπορεί να αποθαρρύ-
νουν τα παιδιά να αγκαλιάσουν την εκπαίδευση.

• Όι γονείς και οι οικογένειες που εμπλέκονται 
στη σχολική και μαθησιακή διαδικασία των 
παιδιών τους είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν 
ένα περιβάλλον στο σπίτι που προωθεί τη 
μάθηση των παιδιών τους. Έχοντας επίγνωση 
του προγράμματος σπουδών, των εργασιών για 
το σπίτι που τα παιδιά τους πρέπει να κάνουν 
ή των εξετάσεων για τις οποίες πρέπει να 

https://doi.org/10.3390/educsci9020149
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προετοιμαστούν, επιτρέπει στους γονείς να 
παρακολουθούν τα παιδιά τους, να ελέγχουν αν 
κάνουν τις εργασία τους, να ρυθμίζουν τις μη 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες των παιδιών 
τους (π.χ. πόσο χρόνο αφιερώνουν για να 
παίξουν βιντεοπαιχνίδια, να παρακολουθούν 
τηλεόραση ή με φίλους) και να σκέφτονται 
οικογενειακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(π.χ. να πηγαίνουν σε μουσεία ή στη βιβλιοθήκη).

Πως μπορουν τα σχολεια και οι 
εκπαιδευτικοι να καλλιεργησουν 
τη γονικη/οικογενειακη/κοινοτικη 
δεσμευση;
Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλλι-
εργήσουν τη γονική / οικογενειακή δέσμευση:

• Ανοίγοντας το σχολείο στους γονείς και τις  
οικογένειες.

• Προσκαλώντας τους γονείς σε παρουσιάσεις 
(π.χ. μουσική, θεατρικά έργα, συζητήσεις) τόσο 
εκπαιδευτικών όσο και μαθητών.

• Δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα 
επικοινωνίας γονέων-εκπαιδευτικών. Όπου 
χρειάζεται, φέρνοντας διερμηνείς από μειονο-
τικές κοινότητες που ενδέχεται να μην κατα-
νοούν πλήρως τις σχολικές ρουτίνες (όπως τα 
πειθαρχικά μέτρα). Ξεχωριστές παρουσιάσεις 
στους γονείς από μειονοτικές (γλωσσικές) 
κοινότητες μπορεί μερικές φορές να είναι απα-
ραίτητες, όπως επίσης και η δημιουργία ενός 
ασφαλούς χώρου για να μιλήσουν για θέματα 
που επηρεάζουν την κοινότητά τους.

• Υποστηρίζοντας γονείς που βρίσκονται στη 
χώρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε 
να γίνουν μεταφραστές και πόροι για τους άλ-
λους γονείς.

• Παρέχοντας ευκαιρίες στους γονείς ώστε να 
συνεισφέρουν σε σχολικές δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις όπως επίσης και σε εξωσχολικές 
δραστηριότητες.

• Όργανώνοντας τακτικές σχολικές συγκεντρώ-
σεις όπου θα διερευνηθούν διάφορα εκπαιδευ-
τικά θέματα με τους γονείς, επίσης, για παρά-
δειγμα, μια αξιολόγηση της σχολικής χρονιάς 
με τους γονείς στο τέλος του έτους.

• Μετατρέποντας το σχολείο σε ένα πόρο για 
τους γονείς.

• Όργανώνοντας μεγάλες κοινοτικές μελέτες  
τέχνης (τοιχογραφίες, γλυπτά, ιστορικά  
μνημεία κ.λπ. ).

• Όργανώνοντας πρωινά καφέ για τους γονείς.

• Όπου είναι δυνατόν, ανοίγοντας το σχολείο μετά 
τις σχολικές ώρες για τους γονείς για να μά-
θουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα (π. χ. 
γλώσσας). Αυτό μπορεί να προωθήσει ιδιαίτε-
ρα μεταξύ των υποεξυπηρετούμενων κοινοτή-
των το ότι το σχολείο είναι εκεί για αυτούς και 
τα παιδιά τους, όχι ένα “ξένο ίδρυμα”.

• Δημιουργώντας προγράμματα όπου οι απόψεις 
και οι θέσεις των γονέων και των οικογενειών 
για το σχολείο και τη μαθησιακή διαδικασία 
των παιδιών τους εκτιμώνται και συζητούνται.

• Έάν οι γονείς ή οι οικογένειες δεν έχουν πρό-
σβαση στο Διαδίκτυο, τα σχολεία και οι εκπαι-
δευτικοί ίσως χρειαστεί να σκεφτούν εναλλα-
κτικούς τρόπους επικοινωνίας με τους γονείς.

Πως μπορουν τα σχολεια να 
αξιολογησουν τη δεσμευση γονεων / 
οικογενειων;
Η αξιολόγηση της δέσμευσης των γονέων μπορεί 
να πραγματοποιηθεί τόσο εντός όσο και εκτός του 
σχολείου:
• Έντός του σχολείου, ο αριθμός των γονικών ομά-

δων, των συναντήσεων, των συνεδριών και των 
δραστηριοτήτων που γίνονται με πρωτοβουλία 
των γονιών μπορεί να αξιολογηθεί μέσω μορ-
φών παρατήρησης και εισαγωγής. Όι δραστηρι-
ότητες που οργανώνονται από γονείς και η συ-
χνότητά τους μετρούν σε τέτοιες αξιολογήσεις.

• Μερικοί γονείς δεν μιλούν τη γλώσσα του 
σχολείου. Έίναι σημαντικό να βρούμε τρόπους 
να τους συμπεριλάβουμε στις αξιολογήσεις. 
Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω του 
google translate, ή με διαδικτυακά προγράμμα-
τα μετάφρασης, που γίνονται πολύ καλύτερα.

• Όι επισκέψεις στο σπίτι από τους δασκάλους 
ή τους εκπαιδευτικούς είναι επίσης τρόποι 
με τους οποίους μπορεί να αξιολογηθεί η δέ-
σμευση των γονέων, δεδομένου ότι οι γονείς θα 
έχουν την τάση να περιγράφουν λεπτομερώς 
τις ανησυχίες τους σχετικά με την εκπαίδευση 
των παιδιών τους και οι δάσκαλοι μπορούν να 
συγκεντρώσουν τέτοια δεδομένα για την καλύ-
τερη υποστήριξη των γονέων.

• Τηλεφωνώντας στους γονείς χρησιμοποιώ-
ντας το WhatsApp, στέλνοντας email στους γο-
νείς ή στέλνοντας έρευνες στους γονείς είναι 
ένα ακόμα μέσο για τη δέσμευση των γονέων 
μεμονωμένα ή σε ομάδες.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
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Καλό ταξίδι!!

Ένα σενάριο παιχνιδιού ρόλων για μαθητές σε 
πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: αυτή η συμπε-
ριληπτική πρακτική αποσκοπεί στην ευαισθη-
τοποίηση των μαθητών σχετικά με την πολιτι-
στική πολυμορφία και τα χαρακτηριστικά που 
μοιράζονται οι διαφορετικοί πολιτισμοί. Κάθε 
μαθητής παίρνει ένα διαβατήριο. Όι μαθητές 
προσποιούνται ότι είναι ταξιδιώτες, οι οποίοι 
πηγαίνουν σε διαφορετικά μέρη και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού τους εξοικειώνονται 
με την τοπική κουζίνα. Όι μαθητές αλληλοεπι-
δρούν ως ομάδα, εκφράζοντας τον εαυτό τους 
με διαφορετικούς τρόπους: ομιλία, γλώσσα 
σώματος, ζωγραφική και ηθοποιία. Όι μαθητές 
παρουσιάζουν τα τεχνουργήματα, τα σχέδια, τις 
ζωγραφιές και τα γραπτά τους, παρακινώντας 
τους συμμαθητές τους να εξοικειωθούν με δι-
αφορετικούς πολιτισμούς. Μαθαίνουν επίσης 
διαφορετικές συνταγές από όλο τον κόσμο.

32. Βλέπε π.χ. Callingham, M. (2016). Engaging student input on student engagement in learning. International Journal on 
School Disaffection, 12(1), 3-22.

7.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
Προωθηση της ενταξης στην 
ταξη και στη μαθηση
Τι σημαινει προωθηση της ενταξης 
στην ταξη και στη μαθηση και γιατι 
αυτο ειναι σημαντικο; 
 Η προώθηση της ένταξης στην τάξη και στη μάθη-
ση συνεπάγεται ότι λαμβάνονται μέτρα για να δια-
σφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ότι όλα τα 
παιδιά θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Αντί 
να προωθούν τη μάθηση των μαθητών που ήδη ασχο-
λούνται με την τάξη και που συμμετέχουν ενεργά στις 
δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανα-
πτύξουν στρατηγικές που προσελκύουν τους μαθη-
τές που είναι λιγότερο δεσμευμένοι, που τείνουν να 
απουσιάζουν ή δεν συμμετέχουν στις προτεινόμενες 
εκπαιδευτικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Η 
εύρεση των λόγων για τους οποίους οι μαθητές δεν 
συμμετέχουν είναι ουσιώδης προκειμένου να διασφα-

λιστεί ότι μπορούν να συμπεριληφθούν. Συχνά αυτό 
συνεπάγεται την απόκτηση της εμπιστοσύνης του μα-
θητή ώστε να εισέλθει σε μια ουσιαστική συζήτηση.

Πως μπορουν τα σχολεια και οι 
εκπαιδευτικοι να προωθησουν την 
ενταξη στην ταξη και στο σχολειο;
Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προω-
θήσουν την ένταξη στην τάξη και στο σχολείο 32, για 
παράδειγμα, με:

• Θέσπιση τρόπων εντοπισμού των διαδικασιών 
αποκλεισμού και ανάπτυξης στρατηγικών για 
την αντιμετώπισή τους. Αυτό μπορεί να συνε-
πάγεται την κατάρτιση ή την παρακολούθηση 
μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς που να 
επικεντρώνονται σε αυτό το θέμα. Στην ιδανι-
κή περίπτωση, τέτοια μαθήματα είναι συνεχούς 
φύσης, έτσι ώστε να είναι ενσωματωμένη η συ-
νεχής ανατροφοδότηση. 

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ: 

Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενισχύσουν την 
ένταξη και τη συμμετοχή χρησιμοποιώντας 
συνεργατική μάθηση που μπορεί να λάβει τη 
μορφή 
• Χρήσης συνεργατικών ηλεκτρονικών 

εγγράφων
• Συνεργατικών εξετάσεων (οι μαθητές κα-

λούνται να συνεργαστούν για να ολοκληρώ-
σουν μια ερώτηση εξετάσεων)

• Gallery Walks (οι μαθητές ανταποκρίνονται 
σε προτροπές και σχόλια που κάνουν ο ένας 
στον άλλο)

• Μεθόδου Jigsaw (οι μαθητές αποκτούν τε-
χνογνωσία σε ένα θέμα, στη συνέχεια διδά-
σκουν τους συμμαθητές και συνεργάζονται 
για να ολοκληρώσουν μια εργασία)

• Think-Pair-Share (οι μαθητές σκέφτονται 
σχετικά με μια απάντηση σε μια ερώτηση, τη 
συζητούν με το συνεργάτη και, στη συνέχεια, 
τη μοιράζονται με την τάξη)

• Όμαδικής Έρευνας
• Πολύπλοκων οδηγιών
• Φύλλων εργασίας (εργασίες στην τάξη)
• Περιτυλιγμάτων (δραστηριότητες αυτοπαρα-

κολούθησης που περιβάλλουν μια εργασία)
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7. 

• Συμμετοχή του ψυχολόγου ή του κοινωνικού 
λειτουργού του σχολείου, ο οποίος μπορεί να 
συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς στην προ-
ώθηση της κοινωνικοσυναισθηματικής μάθη-
σης στο σχολείο.

• Συνεργασία με ΜΚΌ και άλλους για την εφαρ-
μογή αποτελεσματικών προγραμμάτων κατα-
πολέμησης του εκφοβισμού και προγράμματα 
κοινωνικο-συναισθηματικής μάθησης. 

• Σχολική νοοτροπία που αναφέρει την ένταξη 
στη φιλοσοφία και στην αποστολή του. 

• Έπιβράβευση συμπεριφορών των μαθητών που 
αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να συμπεριλά-
βουν τους συνομηλίκους που τείνουν να απο-
κλείονται. 

• Χρήση μάθησης βασισμένης σε εργασίες

Πως μπορει η συμπεριληψη των 
μαθητων στην ταξη και στη μαθηση 
να αξιολογηθει;
Η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο μια τάξη και η 
μαθησιακή διαδικασία είναι συμπεριληπτικές μπορεί, 
για παράδειγμα, να γίνει μέσω παρατήρησης (από 
άτομο που δε συμμετέχει) ή μέσω ανώνυμων ερωτη-
ματολογίων που δίνονται στους μαθητές σχετικά με 
την αίσθηση του ανήκειν. Η παροχή πρόσβασης στους 
μαθητές σε σχολικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς, καθώς και η ενθάρρυνση των μαθητών 
να μιλούν μαζί τους μια στο τόσο (μπορεί να δομη-
θεί) μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 
πόσο περιεκτικό είναι ένα σχολείο. Το αποτέλεσμα 
μπορεί να είναι η αλλαγή πολιτικών, η ανάπτυξη νέων 
προγραμμάτων που προωθούν την συμπερίληψη, η 
αναζήτηση εξωτερικής βοήθειας (π.χ. εκπαίδευση), 
το να γίνουν μικρές προσαρμογές ή μια αίσθηση υπε-
ρηφάνειας ότι όλα βαίνουν καλώς. 

Η αναπτυξη μιας κουλτουρας/ 
νοοτροπιας που γνωριζει τους 
μαθητες και τις οικογενειες 
Τι σημαινει η αναπτυξη μιας 
σχολικης κουλτουρας/ νοοτροπιας 
που γνωριζει τους μαθητες και τις 
οικογενειες και γιατι αυτο ειναι 
σημαντικο;

Η ανάπτυξη σχολικής κουλτούρας/νοοτροπίας που 
γνωρίζει τους μαθητές σημαίνει ότι όλοι οι άνθρω-
ποι στο σχολείο δεσμεύονται να κατανοούν τη σύνθε-
ση και την ποικιλομορφία του μαθητικού σώματος, 
αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις αξίες των μαθη-
τών και των οικογενειών τους, και γνωρίζοντας τι 
θεωρούν σημαντικό. Σαφώς το κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο των μαθητών, η φυλή/εθνικότητά τους, 
η θρησκεία, το φύλο, οι μαθησιακές ικανότητες, 
όπως και το μεταναστευτικό ιστορικό τους είναι 
σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για το αν ορι-
σμένοι μαθητές ίσως διατρέχουν μεγαλύτερο «κίν-
δυνο» από άλλους να αποδεσμευτούν και τελικά να 
εγκαταλείψουν το σχολείο νωρίς. Ωστόσο, η γνώση 
της σύνθεσης ενός σχολείου δεν έχει να κάνει με το 
χαρακτηρισμό κάποιων μαθητών ως μαθητές που 
«κινδυνεύουν» περισσότερο από άλλους, αλλά με τη 
χάραξη στρατηγικών που επιτρέπουν σε όλους τους 
μαθητές να αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται και 
ότι τους δίνεται προσοχή σε μια προσπάθεια πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης του αποκλεισμού. 

Η κουλτούρα του σχολείου θα πρέπει να αντικατο-
πτρίζει τις κοινότητες που εξυπηρετεί, και η εκπρο-
σώπηση των γονέων και των μαθητών θα πρέπει να 
είναι εμφανής σε όλο το σχολείο σε απεικονίσεις, 
εικόνες ή δηλώσεις που εκφράζουν τη νοοτροπία 
της σχολικής κουλτούρας. 
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Έάν το σχολείο έχει κάνει τη δουλειά του γνωρί-
ζοντας τους γονείς, οι ομάδες γονέων για τη λήψη 
αποφάσεων, η οργάνωση εκδηλώσεων, ή απλά η 
βοήθεια στις αίθουσες διδασκαλίας θα πρέπει να 
είναι συνήθης. Παρομοίως, οι μαθητές και τα εθνικά, 
πολιτιστικά και γλωσσικά τους υπόβαθρα θα πρέπει 
να αναγνωρίζονται μέσω εκδηλώσεων, συμβόλων ή 
εορτασμών στο σχολείο. 

Τιμώντας το πολιτιστικό μωσαϊκό που δημιουργείται 
από την αντιπροσώπευση όλων, συμπεριλαμβανο-
μένων των δασκάλων, μαθητών, διοικητικών υπαλ-
λήλων, προσωπικού και γονέων εντός του σχολεί-
ου είναι μια δήλωση ότι οι γονείς και οι μαθητές 
αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα/ νοοτροπία του 
σχολείου.

Πως μπορουν τα σχολεια να 
γνωρισουν τους μαθητες και τις 
οικογενειες τους
Τα σχολεία μπορούν να γνωρίσουν τους μαθητές 
τους με: 

• Απόκτηση της εικόνας των κύριων χαρακτη-
ριστικών του σώματος των μαθητών και πώς 
αυτό μπορεί να αλλάζει.

• Κατάρτιση των εκπαιδευτικών ώστε να ανα-
γνωρίζουν καλύτερα τις ποικίλες ανάγκες των 
μαθητών.

• Προώθηση συνεργασιών με επαγγελματίες, 
τόσο μέσα στο σχολείο όσο και εκτός του σχο-
λείου, για την ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης 
και την κατανόηση των διαφορετικών αναγκών 
των μαθητών. Συνεργασία με συμβούλους, ψυ-
χολόγους, πολιτιστικούς εμπειρογνώμονες και 
διερμηνείς, επειδή οι ειδικοί μπορούν να βοη-

θήσουν το σχολείο να αναπτύξει μια πληρέστε-
ρη εικόνα.

•  Δημιουργία συναντήσεων με (άτυπους) ηγέτες 
της κοινότητας.

• Παρακολούθηση των μαθητών διαχρονικά. 

• Έμπλοκή των οικογενειών τους με πολλαπλούς 
τρόπους: κοινωνική δραστηριότητα, διάλογος, 
συναντήσεις κ.λπ..

Η δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποί-
ησης που ανιχνεύει τους μαθητές που έχουν αρχίσει 
να αποδεσμεύονται από τα σχολεία βοηθά στην παρα-
κολούθηση της προόδου του μαθητή για την πρόληψη 
της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Όι δείκτες 
της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μπορούν 
εύκολα να αναγνωριστούν από τα πρότυπα απουσιών, 
τις πτώσεις των βαθμών, την κοινωνικο-συναισθη-
ματική δυσφορία και την ανάρμοστη συμπεριφορά.

Πως μπορει η κουλτουρα/ νοοτροπια 
ενος σχολειου που γνωριζει τους 
μαθητες και τους γονεις τους να 
αξιολογηθει; 
Το προσωπικό του σχολείου μπορεί να αναλογιστεί 
σε συμφωνημένα χρονικά διαστήματα κατά πόσον 
έχουν επαρκή επίγνωση των δυναμικών που λαμβά-
νουν χώρα στην τοπική κοινότητα και αν το σχολείο 
εκμεταλλεύεται επιτυχώς τις τοπικές κουλτούρες. 
Συζητήσεις με τους γονείς και (άτυπους) τοπικούς 
ηγέτες μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε εκτίμηση 
του κατά πόσον το σχολείο απευθύνεται επαρκώς 
στις ανάγκες της κοινότητας και από κοινού στρατη-
γικές μπορούν να σχεδιαστούν για να γίνει το σχολείο 
πιο συμπεριληπτικό.
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33. Βλεπε π.χ. O’Gorman, E., Salmon, N., & Murphy, C. A. (2016) Schools as sanctuaries: A systematic review of contextual 
factors which contribute to student retention in alternative education. International Journal of Inclusive Education, 20(5), 536-
551.  
https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1095251

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ: 

Ένα βασικό στοιχείο της προσέγγισης και της 
επικοινωνίας με τους γονείς είναι να τους 
δείτε ως πηγές. Χρησιμοποιώντας θετικά 
πρότυπα από την κοινότητα, ειδικά εκείνων 
που ξεπέρασαν τις αντιξοότητες (και μπορεί 
να είχαν σκεφτεί ακόμη και να φύγουν από το 
σχολείο), μπορεί να εμπνεύσει τους νέους και 
επίσης να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι 
μπορούν να πετύχουν.

Ενσωματωση της κουλτουρας 
των μαθητων στη νοοτροπια του 
σχολειου
Τι σημαινει η ενσωματωση της 
κουλτουρας των μαθητων στη 
νοοτροπια του σχολειου και γιατι 
αυτο ειναι σημαντικο 33;
Η υποδοχή και ενσωμάτωση των πολιτισμών, των 
ταυτοτήτων και των ενδιαφερόντων των μαθητών 
στο σχολείο σημαίνει ότι οι μαθητές βλέπουν τους 
εαυτούς τους να εκπροσωπούνται στο σχολείο με 
διάφορους τρόπους. Το να βλέπουν τον πολιτισμό 
κάποιου να αντιπροσωπεύεται στο πρόγραμμα σπου-
δών του σχολείου και στις δραστηριότητες που 

διαμορφώνονται γύρω από τα ενδιαφέροντα και τις 
ταυτότητες των μαθητών μπορεί να παρακινήσει μα-
θητές από διάφορα υπόβαθρα.

Πώς μπορεί η κουλτούρα των μαθητών να ενσωμα-
τωθεί στη νοοτροπία του σχολείου;

• Χρησιμοποιώντας το σχολικό περιβάλλον για να 
συνδεθείτε με τους πολιτισμούς των μαθητών.

• Πραγματοποιώντας μικρές προσαρμογές στο 
πρόγραμμα σπουδών, για παράδειγμα στις ανα-
γνώσεις που πραγματοποιούνται στην τάξη. 
Συμπεριλαμβάνοντας τα ενδιαφέροντα και 
τους πολιτισμούς των μαθητών στο πρόγραμ-
μα σπουδών, ακόμη και επιτρέποντας στους 
μαθητές να συμμετάσχουν στον καθορισμό του 
προγράμματος σπουδών. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στις κοινωνικές σπουδές, τη γεω-

γραφία, την ιστορία, την αγωγή του πολίτη, την 
ηθική κ.λπ.

• Έπιτρέποντας στους μαθητές να μιλούν τη δική 
τους γλώσσα. 

• Ένθαρρύνοντας τους μαθητές να διεξάγουν 
έρευνα για το δικό τους πολιτιστικό υπόβαθρο 
όταν κάνουν εργασίες που βασίζονται σε ερευ-
νητικά σχέδια. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη 
διαδικτυακή σύνδεση (και συνέντευξη) με συγ

• γενείς και κοινότητες από τις οποίες κατάγο-
νται οι γονείς ή οι παππούδες τους.

• Αντικατοπτρίζοντας ρητά την κουλτούρα των 
μαθητών στο όραμα και την αποστολή του 
σχολείου.

• Με την εκπροσώπηση των πολιτισμών των μα-
θητών στο σχολικό περιβάλλον.

• Καλώντας τους γονείς ή τους (άτυπους) ηγέτες 
της κοινότητας να διδάξουν από κοινού συγκε-
κριμένα μαθήματα για να συνδέσουν τις σπιτι-
κές με τις σχολικές κουλτούρες.

ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ:

• Όι κουλτούρες και οι γλώσσες των 
μαθητών μπορούν να εκπροσωπούνται 
στο σχολείο με την ανάρτηση φράσε-
ων στις αίθουσες διδασκαλίας, στους 
διαδρόμους και στους κοινόχρηστους 
χώρους γραμμένες σε διαφορετικές 
γλώσσες και επιλεγμένες από μαθητές 
και εκπαιδευτικούς. 

• Όι κουλτούρες και οι γλώσσες των 
μαθητών μπορούν να εκπροσωπούνται  
στο σχολείο επιλέγοντας ενεργά, όπου 
είναι δυνατόν, προσωπικό και εκπαι-
δευτικούς από διαφορετικές κουλτού-
ρες, έτσι ώστε οι μαθητές να βλέπουν 
τον εαυτό τους να εκφράζεται και να 
εκπροσωπείται όχι μόνο στο σχολικό 
περιβάλλον αλλά και στο σχολικό προ-
σωπικό. 

https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1095251
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Το σχολικό περιβάλλον μπορεί να είναι ένα μέσο 
σύνδεσης με τους πολιτισμούς των μαθητών, καθώς 
οι μαθητές μπορεί να καλούνται να παράγουν αυτο-
προσωπογραφίες, τοιχογραφίες και εκθέσεις της 
ταυτότητας και των πολιτισμών τους ως μέρος των 
δραστηριοτήτων της τάξης και του σχολείου και οι 
οποίες, με την έγκριση των γονέων τους, μπορούν 
να εκτεθούν στις σχολικές αίθουσες διδασκαλίας, 
στους τοίχους και τους διαδρόμους και στους κοι-
νόχρηστους χώρους.

Για να είναι ευπρόσδεκτες οι κουλτούρες των μα-
θητών, οι μαθητές θα πρέπει να επιτρέπεται να 
μιλούν τις γλώσσες που μιλούν στο σπίτι τους. Σε 
ορισμένα σχολεία αυτό ακόμα δεν επιτρέπεται ή 
τιμωρείται. Παιδιά μεταναστών και νέοι με μετα-
ναστευτικό υπόβαθρο αντιμετωπίζουν την πίεση 
να μιλούν μόνο τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. 
Όταν στους μαθητές δεν επιτρέπεται να μιλούν 
την πρώτη τους γλώσσα, οι μετανάστες μαθητές 
λαμβάνουν το μήνυμα ότι το σχολείο δεν είναι δικό 
τους, ότι δεν ανήκουν στο σχολείο εκτός κι αν προ-
σαρμοστούν σε αυτό. Έπιπλέον, όταν τα παιδιά και 
οι νέοι μετανάστες δεν επιτρέπεται να μιλούν τη 
δική τους γλώσσα, οι μαθητές χάνουν την ευκαιρία 
να μάθουν σχετικά με και να εκτιμούν άλλους πολι-
τισμούς και γλώσσες

Η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών γύρω 
από τις ταυτότητες και τα ενδιαφέροντα των μα-
θητών είναι ένα αποτελεσματικό μέτρο για την 
ενσωμάτωση της κουλτούρας των μαθητών στη 

νοοτροπία του σχολείου. Όταν οι μαθητές μαθαί-
νουν σχετικά με θέματα που απευθύνονται στην 
ταυτότητα, το ιστορικό, την κουλτούρα και τα εν-
διαφέροντά τους, είναι πιο πιθανό να αισθάνονται 
ότι συμπεριλαμβάνονται στο σχολείο, να αναπτύ-
ξουν μια αίσθηση σύνδεσης με το σχολείο και ότι 
ανήκουν σε αυτό, παρακινώντας τους να συνεχίσουν 
την εκπαίδευσή τους. Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί 
και τα σχολεία συχνά έχουν μικρή δύναμη στο να 
επιλέξουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών και 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις εθνικές κατευ-
θυντήριες γραμμές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
διαμορφώσουν τις εργασίες, τις δραστηριότητες 
της τάξης και τα ερευνητικά σχέδια ώστε να απευ-
θύνονται στις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν σύ-
ντομες διδακτικές ενότητες που να προσθέτουν 
αυτά τα κεφάλαια στο πρόγραμμα σπουδών.

