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ΕΙΑΓΨΓΗ  
Σο πρόγραμμα KEEP ON ςτοχεύει ςτον εμπλουτιςμό τησ επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ των 

εκπαιδευτικών τησ τϊξησ και των εκπαιδευτών εφοδιϊζοντϊσ τουσ με καινοτόμεσ 

προςεγγύςεισ και μεθοδολογύεσ - όπωσ η Διαλογικό Μϊθηςη ό η Αλληλοδιδακτικό - για να 

βοηθόςουν τουσ μαθητϋσ να αναλϊβουν  ϋνα ενεργό ρόλο ςτη διδαςκαλύα και ςτη διαδικαςύα 

τησ μϊθηςησ , υποςτηρύζοντϊσ τουσ ςτη δημιουργύα διαπολιτιςμικών περιβαλλόντων ςτη τϊξη 

τουσ. Αυτό θα βοηθόςει τουσ επαγγελματύεσ τησ εκπαύδευςησ να διαχειριςτούν την 

πολιτιςμικό διαφορετικότητα με ςτόχο την αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ ςτουσ 

μετανϊςτεσ και τισ ϊλλεσ εθνικϋσ μειονότητεσ όπωσ επύςησ τουσ πρόςφυγεσ και όςουσ 

αναζητούν ϊςυλο.   

Σο πρόγραμμα KEEP ON ενςωματώνει καινοτόμεσ μεθοδολογύεσ ό προςεγγύςεισ που 

ςτοχεύουν ςτην ενδυνϊμωςη των νϋων μεταναςτών και των εθνικών μειονοτότων ςε ϋννοιεσ 

που ςυνδϋονται με τον ‘εαυτό’ όπωσ ο αυτό-ϋλεγχοσ, αυτό-καθοδόγηςη, αυτό-επϊρκεια και 

κοινωνικό ταυτότητα, όπωσ επύςησ  ςτη δόμηςη ςτρατηγικών για την αντιμετώπιςη τησ 

αρνητικόσ κοινωνικόσ ταυτότητασ και την επύδραςη τησ ςυμμετοχόσ ςε μια ομϊδα ςτην αυτό- 

αξιολόγηςη.  

Σο Παιδαγωγικϐ Εγχειρύδιο του KEEP ON εύναι το τρύτο πνευματικό προώόν του προγρϊμματοσ.  

Αυτό το Παιδαγωγικό Εγχειρύδιο ςτοχεύει ςτην  εισ βϊθοσ ενημϋρωςη, ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ, 

οριςμούσ και καινοτόμουσ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ πϊνω ςτην αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ 

διαρροόσ ςτουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ. Αυτό το προώόν αναπτύςςεται πϊνω ςτο θεωρητικό 

πλαύςιο και τισ ικανότητεσ που περιλαμβϊνονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τησ κατϊρτιςησ 

(O.2). Σο Παιδαγωγικό Εγχειρύδιο θα ςασ δώςει μια βαθειϊ ματιϊ ςτα παρακϊτω:   

- Ειςαγωγό ςτη θεωρύα, τισ προςεγγύςεισ και τισ γενικϋσ αντιλόψεισ για την αντιμετώπιςη 

τησ ςχολικόσ διαρροόσ ςτουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ.   

- Εννοιολογικό γνώςη και μεθοδολογύα για εκπαιδευτικούσ τησ τϊξησ, εκπαιδευτϋσ και 

ςυμβούλουσ.  

- Παιδαγωγικϋσ προςεγγύςεισ και μεθοδολογύεσ αξιολόγηςησ.  

- Επιτυχημϋνεσ και εμπνευςμϋνεσ εμπειρύεσ ςτην αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ 

ςτουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ.   

- Επιπλϋον πληροφορύεσ, πηγϋσ και προτϊςεισ.   

Σο Παιδαγωγικό Εγχειρύδιο του KEEP ON εύναι μια  ‘ανοικτό’ Παιδαγωγικό Πηγό  ςτα Αγγλικϊ 

και ςτισ γλώςςεσ των εταύρων και η πρόςβαςη ςε αυτό γύνεται μϋςα από την ψηφιακό 

πλατφόρμα του KEEP ON ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη : http://keepon-project.eu/ 

http://keepon-project.eu/
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ A. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ, ΚΑΘΟΔΗΓΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 

 

Αυτό η θεματικό ενότητα αποτελεύται από μαθόματα πϊνω ςτισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και 

δυςκολύεσ , του μαθαύνω πώσ να μαθαύνω ,την  αυτό-ευθύνη και την  αυτό-οργϊνωςη με ςτόχο 

την παροχό χρόςιμων οριςμών, διδακτικών μεθοδολογιών, εμπνευςμϋνων εφαρμογών και 

ςχετικών προτϊςεων από εκπαιδευτικούσ που ϋχουν δουλϋψει με μετανϊςτεσ μαθητϋσ.  

Διδακτικό Ενϐτητα 1: Εκπαιδευτικϋσ Ανϊγκεσ και 

Δυςκολύεσ 
O κόςμοσ εύναι μια ςυμπεριληπτικό κοινότητα που ςχηματύζεται από ϊτομα διαφορετικού 

γϋνουσ, φυλόσ, αναγκών, ικανοτότων, αναπηριών ό δυςκολιών. Εύναι ςημαντικό για  τα παιδιϊ 

που μετϋχουν ςε αυτϋσ τισ κοινότητεσ να προετοιμαςτούν για τη ζωό τουσ ςτο ςύγχρονο 

κόςμο (Bakkaloğlu& Sucuoğlu, 2011). Εύτε εύναι μετανϊςτεσ εύτε όχι, οι μαθητϋσ πρϋπει να 

μϊθουν να ζουν ςτην κοινωνύα, να αποκτόςουν εμπειρύα και να μϊθουν τισ ςυμπεριφορϋσ που 

εύναι αποδεκτϋσ από αυτόν. ε αυτό το πλαύςιο, η ςχολικό περύοδοσ εύναι η 

προπαραςκευαςτικό φϊςη για τουσ μαθητϋσ και εύναι χρόςιμο για αυτούσ να δώςουν 

περιςςότερη ςημαςύα ςτισ ατομικϋσ διαφορϋσ. το ετερογενϋσ περιβϊλλον των 

πολυπολιτιςμικών τϊξεων ςτην Ευρώπη, τα παιδιϊ μετανϊςτεσ απειλούνται από τον κύνδυνο 

να θεωρηθούν μειονεκτούντα, τουσ λεύπει η κοινωνικό επικοινωνύα, ϋχουν να αντιμετωπύςουν 

αςύμβατεσ ςυμπεριφορϋσ  και τη ςχολικό διαρροό. Εύναι γνωςτό ότι κϊθε ϊτομο ϋχει 

διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ ακόμα και αν ϋχει μεγαλώςει ςτην ύδια κοινωνύα με 

ςυγκεκριμϋνεσ παραδόςεισ.  Αυτϊ τα ϊτομα εύναι κοινωνικϊ όντα και ϋχουν την ανϊγκη να 

γύνουν αποδεκτϊ από την κοινωνύα για να αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ γνώςεισ, δεξιότητεσ 

και ικανότητεσ που χρειϊζονται για να ζόςουν ςτο ςύγχρονο κόςμο.   
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Διαφορετικού ϊνθρωποι χρηςιμοποιούν διαφορετικϋσ λϋξεισ για να ορύςουν τη μϊθηςη ςτην 

εκπαιδευτικό ψυχολογύα. Ϊνασ από τουσ πλϋον ςυνηθιςμϋνουσ οριςμούσ εύναι ότι μϊθηςη 

εύναι η βόμα προσ βόμα διαδικαςύα κατϊ την οπούα το ϊτομο βιώνει ςυνεχεύσ εμπειρύεσ, 

αλλαγϋσ ςτη γνώςη που ϋχουν διϊρκεια, ςυμπεριφορϋσ και τρόπουσ που επεξεργϊζονται τον 

κόςμο.  Αν λϊβουμε υπόψη μασ την κατϊςταςη των μεταναςτών μαθητών εύναι ςημαντικό να 

ϋχουμε κατϊ νου ότι η μϊθηςη διευκολύνει την προςαρμογό των ατόμων ςτο νϋο περιβϊλλον. 

Ψσ εκ τούτου, η θεώρηςη των διαφορετικών χαρακτηριςτικών, δεξιοτότων και αναγκών των 

ατόμων εύναι ςημαντικό. Η μϊθηςη αναπτύςςεται μϋςα από την αλληλεπύδραςη και το 

περιβϊλλον.   

ύμφωνα με το  DSM 5 (Διαγνωςτικό και τατιςτικό Εγχειρύδιο για τισ διανοητικϋσ διαταραχϋσ 

5η ϋκδοςη) η  SLD εύναι ϋνασ τύποσ Νευροαναπτυξιακόσ Διαταραχόσ που εμποδύζει την 

ικανότητα για μϊθηςη ό τη χρόςη ςυγκεκριμϋνων ακαδημαώκών δεξιοτότων ( π.χ. ανϊγνωςη , 

γραφό, μαθηματικϊ) που εύναι η βϊςη για κϊθε ακαδημαώκό μϊθηςη. Οι μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ 

εύναι «απρόςμενεσ» ακόμα και ςε  τομεύσ που φαύνεται να μην ϋχουν πρόβλημα. Οι ενδεύξεισ 

των μαθηςιακών δυςκολιών μπορεύ να εμφανιςτούν ςτα προςχολικϊ ϋτη (π.χ. δυςκολύα ςτην 

ονομαςύα των γραμμϊτων και των αντικειμϋνων μϋτρηςησ), αλλϊ μπορούν να διαγνωςτούν 

αξιόπιςτα μόνο μετϊ την εύςοδο ςτην τυπικό εκπαύδευςη. Η   SLD αναγνωρύζεται ωσ 

διαπολιτιςμικό και χρονικό ςυνθόκη που τυπικϊ αναγνωρύζεται ςτην ενηλικύωςη, 

ενδεχομϋνωσ με πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ και αναπτυξιακϋσ αλλαγϋσ ςτον τρόπο που οι 

μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ εκδηλώνονται. Για παρϊδειγμα, ςτισ αγγλόφωνεσ χώρεσ, τα παιδιϊ 

προςπαθούν να επικοινωνούν με γρϊμματα, με όχουσ για να αποκωδικοποιόςουν τισ απλϋσ 

λϋξεισ με ακρύβεια τη ςτιγμό που οι ενόλικεσ μπορεύ να ϋχουν κατακτόςει τισ βαςικϋσ 

αποκωδικοποιητικϋσ δεξιότητεσ αλλϊ διαβϊζουν αργϊ και με δυςκολύα. Μια μαθηςιακό 

δυςκολύα μπορεύ να οφεύλεται ςε διϊφορουσ λόγουσ. Η επικοινωνύα ςχολεύου - οικογϋνειασ, τα 

μαθηςιακϊ υλικϊ και προγρϊμματα, το υπόβαθρο του μαθητό ςε ςχϋςη με τισ δυςκολύεσ ό 

κϊποια διϊγνωςη πρϋπει να ληφθεύ υπόψη. Για να αξιοποιηθούν οι μαθηςιακϋσ δυνατότητεσ 

πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν ποικύλεσ διδακτικϋσ μεθοδολογύεσ.  

Κονςτρουκτιβιςτικό  Διδακτικό Μεθοδολογύα  

Η Κονςτρουκτιβιςτικό  Διδακτικό Μεθοδολογύα εύναι γνωςτό ότι παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ την 

ευκαιρύα να ανακαλύψουν την ςχϋςεισ που ϋχουν ςημαςύα ανϊμεςα ςτισ ϋννοιεσ και τισ 

ςημαςύεσ. Με ϊλλα λόγια, η μεθοδολογύα βοηθϊ τουσ μαθητϋσ να αποδύδουν νόημα ςε 

ςυνηθιςμϋνα γεγονότα.  (D. Harne&S. Stone,1995, cited by A. Girli, 2015) Εύναι ςημαντικό να 

αναφϋρουμε ότι ο ρόλοσ του εκπαιδευτικού εύναι αυτόσ του διαμεςολαβητό που παρϋχει 

αναςτοχαςμό ςτη μϊθηςη και του δημιουργού  ατμόςφαιρασ ςτη μαθηςιακό διαδικαςύα. Η 
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Κονςτρουκτιβιςτικό  Διδακτικό Μεθοδολογύα εςτιϊζει ςτισ δεξιότητεσ  επύλυςησ πραγματικών 

προβλημϊτων λαμβϊνοντασ υπόψη τα κύνητρα και το ενδιαφϋρον του μαθητό. Εύναι 

ςημαντικό να αναφϋρουμε ότι οι παλαιϋσ αντιλόψεισ ϋχουν αντικαταςταθεύ με νϋεσ.  την 

κονςτρουκτιβιςτικό τϊξη οι μαθητϋσ εργϊζονται κυρύωσ ςε ομϊδεσ και  η μϊθηςη και η γνώςη 

εύναι διαδραςτικϋσ και δυναμικϋσ. Τπϊρχει μεγαλύτερη εςτύαςη και προςπϊθεια για εξϊςκηςη 

ςτισ κοινωνικϋσ και επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ, όπωσ επύςησ ςυνεργαςύα και ανταλλαγό ιδεών. 

Αυτό εύναι αντύθετο προσ την παραδοςιακό τϊξη ςτην οπούα οι μαθητϋσ κυρύωσ εργϊζονται 

μόνοι τουσ , η μϊθηςη επιτυγχϊνεται μϋςα από την επανϊληψη, και τα μαθηςιακϊ αντικεύμενα  

ορύζονται και καθοδηγούνται από το ςχολικό βιβλύο. Κϊποιεσ από τισ δραςτηριότητεσ που 

ενθαρρύνονται ςτισ κονςτρουκτιβιςτικϋσ τϊξεισ εύναι: 

- Ο πειραματιςμόσ : οι μαθητϋσ εκτελούν ϋνα πεύραμα ατομικϊ και ςτην ςυνϋχεια 

ςυζητούν τα αποτελϋςματα ςτην τϊξη. 

- Οι ερευνητικϋσ εργαςύεσ: οι μαθητϋσ διερευνούν ϋνα θϋμα και παρουςιϊζουν τα 

ευρόματϊ τουσ ςτην τϊξη.  

- Οι επιτόπιεσ θεματικϋσ επιςκϋψεισ: Με αυτϋσ οι μαθητϋσ μπορούν να μεταφϋρουν 

ϋννοιεσ και ιδϋεσ που ϋχουν ςυζητηθεύ ςτην τϊξη ςτο  πραγματικό περιβϊλλον. Οι 

επιτόπιεσ θεματικϋσ επιςκϋψεισ ςυχνϊ ολοκληρώνονται με ςυζότηςη ςτην τϊξη.  

- Οι κινηματογραφικϋσ ταινύεσ: Σο  οπτικοποιημϋνο περιεχόμενο δύνει μια ϊλλη αύςθηςη 

ςτη μαθηςιακό εμπειρύα.  

- Οι ςυζητόςεισ ςτην τϊξη: Αυτό η τεχνικό χρηςιμοποιεύται ςε όλεσ τισ παραπϊνω 

μεθόδουσ. Εύναι μια από τισ πλϋον ςημαντικϋσ διαφορϋσ των κονςτρουκτιβιςτικών 

διδακτικών μεθόδων.   

- Οι κονςτρουκτιβιςτϋσ εκπαιδευτικού ενθαρρύνουν τουσ μαθητϋσ να αξιολογούν 

ςυνεχώσ το πώσ η δραςτηριότητα τουσ βοηθϊ να κατανοούν τη γνώςη. τοχαζόμενοι 

τουσ εαυτούσ τουσ και τισ ςτρατηγικϋσ τουσ, οι μαθητϋσ ςτην κονςτρουκτιβιςτικό τϊξη 

γύνονται «ϋμπειροι μαθητϋσ». Αυτό τουσ δύνει πολλαπλϊ εργαλεύα για να ςυνεχύζουν την 

προςπϊθειϊ τουσ ςτη μϊθηςη, οι μαθητϋσ μαθαύνουν «ΠΨ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΤΝ».  

Θεωρύα Πολλαπλόσ Νοημοςϑνησ 

Ο Gardner (1983,1993) διακρύνει οκτώ κατηγορύεσ ςτη νοημοςύνη: τη μαθηματικό, τη λεκτικό-

γλωςςικό, τη μουςικό, την οπτικό-χωρικό, τη ςωματικό- κιναιςθητικό, τη διαπροςωπικό, την 

ενδοπροςωπικό και τη νατουραλιςτικό. Κϊθε ϊτομο μπορεύ να ϋχει δεξιότητεσ ςε μια ό 

περιςςότερεσ κατηγορύεσ. Η επιτυχύα ςτο ςχολεύο γενικϊ αξιολογεύται μϋςα από τη 

μαθηματικό και λεκτικό-γλωςςικό και οι μαθητϋσ με ενδοπροςωπικϋσ ό νατουραλιςτικϋσ 

δεξιότητεσ απορρύπτονται. Μια αξιολόγηςη βαςιςμϋνη ςτισ δεξιότητεσ τησ πολλαπλόσ 

νοημοςύνησ  θα βοηθούςε τουσ εκπαιδευτικούσ και τουσ ςχεδιαςτϋσ προγραμμϊτων ςτο να 
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εκμεταλλεύονται τισ δυνατϋσ πτυχϋσ του μαθητό και να αντιμετωπύζουν τισ αδύναμεσ.  Οι 

εφαρμογϋσ τησ πολλαπλόσ νοημοςύνησ ϋχουν μεγϊλη επιτυχύα ςτισ γενικϋσ τϊξεισ, και 

μπορούμε να τισ δούμε ςε περιπτώςεισ ςτισ οπούεσ η μαθηματικό εκπαύδευςη ϋχει ςυνδυαςτεύ 

με το ρυθμό και η γλωςςικό με τισ οπτικϋσ δεξιότητεσ, κλπ. Αυτό η προςϋγγιςη θεωρεύται ότι 

εύναι χρόςιμη για τουσ μαθητϋσ με μαθηςιακό δυςκολύα ςε γενικϊ εκπαιδευτικϊ περιβϊλλοντα. 

Αναφϋρεται ςτη χρόςη δυο ό περιςςότερων αιςθόςεων όπωσ η όραςη, η ακοό, η αφό, η γεύςη, 

η όςφρηςη κατϊ τη διϊρκεια τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ.   Ειδικϊ η όραςη και η ακοό όταν 

υποςτηρύζουν  τισ ϊλλεσ αιςθόςεισ βελτιώνουν την ποιότητα τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ. 

Κϊποιεσ δραςτηριότητεσ ςτη γνωςτικό μαθηςιακό διαδικαςύα βαςύζονται ςτην 

πολυαιςθητηριακό διδαςκαλύα που επικεντρώνεται ςτα ακαδημαώκϊ αντικεύμενα και τα 

διδακτικϊ υλικϊ.   

Σο Μαθηςιακϐ μοντϋλο Orff-Schulwerk  

Η Orff Schulwerk  μουςικό και παιδαγωγικό ϋχει αποδεύξει ότι ςυνειςφϋρει ςτην ανϊπτυξη των 

διανοητικών, κοινωνικών, ςυναιςθηματικών και αιςθητικών δεξιοτότων του μαθητό. Σο 

μοντϋλο ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ ςτην κριτικό ςκϋψη μϋςα από δημιουργικϋσ ιδϋεσ με 

καλλιτεχνικό γνώςη.  Η κοινωνικό προοπτικό τησ προϋρχεται από τη ςυνεργατικό λειτουργύα 

που περιλαμβϊνει τον εκπαιδευτό. Η καλλιτεχνικό φύςη του μοντϋλου περιλαμβϊνει μουςικό 

και κύνηςη και δύνει, επύςησ, την ευκαιρύα να εκφραςτούν μη-λεκτικϋσ ςυναιςθηματικϋσ 

καταςτϊςεισ. Καθώσ η γνώςη και οι δεξιότητεσ ςτη μουςικό επεκτεύνονται οι μαθητϋσ ϋχουν 

περιςςότερεσ ευκαιρύεσ να ανακαλύψουν τα οφϋλη τησ μεθόδου.  

Σο πρϐγραμμα Arts Edge  

Σο πρόγραμμα Arts Edge ςτοχεύει ςτο να εκπαιδεύςει τουσ εκπαιδευτικούσ να χρηςιμοποιούν 

τισ παραςτατικϋσ τϋχνεσ και το θϋατρο για να υποςτηρύξουν την εκπαύδευςη τησ ανϊγνωςησ.  

Η κινητροπούηςη των μαθητών  να διαβϊςουν ϋνα μεγϊλο μϋροσ ενόσ διδακτικού πϊζλ και να 

υποςτηρύξουν την με ϊνεςη ανϊγνωςη και ερμηνεύα και ςτο να ενιςχύςουν τουσ μαθητϋσ ςτην 

κατανόηςη του χαρακτόρα, του ςεναρύου και του ςκηνικού εύναι ςτόχοι του προγρϊμματοσ.   

Ψσ εκ τούτου το πρόγραμμα εςτιϊζει ςε δυο τύπουσ εκπαύδευςησ.  

1. Μϊθηςη βαςιςμϋνη ςτο Θϋατρο: Παύζοντασ ςκηνϋσ από ιςτορύεσ εύναι μια  δοκιμαςμϋνη 

και αληθινό μϋθοδοσ που εμπλϋκει τουσ μαθητϋσ ςτην ανϊγνωςη. Παραθϋτουμε λύγα 

παραδεύγματα με την ελπύδα ότι θα ςασ εμπνεύςουν και θα ςασ ενθαρρύνουν. Ζητόςτε 

από τουσ μαθητϋσ ςασ να διαβϊςουν την πρώτη ςελύδα από μια ιςτορύα εύτε 

μεγαλόφωνα ό χαμηλόφωνα. τη ςυνϋχεια ζητόςτε τουσ να ςχηματύςουν μικρϋσ 

ομϊδεσ και δώςτε τουσ χρόνο για να δραματοποιόςουν αυτό που διϊβαςαν. Για να 

κϊνετε πιο ενδιαφϋρουςα αυτό την ϊςκηςη, μπορεύτε να ζητόςετε από μια ομϊδα να 
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μιμηθεύ την ςκηνό, μια ϊλλη ομϊδα να ϋχει αφηγητό και ηθοποιούσ και μια ακόμη να 

χρηςιμοποιόςει τουσ διαλόγουσ απευθεύασ από το κεύμενο. Οι μαθητϋσ δεν μπορούν να 

δραματοποιόςουν τισ ςκηνϋσ αν δεν ϋχουν καταλϊβει το κεύμενο, η δραματοπούηςη 

μιασ ςκηνόσ ό μιασ ιςτορύασ τουσ βοηθϊ να ςυνδεθούν με  το υλικό και τουσ προςφϋρει 

ϋνα ςυγκεκριμϋνο τρόπο για να αρχύςουν να το κατανοούν. Για τουσ απρόθυμουσ ό 

διςτακτικούσ αναγνώςτεσ ( ςυμπεριλαμβανομϋνων και αυτών που μόλισ ϋχουν αρχύςει 

να μαθαύνουν Αγγλικϊ) η δραματοπούηςη αποτελεύ ϋνα πιο  ςυγκεκριμϋνο τρόπο για να 

καταλϊβουν τισ ιςτορύεσ. 

2. Μϊθηςη βαςιςμϋνη ςτισ Οπτικϋσ Σϋχνεσ:  Η οπτικό παιδεύα δύνει πολλϋσ δυνατότητεσ 

υποςτόριξησ τησ ανϊγνωςησ. Μια προφανόσ δραςτηριότητα εύναι η εικονογρϊφηςη 

των ιδεών που παρουςιϊζονται ςτισ παραγρϊφουσ, τισ ςκηνϋσ ό ακόμα και ςτον τύτλο 

ενόσ βιβλύου ό κεφαλαύου.  

Προτϊςεισ 
Κϊθε ϊτομο αποτελεύ μια μοναδικό προςωπικότητα με διακριτϊ χαρακτηριςτικϊ και 

μαθηςιακό εμπειρύα. Ψσ εκ τούτου εύναι ςημαντικό να δομόςουμε την νϋα πληροφορύα πϊνω 

ςτην όδη υπϊρχουςα γνώςη.  Όςον αφορϊ ςτισ διαφορϋσ , εύναι απαραύτητο να προςθϋςουμε 

ότι τα ϊτομα ϋχουν διαφορετικϋσ δυνατότητεσ και αδυναμύεσ.  τη μαθηςιακό διαδικαςύα, 

χρειαζόμαςτε ανθρώπουσ που εύναι ςυλλογικϊ καλού ςε διϊφορα πρϊγματα. Ϊνασ καλϊ 

ιςορροπημϋνοσ κόςμοσ , καλϊ ιςορροπημϋνοι οργανιςμού και ομϊδεσ αποτελούνται από 

ανθρώπουσ που χαύρονται  τισ διαφορϋσ τουσ. Ψσ εκ τούτου εύναι χρόςιμο να λϊβουμε υπόψη 

μασ τισ ςύντομεσ περιγραφϋσ των Deborah Walker και  Linda Lambert (1995) για να δομόςουμε 

τη μϊθηςη:  

- Η γνώςη και οι πεποιθόςεισ ςχηματύζονται μϋςα ςτο μαθητό 

- Οι μαθητϋσ δύνουν νόημα ςτισ εμπειρύεσ τουσ προςωπικϊ. Οι αξύεσ και οι πεποιθόςεισ 

που ϋχουν όδη ςχηματύςει τουσ βοηθούν να ερμηνεύςουν και να αποδώςουν νόημα 

όπωσ κϊνουν με τισ αλληλεπιδρϊςεισ  τουσ με τουσ ϊλλουσ μαθητϋσ  

- Η μϊθηςη εύναι μια κοινωνικό δραςτηριότητα που διευρύνεται με το μούραςμα τησ 

ϋρευνασ.  

- Οι μαθητϋσ παύζουν κριτικό ρόλο ςτην δικό τουσ μϊθηςη.  

Για περαιτϋρω μελϋτη 

 Κονςτροκτουβιςτικϋσ διδακτικϋσ μεθοδολογύεσ: 

http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index_sub2.html 

http://ccti.colfinder.org/sites/default/files/constructivist_teaching_methods.pdf
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/constructivism/index_sub2.html
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 Μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ: 

https://dyslexiaida.org/dsm-5-changes-in-diagnostic-criteria-for-specific-learning-

disabilities-sld1-what-are-the-implications/ 

 Μεθοδολογύα Orff-Schulwerk: 

http://aosa.org/about/more-on-orff-schulwerk/ 

 Ελαχιςτοποιώντασ την απειλό τησ πρώιμησ ςχολικόσ διαρροόσ ςτουσ μετανϊςτεσ 

μαθητϋσ: 

http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-

EarlySchoolLeaving-FINAL.pdf 

 The Constructivist Leader (Lambert, L., Walker, D., Zimmerman, D.P., Cooper J.E., 

Lambert, M.D., 

 Gardner M.E., Slack, PJ.F.), 1995: Teachers College, Colombia University New York and 

London  

 Σο πρόγραμμα Arts Edge του κϋντρου Kennedy: 

https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-

needs/reading-through-the-arts 

 
 
  

https://dyslexiaida.org/dsm-5-changes-in-diagnostic-criteria-for-specific-learning-disabilities-sld1-what-are-the-implications/
https://dyslexiaida.org/dsm-5-changes-in-diagnostic-criteria-for-specific-learning-disabilities-sld1-what-are-the-implications/
http://aosa.org/about/more-on-orff-schulwerk/
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-EarlySchoolLeaving-FINAL.pdf
http://www.sirius-migrationeducation.org/wp-content/uploads/2015/02/SIRIUS-EarlySchoolLeaving-FINAL.pdf
https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-needs/reading-through-the-arts
https://artsedge.kennedy-center.org/educators/how-to/supporting-individual-needs/reading-through-the-arts


11 
 

Διδακτικό Ενϐτητα 2: Διδϊςκω για να Μαθαύνω  

Μια βαςικό εναςχόληςη των ανθρώπων που ςχεδιϊζουν και εκτελούν την πολιτικό ςτην 

Ευρωπαώκό Ϊνωςη και πϋρα από αυτόν θα πρϋπει να εύναι το να εφοδιαςτούν οι μετανϊςτεσ 

με τισ απαραύτητεσ δεξιότητεσ. Η πρόκληςη τησ ϋνταξησ των μαθητών ςτα τυπικϊ 

εκπαιδευτικϊ ςυςτόματα τεύνει να ςυνδεθεύ κυρύωσ με τρύα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ εκπαύδευςησ: 

πρόςβαςη, ςυμμετοχό, επύδοςη. Μια επιπρόςθετη ανηςυχύα για τουσ νεαρούσ μετανϊςτεσ 

μαθητϋσ εύναι το να παραμεύνουν ςτο ςχολεύο. Πρϊγματι, νεαρού μαθητϋσ με μεταναςτευτικό 

υπόβαθρο κινδυνεύουν γενικϊ περιςςότερο να εγκαταλεύψουν το ςχολεύο χωρύσ υψηλό 

δευτεροβϊθμια κατϊρτιςη. Προκειμϋνου να προςφϋρουμε μια μακροπρόθεςμη προοπτικό για 

τουσ μετανϊςτεσ μϋςω τησ εκπαύδευςησ θα πρϋπει να τουσ παρϋχουμε εργαλεύα και να 

εφαρμόςουμε μηχανιςμούσ για αξιολόγηςη ικανοτότων και αναγνώριςη τησ τυπικόσ και μη 

τυπικόσ γνώςησ για τουσ μετανϊςτεσ που φτϊνουν ςτη χώρα. 

Η εκπαύδευςη ωσ ςτοιχεύο-πυρόνασ τησ ϋνταξησ επιτυγχϊνεται ςε ευρεύα κλύμακα μϋςω και 

χϊρη ςτη γλώςςα. Η ανεπαρκόσ γνώςη τησ γλώςςασ εύναι η βαςικό αιτύα των φτωχών 

ακαδημαώκών επιδόςεων. Γενικώσ, οι μαθητϋσ με φτωχότερη γνώςη τησ γλώςςασ που 

ομιλεύται ςτη χώρα υποδοχόσ, εύτε κατατϊςςονται ςε χαμηλότερο επύπεδο, εύτε ςτϋλνονται ςε 

ςχολεύο για ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ. 

Όςον αφορϊ ςτην ενότητα: «Διδϊςκω για να μαθαύνω», αυτό εςτιϊζει ςτην αναζότηςη πϋρα 

από τα γεγονότα που διδϊςκονται οι μετανϊςτεσ μαθητϋσ ςτο ςχολεύο και προςπαθεύ να 

διδϊξει πώσ να μαθαύνει κανεύσ. Εντϊςςοντασ πιο ευϋλικτεσ μαθηςιακϋσ προςεγγύςεισ ςτην 

εκπαύδευςό του, παρϋχει ςτουσ μαθητϋσ ϋνα ξεκϊθαρο ςτόριγμα ςτη μαθηςιακό τουσ 

διαδικαςύα. Όχι μόνο εύναι το ειςιτόριο που μπορεύ να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ να μϊθουν πιο 

αποτελεςματικϊ ςε βϊθοσ χρόνου, αλλϊ τουσ δύνει επύςησ την αύςθηςη ότι η εκπαύδευςη τούσ 

τουσ ανόκει αλλϊ και τουσ δύνει τη δυνατότητα να μαθαύνουν διϊ βύου. 

Σο να δύνεισ ςτουσ μαθητϋσ τον ϋλεγχο τησ ατομικόσ τουσ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ, δε 

ςημαύνει να τουσ δώςεισ τα κλειδιϊ και να δραπετεύςεισ. Οι εκπαιδευτικού παραμϋνουν ακόμα 

ϋνα αναπόςπαςτο κομμϊτι τησ διαδικαςύασ. Μαθητϋσ με περιςςότερο ευϋλικτα γνωςτικϊ 

περιβϊλλοντα ϋχουν καλύτερεσ επιδόςεισ από αυτούσ που βρύςκονται ςε παραδοςιακϊ 

δομημϋνεσ τϊξεισ. Ενθαρρύνοντασ τουσ μαθητϋσ από νωρύσ να καταλϊβουν πώσ να μαθαύνουν, 

τουσ δύνει τη δυνατότητα να ςυνεχύςουν να μαθαύνουν καθ’όλη τη διϊρκεια τησ ζωόσ τουσ και 

να ϋχουν τον απόλυτο ϋλεγχο τησ γνώςησ που τουσ ανόκει. 
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Η πρόταςό μασ εύναι βαςιςμϋνη ςτην ιδϋα τησ ανϊπτυξησ τησ αυτοπεπούθηςησ και τησ 

αυτονομύασ ςτη διαδικαςύα τησ γνώςησ. Γι’αυτό το λόγο, η χρόςη τόςο ψηφιακών εργαλεύων 

όςο και η μϋθοδοσ γνώςησ που βαςύζεται ςτο παιχνύδι εύναι εξαιρετικού τρόποι προκειμϋνου να 

ενθαρρύνουμε την εκμϊθηςη  τησ γλώςςασ για μαθητϋσ μετανϊςτεσ. 

Σο βαςικό πρόβλημα εύναι πωσ για να πετύχει η πρόκληςη «διδϊςκω για να μαθαύνω» ςε 

μετανϊςτεσ και αιτούντεσ ϊςυλο, δεν πρϋπει μόνο να aναγνωρύζουν τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ 

αυτού του πληθυςμού (οριςμϋνοι από αυτούσ δεν εύναι καθόλου εξοικειωμϋνοι με το 

κοινωνικό-πολιτιςτικό  υπόβαθρο τησ χώρασ υποδοχόσ), πρϊγμα που δεν εύναι πϊντοτε 

εύκολο, αλλϊ και να υποςτηρύζουμε ςε μόνιμη βϊςη εκπαιδευτικούσ που θα επιφορτιςτούν με 

την εκπαύδευςη αυτού του κοινού (επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια, μεγϊλη γκϊμα δωρεϊν υλικού, 

ςυμβουλευτικό υποςτόριξη από ειδικούσ). 

