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Ερευνητικό πλαίσιο στην
Ελλάδα
Εκπαιδευτικό Σύστημα
Το

εκπαιδευτικό

σύστημα

στην

είναι

Ελλάδα

ιδιαίτερα πολύπλοκο και συγκεντρωτικό, καθώς οι
εκπαιδευτικές πολιτικές όπως και το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο είναι κυρίως αποτέλεσμα κεντρικών και
κυβερνητικών αποφάσεων.
Σε κεντρικό επίπεδο, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων

έχει

εκπαιδευτικού

τη

διοικητική

συστήματος

σε

όλους

ευθύνη
τους

του

τομείς,

υπηρεσίες και βαθμούς. Το Υπουργείο είναι ο βασικός
υπεύθυνος λήψης αποφάσεων όσον αφορά τον καθορισμό
στόχων

και

τη

ρύθμιση

διαφόρων

θεμάτων,

όπως

η

διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ο διορισμός του
διδακτικού προσωπικού και ο έλεγχος των κονδυλίων
και των πόρων. Το Ινστιτούτο για την Εκπαιδευτική
Πολιτική

επεξεργάζεται

ερευνητικά

θέματα

για

επιστημονικά
την

εκπαίδευση

και
και

προτείνει ή διατυπώνει γνώμη σχετικά με προτάσεις
που

προκύπτουν

περιφερειακό

της

πολιτικής

επίπεδο,

οι

ηγεσίας.

Σε

Περιφερειακές

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επιβλέπουν την εφαρμογή
της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, ενώ σε τοπικό
επίπεδο,

οι

Δευτεροβάθμιας

Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης

Πρωτοβάθμιας
επιβλέπουν

όλα

και
τα

σχολεία στον τομέα αρμοδιότητάς τους. Εν τω μεταξύ, τα
σχολεία είναι υπεύθυνα για την ορθή λειτουργία
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τους μέσω του Συμβουλίου Καθηγητών και των Συλλόγων
Γονέων και Κηδεμόνων.
Ως εκ τούτου, η εκπαιδευτική πολιτική καταλήγει να
επηρεάζεται έντονα από τις προσωπικές πεποιθήσεις
των υπουργών, από τις πολιτικές, ιδεολογικές και
κομματικές κατευθύνσεις της αντίστοιχης κυβέρνησης,
οι

οποίες

οδηγούν

σε

συνεχείς

και

σπασμωδικές

αλλαγές, ειδικά για προεκλογικές εντυπώσεις. Συχνά
στη

δημόσια

συζήτηση στην Ελλάδα τονίζεται το

έλλειμμα ενός ολοκληρωμένου και εκσυγχρονισμένου
στρατηγικού

σχεδιασμού.

Η

αποκέντρωση

του

εκπαιδευτικού συστήματος, η σχολική αυτονομία και η
δημοκρατία στη σχολική κοινότητα έχει συζητηθεί
από πολλές κυβερνήσεις, σε επιστημονικά συνέδρια
και εργαστήρια αλλά περισσότερο ως θεωρία ή ανάγκη,
παρά ως πρακτική με τη δμιουργία ενός πλάνου εφαρμογής.
Το εκπαιδευτικό υλικό και οι πρακτικές στην Ελλάδα
έχουν

ιδιαίτερα

γνωσιοκεντρικό

χαρακτήρα

(παθητική απόκτηση γνώσης) ενώ περιορίζουν συχνά νέες
ιδέες που θα μπορούσαν να θεωρηθούν "εκτός πλαισίου",
όπως η πρακτική μάθηση και η αποκλίνουσα σκέψη, η
συνεργατική διδασκαλία ή η ενσωμάτωση ιδιαίτερων
δεξιοτήτων, κοινωνικών προκλήσεων και ευκαιριών.
Οι

εκπαιδευτικοί

και

οι

σπουδαστές

συναντούν

πολλά εμπόδια για πρωτοβουλία ή απόκλιση από τις
εγκυκλίους.
Πρακτικές όπως η «ευέλικτη ζώνη» έχουν ενσωματωθεί
πρόσφατα στο πρόγραμμα σπουδών για να ενθαρρυνθούν
οι προσεγγίσεις που βασίζονται στις ανάγκες και το
δυναμικό των μαθητών και της σχολικής κοινότητας.
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Ταυτόχρονα, οι τοπικές αρχές είναι κυρίως υπεύθυνες
για τις κτιριακές υποδομές για τα σχολεία, ενώ τα
ζητήματα εκπαιδευτικού εξοπλισμού καθορίζονται
συχνά από κεντρικούς πολιτικούς μηχανισμούς. Επίσης,
οι

δήμοι

και

κερδοσκοπικές-μη

μη

κυβερνητικές

οργανώσεις έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν την
εμπειρία

των

στην

μαθητών

εκπαίδευση,

αναπτύσσοντας προγράμματα εκτός των σχολικών ωρών
και αξιοποιώντας την υποδομή και τους ανθρώπους του
σχολείου

που

προσφέρονται

εθελοντικά.

Όλες

οι

πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες που πρέπει να
αναπτυχθούν σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εγκριθούν
από το Υπουργείο Παιδείας και, όσον αφορά τις ΜΚΟ,
ενδέχεται να απαιτείται έγκριση από το γραφείο του
Υπουργού.
Τα τελευταία χρόνια της οικονομικής ύφεσης της χώρας
και

της

εισροής

φιλανθρωπικά

προσφύγων,

πολλά

μεγάλα

ιδρύματα και χορηγοί υποστήριξαν

προγράμματα ενσωμάτωσης και ισότητας στις σχολικές
κοινότητες, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας.
Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά είναι συχνά αποτέλεσμα
αποφάσεων «από τα πάνω» ή για τις δημόσιες σχέσεις των
Ιδρυμάτων.

Οι

σχολικές

κοινότητες

είναι

κυρίως

παθητικοί αποδέκτες και όχι ενεργοί πρωταγωνιστές
όσον

αφορά

τη

δημιουργία
στις

ανταποκρίνονται

προγραμμάτων

ανάγκες

τους,

με

που
την

ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ανθεκτικότητας.
Ταυτόχρονα,

τα

περιορίζονται

προαναφερθέντα
συνήθως

σε

προγράμματα

λίγα

σχολεία,

διακόπτονται όταν λήγει η περίοδος χρηματοδότησης
και

φαίνεται

βιωσιμότητας

να
και

μην

εξασφαλίζουν
κλιμάκωσης,

ευκαιρίες

ουσιαστικής
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αξιολόγησης, διάδοσης των ευρημάτων ή βέλτιστων και
ανοικτών πρακτικών.
Η προσέγγιση του έργου LCP (Learning Communities for Peace) «από το
κάτω», η πρακτική «έρευνας δράσης», η συλλογική μάθηση,
σε συνδυασμό με την εμπειρία της ομάδας έργου του
οργανισμού

Place

Identity

Clusters

πάνω

στις

συμμετοχικές

μεθόδους σχεδιασμού με εφαρμογή σε ποικίλες κλίμακες
(γειτονιές, πόλεις, διατοπικά) και θεματικές (αστική
ανάπλαση,

προγραμματισμό),

έχουν δημιουργήσει τις

κατάλληλες συνθήκες για πειραματισμό και μάθηση. Τα
μέλη της Place Identity Clusters, με στόχο την ανάπτυξη δράσεων
περιφερειακά, γύρω από τα αστικά κέντρα και την
εξασφάλιση ανεξάρτητης χρηματοδότησης, αναζητούν
συνεργασία με γειτονικούς δήμους στην Αθήνα που
έχουν λιγότερες ευκαιρίες να υποστηρίξουν, ακόμα
και αν αντιμετωπίζουν παρόμοια ή και μεγαλύτερα
προβλήματα.

Αξίζει

επίσης

να

σημειωθεί

ότι στην

Ελλάδα, λόγω των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών
και

της

διαφθοράς

και

της

αντίστασης

που

υποθάλπτονται ειδικά στο πλαίσιο κομμάτων, υπάρχει
ένα

είδος

ευρώ-σκεπτικισμού

που

προκαλεί

αντιδράσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή δράσεις μη
κυβερνητικών οργανώσεων.
Όσον αφορά το ζήτημα της ενσωμάτωσης των προσφύγων
και της ισότητας των παιδιών στην εκπαίδευση, συχνά
παρατηρήθηκαν
αντιπαραθέσεις,

πολιτικές
ειδικά

σε

και

πόλεις,

κομματικές

γειτονιές

και

σχολεία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ακραίες πολιτικές
πεποιθήσεις

δημιουργούν

καταστρέφουν

κάθε

πολωμένες

προσπάθεια

συνθήκες
για

και

αρμονική
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συνύπαρξη

και

συνεργασία

μέσα

στην

σχολική

κοινότητα και γύρω από τη αυτή.