Πως μπορει να αξιολογηθει η 
ενσωματωση της κουλτουρας των 
μαθητων στη σχολικη νοοτροπια
Έργαλεία παρατήρησης, αναγνώσεις ποίησης, ιστο-
λόγια, εργασίες, εξωσχολικές δραστηριότητες ή 
θεατρικές παραστάσεις είναι όλα μέσα για να αξι-
ολογηθεί σε ποιο βαθμό η κουλτούρα των μαθητών 
ενσωματώνεται στο σχολείο. Το ίδιο το πρόγραμμα 
σπουδών μπορεί να αναλυθεί για να προσδιοριστούν 
τα στοιχεία της κουλτούρας των μαθητών που λεί-
πουν από το κλασικό πρόγραμμα σπουδών..
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8. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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8. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Διεξαγωγη κριτικων και 
ρεαλιστικων σχολικων 
αυτοαξιολογησεων
Τι σημαινει η διεξαγωγη κριτικης 
και ρεαλιστικης σχολικης 
αυτοαξιολογησης και γιατι ειναι 
σημαντικη;
Η διεξαγωγή κριτικής και ρεαλιστικής τεκμηριω-
μένης αυτοαξιολόγησης σημαίνει ότι όλα τα μέλη 
των σχολείων προσπαθούν να θέσουν και να κατα-
νοήσουν, χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατη-
γικές, το βαθμό στον οποίο το σχολείο προκαλεί ή/
και εξουδετερώνει τη σχολική αποδέσμευση και την 
πρόωρη σχολική εγκατάλειψη. Μια τέτοια αξιολόγη-
ση είναι αποφασιστικής σημασίας ώστε τα σχολεία 
να αναγνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν καλύτερα.

Έπίσης, πρέπει να είναι ρεαλιστική ώστε το σχολείο 
και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να εξερευνήσουν 
τι μπορούν να κάνουν για να θέσουν ως θέμα και να 
λύσουν την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, δε-
δομένων των πόρων που είναι διαθέσιμοι 34.

Τα σχολεία μπορούν να θέσουν στόχους στην αρχή 
του σχολικού έτους σχετικά με την αποδέσμευση από 
το σχολείο και την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη και 
να αξιολογήσουν στο τέλος του έτους εάν οι στόχοι 
έχουν επιτευχθεί.i.

Πως μπορουν τα σχολεια να 
διεξαγουν κριτικες και ρεαλιστικες 
σχολικες αυτοαξιολογησεις;
Τα σχολεία μπορούν να διεξάγουν κριτική και ρεαλι-
στική αυτοαξιολόγηση:

• Διεξάγοντας έρευνα σε επίπεδο σχολείου ξεκι-
νώντας από τις αίθουσες διδασκαλίας. 

• Προωθώντας τον αυτο-προβληματισμό μετα-
ξύ των δασκάλων, των εκπαιδευτικών και του 
σχολικού προσωπικού. 

• Συμπεριλαμβάνοντας τις φωνές των μαθητών. 

• Ακούγοντας τους γονείς. 

• Ακούγοντας την κοινότητα

• Όι κρίσιμες και ρεαλιστικές σχολικές αυτοαξι-
ολογήσεις ιδανικά χρησιμοποιούν ποσοτικά και 

ποιοτικά δεδομένα. Αυτό μπορεί να ισχύει ειδι-
κά για μεγαλύτερα σχολεία με εκατοντάδες μα-
θητές. Συχνά, καθηγητές μαθηματικών ή σχολι-
κοί ψυχολόγοι (εκπαιδευμένοι στη στατιστική) 
μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε μια τέτοια 
συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Τα σχολεία μπορούν επίσης να συλλέγουν πληρο-
φορίες για τη διεξαγωγή κριτικής και ρεαλιστικής 
αυτοαξιολόγησης: 

• Παρατηρώντας πρακτικές τάξης ακολουθού-
μενες από μια δομημένη συζήτηση για το τι συ-
νέβη.

• Καταρτώντας τους εκπαιδευτικούς, για παρά-
δειγμα, στην έρευνα δράσης και βάζοντάς τους 
να παρουσιάσουν τα δικά τους ευρήματα στους 
συναδέλφους.

• Προωθώντας χώρους όπου το σχολικό προσω-
πικό, οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής μπο-
ρούν να συζητήσουν τα στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, 
τα μητρώα παρακολούθησης ή τα αρχεία απο-
κλεισμού. 

• Με συνεχιζόμενη εκπαίδευση των δασκάλων 
σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της αυτοαξι-
ολόγησης και τον τρόπο χρήσης των αποτελε-
σμάτων.

Κατά τη διεξαγωγή των ρεαλιστικών και κριτικών 
σχολικών αυτοαξιολογήσεων, αρκετές φωνές, εκτός 
από τους δασκάλους και το προσωπικό του σχολείου, 
πρέπει να γίνουν κατανοητές: 

• Όι μαθητικές φωνές και απόψεις. Συχνά τα 
μαθητικά συμβούλια εκπληρώνουν αυτόν τον 
ρόλο. Τέτοια συμβούλια πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψη σοβαρά, δεδομένου ότι πολύ συχνά 
υπάρχουν μαθητικά συμβούλια, αλλά δεν έχουν 
πραγματική δυνατότητα δράσης.

• Το να ακούγονται οι γονείς είναι εξίσου σημα-
ντικό για τα σχολεία. Αυτό μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί μέσω ερευνών σε μεμονωμένους 
γονείς ή μέσω οργανώσεων γονέων.

• Να ακούγεται η κοινότητα. Όταν πραγματοποι-
ούνται δραστηριότητες όπως η Μάθηση Υπηρε-
σιών, η κοινότητα γίνεται βασικός συνεργάτης 
στη μάθηση των μαθητών.

34. Για βιβλιογραφική ανασκόπηση σε 21 εργαλεία για τη μέτρηση της συμμετοχής και της αποδέσμευσης από το σχολείο: 
Βλέπε π.χ. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514996.pdf

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED514996.pdf
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9. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ PICESL
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9. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ PICESL
Όι ακόλουθες οκτώ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
έχουν αναπτυχθεί από τα συνεργαζόμενα σχολεία 
PICESL και καθεμία αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό 
επίπεδο εστίασης, όπως πρόγραμμα επιπέδου σχολεί-
ου, όπως στην περίπτωση της μάθησης υπηρεσιών, ως 
δραστηριότητα στην τάξη ή ως καλοκαιρινό ή εξωσχο-
λικό πρόγραμμα ή δραστηριότητα που επιτρέπει στους 
μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά. 

Παρουσιάζονται η συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
του σχολείου I.C.S. “Giovanni Falcone” στο Παλέρ-
μο της Ιταλίας, ακολουθούμενη από του σχολείου  
CEIP Malala στη Σεβίλλη της Ισπανίας, οι πρωτοβουλί-
ες του Agrupamiento de Escolas do Cerco do Porto στην 
Πορτογαλία και τέλος οι πρωτοβουλίες του σχολείου 
Vladimira Nazora στο Ζαντάρ της Κροατίας. Για καθένα 
από αυτά τα σχολεία, ένα πρόγραμμα επιπέδου σχολεί-
ου ή πρωτοβουλία παρουσιάζεται ακολουθούμενο από 
ένα ερευνητικό πρόγραμμα πιο κατάλληλο για τάξη ή 
πιο ειδικά βασισμένο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ζητήματα που σχε-
τίζονται με τα πλαίσια θα πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη προκειμένου να αξιολογηθεί η αξία 
της πρωτοβουλίας. Σε περιπτώσεις όπου τα παιδιά 

είναι εκτεθειμένα σε περιορισμένους οικονομικούς 
πόρους ή δεν είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν ή να 
βιώσουν μια αλλαγή χώρου με ένα ταξίδι, για παρά-
δειγμα, το να έχουν μια καλοκαιρινή κατασκήνωση 
γίνεται ένα από τα σημαντικότερα σημεία που τους 
υπενθυμίζουν ότι έχουν πολύ περισσότερα να εξε-
ρευνήσουν.

Όι ακόλουθες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν 
αναπτυχθεί από τα συνεργαζόμενα σχολεία σε αυτό 
το έργο και περιλαμβάνουν το σχολείο C στο Παλέρ-
μο της Ιταλίας, το σχολείο CEIP Malala στη Σεβίλλη 
της Ισπανίας, το Agrupamiento de Escolas do Cerco 
στο Πόρτο της Πορτογαλίας και το σχολείο Vladimira 
Nazora στο Ζαντάρ της Κροατίας.

Εκπαιδευτικη καλοκαιρινη 
κατασκηνωση: μια 
εμπνευσμενη πρωτοβουλια 
απο το σχολειο ι.C.S.  
“Giovanni Falcone”στο παλερμο 
της ιταλιας
Την ακόλουθη εμπνευσμένη πρωτοβουλία συνεισέ-
φερε το σχολείο I.C.S. “Giovanni Falcone” στο Πα-
λέρμο της Ιταλίας από τις δασκάλες Maria Grazia 
Savarino και Rosaria Sconzo, οι οποίες διδάσκουν 
θέματα υγείας και περιβάλλοντος σε παιδιά πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 10 ετών στην 5η 
τάξη, σχετικά με το θέμα «Σχέσεις και Συναισθημα-
τική Έκπαίδευση».
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Που εστιαζει αυτη η πρωτοβουλια;
Περιγραφή

Πρόκειται για μια εξωσχολική δραστηριότητα που 
αποτελείται από εκπαιδευτικές διακοπές, το Campo 
Estivo (Καλοκαιρινή Κατασκήνωση), όπου οι μαθητές 
συναντιόντουσαν για μια εβδομάδα. Ένας βασικός 
στόχος είναι να διαχειριστούν τους εσωτερικούς 
και τους εξωτερικούς χώρους διαβίωσής τους, με 
τη διευκόλυνση των δασκάλων του σχολείου. Όι μα-
θητές αναμένεται να μεταφέρουν τη δυναμική του 
σχολικού περιβάλλοντος εκτός σχολικού πλαισίου. 
Έκτός από την καλλιέργεια μιας χαλαρής ατμόσφαι-
ρας, όπου οι φιλίες μπορούν να χτιστούν ή να ενισχυ-
θούν, αναμένεται επίσης να αναλάβουν την ευθύνη 
για τις πράξεις τους και για το περιβάλλον της κα-
τασκήνωσης. Αυτό περιλαμβάνει τη σημασία των 
τυπικών σχολικών ρουτινών, όπως το να είναι στην 
ώρα τους. Ένώ οι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν πρω-
ινές δραστηριότητες στην παραλία και αθλητικές 
εκδηλώσεις, τα βραδινά προγράμματα εκτελούνται 
από έναν ειδικό που διοργανώνει κυνήγι θησαυρού, 
«Φτιάξε το μόνος σου» δραστηριότητες, καλλιτε-
χνικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων για να 
συμμετάσχουν οι μαθητές. Ένα πρόγραμμα κινημα-
τογραφικής λέσχης κατά τη διάρκεια της βραδιάς, 
μετά το δείπνο, ολοκληρώνει την ημέρα.

Κύριος σκοπός και στόχοι

Ό κύριος σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η 
ενίσχυση των σχέσεων μαθητών-εκπαιδευτικών.

Στόχοι:

• Όι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να περνούν 
χρόνο μαζί σε ένα ασφαλές, αλλά εκπαιδευτικό 
περιβάλλον.

• Όι μαθητές να αναπτύσσουν ισχυρότερες σχέ-
σεις με τους συνομηλίκους τους.

• Όι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να αναπτύσ-
σουν ισχυρότερες σχέσεις.

• Όι εκπαιδευτικοί να παρατηρήσουν και να γνω-
ρίσουν τους μαθητές σε ένα διαφορετικό πλαί-
σιο.

• Όι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν ιδέες για το 
πώς να εμπλακούν και να συνεργαστούν με 
τους μαθητές σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

• Όι μαθητές να αναπτύξουν πιο θετικές απόψεις 
και στάσεις για τους εκπαιδευτικούς, και ελπί-
ζουμε για το σχολείο και τις σχολικές εργασίες

Συνεργασίες Η ιδέα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν 
το εθνικό σχέδιο, “E!State!Liberi”. Το σχολείο συνερ-
γάστηκε με την Associazione Libera για την καλο-
καιρινή κατασκήνωση. Η Associazione Libera είναι 
ένας σύλλογος που ιδρύθηκε για την προώθηση των 
δημοκρατικών αρχών της κοινωνικής δικαιοσύνης 
και που καταπολεμά τις παράνομες δραστηριότητες. 
Αυτός ο οργανισμός εκτελεί έργα και οργανώνει δρα-
στηριότητες σε ιδιοκτησίες που έχουν κατασχεθεί 
από εγκληματικές οργανώσεις, και στη συνέχεια χρη-
σιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά κέντρα. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Associazione Libera παρέχει μια οικιστική 
εγκατάσταση κοντά σε μια παραλία έξω από το Πα-
λέρμο, όπου πραγματοποιείται το Summer Camp. 
Μέρος του συμβολικού μηνύματος είναι η προώθηση 
του σεβασμού της νομιμότητας σε τοπικά πλαίσια 
που συχνά χαρακτηρίζονται από εγκληματικότητα. 
Ό Σύλλογος φροντίζει επίσης για το μαγείρεμα και 
την καθαριότητα. Η καλοκαιρινή κατασκήνωση ήταν 
ελεύθερη για τους μαθητές και τους δασκάλους που 
εργάζονταν εθελοντικά. Το λεωφορείο που πηγαίνει 
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στην οικιστι-
κή εγκατάσταση παρέχεται από το στρατό και ως εκ 
τούτου είναι επίσης δωρεάν.

Οι μαθητές-στόχοι και οι εκπαιδευτικοί που συμ-
μετείχαν Στο παρελθόν, το θερινό σχολείο είχε επι-
λέξει τους μαθητές με βάση την ακαδημαϊκή τους 
επίδοση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, αλλά 
και στη δέσμευσή τους και τη δυνατότητα βελτί-
ωσης της μάθησής τους. Συνολικά 14 μαθητές (6 
αγόρια και 8 κορίτσια), κάποια από τα οποία είχαν 
ειδικές ανάγκες, συμμετείχαν στην πιο πρόσφατη 
κατασκήνωση. Αυτό οφείλεται στον περιορισμένο 
αριθμό οικονομικών πόρων αλλά και προσωπικού 
(δύο εκπαιδευτικοί προσφέρθηκαν εθελοντικά δη-
μιουργώντας μια αναλογία μαθητών προς δασκάλους 
7:1). Όι συμμετέχοντες αναμενόταν να επιδείξουν ένα 
εύλογο βαθμό αυτονομίας και προσωπικής ευθύνης, 
λόγω του μικρού αριθμού διαθέσιμων δασκάλων/
εκπαιδευτικών και της τοποθεσίας των δραστηρι-
οτήτων (παραλία και δάσος). Όι οικογένειες ήταν 
ευπρόσδεκτες να επισκεφθούν την κατασκήνωση 
για σύντομα χρονικά διαστήματα.

Γιατι ειναι αποτελεσματικη αυτη η 
πρωτοβουλια;
Όι καλοκαιρινές διακοπές συχνά σημαίνουν ότι οι 
μαθητές αποσπώνται από την εκπαιδευτική μάθηση 
για αρκετούς μήνες. Τα θερινά εκπαιδευτικά προ-
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γράμματα, όπως έχουν σχεδιαστεί εδώ, μπορούν να 
γεμίσουν ένα κενό από άποψη μάθησης και μπορούν 
να συνδέσουν το μαθησιακό περιεχόμενο με την από-
λαυση. Το να περάσουν μια εβδομάδα με μια ομάδα 
συμμαθητών και καθηγητών μπορεί να δημιουργή-
σει μια μαθησιακή κοινότητα μέσα σε μια ευρύτερη 
κοινότητα, να συνδέσει το ανεπίσημο με το επίση-
μο και να βοηθήσει στην ενίσχυση των δεσμών. Όι 
εκπαιδευτικοί μαθαίνουν πολλά για τους μαθητές 
παρατηρώντας τους σε μια ανεπίσημη κατάσταση 
και είναι σε θέση να ενεργούν με βάση αυτές τις 
γνώσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το 
σχολείο παρατήρησε ότι οι μαθητές δημιούργησαν 
ισχυρότερες σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, 
βοηθώντας τους να αισθανθούν μέρος της σχολικής 
κοινότητας. Όι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές ανέπτυ-
ξαν ισχυρότερες σχέσεις, οι οποίες διευκόλυναν τη 
μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Πώς μπορεί να αξιολογηθεί αυτή η πρωτοβουλία; 
Στις σχολικά πλαίσια, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
κάνουν τα εξής για να αξιολογήσουν την επιτυχία 
αυτής της πρωτοβουλίας:
• Να αξιολογήσουν τα επίπεδα της κινητοποίη-

σης και της σχολικής δέσμευσης των μαθητών 
(καθώς και άλλων κοινωνικο-συναισθηματικών 
μετρήσεων) στην αρχή του σχολικού έτους 
μέσω συζητήσεων, γραπτών σημειώσεων, ερω-
τηματολογίων και άλλων σχετικών ασκήσεων/
δραστηριοτήτων, τα οποία συλλέγονται. Η ίδια 
αξιολόγηση μπορεί να γίνει για τους συμμετέ-
χοντες σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις στην 
αρχή του επόμενου σχολικού έτους για να δουν 
αν έχουν υπάρξει οφέλη. Παρομοίως, προηγού-
μενες και μεταγενέστερες μετρήσεις μπορούν 
να γίνουν ως προς την ακαδημαϊκή επίδοση.

• Να αξιολογήσουν τα κίνητρα, την παρουσία και 
τη συμμετοχή των μαθητών καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους πριν από την κατασκήνωση και 
μετά στο έτος που ακολουθεί την κατασκήνωση 
- δείτε αν υπάρχει διαφορά μεταξύ της ομάδας 
κατασκήνωσης και των άλλων μαθητών που 
ήθελαν να συμμετάσχουν αλλά δεν ήταν σε θέση 
να παρακολουθήσουν για οτιδήποτε λόγους.

• Να δημιουργήσουν ένα εργαλείο μέτρησης των 
προσδοκιών των μαθητών και των εκπαιδευ-
τικών πριν από την καλοκαιρινή κατασκήνωση 
και του εάν οι προσδοκίες αυτές εκπληρώθη-
καν μετά την καλοκαιρινή κατασκήνωση.

• Να χρησιμοποιήσουν ένα ερωτηματολόγιο για 
να προσδιορίσουν τα αναφερόμενα επίπεδα 
ικανοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών.

• Να βάλουν τους μαθητές να παρουσιάσουν τις 
εμπειρίες τους (θετικές και αρνητικές) κατά 
τη διάρκεια της καλοκαιρινής κατασκήνωσης 
με άλλους μαθητές και εκπαιδευτικούς μετά 
την επανέναρξη του σχολικού έτους.

• Να οργανώσουν συναντήσεις εκπαιδευτικών 
για να αναλογιστούν, να συζητήσουν και να 
εφαρμόσουν στρατηγικές για να συμπεριλά-
βουν και να ενθαρρύνουν άλλους εκπαιδευτι-
κούς να συμμετάσχουν στην καλοκαιρινή κατα-
σκήνωση το επόμενο έτος.

• Όι γονείς που δίνουν τη συγκατάθεσή τους για 
την καλοκαιρινή κατασκήνωση, μπορούν επί-
σης να δώσουν ανατροφοδότηση:

• Παρέχοντας δομημένη ανατροφοδότηση μετά 
από επισκέψεις στην κατασκήνωση.

• Παρατηρώντας αν οι γονείς δείχνουν αυξημένη 
σχολική συμμετοχή μετά την καλοκαιρινή κατα-
σκήνωση.

•  Με φυσικές ή διαδικτυακές συναντήσεις με γο-
νείς για να λάβετε σχόλια σχετικά με την καλο-
καιρινή κατασκήνωση (π.χ. εστιασμένη ομαδική 
συζήτηση).

• Ζητώντας από τους γονείς να παρέχουν ανα-
τροφοδότηση σχετικά με τυχόν αλλαγές στη 
συμπεριφορά των παιδιών στο σπίτι. Αυτό μπο-
ρεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματο-
λόγιο, μια ομάδα εστίασης ή άλλη διαθέσιμη 
μέθοδο.

Πως μπορει αυτη η πρωτοβουλια να 
χρησιμοποιηθει απο αλλα σχολεια 
και εκπαιδευτικους στην ευρωπη;
• Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

από οποιοδήποτε σχολείο επιθυμεί να προσθέ-
σει εξωσχολικές δραστηριότητες που εκτεί-
νονται μέσα στο καλοκαίρι, που έχει επαρκείς 
πόρους και έχει (ηθική και οργανωτική) υπο-
στήριξη από την ηγεσία του σχολείου. Όι γονείς 
και οι δάσκαλοι θα πρέπει να εμπιστευτούν το 
σχολείο για να οργανώσουν την κατασκήνωση.

• Η πρωτοβουλία ενδέχεται να απαιτήσει πρό-
σθετους πόρους, όπως κυβερνητική στήριξη. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι γονείς θα έχουν τους 
πόρους για να βοηθήσουν στην πληρωμή της κα-
τασκήνωσης, σε άλλες περιπτώσεις η οικονομι-
κή τους κατάσταση δεν θα το επιτρέψει αυτό.



47

ΈΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΈΓΧΈΙΡΙΔΙΌ ΓΙΑ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΌΥΣ ΣΤΙΣ 
ΈΜΠΝΈΥΣΜΈΝΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΌΥ ΠΡΌΛΑΜΒΑΝΌΥΝ ΤΗΝ 

ΠΡΌΩΡΗ ΣΧΌΛΙΚΗ ΈΓΚΑΤΑΛΈΙΨΗ ΣΈ ΠΌΛΥΠΌΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΑ ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΑ ΣΤΗΝ ΈΥΡΩΠΗ

• Η πρωτοβουλία πρέπει να προσελκύσει εκπαι-
δευτικούς που είναι διαθέσιμοι, ενδιαφέρονται 
και είναι αφοσιωμένοι στη μάθηση των παιδιών.

• Αν και δεν αποτελεί προϋπόθεση σε όλες τις 
περιπτώσεις, είναι χρήσιμο εάν η συνεργασία 
πραγματοποιείται με εξωσχολικές ενώσεις, 
ΜΚΌ ή άλλους υποστηρικτικούς οργανισμούς.

Ποιες προκλησεις πρεπει να 
ξεπεραστουν κατα την υλοποιηση 
αυτης της πρωτοβουλιας;
• Η ανάγκη για οικονομικούς και άλλους πόρους 

(όπως ένα μέρος για να φιλοξενήσει μια καλο-
καιρινή κατασκήνωση).

•  Υποστήριξη από τη σχολική ηγεσία και διαθεσι-
μότητα εκπαιδευτικών.

• Δάσκαλοι ή καθηγητές που έχουν εμπειρία στη 
συνεργασία με μαθητές με ειδικές ανάγκες 
ή ενδεχόμενες διασπαστικές συμπεριφορές, 
καθώς ορισμένοι μαθητές που θα επωφελη-
θούν περισσότερο από μια καλοκαιρινή κατα-
σκήνωση, όπως περιγράφηκε παραπάνω, ενδέ-
χεται να εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες.

• Η ανάγκη διοργάνωσης δραστηριοτήτων κατά 
τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου στην καλο-
καιρινή κατασκήνωση.

• Ένθάρρυνση των οικογενειών να εμπιστεύονται 
το σχολείο για τη φροντίδα των παιδιών τους.

• Πείθοντας όλους τους εμπλεκόμενους ότι η κα-
λοκαιρινή κατασκήνωση δεν έχει να κάνει μόνο 
με τη «διασκέδαση»

• Έάν συμβούν καταστάσεις όπως τα lockdowns 
(π.χ. πανδημία COVID-19), η κατά πρόσωπο θε-
ρινή κατασκήνωση θα για να γίνει εικονική. 
Αυτό απαιτεί τη δέσμευση των γονέων (δεδο-
μένου ότι τα παιδιά θα εργάζονται από το σπίτι) 
και το σχολικό προσωπικό. Τότε, η τεχνολογία 
γίνεται ακόμα πιο σημαντική.

• Η διαδικτυακή εργασία απαιτεί σημαντικές δε-
ξιότητες τεχνολογίας εκ μέρους όλων των εν-
διαφερόμενων μερών.

Διαδικτυακο σνακ: μια 
εμπνευσμενη πρωτοβουλια απο 
το σχολειο “Giovanni Falcone” 
του i.C.S. Στο παλερμο της 
ιταλιας

Την ακόλουθη εμπνευσμένη πρωτοβουλία συ-
νεισέφερε η Σχολή I.C.S. “Giovanni Falcone” 
στο Παλέρμο της Ιταλίας από τους δασκάλους 
Giuseppe Virone (που διδάσκει Μαθηματικά) και τη 
Giovannella Trapani (η οποία διδάσκει ιταλικά) σε 
παιδιά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 11, 
6ης τάξης («Scuola secondaria di I grado», σύμφω-
να με το ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα).