O εκπαιδευτικϐσ ωσ ϑμβουλοσ ςτην Σϊξη 

Εύναι ςημαντικό ο εκπαιδευτικόσ να μπει ςε μια διαδικαςύα ενςυναύςθηςησ με τουσ μαθητϋσ 

μετανϊςτεσ. Αυτό προώποθϋτει αποδοχό και βαθύτερη κατανόηςη των μαθητών, όπωσ επύςησ 

και μεθόδουσ επικεντρωμϋνεσ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ, πρϊγμα που δεν εύναι πϊντα εφικτό. 

Γνωςτικό προςϋγγιςη υψηλόσ τεχνολογύασ  

Οι πρόοδοι τησ τεχνολογύασ ϋχουν δώςει ϊλλη ώθηςη ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ τισ 

τελευταύεσ δεκαετύεσ. Όπωσ το υποδηλώνει η ονομαςύα, η προςϋγγιςη υψηλόσ τεχνολογύασ 

ςτη μϊθηςη, χρηςιμοποιεύ διϊφορεσ μορφϋσ τεχνολογύασ για να βοηθόςει τουσ μαθητϋσ ςτην 

πορεύα τησ μϊθηςησ τουσ μϋςα ςτην τϊξη. 

Πολλού εκπαιδευτικού χρηςιμοποιούν υπολογιςτϋσ και τϊμπλετ και ϊλλοι μπορεύ να 

χρηςιμοποιόςουν το διαδύκτυο για να κϊνουν τισ εργαςύεσ τουσ για το ςπύτι. Σο διαδύκτυο εύναι 

επύςησ ευεργετικό για τον εξοπλιςμό μιασ τϊξησ, καθώσ παρϋχει απεριόριςτεσ πηγϋσ. 

Σο Μικρό Λεξικό για Βαςικό Επικοινωνύα ςε 6 γλώςςεσ για Πρόςφυγεσ και μετανϊςτεσ, το 

Χηφιακό Λεξικό ςε 5 γλώςςεσ και το «ΕΝΣΑΦΕΙ»-Πολύγλωςςοσ οδηγόσ υποςτόριξησ, μπορούν 

να χρηςιμοποιηθούν για να αναπτύξουν την εκμϊθηςη λεξιλογύου και γενικότερου 

ενδιαφϋροντοσ για τισ λϋξεισ ςτουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ. 

Παρϊ το γεγονόσ ότι η διϊδοςη των Νϋων Σεχνολογιών ςε όλουσ τουσ τομεύσ τησ ζωόσ του 21ου 

αιώνα, εύναι ςχετικϊ ςαφόσ και ευρϋωσ διαδεδομϋνη, εύναι λιγότερο ςαφϋσ με ποιο τρόπο οι 

εκπαιδευτικού μπορούν να εντϊξουν επιτυχώσ την τεχνολογύα ςτη διδαςκαλύα τησ γραφόσ και 

τησ ανϊγνωςησ και ειδικότερα ςτη διδαςκαλύα του λεξιλογύου. Πρόκειται για εργαλεύα που 

προςελκύουν το ενδιαφϋρον των μαθητών και τα οπούα παρϋχουν ερεθύςματα και πλαύςια με 
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τα οπούα και για τα οπούα μπορεύ κανεύσ να μϊθει λϋξεισ με πιο αποδοτικό τρόπο (βλϋπε 

αναφορϋσ). 

Γνωςτικό προςϋγγιςη χαμηλόσ τεχνολογύασ 

Ενώ η τεχνολογύα, αδιαμφιςβότητα, ϊλλαξε την εκπαύδευςη, πολλού εκπαιδευτικού επιλϋγουν 

να χρηςιμοποιόςουν μια πιο παραδοςιακό προςϋγγιςη χαμηλόσ τεχνολογύασ. Μερικού 

μαθηςιακού τρόποι απαιτούν μια φυςικό παρουςύα και διϊδραςη ανϊμεςα ςτον εκπαιδευτικό 

και το μαθητό. Επιπροςθϋτωσ, μια ϋρευνα ϋδειξε ότι οι τϊξεισ χαμηλόσ τεχνολογύασ δύνανται 

να τονώςουν τη μϊθηςη. Η εναρμόνιςη και ο ςυγχρονιςμόσ με τουσ διαφορετικούσ τύπουσ 

εκπαιδευόμενων εύναι απύςτευτα ςημαντικό και μερικϋσ φορϋσ, οι μαθητϋσ δουλεύουν 

καλύτερα μια προςϋγγιςη χαμηλόσ τεχνολογύασ, αλλϊ διαδραςτικό (βλϋπε αναφορϋσ). 

Κιναιςθητικό Μϊθηςη και Μϊθηςη βαςιςμϋνη ςτο παιχνύδι 

Μερικϋσ φορϋσ εύναι γνωςτό ωσ μϊθηςη που ϋχει ενεργό ρόλο και βαςύζεται ςτη ιδϋα τησ 

πολλαπλόσ νοημοςύνησ (βαςικού μαθηςιακού τύποι: ακουςτικόσ, οπτικόσ, κιναιςθητικόσ), 

ζητώντασ από τουσ μαθητϋσ να κϊνουν, να φτιϊξουν ό να δημιουργόςουν. ε ϋνα κιναιςθητικό 

μαθηςιακό περιβϊλλον, οι μαθητϋσ επιδύδονται περιςςότερο ςε φυςικϋσ δραςτηριότητεσ από 

το ακούν. Βιωματικϋσ εμπειρύεσ, ζωγραφικό, παιχνύδι ρόλων, καταςκευϋσ, δραματοπούηςη-

θεατρικό παιχνύδι και αθλόματα εύναι όλα παραδεύγματα κιναιςθητικών εμπειριών ςτην τϊξη. 

Η πρακτικό «μαθαύνω κϊνοντασ» εμπλϋκει τη φυςικό δραςτηριότητα. Αν και ϋνασ εξαιρετικόσ 

τρόποσ να κρατϊσ τουσ μαθητϋσ δεςμευμϋνουσ και κϊποιεσ φορϋσ απλώσ ςε εγρόγορςη, πολύ 

λύγεσ τϊξεισ χρηςιμοποιούν αποκλειςτικϊ κιναιςθητικϋσ δραςτηριότητεσ. Η κιναιςθητικό 

μϊθηςη ςπανύωσ βαςύζεται ςτην τεχνολογύα, καθώσ η μϋθοδοσ αξιοποιεύ την κύνηςη και τη 

δημιουργικότητα πϊνω από τισ τεχνολογικϋσ δεξιότητεσ. Αυτό ςημαύνει πωσ εύναι φθηνό 

δικαύωσ εύκολη να υιοθετηθεύ καθώσ ϋχει λύγα εμπόδια, όπωσ επύςησ και ϋνα καλοδεχούμενο 

διϊλειμμα από το χρόνο που περνούν οι μαθητϋσ μπροςτϊ ςτισ οθόνεσ. Η κιναιςθητικό 

μϊθηςη μπορεύ να εύναι περιςςότερο μαθητοκεντρικό όταν ςτουσ μαθητϋσ δύνεται η επιλογό 

του τρόπου που μπορούν να χρηςιμοποιόςουν την κύνηςη για να μϊθουν νϋεσ πληροφορύεσ ό η 

δοκιμό τησ εμπειρύασ νϋων δεξιοτότων. 

Σο πρϐγραμμα COFFEE  

To  πρόγραμμα COFFEE  (υνεργατικό Ομοςπονδύα για την Εκπαιδευτικό Εμπειρύα) 

δημιουργόθηκε το 1979 ςτη Μαςαχουςϋτη, με ςκοπό να ςυνδϋςει τισ ακαδημαώκϋσ, 

επαγγελματικϋσ, κοινωνικϋσ, ςυναιςθηματικϋσ ανϊγκεσ , αλλϊ και τισ ανϊγκεσ απαςχόληςησ 

μαθητών λυκεύου που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Συπικϊ, περιγρϊφεται ωσ ϋνα 

εναλλακτικό πρόγραμμα επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ, το οπούο εντϊςςει τόςο την 
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ακαδημαώκό όςο και την επαγγελματικό-τεχνικό εκπαύδευςη προκειμϋνου να αυξόςει την 

πιθανότητα οι ςυμμετϋχοντεσ να ολοκληρώςουν το ςχολεύο και να βρουν εργαςύα.  

Σο πρόγραμμα COFFEE  εφαρμόςτηκε ςε πολλϋσ περιοχϋσ ςτη χώρα. Σο πρόγραμμα JOBS 

(Ενώνοντασ τισ Επαγγελματικϋσ και Βαςικϋσ Δεξιότητεσ) ϋνα παρακλϊδι του προγρϊμματοσ 

COFFEE, προτύθεται να απευθυνθεύ ςτισ ανϊγκεσ των μαθητών που ϋχουν ςυναιςθηματικϊ 

προβλόματα, ςυμπεριφορϊσ και να προλϊβει μεταγενϋςτερα προβλόματα βοηθώντασ τουσ να 

δεςμευτούν για τη ςχολικό τουσ φούτηςη (βλϋπε αναφορϋσ). 

Περιγραφό: Aυτό το μοντϋλο ςχεδιϊςτηκε για να προλϊβει τη ςχολικό διαρροό παρϋχοντασ 

υπηρεςύεσ που απευθύνονται ςτισ ακαδημαώκϋσ, κοινωνικϋσ, ςυναιςθηματικϋσ και 

επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ και την επαγγελματικό εκπαύδευςη με υπηρεςύεσ που φιλοδοξούν 

να βοηθόςουν ςτισ ανϊγκεσ ανϊπτυξησ των μαθητών. Σο πρόγραμμα COFFEE προςφϋρει 

εξατομικευμϋνη εκπαύδευςη δομημϋνη ωσ εξόσ: η μιςό μϋρα αφιερώνεται ςτην ακαδημαώκό 

εργαςύα για το ςχολεύο και η ϊλλη μιςό μϋρα ςτην επαγγελματικό εκπαύδευςη. Βαςικϋσ 

πλευρϋσ του προγρϊμματοσ περιλαμβϊνουν πϋντε κύρια ςυςτατικϊ ςτοιχεύα: ακαδημαώκϋσ 

δεξιότητεσ, δεξιότητεσ ζωόσ, επαγγελματικό καθοδόγηςη και ςυμβουλευτικό και φυςικό 

αγωγό. Αυτϊ τα πϋντε ςτοιχεύα ϋχουν ενταχθεύ ςτο πρόγραμμα με τη βοόθεια  ατόμων, όπωσ 

εκπαιδευτικών, πολλών ςυμβούλων, διaχειριςτών και εργοδοτών. 

Οι ςυμμετϋχοντεσ του προγρϊμματοσ COFFEE παρακολουθούν  μαθόματα μαζύ ςε ϋνα 

ξεχωριςτό κτύριο από το ϊλλο ςυγκρότημα των λυκεύων. Η χαμηλό αναλογύα εκπαιδευτικού 

προσ μαθητό  (όχι πϊνω από δϋκα μαθητϋσ ςε κϊθε τϊξη) δύνει ϋμφαςη ςτον επαγγελματικό 

τομϋα, ςτην εξατομικευμϋνη διδαςκαλύα ςε βαςικϋσ δεξιότητεσ και εςτιϊζει ςτισ πιςτωτικϋσ 

μονϊδεσ, που χρειϊζονται για να βοηθηθούν ςτην αποφούτηςη τουσ, ώςτε να εξαςφαλιςτεύ ότι 

οι μαθητϋσ που ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα  ϋχουν μειωμϋνο κύνδυνο ςχολικόσ διαρροόσ. Ψσ 

μϋροσ του προγρϊμματοσ, οι μαθητϋσ ςυμμετϋχουν ςε παιχνύδια ρόλων και προςομοιώςεισ 

ςυνεντεύξεων για να βελτιώςουν τισ δεξιότητεσ ζωόσ. Ψσ μϋροσ τησ επαγγελματικόσ 

εκπαύδευςησ, οι μαθητϋσ λαμβϊνουν δεξιότητεσ κατϊρτιςησ ςτη τϊξη, όπωσ επύςησ και μια 

πρακτικό που ςυνδυϊζει εργαςύα και ςπουδϋσ, αρχύζει κατϊ τη διϊρκεια του πρώτου ϋτουσ του 

προγρϊμματοσ και ςυνεχύζεται μϋχρι την αποφούτηςη. Για το κομμϊτι του προγρϊμματοσ που 

ϋχει να κϊνει με την καθοδόγηςη και τη ςυμβουλευτικό , οι ςυμμετϋχοντεσ ςυναντώνται για 

ατομικϋσ και ομαδικϋσ ςυνεδρύεσ ςυμβουλευτικόσ  για να ςυζητόςουν κοινωνικϊ, 

ςυναιςθηματικϊ, ακαδημαώκϊ θϋματα, καθώσ και θϋματα ςχεδιαςμού καριϋρασ. Η φυςικό 

αγωγό ςυνύςταται ςε διϊφορεσ δραςτηριότητεσ κϊθε εβδομϊδα, ενύοτε ςε γόπεδα του 

ςχολεύου και ενύοτε ςε τοπικϋσ αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ. 
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υμμετϋχοντεσ και χώροσ: Αυτό το μοντϋλο προορύζεται να εφαρμοςτεύ ςε μαθητϋσ Λυκεύου, 

οι οπούοι ϋχουν αναγνωριςτεύ ωσ ομϊδα κινδύνου. Σο πρόγραμμα COFFEE δημιουργόθηκε 

αρχικϊ για να εξυπηρετόςει τισ ανϊγκεσ των μαθητών με ςοβαρϋσ 

ςυναιςθηματικϋσ/ςυμπεριφορικϋσ δυςλειτουργύεσ, αλλϊ μπορεύ να προςαρμοςτεύ επύςησ και 

ςε μαθητϋσ-μετανϊςτεσ. 

Αποτελεςματικϐτητα: Σϋςςερισ γεωγραφικϋσ μελϋτεσ εξϋταςαν το πρόγραμμα COFFEE από το 

1989. Σο πρόγραμμα COFFEE ςυμπεριλόφθηκε ςε μια χρηματοδοτούμενη από την κυβϋρνηςη 

ϋρευνα προγραμμϊτων που χρηςιμοποιούν προφανεύσ (και ρεαλιςτικϋσ) μεθόδουσ πρόληψησ 

τησ ςχολικόσ διαρροόσ. ε γενικϋσ γραμμϋσ, τα αποτελϋςματα ϋδειξαν ότι υπόρχε κϊποια 

επύδραςη ςτην πρόληψη τησ ςχολικόσ διαρροόσ, όπωσ επύςησ και θετικϋσ αλλαγϋσ ςτην 

ακαδημαώκό επύδοςη των μαθητών. Αποτελϋςματα από μια αξιολόγηςη που διεξόχθη ϋδειξε 

ϋνα αξιοςημεύωτο αποτϋλεςμα ςτα ποςοςτϊ τησ ςχολικόσ διαρροόσ (λιγότεροι μαθητϋσ από 

την ομϊδα που βρύςκεται ςε «θεραπεύα» εγκατϋλειψαν το ςχολεύο ςυγκριτικϊ με την ομϊδα 

ελϋγχου). Οι ςυμμετϋχοντεσ ϋδειξαν αξιοςημεύωτεσ βελτιώςεισ  ςτην ςχολικό παρακολούθηςη 

και ςτουσ μϋςουσ όρουσ ςχολικόσ βαθμολογύασ. ημειώθηκε επύςησ ότι οι ςυμμετϋχοντεσ 

επϋδειξαν ϊμεςη βελτύωςη ςτισ ςτϊςεισ τουσ απϋναντι ςτο ςχολεύο και ςτο ςχολικό 

περιβϊλλον. 

Προτϊςεισ 

- Η αποδοχό των μαθητών θα πρϋπει να εύναι ϊνευ όρων. Αυτό βϋβαια εύναι εξαιρετικϊ 

δύςκολο, ςυχνϊ ανϋφικτο. 

- Η βαθειϊ κατανόηςη μϋςω τησ ενςυναύςθηςησ : εύναι καλύτερο να αποδϋχεςαι ϋνα 

μαθητό από τη δικό του/τησ οπτικό. Αυτό απαιτεύ από τουσ εκπαιδευτικούσ  να εύναι 

προςαρμοςτικού και ευρηματικού ςτισ ςχϋςεισ τουσ με τουσ μαθητϋσ και να 

διαφοροποιούν τη ςτϊςη τουσ από μαθητό ςε μαθητό. 

- Η βελτύωςη του λεξιλογύου των μεταναςτών μαθητών εύναι ϋνα πεδύο επεύγουςασ 

ανϊγκησ εϊν θϋλουμε να αναπτύξουμε υψηλϊ επύπεδα εκμϊθηςησ γραφόσ και 

ανϊγνωςησ που απαιτούνται για την επιτυχύα ςτο ςχολεύο και πϋρα από αυτό. 

Για περαιτϋρω μελϋτη: 

 Εκπαύδευςη και Μετανϊςτευςη 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-

pdf 

 Βαςικϊ Εργαλεύα: Aυξϊνοντασ τα Ποςοςτϊ τησ Ολοκλόρωςησ του χολεύου 

http://www.ncset.org/publications/essentialtools/dropout/dropout.pdf 

 Γλωςςικό Εκπαύδευςη για Πρόςφυγεσ και Μετανϊςτεσ 

http://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education-for -refugees-and migrants-lrm-2 

 16 Καινοτόμεσ Ιδϋεσ για να κϊνεισ τη Διδαςκαλύα πιο Αποτελεςματικό 

http://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.ncset.org/publications/essentialtools/dropout/dropout.pdf
http://www.eap.gr/en/courses/4562-language-education-for%20-refugees-and%20migrants-lrm-2
http://www.edsys.in/16-innovative-ideas-make-teaching-methods-effective
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Διδακτικό Ενϐτητα 3: Αυτοευθϑνη & Αυτοοργϊνωςη 

Σα ϊτομα, και μόνο αυτϊ εύναι υπεύθυνα για το μϋλλον τουσ , την επιτυχύα τουσ , την αποτυχύα 

τουσ και τη μϊθηςό τουσ. Ϊνασ τρόποσ για να  αναλογιςτούμε ςτην ευθύνη εύναι να τη δούμε 

ωσ την ικανότητϊ μασ να ανταποκριθούμε ςε πρϊγματα (π.χ. απϊντηςη-ικανότητα). Ευθύνη 

εύναι η ικανότητα να εκφρϊςουμε την ελεύθερη βούληςό μασ μϋςα από τη δρϊςη. Εύναι το πωσ 

αλληλεπιδρούμε με τον κόςμο γύρω μασ – κϊτι ςυμβαύνει και ανταποκρινόμαςτε. Αν θϋλουμε 

να αλλϊξουμε τα πρϊγματα εύναι προτιμότερο να ενεργούμε εκ των προτϋρων παρϊ να 

αντιδρούμε. Αυτό απαιτεύ την  αξιολόγηςη κϊθε κατϊςταςησ που προκύπτει και τη λόψη 

απόφαςησ για το ποια εύναι η καλύτερη απϊντηςη ςε αυτό. Με αυτό τον τρόπο γινόμαςτε 

υπεύθυνοι. Όλοι οι ϊνθρωποι εύναι διαφορετικού , ϋτςι το πώσ ο καθϋνασ ανταποκρύνεται ςε 

μια κατϊςταςη μπορεύ να διαφϋρει από τον ϋνα ςτον ϊλλο. Όλοι ϋχουμε διαφορετικϋσ 

ςυναιςθηματικϋσ αντιδρϊςεισ και διαφορετικϋσ ςκϋψεισ και όλοι μϊλλον ϋχουμε διαφορετικϋσ 

οπτικϋσ ςτο ποιόσ εύναι ο καλύτεροσ τρόποσ για να διαχειριςτούμε μια κατϊςταςη. Και πϊνω 

από όλα , όλοι μπορούμε να ανταποκριθούμε (Dahlia Miller, 2010).  

Η ανϊληψη τησ ευθύνησ τουσ ςτη μϊθηςη, οι μαθητϋσ χρηςιμοποιούν το δικό τουσ τρόπο για 

την επύτευξη μϋςα από την αυτοοργϊνωςη. Η διαδικαςύα τησ αυτοοργϊνωςησ εύναι 

αυθόρμητη, δεν χρειϊζεται καθοδόγηςη από κανϋνα εξωτερικό παρϊγοντα. ε αυτό την 

ενότητα , θα εξερευνόςουμε  μεθοδολογύεσ και  καλϊ παραδεύγματα που βοηθούν τουσ 

μαθητϋσ να αναλϊβουν ευθύνη και να οργανωθούν  μόνοι τουσ και με επιτυχύα ςε όλη τουσ τη 

ζωό.  

Μελζτεσ ζχουν δείξει πωσ θ αυτορυκμιηόμενθ μάκθςθ δεν είναι ςθμαντικι μόνο για τα μακιματα 

αλλά παραμζνει ςθμαντικι και για όλθ μασ τθ ηωι (Ciltas A., 2011, p1). 

 

 

 

 

Η Εκπαύδευςη Montessori  

Η εκπαύδευςη Montessori προςφϋρει ςτα παιδιϊ ευκαιρύεσ να αναπτύξουν τισ ικανότητϋσ τουσ 

καθώσ ειςϋρχονται ςτο κόςμο ωσ ενεργού, ικανού, υπεύθυνοι και αξιοςϋβαςτοι πολύτεσ με 

κατανόηςη και εκτύμηςη για δια βύου μϊθηςη. Οι παρακαταθόκεσ τησ εκπαύδευςησ  Montessori 

εύναι: 

Βοόθηςϋ με να το κϊνω μϐνοσ μου… 

Maria Montessori 
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- Κϊθε μαθητόσ θεωρεύται μοναδικόσ. Οι μαθητϋσ εύναι ελεύθεροι να μϊθουν με το δικό 

τουσ ρυθμό, καθώσ προχωρϊ ςτην εκπαύδευςη.  

- Οι μαθητϋσ απολαμβϊνουν την ελευθερύα τουσ μϋςα ςτα όριϊ τουσ και εργαζόμενοι 

εντόσ των παραμϋτρων που ϋχουν θϋςει οι δϊςκαλού τουσ.   

- Οι μαθητϋσ εύναι μϋροσ μια κλειςτόσ και με φροντύδα κοινότητασ. Οι μεγαλύτεροι 

μαθητϋσ αναγνωρύζονται ωσ μϋντορεσ και πρότυπα.  

- Η αυτοδιόρθωςη και η αυτό-αξιολόγηςη εύναι αναπόςπαςτα μϋρη τησ προςϋγγιςησ 

Montessori. Καθώσ ωριμϊζουν, οι μαθητϋσ μαθαύνουν να βλϋπουν τη δουλειϊ τουσ 

κριτικϊ, διορθώνοντασ και μαθαύνοντασ από τα λϊθη τουσ.   

- Με το δεδομϋνο ότι εύναι ελεύθεροι να ρωτόςουν, να διερευνόςουν ςε βϊθοσ και να 

κϊνουν τουσ ςυςχετιςμούσ, οι μαθητϋσ  Montessori γύνονται μαθητϋσ με πεπούθηςη, 

ενθουςιαςμό και  εύναι αυτοκατευθυνόμενοι.  

SOLE (Αυτοοργανωμϋνο Μαθηςιακϐ Περιβϊλλον) 

Ο Sugata Mitra και οι ςυνεργϊτεσ του πραγματοπούηςαν μια ϋρευνα για περιςςότερα από 13 

χρόνια πϊνω ςτη φύςη τησ αυτό-οργανωμϋνησ μϊθηςησ : για το πώσ λειτουργεύ, ςε ποια 

ϋκταςη και το ρόλο των ενηλύκων ςτην  ενύςχυςό τησ. το TED2014 προωθόθηκε η ψηφιακό 

πλατφόρμα School in the Cloud που επιβεβαιώνει ότι καθϋνασ , οπουδόποτε ςτον κόςμο 

μπορεύ να πειραματιςτεύ ςτην αυτοοργανωμϋνη μϊθηςη. Ο Sugata Mitra υποςτηρύζει : “Η 

εκπαύδευςη εύναι ϋνα αυτοοργανωμϋνο ςύςτημα ςτο οπούο η μϊθηςη εύναι ϋνα αναδυόμενο 

φαινόμενο.”  

Η νοοτροπύα SOLE εύναι :  

- ΜΑΘΗΣΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΟΤΜΕΝΗ. Οι μαθητϋσ κινητροποιούνται από επιλογό και τα 

μοιρϊζονται  τα ενδιαφϋροντα  τουσ με τουσ φύλουσ τουσ ϋτςι ώςτε η αυτό-

οργανωμϋνη μϊθηςη ϋχει μεγαλύτερη διϊρκεια.   

- ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ. Οι μαθητϋσ μαθαύνουν κοινωνικϊ πριν την εςωτερύκευςη τησ γνώςησ. Η 

μϊθηςη ςε ομϊδα βοηθϊ τη μνόμη να ανακαλεύ και να αναπτύςςει τισ κοινωνικϋσ 

δεξιότητεσ.  

- ΠΕΡΙΕΡΓΗ. Όλοι οι ϊνθρωποι ϋχουν γεννηθεύ με μια  ϋμφυτη αύςθηςη αναζότηςησ. Οι 

μαθητϋσ δομούν τη δικό τουσ κατανόηςη των νϋων εννοιών ςχετύζοντϊσ τισ με αυτϋσ 

που όδη γνωρύζουν.  

- ΑΝΟΙΦΣΟΜΤΑΛΗ. Οι μαθητϋσ εύναι ικανού να κατανοόςουν περιςςότερο από τουσ 

ενόλικεσ, ειδικϊ όταν βρύςκονται ςε ϋνα ευϋλικτο περιβϊλλον ςτο οπούο προωθεύται ο 

πειραματιςμόσ , να κϊνουν «αμαθεύσ» υποθϋςεισ όταν χρειϊζεται και να κϊνουν λϊθη.  
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- ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΖΟΤΑ. Οι μαθητϋσ ϋχουν την ικανότητα να ςκεφτούν κριτικϊ και 

μπορούν να μϊθουν εκπληκτικϊ γρόγορα.  

- ΕΝΘΑΡΡΤΝΣΙΚΗ. Οι πλϋον αποτελεςματικού εκπαιδευτϋσ εύναι καταπληκτικού 

μϊρτυρεσ, υποςτηρικτϋσ και παρϋχουν δομό αλλϊ δεν δύνουν απαντόςεισ. Σο διαδύκτυο 

βοηθϊ τουσ μαθητϋσ να απαντόςουν ςχεδόν κϊθε ερώτηςη και η ενθϊρρυνςη τουσ 

βοηθϊ να ϋχουν πεπούθηςη και διαλλακτικότητα για να λύςουν τα προβλόματϊ τουσ 

μόνοι τουσ.  

- ΤΠΟΜΟΝΕΣΙΚΗ. Ίςωσ να χρειαςτεύ κϊποιοσ χρόνοσ για τουσ εκπαιδευτϋσ  να 

εξοικειωθούν με μια νϋα τεχνικό και για τουσ μαθητϋσ να προςαρμοςτούν ςε ϋνα νϋο 

τρόπο μϊθηςησ. Αν αρχικϊ δεν το πετύχετε , ςυνεχύςετε να προςπαθεύτε. (βλϋπε 

επύςησ την εργαλειοθόκη του SOLE ςτη βιβλιογραφύα) 

Μϊθηςη που βαςύζεται ςτην ϋρευνα 

 Μια παλιϊ παροιμύα λϋει:  "Πεσ μου και θα ξεχϊςω, δεύξε μου και θα θυμηθώ, ενϋπλεξϋ με και 

θα καταλϊβω." το τελευταύο μϋροσ αυτόσ τησ πρόταςησ εύναι η ουςύα μϊθηςησ που εύναι 

βαςιςμϋνη ςτην ϋρευνα. Επιπροςθϋτωσ, η εμπλοκό ςτη μϊθηςη   υποδηλώνει δεξιότητεσ 

κατοχόσ και ςτϊςεισ που επιτρϋπουν την αναζότηςη ςε ερωτόςεισ και θϋματα ενώ δομούν τη 

νϋα γνώςη. Η ανθρώπινη κοινωνύα και τα ϊτομα μϋςα ςτην κοινωνύα παρϊγουν και 

μεταφϋρουν αυτό το κεφϊλαιο τησ γνώςησ. Οι ειδικού, που εργϊζονται ςτα όρια ανϊμεςα ςτο 

γνωςτό και το ϊγνωςτο, ςυνεχώσ προςθϋτουν ςτο κεφϊλαιο τησ γνώςησ.  Εύναι ςημαντικό ότι 

η γνώςη μεταφϋρεται ςε όλα τα μϋλη τησ κοινωνύασ. Αυτό η μετϊδοςη λαμβϊνει χώρα μϋςα 

από  δομϋσ όπωσ τα ςχολεύα, οι οικογϋνειεσ και τα προγρϊμματα κατϊρτιςησ. Κϊποια 

χαρακτηριςτικϊ εύναι απαραύτητα για την παραγωγό και τη μεταφορϊ του κεφαλαύου τησ 

γνώςησ. Σα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ αποτελεςματικόσ μϊθηςησ που βαςύζεται ςτην ϋρευνα εύναι:  

- Σο να εντοπύζεισ πρότυπα και ϋννοιεσ που δεν εύναι ξεκϊθαρα ςτουσ αρχϊριουσ. 

- Σο να ϋχεισ βαθειϊ γνώςη των πεδύων τησ, δομημϋνα με τϋτοιο τρόπο ώςτε να εύναι 

χρόςιμα 

- Η γνώςη δεν εύναι μόνο μια ςειρϊ από γεγονότα- ϋχει δομό που τησ επιτρϋπει να εύναι 

προςιτό, να μπορεύ να μεταφερθεύ και να εφαρμοςτεύ ςε ποικύλεσ καταςτϊςεισ.  

- Οι ειδικού μπορούν εύκολα να ανακτόςουν τισ γνώςεισ τουσ και να μϊθουν νϋεσ 

πληροφορύεσ με μικρό προςπϊθεια.  

Σο Αθηναώκϐ Γυμνϊςιο  Montessori (απϐ τη Melody Mosby) 

Αυτό το ςχολεύο εύναι ο χώροσ όπου οι ϋφηβοι ϋχουν την ευκαιρύα να κϊνουν πρακτικό ςτο 

μελλοντικό τουσ ρόλο ςτην κοινωνύα, όπου οι ςημαντικϋσ εργαςύεσ επεκτεύνονται εκτόσ του 

ςχολεύου, όπου οι μπλε ουρανού αντικαθιςτούν τουσ πύνακεσ ανακοινώςεων, όπου  ιςτορικϊ 
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αντικεύμενα και εμπειρικϋσ μελϋτεσ αντικαθιςτούν τα φύλλα εργαςύασ και τα ςχολικϊ βιβλύα 

γύνονται πηγϋσ. Σο Αθηναώκό Γυμνϊςιο Montessori * εύναι ϋνα χερςαύο μοντϋλο για μαθητϋσ 

από δώδεκα ϋωσ δεκαπϋντε ετών οι οπούοι επιθυμούν να ςυνεχύςουν την εμπειρύα τουσ ςτο 

Montessori ςε ϋνα τόπο όπου καλλιεργεύται η αγϊπη για τη μϊθηςη και οι δεξιότητεσ για 

βϋλτιςτη ανϊπτυξη. Σο ςχολεύο βρύςκεται ςε μια ιδιοκτηςύα δεκαϋξι ςτρεμμϊτων που τη 

χαρακτηρύζει το πρϊςινο , ϋνα ενεργό ρυϊκι , οργανικού κόποι και ϋνασ ανοικτόσ χώροσ όπου οι 

μαθητϋσ απολαμβϊνουν τη ζωό ςτην ύπαιθρο και αναλαμβϊνουν τισ ευθύνεσ τουσ και τη 

ςυντόρηςη του χώρου. Πϋρα από τισ διανοητικϋσ επιδιώξεισ αυτό η εργαςύα ςτην ύπαιθρο 

προςφϋρει πολλϋσ κοινωνικϋσ εμπειρύεσ, δύνει ςτουσ ϋφηβουσ τη δυνατότητα να 

καλλιεργόςουν το κοινωνικό ενδιαφϋρον. Πρϋπει να πϊρουν αποφϊςεισ για την κατανομό των 

εργαςιών: Ποιοσ θα κϊνει τι και πόςο; Η εφηβεύα εύναι μια πολύ κοινωνικό ηλικύα όταν τα 

παιδιϊ διδϊςκονται την υπευθυνότητα και την αποδοχό. Η εργαςύα με τουσ ςυμμαθητϋσ ςε ϋνα 

πρότζεκτ εύναι ϋνα πραγματικό μϊθημα για το κτύςιμο του χαρακτόρα και την κοινωνικό 

ςυνεύδηςη. Ανακαλύπτεισ πολύ γρόγορα ςε ποιόν μπορεύσ να βαςιςτεύσ και ποιοσ πρόκειται να 

καταβϊλει τη μεγαλύτερη προςπϊθεια. Σο Αθηναώκό Γυμνϊςιο Montessori δεν εύναι ϋνα 

οικοτροφεύο, εύναι μια περιβαλλοντικό καταςκόνωςη αλλϊ οι μαθητϋσ δουλεύουν μαζύ και 

ςυνεργϊζονται ςτην καθημερινό ςυντόρηςη του ςχολεύου και αν τουσ ζητηθεύ θα εκφρϊςουν 

τη βαθειϊ ϋγνοια τουσ για την επιςταςύα του χώρου.  Οι ϋφηβοι χρειϊζονται την ϋννοια του 

χώρου. Όπωσ  για τα παιδιϊ το ςπύτι εύναι ςημαντικό για την ανϊπτυξό τουσ , ϋνασ χώροσ που 

δημιουργεύ την αύςθηςη τησ ιδιοκτηςύασ εύναι ςημαντικόσ για την καλύτερη ανϊπτυξη του 

ϋφηβου.  