Συνεργασία με το Σχολείο
(1ο Σχολείο)
Η πρώτη προσπάθεια συνεργασίας για το έργο LCP ήταν με
ένα

δημοτικό

σχολείο

Αναργύρων-Καματερού.
βορειοδυτικό

τμήμα

Ο

του
δήμος

της

Δήμου

Αγίων

βρίσκεται

Αθήνας,

κοντά

στο

σε

μια

βιομηχανική και χαμηλού εισοδήματος περιοχή με τις
τοπικές αρχές να έχουν αναπτύξει διάφορα προγράμματα
αλληλεγγύης και υποστήριξης για τους πρόσφυγες τα
τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ένα μέλος του ελληνικού
οργανισμού Place Identity Clusters (PI) είναι επίσης γονέας και
ενεργό μέλος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του
σχολείου εξασφαλίζοντας έτσι αμεσότερη επαφή με τη
σχολική κοινότητα αλλά και εμπιστοσύνη.
Μετά από μια ενημερωτική συνάντηση με το Σύλλογο
Διδασκόντων, η συνέλευσή τους αποφάσισε ομόφωνα να
συμμετάσχει το σχολείο στο πρόγραμμα LCP. Δύο δάσκαλοι,
ένας από τους οποίους ήταν ο διευθυντής του σχολείου,
και

δύο

γονείς

παρακολούθησαν

το

ευρωπαϊκό

εργαστήριο LCP για πιλοτικά σχολεία στο Ζαντάρ και
άρχισαν

να

οργανώνουν

το

αρχικό

πλαίσιο

συνεργασίας, περιμένοντας την απαιτούμενη έγκριση
από

το

Υπουργείο

Παιδείας.

Ωστόσο,

μετά

τις

καλοκαιρινές διακοπές διορίστηκε νέος διευθυντής
στο σχολείο και ως εκ τούτου η ενεργητική στάση
υποστήριξης
σχετική

και

συνεργασίας

αδράνεια

αλλά

και

σε

μία

για

τα

μετατράπηκε
καχυποψία

προγράμματα της ΕΕ και το ρόλο των ΜΚΟ. Μετά από λίγο
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χρονικό διάστημα πληροφορηθήκαμε ότι ο Σύλλογος
Διδασκόντων αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του
σχολείου από το πρόγραμμα, επικαλούμενος την απουσία
έγκρισης του έργου από το Υπουργείο, παρόλο που η
έκδοση

της

ήταν θέμα καθαρά γραφειοκρατικό και

λίγων ημερών.
(2ο Σχολείο)
Έχοντας

αντιμετωπίσει

την

προαναφερθείσα

πρόκληση, η ομάδα έργου του οργανισμού PI αποφάσισε να
αποκλίνει προς ένα διαφορετικό σχέδιο δράσης. Ο νέος
στόχος ήταν να βρεθούν νέα πιθανά σχολεία που θα
ήθελαν να ξεκινήσουν ένα τέτοιο έργο άμεσα και στη
μέση της σχολικής χρονιάς. Αυτό προϋπόθετε ότι το νέο
σχολείο έπρεπε όχι μόνο να είναι διατεθειμένο να
αναδιαμορφώσει

το

πρόγραμμά

του,

αλλά

και

να

ξεπεράσει τυχόν θέματα εμπιστοσύνης που προέκυψαν
μετά τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την προηγούμενη
σχολική συνεργασία. Δεδομένων των συνθηκών αυτών, η
ομάδα έργου ήρθε σε επαφή με τρία διαφορετικά σχολεία
ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια να εκτιμήσει ποιο από
αυτό θα ήταν πιο πιθανό να δεσμευτεί για το έργο και
τη συνεργασία.
Τελικό

το

Δημοτικό

νέο συνεργαζόμενο σχολείο ήταν το 7ο

Σχολείο

του

Δήμου

Ιλίου.

Οι προσωπικές

συναντήσεις μελών του οργανισμού και δασκάλων ήταν
και πάλι χρήσιμες για τη δημιουργία επαφής. Επίσης δύο
σημαντικοί

παράγοντες

επηρέασαν

θετικά

τη

συνεργασία αυτή: η οικονομική συνεισφορά, δηλαδή η
στήριξη σε είδος που παρασχέθηκε από το Ίδρυμα Evens,
και

η

διαβεβαίωση

ότι

το

σχολείο

και

οι
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εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί θα είχαν τον απόλυτο
έλεγχο των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του διευθυντή,
η θεματική του έργου προσέλκυσε ενδιαφερόμενους
εκπαιδευτικούς, καθώς τα τελευταία χρόνια υπήρξαν
προσπάθειες

προσέγγισης

του

θέματος

(βλ.

αντιμετώπισης της βίας, ειρηνικής συμβίωσης) τόσο σε
ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο
της ίδιας της σχολικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα,
είχε

ήδη

σχηματιστεί

"Ομάδα για την Πρόληψη της

Σχολικής Βίας", ενώ ορισμένα περιστατικά που είχαν
παρατηρηθεί, αν και δεν θεωρήθηκαν πολύ σοβαρά,
σχετίζονταν
μαθητών

την

με

καθώς

και

επιθετική
με

τις

συμπεριφορά

συγκρούσεις

των

μεταξύ

εκπαιδευτικών και γονέων.
Παράλληλα ,

εκτός από τη θεματική του έργου, οι

συντελεστές και συνεργαζόμενοι φορείς επηρέασαν
θετικά την απόφαση του σχολείου για συμμετοχή. Το
έργο αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + με τη
συνεργασία

άλλων

εταίρων

σε

διάφορες

χώρες,

αξιολογήθηκε ως ενδιαφέρον και έγκυρο. Τέλος, στη
στάση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων επικράτησε
θετική

διάθεση

παρότι

υπήρξαν

γονείς

που

εναντιώθηκαν, με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο, στις
πρακτικές του έργου όπως της «ανοιχτής ατζέντας» που
προϋπόθετε μία διαδικασία συμμετοχική και από τη
βάση της σχολικής κοινότητας.
Πρέπει

επίσης

να

σημειωθεί

ότι

το

50%

των

εκπαιδευτικών δεν κατέχει μόνιμη θέση στο σχολείο,
γεγονός

το

οποίο,

όπως

επεσήμανε

ο

διευθυντής,
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δημιουργεί μια απόσταση και έλλειψη του αισθήματος
του «ανήκειν» και της κοινής ευθύνης.
(Πλαίσιο 2ου Σχολείου)
Το σχολείο βρίσκεται στο Ίλιον, ένα βορειοδυτικό
προάστιο της Αθήνας με πληθυσμό 85.000 κατοίκους. Κατά τη
διάρκεια του έτους υλοποίησης των δραστηριοτήτων
του έργου, το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου αριθμούσε 277
μαθητές και 35 δασκάλους. Κάθε τάξη είχε δύο τμήματα, ενώ
οι Ε’ και ΣΤ’ τάξεις είχαν τρία τμήματα. Ο σχολικός
πληθυσμός περιλάμβανε 15 μαθητές που γεννήθηκαν σε
άλλες χώρες και 15 άλλους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα
αλλά είχαν αλλοδαπή εθνικότητα. Αυτοί οι 30 μαθητές,
που αντιστοιχούσαν στο 10% του συνολικού σχολικού
πληθυσμού,

είχαν

εθνικότητες

όπως:

αλβανική,

γεωργιανή, συριακή, πακιστανική και ινδική.
Το κτίριο του σχολείου κατασκευάστηκε το 1977 με
ιδιαίτερα μεγάλους διαδρόμους, 12 ευρύχωρες αίθουσες
διδασκαλίας, μία μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, αίθουσα
χημείας,

βιβλιοθήκη,

αίθουσα

τέχνης,

αποθήκη

και

τραπεζαρία. Το πρόγραμμα υποχρεωτικής εκπαίδευσης
διαρκεί από τις 8 π.μ. έως τις 1.15 μ.μ. και το προαιρετικό
πρόγραμμα πλήρους απασχόλησης διαρκεί από τις 7 π.μ. έως
τις 8 π.μ. και πάλι από τις 1.15 μ.μ. έως τις 4.00 μ.μ.