Ποιο ειναι το κυριο επικεντρο αυτης 
της πρωτοβουλιας;
Περιγραφή Το “Online Snack” (Merenda Online) είναι 
μια εξωσχολική πρωτοβουλία οκτώ εβδομάδων που 
διεξήχθει κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών COVID-
19, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο για οποιαδήποτε 
παρόμοια κατάσταση. Σε αυτή την πρωτοβουλία 
ανατίθεται στους μαθητές να συνεργαστούν με έναν 
μεγαλύτερο καθοδηγητή (μαθητή λυκείου) με τον 
οποίο συναντιούνται τακτικά διαδικτυακά εκτός των 
εικονικών τάξεων τους. Όι μαθητές μαθαίνουν ότι 
κατά την προετοιμασία ενός σνακ ή πιάτου, απαιτεί-
ται χρόνος, έρευνα των απαιτούμενων συστατικών 
και της θρεπτικής τους αξίας, και ότι το πιάτο που 
θα ετοιμαστεί έχει πολιτιστική και ιστορική σημα-
σία. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές βελτιώνουν 
τις ερευνητικές τους δεξιότητες και μαθαίνουν για 
τη σημασία των υγιεινών τροφίμων και τις πολιτι-
στικές υποδηλώσεις των τροφίμων. Κάθε εβδομά-
δα, οι μαθητές και οι καθοδηγητές που τους έχουν 
ανατεθεί συναντώνται διαδικτυακά συλλογικά με 
άλλους εκπαιδευτικούς για να δείξουν την πρόοδό 
τους. Όι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν 
στις ηλεκτρονικές συναντήσεις και να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους να συγκεντρώσουν τα συστατικά που 
απαιτούνται για την προετοιμασία του πιάτου. Όι δρα-
στηριότητες τελειώνουν με ένα πικνίκ πρόσωπο με 
πρόσωπο στο τέλος του οποιουδήποτε lockdown, 
κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές μπορούν να 
συναντήσουν προσωπικά τους καθοδηγητές τους, 
να φέρουν τα πιάτα τους και να τα καταναλώσουν 
καθώς μοιράζονται τις εμπειρίες τους με καθοδη-
γητές, δασκάλους και γονείς.

Σκοπός και στόχοι

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να κρατήσει 
τους μαθητές αφοσιωμένους στη σχολική κοινότητα 
κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των σχολείων.



48

ΈΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΈΓΧΈΙΡΙΔΙΌ ΓΙΑ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΌΥΣ ΣΤΙΣ 
ΈΜΠΝΈΥΣΜΈΝΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΌΥ ΠΡΌΛΑΜΒΑΝΌΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΌΩΡΗ ΣΧΌΛΙΚΗ ΈΓΚΑΤΑΛΈΙΨΗ ΣΈ ΠΌΛΥΠΌΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΑ ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΑ ΣΤΗΝ ΈΥΡΩΠΗ

Στόχοι:

• Όι μαθητές περνούν χρόνο μαζί με άλλους 
μαθητές σε μη ακαδημαϊκή εργασία.

• Όι μαθητές συμβάλλουν σε μια δραστηριότητα 
και υπάρχει ένα απτό αποτέλεσμα στο τέλος.

• Όι μαθητές περνούν χρόνο διαδικτυακά εντός 
του «πλαισίου» του σχολείου, αλλά αναλαμβά-
νουν έναν κοινωνικό και μη ακαδημαϊκό στόχο.

• Όλοι οι μαθητές ωφελούνται από μια σχέση 
καθοδήγησης.

• Όι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί εμπλέκουν και 
συνεργάζονται με τους γονείς και την οικογένεια 
για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.

• Όι μαθητές μαθαίνουν/μεταδίδουν οργανω-
τικές και μαγειρικές δεξιότητες καθ’ όλη τη 
διάρκεια της δραστηριότητας.

• Όι μαθητές μαθαίνουν/μεταδίδουν γνώσεις σχε-
τικά με το φαγητό, τη διατροφή και τον πολιτι-
σμό καθ ‘όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Συνεργασίες και επιλογή εκπαιδευτικών Στο I.C.S. 
Σχολείο “Giovanni Falcone” αυτή η πρωτοβουλία δη-
μιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς και δασκάλους σε 
εθελοντική βάση, χωρίς να απαιτούνται οικονομικοί 
πόροι. Ωστόσο, συνεργασίες που εξασφαλίζουν πι-
θανούς εκπαιδευτικούς γυμνασίου για να συμμετά-
σχουν σε αυτή την πρωτοβουλία ήταν απαραίτητες. 
Το διαδικτυακό σνακ διεξήχθη σε συνεργασία με 
την Consulta Studentesca Provinciale, η οποία είναι 
το κεντρικό σχολικό γραφείο που διαχειρίζεται 
την ένωση μαθητών στην επαρχία του Παλέρμο. Η 
Consulta Studentesca Provinciale κάλεσε καθηγητές 
σε όλα τα γυμνάσια του Παλέρμο και καθηγητές ηλι-
κίας 16-18 ετών. Περίπου 45 μαθητές (ηλικίας 16-18 
ετών) απάντησαν στο κάλεσμα σε εθελοντική βάση.

Ως αποτέλεσμα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, 
τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή 
των μαθητών γυμνασίου επικεντρώνονταν κυρίως 
στις ήπιες δεξιότητες που απαιτούνται: οι καθηγητές 
έπρεπε να είναι υπομονετικοί, επίμονοι, σεβαστοί, 
ισορροπημένοι και αφοσιωμένοι.

Πολλά άλλα βασικά χαρακτηριστικά που έπρεπε να 
ληφθούν υπόψη ήταν η ευελιξία, η αξιοπιστία και 
η ικανότητα να εργάζονται με μαθητές όλων των 
επιπέδων δεξιοτήτων, δεξιότητες ICT, ισχυρές δια-
προσωπικές δεξιότητες και μια πραγματική επιθυμία 
να βοηθήσουν τους νεότερους μαθητές. Η εμπειρία 

με διάφορους τύπους παιδικής μέριμνας κρίθηκε 
χρήσιμη, αλλά όχι απολύτως απαραίτητη.

Οργανωση
Στο I.C.S. “Giovanni Falcone” School, η πρωτοβου-
λία αυτή αναπτύχθηκε από μια ομάδα 2 δασκάλων, 6 
καθηγητών, και 6 μαθητών από την 6η τάξη. Ένώ οι 
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετείχαν εθελο-
ντικά, οι εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν με έξι οικο-
γένειες μαθητών οι οποίες ενέκριναν τη συμμετοχή 
των παιδιών τους στο πρόγραμμα. Ως αποτέλεσμα, 6 
παιδιά ιταλικής καταγωγής (2 αγόρια και 4 κορίτσια), 
ηλικίας 10-11 ετών, από την ίδια τάξη, συμμετείχαν 
και επέδειξαν μεγάλη προσήλωση στις δραστηρι-
ότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που πραγμα-
τοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού. 
Όι γονείς κλήθηκαν επίσης να συμμετάσχουν στις 
διαδικτυακές συναντήσεις των παιδιών τους με τους 
καθοδηγητές και τους δασκάλους.

Δεδομένου ότι η έλλειψη συσκευών ήταν μία από 
τις βασικές προκλήσεις, το σχολείο παρείχε στους 
μαθητές της 6ης τάξης τις απαιτούμενες τεχνολο-
γικές συσκευές.

Η δραστηριότητα βήμα προς βήμα:

Όλοι οι συμμετέχοντες (δάσκαλοι, καθηγητές, μαθη-
τές) συμμετείχαν σε μια πρώτη διαδικτυακή συνάντη-
ση. Όι εκπαιδευτικοί εισήγαγαν τη δραστηριότητα 
και ανέθεσαν τους καθοδηγητές (σύμφωνα με τα 
παραπάνω κριτήρια): γυναίκες καθοδηγητές σε μα-
θήτριες και άνδρες καθοδηγητές σε μαθητές. Κατά 
τη διάρκεια του καταιγισμού ιδεών, κάθε μαθητής 
επέλεξε ένα πιάτο για να προετοιμάσει.

Μια εναλλακτική δραστηριότητα θα μπορούσε να 
είναι η εισαγωγή του θέματος με τους καθοδηγη-
τές να δείχνουν στους μαθητές μερικές εικόνες με 
διαφορετικά πιάτα (τυπικά ή διεθνή) και να τους ρω-
τούν αν γνωρίζουν τα ονόματά τους. Τότε σε κάθε 
μαθητή θα μπορούσε να ανατεθεί ένα πιάτο για τη 
διεξαγωγή έρευνας.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας των 8 εβδομά-
δων, κάθε μαθητής, με τη βοήθεια του δασκάλου του, 
έκανε μια λεπτομερή μελέτη σχετικά με το επιλεγμέ-
νο πιάτο: ιστορική και γεωγραφική προέλευση, ανέκ-
δοτα, θρεπτικές αξίες, πολιτιστικές έννοιες κ.ο.κ.

Ό καθοδηγητής και ο μαθητής συναντιόντουσαν στο 
διαδίκτυο δύο φορές την εβδομάδα. Στο τέλος της 
λεπτομερούς μελέτης, μια εργασία δημιουργήθηκε 
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για να δείξει την έρευνα που έγινε. Στη συνέχεια, κάθε 
μαθητής ετοίμασε το πιάτο που του είχε ανατεθεί στο 
σπίτι, με τη βοήθεια και την επίβλεψη των καθοδηγη-
τών (διαδικτυακά) και των γονιών. Έίναι σημαντικό να 
υπογραμμιστεί ότι για την προετοιμασία του πιάτου, οι 
μαθητές έπρεπε να εκτελέσουν μαθηματικούς υπολο-
γισμούς (βάρη, ποσότητες...), κάτι που είναι σημαντικό 
όταν εκτελούν καθήκοντα της πραγματικής ζωής. Στο 
τέλος της περιόδου αποκλεισμού, τον Ιούνιο, πραγμα-
τοποιήθηκε πικνίκ στο πάρκο της πόλης, με δασκά-
λους, καθοδηγητές και μαθητές. Όι μαθητές έφεραν 
τα σπιτικά φαγητά τους, παρουσιάζοντας το πιάτο που 
τους ανατέθηκε, ενώ οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν 
το σύνολο του έργου. Όλοι οι μαθητές αξιολόγησαν 
την εμπειρία ως εξαιρετικά θετική.

Γιατι αυτη η πρωτοβουλια ειναι 
σημαντικη;
Η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική διότι:

Κρατά τους μαθητές απασχολημένους με το σχολείο 
κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, επιτρέποντας 
παράλληλα στους μαθητές να βελτιώσουν τις ερευ-
νητικές και οργανωτικές δεξιότητες που απαιτού-
νται για την εκτέλεση του έργου.

Έπιτρέπει τη δημιουργία θετικών σχέσεων με μεγα-
λύτερους καθηγητές που λειτουργούν ως πρότυπα 
ρόλων και που μπορούν να εμπνεύσουν τους μαθητές 
να παραμείνουν στο σχολείο και να συνεχίσουν στο 
γυμνάσιο και πέρα από αυτό.

Ένισχύει τους δεσμούς μεταξύ μαθητών και εκπαι-
δευτικών, καθώς οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως 
διαμεσολαβητές, που είναι σε θέση να μοιράζονται 
και να απολαμβάνουν τα γεύματα που σχετίζονται με 
την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Καθιερώνει επαφή δασκάλου-γονέα κατά τη διάρκεια 
των αποκλεισμών, όταν οι επαφές αυτές και προωθεί 
τη συνεργασία δασκάλου-γονέα.

Προωθεί τη γονική συμμετοχή στις δραστηριότητες 
των μαθητών, καθώς οι γονείς είναι το κλειδί για 
να βοηθήσουν τους μαθητές να λύσουν πρακτικά 
προβλήματα που συνδέονται με την εκπλήρωση του 
καθήκοντος (π.χ. βοηθώντας τους μαθητές κατά τη 
διάρκεια του μαγειρέματος).

Σε ποια πλαισια θα υλοποιηθει αυτη 
η πρωτοβουλια;
Έπειδή αυτή η πρωτοβουλία είναι πρακτική και απτή, 
μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σχολείο όπου 

οι νέοι δείχνουν ενδιαφέρον, ειδικά κατά τη διάρκεια 
αποκλεισμών ή όταν ο COVID-19 ή παρόμοιοι περι-
ορισμοί εμποδίζουν εξωσχολικές δραστηριότητες. 
Όι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και 
να αναπτύξουν ικανότητες διεξαγωγής έρευνας, να 
υλοποιήσουν μια πρωτοβουλία από την αρχή έως το 
τέλος και να διαπραγματευτούν σχέσεις με μεγαλύ-
τερους συμμαθητές, γονείς και δασκάλους. Έπιπλέον, 
αυτό που μαθαίνουν από αυτή την πρωτοβουλία μπο-
ρεί να μεταφερθεί σε άλλα προγράμματα στα σχολεία, 
δεδομένου ότι οι μαθητές εμπνέονται να συνεχίσουν 
και να παραμένουν στο σχολείο. Η πρωτοβουλία αυτή 
μπορεί να υλοποιηθεί κατά τις κανονικές ώρες του 
μαθήματος, καθώς και να ενισχύσει τις σχέσεις καθο-
δήγησης, την ευθύνη ανάμεσα στους μεγαλύτερους 
μαθητές και ίσως τη μετάβαση από το δημοτικό στο 
γυμνάσιο.

Πως μπορει να αξιολογηθει αυτη η 
πρωτοβουλια
Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τα εξής για να 
αξιολογήσουν την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας:

• Να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των μαθη-
τών στις ώρες ψηφιακής τάξης κατά τη διάρ-
κεια της διεξαγωγής της πρωτοβουλίας και να 
καταγράψουν το επίπεδο συμμετοχής τους.

• Να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των μαθη-
τών, τη συμμετοχή και την εργασία στο σπίτι 
κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των σχολεί-
ων και να τη συγκρίνουν με αυτή άλλων μαθη-
τών που ενδιαφέρονταν επίσης να συμμετά-
σχουν στη δραστηριότητα, αλλά δεν ήταν σε 
θέση να το κάνουν.

• Συμμετοχή των μαθητών στην αφήγηση και την 
ανταλλαγή των εμπειριών τους, περιγράφο-
ντας την πρωτοβουλία Online Snack εντός των 
τάξεων για την αξιολόγηση του τρόπου με τον 
οποίο αισθάνονται για την πρωτοβουλία.

• Να κάνουν οι μαθητές αυτοαξιολόγηση (πώς πι-
στεύουν ότι απέδωσαν και αν θα μπορούσαν να 
τα είχαν πάει καλύτερα, πώς θα μπορούσαν να 
βελτιωθούν την επόμενη φορά)

• Να οργανώσουν μια συνάντηση με καθοδηγητές 
και δασκάλους όπου μπορούν να αξιολογήσουν 
και να συζητήσουν τι πήγε καλά και τι θα μπο-
ρούσε να βελτιωθεί.

• Να οργανώσουν συναντήσεις εκπαιδευτικών για 
να αναλύσουν, να συζητήσουν και να εφαρμόσουν 
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στρατηγικές για να συμπεριλάβουν και να εν-
θαρρύνουν άλλους εκπαιδευτικούς να συμμετά-
σχουν στην πρωτοβουλία το επόμενο έτος.

• Να πάρουν καθημερινές παρουσίες για να δουν 
ποιος είναι παρών και ποιος όχι.

• Να χρησιμοποιήσουν ένα ερωτηματολόγιο για 
να προσδιορίσουν τα αναφερόμενα επίπεδα 
ικανοποίησης μαθητών, εκπαιδευτικών, καθη-
γητών και γονέων ώστε να διατηρήσουν την 
πρωτοβουλία και το επόμενο έτος.

Όι γονείς μπορούν επίσης να καταγράψουν τις αντι-
δράσεις τους στις εμπειρίες των παιδιών τους:

• Συμμετέχοντας/παρατηρώντας τα παιδιά τους 
κατά τη διάρκεια των εικονικών συναντήσεων 
με τους καθοδηγητές τους και κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο.

• Συλλέγοντας τηλεφωνικά μηνύματα, γραπτά 
μηνύματα ή δηλώσεις που δείχνουν αυξημένη 
συμμετοχή στις σχολικές ρουτίνες στην καθη-
μερινή τους ζωή.

• Με φυσικές ή διαδικτυακές συναντήσεις με άλ-
λους γονείς των οποίων τα παιδιά συμμετείχαν 
στο σχολείο, οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει 
ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ σχολείου και οι-
κογενειών.

• Αναφέροντας τα επίπεδα ικανοποίησης τους 
από την παρατήρηση αλλαγών στις συμπερι-
φορές στο σπίτι με μια λίστα ελέγχου που πα-
ρέχεται από το σχολείο και μοιράζεται με τους 
δασκάλους.

Πως μπορει αυτη η πρωτοβουλια να 
χρησιμοποιηθει απο αλλα σχολεια και 
εκπαιδευτικους στην ευρωπη;
• Η πρωτοβουλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

άλλα σχολεία ώστε να εμπλέξει ενεργά τους 
μαθητές κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών.

• Η πρωτοβουλία μπορεί να αναπαραχθεί σε 
οποιοδήποτε πλαίσιο, επειδή είναι δημιουργι-
κή και προσελκύει τους μαθητές επειδή έχει 
ορατά και απτά αποτελέσματα. 

• Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να προσελκύσει 
δασκάλους που είναι πρόθυμοι και ενδιαφέ-
ρονται να γνωρίσουν τους μαθητές, την οικο-
γένεια αυτών αλλά και για τη δημιουργία μιας 
γέφυρας μεταξύ του σχολείου και αυτών.

• Αυτή η πρωτοβουλία απαιτεί οι καθοδηγητές 
να εκπαιδεύονται στην κατανόηση των ασύμ-
μετρων σχέσεων μεταξύ καθοδηγητή και κα-
θοδηγούμενου και να μάθουν πώς να ενισχύουν 
τέτοιου είδους σχέσεις. Μερικά από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του καθοδηγητή περιλαμβά-
νουν το να είναι καλός και ξεκάθαρος στην επι-
κοινωνία του, καλός ακροατής, να έχει την ικα-
νότητα να κερδίζει τον σεβασμό των μαθητών, 
καθώς και να είναι ισορροπημένος, χαρούμενος 
και υπομονετικός.

• Η υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας δεν 
απαιτεί πολλούς πόρους και συνεργασίες, η 
μόνη εξαίρεση αφορά τη στρατολόγηση κα-
θοδηγητών από τους μαθητές δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης. Ωστόσο, η ύπαρξη κάποιων 
πόρων που επιτρέπουν στους μαθητές που 
δεν έχουν τα μέσα για να συμμετάσχουν (π.χ. 
έλλειψη ψηφιακών συσκευών ή κεφαλαίων 
για αγορά υλικών που είναι απαραίτητα για την 
εκτέλεση του έργου) μπορεί να είναι εξαιρετι-
κά ωφέλιμη.

Ποιες ειναι οι προκλησεις που 
πρεπει να ξεπερασθουν κατα την 
εφαρμογη αυτης της πρωτοβουλιας;
• Τα σχολεία ενδέχεται να μην διαθέτουν τους 

ψηφιακούς πόρους (π.χ. έλλειψη κάμερας web, 
έλλειψη καλής σύνδεσης στο Διαδίκτυο, έλλει-
ψη λογισμικού κ.λπ.) για την υλοποίηση αυτής 
της πρωτοβουλίας. Έπίσης υπάρχει η πιθανό-
τητα και οι μαθητές αλλά και οι οικογένειές 
τους να έχουν έλλειψη ψηφιακών πόρων. Για να 
ξεπεραστεί αυτό, τα σχολεία μπορούν να παρέ-
χουν φορητούς υπολογιστές στους μαθητές για 
όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας τους οποί-
ους έπειτα οι μαθητές θα τους επιστρέψουν 
στο σχολείο. Τα σχολεία μπορούν επιπλέον να 
εφοδιάζουν τους μαθητές με Κάρτες SIM, οι 
οποίες θα περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία 
για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, μέχρι 
την ολοκλήρωσή της. 

• Όι καθηγητές επιλέχθηκαν μέσω διαδικτυακών 
συνεντεύξεων και έμμεσης γνώσης. Προκειμέ-
νου να βελτιωθεί η επιλογή τους, το σχολείο θα 
μπορούσε να ζητήσει από τους δασκάλους του 
παραπομπές (μια συστατική επιστολή, για πα-
ράδειγμα). 
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Περαιτερω δυνατοτητες
Το φαγητό είναι ένα θέμα κατάλληλο για συγκρίσεις 
μεταξύ διαφορετικών εθνών και πολιτισμών, επο-
μένως θα μπορούσε να προωθήσει την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων διεθνών διαστάσεων με συνομη-
λίκους από άλλα έθνη. Για παράδειγμα, θα μπορού-
σαν να οργανωθούν αδελφότητες σχολείων (δηλαδή 
συνεργασία μεταξύ των σχολείων), ειδικά με εκείνα 
της πόλης με υψηλό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών. Η 
πρωτοβουλία θα μπορούσε επομένως να περιλαμβά-
νει ανταλλαγή συνταγών, με στόχο να οδηγήσει σε ένα 
πικνικ δια ζώσης (μπορεί να οργανωθεί σε ένα από τα 
δύο σχολεία, αλλά και στον κήπο του σχολείου, στο 
πάρκο της πόλης ή σε κάποιον άλλο ανοιχτό χώρο).

Προγραμμα σπουδων service 
learning: μια εμπνευσμενη 
πρωτοβουλια στο σχολειο απο 
το CEIP Malala στη σεβιλλη της 
ισπανιας 
Το CEIP 35 MALALA SCHOOL είναι ένα σχολείο που 
έχει στον πυρήνα του ένα πρόγραμμα σπουδών Μά-
θησης μέσω Υπηρεσιών (SL). Αυτή η προσέγγιση 
επηρεάζει όλες τις φάσεις της μάθησης και όλες 
τις τάξεις. Συνολικά εννέα καθηγητές, που προσλή-
φθηκαν μέσω κρατικής σύμβασης, συνθέτουν το δι-
δακτικό προσωπικό ενώ έχουν επίσης προσληφθεί 
εκπαιδευτικοί μερικής απασχόλησης για να εκπαι-
δευτούν στη διδασκαλία SL 36.

Ποιο ειναι το επικεντρο των 
πρωτοβουλιων μαθησης μεσω 
υπηρεσιων (στο Malala School) 
Περιγραφή

Η μάθηση μέσω υπηρεσιών είναι μια μεθοδολογία 
που υπερβαίνει το παραδοσιακό πρόγραμμα σπου-
δών και περιλαμβάνει υπηρεσία στην κοινότητα. 
Όι μαθητές μαθαίνουν παρέχοντας υπηρεσία στην 
κοινότητα. Η μεθοδολογία αυτή είναι το κέντρο του 
Έκπαιδευτικού Έργου του σχολείου Malala. Έπιπλέ-
ον τα διάφορα ακαδημαϊκά μαθήματα στο επίπεδο 
της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
δομούνται γύρω από αυτήν την έννοια. 

Το σχολείο συνεργάζεται στενά με κοινοτικούς φο-
ρείς και συλλόγους με σκοπό να ενισχύσει τη μάθηση 
των μαθητών και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν 
συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες. Υπάρχει 
δε μια έντονη εστίαση στη διαπολιτισμικότητα, αλλά 
και μέριμνα σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και 
τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Κάθε χρόνο, ξεκινώ-
ντας από το 3ο έτος της Προσχολικής Έκπαίδευσης 
(E.C.E.) μέχρι την 6η τάξη του δημοτικού, οι μαθητές 
εκτίθενται σε διαφορετικά SL έργα διάρκειας ενός 
έτους που τους προσφέρουν πολλαπλές μαθησια-
κές εμπειρίες και οφέλη. Αυτά περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα:

• 1) Στο 3ο έτος της ECE: Πρόγραμμα “Super κα-
τοικίδια”, για την καταπολέμηση της εγκατά-
λειψης των κατοικίδιων ζώων.

• 2) Στο 4ο έτος της ECE: «Super vial», ένα πρό-
γραμμα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης για 
την οδική ασφάλεια στην πόλη μας.

• 3) Στο 5ο έτος της ECE: “Super chef”, ένα πρό-
γραμμα για τη βελτίωση της διατροφής και τη 
βοήθεια ατόμων που βιώνουν ελλείψεις σε 
τρόφιμα.

• Στην 1η δημοτικού: “Άλλοι κόσμοι”, ένα πρό-
γραμμα για να βοηθήσει φτωχές κοινότητες σε 
άλλα μέρη της γης. 

• Στη 2η δημοτικού: «Αβέβαιο ταξίδι», ένα πρό-
γραμμα που βοηθά μετανάστες και πρόσφυγες.

• Στην 3η δημοτικού: «Βλέπουμε τους ηλικιωμέ-
νους με τα μάτια ενός παιδιού», ένα πρόγραμμα 
που περιλαμβάνει δράσεις φροντίδας σε μια 
κοινότητα συνταξιούχων στην πόλη.

• Στην 4η δημοτικού: «SOS Pachamama», ένα 
πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση του φυ-
σικού περιβάλλοντος. 

• Στην 5η τάξη του δημοτικού: “Βοηθώντας τον 
Alejandro” ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην 
εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας για να βο-
ηθηθεί ο Alejandro ο οποίος είναι κωφάλαλος, 
με αποτέλεσμα να αδυνατεί να επικοινωνήσει 
με τους συμμαθητές και τους δασκάλους του. 
Όταν οι δάσκαλοι έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν 
σωστά τη νοηματική γλώσσα, αφενός μπόρεσαν 

35. Το CEIP αναφέρεται στο Κέντρο Προσχολικής και Δημοτικής Έκπαίδευσης και το όνομα MALALA είναι το όνομα της 
νεαρής Πακιστανής η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς όσον αφορά την εργασία για την προώθηση των δικαιωμάτων των 
νέων γυναικών και της εκπαίδευσης όλων των παιδιών. 
 