Προτϊςεισ 

Η μϊθηςη δομεύται καλύτερα όταν οι μαθητϋσ αναλαμβϊνουν την ευθύνη τησ μϊθηςησ και 

οργανώνουν τη δικό τουσ μαθηςιακό διαδικαςύα. Όταν διδϊςκουμε μετανϊςτεσ μαθητϋσ, θα 

πρϋπει να ϋχουμε κατϊ νου τα ακόλουθα: 

- Ο μαθητόσ εύναι μϋροσ μιασ κοινότητασ και του δύνει ευκαιρύεσ για ςυμμετοχό ςε 

ομαδικϋσ εργαςύεσ  

- Φρηςιμοποιεύςτε τη μϋθοδο τησ  αυτοαξιολόγηςησ για να τουσ ενθαρρύνεται να 

ερωτόςουν τουσ εαυτούσ τουσ για το τι όδη ξϋρουν, τι θϋλουν να μϊθουν,  τι ϋχουν 

μϊθει και ποιεσ πηγϋσ χρηςιμοπούηςαν για να μϊθουν. ( βλϋπε επύςησ, τη ςτρατηγικό  

KWLH ςτην εργαλειοθόκη του KEEP ON)   

- Βοηθόςτε τουσ να αποκτόςουν ςοφύα μϋςα από την εμπειρύα 



20 
 

Για περαιτϋρω μελϋτη 

 Αναλαμβϊνοντασ την ευθύνη για τη Μϊθηςό ςασ : 

http://www.smarttutorreferrals.com/articles/being-great-student/responsibility 

 Μϊθηςη βαςιςμϋνη ςτην ϋρευνα: 

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html 

 Εκπαύδευςη Montessori : 

https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-

Montessori 

 Εκπαύδευςη Montessori ςτη Δευτεροβϊθμια : 

http://wmpcs.org/montessori_way_HS.pdf 

 Αυτοοργανωμϋνο Μαθηςιακό Περιβϊλλον (SOLE) Πακϋτο χολικόσ Τποςτόριξησ : 

https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-

support-pack/ 

 SOLE (Αυτοοργανωμϋνο Μαθηςιακό Περιβϊλλον) Εργαλειοθόκη:  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production 

assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf 

  

http://www.smarttutorreferrals.com/articles/being-great-student/responsibility
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/inquiry/index.html
https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-Montessori
https://amshq.org/Montessori-Education/Introduction-to-Montessori/Benefits-of-Montessori
http://wmpcs.org/montessori_way_HS.pdf
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/02/the-self-organised-learning-environment-sole-school-support-pack/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production%20assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/school-in-the-cloud-production%20assets/toolkit/SOLE_Toolkit_Web_2.6.pdf
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Β. ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΑΡΡΟΗ  

 

Η πρόληψη τησ διαρροόσ ςτοχεύει ςτο να παρϊςχει ςτουσ εκπαιδευτικούσ πληροφορύεσ ςε 

βϊθοσ, παιδαγωγικϋσ μεθόδουσ και εμπνευςμϋνα προγρϊμματα για την πρόληψη τησ ςχολικόσ 

διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών. Η θεματικό ενότητα εμπεριϋχει διδακτικϋσ ενότητεσ 

πϊνω ςτο  κτύςιμο τησ θετικόσ ςχολικόσ κουλτούρασ , τησ εμπλοκόσ τησ κοινότητασ και τησ 

διαμεςολϊβηςησ τησ οικογϋνειασ, τουσ παρϊγοντεσ κινδύνου τησ διαρροόσ, τα μϋτρα 

πρόληψησ, τα υποςτηρικτικϊ ςυςτόματα και τα ςυςτόματα προειδοπούηςησ για την διαρροό.  

Διδακτικό Ενϐτητα 04: Φτύζοντασ μια θετικό 

ςχολικό κουλτοϑρα 

Από το 1930 οι κοινωνιολόγοι αναγνώριςαν την ςημαντικότητα τησ ςχολικόσ κουλτούρασ. 

Μόλισ, όμωσ, ςτο τϋλοσ του 1970 οι αςχολούμενοι με την ϋρευνα ςτην εκπαύδευςη ϊρχιςαν να 

ςυνδϋουν ϊμεςα την ποιότητα του ςχολικού κλύματοσ με τα μαθηςιακϊ αποτελϋςματϊ του.  

Ο όροσ ςχολικό κουλτούρα αναφϋρεται γενικϊ ςτα πιςτεύω, τισ αντιλόψεισ, τισ ςχϋςεισ, τισ 

ςτϊςεισ και τουσ γραμμϋνουσ και ϊγραφουσ κανόνεσ που διαμορφώνουν και επηρεϊζουν την 

λειτουργύα του ςχολεύου από κϊθε ϊποψη. Ο όροσ επύςησ, εμπεριϋχει πιο πρακτικϊ θϋματα 

όπωσ εύναι η φυςικό και ςυναιςθηματικό αςφϊλεια των μαθητών,  η διϊταξη των αιθουςών 

και των δημόςιων χώρων ό ο βαθμόσ ςτον οπούο ϋνα ςχολεύο αγκαλιϊζει και τιμϊ την 

φυλετικό, εθνικό, γλωςςικό και πολιτιςμικό διαφορϊ ( το γλωςςϊρι τησ Εκπαιδευτικόσ 

Μεταρρύθμιςησ, 2013) 
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Μαθητϋσ/τριεσ, γονεύσ, εκπαιδευτικού, διούκηςη και ϊλλα μϋλη του προςωπικού ςυνειςφϋρουν 

όλοι/εσ ςτην διαμόρφωςη τησ ςχολικόσ κουλτούρασ. Παρϊλληλα υπϊρχουν και ϊλλεσ επιρροϋσ 

όπωσ αυτό τησ κοινότητασ μϋςα ςτην οπούα υπϊρχει το ςχολεύο, οι πολιτικϋσ που καθορύζουν 

την λειτουργύα του, ό οι αρχϋσ πϊνω ςτισ οπούεσ θεμελιώθηκε το ςχολεύο.  

Γενικϊ οι ςχολικϋσ κουλτούρεσ μπορούν να ταξινομηθούν ςε δύο κατηγορύεσ: θετικϋσ 

κουλτούρεσ και αρνητικϋσ κουλτούρεσ  

ε ϋνα ςχολεύο με θετικό κουλτούρα «Τπϊρχει ϋνα ανεπύςημο δύκτυο ηρώων και ηρωύδων και 

ϋνα ανεπύςημο δύκτυο πληροφόρηςησ που μεταφϋρει την πληροφορύα για το τι ςυμβαύνει ςτο 

ςχολεύο. Επιπλϋον υπϊρχουν ϋνα ςύνολο αξιών που υποςτηρύζει την επαγγελματικό ανϊπτυξη 

των εκπαιδευτικών, ϋνα αύςθημα ευθύνησ για την εκπαύδευςη των μαθητών και μια θετικό 

ατμόςφαιρα ενδιαφϋροντοσ για τον ϊλλον» (Dr. Kent D. Peterson, 1999) 

Από την ϊλλη, ςε ϋνα τοξικό ςχολικό περιβϊλλον, οι ςχϋςεισ εύναι ςυχνϊ ςυγκρουςιακϋσ, το 

υπαλληλικό προςωπικό δεν πιςτεύει ςτην ικανότητα των μαθητών/τριων να πετύχουν και 

γενικϊ κυριαρχεύ μια αρνητικό διϊθεςη.  

ύμφωνα με ερευνητϋσ όπωσ ο Deal  και o Peterson,  μύα ιςχυρό, θετικό κουλτούρα ςυμβϊλει 

με ωφϋλιμο τρόπο ςε λειτουργύεσ, ανϊμεςα ςτισ οπούεσ εύναι και οι παρακϊτω:   

- Ενθαρρύνει  την  προςπϊθεια και την παραγωγικότητα  

- Βελτιώνει  τη ςυλλογικότητα και τη ςυνεργατικότητα που με την ςειρϊ τουσ 

ςυμβϊλλουν ςτην καλύτερη επικοινωνύα και την επύλυςη προβλημϊτων 

- Τποςτηρύζει τισ  επιτυχημϋνεσ προςπϊθειεσ  αλλαγόσ και βελτύωςησ 

- Δημιουργεύ κλύμα δϋςμευςησ που βοηθϊ εκπαιδευτικούσ και μαθητϋσ να ταυτιςτούν με 

το ςχολεύο 

- Πολλαπλαςιϊζει την  ενϋργεια και την κινητροπούηςη του υπαλληλικού προςωπικού 

και των μαθητών.  

- Εςτιϊζει την προςοχό και την καθημερινό ςυμπεριφορϊ ςτα ςημαντικϊ και ςτισ αξύεσ.  

- Μϋςα ςε μια θετικό ςχολικό κουλτούρα, το υπαλληλικό προςωπικό και η διούκηςη 

πιςτεύουν ότι ϋχουν την ικανότητα να πετύχουν τισ φιλοδοξύεσ τουσ. Οι ομόλογοι τουσ 

που λειτουργούν μϋςα ςε ϋνα αρνητικό ςχολικό κλύμα δεν πιςτεύουν ότι μπορούν να 

υλοποιόςουν τα ορϊματα τουσ.  
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- Η ςχολικό κουλτούρα επιδρϊ ουςιαςτικϊ ςτην ανϊπτυξη του υπαλληλικού 

προςωπικού. Επηρεϊζει την διϊθεςη να δοθεύ χρόνοσ για να βελτιωθεύ η διδαςκαλύα,  

τα κύνητρα για την παρακολούθηςη εργαςτηρύων και τισ δραςτηριότητεσ που οι 

ϊνθρωποι επιλϋγουν για να ςυμμετϋχουν.   

- Οι θετικϋσ ςχολικϋσ κουλτούρεσ διευκολύνουν τουσ μαθητϋσ να μαθαύνουν, να 

αιςθϊνονται  πληρότητα και  ευδαιμονύα.  

- Η ςχολικό κουλτούρα ϋχει γύνει το επύκεντρο πολλών προςπαθειών αλλαγόσ τησ 

λειτουργύασ του ςχολεύου και βελτύωςησ των εκπαιδευτικών αποτελεςμϊτων.  Η 

ςχολικό κουλτούρα επηρεϊζεται πολύ βαθιϊ από την θεςμικό τησ ιςτορύα, παρϊλληλα 

όμωσ, διαμορφώνει κοινωνικϊ πρότυπα, ςυνόθειεσ και δυναμικϋσ που επηρεϊζουν τισ 

μελλοντικϋσ ςυμπεριφορϋσ οι οπούεσ δυνητικϊ μπορούν να αποτελϋςουν εμπόδιο ςτην 

μεταρρύθμιςη  και την αλλαγό προσ το καλύτερο.  

- Σο κτύςιμο μιασ ιςχυρόσ κουλτούρασ δεν εύναι ϋργο που επιτελεύται μϋςα ςε μύα νύκτα. 

ύμφωνα με τουσ Bryk και Schneider, ‘ Η ςχεςιακό εμπιςτοςύνη δεν εύναι κϊτι που 

μπορεύ να επιτευχθεύ απλϊ ςε κϊποια εργαςτόρια, υποχωρόςεισ, ό μορφϋσ 

εκπαύδευςησ του ςυναιςθόματοσ, αν και όλα αυτϊ μπορούν να εύναι πολύ χρόςιμα. Η 

εμπιςτοςύνη ςτην ςχϋςη καλλιεργεύται μϋςα από τισ καθημερινϋσ κοινωνικϋσ 

ανταλλαγϋσ. Η εμπιςτοςύνη μεγαλώνει με τον χρόνο μϋςα από ανταλλαγϋσ όπου οι 

προςδοκύεσ που ϋχουν οι ϊλλοι επικυρώνονται ςτην πρϊξη. Η δημιουργύα και η 

διατόρηςη μιασ ιςχυρόσ κουλτούρασ – τόςο για μαθητϋσ όςο και εκπαιδευτικούσ- 

εξαρτϊται από τον τρόπο με τον οπούο κατανοούν τον ‘οριςμό τησ ςυνθόκησ’ όπωσ 

περιγρϊφεται παραπϊνω.  

- Επειδό όλεσ οι ςχολικϋσ κουλτούρεσ εύναι μοναδικϋσ, εύναι ςημαντικό να διερευνϊται να 

αναπτύςςεται μια κατανόηςη των διαφορετικών πλαιςύων ( περιβαλλόντων)  

χολικό Καθοδόγηςη  

Η ςυμβουλευτικό καθοδόγηςη (mentoring) εύναι ϋνασ όροσ που χρηςιμοποιεύται για να 

περιγρϊψει την ςχϋςη ανϊμεςα ςε ϋνα λιγότερο ϋμπειρο ϊτομο, που ονομϊζεται 

εκπαιδευόμενοσ και ϋνα πιο ϋμπειρο που ονομϊζεται μϋντορασ (ςύμβουλοσ- εκπαιδευτόσ ) 

Παραδοςιακϊ η ςυμβουλευτικό εκπαύδευςη θεωρεύται ωσ μύα δυαδικό, πρόςωπο με πρόςωπο, 

μακροχρόνια ςχϋςη ανϊμεςα ςε ϋνα επόπτη ενόλικα και ςε ϋναν αρχϊριο μαθητό. Μϋςα από 

αυτό τη ςχϋςη καλλιεργεύται η επαγγελματικό, ακαδημαώκό και προςωπικό ανϊπτυξη του 

εκπαιδευόμενου (Donaldson, Ensher, & Grant-Vallone, 2000).  

Η ςχολικό καθοδόγηςη (School-based mentoring, SBM) προςδιορύζεται από πολλϊ 

χαρακτηριςτικϊ του προγρϊμματοσ. Ανϊμεςα ςτα πιο ςημαντικϊ εύναι:   
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- Σα προγρϊμματα τησ ςχολικόσ ςυμβουλευτικό εκπαύδευςησ γύνονται μϋςα ςτο 

ςχολεύο 

- Οι ςχϋςεισ αναπτύςςονται κατϊ την διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ 

- Σουσ νϋουσ φροντύζουν οι εκπαιδευτικού, οι ςύμβουλοι και το προςωπικό του 

ςχολεύου 

- Η ςχολικό ςυμβουλευτικό εκπαύδευςη δεν εύναι απλϊ ϋνα διδακτικό πρόγραμμα 

ιδιαύτερων μαθημϊτων. Σα «ζευγϊρια» ενθαρρύνονται να αναπτύξουν   μύα 

αμοιβαύα ικανοποιητικό ςχϋςη εμπιςτοςύνησ ωσ  τον πρωταρχικό ςκοπό του 

χρόνου που ξοδεύουν μαζύ.  

Σα προγρϊμματα ςχολικόσ ςυμβουλευτικόσ ςχεδιϊζονται για να εφαρμοςτούν ςε μαθηςιακϊ 

περιβϊλλοντα και εύναι αναγκαύο να λαμβϊνουν υπόψη διαφορετικούσ παρϊγοντεσ: 

α. Διερεύνηςη των αναγκών των ςυγκεκριμϋνων μαθητών. Κϊποιεσ από αυτϋσ μπορεύ να 

εύναι:  

- Βελτύωςη τησ ακαδημαώκόσ απόδοςησ ( ςυνόθωσ αυτό ορύζεται με τουσ βαθμούσ 

και τα αποτελϋςματα των τεςτ)  

- Βελτύωςη των ςυναιςθημϊτων τησ ςχολικόσ ικανότητασ και αυτοπεπούθηςησ 

- Βελτύωςη των ςχϋςεων με τουσ ςυνομόλικουσ, τουσ εκπαιδευτικούσ και το 

προςωπικό του ςχολεύου.  

- Αύξηςη τησ ςυμμετοχικότητασ ςτην τϊξη και τησ παρακολούθηςησ των 

μαθημϊτων  

- Βελτύωςη τησ ολοκλόρωςησ τησ κατ’ ούκον εργαςύασ  

- Μεύωςη των φαινομϋνων αποκλύνουςασ ςυμπεριφορϊσ ( διακοπϋσ ςτην τϊξη, 

καβγϊδεσ κ.α)  

- Αυξημϋνη διερεύνηςη ό αποδοχό των ευκαιριών που δύνονται μϋςα από την 

δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη 

- Βελτύωςη τησ θϋςησ εργαςύασ ό τησ διερεύνηςησ καριϋρασ.  

 

β. Ποιοι  θα εύναι οι μϋντορεσ; τα προγρϊμματα ςχολικόσ ςυμβουλευτικόσ εκπαύδευςησ οι 

μϋντορεσ μπορεύ να προςληφθούν από διαφορετικϊ πλαύςια: ςυνεργϊτεσ από 

ςυγκεκριμϋνεσ επιχειρόςεισ ό οργανώςεισ που προςφϋρουν υπηρεςύεσ, από την ευρύτερη 

κοινότητα ( εθελοντϋσ), παλιότεροι μαθητϋσ κλπ  

γ. Πότε και που θα ςυναντηθούν τα ζευγϊρια; Και τι θα κϊνουν μαζύ;  
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δ. Ποιο εύναι το χρονοδιϊγραμμα  εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ; ε ιδανικϋσ ςυνθόκεσ το 

ταύριαςμα ανϊμεςα ςε μαθητό και μϋντορα πρϋπει να γύνεται όςο πιο νωρύσ γύνεται μϋςα 

ςτη ςχολικό   χρονιϊ.   

ε. Προςδιοριςμόσ των ρόλων και των αρμοδιοτότων του διευθυντό, των εκπαιδευτικών, 

των γονϋων και ϊλλων εμπλεκομϋνων.  

ςτ. Αξιολόγηςη για αςφϊλεια. Για την προςταςύα των νϋων από τυχόν κινδύνουσ και για 

την προςταςύα τησ αξιοπιςτύασ του οργανιςμού, κϊθε πρόγραμμα θα πρϋπει να προβλϋπει 

μύα διαδικαςύα αξιολόγηςησ των δυνητικών μεντόρων και να διαςφαλύζει ότι εύναι 

αςφαλεύσ.  

ζ. Εκπαύδευςη των μεντόρων. Η εκπαύδευςη εύναι βαςικό για να βοηθηθούν οι μϋντορεσ να 

επιτύχουν ςτο ϋργο τουσ. Για να διευκολυνθεύ η επιτυχύα των ζευγαριών χρειϊζεται τα 

προγρϊμματα να οργανώνουν ϋνα ςχϋδιο επαφών ανϊμεςα ςτουσ υπαλλόλουσ, ςτουσ 

μϋντορεσ ςτουσ μαθητϋσ και ςτουσ εκπαιδευτικούσ.  

η. Τποςτόριξη των μεντόρων. Ο τακτικόσ ϋλεγχοσ για να μϊθουμε την ςχϋςη και να 

βοηθόςουμε με την επύλυςη προβλημϊτων εύναι ϋνασ τρόποσ που τα προγρϊμματα 

υποςτηρύζουν τουσ μϋντορεσ τουσ.  

Όταν δουλεφουμε με μακθτζσ από ζνα διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβακρο, θ ςχολικι 

ςυμβουλευτικι εκπαίδευςθ μπορεί να ευκυγραμμίηεται με τα ιδιαίτερα διδακτικά προγράμματα. 

Για παράδειγμα οι πιο μεγάλοι ςε θλικία μετανάςτεσ  μακθτζσ να γίνουν  μζντορεσ για τουσ 

νεότερουσ ι  νζουσ μακθτζσ που προζρχονται από το ίδιο ι παρόμοιο πολιτιςτικό πεδίο ι 

διαπολιτιςμικά προγράμματα ςχολικισ ςυμβουλευτικισ εκπαίδευςθσ για να υποςτθριχκοφν 

κοινωνικά οι μειονεκτοφντεσ μακθτζσ. 

Μη βύαιη επικοινωνύα (ΜΒΕ) ςτα χολεύα  

«Η μη βύαιη επικοινωνύα μασ οδηγεύ ςτο να επαναπροςδιορύζουμε τον τρόπο που αυτό 

εκφραζόμαςτε και που ακούμε τουσ ϊλλουσ.  Αντύ για τισ ςυνηθιςμϋνεσ, αυτόματεσ 

αντιδρϊςεισ, οι λϋξεισ μασ γύνονται ςυνειδητϋσ απαντόςεισ που βαςύζονται ςταθερϊ ςτην 

ςυνειδητοπούηςη των όςων αντιλαμβανόμαςτε, αιςθανόμαςτε και θϋλουμε.» (Marshall 

Rosenberg) 

Η εκπαύδευςη ςτην Μη Βύαιη Επικοινωνύα και η πρακτικό ϊςκηςη ςτισ ςχολικϋσ κοινότητεσ 

βοηθϊ τουσ εκπαιδευτικούσ, την διούκηςη, τουσ μαθητϋσ και τουσ γονεύσ να κϊνουν το ςχολεύο 

ϋνα τόπο όπου οι  μαθητϋσ θα αγαπούν να μαθαύνουν, οι εκπαιδευτικού  θα αγαπούν να 
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διδϊςκουν, ενώ οι γονεύσ θα νιώθουν ςύγουροι ότι οι ανϊγκεσ των παιδιών τουσ για αςφϊλεια, 

ςεβαςμό και μϊθηςη μπορούν να ικανοποιηθούν.   

Διδϊςκει τουσ ανθρώπουσ να ξεμϊθουν τον ςτατικό τρόπο τησ μεταξύ τουσ επικοινωνύασ 

κρύνοντασ με όρουσ καλού ό κακού, ςωςτού ό λϊθουσ κατϊλληλου ό ακατϊλληλου, 

φυςιολογικού ό μη φυςιολογικού.  

Η Μη Βύαιη Επικοινωνύα (ΜΒΕ) εύναι μια βαςικό πρακτικό που χρηςιμοποιεύται ωσ μύα από τισ 

πρακτικϋσ ςυμφιλύωςησ ςτο ςχολεύο για να αντιμετωπιςτούν οι προκλόςεισ και οι ανηςυχύεσ. 

Βαςικϊ, η ΜΒΕ αποτελεύται από 4 ςτοιχεύα: 

 Ανϊγκεσ  

Ποια ανϊγκη ό αξύα δημιουργεύ τα ςυναιςθόματα μου; 

 Παρατηρόςεισ  

Σι παρατηρώ να ικανοποιεύ τισ ανϊγκεσ μου και τι όχι;  

Η παρατόρηςη προώποθϋτει διαφϊνεια για τισ πρϊξεισ που ικανοποιούν ανϊγκεσ ό όχι.  

 υναιςθόματα 

Πωσ αιςθϊνομαι ςε ςχϋςη με αυτό που παρατηρώ;  

Σα ςυναιςθόματα μου προςδιορύζουν τα αποτελϋςματα του τι ςυμβαύνει με τισ ανϊγκεσ  

μου 

Όταν οι ανϊγκεσ μου δεν ικανοποιούνται δεν αιςθϊνομαι ευχϊριςτα ενώ αιςθϊνομαι 

ευχϊριςτα όταν ικανοποιούνται 

  Αιτόματα  

υγκεκριμϋνεσ πρϊξεισ που θα όθελα να κϊνω για να κϊνω πιο πλούςια την ζωό μου 

χωρύσ να απαιτώ.  

Όταν βλϋπω ότι οι ανϊγκεσ μου δεν ικανοποιούνται χρειϊζεται θα ρωτόςω τον εαυτό 

μου ό τουσ ϊλλουσ τι θα όθελα να κϊνω για να ικανοποιόςω καλύτερα τισ ανϊγκεσ μου.  

Η Μη Βύαιη Επικοινωνύα εύναι μια διαφορετικό γλώςςα που εςτιϊζει την προςοχό μασ ςτισ 

ανθρώπινεσ ανϊγκεσ, εύτε αυτϋσ ικανοποιούνται, εύτε όχι. ε περύπτωςη που οι ανϊγκεσ μασ 

δεν ικανοποιούνται τότε θα πρϋπει να βρούμε τρόπουσ  που να φροντύζουν αυτϋσ τισ ανϊγκεσ. 

Αντύ, λοιπόν, να κρύνουμε τι εύναι καλό ό κακό ό αν οι ϊνθρωποι θα πρϋπει να τιμωρούνται, η 

Μη Βύαιη Επικοινωνύα  εςτιϊζει ςτο τι ςυμβαύνει με τισ ανϊγκεσ μασ.  

Ειςϊγοντασ την ΜΒΕ ςτα ςχολεύα , εκπαιδευτικού, διούκηςη, γονεύσ και μαθητϋσ μπορούν να 

ςυνειςφϋρουν ςτα παρακϊτω:   
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- Λιγότερεσ ςυγκρούςεισ  

- Αυξημϋνη δεξιότητα ςτη διαμεςολϊβηςη για την επύλυςη των ςυγκρούςεων 

- Αμοιβαύοσ ςεβαςμόσ ανϊμεςα ςε όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ 

- Οι μαθητϋσ αναλαμβϊνουν την ευθύνη τησ μϊθηςησ τουσ 

- Περιςςότερη δϋςμευςη ςτην μϊθηςη  

- Λιγότερη αντύςταςη και περιςςότερη ςυνεργαςύα 

- Περιςςότερη ψυχαγωγύα για όλουσ 

- Μαθητϋσ και εκπαιδευτικού αιςθϊνονται αςφαλεύσ ςτο ςχολεύο  

Εμποδύζοντασ την διϊκριςη και δημιουργώντασ ϋνα Μαθηςιακϐ Περιβϊλλον Μη 

Προκατϊληψησ  

Διϊκριςη ςημαύνει ϊδικη μεταχεύριςη ό μεταχεύριςη με προκατϊληψη διαφορετικών 

κατηγοριών ανθρώπων ό πραγμϊτων ιδιαύτερα ςε επύπεδο φυλόσ, ηλικύασ ό φύλλου. Με ϊλλα 

λόγια διϊκριςη ςημαύνει να ςυμπεριφϋρεςαι ςτουσ ανθρώπουσ διαφορετικϊ, αρνητικϊ ό με 

δυςμϋνεια χωρύσ λογικό αιτιολόγηςη. Οι ϊνθρωποι δεν θα πρϋπει να τοποθετούνται ςε 

μειονεκτικό θϋςη απλϊ εξαιτύασ τησ φυλετικόσ και εθνικόσ καταγωγόσ τουσ, τησ θρηςκεύασ ό 

των πεποιθόςεων τουσ, τησ αναπηρύασ τησ ηλικύασ ό των ςεξουαλικών τουσ προτιμόςεων. Η 

διϊκριςη εύναι λϊθοσ και ενϊντια ςτο νόμο. Σόςο τα παιδιϊ, όςο και οι ενόλικεσ βιώνουν την 

διϊκριςη ςε διαφορετικϊ επύπεδα, αλλϊ η διϊκριςη ενϊντια ςτα παιδιϊ μπορεύ να ϋχει πιο κακϊ 

αποτελϋςματα από αυτόν ενϊντια ςτουσ ενόλικεσ γιατύ τα παιδιϊ ςυχνϊ ϋχουν μικρότερη 

κοινωνικό δύναμη.  Σα παιδιϊ αντιμετωπύζουν την διϊκριςη ςτισ περιςςότερεσ κοινωνύεσ ςε 

ςχϋςη με τουσ ενόλικεσ διότι εξαρτώνται από αυτούσ και διότι οι ενόλικεσ διςτϊζουν να τουσ 

δώςουν περιςςότερη εξουςύα ςτην λόψη αποφϊςεων καθώσ αναπτύςςουν την ικανότητα να 

την αςκούν οι ύδιοι.  Εκτόσ του ότι βιώνουν την διϊκριςη ωσ ομϊδα, τα παιδιϊ αντιμετωπύζουν 

την διϊκριςη μϋςα ςε ϊλλεσ ομϊδεσ, όπωσ εύναι η φυλό τουσ, το φύλλο τουσ, η φόμη τουσ ωσ 

μετανϊςτεσ, οι αναπηρύεσ τουσ ό ϋνασ ςυνδιαςμόσ όλων αυτών.  Η διϊκριςη – που ορύζεται 

απλϊ ωσ οι επιβλαβόσ πρϊξεισ προσ τουσ ϊλλουσ ( εξαιτύασ τησ εθνικότητασ, τησ χώρασ 

προϋλευςησ, τησ γλωςςικόσ ικανότητασ και τησ προφορϊσ ό τησ φόμησ ωσ μετανϊςτεσ) μπορεύ 

να ςυμβεύ τόςο ςε θεςμικό όςο και ςε ιδιωτικό επύπεδο και μπορεύ να ϋχει ςημαντικϋσ 

ςυνϋπειεσ ςτην ανϊπτυξη των νϋων ςε επύπεδο ψυχολογύασ και εκπαύδευςησ. 

Αναλαμβϊνοντασ δρϊςη για την διϊκριςη ςτην εκπαύδευςη, η πρακτικό πρόληψησ ακολουθεύ 

ςτρατηγικϋσ που εμποδύζουν την διϊκριςη και δημιουργούν ϋνα Μαθηςιακών Περιβϊλλον 

Ενϊντια ςτην Προκατϊληψη, διδϊςκοντασ δεξιότητεσ ποικιλομορφύασ, που ορύζονται ωσ η 

ικανότητα να μαθαύνεισ τισ διαφορϋσ, να τισ ςυζητϊσ, να τισ αποδϋχεςαι και ( αν προκύψει 

ςύγκρουςη) να τισ επιλύεισ ειρηνικϊ. Μερικϋσ τεχνικϋσ:  
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- Να ςυζητϊμε με τουσ μαθητϋσ για την Ποικιλότητα και την Προκατϊληψη 

- Ν α προςαρμόζουμε την μϊθηςη ςτην πραγματικό ζωό 

- Να εκθϋτουμε τουσ μαθητϋσ ςε μύα ποικιλύα από ανθρώπουσ και περιβϊλλοντα 

- Να αφόνουμε τουσ μαθητϋσ να ακολουθούν τα ενδιαφϋροντα τουσ 

- Να διαςφαλύζουμε ότι η πολιτιςμικό μϊθηςη ξεπερνϊ τα κόμματα  

- Να ςυζητϊμε πωσ η φυλό/εθνικότητα, θρηςκεύα, κουλτούρα, γεωγραφύα και τι 

κοινωνικοοικονομικό επύπεδο διαςταυρώνονται, με αποτϋλεςμα τισ πολύ μεγϊλεσ 

διαφορετικϋσ εμπειρύεσ για διαφορετικϋσ ομϊδεσ ανθρώπων.  

- Να χρηςιμοποιούμε βιβλύα για να διερευνόςουμε θϋματα 

- Να βοηθόςουμε τα παιδιϊ να διειςδύςουν ‘ κϊτω από την επιφϊνεια’ αυτών που 

προϋρχονται από διαφορετικϋσ κουλτούρεσ.   

- Να υλοποιόςουμε μαθόματα που αφορούν ξεκϊθαρα ςτο ρατςιςμό και ςτην επύλυςη 

ςυγκρούςεων 

- Εμψύχωςη: να διδϊξουμε την κοινωνικό δικαιοςύνη και την ενςυναύςθηςη 

- Διαμεςολϊβηςη: Να εύμαςτε ςε εγρόγορςη να διαχειριςτούμε πρϊξεισ εςκεμμϋνησ 

προκατϊληψησ. Να ελϋγχουμε τισ αντιδρϊςεισ των μαθητών προσ τουσ δρϊςτεσ. Να 

μην υπερβϊλουμε ςτισ αντιδρϊςεισ μασ απϋναντι ςτον δρϊςτη. Να βρύςκουμε θετικό 

εκτόνωςη για την αρνητικό ενϋργεια που απορροφούν οι μαθητϋσ κατϊ την διϊρκεια 

μιασ κρύςησ.  

- Εμπειρύεσ ζωόσ: να δύνουμε ευκαιρύεσ ςτουσ μαθητϋσ να μοιρϊζονται εμπειρύεσ από την 

ζωό τουσ. Επιλϋξτε λογοτεχνικϊ κεύμενα που βοηθούν τουσ μαθητϋσ να καλλιεργόςουν 

ενςυναύςθηςη ενςωματώνοντασ τισ δικϋσ τουσ εμπειρύεσ.    

(Καλό Πρακτικό) 
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Προτϊςεισ 

Για την δημιουργύα μιασ θετικόσ ςχολικόσ κουλτούρασ και κλύματοσ θα πρϋπει να εμπλϋξουμε 

όλη την ςχολικό κοινότητα, τουσ μαθητϋσ, τουσ γονεύσ και τουσ εθελοντϋσ και να τουσ 

δώςουμε την δυνατότητα να ςυμμετϋχουν ςτην λόψη αποφϊςεων.  

Κϊποιεσ πρακτικϋσ υποδεύξεισ για ϊμεςεσ δρϊςεισ που μπορούν να ςυμβϊλουν ςτο κτύςιμο 

τησ θετικόσ ςχολικόσ κουλτούρασ και κλύματοσ ςτο ςχολεύο εύναι:  

- Να δημιουργόςουμε ϋνα αποτελεςματικό περιβϊλλον επικοινωνύασ μϋςα ςτο 

ςχολεύο 

- Να αναπτύξουμε την επικοινωνύα ανϊμεςα ςτην οικογϋνεια και το ςχολεύο  

- Να αξιολογόςουμε και να φροντύςουμε τισ ανϊγκεσ κϊθε ατόμου ξεχωριςτϊ.  

- Να δημιουργόςουμε ϋνα περιβϊλλον που φροντύζει για την υγεύα των μαθητών μασ  

- Να αναπτύξουμε δημοκρατικϋσ πρακτικϋσ  

- Να προϊγουμε και να δύνουμε παραδεύγματα ςυμπεριφορών που εκφρϊζουν  

ςεβαςμό ςε όλα τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ κϊθε ςτιγμό.   

- Να διδϊξουμε ξεκϊθαρα τουσ μαθητϋσ μασ πωσ μοιϊζουν, ενεργούν, ακούγονται 

και απηχούν  η γλώςςα και η ςυμπεριφορϊ που εκφρϊζουν ςεβαςμό  

- Να αναρτόςετε βαςικϊ  μηνύματα ςεβαςμού ςτισ τϊξεισ, ςε τόπουσ ςυγκϋντρωςησ 

και γύρω από το ςχολεύο. Να εμπλϋξετε τουσ μαθητϋσ ςτην δημιουργύα αυτών των 

μηνυμϊτων.  