Άτομα που ενεπλάκησαν στην έρευνα δράσης
Ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα Έρευνας Δράσης απαιτούσε
προφανώς δέσμευση, διαθεσιμότητα και σταθερότητα,
την οποία δεν καταφέραμε να έχουμε εξασφαλισμένη
για λόγους όπως φόρτου εργασίας, μητρότητας,
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επαγγελματικής κινητικότητας του προσωπικού του
ελληνικού οργανισμού. Η έκθεση μας σε συνθήκες της
ελληνικής πραγματικότητας σε συνδυασμό με τις
μακροπρόθεσμες γραφειοκρατικές διαδικασίες,
προκάλεσε εναλλαγή ευθυνών αλλά και προσώπων.
Η ομάδα έργο LCP της PI για το αποτελείται από:
● Έναν επιστημονικό συνεργάτη που ειδικεύεται στο
σχεδιασμό και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων - δύο άτομα κατά τη διάρκεια του έργου
● Ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού που
ειδικεύεται σε συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού
- δύο άτομα κατά τη διάρκεια του έργου
● Ένα μέλος-εθελοντή του οργανισμού, που ειδικεύεται
στο σχεδιασμό εφαρμογών επικοινωνίας και
ενεργοποίησης πολιτών και είναι επίσης ενεργό μέλος
της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων στο πρώτο σχολείο.
Η ομάδα έργου, στο πρώτο σχολείο, εμπλουτίστηκε από
δύο δασκάλους, ένας από τους οποίους ήταν ο διευθυντής
του σχολείου, και έναν ακόμη γονέα και μέλος της Ένωσης
Γονέων και Κηδεμόνων.
Η ομάδα του έργου, στο δεύτερο σχολείο,
εμπλουτίστηκε από δύο δασκάλους, ένας από τους οποίους
ήταν και ο συντονιστής της ομάδας του σχολείου για
την πρόληψη της σχολικής βίας και ο άλλος ο
αναπληρωτής διευθυντής του σχολείου αλλά και άλλους
οι οποίοι αξιοποίησαν το πλαίσιο του έργου LCP.
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του έργου
συμμετείχαν διάφοροι εξωτερικοί συνεργάτες με
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εξειδικεύσεις όπως στη Ρητορική Εκπαίδευση, στη
Ψυχολογία και στο Μεταμορφωτικό Coaching.

Δεδομένα
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω διαφόρων διαδικασιών,
ορισμένα πιο μεθοδικά και άλλα πιο οργανικά.
- Συγκομιδή αποτελεσμάτων συζητήσεων σύμφωνα με τη
μεθοδολογία World Café: σημειώσεις, προτεραιοποίηση και
κατηγοριοποίηση

από

τους

συμμετέχοντες

του

εργαστηρίου
- σημειώσεις από τις συζητήσεις, τους προβληματισμούς
και τις διαπιστώσεις της ομάδας έργου
- συνεντεύξεις με τους δασκάλους που συμμετείχαν στις
δραστηριότητες του προγράμματος
- έντυπο προσωπικής αξιολόγησης
- πίνακας συλλογικής αξιολόγησης
- έντυπο αξιολόγησης πριν και μετά από ένα εργαστήριο
(καταγραφή της δυναμικής μετατόπισης)
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Δράση 1 - 1η Συνάντηση με ενεργούς συντελεστές της σχολικής
κοινότητας
Μετά

την

διευθέτηση

των

τυπικών

και

γραφειοκρατικών διαδικασιών, πραγματοποιήθηκε η
πρώτη

συνάντηση

κατεπείγοντος.

με

Λόγω

το
της

σχολείο
έλλειψης

με

χαρακτήρα

χρόνου

και

της

έλλειψης προηγούμενης ενημέρωσης και κατάρτισης των
εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα LCP (Ζαντάρ) αλλά με
εξασφαλισμένη

την

διευθυντή

σχολείου,

συνάντηση

του
στο

ισχυρή

σχολείο

υποστήριξη

προγραμματίστηκε

όπου

η

ομάδα

έργου

του
μια
του

οργανισμού PI συζήτησε ανοιχτά με τους πιο ενεργούς
και ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε

στο

γραφείο

προσωπικού

του

σχολείου με τη συμμετοχή 3 μελών της ομάδας έργου και 5
μελών

του

σχολείου:

4

εκπαιδευτικών

και

του

διευθυντή.

Δράση 1 / Συνάντηση με ενεργούς συντελεστές της
σχολικής κοινότητας
Σκοπός
- Κατανόηση πλαισίου LCP & σχολικής κοινότητας
- Χτίσιμο κοινής κατανόησης
- Δημιουργία του πλαισίου δράσης
Συγκομιδή αποτελεσμάτων συζήτησης
● Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις
ενέργειες του οργανισμού PI, τους στόχους του
προγράμματος LCP και τη φιλοσοφία των δράσεων
«από τα κάτω» σε κοινότητες μάθησης.
Διευκρινίστηκε ότι το σχολείο δεν θα
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●

●

●

●

●

●

●

επιβαρυνθεί οικονομικά για αυτές τις δράσεις,
αλλά θα λάβει επίσης στήριξη.
Τα εργαστήρια ευαισθητοποίησης των γονέων
σχετικά με την πρόληψη της σχολικής βίας και τις
μεθόδους μη βίαιης επικοινωνίας έχουν ξεκινήσει
στο σχολείο στο παρελθόν, ωστόσο η παρουσία
των γονέων δεν ήταν πολύ υψηλή.
Το βεβαρημένο πρόγραμμα εξωσχολικών
δραστηριοτήτων των μαθητών έχει επίδραση στη
χαμηλή συμμετοχή τόσο παιδιών όσο και γονέων.
Σημειώθηκε ότι στη σχολική κοινότητα οι
μαθητές εξασφαλίζουν καλύτερα την αρμονική
συνύπαρξη και συνεργασία από ότι την
εξασφαλίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί.
Υπάρχει πιθανότητα ότι η 6η τάξη θα
παρουσιάσει θεατρική παράσταση στο τέλος της
σχολικής χρονιάς, αν και δεν έχουν ακόμη
δρομολογηθεί οι πρόβες.
Η έλλειψη εξοπλισμού και πόρων είχε μεγάλο
αντίκτυπο στο συγκεκριμένο σχολείο. Για
παράδειγμα, υπάρχει ανάγκη για ένα νέο
ηχοσύστημα που να μπορεί να εξυπηρετήσει την
αίθουσα εκδηλώσεων και ένα μεγάλο ακροατήριο
και για μια φωτοτυπική μηχανή που θα
διευκολύνει την κυκλοφορία υλικού και
σχολικών εργασιών για τους μαθητές. Ο
διευθυντής μας ενημέρωσε επίσης πολύ ειλικρινά
ότι η οικονομική στήριξη αποτελεί βασικό
κίνητρο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα LCP.
Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τον τρόπο
εφαρμογής των συμμετοχικών μεθόδων σχεδιασμού
και για πηγές και παραδείγματα από προηγούμενα
εργαστήρια.
Στη συνάντηση αυτή καθορίσαμε επίσης το σκοπό
και το ρόλο των μελών της PI:
- Τα μέλη της PI επικεντρώνονται στη
διευκόλυνση και υποστήριξη, ενώ οι
εκπαιδευτικοί, μαζί με τους μαθητές και τους
γονείς, καθορίζουν την ημερήσια διάταξη, τον
χρόνο, τον τόπο και το περιεχόμενο.
- Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, τα μέλη της PI
παρέχουν υποστήριξη με μεθοδολογίες,
δικτύωση και αντιμετώπιση πρακτικών ή
τεχνικών ζητημάτων που μπορεί να
αντιμετωπίσει η σχολική κοινότητα.
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-

Δράση

Τα μέλη της PI μπορούν να υποστηρίξουν με
σχεδιαστικές και ενημερωτικές εφαρμογές
οποιεσδήποτε δραστηριότητες μπορεί να
προκύψουν προκειμένου να ενισχυθεί η
ενεργοποίηση και η συμμετοχή της σχολικής
κοινότητας.

2 - Ανοιχτό εργαστήριο σχολικής κοινότητας

Χαρτογραφόντας

τις

προκλήσεις

και

συνδημιουργώντας προτάσεις
Η ομάδα έργου σε συνεργασία με δύο εκπαιδευτικούς,
καθόρισε τους στόχους, το χρόνο και τη διάρκεια της
πρώτης ανοικτής δράσης προς την σχολική κοινότητα.
Σκοπός

του

εργαστηρίου

προσδιορισμό

τόσο

των

ήταν

να

συμβάλει

συνθηκών

όσο

στον

και

των

προτάσεων όπως διατυπώνονται από τα ίδια τα μέλη της
σχολικής

κοινότητας όσον αφορά το να «ζούμε μαζί

καλύτερα» και στη συνέχεια να ενσωματώσουμε τις
προτάσεις στις επόμενες ενέργειες.
Αποφασίστηκε
ανεξάρτητα

η

από

χρήση
το

αν

της

μεθόδου

είναι

λίγοι

World
ή

Café

καθώς,

πολλοί

οι

συμμετέχοντες, μπορούν να γίνουν επιμέρους κύκλοι
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συζήτησης, να εξασφαλιστεί η ενεργός και ισότιμη
συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων και να γίνει δυνατή
η άμεση χαρτογράφηση των θεμάτων συζήτησης. Μετά από
συζήτηση

τους

με

δασκάλους,

ο

κύριος

τίτλος

της

πρόσκλησης ήταν: "Πάρε μέρος, ας μιλήσουμε για αρμονική
συνύπαρξη

και

συνεργασία".