36. Όι αρχές έχουν μεταφραστεί από τα ισπανικά από τον David Gonzales, δάσκαλο στο CEIP MALALA SCHOOL, ο οποίος 
διδάσκει αγγλικά στη δεύτερη και τρίτη τάξη του δημοτικού σχολείου.
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37. Παραδείγματα τέτοιων ΜΚΌ είναι: Socializotion and Communication, μια ΜΚΌ αφιερωμένη σε άτομα με ειδικές ανάγκες: 
Ayandena (φροντίδα για εγκαταλελειμμένα ζώα), το τοπικό αστυνομικό τμήμα, το δημαρχείο και την ένωση Enredando, 
Madre Coraje,ένωση που εργάζεται με φτωχούς στο Περού· Accem, που εργάζεται με μετανάστες και πρόσφυγες, Casa 
de Mayores, που λειτουργεί με ηλικιωμένους, Greenpeace, με έμφαση στο περιβάλλον, and C and S, «Knowledge and 
Socialization», Blood Transfusion, Κέντρο και Νοσοκομείο Macarena. 
 
38.Το Σχολείο Malala έχει λάβει διάφορα βραβεία για το έργο του 

να διδάξουν τον Alejandro, αφετέρου οι συμμα-
θητές του μπόρεσαν να αλληλεπιδράσουν με 
εκείνον και με έναν διαφορετικό τρόπο.

• Στην 6η δημοτικού: «Υγιείς Καρδιές», προγράμ-
ματα που απευθύνονται σε θέματα που σχετίζο-
νται με την υγεία στην ευρύτερη περιοχή. 

Στόχος και σκοποί

Ό γενικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας εκμά-
θησης μέσω υπηρεσιών είναι να προωθήσει τη φι-
λοσοφία «μαθαίνω κάνοντας» μεταξύ των μαθητών 
όταν πρόκειται να επιδράσουν στο κοινωνικό τους 
περιβάλλον.

Στόχοι

Όι μαθητές και οι δάσκαλοι συναντιούνται ώστε να 
συνεργαστούν και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες.

 Όι μαθητές μαθαίνουν ότι είναι ενεργοί πολίτες και 
δημιουργοί αλλαγών στις κοινότητές τους. 

Όι μαθητές είναι συνδημιουργοί των προγραμμάτων, 
με τους καθηγητές ως συντονιστές.

Συνεργασίες 

Το σχολείο έχει συνεργασίες με πολλά προγράμμα-
τα βασισμένα στην κοινότητα που διευθύνονται από 
ΜΚΌ 37 καθώς και άλλους οργανισμούς, οι οποίοι 
συνεργάζονται στενά με το σχολείο για την προώ-
θηση της εκπαίδευσης των μαθητών. Προσφέρουν 
υπηρεσίες με τον ίδιο τρόπο , πιο συγκεκριμένα δί-
νουν την ευκαιρία στους μαθητές να εμπλακούν, να 
εξερευνήσουν, να διερευνήσουν και τέλος να πάρουν 
συνεντεύξεις από μέλη της κοινότητάς τους σχετικά 
με τα έργα τους. Συμπληρωματικά, από κοινού με τις 
ΜΚΌ, το σχολείο καθορίζει τα είδη υπηρεσιών στα 
οποία μπορούν να εμπλακούν για να επωφεληθούν 
άλλοι, είτε τοπικά είτε ευρύτερα. 

Όι μαθητές αναμένεται να συμμετάσχουν σε 
ποικίλες δραστηριότητες, όπως πραγματοποίηση 
παρουσιάσεων (στο σχολείο και στην κοινότητα), 
δημιουργία φυλλαδίων κ.λπ. Το σχολείο παρουσιά-
ζει επίσης τα δικά του

έργα σε άλλα σχολεία 38.

Συμμετοχή μαθητών Όι μαθητές συνεργάζονται 
στενά με τους δασκάλους και εκτελούν τα έργα χρη-
σιμοποιώντας δημιουργικές και εφευρετικές διαδι-
κασίες. Περίπου 500 μαθητές φοιτούν στο σχολείο, 
με κάθε τάξη να έχει 26 μαθητές. Όλοι αναμένεται να 
συμμετάσχουν στη μάθηση μέσω υπηρεσιών.

Γιατι ειναι αποτελεσματικη η μαθηση 
μεσω υπηρεσιων;
• Όι υπάρχουσες κοινωνικές ανάγκες μεταφρά-

ζονται σε ευκαιρίες για τους μαθητές να μά-
θουν και αυτό κάνει τη μάθηση να έχει νόημα. 
Μέσω της μάθησης μέσω υπηρεσιών, οι μαθη-
τές μπορούν να δουν πώς η γνώση τους μπορεί 
να τίθεται σε εφαρμογή.

• Όι μαθητές γίνονται ενεργοί και πιο συνειδητο-
ποιημένοι πολίτες του σήμερα. Αυτό ανεβάζει 
επίσης τον ρόλο του σχολείου και τη σημασία 
του στην κοινότητα.

• Όι μαθητές αποκτούν την ευκαιρία να μάθουν 
κάνοντας κοινωφελή εργασία και με αυτόν 
τον τρόπο συνεισφέρουν στην κοινωνία. Αυτό 
τους επιτρέπει να αναπτύξουν μια αίσθηση πα-
γκόσμιας ικανότητας και συνειδητοποίησης 
του κόσμου γύρω τους. Τους προετοιμάζει να 
γίνουν μέρος ενός συμπεριληπτικού και βιώσι-
μου κόσμου.

• Η μάθηση μέσω υπηρεσιών παρέχει ένα μετα-
σχηματιστικό πλαίσιο για τη μάθηση μέσω της 
κοινοτικής υπηρεσίας ώστε να βοηθήσει τους 
άλλους. Κάνει τη μάθηση πιο ουσιαστική και εμ-
βαθύνει την κατανόηση.

• Μέσω αυτής της μεθόδου, οι μαθητές μαθαί-
νουν σχετικά με και συναντούν μέλη της κοινω-
νίας που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους για να 
βοηθήσουν άλλους και να συμβάλλουν σε έναν 
υγιή και πιο ευαίσθητο κόσμο.

• Όι μαθητές αποκτούν την ευκαιρία να νοιάζο-
νται για τον εαυτό τους, για τους άλλους και για 
τους ανθρώπους στις κοινότητες τους (κοντι-
νές και μακρινές) και αυτό τους επιτρέπει να 
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αναπτύξουν μια βαθύτερη αίσθηση ενσυναίσθη-
σης προς τους άλλους, το οποίο είναι ένα ουσι-
αστικό εργαλείο για την καταπολέμηση, για πα-
ράδειγμα, του εκφοβισμού στα σχολεία.

Πως μπορει να πραγματοποιηθει η 
εκμαθηση μεσω υπηρεσιων;
Προετοιμασία και Υλοποίηση 39

Όλα τα προγράμματα SL συνδέονται με το πρόγραμ-
μα σπουδών και τα μαθήματα που διδάσκονται στο 
σχολείο. Όι μαθητές συνήθως μαθαίνουν για το ακα-
δημαϊκό περιεχόμενο στο σχολείο, αλλά εφαρμόζουν 
τις γνώσεις τους και αποκτούν επίσης νέα γνώση 
με την ενασχόληση με κοινωνικά ζητήματα και προ-
βλήματα στην κοινωνία σε πραγματικό χρόνο και σε 
πραγματικά πλαίσια. Όι ΜΚΌ διαδραματίζουν κρίσιμο 
ρόλο (για κάθε έργο, πραγματοποιείται συνεργασία 
με μία ΜΚΌ). Παραδείγματα δραστηριοτήτων είναι η 
επίσκεψη και η βοήθεια σε οίκο ευγηρίας ή άλλο σχο-
λείο στην πόλη ή η συνεργασία με μια ΜΚΌ που βοηθά 
παιδιά σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ό κύριος στόχος 
είναι πάντα, από την αρχή, να αναπτύξουν στους μα-
θητές την αίσθηση ότι είναι μέρος της κοινωνίας. Όι 
μαθητές αποκτούν την αίσθηση ότι μπορούν να κά-
νουν τη διαφορά σε αυτή τη διαδικασία. Όι δάσκαλοι 
διευκολύνουν τον προβληματισμό των μαθητών για 
το πώς μπορούν να βοηθήσουν τις κοινότητες και 
τα άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ώστε να 
αισθάνονται περισσότερο ενταγμένα στην κοινωνία.

Όι SL δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε τρεις 
φάσεις και είναι ίδιες για όλες τις ομάδες σε όλα 
τα έργα. Το Έκπαιδευτικό Έργο του σχολείου που 
περιέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαδικασίες πρέπει να είναι ξεκάθαρα γνωστό σε όλο 
το προσωπικό και τους καθηγητές. Η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται επίσης κάθε 
χρόνο και επικεντρώνεται σε κάθε βήμα που γίνε-
ται για την εφαρμογή του SL, των ίδιων των έργων, 
των στόχων του SL κ.λπ. Πολλοί νέοι εκπαιδευτικοί 
δεν έχουν δουλέψει ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Όι 
δάσκαλοι συνήθως συναντιούνται και σχεδιάζουν τις 
διάφορες εκπαιδευτικές ενότητες, μια διαδικασία 
που διαρκεί περίπου 15-20 ημέρες.

Ένα πρώτο βήμα προς την εφαρμογή είναι η επικοινω-
νία με εκπροσώπους ΜΚΌ. Όι δάσκαλοι στο σχολείο 

αναπτύσσουν ταυτόχρονα τη μαθησιακή ενότητα, 
δημιουργούν ένα χρονοδιάγραμμα για τις διάφορες 
δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα 
και αποφασίζουν ποιες δραστηριότητες θα αξιολο-
γηθούν.

Η ομάδα σχεδιάζει επίσης για ποιες δραστηριότητες 
των μαθητών πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και 
το περιεχόμενο αυτών των δραστηριοτήτων. Αυτό 
παρουσιάζεται στην υπόλοιπη τάξη, γενικά χρησι-
μοποιώντας βίντεο, εφημερίδες κ.λπ. Μετά την 
παρουσίαση, ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές 
για τα διάφορα στοιχεία των έργων. Με αυτόν τον 
τρόπο, η πρόθεση είναι να αναπτυχθεί μια αίσθηση 
υπευθυνότητας μεταξύ των μαθητών. Ένθαρρύνο-
νται να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των έργων. Στη 
συνέχεια, οι μαθητές συμμετέχουν σε μια ανάλυση 
(μέσω διαφόρων τύπων έρευνας) των θεμάτων που 
θα βρίσκονται στο επίκεντρο των προγραμμάτων 
SL. Αυτή η ανάλυση διευκολύνεται με την εμφάνι-
ση πληροφοριών στους μαθητές που υπάρχουν σε 
ιστοσελίδες, μέσω βίντεο, εφημερίδων κ.λπ. και την 
καθοδήγησή τους σε άλλες πηγές για πληροφορίες. 
Όι μαθητές αναλύουν τις προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι διάφορες κοινότητες και οι δάσκαλοι 
τους βοηθούν να συνειδητοποιήσουν περισσότερο 
τις πραγματικότητες που σχετίζονται με το να είσαι 
μειονεκτικός κατά κάποιο τρόπο (όπως το να έχεις 
περιορισμένους πόρους). Όι μαθητές σχεδιάζουν 
επίσης εκστρατείες για την προώθηση της κατανό-
ησης και της ευαισθητοποίησης. Μεγάλο μέρος της 
εργασίας των μαθητών σε αυτή τη φάση συνδέεται 
με το θέμα «Γραμματική, ειδικά με τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με την κατανόηση και την προφορική 
ομιλία. Αυτή η παραπάνω διαδικασία είναι παρόμοια 
για κάθε ομάδα αλλά το περιεχόμενο διαφέρει.

Ό σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στην επόμενη 
φάση εξαρτάται από την ομάδα των μαθητών και 
σχετίζονται ιδιαίτερα με την ηλικία τους αλλά και 
τους καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για τις εργασίες 
στην τάξη και το πρόγραμμα καθώς και τον εκπρό-
σωπο της ΜΚΌ. Αν και υπάρχει μνήμη στο σχολείο 
των έργων που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα 
χρόνια, το κάθε έτος η διαδικασία ξεκινάει από την 
αρχή. Η μόνη πτυχή που παραμένει η ίδια είναι ο βα-
σικός στόχος αυτής της συγκεκριμένης φάσης: να 
παρουσιάσουμε στους μαθητές μας μια κατάσταση 

 
39. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο Malala για να λάβετε πιο λεπτομερείς περιγραφές για κάθε δραστηριότητα.
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την οποία μπορούν να συζητήσουν και να επιχειρη-
ματολογήσουν για αυτή προκειμένου να αναπτύξουν 
ενσυναίσθηση και να ενθαρρύνουν τους μαθητές να 
γίνουν ενεργό μέρη αυτής της διαδικασίας.

Πως μπορει να αξιολογηθει αυτη η 
πρωτοβουλια;
Σε όρους ακαδημαϊκών προτύπων, το σχολείο αξιολο-
γείται μέσω των τοπικών ανδαλουσιανών προτύπων 
εκπαίδευσης και πρέπει να τηρεί όλα τα κριτήρια και 
τους δείκτες επίτευξης που καθορίζονται για κάθε 
μαθητή σχολειου. Αξιολογείται επίσης σύμφωνα με 
τα εθνικά πρότυπα. Πρέπει να αφιερώνεται ο ίδιος 
αριθμός ωρών στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών 
όπως σε κάθε άλλο σχολείο. Η διαφορά με πολλά 
άλλα σχολεία είναι ότι σχεδιάζει το ίδιο το περιε-
χόμενο του Προγράμματος Σπουδών γύρω από τα 
έργα SL.

Όσον αφορά την αξιολόγηση του μαθήματος καθαυ-
τό , στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς οι δάσκαλοι 
συναντώνται για να αναλογιστούν τα δυνατά και τα 
αδύνατα σημεία του SL εκείνης της χρονιάς και να 
αναπτύξουν ένα σχέδιο για το επόμενο έτος. Το σχο-
λείο λαμβάνει επίσης σχόλια από τους γονείς. Για 
αυτό το σκοπό αυτό αποστέλλονται ερωτηματολό-
για. Κάθε Τρίτη, υπάρχει επίσης μια δίωρη συνάντηση 
με τις οικογένειες για να συζητήσουν την πρόοδο 
του παιδιού τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Οικογενειακές έρευνες Όι οικογενειακές έρευνες 
αξιολογούν το βαθμό στον οποίο:

• Όι οικογένειες ενημερώνονται για τις συνέ-
πειες της διδασκαλίας των μαθητών μέσω του 
Προγράμματος Έκπαίδευσης μέσω Υπηρεσιών 
(SLP), το οποίο περιλαμβάνεται στο Έκπαιδευ-
τικό Σχολικό Πρόγραμμα.

• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων SL έχει θετικά 
αποτελέσματα στο περιβάλλον του σχολείου.

• Όι οικογένειες συνεργάζονται πλήρως και συμ-
μετέχουν στις δραστηριότητες SL που λαμβά-
νουν χώρα στο σχολείο.

• Όι οικογένειες πιστεύουν ότι το θέμα κάθε 
προγράμματος SL πρέπει να συμπεριληφθεί 
στο πρόγραμμα σπουδών.

• Όι οικογένειες εκτιμούν τις προσπάθειες των 
δασκάλων για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων SL.

• Όι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες SL 
μπορούν να αναπτύξουν βασικές ικανότητες, οι 
οποίες περιλαμβάνουν ηθικές και κοινωνικές 
ευθύνες για τους μαθητές.

• Όι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες SL πα-
ρέχουν στους μαθητές πραγματικές και σημα-
ντικές μαθησιακές εμπειρίες που μπορούν να 
επηρεάσουν τη ζωή τους

• Όι μαθητές ενθαρρύνονται και παρακινούνται να 
πάνε στο σχολείο και να ασχοληθούν με τα SLP.

Αξιολογήσεις μαθητών.  
Όι μαθητές αξιολογούνται ως προς:

• Κατανόηση των έργων SL και των προβλημα-
τισμών και των κινήτρων τους σχετικά με τα 
έργα. Απαιτούνται, μέσω αξιολογήσεων στην 
τάξη, καθώς και εκπαιδευτικής και αθροιστι-
κής αξιολόγησης, να παρέχουν στοιχεία για μια 
βαθύτερη ανάλυση σχετικά με τις ρίζες, τις αι-
τίες και τις συνέπειες του θέματος υπό μελέτη.

• Όλοκλήρωση καθενός από τους στόχους του 
προγράμματος σπουδών σε κάθε τομέα.

• Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
κατά την εκτέλεση του έργου.

• Ανάπτυξη που σχετίζεται με τις βασικές ικανό-
τητες που επιδιώκονται, καθώς και συμμετοχή 
τους σε και δέσμευση για τα έργα στα οποία 
συμμετέχουν.

• Έπίπεδα κινήτρων προς τα προγράμματα SL.

• Κατανόηση των διαφόρων δραστηριοτήτων, 
του πόσο σημαντικά είναι και της σημασίας 
τους

• Συνεργασία με συναδέλφους κατά τη διαδικα-
σία υλοποίησης του έργου.

• Κατανόηση των συνεπειών του έργου στη βελ-
τίωση του κλίματος της τάξης.

• Βιωματική μάθηση, ευνοϊκή για περαιτέρω μά-
θηση.

• Απομνημόνευση του ενημερωτικού περιεχομέ-
νου του μαθήματος.

• Ικανοποίηση από την υπηρεσία στην κοινότητα.

Αξιολογήσεις από την Κοινότητα και τις οργανώ-
σεις ΜΚΌ και άλλες οργανώσεις παρέχουν επίσης 
αξιολογήσεις, οι οποίες βασίζονται σε:

• Αποτίμηση από το διευθυντή του σχολείου της 
συμμετοχή των ΜΚΌ και της συμμετοχής δια-
φορετικών ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.
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• Αξιολόγηση των ΜΚΌ και των Κοινοτικών  
Όργανώσεων από τους μαθητές ως προς το 
βαθμό που η μαθησιακή εμπειρία ήταν θετική 
για  αυτούς.

• Όι ΜΚΌ και οι κοινοτικοί οργανισμοί αξιολο-
γούν επίσης το επίπεδο ικανοποίησής τους από 
τη διαδικασία συμμετοχής και συνεργασίας με 
το σχολείο.

• Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που 
έχουν πραγματοποιηθεί και εάν αυτά πληρούν τις 
ανάγκες της ΜΚΌ ή της Κοινοτικής Όργάνωσης 
(ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες).

• Αξιολογήσεις Δασκάλων (Έκπαιδευτικές και 
Αθροιστικές) Όι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται 
επίσης ως προς τη συμβολή τους, χρησιμοποι-
ώντας διαμορφωτικές και αθροιστικές αξιολο-
γήσεις, οι οποίες εξετάζουν σε ποιο βαθμό:

• Το SLP οδήγησε στη βελτίωση του ακαδημαϊκού 
επιπέδου και της συμμετοχής των μαθητών.

• Όι εκπαιδευτικοί έχουν παρακινηθεί από τις δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με το έργο SLP.

• Όι δάσκαλοι έχουν μοιραστεί τα κίνητρα και τον 
ενθουσιασμό τους μεταξύ τους.

• Ως συνέπεια των δραστηριοτήτων SLP, οι δά-
σκαλοι έχουν βελτιώσει τις δικές τους διδακτι-
κές πρακτικές.

• Συμπεριλήφθηκε η συμβολή των εκπαιδευτι-
κών σχετικά με την εκπαίδευση στη μεθοδολο-
γία SL στη γενική κατάρτιση SLP.

• Λόγω των δραστηριοτήτων SLP, το σχολικό 
κλίμα έχει βελτιωθεί (π.χ. σχέσεις μεταξύ  
μαθητών και μεταξύ των μαθητών και των δα-
σκάλων τους).

• Όι μαθητές έχουν δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον να βοηθήσουν τους άλλους και να συμμετέ-
χουν στην κοινωνία.

• Όι δάσκαλοι έχουν ενσωματώσει το πρόγραμμα 
στο διδακτικό τους περιεχόμενο, με μια φάση 
ανάλυσης, φάση προβληματισμού και φάση  
δέσμευσης.

• Όι δάσκαλοι και το προσωπικό έχουν διαδώσει 
πληροφορίες για το έργο.

Πως μπορει να χρησιμοποιηθει το 
sl απο αλλα σχολεια και δασκαλους 
στην ευρωπη;
Έπειδή το SL έχει ένα γενικό πρόγραμμα και προσα-
νατολισμό, μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε 
σχολείο έχει το χρόνο, το κίνητρο και την ελευθερία 
εφαρμογής των αρχών που παρουσιάστηκαν παραπά-
νω. Έίναι μια ευέλικτη, εντατική και ελκυστική προ-
σέγγιση που περιλαμβάνει πολλούς ενδιαφερόμε-
νους και επικεντρώνεται σημαντικά στην κοινότητα.

Ποιες προκλησεις πρεπει να 
αντιμετωπιστουν κατα την 
πραγματοποιηση αυτης της 
πρωτοβουλιας;
• Η προσέγγιση είναι χρονοβόρα και απαιτεί ση-

μαντική συμβολή από όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.

• Σε πολλά σχολικά συστήματα και πολλά σχο-
λεία μπορεί να υπάρξουν πιέσεις για την αυ-
στηρή τήρηση του καθιερωμένου, πιο παραδο-
σιακού, προγράμματος σπουδών. Η υποστήριξη 
της ηγεσίας του σχολείου και της κοινότητας 
είναι απαραίτητη.

• Έλλειψη ικανοτήτων εκπαιδευτικών για την 
υλοποίηση ενός ελκυστικού και περιεκτικού 
έργου. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη να διεξά-
γουμε μερικές φορές εκτεταμένη εκπαίδευση.

• Έναλλαγή δασκάλων και burn out που αντιμετω-
πίζουν όλα τα σχολεία.

• Λίγοι γονείς έχουν βιώσει το SL στη ζωή τους 
ή στη σχολική τους καριέρα, επομένως συχνά 
δεν κατανοούν την αξία της. Αυτό σημαίνει ότι 
χρειάζεται να δαπανείται συνεχώς ενέργεια και 
χρόνος για την ενημέρωση και τη συμμετοχή 
των γονέων.

Υπό κανονικές συνθήκες, το SL απαιτεί πολλή εργα-
σία πρόσωπο με πρόσωπο και αλληλεπίδραση. Αυτό 
δεν είναι πάντα δυνατό όταν συμβαίνουν διαταραχές 
όπως πανδημίες 40

40. Η πανδημία COVID-19 οδήγησε στην εισαγωγή εκπαιδευτικών έργων με βάση το SL δημιουργώντας ένα διαδικτυακό 
έργο με τίτλο «Φυλή Μαλάλα»: https://view.genial.ly/5f4240941d09d70d72b96294/guide-learning service-20-21

https://view.genial.ly/5f4240941d09d70d72b96294/guide-learning
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Ενα συμπεριληπτικο κεντρο, 
ενας κοσμος συμπεριληψης: 
μια εμπνευσμενη πρωτοβουλια 
απο το σχολειο CEIP Malala στη 
σεβιλη της ισπανιας
Στην ακόλουθη εμπνευσμένη πρωτοβουλία συνέβαλε 
η Gloria Palomo García, διευθύντρια, εκπαιδευτικός 
και δασκάλα της ισπανικής γλώσσας και τεχνών και 
χειροτεχνίας, στην Έ’ τάξη του δημοτικού.

Που επικεντρωνεται ενα 
συμπεριληπτικο κεντρο;
Περιγραφή Η προσέγγιση εκμάθησης υπηρεσιών χρη-
σιμοποιεί την ακόλουθη διαδικασία, σε τρεις φάσεις, 
για όλες τις ομάδες ενός έργου.

Όι μαθητές αναλύουν μια σημαντική πτυχή της πραγ-
ματικότητας (η οποία εξαρτάται από κάθε έργο).

Σκέφτονται πώς μπορούν να συμβάλουν στη βελτί-
ωση μιας δεδομένης κατάστασης.

Δεσμεύονται επίσης να κατανοήσουν αυτές τις πραγ-
ματικότητες και να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώ-
πων στην κοινότητα.

Το έργο της 5ης τάξης, “Ένα συμπεριληπτικό κέ-
ντρο, ένας συμπεριληπτικός κόσμος” είναι ένα έργο 
Service Learning (SL) στο Σχολείο Malala με έμφαση 
στη διαφορετικότητα, στο οποίο η διδασκαλία διε-
ξάγεται στα Ισπανικά, στα Αγγλικά και στα Γαλλικά.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με τη χρήση εκ-
στρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανά-
γκη να συμπεριληφθούν άτομα με ειδικές ανάγκες ή 
άλλες ομάδες και με την πρόθεση να γίνουν αλλαγές 
στο περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή προέκυψε από μια κατάσταση 
στην οποία βρισκόταν ένας μαθητής της Έ’ τάξης, 
ο οποίος υπέφερε από αφασία, που τον εμπόδιζε 
να μιλήσει και να αλληλεπιδράσει. Αυτή η κατάστα-
ση τον έκανε να νιώθει απομονωμένος στην τάξη 
και στα διαλείμματα. Ως αποτέλεσμα, οι δάσκαλοι 

εκπαιδεύτηκαν στη νοηματική γλώσσα. Αυτό είχε 
τεράστιο αντίκτυπο στη λειτουργία και τη συμμετοχή 
του μαθητή στις σχολικές δραστηριότητες. Αυτή η 
πρωτοβουλία αποτελεί επέκταση του προσανατο-
λισμού SL του σχολείου 41.

Στόχοι Αυτή είναι μια από τις πολλαπλές πρωτο-
βουλίες που συνδέονται με τον προσανατολισμό 
SL του Σχολείου Malala 42. Ό στόχος όλων των προ-
γραμμάτων SL στο σχολείο Malala είναι να επικε-
ντρωθούν σε μια κοινωνική ανάγκη σε μια δεδομένη 
κοινότητα. Σε αυτή την περίπτωση, η εστίαση είναι 
σε ευάλωτους νέους που αντιμετωπίζουν ειδικές 
ανάγκες κάποιου είδους. Αυτό μπορεί να σχετίζε-
ται με κάθε είδους ειδική ανάγκη, π.χ. σωματική, 
ψυχολογική ή κοινωνική. Όι μαθητές προσπαθούν 
να αναπτύξουν ευαισθησία και τρόπους φροντίδας 
με τους οποίους μπορούν να εμπλουτίσουν τη ζωή 
των συνομηλίκων τους.