- Η καλλιϋργεια ςεβαςμού για την ποικιλότητα την ςυμπερύληψη και την γλώςςα 

που εκφρϊζει ςεβαςμό.  Να διαχειρύζεςτε την χρόςη τησ γλώςςασ που κϊνει 

διακρύςεισ και μειώνει τον ϊλλο ςτο ςχολεύο – ςυμπεριβαλλομϋνων τησ  

ομοφοβικόσ και ρατςιςτικόσ γλώςςασ και τησ γλώςςασ που μειώνει τουσ μαθητϋσ 

με αναπηρύεσ και ειδικϋσ ανϊγκεσ.  

- Να ενιςχύουμε την αυτοεκτύμηςη. Να δύνουμε εποικοδομητικό ανατροφοδότηςη 

ςτουσ μαθητϋσ, όταν απουςιϊζουν η ςυμπεριφορϊ και η γλώςςα  που εκφρϊζουν 

ςεβαςμό  

- Να ϋχετε ϋνα ςύςτημα ενθϊρρυνςησ και επαύνων για να προϊγετε την επιθυμητό 

ςυμπεριφορϊ και την ςυμμόρφωςη με τουσ κανόνεσ και τισ ρουτύνεσ του ςχολεύου  

- Να εμπλϋκετε ενεργϊ τουσ γονεύσ και/ό τισ Ενώςεισ Γονϋων.  

- Να προϊγετε ενεργϊ το δικαύωμα του κϊθε μϋλουσ τησ ςχολικόσ κοινότητασ να 

αιςθϊνεται αςφϊλεια και προςταςύα ςτο ςχολεύο.  

- Να αναδεικνύετε και να διδϊςκετε ρητϊ  τουσ κανόνεσ του ςχολεύου ςε γλώςςα 

φιλικό για τουσ μαθητϋσ τόςο ςτην τϊξη όςο και ςε κοινόχρηςτουσ χώρουσ 
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- Όλο το προςωπικό του ςχολεύου θα πρϋπει ενεργϊ να ϋχει τα μϊτια του ανοικτϊ 

για ςημϊδια ςυμπεριφορών παρενόχληςησ και κακοπούηςησ (bullying)  

- Να διαςφαλύςετε να υπϊρχει επαρκόσ εποπτεύα ςτουσ εξωτερικούσ χώρουσ του 

ςχολεύου ( γόπεδα, αυλό κ.α)  

- Να υποςτηρύζετε την θεςμοθϋτηςη και τη δουλειϊ των μαθητικών ςυμβουλύων.  

- Να προϊγετε ϋνα μαθηςιακό περιβϊλλον ςυνεργατικόσ μϊθηςησ και κτιςύματοσ 

ομϊδασ ςτην τϊξη ςασ 

Για περαιτϋρω μελϋτη 

 Terrence E. Deal, Kent D. Peterson. Shaping School Culture: The Heart of Leadership 

(1999). Jossey-Bass Education. (βλ. Αναφορϋσ). 
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Διδακτικό ενϐτητα 05: Δϋςμευςη ςτην κοινϐτητα 

και διαμεςολϊβηςη ςτην οικογϋνεια  

Η εκπαύδευςη εύναι ϋνα θϋμα που δεν αφορϊ μόνο το ςχολεύο και τουσ εκπαιδευτικούσ. Ϊχει 

μια δημόςια, ςυλλογικό διϊςταςη που αφορϊ επύςησ τισ οικογϋνειεσ και όλη την κοινωνύα. 

Όμωσ, αυτού δεν ϋχουν πϊντα ξεκϊθαρη εικόνα για τουσ ρόλουσ τουσ. Σόςο οι γονεύσ όςο και οι 

εκπαιδευτικού αγνοούν ςυχνϊ τισ δυνατότητεσ που κϊποιεσ προςεγγύςεισ προςφϋρουν για να 

διευκολύνουν την ςχϋςη ανϊμεςα ςε οικογϋνειεσ, τουσ εκπαιδευτικούσ και την κοινότητα ενώ 

εύναι πολύ κοινό η ϋλλειψη διόδων επικοινωνύασ ό δομημϋνησ ςυνεργαςύασ ανϊμεςα τουσ. 

υνοπτικϊ, η ϋλλειψη δϋςμευςησ ςτην κοινότητα και η φτωχό διαμεςολϊβηςη ςτην οικογϋνεια 

αντανακλϊ δραματικϊ ςτην χαμηλό απόδοςη των παιδιών ςτο ςχολεύο ( ΟΟΑ, 2012) Ψσ εκ 

τούτου, ο ρόλοσ των εκπαιδευτικών ςε αυτό το θϋμα εύναι πολύ ςημαντικόσ.  Για αυτό τον 

λόγο, αυτό η ενότητα ενημερώνει τουσ εκπαιδευτικούσ για μεθοδολογύεσ και καλϋσ πρακτικϋσ 

για να βελτιώςουν την δϋςμευςη τησ οικογϋνειασ και τησ κοινότητασ   

ύμφωνα με το Αμερικϊνικο Πρακτορεύο «Νεολαύα» η δϋςμευςη ςτην κοινότητα «απαιτεύ οι 

γονεύσ ( οι οπούοι ευρύτερα ορύζονται ωσ τα κατεξοχόν υπεύθυνα  για την φροντύδα των 

παιδιών  ϊτομα), αυτού που παρϋχουν υπηρεςύεσ ςε νϋουσ, το υπαλληλικό προςωπικό του 

ςχολεύου, και ϊλλα μϋλη τησ κοινότητασ να δουλεύουν μαζύ για να υποςτηρύζουν ενεργϊ και να 

βελτιώνουν την ακαδημαώκό επύδοςη, την κοινωνικό και ςυμπεριφορικό ανϊπτυξη και την 

υγεύα των παιδιών, των εφόβων, και των νεαρών ενηλύκων» (Youth, 2015). υνεπώσ, η 

δϋςμευςη ςτην κοινότητα ςυμπεριλαμβϊνει το ςπύτι, το ςχολεύο και τα δημόςια ιδρύματα.  

Ομούωσ, η διαμεςολϊβηςη ςτην οικογϋνεια απαιτεύ μια ευρεύα ςειρϊ δρϊςεων για την ενύςχυςη 

τησ ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτο ςπύτι και την οικογϋνεια και εμποδύζει την διαρροό, με δεδομϋνο 

ότι όταν και τα δύο μϋρη ενώςουν τισ δυνϊμεισ τουσ ( εμπλοκό τησ οικογϋνειασ), ‘ οι μαθητϋσ 

επιτυγχϊνουν  μεγαλύτερουσ βαθμούσ, τα πηγαύνουν πολύ καλύτερα ςτα διαγωνύςματα, 

προςαρμόζονται καλύτερα ςτο ςχολεύο, οι φούτηςη τουσ εύναι τακτικό (….) και ϋχουν 

περιςςότερεσ πιθανότητεσ να αποφοιτόςουν και να ςυνεχύςουν ςε ψηλότερεσ βαθμύδεσ 

εκπαύδευςησ.  (Ishimaru and Lott, 2015, p.5). 

Αυτό η ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτο ςχολικό ςύςτημα, ςτισ οικογϋνειεσ και ςτην κοινότητα εύναι 

ϋνα πολύ λεπτό θϋμα, καθώσ παραδοςιακϊ εκφρϊζουν ενδοιαςμούσ να ςυνεργαςτούν και να 

μοιραςτούν τα ορϊματα τουσ. Γι’ αυτό   το λόγο παρατύθενται παρακϊτω κϊποιεσ 

μεθοδολογύεσ και προτϊςεισ που ςτοχεύουν ςτο να βοηθόςουν τουσ εκπαιδευτικούσ να 
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διευκολύνουν αυτό την ςχϋςη και να δημιουργόςουν μια περιςςότερο ευϋλικτη και 

δημοκρατικό κουλτούρα εκπαύδευςησ.    

Σο Πλαύςιο των Ϊξι Σϑπων Γονεώκόσ υμμετοχόσ του Epstein  

Μια από τισ πλϋον διαδεδομϋνεσ μεθοδολογύεσ ςυμμετοχόσ τησ οικογϋνειασ ςτην πρόληψη τησ 

ςχολικόσ διαρροόσ εύναι το Πλαύςιο του Epstein το οπούο περιγρϊφει ϋξι διαφορετικούσ τύπουσ 

ςυμμετοχόσ με τουσ οπούουσ οι εκπαιδευτικού μπορούν να αναπτύξουν ςυνεργαςύεσ ανϊμεςα 

ςτο ςχολεύο και την οικογϋνεια.  Κϊθε τύποσ ςυμμετοχόσ  περιγρϊφει δειγματικϋσ πρακτικϋσ, 

προκλόςεισ, επανοριςμούσ , αποτελϋςματα για τουσ μαθητϋσ, αποτελϋςματα για τουσ γονεύσ 

και για τουσ εκπαιδευτικούσ για να διευκολυνθεύ η εφαρμογό τησ μεθοδολογύασ ( Σμόμα Τγεύασ 

και Ανθρώπινων Τπηρεςιών των ΗΠΑ 2012)  

Αυτού εύναι οι ϋξι τύποι γονεώκόσ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με τον Epstein (2001):  

1)  Ανατροφό: ο ςτόχοσ αυτόσ τησ διαδικαςύασ εύναι να βοηθόςει όλεσ τισ οικογϋνειεσ 

για να δημιουργόςουν ςπιτικϊ περιβϊλλοντα για να υποςτηρύξουν τα παιδιϊ ωσ 

μαθητϋσ. Οι προκλόςεισ εύναι να δοθούν ςτισ οικογϋνειεσ οι πληροφορύεσ που αυτϋσ  

χρειϊζονται,  και να ενθαρρυνθούν  να μοιραςτούν αυτϋσ τισ πληροφορύεσ με τα 

ςχολεύα και να διαςφαλιςτεύ ότι όλεσ οι πληροφορύεσ που δύνονται ςτουσ γονεύσ εύναι 

ςαφεύσ, χρόςιμεσ και ςυνδεδεμϋνεσ με τισ ανϊγκεσ των παιδιών. Σα αποτελϋςματα 

εύναι:  για τουσ μαθητϋσ η βελτύωςη τησ ςυμμετοχόσ των τουσ ςτα μαθόματα μϋςα από 

την αυξημϋνη εποπτεύα που θα αςκεύ η οικογϋνεια. Για τουσ γονεύσ η αύξηςη τησ 

κατανόηςησ τησ ανατροφόσ και τησ ανϊπτυξησ του εφόβου. Για τουσ εκπαιδευτικούσ η 

κατανόηςη τησ καταγωγόσ τησ οικογϋνειασ, μϋςα από τισ διαφορετικϋσ κουλτούρεσ και 

ο ςεβαςμόσ ςτην προςπϊθεια των γονϋων.  

2) Επικοινωνύα: Αυτό το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ εύναι βαςικό για τον ςχεδιαςμό 

αποτελεςματικών τύπων επικοινωνύασ από το ςχολεύο –ςτο-ςπύτι και από το ςπύτι-

ςτο-ςχολεύο. Η επικοινωνύα βοηθϊ τουσ εκπαιδευτικούσ να ενιςχύςουν τα κανϊλια 

επικοινωνύασ με  τουσ  γονεύσ και να κατανοόςουν τισ απόψεισ των γονϋων. Βοηθϊ τουσ 

γονεύσ να κατανοόςουν τα ςχολικϊ προγρϊμματα και να αξιολογόςουν την πρόοδο του 

παιδιού τουσ. Επιπλϋον, βοηθϊ τουσ μαθητϋσ να ςυνειδητοποιούν την πρόοδο τουσ και 

τισ ευθύνεσ τησ. Οι δειγματικϋσ πρακτικϋσ αφορούν ςτην θεςμοθϋτηςη τακτικών 

εργαλεύων επικοινωνύασ ( ενημερωτικϊ δελτύα, τηλεφωνικϋσ ςυνδιαλϋξεισ, 

αξιολογόςεισ μαθητών , ςυναντόςεισ εκπαιδευτικών και γονϋων).  
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3) Εθελοντιςμϐσ:  εύναι μύα πολύ καλό πρακτικό για να  οργανωθεύ  η βοόθεια και η 

υποςτόριξη των γονϋων. Όταν οι γονεύσ γύνονται εθελοντϋσ αποκτούν ςυγκεκριμϋνεσ 

δεξιότητεσ και αυτοπεπούθηςη και μπορούν να κατανοόςουν την δουλειϊ των 

εκπαιδευτικών. Οι μαθητϋσ πολλαπλαςιϊζουν τουσ τρόπουσ που μαθαύνουν από 

ϊλλουσ ανθρώπουσ και τισ δεξιότητεσ τουσ ςτην επικοινωνύα με ϊλλουσ ενόλικεσ. 

Επιπλϋον, οι εκπαιδευτικού ενημερώνονται για τα ταλϋντα και τα ενδιαφϋροντα των 

γονιών και τουσ εμπλϋκουν ςε περιςςότερεσ δραςτηριότητεσ.   

4)  Μϊθηςη ςτο ςπύτι: Αυτό η δρϊςη εύναι πολύ βοηθητικό ςτο να δύνει πληροφορύεσ 

και ιδϋεσ ςτισ οικογϋνειεσ για το πώσ θα βοηθόςουν τουσ μαθητϋσ ςτο ςπύτι με τισ κατ’ 

ούκον εργαςύεσ τουσ, τισ αποφϊςεισ και τον ςχεδιαςμό, θϋτοντασ ςτόχουσ κϊθε χρόνο 

με την ςυμμετοχό τησ οικογϋνειασ ό με το οριςμό ημερολογύων με δραςτηριότητεσ ςτο 

ςπύτι για γονεύσ και μαθητϋσ. Αυτό εύναι επύςησ βοηθητικό για τουσ εκπαιδευτικούσ 

καθώσ μπορούν να ςχεδιϊςουν καλύτερα τισ κατ’ ούκον εργαςύεσ και να νιώςουν 

περιςςότερη ικανοπούηςη με την εμπλοκό και την υποςτόριξη τησ οικογϋνειασ. 

5) Λόψη αποφϊςεων: Εύναι πολύ ςημαντικό και θετικό να ςυμπεριληφθούν οι γονεύσ ςε 

μερικϋσ αποφϊςεισ για το ςχολεύο πχ ςυμβούλια ό επιτροπϋσ. Αυτό βοηθϊ τουσ 

εκπαιδευτικούσ να γνωρύςουν τισ απόψεισ των γονϋων και να προςαρμόςουν καλύτερα 

τα προγρϊμματα ςπουδών και τον ςχεδιαςμό. Οι γονεύσ αιςθϊνονται ότι η γνώμη τουσ 

μετρϊει και αναπτύςςουν το ςυναύςθημα ότι το ςχολεύο εύναι δικό τουσ.  Οι μαθητϋσ 

καταλαβαύνουν ότι τα δικαιώματα τουσ προςτατεύονται. 

6) υνεργαςύα με την κοινϐτητα: αυτό η δρϊςη εύναι πολύ χρόςιμη για την ειςροό ςτο 

ςχολεύο πηγών και υπηρεςιών από την κοινότητα ( πχ κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ , υγεύασ, 

πολιτιςμού, ψυχαγωγύασ ). Αυτό η ειςροό εύναι πολύ βοηθητικό για όλουσ: οι 

εκπαιδευτικού μαθαύνουν περιςςότερεσ πηγϋσ για να βοηθόςουν τα παιδιϊ. Αυξϊνει η 

γνώςη των γονιών ςχετικϊ με τισ τοπικϋσ πηγϋσ για τα παιδιϊ τουσ και οι μαθητϋσ 

επωφελούνται από τισ εξωδιδακτικϋσ υπηρεςύεσ.   

Αυτό η μεθοδολογύα ςυνύςταται από ΟΟΑ (2014), γιατύ παρϋχει χρόςιμα και εύκολα ςτην 

εφαρμογό τουσ εργαλεύα για την δϋςμευςη τησ οικογϋνειασ και τησ κοινότητασ με το ςχολεύο.  

Σο Πλαύςιο Κτιςύματοσ Διπλόσ Ικανϐτητασ για ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτην οικογϋνεια και το 

ςχολεύο.  

Σο Πλαύςιο Κτιςύματοσ Διπλόσ Ικανότητασ (The Dual Capacity-Building Framework - DCBF) εύναι 

μύα καινοτόμοσ μϋθοδοσ που εςτιϊζει ςτην ανϊπτυξη τησ ικανότητασ των εκπαιδευτικών και 

των οικογενειών να εργαςτούν ςυνεργατικϊ πϊνω ςε μύα ιςότιμη ςχϋςη (Carson and Wood, 
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2017). Για την επύτευξη αυτού του ςτόχου το DCBF εμπλϋκει και καθοδηγεύ και τα δύο μϋρη με 

τϋςςερα βόματα που διαςφαλύζουν την αποτελεςματικό ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτην 

οικογϋνεια και το ςχολεύο:  

1) Η πρϐκληςη: Όλοι οι παρϊγοντεσ ςυζητούν με καταιγιςμό  ιδεών  για την κατϊςταςη 

ςτο ςχολεύο και ςτην περιοχό και πωσ θα βελτιώςουν την ςυμμετοχό τουσ ςε δρϊςεισ. 

Ακολούθωσ, το Πλαύςιο Κτιςύματοσ Διπλόσ Ικανότητασ παρϋχει ϋνα οδηγό βόμα-βόμα 

για την ανϊπτυξη  ικανοτότων των εκπαιδευτικών, των διοικητικών και των γονϋων. 

Οι εκπαιδευτικού εκπαιδεύονται ςε θϋματα όπωσ να δουλεύουν με οικογϋνειεσ από 

διαφορετικούσ πληθυςμούσ και τισ καλύτερεσ πρακτικϋσ για να ενημερώςουν, να 

βοηθόςουν και να εμπλϋξουν τουσ γονεύσ ςτην εκπαύδευςη των παιδιών τουσ.  ε αυτό 

το βόμα οι εκπαιδευτικού, οι διοικητικού και οι γονεύσ δεςμεύονται ςε μια δυαδικό 

επικοινωνύα που ςυμπεριλαμβϊνει τουσ γονεύσ ςε διαδικαςύεσ  λόψησ αποφϊςεων  ( πχ 

ςυμμετοχό ςε Επιτροπϋσ) και να παρατηρούν την δραςτηριότητα των παιδιών τουσ 

ςτισ τϊξεισ (Domínguez, 2011).   

2) υνθόκεσ ευκαιρύασ: Αυτό το βόμα χωρύζεται ςε δύο μϋρη: ςυνθήκεσ διαδικαςίασ όπου 

οι γονεύσ εκπαιδεύονται ςε θϋματα που ϋχουν ςχϋςη με δεξιότητεσ ςυμπεριφορϊσ και 

τρόπουσ για να υποςτηρύξουν τουσ μαθητϋσ ςτα καθόκοντα τουσ, αποκτώντασ την 

ικανότητα να εφαρμόζουν όςα ϋμαθαν. Οργανωτικϋσ ςυνθόκεσ, όπου οι εκπαιδευτικού 

οργανιςμού προςαρμόζουν τισ ςυνθόκεσ και την λειτουργύα τουσ για να επιτύχουν την 

εμπλοκό τησ οικογϋνειασ ςε θϋματα όπωσ εύναι οι αλλαγϋσ ςτα προγρϊμματα ςπουδών, 

ςυγκεκριμϋνη εκπαύδευςη για τουσ εκπαιδευτικούσ, ςυνεργαςύα τησ κοινότητασ και 

εφαρμογό τησ καταλληλησ υποδομόσ προκειμϋνου να βοηθηθούν τα παιδιϊ και οι 

γονεύσ. ( Σμόμα Εκπαύδευςησ των ΗΠΑ, 2014). 

3) Πολιτικό και ςτϐχοι του προγρϊμματοσ: ςε αυτό το ςτϊδιο το DCBF παρϋχει πηγϋσ 

για το χτύςιμο και την ενύςχυςη τησ ικανότητασ των υπαλλόλων/οικογενειών ςε 4 

επύπεδα ( Σμόμα Εκπαύδευςησ των ΗΠΑ, 2014) . Ικανότητεσ για να διαμορφωθούν 

τρόποι μϋςα από τουσ οπούουσ οι γονεύσ και οι εκπαιδευτικού μπορούν να 

ςυνειςφϋρουν  ςτην ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ ςπιτιού/ςχολεύου. υνδϋςεισ: 

υπολογιςμόσ των ςημαντικών ςυνδϋςεων ό των ςχϋςεων που το ϊτομο ϋχει κτύςει ςτο 

ςχολεύο, ςτο ςπύτι, ςτην κοινότητα. Αυτοπεπούθηςη: το επύπεδο τησ αυτό-

αποτελεςματικότητασ και των δυνατοτότων των γονιών και του εκπαιδευτικού να 

αντιμετωπύςουν και να διαχειριςτούν προβλόματα. Γνώςη: ικανότητα για 
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προςδιοριςμό των διαφορετικών αντιλόψεων, πεποιθόςεων και κοςμοθεωριών τησ 

κοινότητασ ςτο ςχολεύο. 

4) Αποτελϋςματα των ικανοτότων τησ οικογϋνειασ και του υπαλληλικοϑ προςωπικοϑ: 

ςε αυτό το τελευταύο ςτϊδιο οι οικογϋνειεσ και το υπαλληλικό προςωπικό ϋχουν 

καλλιεργόςει τισ ικανότητεσ να εμπλϋκουν ςε ςυνεργαςύεσ και να υποςτηρύζουν τουσ 

μαθητϋσ να μαθαύνουν και να επιτυγχϊνουν( Σμόμα Εκπαύδευςησ των ΗΠΑ, 2014). Οι 

εκπαιδευτικού μπορούν να αναπτύξουν μύα κουλτούρα ςεβαςμού και υπηρεςιών προσ 

τισ οικογϋνειεσ, να προκαλόύν και να προϊγουν την ςυμμετοχό τησ οικογϋνειασ και να 

μοιρϊζονται την ικανότητα λόψησ αποφϊςεων με τισ οικογϋνειεσ. 

Σο Πλαύςιο Κτιςύματοσ Διπλόσ Ικανότητασ (The Dual Capacity-Building Framework - DCBF) για 

ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτην οικογϋνεια και το ςχολεύο υποςτηρύζεται από το  Σμόμα 

Εκπαύδευςησ των ΗΠΑ, που εξϋδωςε την μεθοδολογύα το 2014 και εφαρμόζεται ςε κϊποιεσ από 

τισ πολιτεύεσ όπωσ το Κονϋκτικατ και το Σϋξασ  ( Σμόμα Εκπαύδευςησ των ΗΠΑ, 2014). 

 Η μεθοδολογύα ΠΡΟΛΗΧΗ-  URBACT 

το πλαύςιο του προγρϊμματοσ URBACT που ονομϊζεται ΠΡΟΛΗΧΗ, που ϋχει ςκοπό να 

εμπλϋξει τουσ γονεύσ ςτην εκπαύδευςη  των παιδιών τουσ για να μειώςει τα ποςοςτϊ διαρροόσ 

ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, μερικϋσ πόλεισ ϋχουν εφαρμόςει την μεθοδολογύα  URBACT, που 

ςτηρύζεται ςτην  πολύ γνωςτό προςϋγγιςη διαδικαςύασ επανεξϋταςησ   ‘Problem Tree’ που 

εφαρμόζεται ςτην εκπαύδευςη.  

Σο πρώτο βόμα για να χρηςιμοποιηθεύ αυτό η μεθοδολογύα εύναι να γύνει μια Ανϊλυςη του 

Πύνακα  των Ενδιαφερόντων των Υορϋων ( Stakeholder’s Interest Analysis Matrix) ςτο οπούο 

περιγρϊφονται παρϊγοντεσ όπωσ το μϋγεθοσ του ενδιαφϋροντοσ των φορϋων και πωσ αυτό 

επηρεϊζεται από την πρώιμη ςχολικό διαρροό, η ικανότητα του και τα κύνητρα να επιφϋρει  

αλλαγό και πιθανϋσ δρϊςεισ που να απευθύνονται ςτα ενδιαφερόμενα μϋρη. την περύπτωςη 

τησ πόλησ Gijón τα κύρια ενδιαφερόμενα μϋρη όταν οι μαθητϋσ, οι γονεύσ, ο εκπαιδευτικόσ 

κλϊδοσ, η τοπικό κυβϋρνηςη κλπ. δευτερεύοντα ενδιαφερόμενα μϋρη όταν οργανιςμού ενόσ 

τρύτου τομϋα.  

Σο επόμενο βόμα εύναι να προςδιοριςτούν τα προβλόματα και οι αιτύεσ τουσ που προκαλούν 

την διαρροό των μαθητών με την ςυμμετοχό των ενδιαφερόμενων. Κϊποια από τα 

προβλόματα ςυνδϋονται με την ϋλλειψη τησ ςυμμετοχόσ τησ οικογϋνειασ ςτα ςχολικϊ κϋντρα, 

μια ςχϋςη δυςπιςτύασ ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ και το ςχολεύο ό η ϋλλειψη ενδιαφϋροντοσ εκ 

μϋρουσ των μαθητών. Οι αιτύεσ μπορεύ να εύναι ςτην ελλιπό επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών, 
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ςτην ϋλλειψη κοινωνικών προςδοκιών και ςτην μη ανταπόκριςη ςτα αιτόματα τησ 

οικογϋνειασ.   

Εύναι κοινόσ τόποσ ότι κϊποιεσ από τισ αιτύεσ ξεπερνούν το φϊςμα του προγρϊμματοσ, αλλϊ 

πολλϊ από τα προβλόματα μπορούν να ϋχουν λύςεισ.  Σο επόμενο βόμα ςυνεπώσ εύναι να 

οριςτοϑν οι λϑςεισ ςτα δηλωθϋντα προβλόματα από τα ενδιαφερόμενα μϋρη. Οι λύςεισ που 

προτεύνονται όταν η εμπλοκό των γονϋων ςτην δυναμικό του ςχολεύου, να ενημερωθούν για 

τα θϋματα του ςχολεύου να ενιςχυθούν οι ςχϋςεισ ςχολεύου οικογϋνειασ, υπαλληλικού 

προςωπικού κλπ.   

Σο τελευταύο βόμα εύναι να οριςτοϑν οι κϑριοι και ςυγκεκριμϋνοι ςτϐχοι του προγρϊμματοσ 

καθώσ επύςησ και οι πηγϋσ που θα βοηθόςουν ςτην υλοπούηςη τουσ, όπωσ ϋνασ οδηγόσ για 

εκπαιδευτικούσ, ςυμφωνύα ανϊμεςα ςτουσ εταύρουσ, ςχεδιαςμόσ ςυναντόςεων κλπ.   Με τα 

παραπϊνω κατϊ νου, εύναι πιθανόν να μοιραςτούν εργαςύεσ και ευθύνεσ, δραςτηριϐτητεσ, 

καταληκτικϋσ ημερομηνύεσ και δεύκτεσ απϐδοςησ για την πρόληψη.  

Η μεθοδολογύα διαδικαςύασ επανεξϋταςησ ‘Problem Tree’ εύναι ϋνα καλό εργαλεύο για να 

εμπλϋξει πολλϊ ενδιαφερόμενα μϋρη και να δεςμεύςει τισ οικογϋνειεσ το εκπαιδευτικό 

προςωπικό και την κοινότητα να προςδιορύςουν τα προβλόματα και να βρούν λύςεισ και 

δρϊςεισ με ςτόχο την πρόληψη τησ διαρροόσ ςε τοπικό και περιφερειακό επύπεδο (Downes, 

2015). 

 Σο πρϐγραμμα των κϋντρων γονϋων-παιδιών του ικϊγου 

Αυτό εύναι ϋνα από τα πρώτα δημόςια προγρϊμματα που ςχεδιϊςτηκαν για να αυξόςουν την 

ςυμμετοχό των οικογενειών και τησ κοινότητασ ςτουσ εκαπιδευτικούσ οργανιςμούσ. 

(εφαρμόςτηκε πρώτη φορϊ την δεκαετύα του ’60). Σο Κϋντρο Γονϋων –Παιδιών εύναι ϋνα 

οικογενειοκεντρικό  πρόγραμμα  που εςτιϊζει ςτισ ανϊγκεσ των μαθητών και των οικογενειών 

τουσ για να διαςφαλύςει την επιτυχύα τουσ ςτο ςχολεύο και μετϊ από αυτό (….). Επιπλϋον, το 

Κϋντρο Γονϋων –Παιδιών προωθεύ ϋνα  ανοικτό πρόγραμμα ςπουδών, εντατικό υποςτόριξη 

και υπηρεςύεσ ςτισ οικογϋνειεσ, εμπλοκό και ςυμμετοχό των γονϋων, αποτελεςματικϋσ 

μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ και ϋνα ςύςτημα επαγγελματικόσ ανϊπτυξησ για τουσ εκπαιδευτικούσ’  

(Chicago Public Schools, 2016). 

Σο πρόγραμμα εύναι για παιδιϊ από τριών χρονών και απϊνω και καλύπτει όλη την πρώιμη 

παιδικό ηλικύα ( 3-9 ετών πανεπιςτόμιο τησ Μινεςότα 2017). ε όλο το ικϊγο υπϊρχει ϋνασ 

μεγϊλοσ αριθμόσ κϋντρων γονϋων-παιδιών.   
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Σο πρόγραμμα του Κϋντρου  Γονϋων-Παιδιών αποτελεύται από τρύα (3) ςτοιχεύα (Chicago Public 

Schools, 2016): 

1) Σο δημιουργικϐ πρϐγραμμα ςπουδών για την προςχολικό ηλικύα: βαςύζεται ςε 38 

ςτόχουσ για την ανϊπτυξη και την μϊθηςη και ενδυναμώνει τα παιδιϊ να αναπτύξουν 

αυτοπεπούθηςη, δημιουργικότητα και δεξιότητεσ κριτικόσ ςκϋψησ δια βύου.  

2) υμφωνύα χολεύου-Οικογϋνειασ: οι γονεύσ ςυμφωνούν να ςυμμετϋχουν τουλϊχιςτον 

για  2½ ώρεσ κϊθε βδομϊδα ςε δραςτηριότητεσ ςτο ςπύτι ό ςτο ςχολεύο. 

3) Η ςυνεργατικό ομϊδα: επιτελεύ ςυλλογικό δουλειϊ για να διαςφαλιςτεύ ότι οι 

ανϊγκεσ όλων των μαθητών, των γονϋων και των εκπαιδευτικών καλύπτονται με 

ςτόχο την επιτυχύα του κϊθε παιδιού ςτο Κϋντρο  Γονϋων-Παιδιών. την ομϊδα 

ςυμμετϋχουν ο Γυμναςιϊρχησ, ο οπούοσ εύναι υπεύθυνοσ για την καθοδόγηςη των 

εκπαιδευτικών, και τον ςυντονιςμό τησ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ. Ο Βοηθόσ -

Εκπαιδευτικόσ για Γονεύσ, ο οπούοσ κϊνει όλα τα εργαςτόρια για γονεύσ ςε θϋματα όπωσ 

ανϊπτυξη του παιδιού, υγεύα και διατροφό, ςυμμετοχό ςτο ςχολεύο, γλώςςα, 

μαθηματικϊ και επιςτημονικϋσ ϋννοιεσ,  κλπ. Ο Αντιπρόςωποσ τησ χολικόσ 

Κοινότητασ, που εύναι υπεύθυνοσ για πρωτοβουλύεσ ςχετικϋσ με την ςυμμετοχικότητα, 

τισ επιςκϋψεισ ςτα ςπύτια και τισ ςυνδϋςεισ με τουσ πόρουσ και τισ υπηρεςύεσ τησ 

κοινότητασ.        

Μύα ϋρευνα που ϋγινε από τουσ Reynolds et. al (2011) δεύχνει ότι το Πρόγραμμα των κϋντρων 

γονϋων-παιδιών ϋχει ςοβαρό αντύκτυπο ςτα παιδιϊ και ςτην κοινότητα του ικϊγου εξαιτύασ 

τησ βιωςιμότητασ του και τησ ςυνειςφορϊσ του ςτο ευ ζην των ατόμων (παιδιϊ από 

οικογϋνειεσ υψηλού κινδύνου εύχαν μεγαλύτερα οικονομικϊ οφϋλη) και ςτην κοινωνύα, 

ιδιαύτερα για τουσ γονεύσ (οι δυνατότητεσ και οι ικανότητεσ τουσ ενιςχύονται και εύναι πιο 

αφοςιωμϋνοι ςτα παιδιϊ τουσ και ςτην κοινότητα). Επιπλϋον, ϊλλεσ ϋρευνεσ που αναφϋρονται 

από τον  OΟΑ ςχετικϊ με το πρόγραμμα (OECD, 2014, p.2) υποςτηρύζουν ότι «υπϊρχει ϋνδειξη 

ότι η ςυμμετοχό των γονϋων ϋχει  ιςχυρό επύδραςη  ςτην ακαδημαώκό επιτυχύα των παιδιών 

και την κοινωνικό ανϊπτυξη» και ότι αποτελεύ μια αποτελεςματικό ςτρατηγικό για να 

μειωθούν οι δεύκτεσ τισ ςχολικόσ διαρροόσ.  

Προτϊςεισ 

Οι κύριεσ προτϊςεισ που απορρϋουν από τισ παραπϊνω μεθοδολογύεσ και καλϋσ πρακτικϋσ 

εύναι: ενύςχυςη τησ επικοινωνύασ ανϊμεςα ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό, τουσ γονεύσ και την 

κοινότητα. υμμετοχό των γονϋων ςτην ςχολικό ζωό, ςτα προγρϊμματα ςπουδών και τισ 
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δραςτηριότητεσ. Ανϊπτυξη των ικανοτότων των γονϋων ςε ςχϋςη με την φροντύδα των 

παιδιών τουσ. Φρόςη των δυνατοτότων των τοπικών υπηρεςιών.   