Το

εργαστήριο

οργανώθηκε γύρω από δύο βασικά ερωτήματα και τα
αποτελέσματα,

σύμφωνα

με

τα

ίδια

τα

λόγια

των

συμμετεχόντων, ήταν τα εξής:

Δράση 2 / Ανοιχτό Εργαστήριο World Café για δασκάλους
και γονείς «Καφέ Συζήτησης και Συνεργασίας»
Σκοπός
-Συλλογική χαρτογράφηση αναγκών και προκλήσεων
-Συνδημιουργία προτάσεων και λύσεων
Αποτελέσματα Εργαστηρίου - Δείτε το έντυπο εδώ
Κύκλος συζήτησης Α: Ποιες είναι
οι
προκλήσεις
που
αντιμετωπίζουμε στη σχολική
μας κοινότητα;

Κύκλος
συζήτησης
Β:
Τι
χρειαζόμαστε
για
να
βοηθήσουμε
τη
σχολική
κοινότητα μας να ακολουθήσει
πορεία
συμμετοχής,
συνεργασίας και συνύπαρξης
σε αρμονία;

Ανάγκη καλύτερης
επικοινωνίας και
συνεργασίας
· "Να μας μιλήσουν τα παιδιά μας
για το τι τους απασχολεί"
· "Ανάγκη για μέρα επικοινωνίας
(μαθητές <> γονείς <> καθηγητές)"
· "Ορθολογική επικοινωνία
και αξιολόγηση συμβάντων χωρίς υπερβολικές
αντιδράσεις"
· "Συνεργασία μεταξύ των
διαφορετικών τομέων που
απαρτίζουν τη σχολική
κοινότητα"
·
"Σεβασμός
και
ενδυνάμωση
κανόνων"

Υποστήριξη της σχολικής
κοινότητας από έναν ειδικό
(ψυχολόγο / κοινωνικό
λειτουργό)
· "Συμβουλευτική για τους
εκπαιδευτικούς σχετικά με τη
διαχείριση κρίσεων και τη
διαχείριση δυναμικής ομάδας"
· “ "Σχολή Γονέων" που
οργανώνεται σε τακτική βάση "
· "Θεσμικό πλαίσιο που παρέχει
έναν ψυχολόγο για κάθε πέντε
σχολεία, ώστε να μπορεί να
διαγνώσει και να
υποστηρίξει / βοηθήσει στην
επίλυση τυχόν αναδυόμενων
ζητημάτων"
· "Μόνιμη θέση ψυχολόγου σε
κάθε σχολική μονάδα"
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· "Παρουσία ψυχολόγου /
κοινωνικού λειτουργού"
· "Συνεργασία του σχολείου με
ψυχολόγο"

Αγχωτική
συμπεριφορά
Σύγκρουση
·
"Γονείς
με
επιθετική
συμπεριφορά, που επηρεάζουν
τα παιδιά τους"
·
"Επιθετική
συμπεριφορά
μαθητών"
·
"Ανάγκη
για
γονική
συμβουλευτική"
· "Διαμάχες μεταξύ των μαθητών,
μεταξύ
των
γονέων,
μεταξύ
δασκάλων και γονέων"
· "Προσβλητική συμπεριφορά
εκπαιδευτικών"

Επικοινωνία / Συνεργασία
μεταξύ γονέων και
εκπαιδευτικών
· "Τυπικό πλαίσιο
επικοινωνίας μεταξύ γονέων
και εκπαιδευτικών"
· "Τακτικές συναντήσεις μεταξύ
καθηγητή και γονέων της τάξης
του για ανοιχτή συζήτηση"
(κάθε 3 μήνες)

Προκλήσεις στις ομάδες μαθητών
· "Ομαδοποίηση που μπορεί να
προκαλέσει ένταση στην τάξη"
· "Περιθωριοποιημένα παιδιά"
· "Κοινωνική απομόνωση
παιδιού στο σχολείο"
· "Η ένταση αντί της
συνεργασίας"

Συμμετοχή / Έκφραση των μελών
της σχολικής κοινότητας
· "Συμμετοχή όσο το δυνατόν
περισσότερων μελών της
σχολικής κοινότητας σε
δραστηριότητες όπως η
σημερινή"
· "Συγκέντρωση των παιδιών
στο σχολείο για να
συζητήσουν τις ιδέες τους"

Ποιότητα υποδομών - Ασφάλεια
· "Ασφάλεια για παιδιά, οδική
ασφάλεια, ασφάλεια των
σχολικών εγκαταστάσεων"
· "Ανάγκη καλύτερων
υλικοτεχνικών υποδομών"
· "Ανάγκη για ασφάλεια προστασία των μαθητών από
εξωτερικές απειλές"
· "Καθαριότητα και ειδικές
ανάγκες ευπαθών ομάδων
παιδιών”

Lobbying για καλύτερες υποδομές
· "Lobbying προς τις δημοτικές αρχές
για την έγκαιρη κάλυψη των
αναγκών υποδομής"
· "Lobbying προς τις αρμόδιες αρχές
(Δήμος κλπ.) από το Συμβούλιο
Καθηγητών και την Ένωση
Γονέων σε θέματα υποδομής"

Έλλειψη χρόνου και χώρου για
παιχνίδι
· "Έλλειψη χρόνου και χώρου
για παιχνίδι"

Ευκαιρίες για παιχνίδι
· "Ασφάλεια για παιχνίδι - Χώρος
για παιχνίδι / Σχολική αυλή
που δεν κατασκευάζεται από
σκυρόδεμα και χρήση της αυλής
στις ώρες εκτός σχολείου για
παιχνίδι γειτονιάς"
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· «Έλλειψη ελεύθερου χρόνου Αλλαγή σχολικών βιβλίων που
είναι πολύ απαιτητικά»

Αξιολόγηση του εργαστηρίου
Το εργαστήριο διήρκεσε τρεις ώρες και συμμετείχαν 3
δάσκαλοι και 25 γονείς, κυρίως γυναίκες.
Οι

·

περισσότεροι

αξιολόγησαν
συμμετάσχουν

από

ιδιαίτερα
σε

αυτές

τους

θετικά
τις

συμμετέχοντες

την

ευκαιρία

συζητήσεις

και

να
να

ακουστούν, καθώς και να εκθέσουν τις απόψεις, τις
ανάγκες και τις ιδέες τους.
· Δημιουργήθηκε η προσδοκία ότι αυτή η πρωτοβουλία
θα

είναι

το

σημείο

εκκίνησης

για

περισσότερα

συμμετοχικά εργαστήρια.
·

Οι

συμμετέχοντες

συνεχίστουν

ρωτήθηκαν

τέτοιου

είδους

αν

θέλουν

να

απογευματινές

συναντήσεις. Όλοι απάντησαν θετικά.
· Τα προφορικά σχόλια που συλλέχθηκαν από τους
συντονιστές του εργαστηρίου περιελάμβαναν:
· "Αυτό πρέπει να καθιερωθεί!"
· «Πότε θα το κάνουμε ξανά; (εργαστήριο World Café)!"
·

"Ένα τέτοιο εργαστήριο πρέπει να γίνεται κάθε

εβδομάδα!"
Ακριβώς έξω από την αίθουσα συσκέψεων υπήρχε ένα
πίνακας για όποιον θα ήθελε να απαντήσει σε δύο
ερωτήσεις αξιολόγησης:
1η ερώτηση: Πόσο σας άρεσε το εργαστήριο;
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Δεύτερη ερώτηση: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κοινότητάς μας;

Δραστηριότητα A1: Εισαγωγικό εργαστήριο δεξιοτήτων επικοινωνίας
“Σκέφτομαι δημιουργικά - Επικοινωνώ αποτελεσματικά”
Δρασητριότητα
A1:
Εισαγωγικό
Εργαστήρι
Δεξιοτήτων Επικοινωνίας για δασκάλους και γονείς
“Σκέφτομαι
δημιουργικά
Επικοινωνώ
αποτελεσματικά” - Μάιος 2018
Σκοπός: Εστίαση στις προκλήσεις και τις δεξιότητες
της επικοινωνίας
Παρατήρηση του εργαστηρίου
●
Οι
συμμετέχοντες
παρουσιάζουν
ορισμένα
παραδείγματα προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ως
προς το πώς επικοινωνούν στην καθημερινή τους ζωή,
με τα παιδιά τους, στην εργασία τους και μέσα στην
σχολική κοινότητα.
● Ο εξειδικευμένος συντονιστής του εργαστηρίου
συντονίζει
τη
συζήτηση
χρησιμοποιώντας
διαφορετικές
μεθόδους
που
διευκόλυναν
την
παρατήρηση διαφόρων μορφών εμποδίων.
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● Οι συμμετέχοντες συνειδητοποιούν την αλλαγή της
δυναμικής, της αποτελεσματικότητας των συζητήσεων
και των τρόπων αλληλεπίδρασης.
● Οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν πολύ ενεργά και
σύντομα επικράτησε μια παιχνιδιάρικη διάθεση.
●
Η
ανάλυση
και
η
αποδόμηση
των
τρόπων
επικοινωνίας συνέβαλαν ώστε όλοι να αισθάνονται
χαλαροί και άνετοι.
● Το εργαστήριο δείχνει ταυτόχρονα πόσο συναφείς
προκλήσεις αντιμετωπίζει όλοι και πως το μοίρασμα
ήταν
συχνά
αρκετό
για
να
απλοποιήσει
τα
προβλήματα και να ενισχύσει την επικοινωνία και
την εγγύτητα.