Συνεργασίες Μεταξύ των πιο σημαντικών εταίρων 
είναι οι οικογένειες των μαθητών, που συμμετέχουν 
στη διαδικασία ως επικεφαλείς του έργου. Έπιπλέον, 
η τοπική κοινωνία συμμετέχει προσφέροντας ευκαι-
ρίες στους μαθητές να διερευνήσουν, να μάθουν, να 
ρωτήσουν, να πάρουν συνεντεύξεις και να προωθή-
σουν τη δική τους σκέψη. Αυτό ισχύει και για τις ΜΚΌ, 
οι οποίες συνεργάζονται στα διάφορα προγράμματα 
SL του σχολείου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 
σχολείο συνεργάστηκε με ένα σύλλογο που εργάζεται 
με μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Μαθητές-στόχοι της πρωτοβουλίας και συμμετέ-
χοντες εκπαιδευτικοί Γενικότερα στη διδασκαλία 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η ομάδα της Έ’ 
τάξης αποτελείται από 7 δασκάλους και συνολικά 
52 μαθητές (17 κορίτσια και 35 αγόρια, ηλικίας 10 
έως 11 ετών).

Τι κανει αποτελεσματικη αυτη την 
πρωτοβουλια;
Στον πυρήνα της, η πρωτοβουλία έχει να κάνει με 
τη φροντίδα και τη δυνατότητα να λύσουμε συγκε-
κριμένα προβλήματα που αποτελούν προκλήσεις. 

41. Πέρα από την 5η τάξη, οι καθηγητές που έμαθαν τη νοηματική γλώσσα έχουν οργανώσει άλλες δραστηριότητες για να 
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε αυτό το θέμα.Παραδείγματα: 
Νοηματική γλώσσα σε 100 λέξεις για 4χρονους μαθητές: https://www.youtube.com/watch? 
Πρόταση εργασίας για την ισότητα και τη διαφορετικότητα:  
https://elalmendralvioleta blogspot.com/2019/11/propuesta-para-el-alumnado-de-5-del.html 
 
42. Δείτε για παράδειγμα τις ακόλουθες πρωτοβουλίες του σχολείου Malala: 
https://quintoenelceipmalala blogspot.com/2018/10/nosotras-tambien-pintamos-algo.html 
https: // leerbajce almendro.blogspot.com/2018/12/ ένα απόγευμα μαγειρεύοντας όνειρα μαζί.html 
https://quintoenelceipmalala.blogspot.com/2019/01/investigamos-razones-de-exclusion.html

https://www.youtube.com/watch?
http://blogspot.com/2019/11/propuesta-para-el-alumnado-de-5-del.html
http://blogspot.com/2018/10/nosotras-tambien-pintamos-algo.html
http://almendro.blogspot.com/2018/12/
https://quintoenelceipmalala.blogspot.com/2019/01/investigamos-razones-de-exclusion.html
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Αυτή η συγκεκριμένη προσέγγιση επίλυσης προ-
βλημάτων, ενσωματωμένη στη δράση του σχολείου 
και της κοινότητας, σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές 
βλέπουν τον εαυτό τους, τους συνομηλίκους, τους 
δασκάλους και τη ΜΚΌ ως πόρους που μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για να βρουν έναν τρόπο να βελτι-
ώσουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό σημαίνει 
ότι κάθε μαθητής σε μια τάξη έχει αξία και συμπε-
ριλαμβάνεται και συμμετέχει στη δραστηριότητα. 
Έπιπλέον, μαθαίνουν ομαδικές και συνεργατικές 
δεξιότητες δουλεύοντας με άλλους, ενισχύοντας 
έτσι την αξία του κάθε μαθητή και τη σημασία της 
ένταξης στις δραστηριότητες της τάξης.

Πως μπορει να αξιολογηθει 
καλυτερα αυτη η πρωτοβουλια;
Όι δάσκαλοι μπορούν να κάνουν τα εξής για να αξιο-
λογήσουν αυτήν την πρωτοβουλία:

• Μπορεί να ζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς 
να αναλογιστούν τι έχουν μάθει ως δάσκαλοι 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 
στο σχολείο (και εκτός σχολείου) και σε τι 
βαθμό κατά τη γνώμη τους, το έργο ικανοποιεί 
τις ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Όι δάσκαλοι μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση που 
λαμβάνει χώρα ζητώντας από τους μαθητές να σχεδι-
άσουν έργα όπως π.χ δοκίμια, παιχνίδια ρόλων, τέχνη, 
ταινίες μικρού μήκους, θεατρικές παραγωγές κ.λπ. 
Αυτά μπορούν να αξιολογηθούν.

• Όι δάσκαλοι μπορούν να αξιολογήσουν τη μά-
θηση των μαθητών ή να συντονίσουν την αυτο-
αξιολόγηση μεταξύ των μαθητών σε σχέση με 
αυτά που έχουν μάθει.

Για να προβληματιστούν και να αξιολογήσουν την 
πρωτοβουλία, οι μαθητές μπορούν:

• Να αξιολογήσουν μόνοι τους τι έχουν μάθει 
από το έργο, εντοπίζοντας επίσης πώς θα μπο-
ρούσε να βελτιωθεί και ίσως ακόμη και πώς θα 
ήθελαν να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία.

• Αξιολογήστε τη διαδικασία (π.χ. λήψη αποφά-
σεων, επικοινωνία) και επίσης το αποτέλεσμα 
του έργου.

Για να αξιολογήσουν την πρωτοβουλία, οι γονείς 
μπορούν:

Να συζητήσουν με τα παιδιά τους τι έμαθαν μέσα 
από το έργο, καθώς και τι πιστεύουν τα παιδιά τους 
ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί.

• Το σχολείο μπορεί να οργανώσει μια ομάδα 
εστίασης ή μια συνάντηση με γονείς για να τους 
ρωτήσουν πώς τα παιδιά τους βίωσαν το έργο.

• Το σχολείο μπορεί να οργανώσει μια ομάδα 
εστίασης ή μια συνάντηση με γονείς παιδιών, 
που έχουν διάφορες ειδικές ανάγκες, να τους 
ρωτήσουν εάν πιστεύουν ότι το έργο ήταν επι-
τυχές κατά την άποψή τους και πώς θα μπορού-
σε να επεκταθεί ή να βελτιωθεί.

Η ευρύτερη κοινότητα (π.χ. εμπλεκόμενες ΜΚΌ) 
μπορεί να αξιολογήσει αυτή τη διαδικασία με:

• Προγραμματισμό συνάντησης με το σχολείο 
(και ίσως τους ίδιους τους γονείς και τους μα-
θητές) για παροχή ανατροφοδότησης σχετικά 
με το πρόγραμμα.

Πως μπορει να χρησιμοποιηθει αυτη 
η πρωτοβουλια απο αλλα σχολεια και 
εκπαιδευτικους στην ευρωπη και 
αλλου;
Ένας SL προσανατολισμός παρέχει ένα πλαίσιο και 
μια προσέγγιση που συνδέεται πολύ καλά με το είδος 
της ολοκληρωμένης εργασίας που μπορεί να ωφε-
λήσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αντί για μεμο-
νωμένες λύσεις, η SL παρουσιάζει μια προσέγγιση 
που δημιουργεί λύσεις που προσφέρονται από όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως εκ τούτου προσφέρει 
ευκαιρίες σε άλλα σχολεία να αντιμετωπίσουν τις 
πολλές προκλήσεις που συνδέονται με την παρο-
χή βοήθειας στους μαθητές ώστε να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητές τους μέσα σε ένα υποστη-
ρικτικό περιβάλλον.

Ποιες ειναι οι προκλησεις που 
πρεπει να ξεπερασθουν για τη 
διεξαγωγη αυτης της πρωτοβουλιας;
• Ξεπερνώντας τα στερεότυπα και τις προκατα-

λήψεις για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μετα-
ξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της 
κοινότητας. Αυτά σχετίζονται επίσης με το να 
νιώθουμε «λύπηση» για αυτούς τους μαθητές 
και να τους βλέπουμε μέσα από μια οπτική έλ-
λειψης.

• Να είστε σε θέση να προσλάβετε ενδιαφερό-
μενους εκπαιδευτικούς που είναι πρόθυμοι να 
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συμμετάσχουν σε επιπλέον μάθηση και κατάρ-
τιση και που είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν τον 
χρόνο και τον κόπο τους για να εργαστούν σε 
συγκεκριμένα έργα.

• Να πειστούν οι οικογένειες παιδιών με ειδικές 
ανάγκες ότι τα παιδιά τους θα επωφεληθούν 
από το έργο.

• Διατήρηση συνεχούς επικοινωνίας με την οικο-
γένεια και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε 
οι μαθητές που συμμετέχουν στο έργο να αισθά-
νονται ότι υποστηρίζονται συνεχώς στη μάθη-
σή τους.

Εμπνευμενες πρωτοβουλιες 
σχολειου σχετικα με το 
προγραμμα PIEF. Μια 
εμπνευστικη πρωτοβουλια απο 
το Agrupamento de Escolas do 
Cerco do Porto
Η ακόλουθη περιγραφή επικεντρώνεται σε πρωτο-
βουλίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα PIEF στην 
Πορτογαλία. 

Η περιγραφή έχει δοθεί από την Helena Bragança, η 
οποία διδάσκει πορτογαλικά στο Agrupamento de 
Escolas do Cerco do Porto.

Τι ειναι το προγραμμα PIEF;
Περιγραφή

Το PIEF (Integrated Education and Training Program) 
είναι ένα προσωρινό κοινωνικο-εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με μέτρα που πρόκειται να ληφθούν αφού 
εξαντληθούν όλα τα άλλα μέτρα ένταξης στο σχο-
λείο. Βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου και σε ένα προ-
στατευτικό σύνολο μέτρων που αναλαμβάνονται από 
αρκετές υποστηρικτικές οντότητες

Παράγοντες κινδύνου. Τα σχολεία που εφαρμόζουν 
το PIEF εργάζονται κυρίως με οικογένειες που ζουν 
σε συνθήκες φτώχειας και βιώνουν ανεργία, κάτι 
που συχνά συνδέεται με χαμηλά επίπεδα σχολικής 
εκπαίδευσης. Τα χαμηλά επίπεδα της οικογενειακής 
εκπαίδευσης έχουν συχνά ένα γενεαλογικό στοιχείο.

Λόγω αυτού, το 100% αυτών των μαθητών λαμβάνουν 
ASE (Action School Social) επιδόματα και το 92% των 
οικογενειών λαμβάνουν επιδόματα RSI-(Insertion. 
Social Income). To επίδομα ASE παρέχει οικονομική 
βοήθεια σε οικονομικά μειονεκτούντες φοιτητές και 

μεταφράζεται σε υποστήριξη σε εγχειρίδια, σχολικά 
είδη, γεύματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.λπ.

Προστατευτικοί παράγοντες: Η ένταξη των νέων 
στο πρόγραμμα PIEF, όπου μπορούν οι μαθητές να 
παρακολουθούνται εκτός σχολείου, αποτελεί προ-
στατευτικό παράγοντα, αφού λαμβάνει υπόψη τα κοι-
νωνικο- πολιτιστικά χαρακτηριστικά των μαθητών, 
ειδικά για τη νεολαία Ρομά. Τα σχολεία πρωτοβάθμι-
ας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Cerco do Porto 
στο Πόρτο λειτουργούν ως η μηχανή ενός δικτύου 
συνεργασιών που διευκολύνουν την εκπαιδευτική 
ανάπτυξη των μαθητών και την υποστήριξη στις οι-
κογένειες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Στόχοι

Το πρόγραμμα PIEF καλύπτει γενικούς και ειδικούς 
στόχους σε μια προσπάθεια να αναπτυχθούν δείκτες 
της νεολαίας «σε κίνδυνο» που επιτρέπει σε άτομα 
και οικογένειες να λαμβάνουν περαιτέρω πληροφο-
ρίες υποστήριξης. Όι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

• Αποτροπή της έκθεσης σε κινδύνους που σχετίζο-
νται με την πρόωρη είσοδο στον κόσμο της απασχό-
λησης, ως αποτέλεσμα της ESL.

• Προώθηση της ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και αποφυγή της ESL.

• Αποτροπή της ανάπτυξης επικίνδυνης συμπεριφο-
ράς μεταξύ των νέων.

• Προώθηση της εκπαιδευτικής επιτυχίας και προ-
ώθηση της θέλησης για γνώση.

• Προώθηση κοινωνικά κατάλληλων τρόπων ζωής.

• Ένίσχυση των σχέσεων μεταξύ γονέων, μαθητών 
και σχολείου.

• Έξασφάλιση αποτελεσματικότερης παρακολούθη-
σης της μαθησιακής διαδικασίας για κάθε μαθητή.

Το PIEF εφαρμόζεται για κάθε νέο μέσω ενός Σχεδίου 
Έκπαίδευσης και Κατάρτισης (PEF), που βασίζεται 
στις αρχές της:

Έξατομίκευσης (λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, την 
προσωπική κατάσταση, τα ενδιαφέροντα και τις ανά-
γκες για το σχολείο και την κοινωνική ενσωμάτωση, 
με βάση μια αρχική διαγνωστική αξιολόγηση).

Προσβασιμότητα (που επιτρέπει την παρέμβαση και 
την ένταξη των νέων σε οποιαδήποτε στιγμή του 
σχολικού έτους.
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Έυελιξία (που επιτρέπει την ένταξη των νέων μέσω 
διαφορετικών δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης).

Συνέχεια (εξασφάλιση μόνιμων και ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων).

Φάση εκτέλεσης (που επιτρέπει την ανάπτυξη μιας 
παρέμβασης με τη δόμηση των σταδίων της πορείας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης του νέου).

Ταχύτητα (απόκτηση σχολικών πιστοποιητικών σε 
μικρότερα χρονικά διαστήματα).

Ένημέρωση (επιτρέποντας την αναθεώρηση του 
σχεδίου, σύμφωνα με τις αλλαγές στη μαθητική κα-
τάσταση και τις ανάγκες του/της) - Κοινή Όδηγία 
Αρ. 948/03 (Αυτή είναι η οδηγία που δημιουργεί το 
νομικό πλαίσιο για το Πρόγραμμα PIEF)

Συνεργασίες

Το πρόγραμμα PIEF περιλαμβάνει συνεργασίες με: 
1) τη Γενική Διεύθυνση Σχολείων. 2) το Ινστιτούτο 
Απασχόλησης και Κατάρτισης (EFP) 3) Το Κέντρο 
Υγείας/Νοσοκομείο.

Γιατι ειναι σημαντικο αυτο το 
προγραμμα;
Το πρόγραμμα επιχειρεί όχι μόνο να καλύψει τις 
ανάγκες των μαθητών, αλλά συμπεριλαμβάνει και 
τους γονείς. Υπάρχουν ποσοτικές μετρήσεις και 
κριτήρια που παρέχουν συνέπεια στην υλοποίηση 
του προγράμματος και

εγγυώνται ότι οι μαθητές λαμβάνουν εκπαίδευση 
που θα τους επιτρέψει να γίνουν κοινωνικά και οι-
κονομικά ολοκληρωμένοι.

Βασικές ανάγκες της νεολαίας

Όι νέοι σχολικής ηλικίας έρχονται αντιμέτωποι με 
μια σειρά αναγκών:

1. Έκπαιδευτικές ανάγκες που αντανακλώνται στο 
χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο τι θα περίμενε 
κανείς από αυτούς με βάση την ηλικία και τα εκ-
παιδευτικά προσόντα που διαθέτουν.

2. Συναισθηματικές αναπτυξιακές ανάγκες. Πολλοί 
από αυτούς τους νέους έχουν μεγάλες δυσκολί-
ες στη ρύθμιση και τη διαχείριση των συναισθη-
μάτων τους, που μερικές φορές αντανακλώνται 
στα πρότυπα συμπεριφοράς τους που μπορούν να 
θεωρηθούν κοινωνικά απροσάρμοστα.

3. Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Σχε-
δόν όλοι οι νέοι έχουν κακή στοματική υγεία, η 
οποία έχει ήδη διαγνωστεί, αλλά δεν έχει ακόμη 
αντιμετωπιστεί. Αυτό φαίνεται να είναι το απο-
τέλεσμα, αφενός, της έλλειψης οικονομικών 
πόρων και, αφετέρου, της περιορισμένης συμ-
μετοχής των γονέων σε τέτοια θέματα.

Μαθητές-στόχοι του προγράμματος

Κάθε νέος στο Σχέδιο Έκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(PEF) συμμετέχει στο πρόγραμμα PIEF με ένα εξατο-
μικευμένο σχέδιο με βάση την ηλικία, την προσωπική 
κατάσταση, τα σχολικά ενδιαφέροντα και την κοινω-
νική του κατάσταση, μετά από την υποβολή σε μια 
αρχική διαγνωστική αξιολόγηση.

Ποια ειναι η κυρια ιδεα πισω 
απο το προγραμμα PIEF και πως 
υλοποιειται;
Η βασική ιδέα πίσω από το PIEF είναι η υποστήρι-
ξη των μαθητών μέσω μιας φιλοσοφίας συμπερι-
ληπτικής εκπαίδευσης που αντικατοπτρίζεται στη 
φράση «Ένα Σχολείο για όλους». Απευθύνεται, όπως 
αναφέρθηκε, σε μαθητές που κινδυνεύουν να εγκα-
ταλείψουν το σχολείο. Έκτελούνται οι ακόλουθες 
βασικές διαδικασίες:

1ον: Ακρόαση όλων των ενδιαφερομένων (γονείς, 
κηδεμόνες, μαθητές, συνεργάτες, δάσκαλοι και 
άλλα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας) για 
να κατανοήσουν γιατί υπάρχουν υψηλά επίπεδα 
απουσιών και ESL.

2ον: Αφού κατανοήσουμε τους κύριους λόγους σχολι-
κής απουσίας/ESL, αναπτύσσεται μια στρατηγι-
κή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να αντι-
μετωπίσουν τους ακόλουθους περιορισμούς:

• Όικονομικοί/οικονομικοί περιορισμοί: για πα-
ράδειγμα, η επικοινωνία με το Ινστιτούτο Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και τους εκπροσώπους του 
και επίσης με την οικογένεια ώστε να προσπα-
θήσει να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκο-
λίες που μπορεί να υπάρχουν και συμβάλλουν 
στην αποσύνδεση από το σχολείο και στο ESL. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει, για παράδειγμα, σε 
υποστήριξη στην πληρωμή σχολικών συγκοι-
νωνιών, συμπληρωμάτων διατροφής, συλλογή 
ρούχων και τροφίμων κ.λπ.).

• Περιορισμοί σε προσωπικό επίπεδο, όπως η 
έλλειψη κινήτρων για συμμετοχή σε σχολικές 
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δραστηριότητες. Αυτό έχει οδηγήσει σε λύσεις 
όπως: έρευνα των επαγγελματικών ενδιαφερό-
ντων των μαθητών και αξιολόγηση σε τι βαθμό 
το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει αυτά τα ενδι-
αφέροντα. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 
που ενισχύουν τα κίνητρα των μαθητών.

Άλλοι περιορισμοί (πολιτιστικοί, κοινωνικοί, κ.λπ.) 
- ανάπτυξη σχεδίων με συνεργάτες για καλύτερη 
συμμετοχή των οικογενειών και των μαθητών στην 
κατάρτιση που σχετίζεται με τη γονική επίβλεψη και 
τις δεξιότητες, τη σημασία της εκπαίδευσης, σχολική 
εκπαίδευση κλπ.

Άλλες λύσεις περιλάμβαναν την διαφοροποίηση 
του υπάρχοντος σχολικού προγράμματος. Αυτό 
έγινε για να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετο-
χή των μαθητών στις δραστηριότητες της τάξης 
τους, όταν είναι στο σχολείο. Για παράδειγμα, το 
σχολικό έτος 2020-2021, το επίσημο πρόγραμμα 
μαθημάτων κάλυπτε μόνο την πρωινή βάρδια. 
Αυτό επέτρεψε στους μαθητές να είναι ελεύθε-
ροι το απόγευμα να αναπτύξουν άλλες δραστηρι-
ότητες εκτός σχολείου ή να έχουν περισσότερο 
ελεύθερο χρόνο για να είναι με την οικογένεια και 
με τους συνομηλίκους τους.

Αποτελεσματα αξιολογησης του 
προγραμματος PIEF
Η αξιολόγηση του προγράμματος στο σχολείο στόχο 
έγινε με τη συμβολή εκπαιδευτικών, γονέων και 
μελών της κοινότητας. Τα αποτελέσματα επισημαί-
νουν ότι:

Όι δάσκαλοι ανέφεραν:

• Ότι έχουν επίγνωση της μείωσης των απουσι-
ών και της σχολικής εγκατάλειψης.

• Μεγαλύτερη συμμετοχή στη σχολική ζωή.

• Μείωση επικίνδυνης συμπεριφοράς

• Μεγαλύτερες ενδείξεις για το κίνητρο των μα-
θητών να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με 
τις ανάγκες τους και τις προσδοκίες τους

• Μειώσεις στον αριθμό των απουσιών

• Αυξήσεις στον αριθμό των μαθητών που είχαν 
ιστορικό απουσίας από το σχολείο και σχολική 
διαρροή να λαμβάνουν πιστοποιητικό από τον 
2ο και 3ο κύκλο.

Όι γονείς ανέφεραν ότι:

• Όι πατέρες συμμετέχουν περισσότερο στη 
σχολική ζωή όταν υπάρχει πιο άμεση και στενή 

επαφή με το σχολείο και όταν αντιλαμβάνονται 
ότι η γνώμη τους ελήφθη υπόψη κατά τα έργα 
που σχεδιάστηκαν

• Όι γονείς δήλωσαν ότι ήταν ευχαριστημένοι με 
το ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και τη σχολι-
κή εκπαίδευση που προσφερόταν.

• Όι γονείς συμμετείχαν περισσότερο στη σχο-
λική ζωή όταν υπήρχε άμεση και στενή επαφή 
με το σχολείο και όταν αντιλαμβάνονταν ότι 
η γνώμη τους λήφθηκε υπόψη στο σχεδιασμό 
των έργων.

Άλλοι γονείς από άλλες περιοχές της πόλης όχι μόνο 
γνώριζαν όλο και περισσότερο το πρόγραμμα και την 
καλύτερη φοίτηση στο σχολείο αλλά ζητούσαν και 
να συμμετάσχουν.

Όι απαντήσεις από τα μέλη της κοινότητας και ο 
βαθμός εμπλοκής τους υποδεικνύουν ότι τα μέλη 
αυτής της κοινότητας είχαν αρχίσει να παίζουν 
πιο ενεργό ρόλο, τόσο ως εταίροι στην ανάπτυξη 
συνεργατικών πρωτοβουλιών με οικογένειες και 
μαθητές, καθώς και στη συμμετοχή σε συναντή-
σεις.

Πως μπορει να αξιολογηθει 
περαιτερω αυτο το προγραμμα;
Όι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν τα εξής για να 
αξιολογήσουν εάν το πρόγραμμα πληροί βασικούς 
στόχους:

• Παρακολούθηση του αριθμού των μαθητών που 
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και εντοπισμός 
του γιατί ορισμένοι δεν το κάνουν.

• Μελετήστε σε ποιο βαθμό βελτιώνονται οι 
βαθμοί των μαθητών και σε ποιο βαθμό προχω-
ρούν σε υψηλότερους βαθμούς.

• Προσδιορίστε τους μαθητές που έχουν προο-
δεύσει μέσα στο σχολείο και εντοπίστε τους 
λόγους για αυτό.

Γιατι ειναι αποτελεσματικη αυτη η 
πρωτοβουλια;
Το PIEF βασίζεται στη συνειδητοποίηση ότι υπάρ-
χει ανάγκη επένδυσης σε διαφοροποιημένη και 
συμπληρωματική εκπαίδευση, παράλληλα με την 
τυπική εκπαίδευση που λαμβάνουν τα παιδιά. 
Λαμβάνει τις ανάγκες των μαθητών και των οι-
κογένειών τους σοβαρά, ενώ τονίζει επίσης ότι 
η εκπαίδευση είναι σημαντική. Ό σκοπός ήταν 
να καταπολεμηθούν οι σοβαρές απουσίες και η 
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ESL. Μέρος της ESL μπορεί να αποδοθεί σε πο-
λιτισμικές και οικογενειακές υποχρεώσεις (π.χ. 
πρόωρος γάμος γυναικών Ρομά). Έξαιτίας αυτού, 
έγιναν αρκετά βήματα για την προσπάθεια αντι-
μετώπισης τέτοιων προκλήσεων: 1) συνάντηση 
με γονείς και μαθητές με ιστορικό απουσιών και 
ESL; 2) ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών 
που λειτουργεί καλύτερα για τους μαθητές και 
τους κηδεμόνες τους. 3) καθορισμός των δυνα-
τοτήτων συμπληρωματικής κατάρτισης μαζί με 
μαθητές και γονείς· 4) ανάπτυξη έργων που να 
τηρούν τις νομικές προεκτάσεις των μέτρων PIEF 
(επιτρέποντας την ευελιξία του προγράμματος 
σπουδών)·5) ολοκλήρωση ενός προγράμματος 
δραστηριοτήτων και 6) αξιολόγηση του έργου, 
ακούγοντας επίσης τις απόψεις των γονέων και 
των μαθητών.

Πως μπορει να χρησιμοποιηθει αυτο 
το προγραμμα απο αλλα σχολεια και 
δασκαλους στην ευρωπη;
Όι βασικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με 
την πολιτική PIEF μπορεί να εμπνέουν σχολεία 
με μαθητές από υποεξυπηρετούμενες κοινότη-
τες. Ωστόσο, αυτές οι πρωτοβουλίες μπορούν να 
εφαρμοστούν και σε άλλα σχολεία, δεδομένης της 
σημασίας της ανάπτυξης εκπαιδευτικών πρωτο-
βουλιών που είναι ευαίσθητες σε κοινωνικοοικο-
νομικά και πολιτιστικά πλαίσια, και που βασίζονται 
στις πραγματικές ανάγκες και προσδοκίες των 
μαθητών και των οικογενειών τους.

Ποιες προκλησεις πρεπει να 
ξεπερασθουν για την εκτελεση 
αυτου προγραμματος;
Όι βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την ανάγκη:

• Να παρακινούν οι εκπαιδευτικοί σε καθημερινή 
βάση τους μαθητές να παρακολουθούν το σχο-
λείο, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικοοικονο-
μικά περιβάλλοντα που δεν τείνουν να ευνοούν 
τη μάθηση.