Προτϊςεισ από τον ΟΟΑ  (2014) ςε αυτϊ τα θϋματα υποδεικνύουν  ότι από το εθνικό ςτο 

περιφερειακό, οι τοπικϋσ αρχϋσ και η διούκηςη των ςχολεύων πρϋπει να εμπλϋκουν τισ 

οικογϋνειεσ και την κοινότητα ςτισ εκπαιδευτικϋσ πολιτικϋσ και την λόψη αποφϊςεων 

αναγνωρύζοντασ τουσ ωσ εταύρουσ.  

Ο καλύτεροσ τρόποσ για να εμπλακούν οι οικογϋνειεσ και η κοινότητα ςτην πρόληψη τησ 

πρόωρησ ςχολικόσ διαρροόσ εύναι να εφαρμοςτούν τα προγρϊμματα τησ Πρώιμησ χολικόσ 

Εκπαύδευςησ και Υροντύδασ (ECEC), που εςτιϊζουν ςτο ‘ πρόγραμμα ςπουδών ςτο ςπύτι’, 

επιςκϋψεισ εκπαιδευτικών ςτα ςπύτια και την ςύνδεςη αυτών των προγραμμϊτων με τισ 

τοπικϋσ υπηρεςύεσ.  

Για την να καταςτεύ αυτό εφικτό εύναι απαραύτητη η επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών ςτο 

θϋμα τησ εμπλοκόσ τησ οικογϋνειασ και τησ κοινότητασ. Όπωσ αναφϋρει ο Downes (2015, ς.6), 

οι ςχϋςεισ με τισ οικογϋνειεσ και την κοινότητα ενδυναμώνουν τον εκπαιδευτικό να 

υποςτηρύξει καλύτερα τουσ μαθητϋσ του και να αποφευχθεύ η διαρροό. Ϊνα ϊλλο θϋμα που 

θύγει ο Downes (2015, ς.69) εύναι η ανϊγκη να δοθούν κύνητρα ςτουσ εκπαιδευτικούσ για «να 

διαςφαλιςτεύ  ότι η γονεώκό ςυμμετοχό γύνεται αντιληπτό και αντιμετωπύζεται ωσ ϋνα κεντρικό 

ςτοιχεύο τησ διδαςκαλύασ, όχι ωσ απειλό».   

Επιπλϋον, εκτόσ από το να καλούνται οι γονεύσ να ςυμμετϋχουν ςε εθελοντικϋσ 

δραςτηριότητεσ ςτο ςχολεύο, ϋνασ καλόσ τρόποσ προώθηςησ τησ ςυμμετοχ΄ησ τησ οικογϋνειασ 

και τησ κοινότητασ εύναι να ενςωματωθούν ςε εξωςχολικϋσ  δραςτηριότητεσ καθώσ οι 

περιςςότεροι από τουσ γονεύσ δεν μπορούν να ςυμμετϋχουν ςε εθελοντικϋσ δρϊςεισ γιατύ εύναι 

εργαζόμενοι. Η εμπλοκό των Οικογενειών και των Κοινοτότων ςε δραςτηριότητεσ μετϊ το 

ςχολεύο δημιουργούν χώρουσ ςυνϊντηςησ και ςυνύπαρξησ και επωφελούνται τα μϋγιςτα από 

τισ ςυνεργαςύεσ που τουσ πόρουσ τησ κοινότητασ (Buenas Prácticas Comunitarias, 2014) 

 Για περαιτϋρω μελϋτη 

 Εργαλειοθόκεσ Οικογενειακόσ Εμπλοκόσ: http://www.nafsce.org/?page=Toolkits 

 ΟΟΑ: Ενιςχύοντασ την ποιότητα ςτην Πρώιμη χολικό Εκπαύδευςη Encouraging και 

φροντύδα: Διεθνόσ ςύγκριςη: γονεώκό και κοινοτικό εμπλοκό: 

http://www.oecd.org/education/school/49322496.pdf 

 ΟΟΑ:Η Ποιότητα μετρϊει ςτην Πρώιμη χολικό Εκπαύδευςη. Μελϋτη Περύπτωςησ : 

Ηνωμϋνο Βαςύλειο: http://www.oecd.org/edu/school/50165861.pdf 

http://www.nafsce.org/?page=Toolkits
http://www.oecd.org/education/school/49322496.pdf
http://www.oecd.org/edu/school/50165861.pdf
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 ΟΟΑ: Ξεκινώντασ δυνατϊ III: Μια ποιοτικό Εργαλειοθόκη για την Πρώιμη χολικό 

Εκπαύδευςη και Υροντύδα – Εμπλϋκοντασ τισ οικογϋνειεσ και την κοινότητα: 

http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiiaqualitytoolboxforececengagingfamilies

andcommunity.htm 

 Η ςελύδα τησ οικογενειακόσ και κοινοτικόσ εμπλοκόσ του Youth Agency:  

https://youth.gov/youth-topics/family-and-community-engagement#_ftn4 

  

http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiiaqualitytoolboxforececengagingfamiliesandcommunity.htm
http://www.oecd.org/edu/school/startingstrongiiiaqualitytoolboxforececengagingfamiliesandcommunity.htm
https://youth.gov/youth-topics/family-and-community-engagement#_ftn4
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 Διδακτικό Ενϐτητα 06: Παρϊγοντεσ κινδϑνου 

διαρροόσ, προληπτικϊ μϋτρα, υποςτηρικτικϊ 

ςυςτόματα  

Εύναι ςημαντικό αυτό η ενότητα να ξεκινόςει με τον προςδιοριςμό και την αναγνώριςη των 

παραγόντων κινδύνου διαρροόσ, ιδιαύτερα των τυπικών τησ αυξϊνουςασ ομϊδασ των μαθητών 

με ιςτορικό μετανϊςτευςησ ( κινητικότητα, κοινωνικοοικονομικό επύπεδο κλπ). Οι 

εκπαιδευτικού πρϋπει να γνωρύζουν τουσ πιθανούσ παρϊγοντεσ κινδύνου και πώσ να τουσ 

αναγνωρύζουν ςτην τϊξη για να μπορούν να εφαρμόζουν τα προληπτικϊ μϋτρα και να 

παύρνουν βοόθεια από τα υποςτηρικτικϊ ςυςτόματα. Σο πρακτικό μοντϋλο αποφυγόσ τησ 

ςχολικόσ διαρροόσ μπορεύ να ακολουθεύ την παρακϊτω ςειρϊ:  

1. Προληπτικϊ μϋτρα 

2. Αναγνώριςη δεικτών/ παραγόντων κινδύνου 

3. Διϊκριςη: ατομικό βοόθεια από τον εκπαιδευτικό ό χρειϊζεται ϋνα εξωτερικό 

υποςτηρικτικό ςύςτημα;  

4. α) Ατομικό βοόθεια από τον εκπαιδευτικό ό β) εξωτερικό υποςτηρικτικό ςύςτημα.  

 (Bundesministerium für Bildung und Frauen: „…damit niemand rausfällt! “. Grundlagen, 

Methoden und Werkzeuge für Schulen zur Verhinderung von frühzeitigem (Aus-) 

Bildungsabbruch, online: 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km ) 

Ποιοι εύναι οι παρϊγοντεσ κινδϑνου ςχολικόσ διαρροόσ και πωσ αναγνωρύζονται ςτο 

ςχολεύο/ςτην τϊξη  

Τπϊρχουν πολλού παρϊγοντεσ κινδύνου διαρροόσ που μπορούν να ταξινομηθούν ( ανϊλογα με 

το μοντϋλο) ςε δύο μεγϊλεσ  βαςικϋσ  κατηγορύεσ  ‘ ϊτομο’ και ‘οικογϋνεια’ και αυτϋσ με την 

ςειρϊ τουσ ςε αρκετϋσ υποκατηγορύεσ:   

Σο ϊτομο: ατομικό ιςτορικό ( πχ αναπηρύα) ςυμπεριφορϊ και ςτϊςη, απόδοςη ςτο 

ςχολεύο, δεςμόσ ανϊμεςα ςτον μαθητό και το ςχολεύο ( πχ. ώρεσ που χϊνονται, μη 

ςυμμετοχό ςε εξωςχολικϋσ δραςτηριότητεσ)  

Η Οικογϋνεια: οικογενειακό ιςτορικό ( πχ κοινωνικοοικονομικό επύπεδο , μορφωτικό 

επύπεδο γονϋων, μεγϊλοσ αριθμόσ παιδιών, διαζευγμϋνοι/χωριςμϋνοι γονεύσ, διαλυμϋνο 

ςπύτι) ςτϊςη απϋναντι ςτο ςχολεύο και την εκπαύδευςη ( πχ καμύα ό πολύ μικρό επαφό 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
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με το ςχολεύο, εγκατϊλειψη του ςχολεύου από τα αδϋλφια, καθόλου ό πολύ λύγεσ 

προςδοκύεσ από την ςχολικό εκπαύδευςη).  

Δεν υπϊρχει ϋνασ και μοναδικόσ παρϊγοντασ ικανόσ για να προβλϋψει κανεύσ ςωςτϊ την 

ανϊπτυξη ενόσ μαθητό. Όμωσ, ϋνα ϊθροιςμα διαφόρων παραγόντων κινδύνου επιτρϋπει μύα 

πρόγνωςη: όςο περιςςότεροι παρϊγοντεσ  κινδύνου εύναι γνωςτού, τόςο πιο ακριβόσ μπορεύ 

να εύναι η πρόγνωςη τησ μελλοντικόσ εξϋλιξησ του μαθητό. Οι μαθητϋσ που εγκαταλεύπουν το 

ςχολεύο δεν ανόκουν ςε μύα ομοιογενό ομϊδα, αλλϊ ταξινομούνται ςε υποκατηγορύεσ ανϊλογα 

με τον ςυνδυαςμό των παραγόντων κινδύνου. Οι περιςςότεροι από αυτούσ τουσ μαθητϋσ 

επηρεϊζονται από ϋνα ςυνδυαςμό παραγόντων τόςο από τισ κύριεσ κατηγορύεσ όςο και από 

τισ υποκατηγορύεσ ταυτόχρονα.  Καθώσ αυτού οι παρϊγοντεσ και τα προβλόματα βρύςκονται ςε 

αλληλόδραςη και επηρεϊζουν ο ϋνασ τον ϊλλο ( πχ χαμηλό κοινωνικό επύπεδο, οικονομικϊ 

προβλόματα, ςυγκρούςεισ μϋςα ςτην οικογϋνεια, κακού βαθμού ςτο ςχολεύο κλπ) μπορούν να 

προκύψουν πολύ ςύνθετεσ καταςτϊςεισ. Ϊνα ςτοιχεύο που θα πρϋπει να ληφθεύ πολύ ςοβαρϊ 

υπόψη εύναι ότι η ςχολικό διαρροό δεν εύναι ϋνα αποτϋλεςμα τησ ςτιγμόσ, αλλϊ μια διαδικαςύα 

που αναπτύςςεται κατϊ την διϊρκεια μακρϊσ χρονικόσ περιόδου, μερικϋσ φορϋσ ακόμη πριν ο 

μαθητόσ πϊει ςχολεύο.  

Οι παιδαγωγού περιγρϊφουν δύο τύπουσ ανωμαλιών για την αναγνώριςη των παραγόντων 

κινδύνου:  

α) τουσ ςχετικϊ ενεργϊ προφανόσ: καθυςτερημϋνη ϊφιξη ςτο ςχολεύο, επιθετικότητα, 

κατϊθλιψη, αναζότηςη προςοχόσ, παρενόχληςη ςτα μαθόματα.  

β) τουσ ςχετικϊ παθητικϊ προφανόσ: ϋλλειψη προςοχόσ, ύπνοσ κατϊ την διϊρκεια του 

μαθόματοσ, κοπϊνεσ κλπ. 

υχνϊ δεν εύναι εύκολο να καταλϊβει κϊποιοσ αν η αιτύα για τισ ςυμπεριφορϋσ που 

περιγρϊφονται παραπϊνω αφορούν προςωπικϊ χαρακτηριςτικϊ ό αποτελούν πραγματικό 

κύνδυνο ςχολικόσ διαρροόσ. υνύςταται η προςοχό ςτισ αργϋσ ό γρόγορεσ αλλαγϋσ τησ 

ςυμπεριφορϊσ και η ςύγκριςη τησ ςυμπεριφορϊσ του μαθητό μϋςα και ϋξω από την τϊξη.  

Μϋτρα για την πρϐληψη τησ ςχολικόσ διαρροόσ  

Σο Τπουργεύο Παιδεύασ τησ Αυςτρύασ προτεύνει μια ςειρϊ από προληπτικϊ μϋτρα για να 

αποφευχθεύ  η ςχολικό διαρροό. Πρώτα ο εκπαιδευτικόσ πρϋπει να βελτιώςει την ςχϋςη του με 

τουσ μαθητϋσ του για να τουσ δώςει κύνητρα και να δημιουργόςει κλύμα εμπιςτοςύνησ. Ο 

εκπαιδευτικόσ πρϋπει να αποτελεύ ρόλο-μοντϋλο για τουσ νϋουσ ανθρώπουσ ςε καταςτϊςεισ 

που κϊποιεσ φορϋσ εύναι δύςκολεσ και να τουσ ςυμπεριφϋρεται δύκαια. Πρϋπει επύςησ να 
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υποςτηρύζει την προςωπικό και κοινωνικό ανϊπτυξη των μαθητών του. Αυτό απαιτεύ πολλό 

υπευθυνότητα και περιςςότερεσ ικανότητεσ. Για να δοθούν κύνητρα ςε διαφορετικϋσ 

προςωπικότητεσ και μαθηςιακούσ τύπουσ,  πρϋπει να υπϊρχει ποικιλύα διδακτικών μεθόδων 

και πλαιςύων. Πρϋπει να ενεργοποιηθούν όλεσ οι αιςθόςεισ και τα μαθηςιακϊ κανϊλια, θα 

πρϋπει να δημιουργηθεύ ενδιαφϋρον και οι μαθηςιακού ςτόχοι πρϋπει να εύναι ξεκϊθαροι ςτον 

καθϋνα. Ο εκπαιδευτικόσ πρϋπει να ανταποκρύνεται ςτην πολυμορφύα των μαθητών του 

επιλϋγοντασ κατϊλληλεσ και διαφορετικϋσ μεθόδουσ ενώ αποτελεςματικϋσ μαθηςιακϋσ 

τεχνικϋσ (μαθαύνω πωσ να μαθαύνω) θα πρϋπει να εύναι μϋροσ τησ διδαςκαλύασ. Ϊνασ ϊλλοσ 

ςημαντικόσ παρϊγοντασ πρόληψησ τησ ςχολικόσ διαρροόσ εύναι η ατμόςφαιρα και η 

κουλτούρα μϋςα ςτο ςχολεύο και ςτην τϊξη. Οι μαθητϋσ πρϋπει να νιώθουν ϊνετα για να 

μπορούν να ςυγκεντρωθούν ςτην μελϋτη τουσ. Εναλλακτικϋσ προτϊςεισ για την βελτύωςη τησ 

ατμόςφαιρασ και τησ κοινωνικόσ αλληλόδραςησ ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ θα μπορούςαν να 

εύναι  για παρϊδειγμα η διοργϊνωςη ςεμιναρύων κτιςύματοσ ομϊδασ  που θα υλοποιηθούν από 

επαγγελματύεσ εκπαιδευτϋσ και   θα ϋχουν διϊρκεια μϋχρι 5 μϋρεσ, θεματικϊ ταξύδια,  

ςυνδιοργϊνωςη εκδηλώςεων κλπ. Σελευταύο αλλϊ εξύςου πολύ ςημαντικό εύναι η 

ςυμπερύληψη και το δϋςιμο των γονϋων με το ςχολεύο, τουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ και τισ 

εκδηλώςεισ.  

Τποςτηρικτικϊ ςυςτόματα  

Μια ολιςτικό προςϋγγιςη προςφϋρει πολλϋσ επιλογϋσ υποςτηρικτικών ςυςτημϊτων ςε 

πρύπτωςη που οι μαθητϋσ βρύςκονται ςε κύνδυνο να εγκαταλεύψουν το ςχολεύο:  

α) Κινητροπούηςη: πχ ημερολόγιο μϊθηςησ, ανατροφοδότηςη, ϋπαινοσ για μικρϋσ 

επιτυχύεσ, ςυζότηςη για τουσ προςωπικούσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ κλπ.  

β) Γνωςτικό θεωρητικό υποςτόριξη: αλληλοδιδαςκαλύα, ςύςτημα ιδιαιτϋρων 

μαθημϊτων, ενιςχυτικό διδαςκαλύα κλπ.  

γ) Κοινωνικο- οικολογικό υποςτόριξη: ςυμπερύληψη των γονϋων, βελτύωςη τησ 

ςυνεργαςύασ μϋςα ςτην οικογϋνεια, ςχολικϊ και ςυμβουλευτικϊ ιδρύματα, χρόςη 

μεθόδων για την βελτύωςη τησ ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ κλπ  

δ) Κλινικό υποςτόριξη: ςε περύπτωςη ςωματικών ό ψυχολογικών προβλημϊτων 

απαιτεύται η βοόθεια ( εςωτερικό ό εξωτερικό) ειδικών, ψυχολόγων, κοινωνικών 

λειτουργών κλπ.  

Δημιουργώντασ ευεργετικϊ μαθηςιακϊ περιβϊλλοντα ςτο Βερολύνο, Γερμανύα  

Σο Campus Rütli που βρύςκεται ςε μύα μειονεκτικό περιοχό του Βερολύνου με υψηλούσ δεύκτεσ 

μεταναςτών ςτηρύζεται ςε μια νϋα εκπαιδευτικό αντύληψη: την δημιουργύα ενόσ ςυλλογικού 

και ενταξιακού  κοινωνικού χώρου όπου ολόκληρο το φϊςμα τησ φροντύδασ, τησ 
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καθοδόγηςησ των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων για νϋουσ ςυνεργϊζεται και ςυνυποςτηρύζει την 

ευθύνη. Κϊποια από τα ξεχωριςτϊ χαρακτηριςτικϊ( αυτόσ τησ προςϋγγιςησ ) εύναι η ενοπούηςη 

των ςχολεύων ( από την 1η ςτην 13η τϊξη) και των ςχολεύων με λϋςχεσ νϋων, αθλητικϋσ και 

ϊλλεσ εξωςχολικϋσ δραςτηριότητεσ, εξατομικευμϋνη διδαςκαλύα, ςυνύπαρξη των 

διαφορετικών ηλικιών  και  ςυνεργαςύα με τοπικϊ ιδρύματα ( βιβλιοθόκεσ, θϋατρο κλπ). Οι 

γονεύσ καλούνται ςτο ςχολεύο δύο φορϋσ τον μόνα και το κϋντρο των γονϋων βρύςκεται ςτο 

ύδιο κτύριο.   

Σο πρόγραμμα εφαρμόςτηκε ςε αυτό το ςχολεύο ωσ ςυνϋπεια του πολύ υψηλού δεύκτη 

μεταναςτών (γύρω ςτα 90%   των μαθητών όταν ό εύχαν καταγωγό από μετανϊςτεσ) ςε 

ςυνδυαςμό με ϋνα πολύ φτωχό κοινωνικό υπόβαθρο που εύχε ωσ αποτϋλεςμα υψηλούσ 

δεύκτεσ διαρροόσ, βύα ςτο ςχολεύο και υψηλούσ δεύκτεσ ανεργύασ ανϊμεςα ςτουσ απόφοιτουσ. 

Σο νϋο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πϋτυχε και ϋχει κατφϋρει να αλλϊξει το ςχολεύο από ϋνα 

‘αποτυχημϋνο ςχολεύο’ ςε ϋνα ρόλο μοντϋλο τησ εκπαύδευςησ και τησ ενςωμϊτωςησ.  

Προτϊςεισ 

Εύναι ςημαντικό να γνωρύζει ο εκπαιδευτικόσ για τουσ διαφορετικούσ παρϊγοντεσ κινδύνου 

διαρροόσ και για το ιςτορικό των μαθητών του για να εφαρμόςει κατϊλληλα προληπτικϊ 

μϋτρα από την αρχό. τισ μϋρεσ μασ η ευθύνη του πϊει πολύ πιο πϋρα από την διδαςκαλύα 

γνώςεων και δεξιοτότων. Ευθύσ εξαρχόσ χρειϊζεται να προςπαθόςει να  δημιουργόςει μια 

θετικό μαθηςιακό ατμόςφαιρα. Εκδηλώςεισ κτιςύματοσ ομϊδασ, η ςυμπερύληψη τησ 

οικογϋνειασ και ϊλλων εξωςχολικών ιδρυμϊτων και δραςτηριοτότων, όπωσ παρουςιϊζεται 

από το παρϊδειγμα καλόσ πρακτικόσ του Βερολύνου  (Campus Rütli) θα ϋχει θετικό επύδραςη 

ςτην μαθηςιακό επιτυχύα και την ενςωμϊτωςη των μεταναςτών μαθητών. Για την περύπτωςη 

των μαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλεύψουν το ςχολεύο υπϊρχουν πολλϋσ επιλογϋσ 

παρϋμβαςησ. Ο εκπαιδευτικόσ θα πρϋπει να επιλϋξει τισ πλϋον υποςχόμενεσ και κατϊλληλεσ. 

Με αναφορϊ ςτη ςυγκεκριμϋνη ομϊδα ςτόχο η ενιςχυτικό διδαςκαλύα τησ γλώςςασ ςτην 

οπούα διδϊςκονται τα μαθόματα εύναι μύα από τισ πρώτεσ επιλογϋσ.  

Για περαιτϋρω μελϋτη  

Επιλογϋσ ςτα Αγγλικϊ:  
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Why Students Drop Out of High School, According to Their Own Reports: Are They Pushed 

or Pulled, or Do They Fall Out? A Comparative Analysis of Seven Nationally Representative 
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 European Commission: Reducing early school leaving: Key messages and policy support. 

Final Report of the Thematic Working Group on Early School Leaving. November 2013, 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244013503834
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http://p16277.typo3server.info/fileadmin/download/esp/3-2010/hennemann-20101201.pdf 

(German) 

 

 

  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-out-of-school_b_4093876.html
http://www.huffingtonpost.com/franklin-schargel/the-real-reasons-children-drop-out-of-school_b_4093876.html
https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
http://www.wissenistmanz.at/wissenplus/zeitschrift/archiv/5-2013-1a/wp_05_2013-14_web_cechovsky.pdf
http://www.wissenistmanz.at/wissenplus/zeitschrift/archiv/5-2013-1a/wp_05_2013-14_web_cechovsky.pdf
http://p16277.typo3server.info/fileadmin/download/esp/3-2010/hennemann-20101201.pdf
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Διδακτικό ενϐτητα 07: Προειδοποιητικϊ ςυςτόματα 

διαρροόσ  

τισ περιςςότερεσ Ευρωπαώκϋσ χώρεσ, τα προειδοποιητικϊ ςυςτόματα διαρροόσ και οι 

ςχετικϋσ δραςτηριότητεσ και τα προγρϊμματα λειτουργούν ςτη βϊςη των εκπαιδευτικών, των 

νϋων και των κοινωνικών λειτουργών και ϊλλων επαγγελματιών  που εργϊζονται με ϊλλουσ 

νϋουσ ανθρώπουσ για να εγεύρουν την ανηςυχύα ςχετικϊ με ϋνα ϊτομο που αυτού πιςτεύουν ότι 

διατρϋχει τον κύνδυνο να εγκαταλεύψει το ςχολεύο. Διαφορετικού δεύκτεσ χρηςιμοποιούνται ωσ 

‘πρώιμα προειδοποιητικϊ ςόματα’ τα οπούα θα επεξηγηθούν ςτην επόμενη ενότητα. ύμφωνα 

με τισ ϋρευνεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ϋνα από τα θετικϊ αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ των 

προειδοποιητικών ςυςτημϊτων διαρροόσ εύναι η βελτύωςη τησ ςυνεργαςύασ μεταξύ 

εκπαιδευτικών/ςχολεύων, κοινωνικών υπηρεςιών και  των αρχών επιβολόσ του νόμου.   

Πρώιμα  προειδοποιητικϊ ςημϊδια  

Σα πρώιμα  προειδοποιητικϊ ςημϊδια μπορεύ να εύναι ςτοιχεύα που δεύχνουν ότι οι μαθητϋσ 

δυςκολεύονται με τισ ςπουδϋσ τουσ, δεν ϋχουν κύνητρα, αντιμετωπύζουν οικογενειακϊ 

προβλόματα ό προςωπικϋσ και κοινωνικϋσ προκλόςεισ που απαιτούν προςοχό. Σα ςημϊδια 

δυςφορύασ που δεύχνουν οι νϋοι διαφϋρουν ςημαντικϊ από πρόςωπο ςε πρόςωπο. Για 

παρϊδειγμα, οι μαθητϋσ που παύρνουν χαμηλούσ βαθμούσ ό που απορρύπτονται ςε κϊποια 

μαθόματα μπορεύ να ςτερούνται ςε ακαδημαώκϋσ δεξιότητεσ ό ςε κύνητρα. Μπορεύ επύςησ να 

εύναι ςημϊδι ότι οι μαθητϋσ αυτού εντϊχθηκαν ςε ‘λϊθοσ ομϊδα’ ό ότι ϋχουν προβλόματα ςτην 

οικογϋνεια ό ϋλλειψη υποςτόριξησ ςτο ςπύτι κλπ. Μαθητϋσ με κακό ςυμπεριφορϊ μπορεύ να 

αντιμετωπύζουν προςωπικϊ, κοινωνικϊ ό ςυναιςθηματικϊ προβλόματα τα οπούα απαιτούν 

προςοχό, αλλϊ μπορεύ να εύναι και μύα ςειρϊ από ϊλλα θϋματα που επηρεϊζουν την 

ςυμπεριφορϊ τουσ ςτο ςχολεύο. . Σα πιο ςυνηθιςμϋνα πρώιμα προειδοποιητικϊ  ςημϊδια  που 

εντϊςςονται ςτα προειδοποιητικϊ ςυςτόματα διαρροόσ εύναι για παρϊδειγμα η χαμηλό 

βαθμολογύα ςε ϋνα ό περιςςότερα μαθόματα, η απόρριψη ςε ϋνα μϊθημα ό κύκλο ςπουδών, η 

επανϊληψη  ενόσ ακαδημαώκού ϋτουσ, η επαφό με κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ, η επαφό με 

υπηρεςύεσ επιβολόσ του νόμου,  ψυχο-κοινωνικϊ προβλόματα, η ελλιπόσ φούτηςη/κοπϊνεσ,  η 

μη γλαφυρό χρόςη τησ γλώςςασ τησ χώρασ υποδοχόσ κλπ. Κϊποια μοντϋλα προειδοποιητικών 

ςυςτημϊτων ςυμπεριλαμβϊνουν δημογραφικϋσ μεταβλητϋσ ςε μια προςπϊθεια πρόβλεψησ 

τησ πιθανότητασ να εγκαταλεύψει ϋνασ μαθητόσ το ςχολεύο, όπωσ για παρϊδειγμα εύναι η φυλό 

και η εθνικότητα, το κοινωνικοοικονομικό επύπεδο, η αναπηρύα κλπ 
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Ωτυπα προειδοποιητικϊ ςυςτόματα διαρροόσ  

Σα ϊτυπα προειδοποιητικϊ ςυςτόματα διαρροόσ εύναι οι παραδοςιακού τύποι των πρώιμων 

προειδοποιητικών ςυςτημϊτων. Οι εκπαιδευτικού επικοινωνούν ό ενημερώνουν τουσ μαθητϋσ 

και/ό τουσ γονεύσ για την ακαδημαώκό τουσ πρόοδο. Παραδεύγματα για τα μη επύςημα 

προειδοποιητικϊ ςυςτόματα διαρροόσ εύναι  οι ςυναντόςεισ εκπαιδευτικών με γονεύσ, οι 

τηλεφωνικϋσ ενημερώςεισ των γονϋων από εκπαιδευτικούσ, οι ϋλεγχοι προόδου ςτα μιςϊ τησ 

ςχολικόσ χρονιϊσ και οι επαφϋσ που κϊνει η διούκηςη του ςχολεύου ςε περύπτωςη που υπϊρχει 

ανϊγκη ενημϋρωςησ για την ακαδημαώκό πρόοδο του μαθητό.  

 (Gregg William Sherman (University of Denver): Middle School Student Records as Dropout 

Indicators, p. 57, online: 

http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=etd ) 

Συπικϊ προειδοποιητικϊ ςυςτόματα διαρροόσ , το παρϊδειγμα “Risikocheck” 

Σα περιςςότερα προειδοποιητικϊ ςυςτόματα διαρροόσ ςτηρύζονται ςε δεδομϋνα που 

προϋρχονται από εκπαιδευτικούσ ό το διοικητικό προςωπικό αλλϊ υπϊρχουν παραδεύγματα 

που οι ύδιοι οι μαθητϋσ δύνουν πληροφορύεσ και καταθϋτουν την ϊποψη τουσ για την τρϋχουςα 

κατϊςταςη τουσ ςτην αρχό τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. Σο διαδικτυακό οριςτικοποιημϋνο 

ερωτηματολόγιο “Risikocheck”  ϋχει το πλεονϋκτημα ότι δύνει ϊμεςα αποτελϋςματα που 

δεύχνουν τον βαθμό του κινδύνου διαρροόσ και τα οπούα μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για 

ςυμβουλευτικό καθοδόγηςη ό περαιτϋρω παρϋμβαςη.  Εύναι ςημαντικό η εφαρμογό αυτού του 

προειδοποιητικού ςυςτόματοσ διαρροόσ να γύνεται από ϋνα εξωτερικό επαγγελματύα και όχι 

εκπαιδευτικό του ςχολεύου. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητϋσ αναπτύςςουν εμπιςτοςύνη για να 

δώςουν ςωςτϋσ απαντόςεισ ςε ςχϋςη με τισ κοπϊνεσ κλπ. Για τον ύδιο λόγο θα πρϋπει να 

διαςφαλύζεται το απόρρητο των αποτελεςμϊτων. Οι ερωτόςεισ αυτού του εργαλεύου 

καλύπτουν 14 δεύκτεσ: προθυμύα για μϊθηςη, κοινωνικό ςυμπεριφορϊ, μαθηςιακό 

ςυμπεριφορϊ, αποφαςιςτικότητα, αυτό- αντύληψη, μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, ςυμπεριφορϊ ςτο 

ςχολεύο, ακαδημαώκό πρόοδοσ,  υποςτόριξη από τουσ γονεύσ, αφοςύωςη των γονϋων ςτο 

ςχολεύο, επιρροό των γονϋων, κοινωνικό περιβϊλλον, εργαςύα παρϊλληλη με το ςχολεύο, 

επιρροό των φύλων. Μόλισ ο μαθητόσ ςυμπληρώςει το διαδικτυακό ημερολόγιο ο υπεύθυνοσ  

ςύμβουλοσ παύρνει τα αποτελϋςματα και καλεύ τουσ   μαθητϋσ με αυξημϋνο κύνδυνο ςε μύα 

προςωπικό ςυμβουλευτικό ςυνεδρύα.  Επιπλϋον των ατομικών αποτελεςμϊτων, μϋςα από τα 

ερωτηματολόγια οι εκπαιδευτικού και οι διευθυντϋσ ϋχουν ςυνολικό εικόνα τησ τϊξησ και του 

ςχολεύου. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικού μπορούν να αντλόςουν πολύτιμεσ πληροφορύεσ 

για την παιδαγωγικό τουσ δουλειϊ και οι διευθυντϋσ βαςικϊ δεδομϋνα για την περαιτϋρω 

ανϊπτυξη του ςχολεύου τουσ. Η υποςτόριξη από ϋνα ςύμβουλο και η επιπλϋον παρϋμβαςη 

http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=etd
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ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ του μαθητό εύναι εξύςου ςημαντικό με την αξιολόγηςη του 

προειδοποιητικού ςυςτόματοσ. Εύναι ζωτικόσ ςημαςύασ να υπϊρχει μια ςαφόσ  και ϊμεςα 

διαθϋςιμη διαδικαςύα παρϋμβαςησ για κϊθε μαθητό που εντοπύςτηκε ςε κύνδυνο να 

εγκαταλεύψει το ςχολεύο. Ϊχουν ςχεδιαςτεύ μύα ποικιλύα με ςτρατηγικϋσ και ςυγκεκριμϋνα 

προγρϊμματα για την πρόληψη τησ ςχολικόσ διαρροόσ. Αν και μπορεύ να υπϊρχει ςημαντικό 

διαφορϊ ανϊμεςα ςτισ ςτρατηγικϋσ που ςχεδιϊςτηκαν για να βοηθηθούν οι μαθητϋσ υψηλού 

κινδύνου, ςυνόθωσ επιλϋγεται ϋνασ ςυνδυαςμόσ από:  

- Παροχό επιπλϋον ακαδημαώκόσ υποςτόριξησ και βοόθειασ  

- Βελτύωςη των ςχϋςεων με τουσ ενόλικεσ μϋςα ςτο ςχολεύο, όπωσ οι ςύμβουλοι 

και οι εκπαιδευτικού 

- Ανϊπτυξη ςχϋςεων και επικοινωνύασ μϋςα ςτο ςχολεύο με τουσ γονεύσ και την 

οικογϋνεια.  

- Θετικό υποςτόριξη των μαθητών για ςωςτό ςυμπεριφορϊ  

- υμβουλευτικό καθοδόγηςη ενηλύκων  

- Προςπϊθεια για μεύωςη ςτισ αδικαιολόγητεσ απουςύεσ (κοπϊνεσ).   

- Βοόθεια μετϊβαςησ από την Α/θμια ςτην Β/θμια εκπαύδευςη και  

- Αξιολόγηςη τησ προόδου ςτην ακαδημαώκό πρόοδο και ςυμπεριφορϊ.  