Οι γονείς συζητούν σε κύκλο

Δραστηριότητα A2: “Δεξιότητες αξιοποίησης του δυναμικού μας”
Δραστηριότητα
A2:
Εισαγωγικό
Εργαστήριο
αξιοποίησης δεξιοτήτων του δυναμικού μας για
δασκάλους και γονείς - Ιούνιος 2018
Σκοπός : Να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις
συλλογικά μέσα από νέες προσεγγίσεις

μας

Παρατήρηση του εργαστηρίου
● Το εργαστήριο για τους γονείς και τους
δασκάλους διευκολύνθηκε από ψυχολόγο /
εκπαιδευτή στο μεταμορφωτικό coaching.
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●

Το σεμινάριο χρησιμοποίησε θεωρίες και
πρακτικές
για
να
παρουσιάσει
μια
«μετασχηματιστική»
προσέγγιση
στη
διαχείριση των σχέσεων, των αντιλήψεων
και των στόχων του ατόμου.
● Μετά από δύο ώρες, η ροή του εργαστηρίου
σταδιακά
οδηγεί
σε
ένα
απροσδόκητο
αποτέλεσμα: όλοι μίλησαν πολύ ανοιχτά και
βαθιά για το τι τους απασχολεί σε εκείνη
την
δεδομένη
στιγμή
και
μοιράστηκαν
προσωπικές μαρτυρίες.
● Το σεμινάριο ήταν απλώς μια εισαγωγική
συνεδρία
αυτού
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος. Ωστόσο, κατάφερε να μεταδώσει
την
συνειδητοποίηση
ότι μια σχολική
κοινότητα θα μπορούσε να είναι ένας χώρος
όπου οι άνθρωποι μπορούν να συζητούν από
κοινού, να σκέπτονται από κοινού, να βρουν
λύσεις μαζί τόσο στις προσωπικές όσο και στις
κοινές προκλήσεις.
● Το εργαστήριο αυτό ενίσχυσε το σκοπό του
έργου
και
ελαχιστοποίησε
την
επιφυλακτική
στάση
που
είχαν
οι
περισσότεροι συμμετέχοντες στην αρχή του
εργαστηρίου.
Αξιολόγηση συμμετεχόντων
Μετά τη συνάντηση, ζητήθηκαν από τον εκπαιδευτή
μερικά σχόλια για το πώς βίωσαν οι συμμετέχοντες το
εργαστήριο. Ακολουθούν ορισμένα σχόλια:
- "Μια πολύ ριζοσπαστική αλλά ταυτόχρονα
αξιόλογη προσέγγιση στα προβλήματα που
σκεφτόμουν ότι είχα ως γονέας αλλά δεν ήταν
προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την
πολύ διαφωτιστική εμπειρία ». - 43 ετών,
Δημοσιογράφος
- "Είδα τα ζητήματα των στόχων και του σκοπού
για το μέλλον, και μερικά σημεία σταμάτησαν
να είναι τυφλά."
- "Με άφησε καλύτερο άντρα, γονέα, σύντροφο". -43
ετών, υπάλληλος
- "Πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία, αφήνοντας πολλά
θετικά στοιχεία. Αλλά σύντομο για τόσα
πολλά σημαντικά ζητήματα που έχουν τεθεί,
θα ήταν ωραίο να έχουμε μια άλλη συνάντηση
στο μέλλον συνεχίζοντας αυτή τη συζήτηση ». Ελεύθερος επαγγελματίας
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-

"Έμαθα πολλά πράγματα, θα τα εφαρμόσω αμέσως".
48 ετών, Δάσκαλος

Δραστηριότητα A3: “Νέες δεξιότητες για το μέλλον”
Δραστηριότητα A3: Εργαστήριο για μαθητές
“Νέες δεξιότητες για το μέλλον” - Νοέμβριος 2018
Σκοπός: Να προκαλέσουμε ουσιαστικές συζητήσεις
πάνω σε θέματα που απασχολούν και εμπνέουν τους
μαθητές.
● Συγκεκριμένα, το εργαστήριο συγκέντρωσε 27
παιδιά.
●

Τα παιδιά, κυρίως από την 5η και 6η τάξη,
κάθονταν σε έναν μεγάλο κύκλο ενώ 10 γονείς
παρακολουθούσαν τη διαδικασία.

● Ένας εξειδικευμένος εισηγητής σε αυτές τις
μεθοδολογίες εξηγεί τους κανόνες.
●

Τα
παιδιά,
κατέγραψαν
τους
τομείς
της
καθημερινής τους ζωής (φίλοι, οικογένεια,
εργασία,
ανάγνωση,
εξωσχολικές
δραστηριότητες,
ξένες
γλώσσες,
υγεία,
προσωπική ζωή κ.α.).

●

Κάθε παιδί συμπληρώνει ένα διάγραμμα και
συζητά / μοιράζεται τα αποτελέσματά του
σχετικά με τους τομείς της καθημερινής ζωής,
αξιολογώντας
αν
λειτουργούν
ή
αν
δεν
λειτουργούν.

● Επιλέγοντας τον τομέα στον οποίο εστιάζουν
περισσότερο,
τα
παιδιά
καλούνται
να
εντοπίσουν
περιστατικά
που
τους
δυσκολέυουν στον συγκεκριμένο τομέα και πώς
μπορούν να μετατρέψουν τις επιπτώσεις στο
μέλλον.
● Τα διαγράμματα παρέμειναν ιδιωτικά για κάθε
μαθητή.
●

Οι
συμμετέχοντες
γονείς
και
παιδιά
ανακάλυψαν έναν τρόπο να παρατηρούν και να
μετασχηματίζουν τα θέματα που τους αφορούν.
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● Αυτό οδήγησε σταδιακά σε μια πιο υπεύθυνη
και
δημιουργική
στάση
σε
θέματα
που
φαίνονταν αρχικά σαν εμπόδια.
● Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά ανακάλυψαν
ότι πρέπει να επικοινωνούν καλύτερα, να
δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση ή να επιλύουν
τα προβλήματά τους μόνοι τους.

Δραστηριότητα B.1: Η παράσταση “Ειρήνη” του Αριστοφάνη - αρχαία κωμωδία
Σχολική Δραστηριότητα B.1: Η παράσταση - αρχαία κωμωδία “Ειρήνη” του
Αριστοφάνη
Σκοπός: Η δημιουργία μίας συμβολικής πολιτιστικής
εκδήλωσης για όλη τη σχολική κοινότητα
●

Οι δάσκαλοι των δύο τμημάτων της 6ης τάξης
δημιουργούν σε συνεργασία μια θεατρική
παράσταση

●

Οι δάσκαλοι προσφέρουν ρόλους σε όλα τα
παιδιά

●

Η παράσταση βασίζεται σε μια Αρχαία Κωμωδία
που ονομάζεται «Ειρήνη» του Αριστοφάνη. *

●

Οι μαθητές κάνουν πρόβες καθημερινά για
περίοδο δύο μηνών

●

Οι δάσκαλοι συμβουλεύουν τους μαθητές να
οργανώνουν κάποιες συνεδρίες στα σπίτια
τους σε μικρότερες ομάδες για να
συνεργάζονται σε συγκεκριμένα τμήματα της
παράστασης

●

Μερικοί γονείς συμβάλλουν στις
προετοιμασίες παρέχοντας βοήθεια για το
σκηνικό και τις μάσκες

●

Οι άλλοι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν στην
παροχή τεχνικών λύσεων με φωτισμό και ήχο

●

Ο δήμος προσφέρει κάποια επαγγελματικά
κοστούμια

●

Η παράσταση πραγματοποιείται δύο φορές στο
τέλος του σχολικού έτους, μία φορά κατά τη
διάρκεια των σχολικών ωρών για τους μαθητές
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●

και το προσωπικό και μία φορά κατά τη
διάρκεια των βραδινών ωρών για την
ευρύτερη σχολική κοινότητα.
Σκοπός είναι να παρουσιαστεί η παράσταση
σε ολόκληρη τη σχολική αλλά και την
ευρύτερη κοινότητα.

Συγκομιδή αποτελεσμάτων συζήτησης με τους
εκπαιδευτικούς
Οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν:
●

Η συνολική περίοδος προετοιμασίας ήταν μια
πολύ δυνατή εμπειρία για παιδιά και
δασκάλους, καθώς έφερε όλους πολύ πιο κοντά
μεταξύ τους και μάλιστα εξάλειψε τον
ανταγωνισμό μεταξύ των δύο τάξεων.