• Να ενθαρρύνει τακτικά την ενεργό συμμετοχή 
γονέων και κηδεμόνων στη διαδικασία.

• Να γίνουν προσαρμογές στο πρόγραμμα σπουδών 
και οι απαραίτητες εργασίες ώστε να γίνει αυτό.

• Να αναπτύξει και να διατηρήσει μια θετική 
σχέση με γονείς και κηδεμόνες με στόχο την πε-
ραιτέρω δέσμευση στο σχολείο.

• Να ξεπεραστεί η έλλειψη εμπιστοσύνης μετα-
ξύ των γονέων και της κοινότητας με σεβασμό 
στον ρόλο και τις δραστηριότητες του σχολείου.

• Να ξεπεραστούν οι χαμηλές προσδοκίες για 
την απόδοση των μαθητών και οι λεπτές προ-
καταλήψεις.

• Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος των σχολεί-
ων (π.χ. περιορισμοί για τον COVID-19) να ανα-
πτύξετε μερικές φορές καινοτόμους τρόπους 
επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς/
κηδεμόνες τους, μέσα σε ένα πλαίσιο όπου 
πολλές οικογένειες έχουν περιορισμένη πρό-
σβαση στην τεχνολογία και σε άλλους πόρους 
μάθησης, και όπου συχνά είναι περιορισμένος ο 
προσωπικός χώρος για τη διεξαγωγή σχολικών 
εργασιών.

Προγραμμα απο τη 
συμππεριληψη στην 
αποκαλυψη: μια εμπνευσμενη 
πρακτικη του Agrupamento de 
Escolas do Cerco de Porto στην 
πορτογαλια
Το παρακάτω πρόγραμμα συνεισέφερε το 
Agrupamiento de escolas do Cerco de Porto, Όμάδα 
Σχολείων στο Όπόρτο της Πορτογαλίας, από τη 
δασκάλα Helena Bragança, η οποία διδάσκει στον 
πρώτο κύκλο του δημοτικού σχολείου.

Επισκοπηση του εμπνευσμενου 
εργου:
Ποιο ειναι το επικεντρο αυτης της 
πρωτοβουλιας;
Το έργο Ιnclude to Emerge αρχικά πραγματοποιή-
θηκε μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Ιουνίου 2020. 
Συνδέθηκε με το Agrupamento do Escolas, όπου δη-
μιουργήθηκε για την πρόληψη και τη μείωση της 
σχολικής αποτυχίας και για να διασφαλιστεί ότι όλοι 
οι μαθητές θα έφταναν στα απαιτούμενα επίπεδα 
αλφαβητισμού και αριθμητικής, με έμφαση στη δη-
μιουργία συνθηκών που θα προωθούσαν την ένταξη. 
Διεξήχθη μια αναστοχαστική ανάλυση στην οποία οι 
εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να εντοπίσουν σημαντικά 
ακαδημαϊκά κενά μεταξύ των μαθητών τους, που 
συχνά συνδέονταν με την οικογένειά τους και τα κοι-
νωνικά τους περιβάλλοντα. Όι δάσκαλοι εστίασαν σε 
δύο σημαντικά κενά: 1) Πορτογαλικά, ιδιαίτερα για 
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τους δευτεροετείς μαθητές που δεν μπορούσαν να 
διαβάσουν ή να γράψουν μόνοι τους και 2) εμπόδια για 
τους πρωτοετείς μαθητές, τα οποία τους εμπόδιζαν 
να προχωρήσουν στη μάθησή τους.

Όσον αφορά την εκμάθηση πορτογαλικής γλώσσας, 
παρεμβάσεις που στόχευαν σε βελτιώσεις στον 
τομέα της γλωσσικής διάκρισης, στην οπτική και 
ακουστική αναγνώριση, επιλεκτική προσοχή, φωνο-
λογική επίγνωση, προφορική και γραπτή κατανόηση, 
γραπτή έκφραση και δομή. Στα μαθηματικά, η εστί-
αση ήταν στη γνώση της αρίθμησης, των σχέσεων 
μεγέθους και της μαθηματικής γλώσσας.

Μετά τη διεξαγωγή μιας ετήσιας διαγνωστικής αξι-
ολόγησης των μαθητών τον Σεπτέμβριο, το έργο 
διεξήχθει από καθηγητές πρωτοετών και δευτε-
ροετών μαθητών, με βάση το προφίλ κάθε μαθητή. 
Ένα εξατομικευμένο σχέδιο μάθησης αναπτύχθηκε 
για κάθε μαθητή, με υποστηρικτικές εργασίες και 
συγκεκριμένη υλικοτεχνική υποστήριξη. Ωστόσο, 
παρά το γεγονός ότι οι μαθητές είχαν εγγραφεί για 
το έργο και ήταν στο σχολείο μέχρι τον Μάρτιο του 
2020, λόγω του COVID-19, το μαθησιακό περιβάλλον 
μετατοπίστηκε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ποιο ειναι το επικεντρο αυτης της 
πρωτοβουλιας;
Η πρωτοβουλία «Include to Emerge» δημιουργήθηκε 
για την πρόληψη και τη μείωση της σχολικής απο-
τυχίας και για να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές 
έφτασαν σε ορισμένα επίπεδα αλφαβητισμού και 
αριθμητικής, με έμφαση στη δημιουργία συνθηκών 
που θα προωθούσαν την ένταξη. Η πρωτοβουλία 
είναι διμερής, πρώτον με συνεργασία με εκπαιδευ-
τικούς και δεύτερον με την ανάπτυξη ενός προγράμ-
ματος για να βοηθήσει τους μαθητές να επιτύχουν. 
Αρχικά, πραγματοποιείται μια στοχαστική ανάλυση 
στην οποία οι δάσκαλοι εντοπίζουν σημαντικά ακα-
δημαϊκά κενά μεταξύ των μαθητών τους, που συχνά 
συνδέονται με την οικογένειά τους και τα κοινωνι-
κά τους περιβάλλοντα. Αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη 
ενός εξατομικευμένου σχεδίου μάθησης, με υποστη-
ρικτικές εργασίες και συγκεκριμένο υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό για κάθε μαθητή, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι λαμβάνεται υπόψη η ατομική του κατάσταση.

Βασικός στόχος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αναγνώριση της μονα-
δικότητας κάθε μαθητή ξεχωριστά και αναπτύσσει 
μια διαδικασία παρακολούθησης

κάθε μαθητή που σχετίζεται με αυτό. Στην περίπτω-
ση του Agrupamento de Escolas do Cerco de Porto 
τα μαθησιακά κενά ήταν στην πορτογαλική γλώσσα 
και στα μαθηματικά.

Συνεργασίες

Το έργο Include to Emerge αναπτύχθηκε μέσα από 
μια δυναμική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 
υποστήριξης, στους οποίους δόθηκε ωριαία πίστω-
ση, και των δασκάλων στην τάξη. Όσον αφορά την 
εξειδικευμένη διάγνωση και παραπομπή σε οποιαδή-
ποτε θεραπεία χρειάζονταν οι μαθητές, πραγματο-
ποιήθηκε συνεργασία με την υφιστάμενη Ψυχολογική 
Υπηρεσία της Όμάδας Σχολείων, με το CRI (στους 
τομείς της Λογοθεραπείας και της Έργοθεραπείας) 
και με αρκετούς οικογενειακούς γιατρούς.

Γιατι ειναι σημαντικη αυτη η 
πρωτοβουλια;
αυτή η πρωτοβουλία, μέσω εξατομικευμένων σχε-
δίων μάθησης, προωθεί την ένταξη μέσω της ανά-
πτυξης δεξιοτήτων και αυξημένης αυτοεκτίμησης 
μεταξύ των μαθητών. Το γεγονός ότι οι μαθητές ήξε-
ραν ότι οι καθηγητές τους νοιάζονταν για τη μάθησή 
τους και ασχολήθηκαν με τη μάθησή τους παρείχε 
πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο για τους μαθητές 
όσο και για τις οικογένειές τους.

Πως μπορει να αξιολογηθει αυτη η 
πρωτοβουλια;
Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να αξιολογηθεί παρα-
κολουθώντας τη δουλειά που κάνουν οι μαθητές σε 
κάθε μια από τις συνεδρίες μέσω της άμεσης παρατή-
ρησης και μέσω των αποτελεσμάτων εκπαιδευτικής 
και αθροιστικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση μπορεί 
να δείξει ότι ορισμένοι μαθητές δεν χρειάζονται 
πλέον τέτοια παρέμβαση εάν επιδεικνύουν αυτονο-
μία, δέσμευση και κίνητρο. Μπορεί κανείς επίσης να 
αξιολογήσει την επίδοση ενός μαθητή σε σχέση με τη 
συνολική βελτίωση όλων των μαθητών σε αυτό το 
ηλικιακό εύρος ή εξετάζοντας βελτιώσεις σε ένα πα-
ρόμοιο εύρος μαθητών από την προηγούμενη χρονιά.

Ανταποκριση των μαθητων στην 
πρωτοβουλια
σε γενικές γραμμές, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν 
καλά στην παρέμβαση επειδή ένιωθαν ότι μπορού-
σαν να βιώσουν την επιτυχία και ότι η παρέμβαση 
τους βοήθησε να αναπτύξουν την αυτονομία τους. 
Όι μαθητές εκτίμησαν τα ήσυχα περιβάλλοντα στα 
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οποία θα μπορούσαν να εργαστούν (χωρίς απόσπαση 
της προσοχής) και την εξατομικευμένη παρακολού-
θηση. Όι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να δουν τις 
αλλαγές στη συμπεριφορά και τη μάθησή τους. Αν και 
δεν είναι αποτελεσματική για όλους τους μαθητές, 
η προσέγγιση ήταν επιτυχής βοηθώντας πολλούς 
μαθητές να προχωρήσουν στην εκπαίδευσή τους και 
να αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται για την 
επιτυχία. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς κατά την 
οποία έλαβε χώρα το πρόγραμμα, από τους δεκατέσ-
σερις (14) μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, 
οι εννέα [9] σημείωσαν σαφή πρόοδο.

Ανταποκριση των γονεων στην 
πρωτοβουλια
Όρισμένοι γονείς ήταν αρχικά λίγο διστακτικοί επει-
δή το παιδί τους απομακρύνονταν από την τάξη και 
ανησυχούσαν ότι το παιδί τους θα «έχανε αυτό που 
διδάσκει ο δάσκαλος». Όταν οι μαθητές έδειξαν ότι 
σημειώνουν πρόοδο, αυτές οι απόψεις άλλαξαν. 
Μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης, όλοι οι γονείς 
αναγνώρισαν τη σημασία της παρέμβασης. Η δέσμευ-
ση των οικογενειών ήταν καθοριστική, καθώς διατή-
ρησαν στενή επαφή με το σχολείο και τους μαθητές 
όσο γινόταν η πρωτοβουλία.

Ανταποκριση των μελων της 
(εκπαιδευτικης) κοινοτητας και 
βαθμος δεσμευσης
Η εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να συμμετάσχει 
πλήρως. στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. 
Ό διευθυντής μπορεί να προωθήσει την κατανομή 
ανθρώπινων πόρων (συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί) 
και υλικού (μεταφορές, βιβλία, χαρτί, εξοπλισμός 
υπολογιστών κ.λπ.).

Όι δάσκαλοι μπορούν να συγκεντρωθούν, να συζητή-
σουν, να μοιραστούν αμφιβολίες και προτάσεις, να 
διαχειριστούν τον χρόνο και τον χώρο της μάθησης 
σύμφωνα με όσα χρειάζεται να μάθει ο μαθητής.

Το προσωπικό μπορεί να καλωσορίσει και να καθο-
δηγήσει τους μαθητές στους διαφορετικούς χώρους 
όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες, με 
επαίνους και κίνητρα για μάθηση.

Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να επεκταθεί σε οποιο-
δήποτε σχολείο εάν υπάρχει προθυμία και δέσμευση 
από τους εκπαιδευτικούς. Απαιτείται επίσης ομαδι-
κό πνεύμα, υπομονή, δημιουργικότητα και επιμονή 
για να βρεθούν λύσεις εντός και εκτός του σχολείου 
για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των μαθητών.

Πως μπορει να χρησιμοποιησει αυτη 
η πρωτοβουλια απο αλλα σχολεια και 
εκπαιδευτικους σε ολη την ευρωπη;
Για την υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε 
η παρακάτω διαδικασία. Αυτά τα βήματα θα ήταν 
επίσης ιδανικά να ακολουθηθούν για την υλοποίη-
ση οποιουδήποτε προγράμματος που στοχεύει να 
μιμηθεί το έργο Include to Emerge:

Μια αρχική αξιολόγηση στην αρχή της σχολικής χρο-
νιάς θα πρέπει να γίνεται για όλους τους μαθητές. 
Αυτό θα εντόπιζε τυχόν πιθανά ακαδημαϊκά κενά 
που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εμπόδια στην 
πρόοδο.

Ανάπτυξη IEP (Έξατομικευμένου Έκπαιδευτικού Σχε-
δίου) για τους μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους, την κατανόηση 
της κατάστασής τους, τη γονική και οικογενειακή 
κατάσταση, τις εμπειρίες τους, τα ταλέντα, τα κίνη-
τρα και τις ικανότητες τους.

Όι δραστηριότητες και τα υλικά θα πρέπει να προσαρ-
μοστούν και να διαμορφωθούν εκ νέου για να αντα-
ποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών

Θα πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες εξειδικευμένων 
εκπαιδευτικών υποστήριξης και δασκάλων τάξης 
οι οποίες θα εξοικειωθούν με το IEP κάθε μαθητή.

Ισχυρή επικοινωνία με τους μαθητές, την ευρύτερη 
σχολική κοινότητα και τους γονείς για την πρόοδο 
και τα συγκεκριμένα οφέλη καθ’ όλη την περίοδο 
εφαρμογής.

Έπιπλέον - ειδικά για τη δική μας ανάλυση και πρό-
γραμμα - αναπτύξαμε μικρές ομάδες ανάγνωσης και 
γραφής των 5/6 μαθητών και εστιάσαμε στην ευχέ-
ρεια, την αναγνωστική κατανόηση και την παραγωγή 
γραπτού κειμένου. 

Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε με την οργάνωση των 
αναγνώσεων κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 
μηνών και στη συνέχεια χτίζοντας την εκπαιδευτι-
κή διαδικασία γύρω από μικρά έργα, δουλεύοντας 
με το περιεχόμενο που προτιμούν οι μαθητές, ενδυ-
ναμώνοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την 
επίλυση προβλημάτων στον τομέα των μαθηματικών 
ή το περιεχόμενο 

του περιβάλλοντος. Ό δάσκαλος του προγράμματος, 
σε συνεργασία με τον καθηγητή του μαθήματος, κα-
θόρισε την εργασία στην οποία έπρεπε να συμμετά-
σχουν αυτοί οι μαθητές και εστιάσαμε έντονα στο 
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να βοηθήσουμε τους μαθητές να αναπτύξουν ένα 
ενδιαφέρον και ένα πάθος για την ανάγνωση και τη 
γραφή. Η διαδικασία σχεδιάστηκε για να αυξήσει την 
αυτοεκτίμηση των μαθητών βάζοντάς τους να εργά-
ζονται σε μικρές και «ασφαλείς» ομάδες.

Προκλησεις που πρεπει να 
ξεπερασθουν
Προέκυψαν ορισμένες σαφείς προκλήσεις που θα 
έπρεπε να αντιμετωπιστούν κατά την ανάληψη τέ-
τοιων πρωτοβουλιών:

1) Διατήρηση τακτικών επιπέδων προσέλευσης.

2) Λήψη ιατρικής διάγνωσης για ορισμένους μαθητές 
εάν υπάρχουν περισσότερα ψυχικά ή σωματικά 
εμπόδια στη μάθηση.

3) Παραπομπή μαθητών για τις απαραίτητες θερα-
πείες για αγορά γυαλιών.

4) Τυχόν επιφυλάξεις που μπορεί να έχουν οι γονείς.

5) Όταν τα σχολεία κλείνουν και η εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση καθίσταται απαραίτητη (όπως με το 
κλείσιμο του COVID 19), οι μαθητές και οι οικο-
γένειές τους χρειάζονται πρόσβαση στο σχολείο, 
τους δασκάλους και την τεχνολογία (υπολογιστές, 
έξυπνα τηλέφωνα, καλό ίντερνετ). Όι εκπαιδευτι-
κοί πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπά-
θειες για να σχεδιάσουν διαδικτυακά προγράμματα 
σπουδών και να διατηρήσουν την επαφή με οικογέ-
νειες και μαθητές (καθώς σχεδόν όλοι μαθαίνουν 

από το σπίτι).

Η περιπέτεια του Zadar Amarena: 
μια εμπνευσμενη πρωτοβουλια 
απο το Gimnazija Vladimira Na-
zora στο Zανταρ της Kροατιας
Την ακόλουθη εμπνευσμένη πρωτοβουλία συνεισέ-
φερε η Tihana Magaš του Gimnazija Vladimira Nazora. 
Η Tihana Magaš διδάσκει ιστορία σε μαθητές γυμνα-
σίου ηλικίας 14-18 ετών και είναι η εκπαιδεύτρια 
συζητήσεων και ηγέτης του Έυρωπαϊκού Κοινοβου-
λευτικού προγράμματος του σχολείου.

Ποιο ειναι κυριο επικεντρο της 
πρωτοβουλιας αυτης;
Περιγραφή Η περιπέτεια του Amarena’s Zadar είναι 
μια πρωτοβουλία βασισμένη στην τάξη στην οποία 
μαθητές γυμνασίου συνδυάζονται με παιδιά δημο-

τικού για να συμμετάσχουν σε ένα κοινό έργο. Μια 
τέτοια πρωτοβουλία λειτουργεί καλύτερα αν υλο-
ποιείται ως έργο διάρκειας ενός έτους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μαθητές γυμνασίου 
σχεδιάζουν ένα βιβλίο με εικόνες για παιδιά δημοτι-
κού σχολείου αφιερωμένο στην ιστορία του Ζαντάρ, 
μιας πόλης στη νοτιοδυτική Κροατία, η οποία έχει 
ιστορική σημασία.

Για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο εικονογραφημένο 
βιβλίο, οι μαθητές διεξάγουν έρευνα για το Ζαντάρ, 
δημιουργούν μια ιστορία, συμμετέχουν σε περιη-
γήσεις στην πόλη και συλλέγουν φωτογραφίες. Το 
εικονογραφημένο βιβλίο περιλαμβάνει όχι μόνο μια 
περιγραφή των ορόσημων της πόλης αλλά επίσης 
άλλες δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν 
σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού και οι οποίες 
τους αφορούν.

Μόλις ολοκληρωθεί το εικονογραφημένο βιβλίο, 
παράγονται πολλαπλά αντίγραφα. Όι μαθητές συλ-
λέγουν εθελοντικά δωρεές, οι οποίες στη συνέχεια 
δίνονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για ανθρωπιστι-
κούς σκοπούς. Για παράδειγμα, όταν αυτή η πρωτο-
βουλία πραγματοποιήθηκε στο Gimnazija Vladimira 
Nazora, μέρος των δωρεών δόθηκε σε ενώσεις και 
ΜΚΌ που παρείχαν στήριξη σε άτομα και οικογένειες 
που επλήγησαν από μια πλημμύρα. Μετά την ολοκλή-
ρωση αυτού του κύκλου, οι μαθητές γυμνασίου στη 
συνέχεια επισκέπτονται νηπιαγωγεία και δημοτικά 
σχολεία στην πόλη τους ή σε γειτονικά μέρη όπου 
διεξάγουν εργαστήριο, με βάση το εικονογραφημένο 
βιβλίο, με νεότερα παιδιά. Κατά τη διάρκεια αυτών 
των επισκέψεων, οι μαθητές γυμνασίου φέρνουν 
καραμέλες, φρούτα και υλικά που αγοράστηκαν με 
μερικά από τα χρήματα που συγκέντρωσαν μέσω 
εθελοντικών δωρεών στα παιδιά του δημοτικού. 
Σε αντάλλαγμα, τα παιδιά του δημοτικού και του νη-
πιαγωγείου, με τους δασκάλους τους, οργανώνουν 
ένα πάρτι καλωσορίσματος, ένα γεύμα και μια ξενά-
γηση στο δημοτικό σχολείο και στη γειτονιά όπου 
βρίσκεται. Τα εργαστήρια που πραγματοποίησαν οι 
μαθητές σε νηπιαγωγεία και γυμνάσια ήταν διαφο-
ρετικά, ανάλογα με την τοποθεσία των ιδρυμάτων 
που επισκέφτηκαν. Έάν τα ιδρύματα ήταν κοντά στις 
τοποθεσίες, πήγαν (συνοδευόμενοι από καθηγητές 
και εκπαιδευτικούς) στις τοποθεσίες που απεικονί-
ζονται στο εικονογραφημένο βιβλίο. Αν οι μαθητές 
πήγαιναν στα σχολεία και τα νηπιαγωγεία, διάβαζαν 
μαζί το εικονογραφημένο βιβλίο και συμπλήρωναν 
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ασκήσεις που περιέχονται στα εικονογραφημένα 
βιβλία. Με αυτόν τον τρόπο, οι νεότεροι μαθητές 
έλαβαν βοήθεια στην επίλυση ορισμένων ασκήσεων 
αν ήταν πολύ δύσκολες, αλλά είχαν και την ευκαιρία 
να εμβαθύνουν.

Στόχοι Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στο:

• Να βοηθήσει τους μαθητές να ερμηνεύσουν τον 
κόσμο γύρω τους και να τους βοηθήσει να τον 
κάνουν ένα μέρος με μεγαλύτερη φροντίδα, και 
επίσης να δείξει πώς μια τέτοια πρωτοβουλία 
μπορεί να είναι διαγενεακή.

• Να βελτιώσει τις ερευνητικές δεξιότητες των 
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ζητώ-
ντας τους να ερευνήσουν μια πόλη που ενδια-
φέρει παιδιά δημοτικού. Πρέπει να χρησιμοποι-
ήσουν δημιουργικές στρατηγικές για αυτήν την 
έρευνα.

• Να βελτιώσει τις ερευνητικές δεξιότητες των 
μαθητών Δευτεροβάθμιας Έκπαίδευσης κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας, να τους διδάξει 
σχετικά με τη διαχείριση έργων ενώ ταυτόχρο-
να διευρύνουν τις δεξιότητες διδασκαλίας και 
εκπαίδευσης.

• Να ενισχύσει την ανάπτυξη των διαπολιτισμι-
κών ικανοτήτων επιτρέποντας στους μαθητές 
να αλληλοεπιδρούν και να μαθαίνουν από άλ-
λους μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα και 
από διαφορετικά σχολεία.

• Να βοηθήσει τους μαθητές να σκεφτούν τις 
ηθικές τους αξίες, να αποκτήσουν καλύτερη 
λήψη αποφάσεων καθώς και δεξιότητες που το 
κάνουν συνειδητοποιούν ότι μπορούν να είναι 
ενεργοί παράγοντες αλλαγής.

• Να διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών. 
Πολλοί έχουν περιορισμένες γνώσεις για μέρη 
όπως το Ζαντάρ ή/και έχουν περιορισμένη 
εμπειρία στη συνεργασία. Συλλέγουν ιστορικά 
στοιχεία, ανέκδοτα και αντικείμενα που τους 
βοηθούν να οραματιστούν και να βάλουν στη 
ζωή τους νέους τρόπους σκέψης.

• Να ενισχύσει την κοινωνική αλληλεγγύη και τη 
σημασία της ενεργού συμμετοχής όλων.

Συνεργασίες Απαιτούνται συνεργασίες με τις τοπι-
κές αρχές και τα σχολεία για την υλοποίηση αυτής 
της πρωτοβουλίας. Το Gimnazija Vladimira Nazora 
και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν σε αυτήν την 

πρωτοβουλία επικοινωνούν με τα δημοτικά σχολεία 
και νηπιαγωγεία για να δουν αν υπάρχει ενδιαφέρον 
ώστε να ζητήσουν από μαθητές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης να διοργανώσουν ένα εργαστήριο με 
βάση το εικονογραφημένο βιβλίο. ΗΤο Gimnazija 
Vladimira Nazora βασίζεται στην υποστήριξη των 
τοπικών αρχών για τη χρηματοδότηση εξόδων μετα-
κίνησης και διαμονής που χρηματοδοτούν τα ταξίδια 
των μαθητών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία 
και την υποστήριξη των οικογενειών και του σχο-
λείου στην κάλυψη του κόστους των υλικών για την 
εκτύπωση του εικονογραφημένου βιβλίου.

Μαθητές-στόχοι και εκπαιδευτικοί που συμμετέ-
χουν Ένώ αυτή είναι μια πρωτοβουλία που βασίζεται 
στην τάξη και μπορεί να διεξάγεται από εκπαιδευτι-
κούς, προσκαλεί επίσης τους μαθητές του δημοτικού 
σχολείου να συμμετάσχουν, καθώς και τους γονείς, οι 
οποίοι επιβλέπουν τη συμμετοχή των παιδιών τους.

Στο Gimnazija Vladimira Nazora, αυτή η πρωτοβου-
λία πραγματοποιείται από έναν καθηγητή ιστορίας 
με τουλάχιστον 15 ενδιαφερόμενους μαθητές ηλι-
κίας 16-17 ετών. Όι μαθητές της Δευτεροβάθμιας 
Έκπαίδευσης εργάζονται με παρόμοιο αριθμό παι-
διών δημοτικού.

Όι μαθητές που συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτο-
βουλία πρέπει να έχουν αρκετό χρόνο για: (1) συλ-
λογή και ανάλυση ιστοριών: (2) να διεξάγουν έρευνα 
για τα σχολεία όπου πρόκειται να μοιραστούν τις 
εμπειρίες τους με τους νεότερους τους συμμαθητές 
και να εργαστούν εθελοντικά για να συγκεντρώσουν 
πόρους για αυτά τα σχολεία, (3) να εκπαιδευτούν για 
να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στους νεότερους 
μαθητές (4) να πραγματοποιούν εκδρομές στα σχο-
λεία όπου θα μοιραστούν τη δουλειά τους με νεότε-
ρους μαθητές και (5) να μάθουν πώς να δημιουργούν 
μια έκθεση και να τη φτιάχνουν.