Ανιχνευτόσ κινδϑνου ςτην Ιςλανδύα  

την Ιςλανδύα το Τπουργεύο Παιδεύασ, Επιςτημών και Πολιτιςμού ϋχει καταςκευϊςει ϋνα 

‘Ανιχνευτό κινδύνου’ για την πρόληψη τησ ςχολικόσ διαρροόσ. τόχοσ του εύναι, ςύμφωνα με 

την ϋρευνα και την πρακτικό, να δώςει ςτουσ ςχολικούσ ςυμβούλουσ ϋνα εργαλεύο 

ςυςτηματικόσ προςϋγγιςησ ανύχνευςησ των μαθητών που κινδυνεύουν να εγκαταλεύψουν το 

ςχολεύο που ςτηρύζεται ςτουσ παρϊγοντεσ που μπορούν να προβλϋψουν την ςχολικό 

αποτυχύα. Ο ‘Ανιχνευτόσ κινδύνου’ εύναι κυρύωσ ϋνα ερωτηματολόγιο για μαθητϋσ Γ’ τϊξησ 

Γυμναςύου και Α’ τϊξησ Λυκεύου. Σα κύρια πεδύα του ερωτηματολογύου ςυμπεριλαμβϊνουν: το 

ιςτορικό του μαθητό, οικογενειακούσ παρϊγοντεσ, προηγούμενη ςχολικό εμπειρύα, αφοςύωςη  

ςτο ςχολεύο και ςτϊςη απϋναντι ςτην εκπαύδευςη, ψυχολογικό προςαρμογό και εργαςύα ενώ 

βρύςκονται μϋςα ςτο χώρο του ςχολεύου,  φύλοι ςτο ςχολεύο και η αφοςύωςη των φύλων ςτο 

ςχολεύο. Ο  «ανιχνευτόσ κινδύνου» δοκιμϊςτηκε πρώτα ςε τρύα ςχολεύα με υψηλούσ δεύκτεσ 

διαρροόσ και πόρε πολύ θετικό ανατροφοδότηςη από όλουσ τουσ ςχολικούσ ςυμβούλουσ. Σο 

Τπουργεύο αποφϊςιςε να επεκτεύνει το πρόγραμμα ςε 18 από τα 32 Λύκεια.  

Προτϊςεισ 
Τπϊρχουν διϊφορα διαθϋςιμα εργαλεύα πρόωρων προειδοποιητικών ςυςτημϊτων που 

μπορούν να βοηθόςουν τα ςχολεύα να ελαττώςουν τουσ δεύκτεσ διαρροόσ των μαθητών τουσ.  
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Σα περιςςότερα από τα πιο ανεπτυγμϋνα ϋχουν καταςκευαςτεύ ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ οι 

οπούεσ ϋχουν αναμφιςβότητα ηγετικό ρόλο και εμπειρύα ςτην ανϊπτυξη και την χρόςη 

τυποποιημϋνων προειδοποιητικών ςυςτημϊτων. Αυτϊ τα εργαλεύα πρϋπει να προςαρμόζονται  

ςτισ ανϊγκεσ και τα χαρακτηριςτικϊ των ςχολεύων και των μαθητών τουσ ανϊλογα με τουσ 

δεύκτεσ και την ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων. Σϋλοσ, υπϊρχει πϊντα η επιλογό για ανϊπτυξη 

ενόσ νϋου ςυςτόματοσ ανϊλογα με τισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ. Οι περύτεχνεσ οδηγύεσ του 

Balfanz Robert από το πανεπιςτόμιο John Hopkins University «Σρύα βόματα για την δημιουργύα 

ενόσ πρώιμου προειδοποιητικού ςυςτόματοσ για τουσ μαθητϋσ που δυνητικϊ θα 

εγκαταλεύψουν το ςχολεύο» (http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/ 

Three_Steps.pdf) μπορεύ να βοηθόςει πολύ ςτην ανϊπτυξη ενόσ νϋου εργαλεύου. Αυτό, όμωσ,  

απαιτεύ  μεγαλύτερη προςπϊθεια.  

Για περαιτϋρω μελϋτη 

Επιλογϋσ ςτα Αγγλικϊ:  

 Balfanz Robert (John Hopkins University): Three steps to building an early warning and 

intervention system for potential dropouts, online: http://new.every1graduates.org/wp-

content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf 

 Directorate-General for Education and Culture of the European Commission: Thematic 

Working Group on Early School Leaving. Early warning systems in Europe: practice, 

methods and lessons, online: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ 

repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf 

 Hoff Natalie, Olson Amber, Peterson Reece L. (University of Nebraska-Lincoln): Dropout 

Screening & Early Warning, online: http://k12engagement.unl.edu/ 

DropoutScreening&EarlyWarning3-27-15.pdf 

Επιλογϋσ ςτα Γερμανικϊ:  

 Bundesministerium für Bildung und Frauen: „…damit niemand rausfällt!“. Grundlagen, 

Methoden und Werkzeuge für Schulen zur Verhinderung von frühzeitigem (Aus-) 

Bildungsabbruch, online: 

https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km  (German)    

 Bundesministerium für Bildung: Nationale Strategie zur Verhinderung frühzeitigen 

(Aus)Bildungsabbruchs, online: https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/ 

NationaleStrategieSchulabbruch2016_final_Webversion.pdf?5te7cs  (German) 

http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/%20Three_Steps.pdf
http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/%20Three_Steps.pdf
http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf
http://new.every1graduates.org/wp-content/uploads/2012/03/Three_Steps.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/%20repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/%20repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://k12engagement.unl.edu/%20DropoutScreening&EarlyWarning3-27-15.pdf
http://k12engagement.unl.edu/%20DropoutScreening&EarlyWarning3-27-15.pdf
https://www.bmb.gv.at/schulen/pwi/pa/jc_esl_handreichung.pdf?5te5km
https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/%20NationaleStrategieSchulabbruch2016_final_Webversion.pdf?5te7cs
https://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/ba/%20NationaleStrategieSchulabbruch2016_final_Webversion.pdf?5te7cs
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Γ. ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ 

ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Αυτό η θεματικό ενότητα ςτοχεύει ςτο να δώςει τη δυνατότητα ςτουσ εκπαιδευτικούσ που 

εργϊζονται με μετανϊςτεσ μαθητϋσ να γνωρύςουν  ςημαντικϋσ πληροφορύεσ, χρόςιμεσ 

μεθοδολογύεσ, εμπνευςμϋνα παραδεύγματα και ςχετικϋσ ςυςτϊςεισ ςε θϋματα  διαπολιτιςμικόσ 

επύγνωςησ , διαπολιτιςμικόσ διαμεςολϊβηςησ και ςχολικόσ διαρροόσ.   

Διδακτικό Ενϐτητα 08: Διαπολιτιςμικό επύγνωςη 
Ψσ διαπολιτιςμικό επύγνωςη ορύζεται η ικανότητα αναγνώριςησ τησ κουλτούρασ ενόσ ατόμου 

καθώσ επύςησ και των ϊλλων πολιτιςμών που εμπεριϋχονται ςε αυτό. Η διαπολιτιςμικό 

επύγνωςη μπορεύ να βοηθόςει του εκπαιδευτικούσ τησ τϊξησ, τουσ εκπαιδευτϋσ και τουσ 

ςυμβούλουσ να κατανοόςουν καλύτερα και να ςυνδιαλεχτούν με μαθητϋσ από ϊλλεσ 

κουλτούρεσ. Με αυτό την ϋννοια, η ανϊπτυξη τησ διαπολιτιςμικόσ επύγνωςησ ϋχει να κϊνει με 

τη μϊθηςη τησ και τη διαπραγμϊτευςη των διαφορών ανϊμεςα ςτισ κουλτούρεσ  ςτην 

κατανόηςη του κόςμου. Δηλαδό, να κατανοόςει την ϋννοια και την επύδραςη τησ κουλτούρασ 

και τησ ταυτότητασ τησ κουλτούρασ ςε ενδοπροςωπικό επύπεδο, να αναπτύξει επύγνωςη για 

τισ πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ και τισ ομοιότητεσ  και να δομόςει μια κριτικό ςτϊςη απϋναντι ςτην 

αδιαλλαξύα των μαθητών ςτα ςχολεύα.  

Όντασ διαπολιτιςμικϊ ευαιςθητοποιημϋνοι οι εκπαιδευτικού τησ τϊξησ, οι εκπαιδευτϋσ και οι 

ςύμβουλοι μπορούν : 
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- Να αναπτύξουν και να καταλϊβουν τουσ εαυτούσ τουσ και το δικό τουσ πολιτιςμικό 

υπόβαθρο  

- Να κατανοόςουν ότι οι ϊλλοι ϊνθρωποι ϋχουν διαφορετικϋσ απόψεισ από τισ δικϋσ τουσ 

- Να ςϋβονται τισ πεποιθόςεισ των ϊλλων ατόμων, τισ αξύεσ και την ϋκφραςη τησ 

κουλτούρασ τουσ 

- Να κατανοόςουν την ϋννοια και την επύδραςη τησ κουλτούρασ και τησ πολιτιςμικόσ 

ταυτότητασ  

- Να κατανοόςουν την ϋννοια και τη διαφορϊ των ςτερεοτύπων, των προκαταλόψεων 

και των αντιλόψεων  διϊκριςησ και να αναγνωρύζει ςτρατηγικϋσ για τη διαχεύριςό τουσ  

Η διαπολιτιςμικό επύγνωςη εύναι μια από τισ πλϋον ςημαντικϋσ  ικανότητεσ που ϋχουν ςχϋςη 

με την αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ διαρροόσ ςτουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ. Θα μπορούςαμε να 

πούμε ότι εύναι η βαςικό ικανότητα που απαιτεύται για την κατϊλληλη ανϊπτυξη των ϊλλων 

διαπολιτιςμικών ικανοτότων.  

Πολιτιςμικϋσ μειονϐτητεσ 

Οι εκπαιδευτικού τησ τϊξησ, οι εκπαιδευτϋσ και οι ςύμβουλοι θα πρϋπει να αναπτύξουν τη 

διαπολιτιςμικό επύγνωςη ωσ τη βαςικό ικανότητα για την αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ 

διαρροόσ για μαθητϋσ με διαφορετικό πολιτιςμικό υπόβαθρο, κυρύωσ μετανϊςτεσ που 

ςχηματύζουν τισ πολιτιςμικϋσ μειονότητεσ.  Αυτό η ικανότητα θα βοηθόςει τουσ ειδικούσ τησ 

εκπαύδευςησ να κατανοόςουν την ϋννοια και την επύδραςη τησ πολιτιςμικόσ ταυτότητασ, να 

ϋχουν επύγνωςη των πολιτιςμικών διαφορών και να ϋχουν μια κριτικό ςτϊςη απϋναντι και 

κϊθε μορφό διακρύςεων απϋναντι ςε αυτϋσ τισ μειονότητεσ.   

Σο πολιτιςμικό υπόβαθρο των μεταναςτών μαθητών διαφϋρει από την τοπικό πολιτιςμικό 

ταυτότητα και τα πρότυπα, καθιςτώντασ τουσ την πλϋον ευϊλωτη ομϊδα ςτο πλαύςιο του 

προγρϊμματοσ  KEEP ON, από τη ςτιγμό που ϋχουν υψηλότερα ποςοςτϊ ςχολικόσ διαρροόσ εξ 

αιτύασ των διϊφορων δύςκολων καταςτϊςεων που αντιμετωπύζουν: 

- Μεγϊλεσ δυςκολύεσ ςτην κοινωνικό και πολιτιςμικό προςαρμογό, 

ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ αδιαλλαξύασ και τησ ξενοφοβύασ  

- Λιγότερεσ ευκαιρύεσ ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα και αδύναμα προςωπικϊ και κοινωνικϊ 

δύκτυα  

- υγκεκριμϋνη κινητροπούηςη και ανϊγκεσ, όχι απαραύτητα το ύδιο και ςτισ μεγαλύτερεσ 

ομϊδεσ  

Τπϊρχουν διϊφοροι οριςμού για τον όρο πολιτιςμικό μειονϐτητα  αλλϊ κϊποια από τα 

χαρακτηριςτικϊ που αποδύδονται ςε αυτόν εύναι: ϋνα κατϊλληλο ςυλλογικό όνομα, μύθοι 
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κοινόσ προϋλευςησ και πολιτιςμικών χαρακτηριςτικών, όπωσ η γλώςςα, η θρηςκεύα, οι 

παραδόςεισ και τα ϋθιμα που διαφοροποιούν μια ςυγκεκριμϋνη ομϊδα από μια ϊλλη.  Εκτόσ 

τούτων, αυτό που κϊνει μια πολιτιςμικό ομϊδα μειονότητα εύναι η αριθμητικό και πολιτικϊ μη 

κυρύαρχη θϋςη ςε ϋνα κρϊτοσ ςτο οπούο εύναι πολύτεσ.  

Η πλειονότητα των Ευρωπαώκών χωρών ϋχουν τϋτοιεσ ομϊδεσ μειονοτότων και μπορεύ να εύναι 

εθνικού ( όπωσ οι Αλβανού ςτο Κόςςοβο) , διακρατικού ( όπωσ οι Αθύγγανοι) ό μετανϊςτεσ ( οι 

Αφρικανού ςτην Ιςπανύα ό οι Σούρκοι ςτη Γερμανύα)   

 

τερεϐτυπα, προκαταλόψεισ και διακρύςεισ 

 Ση διϊκριςη ςε αυτϋσ τισ ϋννοιεσ δύνει η κοινωνικό ψυχολογύα με την αρχό που ονομϊζεται 

«ABC»: υναύςθημα, υμπεριφορϊ και Γνώςη.  (‘ABC principle’ : Affect, Behaviour and Cognition)  

Σο γνωςτικό ςυςτατικό ςτην κατανόηςό μασ για τα μϋλη ϊλλων πολιτιςμών εύναι το 

ςτερεϐτυπο.  τερεότυπο ορύζεται η αρνητικό ό θετικό πεπούθηςη που ϋχουμε για τα 

χαρακτηριςτικϊ των κοινωνικών ομϊδων ό των πολιτιςμών. Για παρϊδειγμα μπορεύ να 

νομύζουμε ότι « οι Μουςουλμϊνοι εύναι βύαιοι» , « οι Γϊλλοι εύναι ρομαντικού», «οι ηλικιωμϋνοι 

εύναι βαρετού». Και μπορεύ να χρηςιμοποιούμε αυτϊ  τα πιςτεύω  για να καθορύζουμε 

ςυμπεριφορϋσ απϋναντι ςτα μϋλη αυτών των ομϊδων ό των πολιτιςμικών  υπόβαθρων.  

Επιπρόςθετα ςτα ςτερεότυπα, αναπτύςςουμε και προκαταλόψεισ που εύναι και 

ςυναιςθηματικό  ςυςτατικό. Η προκατϊληψη εύναι μια αδικαιολόγητη αρνητικό ςτϊςη 

απϋναντι ςε ομϊδεσ ό μϋλη μιασ κουλτούρασ. Η προκατϊληψη μπορεύ να ϋχει τη μορφό 

δυςαρϋςκειασ, θυμού, φόβου, αηδύασ, δυςφορύασ ακόμα και μύςουσ. Δηλαδό, το εύδοσ των 

ςυναιςθηματικών καταςτϊςεων που μπορεύ να οδηγόςουν  ςτην ανϊπτυξη εξωτερικών 

ςυμπεριφορών. Με αυτό την ϋννοια, τα ςτερεότυπα και οι προκαταλόψεισ εύναι προβληματικϊ 

γιατύ μασ οδηγούν ςτην εκδόλωςη ςυμπεριφορών  που ονομϊζονται Διακρίςεισ. Δηλαδό, μια 

αδικαιολόγητη αρνητικό ςυμπεριφορϊ προσ τα μϋλη μιασ ομϊδασ ό μιασ κουλτούρασ.   
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Σο επόμενο ςχόμα (Η αρχό ABC για τη διαπολιτιςμικότητα. Πηγό: Social Psychology Principles. 

2012), εςτιϊζει ςε μια διαπολιτιςμικό προςϋγγιςη και δεύχνει πωσ αυτϊ τα τρύα ςτϊδια 

επηρεϊζουν και ανατροφοδοτούν το ϋνα το ϊλλο.  

 

 

Η ικανότητα τησ διαπολιτιςμικόσ επύγνωςησ θα πρϋπει να περιλαμβϊνει τα ςτερεότυπα, τισ 

προκαταλόψεισ και τισ ςυμπεριφορϋσ διϊκριςησ όπωσ επύςησ και την ικανότητα να 

αποφεύγονται αρνητικϋσ αντιλόψεισ μϋςα από την διαχεύριςη και την εφαρμογό των 

κατϊλληλων ςτρατηγικών.  

ε αυτό το πλαύςιο, οι εκπαιδευτικού τησ τϊξησ, οι εκπαιδευτϋσ και οι ςύμβουλοι θα πρϋπει να 

εύναι ενόμεροι για αυτϋσ τισ ϋννοιεσ και να μπορούν να:   

- Αναλύουν και να εκτιμούν την επιρροό των ςτερεοτύπων , των προκαταλόψεων και 

των ςυμπεριφορών διϊκριςησ ςτον καθϋνα. 

- Αναγνώριςη των ςτρατηγικών για τη διαχεύριςη των ςτερεοτύπων των 

προκαταλόψεων και των ςυμπεριφορών διϊκριςησ.  

- Να βϊζουν ςε εφαρμογό ςτρατηγικϋσ που διευκολύνουν τη διαδικαςύα προςϋγγιςησ 

των ϊλλων πολιτιςμών.  

H Θεωρύα των Πολιτιςτικών διαςτϊςεων 

Η πλϋον διεξοδικό μελϋτη για το πώσ οι αξύεσ επηρεϊζονται από τισ διαφορετικϋσ κουλτούρεσ , 

η θεωρύα των Πολιτιςτικών Διαςτϊςεων ϋχει πραγματοποιηθεύ από τον Geert Hofstede. Αυτό η 

θεωρύα ϋχει χρηςιμοποιηθεύ ευρύτατα ςε πολλϊ πεδύα ωσ ϋνα παρϊδειγμα για ϋρευνα , 
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πρακτικϊ ςτην διαπολιτιςμικό ψυχολογύα , τη διαπολιτιςμικό επικοινωνύα και το διεθνϋσ 

μϊνατζμεντ.  

Σο μοντϋλο αποτελεύται από ϋξι διαςτϊςεισ που αντιπροςωπεύουν τισ ανεξϊρτητεσ 

προτιμόςεισ μιασ κατϊςταςη ςε ϋναντι μιασ ϊλλησ που διαχωρύζει περιςςότερο τισ χώρεσ παρϊ 

τα ϊτομα . υνυπολογύζοντασ τα εθνικϊ ςτοιχεύα – από το 1 ϋωσ το 120- αυτό το μοντϋλο δύνει 

τη δυνατότητα διεθνούσ ςύγκριςησ των πολιτιςμών. το πλαύςιο των διεθνών μελετών και 

ερευνών ( όπωσ η Παγκόςμια ϋρευνα για τισ Αξύεσ)  93 χώρεσ ϋχουν ςυμπεριληφθεύ ςε αυτό το 

μοντϋλο ςυγκριτικόσ ϋρευνασ από το 2010.  

 

Τπϊρχουν ϋξι πολιτιςμικϋσ διαςτϊςεισ: 

- Δεύκτησ απόςταςησ δύναμησ (PDI). Αναφϋρεται ςτο πόςο τα λιγότερο δυνατϊ μϋλη των 

οργανιςμών και των ιδρυμϊτων (π.χ. επιχειρόςεισ, οικογϋνεια) δϋχονται και θεωρούν 

ότι η δύναμη κατανϋμεται ϊνιςα.  

- Ατομικιςμόσ ϋναντι υλλογικότητασ (IDV). Αναφϋρεται ςε ποιο βαθμό οι ϊνθρωποι ςε 

μια κοινωνύα εντϊςςονται ςε ομϊδεσ. Δηλαδό, ςχηματύζουν κοινότητεσ που δύνουν 

ϋμφαςη ςτο «Εγώ» αντύ ςτο «Εμεύσ», ςε αυτϋσ τισ κοινωνύεσ ςτισ οπούεσ οι δυνατϋσ 

ςχϋςεισ ϋνταξησ επεκτεύνονται ςε οικογϋνειεσ και ϊλλουσ μϋςα ςτισ ομϊδεσ.  

- Ανδριςμόσ ϋναντι Υεμινιςμού  (MAS). Aυτό η διϊςταςη θεωρεύ τον «ανδριςμό» ωσ μια 

προτύμηςη τησ κοινωνύασ για κατορθώματα, ηρωιςμό, ςιγουριϊ και υλικό ανταπόδοςη 

τησ επιτυχύασ, και τον «φεμινιςμό» ωσ μια προτύμηςη για ςυνεργαςύα, ςεμνότητα, 

φροντύδα για τουσ αδύναμουσ και την ποιότητα ζωόσ.    
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- Δεύκτησ Αποφυγόσ τησ Αβεβαιότητασ (UAI). Αναφϋρεται ςτην ανοχό τησ οικογϋνειασ 

ςτην αμφιςημύα κατϊ την οπούα οι ϊνθρωποι  ενςτερνύζονται ό απορρύπτουν ϋνα 

γεγονόσ για κϊτι απρόςμενο, ϊγνωςτο ό πϋρα από το κατεςτημϋνο.  

- Μακροπρόθεςμοσ προςανατολιςμόσ ϋναντι Βραχυπρόθεςμου Κανονιςτικού 

προςανατολιςμού  (LTO) Αυτό η διϊςταςη κϊνει ςυςχετιςμούσ ανϊμεςα ςτο παρελθόν 

και τισ τρϋχουςεσ ό μελλοντικϋσ δρϊςεισ ό προκλόςεισ. 

- Επιεύκεια ϋναντι υγκρϊτηςησ (IND) Αυτό η διϊςταςη θεωρεύ την «επιεύκεια» ωσ μια 

κοινωνύα που επιτρϋπει τη ςχετικϊ ελεύθερη ικανοπούηςη των βαςικών και φυςικών 

επιθυμιών του ατόμου για να απολαύςει τη ζωό, και να διαςκεδϊςει , ενώ 

«ςυγκρϊτηςη» ωσ μια κοινωνύα που ελϋγχει την ικανοπούηςη αυτών των αναγκών και 

τη ρυθμύζει με αυςτηρούσ κοινωνικούσ κανόνεσ.  

 “Ενύςχυςη, Τποςτόριξη και Διαμεςολϊβηςη για τουσ Μετανϊςτεσ Μαθητϋσ” (Μαδρύτη, 

Ιςπανύα) 

Αυτό το πρόγραμμα , που ςυμπεριλαμβϊνεται ςτο Πρόγραμμα Παρακολούθηςησ τησ 

Μετανϊςτευςησ 2010-2012, εφαρμόςτηκε περιφερειακϊ και χρηματοδοτόθηκε από τη Γενικό 

Διεύθυνςη τησ Μετανϊςτευςησ – Σμόμα Κοινωνικών Τποθϋςεων τησ Περιφερειακόσ 

Κυβϋρνηςησ τησ Μαδρύτησ – ςε ςτενό ςυνεργαςύα με το Περιφερειακό  Τπουργεύο Παιδεύασ και 

με την οικονομικό υποςτόριξη του Ευρωπαώκού Κοινωνικού Σαμεύου.  

Ο βαςικόσ ςτόχοσ του προγρϊμματοσ εύναι η αύξηςη των ποςοςτών ϋνταξησ και τησ ςχολικόσ 

επύδοςησ για τουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ , όπωσ επύςησ και η ενθϊρρυνςη τησ ςυμμετοχόσ των 

οικογενειών των μεταναςτών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα και την οργϊνωςη του ςχολεύου. 

Σο πρόγραμμα εφαρμόςτηκε ςε ςχολεύα Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ και 

ςε ϊλλεσ εκπαιδευτικϋσ δομϋσ τησ Δευτεροβϊθμιασ .  

Η μεθοδολογύα που ακολουθόθηκε ςτην εφαρμογό του προγρϊμματοσ περιλαμβϊνει τισ 

παρακϊτω δραςτηριότητεσ: 

- Τποςτόριξη και εκπαιδευτικό ενύςχυςη. Οι παρατηρητϋσ τησ μετανϊςτευςησ παρϋχουν 

υποςτόριξη ςτουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ, κυρύωσ ςτη γλώςςα και τα μαθηματικϊ.   

- Ιδιαύτερα ςυμμετοχικϋσ δρϊςεισ ςτα ςχολεύα που ϋχουν ςτόχο το κτύςιμο τησ 

ςυνύπαρξησ και την αύξηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ :διοργϊνωςη διεθνών ημερών, 

πολιτιςμικϋσ ανταλλαγϋσ, εργαςτόρια, δρϊςεισ επύλυςησ ςυγκρούςεων, κλπ.  

- Κοινωνικο-οικογενειακό διαμεςολϊβηςη των παρατηρητών τησ μετανϊςτευςησ που 

εργϊζονται απευθεύασ με τισ οικογϋνειεσ των μεταναςτών μαθητών. Οι παρατηρητϋσ 

ϋχουν λειτουργόςει ωσ γϋφυρα ανϊμεςα ςτισ οικογϋνειεσ και το ςχολεύο.  
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Οι ϊμεςοι αποδϋκτεσ του προγρϊμματοσ όταν οι μετανϊςτεσ μαθητϋσ και οι οικογϋνειϋσ τουσ 

ςτην περιοχό τησ Μαδρύτησ. Γενικϊ ενεπλϊκηςαν  περιςςότεροι από 14.000 μαθητϋσ από 

διαφορετικϋσ χώρεσ ( κυρύωσ από το Εκουαδόρ, το Μαρόκο και τη Δομινικανό Δημοκρατύα).  

Σο πρόγραμμα εύχε μεγϊλη απόχηςη ςτην ϋνταξη των μεταναςτών μαθητών ςτην περιοχό τησ 

Μαδρύτησ και επύςησ βελτύωςε την παρακολούθηςη και τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των 

μαθητών εντόσ του ςχολικού ςυςτόματοσ.   

Προτϊςεισ 

Η επϊρκεια των επαγγελματιών τησ εκπαύδευςησ ςτην διαπολιτιςμικό επύγνωςη θα τουσ 

βοηθόςει ςτην αναγνώριςη και τη διαχεύριςη των διαφορών ανϊμεςα ςτουσ πολιτιςμούσ 

κατανοώντασ τον κόςμο και αλληλοεπιδρώντασ με τουσ ϊλλουσ μαθητϋσ.  

Οι διαπολιτιςμικϊ ευαιςθητοποιημϋνοι εκπαιδευτικού τησ τϊξησ, εκπαιδευτϋσ και ςύμβουλοι  

θα: 

- Κατανοούν την ϋννοια και την επύδραςη τησ κουλτούρασ και τησ ταυτότητασ τησ 

κουλτούρασ των μαθητών και τησ επιρροόσ τουσ ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα 

- Αναπτύςςουν επύγνωςη και μαθαύνουν να ςϋβονται και να ανϋχονται τισ πολιτιςμικϋσ 

διαφορϋσ.  

- Δομούν κριτικό ςτϊςη απϋναντι ςτην ανοχό ςτην τϊξη 

Για περαιτϋρω μελϋτη  

 Βύντεο για την «Ανϊπτυξη τησ Πολιτιςμικόσ Επύγνωςησ ςτα χολεύα», το πρόγραμμα 

LCMS: https://youtu.be/aVC2cCan2Ww 

 Η ομιλύα του Ali Al Saloom ςτο TED πϊνω ςτη «Διαπολιτιςμικό ταυτότητα»: 

https://youtu.be/rxssL3yo0E4 

 Δωρεϊν διαδικτυακϊ κουύζ για την πολιτιςμικό επύγνωςη: http://www.commisceo-

global.com/quizzes/cultural-awareness-quizzes?view=qcategory&cat_id=39 

 Η Ευρωπαώκό ιςτοςελύδα για την ϋνταξη : https://ec.europa.eu/migrant-integration/home 

 

  

https://youtu.be/aVC2cCan2Ww
https://youtu.be/rxssL3yo0E4
http://www.commisceo-global.com/quizzes/cultural-awareness-quizzes?view=qcategory&cat_id=39
http://www.commisceo-global.com/quizzes/cultural-awareness-quizzes?view=qcategory&cat_id=39
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
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Διδακτικό ενϐτητα  09: Διαπολιτιςμικό 

διαμεςολϊβηςη 

Η διαπολιτιςμικό διαμεςολϊβηςη εύναι η ανϊπτυξη δεςμών κοινωνικότητασ ανϊμεςα ςε 

ανθρώπουσ από διαφορετικϋσ κουλτούρεσ που ζουν ςτην ύδια περιοχό. το πλαύςιο του 

προγρϊμματοσ KEEP ON αυτό η ικανότητα αντιπροςωπεύει τη δυνατότητα που ϋχουν οι 

εκπαιδευτικού τησ τϊξησ , οι εκπαιδευτϋσ και οι ςύμβουλοι για να υποςτηρύξουν την ϋνταξη των 

μαθητών με διαφορετικό πολιτιςμικό προϋλευςη.   Αυτό μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςα από την 

ανϊπτυξη δεςμών ανϊμεςα ςε αυτούσ και τα εμπλεκόμενα κοινωνικϊ περιβϊλλοντα: 

οικογϋνειεσ, εκπαιδευτικό ςύςτημα, κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ και υπηρεςύεσ ϋνταξησ, ΜΚΠ, κλπ.  

Αυτό η δεξιότητα απαιτεύται από τουσ επαγγελματύεσ τησ εκπαύδευςησ  για να μπορϋςουν να 

διαχειριςτούν και να εφαρμόςουν αρκετϋσ διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ, όπωσ η διαπολιτιςμικό 

επύγνωςη και η διαπολιτιςμικό επικοινωνύα.  

Η διαπολιτιςμικό διαμεςολϊβηςη μπορεύ να εφαρμοςτεύ ωσ μια εκπαιδευτικό πηγό ςτη βϊςη 

του ότι διαφορετικϋσ μεθοδολογικϋσ προςεγγύςεισ ςτοχεύουν ςτην αντιμετώπιςη τησ ςχολικόσ 

διαρροόσ των μεταναςτών μαθητών, με το να  προαγϊγουν και να διευκολύνουν τη μϊθηςη 

των πολιτιςμικών κανόνων που περιλαμβϊνονται ςτισ κοινωνικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ.  

Οι εκπαιδευτικού τησ τϊξησ, οι εκπαιδευτϋσ και οι ςύμβουλοι μπορούν να χρηςιμοποιόςουν τη 

διαπολιτιςμικό διαμεςολϊβηςη για να παρϊξουν και να ενδυναμώςουν τουσ δεςμούσ 

κοινωνικότητασ ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ από διαφορετικϋσ κουλτούρεσ και να διευκολύνουν 

και να προαγϊγουν την επικοινωνύα , την πολιτιςμικό ευαιςθηςύα και το ανοιχτό πνεύμα 

ανϊμεςα ςτουσ μαθητϋσ.  

Κοινωνικό ϋνταξη  

Ϊνασ γενικόσ οριςμόσ για την κοινωνικό ϋνταξη περιλαμβϊνει την πλόρη ςυμμετοχό όλων των 

ανθρώπων ςτη ζωό τησ κοινότητασ. το πλαύςιο του προγρϊμματοσ KEEP ON, η κοινωνικό 

ϋνταξη αντιπροςωπεύει την ικανότητα του κοινωνικού περιβϊλλοντοσ των μεταναςτών 

μαθητών , να ςτηρύζει και να υποςτηρύζει αυτούσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ φυςικϊ, κοινωνικϊ 

και ψυχολογικϊ.  

Με αυτό την ϋννοια η ςυμμετοχό ςε κοινωνικϋσ δραςτηριότητεσ – όπωσ η παιδικό μϋριμνα, 

αθλητικϋσ λϋςχεσ ό εκκληςιαςτικϋσ ςυγκεντρώςεισ- θα αυξόςουν τισ πιθανότητεσ ϋνταξησ των 

μαθητών και των οικογενειών τουσ. Ψσ εκ τούτου, ο αποκλειςμόσ τουσ από αυτϊ τα 

υποςτηρικτικϊ κοινωνικϊ δύκτυα θα επηρεϊςει ξεκϊθαρα την ποιότητα τησ ζωόσ τουσ και τισ 
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πιθανότητεσ ϋνταξησ τουσ  αυξϊνοντασ τον κύνδυνο τησ διαρροόσ από το εκπαιδευτικό  

ςύςτημα.   

Η κοινωνικό ϋνταξη περιλαμβϊνει μια ςειρϊ από διαφορετικϋσ λειτουργικϋσ προςεγγύςεισ που 

εξαρτώνται από το που εςτιϊζουμε κϊθε φορϊ:  

- Εκπαιδευτικό ϋνταξη: ςτο πλαύςιο των ςχολεύων , η κοινωνικό ϋνταξη αναφϋρεται ςτισ 

ευκαιρύεσ να μϊθουν με πρακτικό τρόπο κοινωνικϋσ και κοινοτικϋσ δεξιότητεσ ζωόσ ςε 

ποικύλεσ κοινωνικϋσ καταςτϊςεισ. Δηλαδό, η εκπαιδευτικό ϋνταξη εύναι περιςςότερο 

μια ολοκληρωμϋνη προςϋγγιςη παρϊ απλϊ ακαδημαώκό.  

 

- Χυχαγωγικό ϋνταξη : εύναι μια όψη του αποκλειςμού και τησ κοινοτικόσ πρόςβαςησ 

από τη ςτιγμό που το να εύςαι μϋροσ μιασ κοινότητασ ςημαύνει ότι εύςαι μϋροσ των 

δραςτηριοτότων και των γεγονότων ςε τοπικό επύπεδο , ςυμπεριλαμβανομϋνων των 

εκπαιδευτικών κϋντρων, των κοινωνικών υπηρεςιών, πολιτιςτικών και αθλητικών 

ςυλλόγων, κλπ.  