●

Σε δύο περιπτώσεις μαθητές επηρεάστηκαν από
αυτή την εμπειρία στην κοινωνική τους ζωή.
Για ένα μαθητή, ο οποίος δυσκολεύεται να
συμμετέχει σε ομάδα ή να εκτίθεται, η
παράσταση ήταν πολύ δελεαστική παρότι
αμφιταλαντευόταν μεταξύ του "θέλω να παίξω /
δεν θέλω να παίξω" αρκετές φορές. Για έναν άλλο
μαθητή που αντιμετωπίζει μακροχρόνιες
δυσκολίες στη επαφή με τους συνομηλίκους του
και εκφράζει την απομόνωσή του με
απογοήτευση και αρνητικότητα, η παράσταση
και η διαδικασία δημιουργίας της δεν
προκάλεσαν καμία αρνητική συμπεριφορά.

●

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας ο καθένας
μπορούσε να διακρίνει το πάθος και την
απόλαυση των παιδιών και να δει τα
αποτελέσματα της υψηλής δέσμευσης και της
εξαιρετικής ομαδικής εργασίας.

●

Το αποτέλεσμα του έργου ήταν επιτυχημένο,
καθώς θεωρήθηκε "υψηλής ποιότητας", παρά τον
περιορισμένο χρόνο που ήταν διαθέσιμος για
την προετοιμασία ενός τόσο απαιτητικού
έργου.

●

Οι μαθητές, παρότι είχαν τον κόπο της
παράστασης, κατανόησαν το μήνυμα του έργου
με πιο άμεσο και ουσιαστικό τρόπο
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Η αφίσα της παράστασης .

Δραστηριότητα B.2: Ζωγραφίζοντας
για την Ειρήνη μέσω της τεχνολογίας
Κατά

τη

διάρκεια

του

μαθήματος

ηλεκτρονικών

υπολογιστών, ο δάσκαλος ζήτησε από τους μαθητές της
έκτης τάξης να εκπονήσουν ένα δοκίμιο για την ειρήνη.
Το

έργο

έδωσε

στους

μαθητές

την

ελευθερία

να

χρησιμοποιούν πληροφορίες από το διαδίκτυο όπως
κείμενα και φωτογραφίες ή να δημιουργούν δικούς τους
ψηφιακά θέματα χρησιμοποιώντας το λογισμικό στο
οποίο εκπαιδεύονταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Οι

μαθητές

ανταποκρίθηκαν

με

προθυμία

και

δημιούργησαν μια σειρά έργων "μεικτών τεχνικών" που
εκτέθηκαν στο χώρο πολλαπλών χρήσεων του σχολείου
κατά τη λήξη του σχολικού έτους.
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Σχέδια μαθητών

Δραστηριότητα B.3: Μία τοιχογραφία για την Ειρήνη
Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με το τεχνικό
τμήμα του Δήμου Ιλίου για τη δημιουργία δημιουργικών
τοιχογραφιών στην κύρια πρόσοψη του σχολείου.

Ερμηνεία - τι μάθαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία
Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων του προγράμματος LCP
στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες
συζήτησεις, κατά τις οποίες αξιολογήθηκαν η εξέλιξη
της διαδικασίας της έρευνας- δράσης καθώς και οι
προκλήσεις και οι απόψεις των εμπλεκομένων. Έχουν
προσδιοριστεί ορισμένοι παράγοντες που αξίζει να
επισημανθούν σε αυτό το κεφάλαιο, με βάση τις
κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, τα
αποτελέσματα και τα διδάγματα που αντλούνται.
Παράλληλα προτείνουμε ορισμένες γενικές συστάσεις
για περαιτέρω πειραματισμό.
Μερικές διαδοχικές και στενά αλληλεξαρτώμενες
συνθήκες δημιούργησαν τους πιο κρίσιμους
περιορισμούς και τα βασικά εμπόδια κατά τη διάρκεια
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της ερευνητικής διαδικασίας στο ελληνικό πλαίσιο
του LCP.
Πρώτον, υπάρχουν διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες
που επηρεάζουν καθοριστικά την εσωτερική ζωή της
σχολικής κοινότητας. Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό
μοιάζει να προκύπτει από το ιδιαίτερα στενό και
συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η υπερβολική
γραφειοκρατία, η πολιτική αστάθεια, η
κινητικότητα των στελεχών, οι προσωπικές
ιδεολογικές απόψεις της πολιτικής ηγεσίας ακόμα και
των διευθυντών καθιστούν τη διαδικασία έγκρισης ή
εφαρμογής τέτοιων έργων εξαιρετικά ρευστή και
υποκειμενική. Το διδακτικό προσωπικό τελικά
ακολουθεί, είτε ως υποχρέωση είτε ως βολικότερη
στάση, τις οδηγίες των εγκυκλίων χωρίς να
αποκλείονται παρεκλίσεις ή κίνητρα για
πειραματισμούς εναλλακτικών διεργασιών. Αυτές οι
συνθήκες δημιουργούν ιδιαίτερα το φαινόμενο της
έλλειψης εμπιστοσύνης ή αισθήματος ανασφάλειας και
φόβου μπροστά στο ενδεχόμενο καταγγελιών,
υποδείξεων και ακόμη νομικών ενεργειών κατά του
εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο με τη σειρά
αποφεύγει τον πειραματισμό ή πιο καινοτόμες
δραστηριότητες εκτός από τις επίσημες και ασφαλείς
εκπαιδευτικές πρακτικές.
Ταυτόχρονα, ο μεγάλος φόρτος εργασίας, για όλους τους
συντελεστές μίας σχολικής κοινότητας, φαίνεται να
είναι ένα άλλο θεμελιώδες εμπόδιο. Το διδακτικό
προσωπικό συνθλίβεται από τους μειωμένους μισθούς,
την μείωση προσωπικού και τις συνεχείς μετακινήσεις
από το ένα σχολείο στο άλλο κάθε χρόνο. Οι γονείς συχνά,
καθώς και οι ίδιοι αντιμετωπίζουν φόρτο εργασίας,
αδυνατούν ή δεν φροντίζουν να συμμετέχουν σε
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δραστηριότητες εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού
προγράμματος και του ό,τι επηρεάζει τους βαθμούς των
παιδιών τους. Την ίδια στιγμή οι μαθητές
απασχολούνται με πολλές εξωσχολικές
δραστηριότητες συνήθως του ιδιωτικού τομέα κατά την
διάρκεια των απογευματινών ωρών και του
Σαββατοκύριακου. Αυτό οφείλεται κυρίως στα
περιορισμένα ή ξεπερασμένα προγράμματα σπουδών στο
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, τα οποία οδηγούν τις
οικογένειες να επενδύουν χρόνο και χρήμα στην
απόκτηση γνώσεων και πιστοποιήσεων (πτυχία ξένων
γλωσσών, πιστοποιητικά πληροφορικής κλπ.) οι οποίες
θεωρούνται απαραίτητες για τη μελλοντική
ενσωμάτωση των παιδιών στα πανεπιστήμια και την
επαγγελματική απασχόληση. Έτσι δεν βρίσκονται
εύκολα ο χρόνος, ο χώρος και η διάθεση για να
αναπτυχθούν ουσιαστικές σχέσεις ή να
αντιμετωπιστούν προκλήσεις μεταξύ των μελών και
ομάδων της σχολικής κοινότητας.
Με δεδομένες αυτές τις συνθήκες εκτιμούμε ότι είναι
απαραίτητο, στο πλαίσιο ενός τέτοιου συλλογικού
και συμμετοχικού έργου σαν το LCP, να έχουν
εξασφαλιστεί διαδικασίες ιδιαίτερα ανοιχτές και
δέσμευτικές που θα κάνουν ευδιάκριτο τον διαχωρισμό
αυτού που δρα και αυτού που διευκολύνει και
ενδυναμώνει. Θα μπορούσε μία «ανοιχτή πρόσκληση» με
πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, προς όλα τα σχολεία
μίας περιοχής να εξασφαλίσει την ανταπόκριση και τη
συνεργασία με τους πιο «ανήσυχους», «ενεργούς» και
«έτοιμους για δέσμευση» εκπαιδευτικούς ή γονείς. Στην
πράξη, ένα τέτοιο έργο χρειάζεται να εντοπιστούν οι
πιθανοί «πρωτοπόροι» (early adopters), οι “λύτες προβλημάτων”
(problem solvers), και ως εκ τούτου οι "δράστες" που
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παρουσιάζουν μια εγγενή ανήσυχη, θετική ή πρόθυμη
στάση για υπερβάσεις μέσα στην σχολική κοινότητα. Το
πλαίσιο του LCP ακολουθώντας τις αρχές που έχει, βοηθά
και διευκολύνει τους “δράστες” (doers) να μην
εγκαταλείπουν την προσπάθεια μπροστά σε ένα
αποθαρρυντικό σύστημα, να ενεργούν μέσα στην
κοινότητα ως καταλύτης συμμετοχής και δράσης, να
εμπλουτίζουν το σχολικό πρόγραμμα με νέες εμπειρίες
και πρακτικές για την οικοδόμηση της ειρήνης. Ένας
εξωτερικός οργανισμός, ομάδα ή σύμπραξη, αξίζει να
υποστηρίξει το ενεργό ανθρώπινο κεφάλαιο που
υπάρχει ήδη μέσα στις σχολικές κοινότητες
προσφέροντας υποστήριξη, ενδυνάμωση, νέες γνώσεις,
βέλτιστες πρακτικές, δικτύωση ή βιβλιογραφία γύρω
από την εμπλοκή της κοινότητας , τη διευκόλυνση
συζητήσεων, την οικοδόμηση ειρήνης κλπ.
Διαφορετικά, αν ο εξωτερικός φορέας δεν μπορεί να
περιοριστεί καθαρά στον ρόλο του «διευκολύντη»
(facilitator) και επιδιώκει να έχει πρωταγωνιστικό ή
ηγετικό ρόλο, οι σχολικές κοινότητες κερδίζουν
τελικά ελάχιστα.
Ταυτόχρονα, θα ήταν περισσότερο από ζωτικής σημασίας
να υπάρξει ένα κοινωνικοπολιτικό κίνημα στην
Ελλάδα για να υποστηρίξει μια ευρύτερη, ανοιχτή και
συμμετοχική διαδικασία σχετικά με μια σημαντική
μεταρρύθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος που θα επιτρέψει στα παιδιά, τους
δασκάλους και τους γονείς να αποτελέσουν μέρος της.
Δεύτερον,
φαίνεται