Γιατι ειναι αυτη η πρωτοβουλια 
ιδιαιτερα αποτελεσματικη;
Αυτή η πρωτοβουλία είναι αποτελεσματική γιατί:

• Έμπλέκει τους μαθητές στην έρευνα της πόλης 
τους μέσω της χρήσης δημιουργικών προσεγγί-
σεων

• Ένισχύει τον δεσμό μεταξύ των μαθητών και 
μεταξύ μαθητών και δασκάλων, αφού οι εκπαι-
δευτικοί γίνονται υποστηρικτές και συντονι-
στές της διαδικασίας.
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• Όι μαθητές εργάζονται μαζί με άλλους μαθητές 
(ομαδική εργασία) κατά τη διάρκεια περιηγήσε-
ων στην πόλη και εκδρομών σε άλλα σχολεία.

• Ένισχύει την κατανόηση των μαθητών σχετικά 
με το ρόλο τους στον κόσμο και του πώς μπο-
ρούν οι πράξεις τους να συμβάλλουν ώστε να 
γίνει ένα καλύτερο μέρος, συγκεντρώνοντας 
χρήματα για φιλανθρωπικές οργανώσεις.

• Βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν περαιτέρω 
τις δεξιότητες έρευνας, διαχείρισης έργων και 
συνεργασίας.

Σε ποια πλαισια μπορει να 
πραγματοποιηθει αυτη η 
πρωτοβουλια;
Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
οποιαδήποτε τάξη κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊ-
κού έτους, εφόσον υπάρχει χώρος και χρόνος για να 
πραγματοποιηθεί, εφόσον υπάρχει προθυμία μεταξύ 
των δασκάλων και του προσωπικού ενός σχολείου να 
την αναλάβουν και εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι 
μαθητές που έχουν μεγάλο κίνητρο να μάθουν για 
μια κοντινή πόλη και τους μαθητές που μένουν εκεί.

Όι εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούν αυτήν την 
πρωτοβουλία μπορούν να δώσουν εργασίες σε δι-
αφορετικές περιόδους του ακαδημαϊκού έτους. Για 
παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν από τους μαθητές 
να γράψουν ένα δοκίμιο σχετικά με το θέμα που επι-
λέχθηκε για το εικονογραφημένο βιβλίο. Μπορούν 
επίσης να ζητήσουν από τους μαθητές να τραβήξουν 
μια φωτογραφία ή να ζωγραφίσουν μια εικόνα, να 
γράψουν μια σύντομη περιγραφή της εικόνας και να 
σκεφτούν σχετικά με μια δραστηριότητα που συν-
δέεται με μια εικόνα που μπορεί να εφαρμοστεί σε 
παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. Αρ-
γότερα, μπορεί να οργανωθεί ένα εργαστήριο στο 
οποίο επιλέγονται εικόνες και δραστηριότητες για 
να συμπεριληφθούν στο βιβλίο με τις εικόνες.

Όι δάσκαλοι δίνουν επιπλέον εργαστήρια κατά τη δι-
άρκεια του έτους για να καθοδηγήσουν τους μαθητές 
στη συγκέντρωση κεφαλαίων, να τους προετοιμάσουν 
για τις επισκέψεις τους στα νηπιαγωγεία και τα δη-
μοτικά σχολεία και να αναπτύξουν διαφορετικές δη-
μιουργικές προσεγγίσεις για τη συλλογή δεδομένων. 
Όι δάσκαλοι μπορούν να ζητήσουν από τους μαθητές 
να ολοκληρώσουν μια εργασία στην οποία αυτοί θα 
ετοιμάσουν μια παρουσίαση σχετικά με τη δουλειά 
τους που θα γίνει σε μαθητές δημοτικού σχολείου.

Τέλος, στο τελευταίο στάδιο οι μαθητές μπορούν 
να γράψουν ένα χαρτί σκέψεων στο οποίο περιγρά-
φουν τις δικές τους εμπειρίες στα νηπιαγωγεία και 
τα δημοτικά σχολεία και αναλογίζονται τι έχουν 
μάθει από τις επισκέψεις, τα ιστορικά στοιχεία 
και τις απαντήσεις των μαθητών του δημοτικού 
σχολείου και του νηπιαγωγείου.

Πως μπορει να αξιολογηθει αυτη η 
πρωτοβουλια;
Όι δάσκαλοι μπορούν να κάνουν τα εξής για να αξι-
ολογήσουν την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας:

• Να πάρουν συνέντευξη από μαθητές σχετικά με 
τη σημασία της απόκτησης ιστορικών δεδομέ-
νων για μια πόλη.

• Να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των μαθη-
τών κατά την ώρα του μαθήματος ενώ εκτε-
λείται η πρωτοβουλία και να καταγράψουν το 
επίπεδο συμμετοχής τους.

• Να προετοιμάσουν μια προσομοίωση παιχνι-
διού ρόλων στην οποία ένας μαθητής εξηγεί τι 
ήταν σημαντικό στη διεξαγωγή της μελέτης και 
ποιες ήταν οι κύριες προκλήσεις και λύσεις, 
επίσης, ποια αντικείμενα, γεγονότα, διλήμματα 
κλπ. τους άνοιξαν τα μάτια.

Να ζητήσουν από τους μαθητές να παρουσιάσουν τις 
εμπειρίες τους σχετικά με το σχεδιασμό του βιβλίου 
με εικόνες, τη συλλογή δωρεών και την οργάνωση 
του εργαστηρίου με τα παιδιά.

Να χρησιμοποιήσουν μια λίστα ελέγχου για να εξερευ-
νήσουν τις απόψεις των μαθητών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης όταν τελειώσει η πρωτοβουλία για να 
αξιολογήσουν τις γνώσεις των μαθητών.

Να ζητήσουν από τους μαθητές να αξιολογήσουν 
μόνοι τους τη μάθησή τους και το επίπεδο συμμε-
τοχής τους.

Να οργανώσουν μια συνάντηση με τους εμπλεκόμε-
νους δασκάλους για να προσδιορίσουν τι πήγε καλά, 
τι θα μπορούσε να βελτιωθεί και πώς να παρακινή-
σουν άλλους εκπαιδευτικούς να πραγματοποιήσουν 
αυτή την πρωτοβουλία στις τάξεις τους.

Να εξετάσουν τους μαθητές που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα, τόσο πριν όσο και μετά από αυτό, για να 
δουν τις γνώσεις που απέκτησαν για την ιστορία της 
περιοχής που μελέτησαν και για την οποία έγραψαν.
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Όι γονείς μπορούν επίσης να καταγράψουν τις αντι-
δράσεις τους στις εμπειρίες των παιδιών τους. Αυτό 
χρησιμεύει στη δέσμευση των γονέων.

• Συμμετέχοντας/παρατηρώντας πώς τα παιδιά 
τους συγκεντρώνουν υλικό για το εικονογρα-
φημένο βιβλίο.

• Κάνοντας φυσικές ή διαδικτυακές συναντήσεις 
με γονείς των οποίων τα παιδιά συμμετείχαν 
στην πρωτοβουλία για ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

• Υποδεικνύοντας σε ποιο βαθμό έχουν δει αλλα-
γές στις συμπεριφορές των παιδιών στο σπίτι, 
για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μια λίστα 
ελέγχου που παρέχεται από το σχολείο και κοι-
νοποιείται στους δασκάλους.

Πως μπορει αυτη η πρωτοβουλια να 
χρησιμοποιηθει απο αλλα σχολεια 
και δασκαλους στην ευρωπη;
Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να βοηθήσει τα σχολεία 
και τους δασκάλους να διατηρήσουν το ενδιαφέρον 
των μαθητών βάζοντάς τους να εξερευνήσουν ένα 
θέμα που τους ενδιαφέρει. Αυτή η πρωτοβουλία δεν 
χρειάζεται να επικεντρωθεί στην ιστορία της πόλης 
όπου ζουν οι μαθητές, και επομένως δεν χρειάζεται 
απαραίτητα να γίνεται στα μαθήματα ιστορίας, αλλά 
μπορεί να τους βοηθήσει να εξερευνήσουν κοντινές, 
άγνωστες περιοχές που προκαλούν την περιέργεια 
και αναγκάζουν τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις 
και να βρουν απαντήσεις.

Η πρωτοβουλία μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιοδήπο-
τε πλαίσιο, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό για να 
μπορεί κάθε στάδιο της πρωτοβουλίας να αναπτυχθεί. 
Μια ποικιλία εργασιών κρατά τους μαθητές αφοσιω-
μένους στην παραγωγή του βιβλίου με εικόνες.

• Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να προσελκύσει 
εκπαιδευτικούς που είναι πρόθυμοι και ενδι-
αφέρονται να γνωρίσουν τους μαθητές τους 
καλύτερα και που έχουν την ικανότητα να σχε-
διάζουν σαφείς εργασίες με συγκεκριμένες ερ-
γασίες διαχείρισης έργου και που είναι σε θέση 
να συντονίζουν και να εκπαιδεύουν τους μαθη-
τές να εργάζονται και να διδάσκουν νεότερους 
συνομηλίκους.

Ποιες ειναι οι προκλησεις που 
πρεπει να ξεπερασθουν κατα τη 
διεξαγωγη αυτης της πρωτοβουλιας;

• Η πρωτοβουλία απαιτεί χρόνο και πόρους σε 
μια μερικές φορές πολύ γεμάτη σχολική μέρα, 
και όπου μπορεί να υπάρχουν πιέσεις για να 
τηρηθεί αυστηρά το καθιερωμένο πρόγραμμα 
σπουδών. Η υποστήριξη της ηγεσίας του σχο-
λείου είναι βασική. Πρέπει επίσης να συνειδη-
τοποιεί η σχολική κοινότητα ότι οι μαθητές 
αποκτούν ένα σύνολο ικανοτήτων που θα ωφε-
λήσουν τόσο τη σχολική μάθηση όσο και τη διά 
βίου τους μάθηση.

• Ως πρωτοβουλία βασισμένη στην τάξη, απαιτεί 
τη συμμετοχή εκπαιδευτικών που είναι πρόθυ-
μοι να συμπεριλάβουν αυτή την πρωτοβουλία 
στη διδασκαλία τους. Απαιτεί επίσης την προ-
θυμία των εκπαιδευτικών να παρακινήσουν 
τους μαθητές και να τους κρατήσουν δεσμευ-
μένους σε όλη τη διαδικασία, από την αρχή 
μέχρι το τέλος.

• Αυτή η πρωτοβουλία απαιτεί επίσης από τους 
εκπαιδευτικούς να έχουν ένα ευρύ φάσμα δεξι-
οτήτων μη παραδοσιακής διδασκαλίας, καθώς 
και μια έντονη κατανόηση των συναισθηματικών 
και ενσυναισθητικών πλευρών των μαθητών. 
Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθούν εκπαιδευ-
τικοί πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν αυτή την 
πρωτοβουλία μόνοι τους. Για να ξεπεραστεί 
αυτό, είναι χρήσιμο να δημιουργηθεί μια συντονι-
στική ομάδα δασκάλων που μπορεί να βοηθήσει 
σε διάφορες πτυχές αυτή την πρωτοβουλία.

Αυτή η πρωτοβουλία απαιτεί χρηματοδότηση και 
συνεργασία με τα δημοτικά σχολεία. Τα σχολεία 
μπορούν επίσης να συνεργαστούν με τοπικές αρχές 
που θα μπορούσαν να παρέχουν πόρους και να βο-
ηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να βρουν δημοτικά 
σχολεία πρόθυμα να προσκαλέσουν τους μαθητές 
να παρουσιάσουν την εργασία τους.

«Το ονομα σου κρατειται»: μια 
εμπνευστικη πρωτοβουλια απο 
το Gimnazija Vladimira Nazora 
στο ζανταρ της κροατιας
Στην ακόλουθη εμπνευσμένη πρωτοβουλία συνέβαλε 
η Tihana Magaš, καθηγήτρια ιστορίας δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης για μαθητές 14-18 ετών. Η κυρία 
Magaš είναι επίσης εκπαιδεύτρια συζητήσεων και 
επικεφαλής του Έυρωπαϊκού κοινοβουλευτικού προ-
γράμματος του γυμνασίου Vladimir Nazor στο Ζαντάρ 
της Κροατίας.
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Ποιο ειναι το επικεντρο αυτης της 
πρωτοβουλιας;
Περιγραφή

«Το όνομά σου κρατείται» είναι μια πρωτοβουλία 
που προέρχεται από την αφήγηση ιστοριών, στην 
οποία οι μαθητές αποφασίζουν να επικεντρωθούν 
σε μια συγκεκριμένη εργασία στην οποία μπορούν 
να κινηματογραφήσουν, να φωτογραφίσουν, να βι-
ντεοσκοπήσουν και να πάρουν συνέντευξη από αν-
θρώπους. Όι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
πραγματοποιούν αυτή την πρωτοβουλία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και μπορούν να πά-
ρουν συνέντευξη από τους συγγενείς τους και τους 
φίλους τους για να συλλέξουν ιστορίες σχετικά με 
τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια του πολέμου 
στην Κροατία τη δεκαετία του 1990. Ό λόγος που 
αυτή η πρωτοβουλία στο Gimnazija Vladimira Nazora 
αρέσει σε πολλούς μαθητές είναι επειδή αυτός ο 
πρόσφατος πόλεμος είναι “κρυμμένος”. Δεν γίνεται 
συχνά λόγος για αυτόν και κάποιοι μαθητές έχουν 
μέλη της οικογένειάς τους που βίωσαν τον πόλεμο 
και δεν είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναι-
σθήματα ή τις σκέψεις τους για αυτόν. Όι συνέπει-
ες του πολέμου συνεχίζουν να επηρεάζουν και να 
διαμορφώνουν την κοινωνικο-πολιτιστική ζωή των 
μαθητών και των οικογένειών τους. Έπομένως, το 
να μοιράζονται αυτές τις ιστορίες είναι ένας τρόπος 
για να επιτευχθεί κάποιος βαθμός συμφιλίωσης και 
βαθύτερης κατανόησης.

Σε αυτή την πρωτοβουλία, οι μαθητές αναμένεται 
να μάθουν για τον πόλεμο στην Κροατία τη δεκαετία 
του 1990, τις αιτίες του και ιδιαίτερα τον αντίκτυπο 
που είχε στην Κροατία. Όι μαθητές μαθαίνουν πώς 
να διεξάγουν συνεντεύξεις (χρησιμοποιώντας ηθι-
κές αρχές) πριν ξεκινήσουν τη συνέντευξη. Με την 
υποστήριξη των δασκάλων, οι μαθητές ετοιμάζουν 
μια επιστολή για τους συνεντευξιαζόμενους, εξη-
γώντας τους στόχους της εργασίας και τους λόγους 
για τους οποίους δίνουν συνέντευξη. Όι μαθητές εκ-
παιδεύονται στη διεξαγωγή συνεντεύξεων με ιδιαί-
τερη προσοχή στο να διεξάγουν συνεντεύξεις που 
δεν προκαλούν ενόχληση ή βλάβη στον ερωτώμενο: 
διδάσκονται να ακούν τον ερωτώμενο, μαθαίνουν 
να σέβονται την ανωνυμία του, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά, και να απέχουν από εξαναγκασμό των 
ερωτηθέντων να απαντήσουν σε ευαίσθητες ερωτή-
σεις - όλα βασίζονται στην τήρηση των προδιαγρα-
φών άνεσης του συνεντευξιαζόμενου.

Μόλις συγκεντρωθούν οι ιστορίες για τον πόλεμο 
στην Κροατία τη δεκαετία του 1990, οι μαθητές με-
ταδίδουν τις γνώσεις τους σε μαθητές δημοτικών 
σχολείων, ηλικίας 13 έως 14 ετών, σε γειτονικές 
πόλεις που επηρεάστηκαν από τον πόλεμο που έγινε 
σε κροατικό έδαφος. Δημιουργούν μια έκθεση φω-
τογραφίας για να τη δουν μαθητές, καθηγητές και 
μέλη της οικογένειας στο άλλο σχολείο, και επίσης 
λειτουργούν ως ξεναγοί για την έκθεση. Κατά τη δι-
άρκεια της προετοιμασία του προγράμματος και της 
έρευνας για τον πόλεμο, οι μαθητές μερικές φορές, 
κατά την κρίση τους, φέρνουν φωτογραφίες ή άλλα 
αντικείμενα από εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, αφού 
συλλέξουν ιστορίες, επιλέγουν οι ίδιοι πού πρέπει 
να εστιάσουν όταν αφηγούνται την ιστορία του πολέ-
μου. Κάποιοι, για παράδειγμα, μίλησαν για τη χρήση 
των αθλητικών παπουτσιών Converse All Stars για 
να αναφερθούν στις εμπειρίες των εφήβων στρατι-
ωτών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μιλώντας για 
την κύρια πηγή νερού στην πόλη, οι μαθητές μίλησαν 
για τη ζωή χωρίς νερό και ρεύμα όταν οι πόλεις στην 
Κροατία βρίσκονταν υπό πολιορκία.

Πριν επισκεφτούν τα δημοτικά σχολεία, οι μαθητές 
εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται στη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τις πόλεις στις οποίες 
βρίσκονται τα δημοτικά σχολεία. Έπίσης διδάσκο-
νται να εντοπίζουν κοινωνικά θέματα που δεν αντι-
μετωπίζονται ανεπαρκώς. Στη συνέχεια ζητείται 
από τους μαθητές να συγκεντρώσουν χρήματα για 
συλλόγους και ΜΚΌ που εργάζονται για την αντιμε-
τώπιση τέτοιων κοινωνικών ζητημάτων. Τα χρήματα 
συγκεντρώνονται από «πωλήσεις εισιτηρίων για την 
έκθεση (εθελοντικές δωρεές). Όργανώνουν επίσης 
μια συλλογή από τρόφιμα ή προϊόντα που μπορούν 
να δωθούν σε οργανώσεις που τα χρειάζονται. Στο 
παρελθόν έχουν πουλήσει κέικ και αναμνηστικά στην 
κεντρική πλατεία της πόλης και μέσα στο σχολείο, 
για παράδειγμα. Στο Gimnazija Vladimira Nazora, οι 
μαθητές συγκεντρώνουν χρήματα για τις οικογένειες 
που έχουν ανάγκη στο Βούκοβαρ, την πιο κατεστραμ-
μένη πόλη της Κροατίας κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου στα Βαλκάνια, και για την Vukovarski Leptirići, 
μια ένωση που βρίσκεται στο Βούκοβαρ και η οποία 
υποστηρίζει παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Στα δημοτικά σχολεία, οι μαθητές του λυκείου οργα-
νώνουν εργαστήρια και δραστηριότητες όπου διδά-
σκουν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, με την υπο-
στήριξη των δασκάλων, χρησιμοποιώντας την τέχνη 
για να συλλέξουν ιστορίες ανθρώπων και αναμνήσεις, 
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και να δημιουργήσουν εκθέσεις που αντιμετωπίζουν 
σύνθετα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα 
τις ζωές τους. Τα εργαστήρια και οι διαλέξεις που 
δίνονται από μαθητές γυμνασίου ποικίλλουν και εξαρ-
τώνται από τα χαρακτηριστικά των σχολείων και των 
τόπων που επισκέπτονται. Ωστόσο, η βασική προσέγγι-
ση συνεπάγεται την εξοικείωση με τα διάφορα στάδια 
δημιουργίας της έκθεσης. Αφού μιλήσουν με μαθητές 
δημοτικού για το τι θα ήθελαν να δημιουργήσουν ως 
έκθεση, διδάσκουν στους μαθητές του δημοτικού τα 
βασικά της φωτογραφίας, πώς να είναι ξεναγοί σε 
μια έκθεση κ.λπ. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε μαθητής 
δημοτικού σχολείου μπορεί, με τη βοήθεια ενός μεγα-
λύτερου μέντορα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
συμβάλλει στην έκθεση με τον δικό του τρόπο-από το 
σχέδιο μέχρι το τραγούδι στα εγκαίνια της έκθεσης, 
μέχρι τη συγγραφή ομιλιών για τα αντικείμενα ή την 
ιστορίες που εκτίθενται. Σε αντάλλαγμα, τα παιδιά του 
δημοτικού σχολείου οργανώνουν ένα πάρτι καλωσο-
ρίσματος, ένα γεύμα και μια ξενάγηση στο δημοτικό 
σχολείο και στη γειτονιά που βρίσκεται.

Στόχοι: 
Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στο να

Βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύ-
τερα τον τρόπο αντιμετώπισης σύνθετων ζητη-
μάτων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή 
τους και τις οικογένειές τους μέσα από την τέχνη.

Ένισχύσει τη διαπολιτισμική ικανότητα και ευ-
αισθητοποίηση των μαθητών δημιουργώντας 
ευκαιρίες για αυτούς να αλληλεπιδράσουν με 
μαθητές από διαφορετικά υπόβαθρα.

Βοηθήσει τους μαθητές να αναλογιστούν τις ηθι-
κές τους αξίες και να τους δείξει πώς μπορούν 
να συνεισφέρουν στο να κάνουν τον κόσμο ένα 
καλύτερο μέρος.

Βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις ερευ-
νητικές τους δεξιότητες, τις δεξιότητες διαχεί-
ρισης έργων και τις δεξιότητες διδασκαλίας/
εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα τους διδάσκει τις 
ηθικές διαστάσεις της διεξαγωγής έρευνας.

Συνεργασίες

Για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας απαιτού-
νται συνεργασίες με τις τοπικές αρχές και τα σχο-
λεία. Μέχρι ένα βαθμό ο εντοπισμός των σχολείων 
πραγματοποιείται από τους δασκάλους που ηγούνται 
του έργου. Προσπαθούν να βρουν ποια δημοτικά σχο-
λεία μπορεί να ενδιαφέρονται στο να δεχτούν τους 

μαθητές από το Gimnazija Vladimira Nazora για να 
μοιραστούν τη δουλειά και τις εμπειρίες τους. Το 
Gimnazija Vladimira Nazora βασίζεται στην υποστή-
ριξη των ντόπιων αρχών για τη χρηματοδότηση των 
εξόδων ταξιδιού και διαμονής για τα ταξίδια των 
μαθητών δημοτικού σχολείου στις πόλεις που είναι 
κοντά στο Ζαντάρ. Ό χώρος και τα υλικά που χρειά-
ζονται για την έκθεση παρέχονται από το σχολείο.

Μαθητές-στόχοι και εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας, όλοι οι 
μαθητές στο 4ο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης, ηλικίας 15 έως 18 ετών, αναμένεται να πραγ-
ματοποιήσουν έρευνα για τον πόλεμο στην Κροατία 
και να διεξάγουν συνεντεύξεις με την οικογένεια 
και τους συγγενείς που πιστεύουν ότι έχουν κάτι να 
συνεισφέρουν. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι 
εντελώς εθελοντικές και οι μαθητές συμμετέχουν 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τη δέσμευσή τους.

Διαδικασία

Η διαδικασία ξεκινά με τους δασκάλους να ρωτούν 
τους μαθητές για τα ενδιαφέροντά τους, αν θα ήθε-
λαν να δημιουργήσουν την έκθεση, να παρουσιάσουν 
τη δουλειά τους σε μικρούς μαθητές στα δημοτικά 
σχολεία και να πραγματοποιήσουν έρανο για τα δη-
μοτικά σχολεία. Όι δάσκαλοι ιστορίας του Gimnazija 
Vladimira Nazora στη συνέχεια προσφέρονται ως εθε-
λοντές για τα επόμενα στάδια της έρευνας. Λειτουρ-
γούν ως μέντορες και συντονιστές για τους μαθητές. 
Μόλις δημιουργηθεί η έκθεση, οι δάσκαλοι με τους 
μαθητές αναπτύσσουν και εφαρμόζουν ένα σχέδιο 
διδασκαλίας των μαθητών του δημοτικού σχολείου 
σχετικά με την ιστορία της πόλης τους μέσα από τις 
ιστορίες της έκθεσης.

Γιατι ειναι αποτελεσματικη αυτη η 
πρωτοβουλια;
Αυτή η πρωτοβουλία είναι αποτελεσματική γιατί:

• Βοηθά τους μαθητές να συζητήσουν ευαίσθητα 
και ταμπού θέματα όπως ο πόλεμος και οι κοι-
νωνικές και συναισθηματικές του συνέπειες, 
όχι μόνο με άλλους νεότερους μαθητές, αλλά 
και με τους δασκάλους, τους γονείς και άλλους 
μέλη της κοινότητας. Έπιτρέπει στους μαθητές 
να εξερευνήσουν τις δικές τους σκέψεις και συ-
ναισθήματα για το συνέπειες του πολέμου και 
το είδος της μάθησης που τέτοιες εργασίες δη-
μιουργούν.



70

ΈΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΈΓΧΈΙΡΙΔΙΌ ΓΙΑ ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΌΥΣ ΣΤΙΣ 
ΈΜΠΝΈΥΣΜΈΝΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΌΥ ΠΡΌΛΑΜΒΑΝΌΥΝ ΤΗΝ 
ΠΡΌΩΡΗ ΣΧΌΛΙΚΗ ΈΓΚΑΤΑΛΈΙΨΗ ΣΈ ΠΌΛΥΠΌΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 
ΈΚΠΑΙΔΈΥΤΙΚΑ ΠΈΡΙΒΑΛΛΌΝΤΑ ΣΤΗΝ ΈΥΡΩΠΗ

• Διατηρεί τους μαθητές συνδεδεμένους με το 
σχολείο και τη μάθηση δίνοντας τους ευθύνες 
και επίσης παρέχοντάς τους εργαλεία και δε-
ξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για 
δια βίου μάθηση.

• Αποτελεί ευκαιρία για τους μαθητές να γίνουν 
φίλοι με συνομηλίκους από άλλες τάξεις.

• Ένισχύει τον δεσμό μεταξύ μαθητών και δασκά-
λων, αφού οι δάσκαλοι λειτουργούν ως υπο-
στηρικτές και συντονιστές. Έπίσης, οι μαθητές 
έχουν την ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί με 
δασκάλους και άλλους μαθητές κατά τη διάρ-
κεια των εκδρομών σε άλλα σχολεία.