Και η εκπαιδευτικό και η ψυχαγωγικό ϋνταξη , ςε τοπικό επύπεδο, αφορούν ςε δραςτηριότητεσ 

που ςχετύζονται με την προαγωγό τησ αποδοχόσ, τησ φιλύασ, των υποςτηρικτικών υπηρεςιών, 

προςβαςιμότητα ιςτότοπου, δραςτηριότητεσ ομϊδασ και πραγματικϋσ δραςτηριότητεσ 

ϋνταξησ ςε αντύθεςη με ϊλλεσ side-by-side μεθόδουσ. Ϊνα παρϊδειγμα εύναι η εξαςφϊλιςη 

κοινοτικών ευκαιριών ςτουσ μαθητϋσ ϋτςι ώςτε να νοιώςουν ότι ανόκουν, να ςυνειςφϋρουν 

και να κϊνουν φύλουσ, ςτο ςχολεύο αλλϊ και ςε ϊλλα μη εκπαιδευτικϊ περιβϊλλοντα.   

Επιπλϋον, η προςϋγγιςη τησ  κοινοτικόσ ϋνταξησ περιλαμβϊνει τα ακόλουθα ςτοιχεύα: 

- Ωμεςη ςυνεργαςύα του ςχολεύου με το κοινωνικό  περιβϊλλον των μαθητών : 

οικογϋνειεσ, κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ και υπηρεςύεσ ϋνταξησ, ενώςεισ μεταναςτών, ΜΚΟ, 

πολιτιςτικούσ και αθλητικούσ ςυλλόγουσ, κλπ.  

- Παραγωγό ό / και ενύςχυςη των κοινωνικών υποςτηρικτικών δικτύων των μεταναςτών 

- Αλλαγϋσ ςτο προςωπικό των κοινοτικών περιβαλλόντων όπωσ εκπαιδευτϋσ 

ςυμπερύληψησ που υποςτηρύζουν την ϋνταξη και τη ςυμπερύληψη των μεταναςτών 

μαθητών ( εκτόσ των εκπαιδευτικών κϋντρων).  

 

υμπεριληπτικό εκπαύδευςη 

Αυτό η μεθοδολογικό προςϋγγιςη επικεντρώνεται ςτη ςυμπερύληψη αρκετών 

περιθωριοποιημϋνων ομϊδων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μεταναςτών και των 

θρηςκευτικών, φυλετικών, εθνικών και γλωςςικών μειονοτότων. Ειδικϊ αν λϊβουμε υπόψη 
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μασ ότι αυτού οι ϊνθρωποι δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτισ εκπαιδευτικϋσ και μαθηςιακϋσ 

διαδικαςύεσ. ύμφωνα με την  UNESCO, ςυμπερύληψη «εύναι ευρύτερα κατανοητό ωσ ϋνασ 

αναςχηματιςμόσ που υποςτηρύζει και αποδϋχεται τη διαφορετικότητα ανϊμεςα ςτουσ 

μαθητϋσ» . Με αυτό τον ευρύτερο οριςμό τησ ςυμπερύληψησ , θα πρϋπει να γύνουν βόματα για 

να μειωθούν οι διακρύςεισ και  διευκολυνθούν οι μαθητϋσ που βρύςκονται ςε αυτόν την 

κατϊςταςη.  

Η ςυμπεριληπτικό εκπαύδευςη μπορεύ να γύνει αντιληπτό ωσ μια πολιτιςμικϊ ανταποκρινϐμενη 

εκπαύδευςη, η οπούα διαφϋρει από την πολιτιςμικό διαφορετικότητα και τισ προςεγγύςεισ 

πολιτιςμικόσ ικανότητασ.  

Οι εκπαιδευτικού που ανταποκρύνονται πολιτιςμικϊ γνωρύζουν πώσ να βαςύζουν τισ 

μαθηςιακϋσ εμπειρύεσ ςτην πολιτιςμικό πραγματικότητα των μαθητών: τη ζωό ςτο ςπύτι, τισ 

εμπειρύεσ τησ κοινότητασ, το γλωςςικό υπόβαθρο και τα ςυςτόματα πεποιθόςεων. . Επιπλϋον 

η πολιτιςτικϊ ανταποκρινόμενη παιδαγωγικό εύναι ωφϋλιμη για όλουσ τουσ μαθητϋσ επειδό 

ςυνειςφϋρει ςτη δόμηςη μιασ κοινότητασ φροντύδασ ςτην οπούα οι εμπειρύεσ και οι ικανότητεσ 

όλων εύναι ςημαντικϋσ.   

Η ςυμπεριληπτικό εκπαύδευςη ςτοχεύει ςτη μεγιςτοπούηςη τησ ςυμμετοχόσ όλων των 

μαθητών ςτα ςχολεύα τησ κοινότητασ  και ςτον αναςτοχαςμό και την επαναδόμηςη 

πολιτικών, αναλυτικών προγραμμϊτων ,  κουλτούρασ και πρακτικών ςτα ςχολεύα και των 

μαθηςιακών περιβαλλόντων ϋτςι ώςτε να αντιμετωπιςτούν οι δυςκολύεσ τησ 

διαφορετικότητασ ςτη μϊθηςη.  

Αυτό η προςϋγγιςη δηλώνει ότι όλοι οι μαθητϋσ μπορούν να μϊθουν και να επωφεληθούν από 

την εκπαύδευςη και τα ςχολεύα θα πρϋπει να προςαρμοςτούν ςτισ φυςικϋσ, κοινωνικϋσ και 

πολιτιςτικϋσ ανϊγκεσ των μαθητών από το να προςαρμοςτούν οι μαθητϋσ ςτισ ανϊγκεσ του 

ςχολεύου.  Με αυτό την ϋννοια, πολιτιςμικϋσ και προςωπικϋσ διαφορϋσ ανϊμεςα ςτουσ 

μαθητϋσ γύνονται αντιληπτϋσ ωσ πηγό πλούτου και διαφορετικότητασ η οπούα θα ϋπρεπε να 

υποςτηριχτεύ μϋςα από μια ευρεύα και ευϋλικτη γκϊμα ανταποκρύςεων. Η πρόκληςη του να 

αναθεωρόςουμε και να ξαναςτόςουμε τα ςχολεύα για να μπορούν να ανταποκρύνονται 

καλύτερα ςτισ πολιτιςμικϋσ απαιτόςεισ   The challenge of rethinking and restructuring schools to 

become more culturally responsive calls for a complex systems view of the educational system, 

όπου μπορεύσ να επεκτεύνεισ την ιδϋα τησ δύναμησ μϋςα από τη διαφορετικότητα όλων των 

ςυμμετεχόντων ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα : γονεύσ, δϊςκαλοι, μϋλη τησ κοινότητασ, 

προςωπικό.  
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Διαπολιτιςμικό διαμεςολϊβηςη ςυγκροϑςεων 

Μια από τισ πλϋον ςχετικϋσ προςεγγύςεισ για να κατανοόςουμε το πωσ διαχειριζόμαςτε τισ 

διαπολιτιςμικϋσ ςυγκρούςεισ εύναι το θεωρητικό μοντϋλο που προτεύνει ο Mitchell Hammer: 

τουσ τρϐπουσ επύλυςησ διαπολιτιςμικών ςυγκροϑςεων. Αυτό το μοντϋλο βαςύζεται ςε δυο 

βαςικϋσ διαςτϊςεισ: 

- Ωμεςεσ ϋναντι ϋμμεςων προςεγγύςεων ςτη διαχεύριςη διαφωνιών  

- υναιςθηματικϊ εκφραζόμενα ϋναντι ςυναιςθηματικϊ ςυγκρατημϋνων μοτύβα για τη 

διαχεύριςη τησ ςυναιςθηματικόσ διϊταςησ τησ ςύγκρουςησ.  

τη βϊςη αυτών των διαςτϊςεων αναδύονται τϋςςερισ βαςικού τρόποι επύλυςησ 

διαπολιτιςμικών ςυγκρούςεων:  

 

Μοντέλο τρόπων επίλυςησ διαπολιτιςμικών ςυγκρούςεων. Hammer 2005 

Η θεωρύα του Hammer υποςτηρύζει ότι οι ϊνθρωποι πρϋπει να καταλαβαύνουν και να 

αναγνωρύζουν ότι υπϊρχουν διαφορϋσ ςτουσ τρόπουσ ςυγκρούςεων ςτισ πολιτιςμικϋσ 

κοινότητεσ ,  και με αυτό την επύγνωςη μαθαύνουμε πώσ καταλαβαύνουμε ό ϋνασ τον ϊλλον και 

πωσ αντιμετωπύζουμε και λύνουμε τισ διαπολιτιςμικϋσ ςυγκρούςεισ.  

Οι εκπαιδευτικού τησ τϊξησ, οι εκπαιδευτϋσ και οι ςύμβουλοι  μπορούν να επωφεληθούν από 

αυτό τη θεωρητικό προςϋγγιςη όταν ϋχουν να αντιμετωπύςουν διαπολιτιςμικϋσ ςυγκρούςεισ 

ςτο ςχολεύο. Η διαπολιτιςμικό διαμεςολϊβηςη  με τουσ μαθητϋσ, τισ οικογϋνειεσ και τισ 

κοινότητϋσ τουσ  και τα κοινωνικϊ περιβϊλλοντα θα διευκολύνει την προαγωγό τησ κοινωνικο-

πολιτιςμικόσ ϋνταξησ των μεταναςτών μαθητών και ςυμβϊλλει ςτην αντιμετώπιςη τησ 

ςχολικόσ διαρροόσ.  

Οι  τϋςςερισ  βαςικού τρόποι  επύλυςησ ςυγκρούςεων εύναι: 

1. Ο τρϐποσ τησ ςυζότηςησ: Αυτόσ ο τρόποσ περιλαμβϊνει τη χρόςη  του ϊμεςου λεκτικού 

δρόμου του : “πεσ αυτό που εννοεύσ και να εννοεύσ αυτό που λεσ ”. ε αυτόν τον τρόπο, 
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όταν μιλούμε για διαφωνύα οι ϊνθρωποι τεύνουν να προβϊλλουν τα προςωπικϊ τουσ 

ςυναιςθόματα ςτη ςυζότηςη. Δεύγματα πολιτιςμών που τυπικϊ χρηςιμοποιούν αυτόν 

τον τρόπο επικοινωνύασ εύναι οι κουλτούρεσ τησ Βόρειασ Ευρώπησ και οι λευκού 

Βορειοαμερικϊνοι.  

2. Ο τρϐποσ τησ δϋςμευςησ: Αυτόσ ο τρόποσ εύναι  αντιπαραθετικόσ και  ϊμεςα λεκτικόσ 

με  χρόςη λεκτικόσ και μη λεκτικόσ επικοινωνύασ. τον τρόπο τησ δϋςμευςησ, η 

ειλικρύνεια κρύνεται από την ϋνταςη με την οπούα κϊθε μϋροσ μεταδύδει ςυναιςθόματα. 

Η Ρωςικό και η Ελληνικό κουλτούρα εύναι παραδεύγματα αυτού του τρόπου 

επικοινωνύασ.  

3. Ο τρϐποσ τησ διευκϐλυνςησ: Δύνει ϋμφαςη ςτην αςϊφεια ςτη χρόςη τησ γλώςςασ με 

ςτόχο την αποφυγό του κινδύνου να βγει η ςύγκρουςη «εκτόσ ελϋγχου». Δηλαδό, ςτην 

διατόρηςη τησ ςυναιςθηματικόσ ηρεμύασ που εύναι απαραύτητη για την εξαςφϊλιςη τησ 

διαπροςωπικόσ αρμονύασ για την αντιμετώπιςη των επιβλαβών διαφωνιών των 

εμπλεκόμενων μερών. Οι Νοτιοανατολικϋσ Αςιατικϋσ και Ιαπωνικϋσ κουλτούρεσ 

ςχετύζονται με τη χρόςη αυτού του τρόπου επικοινωνύασ. 

4. Ο δυναμικϐσ τρϐποσ: Αυτόσ ο τρόποσ χρηςιμοποιεύ ϋμμεςη γλώςςα η οπούα ςυχνϊ 

επικοινωνεύται  μϋςω τρύτων και ϋχει περιςςότερο ςυναύςθημα κατϊ τη ςύγκρουςη. Η 

αξιοπιςτύα του κϊθε μϋρουσ ςτη διαφωνύα αξιολογεύται από το πόςο ςυναιςθηματικϊ 

εκφραςτικού και ϋντονοι εύναι. Οι Αραβικϋσ κουλτούρεσ εύναι αντιπροςωπευτικϋσ αυτού 

του τρόπου επικοινωνύασ.  

Σο πρϐγραμμα Μετανϊςτευςησ και Ιθαγϋνειασ « Νεανικό Ώρα» (Μαδρύτη, Ιςπανύα.) 

Αυτό το πρόγραμμα ϋχει ςυνειςφϋρει ςτην ϋνταξη των νϋων μεταναςτών που εύναι κοινωνικϊ 

ευϊλωτοι, μϋςα από μια ςειρϊ εξωςχολικών δραςτηριοτότων που ςτοχεύουν:  

- τη δημιουργύα χώρων για ςυνϊντηςη και ςυνύπαρξη των μεταναςτών και των 

ντόπιων  

- την ενύςχυςη τησ κατανόηςησ των αξιών και τησ ανοχόσ και τησ αλληλεγγύησ 

- τη δημιουργύα κινότρων, προςωπικόσ ανϊπτυξησ και κοινωνικόσ ςυμμετοχόσ   

- την υπόδειξη δυνατοτότων για δραςτηριότητεσ ελεύθερου χρόνου για τουσ 

μετανϊςτεσ μαθητϋσ 

υμπεραςματικϊ, ϋνα δύκτυο εκπαιδευτικών κϋντρων , κοινωνικών οργανιςμών και 

οργανιςμών ελεύθερου χρόνου, ϋχει ςτόχο τη δημιουργύα μιασ πλατφόρμασ ϋρευνασ-

αναςτοχαςμού-δρϊςησ που θα μπορϋςει να προςφϋρει λύςεισ ςτην απουςύα από το ςχολεύο 

των μεταναςτών μαθητών.  
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Προτϊςεισ 

Οι επαγγελματύεσ τησ εκπαύδευςησ μπορούν να επωφεληθούν από τη διαπολιτιςμικό 

διαμεςολϊβηςη για να προαγϊγουν και να αναπτύξουν δεςμούσ κοινωνικότητασ ανϊμεςα 

ςτουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ και τα κοινωνικϊ τουσ περιβϊλλοντα: οικογϋνειεσ , εκπαιδευτικό 

ςύςτημα, κοινωνικϋσ και υπηρεςύεσ ϋνταξησ, πολιτιςτικϋσ και αθλητικϋσ διευκολύνςεισ, κλπ. 

Αυτό θα τουσ βοηθόςει να προαγϊγουν την κοινωνικο-πολιτιςμικό ϋνταξη των μεταναςτών 

μαθητών , αλλϊ επύςησ να διευρύνουν την πολιτιςμικό ευαιςθηςύα και τη ευρύτητα του 

πνεύματοσ των μαθητών ( μεταναςτών και ντόπιων) ςτα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα και το 

κοινωνικό περιβϊλλον.  

Η διαπολιτιςμικό διαμεςολϊβηςη μπορεύ να εννοηθεύ ωσ μια εκπαιδευτικό πηγό που δύνει 

ςτουσ εκπαιδευτικούσ τησ τϊξησ, τουσ εκπαιδευτϋσ και τουσ ςυμβούλουσ μεθοδολογικϋσ λύςεισ 

για να αντιμετωπύςουν τη ςχολικό διαρροό των μεταναςτών μαθητών.   

Για να εργαςτούν προσ αυτόν την κατεύθυνςη οι εκπαιδευτικϋσ αρχϋσ και τα κϋντρα θα πρϋπει 

να :  

 Εκπαιδεύςουν και να επικαιροποιόςουν τισ δεξιότητεσ των επαγγελματιών του 

ςχολεύου ςτισ διαπολιτιςμικϋσ ικανότητεσ, τη διαπολιτιςμικό επύγνωςη , τη 

διαπολιτιςμικό επικοινωνύα, τη διαπολιτιςμικό διαχεύριςη ςυγκρούςεων.   

 Προαγϊγουν και να διευκολύνουν τουσ μαθητϋσ ςτη μϊθηςη των πολιτιςμικών 

κανόνων που περιϋχονται ςτισ κοινωνικϋσ αλληλεπιδρϊςεισ.  

 Να ςυνεργαςτούν και να δημιουργόςουν δύκτυα με κοινωνικούσ , πολιτιςτικούσ και 

ελεύθερου χρόνου οργανιςμούσ, όπωσ επύςησ και με τισ ενώςεισ των μεταναςτών και 

των οικογενειών τουσ.  

Για περαιτϋρω μελϋτη 

 Εκπαύδευςη για την διαπολιτιςμικό κατανόηςη 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001890/189051e.pdf 

 Εκπαύδευςη για τη δόμηςη τησ διαπολιτιςμικόσ κατανόηςησ και αλληλεγγύησ ςτην 

Ευρώπη 

http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2016/04/lllplatform_policy-

paper_education-to-foster-intercultural-dialogue-+-good-practices_april20161.pdf 

 Κατευθυντόριεσ γραμμϋσ τησ UNESCO για τη διαπολιτιςμικό Εκπαύδευςη 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001890/189051e.pdf
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2016/04/lllplatform_policy-paper_education-to-foster-intercultural-dialogue-+-good-practices_april20161.pdf
http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2016/04/lllplatform_policy-paper_education-to-foster-intercultural-dialogue-+-good-practices_april20161.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878e.pdf
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Διδακτικό ενϐτητα 10. χολικό Ϊνταξη  
 

Οι μετανϊςτεσ φοιτητϋσ ςτο ςχολεύο εύναι μια μεγϊλη πρόκληςη για τον εκπαιδευτικό και την 

τϊξη του. H ανταπόκριςη των ςχολικών ςυςτημϊτων ςτη μετανϊςτευςη ϋχουν τερϊςτιο 

αντύκτυπο ςτην οικονομικό και κοινωνικό ευημερύα όλων των μελών των κοινοτότων που 

εξυπηρετούν, εύτε ϋχουν μεταναςτευτικό υπόβαθρο εύτε όχι. Σο ςχολεύο μπορεύ να 

διαδραματύςει κρύςιμο ρόλο ςτη διευκόλυνςη του ταξιδιού προσ την ϋνταξη, καθώσ οι 

μετανϊςτεσ μαθητϋσ εγκαταςτϊθηκαν ςτισ νϋεσ τουσ κοινότητεσ και ςτα νϋα ςχολεύα. 

Σα αποτελϋςματα από το Πρόγραμμα του ΟΟΑ για τη Διεθνό Αξιολόγηςη Υοιτητών (PISA) 

δεύχνουν ότι οι μαθητϋσ με μεταναςτευτικό υπόβαθρο τεύνουν να ανταποκρύνονται χειρότερα 

ςτο ςχολεύο από τουσ μαθητϋσ χωρύσ μεταναςτευτικό υπόβαθρο. Διϊφοροι παρϊγοντεσ 

ςυνδϋονται με αυτό τη διαφορϊ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ ςυγκϋντρωςησ μειονεκτημϊτων 

ςτα ςχολεύα που παρακολουθούν οι μετανϊςτεσ μαθητϋσ, των γλωςςικών εμποδύων και 

οριςμϋνων ςχολικών πολιτικών, όπωσ η επανϊληψη τϊξησ και  παρακολούθηςησ, που 

μπορούν να εμποδύςουν την πρόοδο των μεταναςτών μαθητών ςτο ςχολεύο. 

Αλλϊ η επιτυχόσ ενςωμϊτωςη μετριϋται ςε κϊτι περιςςότερο από την ακαδημαώκό επύδοςη. Η 

ευημερύα των μεταναςτών μαθητών και οι ελπύδεσ για το μϋλλον εύναι ακριβώσ όπωσ λϋγεται. 

Θα πρϋπει να εξετϊςουμε όχι μόνο τισ φιλοδοξύεσ των μεταναςτών μαθητών και την αύςθηςη 

ότι ανόκουν ςτο ςχολεύο, αλλϊ και τισ πρόςφατεσ τϊςεισ ευαιςθητοπούηςησ για την υποδοχό 

των μεταναςτών ςτισ χώρεσ τουσ - το πλαύςιο που θα μπορούςε να κϊνει τη διαφορϊ ςτο πώσ 

ενςωματώνονται ομαλϊ οι μετανϊςτεσ μαθητϋσ ςτισ νϋεσ τουσ κοινότητεσ. 

Προγρϊμματα υποςτόριξησ γλωςςών ςτη ςχολικό Εκπαύδευςη, η οπούα περιλαμβϊνει 

μαθόματα γλωςςών, που  μποροϑν να βοηθόςουν τουσ μετανϊςτεσ να εξαςφαλύςουν 

αναγνώριςη 

ε περύπου δύο τρύτα των ευρωπαώκών χωρών, γραπτϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ςχολικό 

ςύςτημα δημοςιεύονται ςε πολλϋσ γλώςςεσ προϋλευςησ των οικογενειών των μεταναςτών 

που βρύςκονται ςτην εν λόγω χώρα ό περιφϋρεια. Αυτϋσ οι πληροφορύεσ καλύπτουν γενικϊ 

όλα τα επύπεδα εκπαύδευςησ, από την προςχολικό ηλικύα ϋωσ την ανώτερη δευτεροβϊθμια 

εκπαύδευςη. 

Η χρόςη διερμηνϋων: ενθαρρύνεται, αλλϊ οι διερμηνεύσ ςπϊνια εύναι νόμιμο δικαύωμα ςε 

πολλϋσ χώρεσ, ςε διϊφορεσ καταςτϊςεισ που απαιτούν επικοινωνύα μεταξύ ςχολεύων και 

οικογενειών μεταναςτών, ςε επύπεδο πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. την 

Ελλϊδα, το Τπουργεύο Παιδεύασ ϋχει δημιουργόςει 26 διαπολιτιςμικϊ ςχολεύα ςε περιοχϋσ με 

υψηλό μετανϊςτευςη και ϋχει δώςει προτεραιότητα ςτην πρόςληψη εκπαιδευτικών που 
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μιλούν τη μητρικό γλώςςα των μαθητών. τα ςχολεύα αυτϊ, οι εκπαιδευτικού εύναι επύςησ 

διαθϋςιμοι για να παρϋχουν υπηρεςύεσ διερμηνεύασ και ςυμβουλευτικόσ για τουσ μετανϊςτεσ 

μαθητϋσ. την Ιςπανύα, οι περιςςότερεσ αυτόνομεσ κοινότητεσ διαθϋτουν ςχολεύα ςτα οπούα 

ςυμμετϋχουν μεγϊλα ποςοςτϊ μεταναςτών με διαμεςολαβητϋσ που χρηςιμεύουν επύςησ ωσ 

διερμηνεύσ. Επιπλϋον, ςτην πρϊξη, τα ςχολεύα ςυνηθύζουν να ζητούν από τουσ μετανϊςτεσ 

φοιτητϋσ ό τισ οικογϋνειεσ που ζουν ςτη χώρα για κϊποιο χρονικό διϊςτημα, να ενεργούν ωσ 

διερμηνεύσ για τουσ νϋουσ ςπουδαςτϋσ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ. Ψςτόςο, ςε διϊφορεσ 

περιπτώςεισ και ιδύωσ όταν δεν υπϊρχουν κεντρικϋσ ό τοπικϋσ οδηγύεσ  ςχετικϊ με τη χρόςη 

διερμηνϋων, τα ςχολεύα πρϋπει να επιβαρύνονται με το κόςτοσ αυτών των υπηρεςιών. 

Επομϋνωσ, μπορούν να χρηςιμοποιηθούν«εθελοντϋσ» διερμηνεύσ, ςε αυτό την περύπτωςη. 

ε κϊποιεσ ϊλλεσ χώρεσ υπϊρχουν υπεύθυνοι για την υποδοχό και τον προςανατολιςμό των 

μεταναςτών μαθητών: ςυχνϊ οι εκπαιδευτικού ςυνηθύζουν να προωθούν την επικοινωνύα 

μεταξύ ςχολεύων και οικογενειών μεταναςτών, ο διοριςμόσ ειδικού υπεύθυνου, για την 

υποδοχό και καθοδόγηςη των μεταναςτών μαθητών και για τη ςύνδεςη με τισ οικογϋνειϋσ 

τουσ εύναι μια ευρϋωσ διαδεδομϋνη πρακτικό ςτην Ευρώπη. Αυτϊ τα ϊτομα μπορεύ να εύναι 

ςχολικό προςωπικό, το οπούο παρϋχεται από τισ κεντρικϋσ ό τοπικϋσ εκπαιδευτικϋσ αρχϋσ ό 

εύναι μϋροσ μιασ τοπικόσ μονϊδασ που εύναι ειδικϊ υπεύθυνη για τισ οικογϋνειεσ των 

μεταναςτών. Ο διοριςμόσ φυςικών προςώπων μπορεύ να απαιτεύται ςύμφωνα με τουσ 

κανονιςμούσ ό τισ ςυςτϊςεισ που ιςχύουν για τα ςχολεύα ό τουσ δόμουσ ό μπορεύ να κινηθεύ 

από ϊλλουσ φορεύσ εκτόσ τισ κεντρικϋσ εκπαιδευτικϋσ αρχϋσ. 

Ο τρόποσ με τον οπούο η μητρικό τουσ γλώςςα αντιμετωπύζεται ςτην κοινότητα υποδοχόσ 

βοηθϊ ςτη διαςφϊλιςη τησ αυτοεκτύμηςησ και τησ ταυτότητασ των παιδιών μεταναςτών και 

των οικογενειών τουσ. τισ περιςςότερεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ υπϊρχουν εκπαιδευτικϊ μϋτρα 

υποςτόριξησ που επιτρϋπουν ςτουσ μετανϊςτεσ μαθητϋσ να μαθαύνουν τη μητρικό τουσ 

γλώςςα. 

Η ςπουδαιότητα επύςησ να βοηθηθούν οι μετανϊςτεσ μαθητϋσ και οι οικογϋνειϋσ τουσ να 

μϊθουν τη γλώςςα τησ χώρασ υποδοχόσ εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ για τουσ υπόλοιπουσ 

μαθητϋσ ςε μια ςυνεχό ςχολικό διαδικαςύα. 

χϋςη δαςκϊλου - μαθητό 

Οι χαμηλϋσ προςδοκύεσ των εκπαιδευτικών ϋναντι των μειονοτικών μαθητών - οι προςδοκύεσ 

των εκπαιδευτικών - ϋχουν χαρακτηριςτεύ ωσ ϋνασ από τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν 

αρνητικϊ τισ ακαδημαώκϋσ επιδόςεισ των μαθητών. Εϊν οι εκπαιδευτικού πιςτεύουν ότι οι 

μαθητϋσ εύναι ικανού για επιτυχύα και ότι οι προςπϊθειϋσ τουσ μπορούν να κϊνουν τη διαφορϊ 
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ςε αυτό που μαθαύνουν, η απόδοςη των παιδιών και των νϋων μεταναςτών θα βελτιωθεύ. 

Ψςτόςο, η ϋρευνα δεύχνει ότι απλώσ η αύξηςη τησ ακαδημαώκόσ επύδοςησ, η οπούα 

εφαρμόζεται αυςτηρϊ, δεν ενδεύκνυται. Ο Farley (2005, 401) εντόπιςε πρόςθετουσ παρϊγοντεσ 

βελτύωςησ τησ ακαδημαώκόσ επύδοςησ:  

1. Θ τάξθ είναι ζνα ευχάριςτο μζροσ, ςχετικά ιςυχο και ομαλό.  

2. Ο δάςκαλοσ είναι ςε κζςθ να διατθριςει τθν "εφλογθ τάξθ" χωρίσ να ξοδεφει πολφ χρόνο 

και προςπάκεια για τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ.  

3. Θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν εκμάκθςθ βαςικϊν δεξιοτιτων ανάγνωςθσ και μακθματικϊν.  

Θ ζμφαςθ δίνεται επίςθσ ςτθ μάκθςθ "δεξιοτιτων υψθλότερθσ τάξθσ". Ωςτόςο, θ πραγματικότθτα 

τθσ ςχολικισ μάκθςθσ για μετανάςτεσ μακθτζσ ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ είναι τζτοια που οι 

ςυνκικεσ αυτζσ δφςκολα υπάρχουν. Πρζπει πρϊτα να εφαρμοςτοφν. Για να γίνει θ τάξθ "ζνασ 

ευχάριςτοσ τόποσ, ςχετικά ιρεμοσ και ομαλόσ" και να διατθρθκεί θ "εφλογθ τάξθ" είναι κάτι που οι 

δάςκαλοι ςτα ςχολεία με υψθλό ποςοςτό μειονοτικϊν μακθτϊν πρζπει να αγωνίηονται ςυνεχϊσ. Θ 

ζρευνα ςτα γυμνάςια των Θνωμζνων Πολιτειϊν διαπίςτωςε ότι οι μακθτζσ μειονοτικϊν φορζων 

ςυγκρίςιμθσ κοινωνικό-οικονομικισ κατάςταςθσ τα καταφζρνουν καλφτερα ςε ιδιωτικά παρά ςτα 

δθμόςια ςχολεία και ότι ςτα κακολικά ςχολεία υπάρχει πολφ λιγότερθ ανιςότθτα ςτθν επίδοςθ 

ςφμφωνα με τισ κοινωνικζσ τάξεισ, τθν εκνικότθτα και τθ "φυλι", παρά ςτα δθμόςια ςχολεία. 

Αντίκετα με ό, τι υποςτθρίηουν "τα ςχολεία που αναμζνουν και απαιτοφν υψθλότερα επίπεδα 

επιδόςεων και ότι διατθροφν καλφτερα τθν τάξθ", ο Farley προτείνει αυτι θ προςζγγιςθ να 

ονομάηεται "αυξάνοντασ τθν αυςτθρότθτα τθσ εκπαίδευςθσ των μειονοτιτων". Θ ςχζςθ δαςκάλου-

μακθτι επθρεάηεται επίςθσ από τθν εκνικότθτα των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν. Τπάρχουν 

μερικζσ ερευνθτικζσ ενδείξεισ ότι θ παρουςία κακθγθτϊν τθσ ίδιασ εκνικότθτασ ι/και 

μεταναςτευτικοφ κακεςτϊτοσ με τουσ μακθτζσ ζχει κετικι επίδραςθ ςτισ επιδόςεισ των μειονοτικϊν 

μακθτϊν. Αν οι μακθτζσ με προβλιματα επίδοςθσ ζχουν δεφτερθ, τρίτθ ι τζταρτθ ευκαιρία είναι, 

αφενόσ, ζνα χαρακτθριςτικό του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ που ςχετίηεται με τον βακμό 

επιλεκτικότθτασ του. Είναι όμωσ και μια ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν και μια πτυχι τθσ ςχζςθσ 

δαςκάλου-μακθτι. Προφανϊσ, οι επαναλαμβανόμενεσ ευκαιρίεσ που δίνουν οι εκπαιδευτικοί 

αυξάνουν τθν δυνατότθτα ςτουσ αδφναμουσ μακθτζσ να επιτφχουν τελικά. Οποιαδιποτε διδακτικι 

μζκοδοσ κα "φκαρεί" όταν εφαρμόηεται πολφ ςυχνά ι και αποκλειςτικά. 

Διαφορετικζσ πολιτικζσ και μζτρα για τθν καλφτερθ «υποςτιριξθ ςτο ςχολείο» είναι εφικτά. Είναι 

ςθμαντικό να αλλάξει ο ρόλοσ του δαςκάλου υποςτθρίηοντασ ατομικά και / ι ςε μικρζσ ομάδεσ, ζνα 

κανονικό μζροσ του ρόλου του δαςκάλου και, επιπλζον ι εναλλακτικά, να δθμιουργθκεί ο ρόλοσ 

του βοθκοφ δαςκάλου, που κα ςυμβουλεφει και κα προπονεί τα παιδιά, να κάνουν αςκιςεισ μαηί 
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του και να τα προετοιμάηει για τισ εξετάςεισ. Μια άλλθ προςαρμογι, και για πολλζσ χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ αυτό κα ιταν μια καινοτομία, κα ιταν θ λειτουργία ςτα ςχολεία των κζντρων μάκθςθσ και 

κατ 'οίκον εργαςιϊν μετά από τισ κανονικζσ τάξεισ. Σο τελευταίο ζχει εφαρμοςτεί με επιτυχία ςε 

πολλά ςχολεία ςε ζνα μεγάλο ζργο ςτθ Νζα Ηθλανδία. Οι μετανάςτεσ και μειονοτικοί μακθτζσ 

λαμβάνουν ατομικι βοικεια, ανατροφοδότθςθ και παρακολοφκθςθ για τθν ολοκλιρωςθ των 

«οικιακϊν εργαςιϊν» μεταξφ 3 και 5 μ.μ. Θ κακοδιγθςθ γίνεται από εκπαιδευτικοφσ και οριςμζνουσ 

εκελοντζσ γονείσ. Για τουσ γονείσ των μεταναςτϊν και των εκνικϊν μειονοτιτων, που δεν μποροφν 

οφτε να υποςτθρίξουν οφτε να παρακολουκιςουν τισ εργαςίεσ των παιδιϊν τουσ, αυτό είναι μια 

μεγάλθ ανακοφφιςθ και αυξάνει τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ των μακθτϊν (Drexler 2007, 66). Θ 

ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ υποςτιριξθσ μπορεί να είναι προαιρετικι και 

να ορίηεται ωσ μια ευκαιρία που προςφζρεται ι ωσ υποχρζωςθ των μακθτϊν, που αποφαςίηεται 

από τουσ δαςκάλουσ. Επιλεγμζνεσ ςυνεντεφξεισ με ειδικοφσ υποδεικνφουν ότι μια υποχρεωτικι 

προςζγγιςθ κα ιταν ανϊτερθ από τισ προαιρετικζσ μορφζσ. 