στην
ότι

ελληνική

υπάρχει

σχολική

κοινότητα

σοβαρή έλλειψη πείρας και

βασικών δεξιοτήτων όσον αφορά τη συμμετοχή και τη
συνεργασία και την πρακτική εφαρμογή αυτών των
εννοιών.

Η

έλλειψη

χρόνου

είναι

η

πιο

εύκολη
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δικαιολογία για μη συμμετοχή, αλλά παρατηρήσαμε ότι
τα

της

μέλη

σχολικής

κοινότητας

έχουν

πολλές

αρνητικές εμπειρίες από τις συνελεύσεις των γονέων ή
τις

σχολικές

επιτροπές

που δεν εξασφάλισαν ένα

δημιουργικό ή παραγωγικό διάλογο. Έτσι δημιούργησαν
περισσότερη

απογοήτευση

οποιαδήποτε

συμμετοχή

Επιπλέον,

φάνηκε

να

και

στα

περιφρόνηση

κοινά

υπάρχει

του

για

σχολείου.

δυσκολία

στην

κατανόηση της «ανοιχτής ατζέντας» που προϋποθέτουν
οι ουσιαστικές συμμετοχικές δράσεις. Μερικοί γονείς
και εκπαιδευτικοί ζήτησαν να γνωρίζουν εκ των
προτέρων

τι

ακριβώς πρόκειται να συμβεί από το

ξεκίνημα του προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωσή του,
ερμηνεύοντας την προσέγγιση "από τα κάτω " ως ασαφή, μη
εφικτή ή ακόμη και ύποπτη! Στο πλαίσιο αυτό, επειδή
δεν γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν ή να αποφασίζουν από
κοινού, πολλοί ήταν απρόθυμοι να αναλάβουν ευθύνη ή
δράση.

Ο

διευθυντής

του

σχολείου

φαινόταν

πεπεισμένος ότι «οι γονείς και οι δάσκαλοι απλώς δεν
νοιάζονταν»

και

αυτή

η

πεποίθηση

φαινόταν

να

επηρεάζει την σχολική κοινότητα, περιορίζοντας της
ευκαιρίες συμμετοχής.
Ταυτόχρονα,
υπάρχουν

στις

ελληνικές

συχνά

συντονίζονται

σχολικές

πολωτικές

από

«ενεργά»

κοινότητες

συνθήκες

μέλη

που

που

συνδέονται

στενά με πολιτικά κόμματα. Είναι συνδικαλιστές ή μέλη
αυτοδιοικητικών

φορέων

που

εξυπηρετούν

μικρής

κλίμακας συμφέροντα και δημιουργούν συγκρούσεις
που

αποθαρρύνουν

το

διάλογο

για

τα

πρακτικά

προβλήματα ή την ουσία της σχολικής ζωής, γεγονός που
αποθαρρύνει με τη σειρά του τη συμμετοχή πολλών
γονέων

σε

θεσμοθετημένες

ή

προγραμματισμένες

διαδικασίες. Πρόσφατα, στην περίοδο της προσφυγικής
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κρίσης, τα σχολεία γίνονταν συχνά πεδίο πολιτικής
πόλωσης,

ακόμη και εξτρεμιστικών απόψεων, ενώ οι

συνεδριάσεις

λειτουργούσαν

ως

μηχανισμός

αντίδρασης και καταγγελίας και όχι ως χώρος δράσης
και

επίλυσης

προβλημάτων.

αντιμετωπίσαμε

τον

Στην

περίπτωσή

ευρωσκεπτικισμό

και

μας,
την

επιθετικότητα των γονέων προς το έργο λόγω της
χρηματοδότησής του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά
και

τη

συμμετοχή

εκπαιδευτικών
πρωτοβουλία
κατηγορούν

μιας

ΜΚΟ.

Ένα

αντιτίθεται

που

δεν

γενικά

τις

μέρος
σε

είναι

γονέων

οποιαδήποτε

κυβερνητική

ΜΚΟ

ότι

και

ενεργούν

και
με

κερδοσκοπικές ή πολιτικές σκοπιμότητες.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, είναι απαραίτητο να
ενισχυθεί

η

κουλτούρα

της

συμμετοχής

και

της

συνεργασίας και να αναζητηθεί το "κοινό έδαφος".
Απαιτούνται νέες πιο συμμετοχικές και δημοκρατικές
εμπειρίες

και

η

δημιουργία

νέων

ανοιχτών

και

διατομεακών "πλαισίων δράσης" απελευθερωμένων από
τους κομματικούς και πελατειακούς συσχετισμούς.
Απαιτούνται

νέες

θεωρίες,

μεθοδολογίες

και

τεχνογνωσία για την εφαρμογή πρακτικών για την
ενημέρωση, τη συμμετοχή, τη συνδημιουργία και την
επίλυση προβλημάτων στην σχολική πραγματικότητα.
Υπάρχει

ανάγκη

επανεξέτασης

των

εννοιών

της

«δημοκρατίας», της «κοινότητας», της «συμμετοχής» και της
«αυτορρύθμισης» και απαιτείται μάλλον δράση «έξω από
το

κουτί»

του

εκπαιδευτικού

συστήματος.

Διεθνή

δίκτυα όπως η Art of Hosting θα μπορούσαν να υποστηρίξουν
και να ενισχύσουν ένα δίκτυο όπως το LCP σε διεθνές
επίπεδο.
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Μια άλλη συνθήκη είναι ότι κατά τη διάρκεια του έργου
LCP αντιμετωπίσαμε δυσκολίες που ορίζονται ως
"κριτικός γραμματισμός", στην προσπάθεια
επικοινωνίας του τίτλου και της ορολογίας του έργου
στην ελληνική γλώσσα και στην πραγματικότητα του
ελληνικού σχολείου. Από την έναρξη του έργου
αντιμετωπίσαμε δυσκολίες τόσο στην ομάδα έργου όσο
και στην σχολική κοινότητα όσον αφορά τη γλωσσική
μετάφραση και την πολιτιστική προσαρμογή του
τίτλου, της ορολογίας και των βασικών εννοιών του LCP
και από την άποψη της κοινής κατανόησης μεταξύ
κοινωνικών ή ακαδημαϊκών στεγανών. Αυτό σημαίνει ότι
ήταν απαραίτητο να δημιουργηθούν χρόνος και
διαδικασίες για την εισαγωγή, μελέτη ή κατανόηση
τέτοιων εννοιών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να
δημιουργηθεί πλαίσιο για τον προσδιορισμό των
διαφόρων αφηρημένων εννοιών από τα μέλη της σχολικής
κοινότητας.
Η πραγματική ανάγκη ήταν κάπως απροσδιόριστη αλλά
προφανώς ποικίλες απαντήσεις μπορούν να βρεθούν σε
θεωρίες όπως του Paulo Freire και του κριτικού γραμματισμού.
Η διαπολιτισμική διάσταση ή επικοινωνιακή μάθηση
της φρεϊριανής θεωρίας μπορούν να εμπλουτίσουν
καθοριστικά έργα και δράσεις σαν του LCP. Ο κριτικός
γραμματισμός πηγαίνει πέρα από τη συμβατική κριτική
σκέψη, «εστιάζοντας σε θέματα που σχετίζονται με τη
δικαιοσύνη, την ισότητα και την κοινωνική
δικαιοσύνη». Στόχος του κριτικού γραμματισμού είναι
η συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας
στην παραγωγή και τη διαπραγμάτευση νοημάτων που
τους αφορούν και «προτείνεται ως παιδαγωγική
μέθοδος που κατευθύνεται από την πραγματικότητα
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ώστε να την μεταμορφώσει» (Contributions of Paulo Freire for a critical data
literacy)

Πλάνο δράσης (νέος κύκλος)
Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκε μία
συστηματική

διερεύνηση

πληροφοριών

καθώς

και

άλλων δράσεων που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, οι
οποίες

συγκλίνουν

τη

με

φιλοσοφία

και

τις

μεθοδολογίες του έργου LCP.
Γενικά, η μεθοδική αναζήτηση πληροφοριών ανέδειξε
ότι

τα

τελευταία

Ελλάδα

πολλές

χρόνια έχουν αναπτυχθεί στην

δράσεις

συμμετοχικού

και

αμοιβαία

μαθησιακού χαρακτήρα ωστόσο οι περισσότερες από
αυτές

χρειάζεται

να

έχουν

έναν

περισσότερο

πρακτικό και διαδραστικό χαρακτήρα στις ίδιες τις
σχολικές κοινότητες παρά τον θεωρητικό που έχουν
συνήθως.