• Προωθεί τη συμμετοχή των γονέων στις δρα-
στηριότητες των μαθητών, καθώς οι γονείς 
όχι μόνο μπορούν να μοιραστούν τις ιστορίες 
τους με τα παιδιά τους και να τα βοηθήσουν να 
επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους που 
μπορεί να θέλουν να τα μοιραστούν επίσης τις 
εμπειρίες τους, αλλά μπορούν επίσης να δουν 
το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας με το 
να επισκεφτούν την έκθεση και να μοιραστούν 
τις απόψεις τους. 

• Ένισχύει την κατανόηση των μαθητών σχετικά 
με το ρόλο τους στον κόσμο ως παράγοντες 
αλλαγής και τον τρόπο με τον οποίο οι δράσεις 
τους μπορούν να συμβάλουν στο να γίνει ένα κα-
λύτερο μέρος.

• Βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν περαιτέρω 
τις δεξιότητές τους στην έρευνα και τη διαχεί-
ριση έργων.

Σε ποια πλαισια μπορει να 
πραγματοποιηθει αυτη η 
πρωτοβουλια;
Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
όπου υπάρχει ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα και 
όπου οι δάσκαλοι δεσμεύονται να κάνουν τη μάθηση 
ζωντανή. Κατά την υλοποίηση αυτής της πρωτοβου-
λίας οι μαθητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατά 
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους στα βήματα 
και τη νοοτροπία διεξαγωγής της έρευνας και των 
συνεντεύξεων. Όι δάσκαλοι εισάγουν εργασίες σε 
διαφορετικά στάδια οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν 
τους μαθητές να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιό-
τητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτής 

της πρωτοβουλίας. Για παράδειγμα, οι δάσκαλοι 
μπορούν να ζητήσουν από τους μαθητές να βγάλουν 
φωτογραφίες, να γράψουν μια σύντομη περιγραφή 
της εικόνας και, στη συνέχεια, να την εισάγουν σε 
ένα εργαστήριο όπου το οι εικόνες τυπώνονται και 
συγκεντρώνονται σε έκθεση. Μόλις ολοκληρωθούν 
οι συνεντεύξεις και η απομαγνητοφώνησή τους, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν από τους μαθη-
τές να δημιουργήσουν μια παρουσίαση για τον πόλεμο 
στα Βαλκάνια, να γράψουν ένα σημείωμα για το πώς 
πήγαν οι συνεντεύξεις και επίσης τα βασικά θέματα 
που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
Έπιπλέον εργαστήρια από καθηγητές, όπου καθοδη-
γούν τους μαθητές στην οργάνωση της συγκέντρω-
σης χρημάτων, που προετοιμάζουν τις επισκέψεις 
στα δημοτικά σχολεία και το πώς να είναι προετοιμα-
σμένοι μπορούν να πραγματοποιηθούν. Όι δάσκαλοι 
μπορούν επίσης να ζητήσουν από τους μαθητές να 
ολοκληρώσουν μια εργασία όπου προετοιμάζουν 
μια παρουσίαση σχετικά με τη δουλειά τους για να 
τη δείξουν σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Τέλος, 
κατά το τελευταίο στάδιο, οι μαθητές μπορούν να 
κληθούν να γράψουν ένα χαρτί σκέψεων όπου περι-
γράφουν τις εμπειρίες τους στα δημοτικά σχολεία 
και αναλογίζονται τι έχουν μάθει από αυτές τις επι-
σκέψεις στα δημοτικά σχολεία.

Πως μπορει να αξιολογηθει 
καλυτερα αυτη η πρωτοβουλια;
• Να πάρουν συνέντευξη από μαθητές σχετικά με 

τη σημασία της απόκτησης ιστορικών δεδομέ-
νων για μια πόλη.

• Να αξιολογήσουν την κατανόηση των μαθητών 
σχετικά με την εργασία και τη σχετιζόμενη δι-
αδικασία παρουσιάζοντας τους στόχους τους 
στην τάξη.

• Να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά των μαθη-
τών κατά την ώρα του μαθήματος ενώ εκτε-
λείται η πρωτοβουλία και να καταγράψουν το 
επίπεδο συμμετοχής τους.

• Να χρησιμοποιήσουν μια λίστα ελέγχου για να 
εξερευνήσουν τις απόψεις των μαθητών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο τέλος της 
πρωτοβουλίας ώστε να αξιολογήσουν τις γνώ-
σεις των μαθητών, καθώς και τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά τους σχετικά με την αντιμε-
τώπιση ενός τόσο δύσκολου θέματος.
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• Να ζητήσουν από τους μαθητές να αξιολογή-
σουν μόνοι τους τη δική τους μάθηση και το επί-
πεδο συμμετοχής τους.

• Να οργανώσουν μια συνάντηση με τους εμπλε-
κόμενους δασκάλους για να προσδιορίσουν τι 
πήγε καλά, τι θα μπορούσε να βελτιωθεί και 
πώς να παρακινήσουν άλλους εκπαιδευτικούς 
να πραγματοποιήσουν αυτήν την πρωτοβουλία 
στις τάξεις τους.

• Να εξετάσουν τους μαθητές που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα, τόσο πριν όσο και μετά από 
αυτό, για να δουν τις γνώσεις που απέκτησαν 
για την ιστορία της περιοχής που μελέτησαν 
και έγραψαν σχετικά με αυτή.

• Να κάνουν φυσικές ή διαδικτυακές συναντή-
σεις με γονείς των οποίων τα παιδιά συμμετεί-
χαν στην πρωτοβουλία, να ενισχύσουν τις σχέ-
σεις μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας.

• Να αναφέρουν τα επίπεδα ικανοποίησης από 
την παρακολούθηση αλλαγών στις συμπεριφο-
ρές των μαθητών στο σπίτι, με μια λίστα ελέγ-
χου που παρέχεται από το σχολείο και κοινο-
ποιείται στους δασκάλους.

Όι γονείς μπορούν επίσης να αντιδράσουν στις εμπει-
ρίες των παιδιών τους:

• Με το να παρουσιάζονται οι μαθητές στους γο-
νείς και σε άλλους σε μια συνάντηση, για παρά-
δειγμα μιλώντας για τα τυχαία πράγματα που 
ανακάλυψαν ενώ δεν τα περίμεναν και όσα πε-
ρίμεναν αλλά δεν βρήκαν.

• Συμμετέχοντας/παρατηρώντας τα παιδιά τους 
να συλλέγουν ιστορίες και να λειτουργούν ως 
ξεναγοί στην έκθεση, επίσης γράφοντας τις σκέ-
ψεις τους σε βιβλίο επισκεπτών της έκθεσης.

• Κάνοντας φυσικές ή διαδικτυακές συναντήσεις 
με άλλους γονείς των οποίων τα παιδιά συμμε-
τείχαν στο πρωτοβουλία, για την ενίσχυση των 
σχέσεων μεταξύ σχολείου και οικογενειών.

• Υποδεικνύοντας σε ποιο βαθμό έχουν παρατη-
ρήσει αλλαγές στις συμπεριφορές των παιδιών 
στο σπίτι, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας μια 
λίστα ελέγχου που παρέχεται από το σχολείο 
και κοινοποιείται στους δασκάλους.

Πως μπορει να χρησιμοποιηθει αυτη 
η πρωτοβουλια απο αλλα σχολεια και 
δασκαλους στην ευρωπη (και αλλου);
• Aυτή η πρωτοβουλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε άλλα σχολεία για να βοηθήσει τους μαθητές 
να προβληματιστούν και να ασχοληθούν με τα 
δύσκολα και πολύπλοκα ζητήματα που επηρε-
άζουν τις ζωές, τις οικογένειες και τις κοινω-
νίες τους. Μαθαίνουν να συμμετέχουν μέσω 
έρευνας, ασκήσεων στοχασμού και δημιουργία 
έκθεσης. Αυτά δεν χρειάζεται απαραίτητα να 
συνδέονται με ιστορίες πολέμου, αλλά μπορούν 
επίσης να ασχοληθούν με άλλα σύνθετα θέμα-
τα για τα οποία οι μαθητές ενδιαφέρονται (π.χ. 
ρατσισμός, φτώχεια, διακρίσεις, αποκλεισμός, 
στερεότυπα, φύλο).

• Η πρωτοβουλία μπορεί να αναπαραχθεί σε διά-
φορα πλαίσια, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδι-
ασμό. Κάθε στάδιο της πρωτοβουλίας χρειάζε-
ται υποστήριξη και επαρκή προσοχή.

• Αυτή η πρωτοβουλία θα είναι ελκυστική για εκ-
παιδευτικούς που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν 
καλύτερα τους μαθητές τους και την κοινότητα.

• Όι δάσκαλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι 
να αντιμετωπίσουν περίπλοκα και κατά και-
ρούς αμφιλεγόμενα θέματα και τα συναισθή-
ματα που μερικές φορές μπορεί να προκύψουν. 
Η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση της ποικι-
λομορφίας στην τάξη και την κοινωνία βοηθά 
τους εκπαιδευτικούς να προβλέψουν πιθα-
νές προκλήσεις και τους επιτρέπει να κάνουν 
πλήρη εκπαιδευτική χρήση της πολυπλοκότη-
τας της τάξης και της κοινωνίας.

• Όι δάσκαλοι πρέπει επίσης να ξέρουν πώς να 
δίνουν ακριβείς και σαφείς οδηγίες στους μα-
θητές, να έχουν καλές δεξιότητες διαχείρισης 
έργου και συντονισμού και έχουν την ικανότητα 
να εκπαιδεύουν τους μαθητές τους για να διδά-
ξουν τους νεότερους συνομηλίκους τους.
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Ποιες ειναι οι προκλησεις που 
πρεπει να ξεπερασθουν κατα τη 
διεξαγωγη αυτης της πρωτοβουλιας;
• Η πρωτοβουλία απαιτεί χρόνο και πόρους σε μια 

μερικές φορές πολύ γεμάτη σχολική μέρα. Μπο-
ρεί να υπάρχουν πιέσεις για να τηρηθεί αυστηρά 
το καθιερωμένο πρόγραμμα σπουδών. Η υπο-
στήριξη της ηγεσίας του σχολείου είναι βασι-
κή. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιεί η σχολική 
κοινότητα ότι οι μαθητές αποκτούν ένα σύνολο 
ικανοτήτων που θα ωφελήσουν τόσο τη σχολική 
μάθηση όσο και τη διά βίου τους μάθηση.

• Έπειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία που 
διαρκεί ένα χρόνο και είναι βασισμένη στον 
εκπαιδευτικό, απαιτεί τη δέσμευση των εκ-
παιδευτικών που είναι πρόθυμοι να τη συντο-

νίσουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Σημαίνει 
επίσης ότι οι δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν 
πώς να παρακινήσουν τους μαθητές και να τους 
κρατήσουν δεσμευμένους στη διαδικασία. Αυτή 
η πρωτοβουλία απαιτεί οι δάσκαλοι να έχουν 
πολλαπλές ικανότητες. Ως εκ τούτου, μπορεί 
να είναι δύσκολο να βρεθούν εκπαιδευτικοί 
πρόθυμοι να πραγματοποιήσουν αυτή την πρω-
τοβουλία από μόνοι τους. Η υποστήριξη από την 
ηγεσία του σχολείου είναι απαραίτητη. Μπορεί 
να είναι χρήσιμο να ρυθμίσετε μια συντονιστική 
ομάδα εκπαιδευτικών που μπορεί να βοηθήσει 
σε διάφορες πτυχές αυτής της πρωτοβουλίας.

• Αυτή η πρωτοβουλία απαιτεί κάποια χρηματοδό-
τηση. Όταν τα σχολεία δεν μπορούν να καλύψουν 
το επιπλέον κόστος, μπορούν να συνεργαστούν 
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με τις τοπικές αρχές που θα μπορούσαν να χρη-
ματοδοτήσουν μέρος της πρωτοβουλίας και να 
βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να βρουν δημο-
τικά σχολεία πρόθυμα να καλέσουν τους μαθη-
τές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

• Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που θέλουν να αναλάβουν αυτή την πρωτοβου-
λία θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα δημοτικά 
σχολεία και τους δασκάλους τους ως ίσους - 
αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

• Όταν ισχύουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί, όπως 
κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, 
υπάρχουν περισσότερες προκλήσεις που πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν. Αυτή η πρωτοβουλία 
μπορεί να προσαρμοστεί σε ψηφιακή μορφή 
στο πλαίσιο του lockdown και σε περιορισμούς 
κινητικότητας. Μπορεί να ζητηθεί από τους 

μαθητές να συλλέξουν ιστορίες διαδικτυακά. 
Η έκθεση μπορεί να αλλάξει σε ψηφιακή μορφή 
και να κοινοποιηθεί στον ιστότοπο του σχολεί-
ου. Όι συναντήσεις με μαθητές από διαφορετι-
κά σχολεία μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλε-
κτρονικά και αυτό μπορεί να συντονιστεί από 
τους δασκάλους. Έναλλακτικά, όταν υπάρχει 
έλλειψη ψηφιακών πόρων για τη διευκόλυνση 
συναντήσεων μεταξύ μαθητών διαφορετικών 
σχολεία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέ-
ξουν τη δυνατότητα αναβολής των εκδρομών 
στα δημοτικά σχολεία μέχρι αυτό να γίνει ξανά 
δυνατό. Η χρήση ψηφιακής μορφής βοηθά τους 
μαθητές να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δε-
ξιότητες και τους κρατά αφοσιωμένους μέσω 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.



10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ 
ΝΕΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
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10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ 
ΝΕΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Η πανδημία του COVID-19 και οι επακόλουθοι κοινω-
νικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν από τις αρχές 
άλλαξαν σημαντικά το σχολείο όπως το γνωρίζου-
με εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα, κάτι το οποίο 
έχει επηρεάσει μαθητές, οικογένειες, σχολεία και 
κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Σε καμία άλλη στιγμή 
η φυσική απουσία των μαθητών από τις τάξεις δεν 
απαίτησε καινοτόμες στρατηγικές για την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση που με τη σειρά τους απαιτούσαν 
όχι μόνο αναβάθμιση και πρόσβαση σε εξοπλισμό 
ICT, υποδομή και κατάρτιση, αλλά και ανάπτυξη 
συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης για τους 
επιβαρυμένους δασκάλους και γονείς που προσπα-
θούν να διεξάγουν αποτελεσματική εκπαίδευση στο 
περιβάλλον του σπιτιού. Η σημασία της ψηφιακής 
μάθησης, η οποία ήδη ήταν σε ανάπτυξη πριν από 
την COVID-19, έχει επιταχυνθεί. Κάθε συζήτηση για 
την αποδέσμευση από το σχολείο και την ESL στη 
μετα-COVID-19 περίοδο θα επηρεαστεί από τη νέα 
πραγματικότητα

Το πόσο αποτελεσματικά οι δάσκαλοι και οι υπεύθυ-
νοι χάραξης πολιτικής θα επινοήσουν λύσεις για τη 
διατήρηση των μαθητών στα σχολεία ενισχύοντας 

την εκπαιδευτική τους εμπειρία και τις ευκαιρίες 
τους θα εξαρτηθεί από τα είδη σχεδίων δημιουργικής 
δράσης που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν για να υπο-
στηρίξουν τόσο τους γονείς όσο και τους μαθητές 
σχετικά με τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης. Διαφορετικά, η απώλεια της εκπαίδευσης 
θα έχει συνέπειες γενεών.

Περισσότερο από ποτέ, η εκπαιδευτική πρακτική 
χρειάζεται να προετοιμάσει τους μαθητές να αντα-
ποκριθούν σε παγκόσμια ζητήματα, κάποια από τα 
οποία είναι οι πανδημίες, η κλιματική αλλαγή, η μα-
ζική μετανάστευση των ανθρώπων και οι πολιτικές 
αναταραχές. Για να ενθαρρύνουν τη μάθηση και τη 
δέσμευση, οι μαθητές χρειάζονται συστήματα υπο-
στηρικτικής φροντίδας που δημιουργούν στενές 
προσωπικές σχέσεις με τους δασκάλους και μετα-
ξύ τους.

Όι προληπτικές πρακτικές και πρωτοβουλίες που 
αναπτύχθηκαν σε αυτό το εγχειρίδιο και δοκιμά-
στηκαν στα σχολεία που επισημαίνονται σε αυτά τα 
κεφάλαια έχουν ως στόχο τη δημιουργία αμοιβαί-
ας ηθικής φροντίδας για την τόνωση της μάθησης 
και ως εκ τούτου τη δημιουργία κινήτρων για τους 
μαθητές ώστε να παραμείνουν στο σχολείο. Έίναι η 
ειλικρινής μας ελπίδα ότι σας έχουμε προσφέρει 
επαρκή εργαλεία, οδηγίες και αντιληπτικές και χρή-
σιμες πρακτικές ώστε να συμβαίνει αυτό τώρα αλλά 
και στα επόμενα χρόνια.



11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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43.  González - Rodríguez, D. Viera, M. J. and Vidal, J. (2019).Factors that influence early school 
leaving : a comprehensive model. Educational Research, 61(2), 214-230.

Παράρτημα Α: Μη ακαδημαϊκοί παράγοντες ESL (Προσαρμοσμένο από González-Rodríguez et al., 2019)43

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Γένος Όι άντρες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ESL από τις γυναίκες

Όι γυναίκες έχουν υψηλότερο κίνδυνο ESL σε σχέση με τους άνδρες 
σε χώρες της Νοτιοανατολικής Έυρώπης

Τα στερεότυπα φύλου και ο πολιτισμός επηρεάζουν τις εκπαιδευ-
τικές προσδοκίες των αντρών και των γυναικών

Διαταραχές ή σύνδρομα Διαταραχές γενικευμένου άγχους 

Κοινωνική φοβία

Αυτοκτονικός ιδεασμός, διαταραχές διάθεσης, ειδικές μαθησιακές 
διαταραχές, ελλειμματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα, 
διαταραχές συμπεριφοράς, εναντιωματική προκλητική διαταραχή, 
αντικοινωνική προσωπικότητα, εμβρυϊκές διαταραχές αλκοολικού 
φάσματος .

Ατομικό Έπίπεδο Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

Χαμηλό κίνητρο

Χαμηλή αυτοπεποίθηση

Αίσθημα κατωτερότητας

Αυτο-ήττα

Αντικοινωνικός

Προβλήματα υγείας Σωματικά παράπονα (πονοκέφάλοι και πόνοι στο στομάχι)

Σοβαρές ασθένειες

Χρήση/κατάχρηση ουσιών Κάνναβη

Νικοτίνη

Κοκαΐνη

Αλκοόλ

Άλλα παράνομα ναρκωτικά, αμφεταμίνες, γενικά φάρμακα, μη ιατρική 
χρήση της ιατρικής συνταγής

Έπίθεση Λεκτική και σωματική

Νομικά ζητήματα Προβλήματα με το νόμο

Νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τα έγγραφα και το μετανα-
στευτικό καθεστώς
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ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Πρόωρες Σχέσεις Έφηβική εγκυμοσύνη

Έφηβοι γονείς

Σεξουαλική και παιδική κακοποίηση

Έργασία Έργασία πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα 

Μεγαλύτερο άγχος στη δουλειά, βοήθεια στην οικογενειακή εργασία

Το δέλεαρ των ελκυστικών μισθών για τους νέους που είναι ακόμα 
στην εκπαίδευση.

Γονείς (χαμηλό εισόδημα, χαμη-
λό πολιτισμικό και ανθρώπινο 
κεφάλαιο, προβλήματα υγείας, 
ψυχολογική διάθεση και νομικά 
ζητήματα)

Χαμηλό εισόδημα ή χαμηλό εισόδημα σε συνδυασμό με οικογενειακή 

αναστάτωση

Απασχόληση γονέων

Υλικό διαθέσιμο στα σπίτια

Γονείς με ασταθείς ή πολλαπλές δουλειές

Μορφωτικό επίπεδο του καθενός από τους γονείς και φιλοδοξίες 
εργασίας που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους

Πολιτιστικό κεφάλαιο γονέων για τα παιδιά τους

Θέματα νομικής υγείας των γονέων

Γονική ψυχική ασθένεια

Κοινωνικο-ψυχολογική υγεία των γονέων

Όικογενειακό περιβάλλον Γονική κατάχρηση ουσιών

Η κινητικότητα των νοικοκυριών (π.χ.μετανάστευση)

Συζυγική διχόνοια

Μονογονεϊκά νοικοκυριά

Όικογενειακή σύγκρουση

Περιορισμένο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των παιδιών

Γονική υποστήριξη ή ενασχόληση

Παιδική κακοποίηση πειθαρχίας

Σωματική τιμωρία

Ασυνεπής γονική επιβολή

Γονική απόρριψη

Περιορισμένη οικογενειακή υποστήριξη

Πρακτικές γονικής μέριμνας

Αντιγραφή συμπεριφορών
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ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Κοινωνικοπολιτιστικοί παρά-
γοντες που σχετίζονται με την 
οικογένεια

Μεταναστευτική κατάσταση

Συγκρούσεις στην κουλτούρα μεταξύ των γενεών

Έθνοτικό και φυλετικό υπόβαθρο

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ

Χαρακτηριστικά των φίλων Κοινωνικές διακρίσεις

Μη δημοφιλείς

Δεν ενδιαφέρονται για το σχολείο ή παράτησαν το σχολείο

Κακοί βαθμοί

Χωρίς σχέδια για πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Αρνητική επιρροή

Αποσυνδεδεμένοι

Αρνητικές φιλίες μεταξύ συνομηλίκων ή ομάδων

Απουσιάζουν από το σχολείο

Χρησιμοποιεί μη ιατρικά συνταγογραφούμενα φάρμακα ή παράνομα 
ναρκωτικά

Παράρτημα Β: Σχολικοί παράγοντες ESL , Προσαρμογή από González-Rodríguez et al., (2019) 

ΜΑΘΗΤΕΣ

Ακαδημαϊκή επίδοση Χαμηλή απόδοση γενικά

Έλλειψη συμμετοχής και ενδιαφέροντος για τα μαθήματα

Έπανάληψη τάξης

Μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, που έχουν κοπεί

Κακές εκτελεστικές λειτουργίες

Δεν του αρέσει να δουλεύει σκληρά στο σχολείο

Συμπλήρωση μηδέν ωρών εργασίας ανά εβδομάδα

Χαμηλές μαθησιακές δεξιότητες στα μαθηματικά, στα Αγγλικά και 
στην ανάγνωση

Χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση στις εξετάσεις στο τέλος του 
γυμνασίου

Ικανοποίηση Ικανοποιημένος με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή όχι
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ΜΑΘΗΤΕΣ

Έπαναλαμβανόμενες απουσίες Aπουσίες γενικά, επαναλαμβανόμενες απουσίες

Παράβλεψη μαθημάτων με μεικτή παρακολούθηση

Πλήρης απουσία κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου της σχολι-
κής χρονιάς

Πλήρης απουσία από το σχολείο για ένα εκτεταμένο χρονικό διά-
στημα

Φοίτηση στο σχολείο που συνοδεύεται από περίοδο μη προσέλευσης

Έπανειλημμένη κακή συμπεριφορά το πρωί για αποφυγή του σχο-
λείου

Έπαναλαμβανόμενη καθυστέρηση το πρωί

Χαμηλή συμμετοχή Ό μαθητής δεν συμμετέχει ή δείχνει χαμηλή συμμετοχή σε προ-
γράμματα και εξωσχολικές δραστηριότητες

Ωριμότητα Χαμηλός βαθμός ωριμότητας σε σχέση με την ομάδα των συνομη-
λίκων του/της

Γλώσσα Ανισότητες που συνδέονται με τη γλώσσα. Η γλώσσα διδασκαλίας 
δεν είναι η μητρική γλώσσα

Κινητικότητα Ό μαθητής έχει αλλάξει σχολεία ή χώρες

ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

Αλληλεπίδραση με συμμαθητές 
σχολείου ή τάξης

Ό μαθητής δεν έχει πολλούς φίλους στο σχολείο, απορρίπτεται 
από άλλους, τον αποφεύγουν ή δεν είναι δημοφιλής

Έχει αντικοινωνική συμπεριφορά
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ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Χαρακτηριστικά δασκάλου Αριθμός μαθητών ανά δάσκαλο

Ό δάσκαλος χαρακτηρίζει τους μαθητές ως διασπαστικούς στην 
τάξη

Χαμηλά προσόντα, έλλειψη εμπειρίας και προ-και μετά την εκπαί-
δευση σε θέματα διαφορετικότητας, ένταξης και παιδαγωγικής

Η παιδαγωγική προσέγγιση του δασκάλου δεν είναι ο καταλληλό-
τερος για την ομάδα των μαθητών που διδάσκει

Η στάση του δασκάλου

Ό δάσκαλος δεν περιμένει από τους μαθητές να αποφοιτήσουν και 
να είναι επιτυχημένοι

ΣΧΟΛΕΙΟ

Όργάνωση & Πολιτικές Σχολικές πολιτικές και κανονισμοί

Δομική οργάνωση

Πρόσληψη προσωπικού και εκπαιδευτικών

Δηλωμένη αποστολή και όραμα του σχολείου

Πολιτικές για τις απουσίες, τους βαθμούς, τη διατήρηση βαθμών,

τη σχολική συμπεριφορά

Λειτουργία κτιρίου και εγκαταστάσεις

Τοποθεσία Σχολείου Απόσταση από το σχολείο

Σχολείο που βρίσκεται σε φτωχή περιοχή

Σχολείο σε απροστάτευτες περιοχές (έγκλημα, ερειπωμένα κτίρια, 
κλπ.)

Σχολικό περιβάλλον (φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον με έννοι-
ες σεβασμού και αποδοχής)

Κακό σχολικό περιβάλλον (αρνητικές συμπεριφορές, επιδείξεις 
βίας)

Κοινωνικό-οικονομική σύνθεση του μαθητικού σώματος

Υψηλή αναλογία του μαθητικού σώματος σε σχέση με το προσωπικό 
του σχολείου

Σχολικοί Πόροι Περιορισμένοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι του σχολείου

Έλλειψη σχολικού πρωινού ή γευμάτων

Περιορισμένο προσωπικό για τις σχολικές εγκαταστάσεις

Περιορισμένοι υλικοί πόροι στο σχολείο (αίθουσες, εγκαταστάσεις 
παιδικής χαράς κ.λπ.)

Απουσία ή περιορισμένα σχολικά γεύματα
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