Σα περιςςότερα ςχολεία αποτελοφν μζροσ εκνικϊν ι περιφερειακϊν, δθμόςιων 

χρθματοδοτοφμενων ςχολικϊν ςυςτθμάτων. Θ ιεραρχικι ςχζςθ με τισ πολιτικζσ και διοικθτικζσ 

μονάδεσ που χρθματοδοτοφν και ελζγχουν το ςχολείο είναι επομζνωσ ζνα ςθμαντικό και 

κεμελιϊδεσ μζροσ του περιβάλλοντοσ του ςχολείου: αυτό που μποροφν να κάνουν τα ςχολεία 

εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από το βακμό αυτονομίασ που τουσ δίνεται από το πολιτικό και 

διοικθτικό περιβάλλον. Ακόμα, υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, μζςω μιασ ερμθνείασ του ρόλου τουσ από 

τθν θγεςία, τα ςχολεία μποροφν να κάνουν διαφορετικά πράγματα και να ζχουν διαφορετικοφσ 

βακμοφσ αυτονομίασ και απόδοςθσ από τθ ςθμαςία του ενιαίου ςχολείου, όπωσ τονίςαμε 

προθγουμζνωσ. Μια ςθμαντικι πτυχι του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, όπου το ςχολείο ζχει ςχετικι 

αυτονομία, είναι θ ςχζςθ με τουσ γονείσ των μακθτϊν του.  

χϋςεισ με τουσ γονεύσ και τισ κοινϐτητεσ των μεταναςτών. 

Οι περιςςότερεσ οικογζνειεσ μεταναςτϊν προζρχονται από κοινωνίεσ που είτε εχουν εξαφανιςτεί 

εντελϊσ είτε δεν ζχουν αναπτφξει ςυςτιματα κοινωνικισ πρόνοιασ. Θ υλικι και κοινωνικι 

υποςτιριξθ του ατόμου εξαρτάται από τθν οικογζνεια και το ςυγγενικό περιβάλλον. Δεδομζνου ότι 

το κεντρικό κίνθτρο για τθ μετανάςτευςθ είναι θ βελτίωςθ τθσ ηωισ τθσ οικογζνειασ - θ οποία 

κεωρικθκε ότι δεν είναι δυνατι ςτθν πατρίδα - οι γονείσ ενδιαφζρονται καταρχιν για τθν 

εκπαιδευτικι και κοινωνικι κινθτικότθτα των παιδιϊν τουσ.  

Θ ςυμμετοχι των γονζων ςτα ςχολεία ι ςε άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα είναι ςθμαντικι για όλουσ 

τουσ γονείσ και όλα τα ςχολεία. Ωςτόςο, θ ςυμμετοχι γονζων μεταναςτϊν είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικι για δφο λόγουσ: αφενόσ λόγω των ςτενϊν ςχζςεων μεταξφ των γενεϊν ςτισ οικογζνειεσ 

των μεταναςτϊν όπωσ μόλισ αναφζρκθκε και αφετζρου επειδι οι γονείσ ςυχνά ςτεροφνται γνϊςθσ 
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ςχετικά με το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και εμπειρίασ μια κοινωνικι απόςταςθ από τα ςχολεία τθσ 

χϊρασ μετανάςτευςθσ. Ζτςι, παρά το ενδιαφζρον των γονζων και τισ υψθλζσ (και ςυχνά μθ 

ρεαλιςτικζσ) φιλοδοξίεσ για τθν καριζρα των παιδιϊν τουσ, ςυχνά δεν παρατθρείται ςχεδόν 

κακόλου ςυμμετοχι. τθν πραγματικότθτα είναι ςφνθκεσ για τουσ μετανάςτεσ, τουσ μειονοτικοφσ 

και τουσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ γονείσ να αιςκάνονται αποξενωμζνοι, ανίςχυροι και πολιτιςμικά 

αποξενωμζνοι από το ςχολείο των παιδιϊν τουσ και να αποφεφγουν τθ ςυμμετοχι τουσ. Επιπλζον, 

οι γονείσ των μεταναςτϊν μπορεί να ζχουν εντελϊσ διαφορετικζσ ιδζεσ ςχετικά με τον ςωςτό ρόλο 

των ςχολείων και των γονζων από ό, τι οι εκπαιδευτικοί των παιδιϊν τουσ ι να αιςκάνονται 

δφςπιςτοι ι ντροπιαςμζνοι να αλλθλεπιδροφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ, ειδικά εάν δεν διακζτουν 

ευχζρεια ςτθ γλϊςςα τθσ χϊρασ υποδοχισ ι ζχουν ελλιπι μόρφωςθ. Πρζπει να δθμιουργθκοφν 

κίνθτρα για τουσ γονείσ μετανάςτεσ να ζρχονται ςτο ςχολείο και να οργανϊνουν τθν ζκφραςθ των 

αναγκϊν τουσ. 

Σα ςχολεία πρζπει να προλαμβάνουν, όςον αφορά τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυμμετοχισ των 

γονζων, και υπάρχει κάποια διαφωνία ςτον τομζα τθσ ζρευνασ, αλλά καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα 

ότι τα «προςεκτικά δομθμζνα προγράμματα» μποροφν να τονϊςουν τθν αυξθμζνθ ςυμμετοχι των 

γονζων των μεταναςτϊν με χαμθλά επίπεδα εκπαίδευςθσ με κετικά ακαδθμαϊκά αποτελζςματα για 

τα παιδιά τουσ. 

Διευκϐλυνςη των θετικών αλληλεπιδρϊςεων μεταξϑ των ομϊδων 

 
Η ϋρευνα και η εμπειρύα δεύχνουν ότι η θετικό ςυνεργαςύα μεταξύ των ομϊδων μπορεύ να 

διευκολυνκεί μϋςω κοινών ςτόχων και κοινών προκλόςεων. Αυτού οι παρϊγοντεσ θεωρούνται 

ότι μειώνουν τισ ςυγκρούςεισ ςυμφερόντων και αυτό βοηθϊ ςτη μεύωςη τησ απόςταςησ 

μεταξύ των ομϊδων και των αντιληπτών ορύων των ομϊδων. Η ϋρευνα για τη ςυνεργατικό 

μϊθηςη δεύχνει ότι όχι μόνο προϊγει καλύτερα ακαδημαώκϊ επιτεύγματα, αλλϊ προϊγει 

βελτιωμϋνεσ ςχϋςεισ μεταξύ ομούων. Και όταν μια διαφορετικό ομϊδα μαθητών ςυμμετϋχει 

ςυνεργατικϊ ςτη μϊθηςη, οι βελτιωμϋνεσ ςχϋςεισ αναφϋρονται μεταξύ των μαθητών από 

διαφορετικό υπόβαθρο (φυλετικό/εθνικό, γϋνουσ, γλωςςικόσ επαρκεύασ και οικονομικό). Από 

την ϊποψη του περιεχομϋνου των προγραμμϊτων ςπουδών για τη διευκόλυνςη των θετικών 

ςχϋςεων μεταξύ των ομϊδων, δύνεται ϋμφαςη ςτην πολυπολιτιςμικό εκπαύδευςη που 

υπογραμμύζει τον ςεβαςμό των πολιτιςμικών διαφορών (π.χ. διαφορετικϋσ ιςτορύεσ, αξύεσ, 

κοινωνικό-πολιτιςμικϋσ πρακτικϋσ και ςυμπεριφορϋσ, τρόποι μϊθηςησ). Η πολυπολιτιςμικό 

εκπαύδευςη γύνεται μια ουςιαςτικό πτυχό του προγρϊμματοσ ςπουδών του ςχολεύου. την 

εποχό τησ παγκοςμιοπούηςησ ςε ςχολεύα που εξυπηρετούν διαφορετικούσ πληθυςμούσ, 

μπορεύ επύςησ να διαδραματύςει βαςικό ρόλο ςτην προώθηςη ενόσ υγιούσ και αςφαλούσ 

ςχολικού περιβϊλλοντοσ. Μπορεύ να ςυμπεριληφθεύ ωσ επύςημη μονϊδα ό ωσ δραςτηριότητεσ 
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που περιλαμβϊνονται ςε ϊλλεσ μονϊδεσ. Και, φυςικϊ, όλεσ οι προςπϊθειεσ για τη διευκόλυνςη 

των θετικών αλληλεπιδρϊςεων μεταξύ των ομϊδων ωφελούνται από την ύπαρξη ποικύλων 

ειδικοτότων ςε όλεσ τισ κατηγορύεσ προςωπικού. 

Μϊθηςη Βαςιςμϋνη ςτο  Παιχνύδι (ΜΒΠ) 

Η μϊθηςη βαςιςμϋνη ςτο παιχνύδι (ΜΒΠ) εύναι ϋνα εύδοσ παιχνιδιού που ϋχει καθοριςμϋνα 

μαθηςιακϊ αποτελϋςματα. Γενικϊ, η μϊθηςη που βαςύζεται ςτο παιχνύδι ςχεδιϊςτηκε για να 

ιςορροπόςει το θϋμα με το παιχνύδι και την ικανότητα του παύκτη να θυμϊται  και να 

εφαρμόζει το εν λόγω θϋμα ςτον πραγματικό κόςμο. 

Οι χώρεσ που ςυμμετϋχουν ςτο ϋργο αυτό εύναι η ουηδύα και η Σουρκύα. Σο παιχνύδι εμπλϋκει 

τουσ μαθητϋσ και το δϊςκαλο και το επιθυμητό αποτϋλεςμα εύναι η περαιτϋρω κατανόηςη και 

η αποδοχό του ϊλλου. 

 
- χώρα / τόποσ 

- η ςυνϊφεια με το κεφϊλαιο 

- χρηςιμοποιούμενη μεθοδολογύα 

- ομϊδα / δικαιούχοσ 

- Αποτελϋςματα 

- κλπ 

 
Ϊνα παρϊδειγμα υποςτόριξησ τησ γλώςςασ: διδαςκαλύα με μεθϐδουσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. 

Σο ιταλικό πρόγραμμα "Guarda che ce la fai" εύναι ϋνα CD που υποςτηρύζει τη διδαςκαλύα 

δεύτερησ γλώςςασ για παιδιϊ μεταναςτών και νϋουσ ανθρώπουσ. Σο CD αποτελεύται από 11 

ταινύεσ που αποςκοπούν ςτη διευκόλυνςη τησ εκμϊθηςησ τησ ιταλικόσ γλώςςασ ωσ ξϋνησ 

γλώςςασ. Περιλαμβϊνει ϋνα ευρύ φϊςμα δραςτηριοτότων για τη βελτύωςη τησ προφορικόσ και 

γραπτόσ επικοινωνύασ. Σο CD ϋχει ςχεδιαςτεύ ςε ςυνεργαςύα με 11 ςχολεύα ςτην περιοχό του 

Σορύνο, όπου ςυμμετεύχαν περύπου 400 μαθητϋσ, εκ των οπούων πϊνω από το ϋνα τϋταρτο 

όταν μετανϊςτεσ διαφορετικών εθνικοτότων. Πρόκειται για ϋνα διαδραςτικό CD με 300 

αςκόςεισ. Δεδομϋνου ότι ϋνα από τα κύρια προβλόματα των αλλοδαπών φοιτητών εύναι η 

μετϊβαςη από την καθημερινό γλώςςα ςε γλώςςα που χρηςιμοποιεύται ςε διαφορετικϊ 

μαθόματα, όπωσ η βιολογύα, η ιςτορύα ό τα μαθηματικϊ, το CD ϋχει επύςησ ϋνα γλωςςϊριο 

όρων για διϊφορα θϋματα που διδϊςκονται. 

Παραδεύγματα Δραςτηριοτότων ςτην Σϊξη για την Ενύςχυςη τησ Πολυπολιτιςμικόσ Αποδοχόσ  

 Σα Sneetches - Οι μαθητϋσ βιώνουν διακρύςεισ και αναπτύςςουν μια αύςθηςη τησ 

ιςότητασ και τησ δικαιοςύνησ, εφαρμόζουν τη λογοτεχνύα ςε πραγματικϋσ εμπειρύεσ και 

ενιςχύονται να αναλϊβουν την ευθύνη για το περιβϊλλον τουσ. Η δραςτηριότητα 
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περιλαμβϊνει την ανϊγνωςη του "Sneetches by Dr. Suess", μετϊ ο δϊςκαλοσ χωρύζει 

τυχαύα τουσ μαθητϋσ ςε δύο ομϊδεσ με προφανό διαφορετικϊ  διακριτικϊ, δύνει ςτη μύα 

ομϊδα το προνόμιο τησ τϊξησ ενώ αρνεύται το ϊλλο, και ςτη ςυνϋχεια αφόνει τουσ 

μαθητϋσ να ςυζητόςουν τισ εμπειρύεσ τουσ με το περιςτατικό με όλη την τϊξη. Για 

περιςςότερα ςχετικϊ με αυτό τη δραςτηριότητα και με ϊλλουσ: 

http://www.tolerance.org/lesson/anti-racism-activity-sneetches   

 Εγώ εύμαι, εςύ εύςαι, εμεύσ  εύμαςτε... Οι μαθητϋσ διδϊςκονται να εκτιμούν μεμονωμϋνεσ 

διαφορϋσ, παρατηρώντασ τϋτοιεσ διαφορϋσ ςτα ϊψυχα αντικεύμενα. ε κϊθε μαθητό 

ϋχει ανατεθεύ ϋνα ϊψυχο αντικεύμενο ωσ «φύλοσ» (π.χ. πατϊτεσ) και καλεύται να 

παρουςιϊςει τουσ φύλουσ του ςε ολόκληρη την τϊξη και να περιγρϊψει οριςμϋνα 

φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ ("Η πατϊτα μου ϋχει ϋνα μοναδικό χτύπημα που εύναι 

διαφορετικό από τισ ϊλλεσ πατϊτεσ "). τη ςυνϋχεια, ο δϊςκαλοσ τοποθετεύ όλεσ τισ 

πατϊτεσ ςε μια τςϊντα και αφόνει ςτουσ μαθητϋσ να ςυζητόςουν αν όλεσ οι πατϊτεσ 

εύναι ύδιεσ ό διαφορετικϋσ και ςτη ςυνϋχεια ενθαρρύνει τουσ μαθητϋσ να επιλϋξουν το 

δικό τουσ "φύλο" από την τςϊντα με βϊςη τα φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ που 

περιϋγραψαν. Για περιςςότερα ςχετικϊ με αυτό τη δραςτηριότητα και με ϊλλα: 

http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-

activities/lesson_ideas/index_b yage.html 

Προτϊςεισ 

Η ενςωμϊτωςη εύναι μια πολυδιϊςτατη διαδικαςύα και οριςμϋνεσ πτυχϋσ εύναι πιο δύςκολο να 

μετρηθούν από ϊλλεσ. Η ςχολικό ενςωμϊτωςη αναφϋρεται ςτα παιδιϊ μεταναςτών, τα οπούα 

ορύζονται εδώ εύτε ωσ παιδιϊ που γεννιούνται ςε ϊλλη χώρα (εντόσ ό εκτόσ Ευρώπησ) εύτε για 

παιδιϊ των οπούων οι γονεύσ ό παππούδεσ γεννόθηκαν ςε ϊλλη χώρα. Ϊτςι, ο όροσ «παιδιϊ 

μεταναςτών» που χρηςιμοποιεύται εδώ καλύπτει διϊφορεσ καταςτϊςεισ, οι οπούεσ μπορούν να 

αναφερθούν ςε ϊλλα πλαύςια όπωσ τα «νϋο-αφιχθϋντα παιδιϊ», «παιδιϊ μεταναςτών» ό 

«παιδιϊ με μεταναςτευτικό υπόβαθρο». Σϋτοια παιδιϊ μπορούν να γεννηθούν ςε οικογϋνειεσ 

με διαφορετικό νομικό καθεςτώσ ςτη χώρα υποδοχόσ - οικογϋνειεσ με πλόρη δικαιώματα 

διαμονόσ και προςφυγικού καθεςτώτοσ, οικογϋνειεσ που αναζητούν ϊςυλο ό οικογϋνειεσ 

χωρύσ δικαύωμα διαμονόσ. 

Ϊνα ςημαντικό πρόβλημα ςτην αντιμετώπιςη τησ επιτυχούσ ςχολικόσ ενςωμϊτωςησ εύναι το 

μεταναςτευτικό υπόβαθρο, το οπούο μπορεύ να ποικύλλει και ϋτςι οι ανϊγκεσ του ποικύλλουν. 

Οι γηγενεύσ απόγονοι μεταναςτών με ϋναν ό δύο ξϋνουσ γονεύσ, οι ξϋνοι που ϋφταςαν ωσ 

παιδιϊ και οι ξϋνοι που ϋφθαςαν ωσ ενόλικεσ. 

Σα ςχολεύα ςτισ χώρεσ μετανϊςτευςησ πρϋπει να θεωρούν την ενςωμϊτωςη και την 

ακαδημαώκό επιτυχύα των μεταναςτών μαθητών ωσ ϋνα από τα βαςικϊ τουσ ϋργα. Πρϋπει να 

http://www.tolerance.org/lesson/anti-racism-activity-sneetches
http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/lesson_ideas/index_b%20yage.html
http://www.racismnoway.com.au/teaching-resources/anti-racism-activities/lesson_ideas/index_b%20yage.html
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αποτελεύ μϋροσ τησ επαγγελματικόσ τουσ ταυτότητασ. Για να ενταχθούν οι νϋοι μετανϊςτεσ 

ςτα κανονικϊ ςχολεύα, ϋχει αποδειχθεύ επιτυχόσ η ϋνταξη μεταβατικών μαθημϊτων ςτα οπούα 

η εκμϊθηςη γλωςςών εύναι ο βαςικόσ ςκοπόσ, αλλϊ γύνεται προςπϊθεια διδαςκαλύασ και 

ϊλλων θεμϊτων. Ακόμη και μετϊ τη μετϊβαςη ςε μια κανονικό τϊξη πολλού μετανϊςτεσ 

μαθητϋσ θα χρειαςτούν πρόςθετη υποςτόριξη. Σο ύδιο ιςχύει και για τουσ μαθητϋσ με 

μεταναςτευτικό υπόβαθρο που ϋχουν γεννηθεύ ςτην αντύςτοιχη χώρα μετανϊςτευςησ. 

Η οργϊνωςη εκπαιδευτικών δομών υποςτόριξησ ςτο ςχολεύο, όχι ο αποκλειςμόσ των μαθητών 

που δεν επιτυγχϊνουν, εύναι ϋνασ τρόποσ βελτύωςησ τησ κατϊςταςησ. Διαφορετικϋσ πολιτικϋσ 

και μϋτρα για την καλύτερη «υποςτόριξη ςτο ςχολεύο» εύναι εφικτϊ. 

Ο προςδιοριςμόσ των χαρακτηριςτικών των πληθυςμών των μεταναςτών εύναι επύςησ πολύ 

κρύςιμοσ. Η αςυμφωνύεσ των αποτελεςμϊτων μεταξύ των μεταναςτών και των ιθαγενών 

μερικϋσ φορϋσ πηγϊζουν από την ύδια τη διαδικαςύα τησ μετανϊςτευςησ. Σο ύδιο το γεγονόσ ότι 

γεννιόμαςτε ςτο εξωτερικό μπορεύ να αποτελϋςει εμπόδιο ςτο ότι, για παρϊδειγμα, ο 

μετανϊςτησ μπορεύ να ςτερεύται τησ γνώςησ τησ κοινωνύασ υποδοχόσ (πώσ λειτουργεύ η αγορϊ 

εργαςύασ, δύκτυα, εξοικεύωςη με τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ, δεξιότητεσ ςτη γλώςςα τησ χώρασ 

υποδοχόσ κ.λπ.). Οι δομϋσ του νοικοκυριού και τησ οικογϋνειασ αποτελούν καθοριςτικούσ 

παρϊγοντεσ για μια ςειρϊ αποτελεςμϊτων ενςωματώςεων. Για παρϊδειγμα, το περιβϊλλον 

του ςπιτιού  (εϊν οι γονεύσ εύναι παρόντεσ και το μϋγεθοσ τησ οικογϋνειασ) ϋχει αντύκτυπο ςτην 

ςχολικό απόδοςη των παιδιών. Η δομό τησ οικογϋνειασ καθορύζει επύςησ τισ ςυνθόκεσ 

διαβύωςησ όπωσ το ειςόδημα και τη ςτϋγαςη, καθώσ και την ικανότητα των ενηλύκων τόςο για 

εργαςύα όςο και για ςτόριξη των παιδιών τουσ. 

Η πρόςβαςη ςε κατϊλληλη ςτϋγαςη εύναι ϋνασ ςημαντικόσ παρϊγοντασ καθώσ επύςησ και η 

κατϊςταςη τησ υγεύασ και η υγειονομικό περύθαλψη. 

Για περαιτϋρω μελϋτη 

 OECD Immigrant students at School. Retrieved from: 

http://www.oecd.org/edu/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm 

 OECD Indicators of Immigrant Integration. Retrieved from: 

http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf 

 Activities and Reports Retrieved from: 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-

pdf 

 Mediation, Conciliation and Facilitation.Retrieved from: 

http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html#mediation 

http://www.oecd.org/edu/immigrant-students-at-school-9789264249509-en.htm
http://www.oecd.org/els/mig/Indicators-of-Immigrant-Integration-2015.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/education-and-migration-pdf
http://www.peacemakers.ca/publications/ADRdefinitions.html#mediation
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ΓΛΨΑΡΙ  

 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ A. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 01 

Κονςτρουκτιβιςτικό διδαςκαλύα: μια διδακτικό μεθοδολογύα που βαςύζεται ςτην πεπούθηςη 

ότι η μϊθηςη επιτυγχϊνεται όταν οι μαθητϋσ εμπλϋκονται ενεργϊ ςτη διαδικαςύα τησ δόμηςησ 

τησ ϋννοιασ και τησ γνώςησ αντύ για να λαμβϊνουν παθητικϊ πληροφορύεσ. Οι μαθητϋσ εύναι οι 

καταςκευαςτϋσ τησ ϋννοιασ και τησ γνώςησ.  

Μϊθηςη: η διαδικαςύα κατϊ την οπούα το ϊτομο βιώνει ςταθερϋσ και με διϊρκεια αλλαγϋσ ςτη 

γνώςη, τη ςυμπεριφορϊ ό ςτον τρόπο επεξεργαςύασ του κόςμου. 

Μαθηςιακό δυςκολύα: δυςκολύεσ ςτην απόκτηςη γνώςησ και δεξιοτότων ςε ϋνα κανονικό 

επύπεδο από ϊτομα τησ ύδιασ ηλικύασ.  

Μαθηςιακϋσ αναπηρύεσ ό ανικανϐτητεσ: προβλόματα που ϋχουν τη βϊςη τουσ ςε νευρολογικϊ 

αύτια. Αυτϊ τα προβλόματα επεξεργαςύασ εύναι δυνατόν να παρεμβαύνουν ςτισ βαςικϋσ 

μαθηςιακϋσ δεξιότητεσ όπωσ η ανϊγνωςη, η γραφό ό τα μαθηματικϊ. Εύναι δυνατόν, επύςησ να 

παρεμβαύνουν ςε δεξιότητεσ υψηλότερου επιπϋδου όπωσ οργϊνωςησ, χρονικού 

προγραμματιςμού, αφηρημϋνη αιτιολόγηςη μακροπρόθεςμη και βραχυπρόθεςμη μνόμη και 

προςοχό:  https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/ 

ΕυφυϏα:  η ικανότητα απόκτηςησ και εφαρμογόσ τησ γνώςησ και των δεξιοτότων.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 02 

Ϊχω ενςυναύςθηςη: Σο να μπορεύσ να καταλαβαύνεισ τισ ανϊγκεσ και τα ςυναιςθόματα του 

ϊλλου.  

 

https://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities/
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Κιναιςθητικό μϊθηςη: Εύναι η μαθηςιακό προςϋγγιςη κατϊ την οπούα οι μαθητϋσ δεν 

μαθαύνουν παρακολουθώντασ μια ειςόγηςη ό παρουςύαςη αλλϊ εκτελώντασ φυςικϋσ 

δραςτηριότητεσ.  

Low/High-tech learning: Η χαμηλόσ τεχνολογύασ μϊθηςη εύναι η μαθηςιακό προςϋγγιςη ςτην 

οπούα η ςύγχρονη τεχνολογύα (π.χ. υπολογιςτϋσ, τϊμπλετ, διαδύκτυο) δεν προτιμώνται ςτη 

μαθηςιακό διαδικαςύα. Ενώ, ςτην μαθηςιακό προςϋγγιςη τησ υψηλόσ τεχνολογύασυπϊρχει 

εκτεταμϋνη χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ τεχνολογύασ.    

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 03 

Αυτοευθϑνη:  η κατϊςταςη ό το γεγονόσ του να εύςαι υπεύθυνοσ ό  υπόλογοσ για κϊτι μϋςα ςτη 

δύναμη, τον ϋλεγχο ό το μϊνατζμεντ.   

Αυτοοργϊνωςη: ονομϊζεται, επύςησ, αυθόρμητη εντολό ( ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ), εύναι η 

διαδικαςύα κατϊ την οπούα κϊποιοσ τύποσ γενικόσ εντολόσ αναδύεται από την τοπικό 

αλληλεπύδραςη ανϊμεςα ςτα μϋλη ενόσ αρχικϊ διαταραγμϋνου ςυςτόματοσ. Η διαδικαςύα 

εύναι αυθόρμητη και δεν χρειϊζεται τον ϋλεγχο εξωτερικού παρϊγοντα.  

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ B. ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΦΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 04 

χολικό κουλτοϑρα: η ςχολικό κουλτούρα γενικϊ, αναφϋρεται ςτισ πεποιθόςεισ , τισ 

αντιλόψεισ, τισ ςχϋςεισ , τισ ςτϊςεισ, τουσ γραπτούσ και ϊγραφουσ κανόνεσ που διαπλϊςςουν 

και επηρεϊζουν κϊθε πτυχό τησ λειτουργύασ του ςχολεύου, αλλϊ ο όροσ ςυμπεριλαμβϊνει 

επύςησ περιςςότερο ςυγκεκριμϋνα θϋματα όπωσ η φυςικό και ςυναιςθηματικό αςφϊλεια των 

μαθητών , την ευταξύα ςτη ςχολικό τϊξη και τουσ δημόςιουσ χώρουσ, ό το βαθμό ςτον οπούο 

το ςχολεύο αγκαλιϊζει και απολαμβϊνει τη ρατςιςτικό, εθνικό, γλωςςικό ό πολιτιςμικό 

διαφορετικότητα (The Glossary of Education Reform, 2013). 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 05 

Η δϋςμευςη τησ κοινϐτητασ : περιλαμβϊνει τουσ γονεύσ (που ορύζονται ωσ πρώτιςτοι 

φροντιςτϋσ) και τουσ παρόχουσ υπηρεςιών για ϋφηβουσ, το προςωπικό των ςχολεύων και  τα 

μϋλη τησ κοινότητασ που εργϊζονται ενεργϊ για την υποςτόριξη και τη βελτύωςη τησ 

ακαδημαώκόσ επύδοςησ, την κοινωνικό και ςυμπεριφοριςτικό ανϊπτυξη και την υγεύα των 

παιδιών , των εφόβων και των νεαρών ενηλύκων.   

Η δϋςμευςη τησ οικογϋνειασ : περιλαμβϊνει μια μεγϊλη ποικιλύα δρϊςεων για τη διεύρυνςη τησ 

ςυνεργαςύασ μεταξύ του ςχολεύου και τησ οικογϋνειασ για την αντιμετώπιςη των φαινομϋνων 

ςχολικόσ διαρροόσ. Βαςύζεται ςτην υπόθεςη ότι η ςυνεργαςύαα βοηθϊ το μαθητό να επιτύχει 
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υψηλότερα αποτελϋςματα ςτα τεςτ, να προςαρμοςτεύ καλύτερα ςτο ςχολεύο, να 

παρακολουθεύ πιο τακτικϊ και να ϋχει περιςςότερεσ πιθανότητεσ αποφούτηςησ.   

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 06 

χολικό διαρροό: Ψσ ςχολικό διαρροό ορύζεται η εγκατϊλειψη ου ςχολεύου χωρύσ την 

απόκτηςη τύτλου ςπουδών . (Πηγό: Encyclopedia of Child Behavior and Development, pp 1293-

1294) 

Τποςτηρικτικϐ ςϑςτημα: Συπικό ό ϊτυπο δύκτυο αγαθών, υπηρεςιών, προςωπικού και 

οργανιςμών που διατηρούν την ολότητα τησ επιβύωςησ και τησ ανϊπτυξησ. (Πηγό: 

http://www.businessdictionary.com/definition/support-system.html)  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 07 

Προειδοποιητικϊ ςυςτόματα πρώιμησ ςχολικόσ διαρροόσ / Πρώιμα Προειδοποιητικϊ 

υςτόματα: αναφϋρεται ςε διαφορετικϋσ μεθόδουσ και διαδικαςύεσ που ςτοχεύουν ςτην 

αναγνώριςη και την αντιμετώπιςη των προειδοποιητικών ενδεύξεων για την πρώιμη ςχολικό 

διαρροό. Ο ςκοπόσ εύναι να παραςχεθεύ ϋγκαιρη και ςτοχευμϋνη υποςτόριξη  ςτουσ μαθητϋσ 

που απειλούνται από πρώιμη ςχολικό διαρροό. Οι προςεγγύςεισ για την πρώιμη ανύχνευςη 

ποικύλλουν ςτα κρϊτη-μϋλη και μπορεύ να εύναι περιςςότερο ό λιγότερο τυποποιημϋνα. Αν και 

ςυχνϊ καθορύζονται από τισ πολιτικϋσ και τη νομοθεςύα, η εφαρμογό τουσ ϋχει μϊλλον τοπικό 

χαρακτόρα. ε πολλϋσ χώρεσ τα Πρώιμα Προειδοποιητικϊ υςτόματα εύναι μϋροσ των βαςικών 

ςυςτημϊτων παρακολούθηςησ. (European Commission: Reducing early school leaving: Key 

messages and policy support. Final Report of the Thematic Working Group on Early School 

Leaving. (online: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/esl-group-report_en.pdf ) 

Πρώιμα προειδοποιητικϊ ςημϊδια: οι πρώτεσ ενδεύξεισ ότι οι μαθητϋσ ύςωσ να δυςκολεύονται 

ςτισ ςπουδϋσ τουσ, ςτα κύνητρα, ςτην οικογενειακό τουσ ζωόσ ό αντιμετωπύζουν προςωπικϋσ, 

κοινωνικϋσ ό ςυναιςθηματικϋσ προκλόςεισ που απαιτούν προςοχό. (Directorate-General for 

Education and Culture of the European Commission: Thematic Working Group on Early School 

Leaving. Early warning systems in Europe: practice, methods and lessons, online: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-

framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf ) 

http://www.businessdictionary.com/definition/support-system.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/esl-group-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/europe-warning-systems_en.pdf
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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Γ. ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 08 

Πολιτιςτικϋσ μειονϐτητεσ: Ομϊδεσ ατόμων με κοινό πολιτιςμικό υπόβαθρο με κοινό ςυλλογικό 

όνομα, κοινούσ μύθουσ και πολιτιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ (γλώςςα, θρηςκεύα, παραδόςεισ, και 

ϋθιμα) με αριθμητικϊ και πολιτικϊ μη κυρύαρχη θϋςη ςτη χώρα ςτην οπούα εύναι πολύτεσ.    

Διϊκριςη: Η αδικαιολόγητη αρνητικό ςυμπεριφορϊ προσ τα μϋλη μιασ ομϊδασ ό κουλτούρασ 

που βαςύζεται μόνο ςτο ότι ανόκουν ςε αυτόν την ομϊδα.  

Προκαταλόψεισ: Αδικαιολόγητη αρνητικό ςτϊςη απϋναντι ςε μια ομϊδα ό τα μϋλη μιασ 

κουλτούρασ. 

τερεϐτυπα: Θετικϋσ ό αρνητικϋσ πεποιθόςεισ που ϋχουν οι ϊνθρωποι για τα χαρακτηριςτικϊ 

κοινωνικών ομϊδων ό πολιτιςμών.  

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 09 

χολικό Ϊνταξη: ορύζεται η μύξη των μαθητών που αρχικϊ όταν χωριςμϋνοι. Η διαδικαςύα τησ 

αμοιβαύασ αποδοχόσ των μαθητών διαφορετικόσ φυλόσ, εθνικότητασ, μειονοτικών ομϊδων, 

κλπ.  

Μάθηςη Βαςιςμζνη ςτο παιχνίδι (ΜΒΠ): είναι ο τφποσ του παιχνιδιοφ που ζχει ςυγκεκριμζνα 

μακθςιακά αποτελζςματα και ζχει ςχεδιαςτεί για να εξιςορροπιςει το μάκθμα με το παιχνίδι και 

τθν ικανότθτα του παίχτθ να διατθριςει και να εφαρμόςει αυτό που ειπϊκθκε ςτο μάκθμα ςτον 

πραγματικό  κόςμο.  

Γονεϊκή εμπλοκή: τυπικά περιλαμβάνει τισ ςυμπεριφορζσ των γονζων ςτο περιβάλλον του ςπιτιοφ 

και του ςχολείου που ζχουν ωσ ςτόχο να υποςτθρίξουν τθν εκπαιδευτικι πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 10 

χολικό Ϊνταξη: ορύζεται η μύξη των μαθητών που αρχικϊ όταν χωριςμϋνοι. Η διαδικαςύα τησ 

αμοιβαύασ αποδοχόσ των μαθητών διαφορετικόσ φυλόσ, εθνικότητασ, μειονοτικών ομϊδων, 

κλπ.  

Γονεϊκή εμπλοκή: τυπικά περιλαμβάνει τισ ςυμπεριφορζσ των γονζων ςτο περιβάλλον του ςπιτιοφ 

και του ςχολείου που ζχουν ωσ ςτόχο να υποςτθρίξουν τθν εκπαιδευτικι πρόοδο των παιδιϊν τουσ. 
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