Επίσης,

η έννοια της δημοκρατίας και της

συμμετοχής συχνά συγχέεται με τον εθελοντισμό αντί
να συναρτάται με την έννοια του ενεργού πολίτη και
αυτού

που

έχει

δικαίωμα

να

συμμετέχει

στη

διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε άλλες περιπτώσεις,
προγράμματα

κυβερνητικά

που

συνδέουν

τη

Δημοκρατία και την Εκπαίδευση, περιορίζονται στην
επίσκεψη μαθητών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και την
εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας του, χωρίς όμως να
ενσωματώνονται οι έννοιες της ενεργού συμμετοχής,
του

δημοκρατικού

διαλόγου,

της

ένταξης,

της

συνδημιουργίας και της συλλογικής λήψης αποφάσεων.
Ενώ

κατευθυνόμαστε

προς

την

ολοκλήρωση

του

προγράμματος LCP συνειδητοποιούμε ότι είμαστε στην
αρχή της έρευνας δράσης! Δεδομένου ότι δεν είχαμε

33
προηγούμενη εμπειρία στα σχολεία ως οργανισμός, ούτε
είχαμε

πραγματοποιήσει

εργαστήρια

με

εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, αξιολογούμε την
εμπειρία του LCP ως μία πολύτιμη αρχή για τον σχεδιασμό
και προγραμματισμό περαιτέρω δραστηριοτήτων και
έργων. Αντιλαμβανόμαστε, ακόμα περισσότερο τώρα, ότι
μέσα στις ελληνικές σχολικές κοινότητες υπάρχει μια
τεράστια

ανάγκη

δημιουργίας

και

διάδοσης

προγραμμάτων όπως το LCP, αλλά ταυτόχρονα ο τομέας, οι
μηχανισμοί, οι διαδικασίες και οι νοοτροπίες δεν
είναι ακόμα έτοιμα για κάτι τέτοιο. Παρόλο που οι
στόχοι

και

το

περιορισμένα,

εύρος
τα

των

περιστατικών

ήταν

συμπεριφοράς

που

μοτίβα

αποκαλύφθηκαν μας προσέφεραν βαθιά κατανόηση των
προκλήσεων

που

αντιμετωπίζουν

οι

σχολικές

κοινότητες στην Ελλάδα. Σε συνέχεια των συζητήσεων
και της ανταλλαγής απόψεων που πραγματοποιήθηκαν,
προσκληθήκαμε

από

διευθυντές

σχολείων

να

τους

υποστηρίξουμε με συμμετοχικές δραστηριότητες στο
Erasmus

+

και

σε

συναφή

έργα.

Είμαστε,

λοιπόν,

στη

διαδικασία σχεδιασμού νέων έργων και συνεργασιών
σε μια προσπάθεια να υλοποιήσουμε τις ακόλουθες
προτεραιότητες:
● Δημιουργία δικτύων, συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών
με φορείς άλλων σχετικών προγραμμάτων ή έργων στην
Ελλάδα (π.χ. το πρόγραμμα «Ανοιχτά σχολεία», «Σύμπραξη
για τη δημοκρατία στην εκπαίδευση» από την EUDEC
Ελλάδας κ.λπ.)
● Μεθοδολογικός σχεδιασμός έργων ή ενεργειών που να
αποσκοπεί στην οικοδόμηση μιας κοινότητας LCP μεταξύ
διάφορων

σχολικών

περιβαλλόντων,

με

βάση

την

πρωτοβουλία και τη δέσμευση του εκπαιδευτικού και
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να επιτρέπει τη συγχώνευση δράσεων με το διδακτικό
πρόγραμμα.
●

Χαρτογράφηση

δικτύων

ή

εξειδικευμένων

πλατφορμών

που

θα

συνεργατών,
μπορούσαν

να

εμπλουτίσουν ή να διευρύνουν τις ικανότητες των
μελών της σχολικής κοινότητας (π.χ. Art of Hosting-Διεθνές
δίκτυο,

Metamorfosis-ngομ

παιδαγωγική

ομάδα

Skasiarxeio,

η

πλατφόρμα 100mentors, η πρωτοβουλία Tipping Point in Education). Επίσης
το

δίκτυο

των

Ελληνικών

Βιβλιοθηκών,

το

οποίο

συντονίζει τις δράσεις σε 200+ δημόσιες βιβλιοθήκες σε
όλη την Ελλάδα, θα μπορούσε να βοηθήσει το LCP σε μια
μεθοδολογία κλιμάκωσης.
● Διευκόλυνση της ανάπτυξης τεχνογνωσίας και
εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες
ενημέρωσης, εμπλοκής και συμμετοχής ολόκληρης της
σχολικής μονάδας, ακόμη και αν υπάρχουν γλωσσικά ή
πολιτιστικά κενά.

Ανοιχτή συνάντηση με άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα στο πλαίσιο εκδήλωσης του προγράμματος LCP στην Αθήνα.
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Συμπεράσματα
Μπορεί οι προκλήσεις για να “ζούμε μαζί καλύτερα” ή για
“το χτίσιμο της ειρήνης” σε κάθε σχολική κοινότητα να
είναι ποικίλες και πολυεπίπεδες, ωστόσο οι
προτάσεις και οι δράσεις που αναδείχθηκαν, επίσημα ή
πιο οργανικά, διαμόρφωναν έναν βασικό μοτίβο.
Ακολουθώντας τις αρχές και τις μεθοδολογίες του
έργου, όπως την αρχή “learning community” σύμφωνα με την οποία “η
σχολική κοινότητα εμπλέκεται με ένα διαλογικό και
συμμετοχικό τρόπο προκειμένου να εξασφαλιστεί μία
θετική αλλαγή που έχει αξία για τους εμπλεκόμενους”,
ξεκινήσαμε από δράσεις οι οποίες ήταν σαν λευκός καμβάς
(βλέπε ACTION 1 & ACTION 2) όπου προσδιορίσαμε πού
βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Ήδη από εκείνο το
σημείο προέκυψε μία στρατηγική δραστηριοτήτων που
είχε δύο βασικούς άξονες.
Α. Συμμετοχικές και συνεργατικές δραστηριότητες
Β. Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
Επίσης αναδείχθηκε η ανάγκη να προσεγγίσουμε την
“ειρηνική συνύπαρξη” τόσο ως πρακτική όσο και σαν
λέξη, κείμενο, θεωρία.
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Το διάγραμμα των βασικών δράσεων και δραστηριοτήτων.

Αναλύοντας τα δεδομένα του πρώτου ανοιχτού
εργαστηρίου και τις συζητήσεις που προέκυψαν στα
τραπέζια, καταγράψαμε κάποιες λέξεις-κλειδιά:
Ρητορική στην εκπαίδευση - δημιουργική σκέψη μετασχηματιστική σκέψη - συμμετοχική ηγεσία συμμετοχικός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων - κριτικός
γραμματισμός. Μετά από μια συζήτηση με τους δασκάλους
που παρακολούθησαν το πρώτο εργαστήριο και μέλη
της Ένωσης Γονέων, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε μια
σειρά ανοικτών εργαστηρίων με βάση τα θέματα της
Έκθεσης Συγκομιδής. Ξεκινήσαμε την αναζήτηση
δικτύων με άλλους οργανισμούς και εμπειρογνώμονες
για να μας βοηθήσουν να εμπλουτίσουμε το
περιεχόμενο και τις εμπειρίες αυτών των συναντήσεων
προσεγγίζοντας νέες θεωρίες αλλά και πρακτικές που
προκαλούν και πειραματίζονται τόσο με τους
δασκάλους όσο και με τους γονείς καθώς και με τα παιδιά.
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Το σχολικό σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τόσο την
τυπική όσο και την άτυπη εκπαίδευση, το διδακτικό
αλλά και εξωδιδακτικό πρόγραμμα. Παράλληλα δεν
εξυπηρετεί να είναι καθορισμένος και στενός ο κύκλος
της σχολικής κοινότητας στις στεγανές σχέσεις
μαθητές-δάσκαλοι-γονείς αλλά να διευρύνεται και να
συνδιαλέγεται διαρκώς στο όρια της γειτονιάς, της
ακαδημαϊκής και ακτιβιστικής κοινότητας, των
πρωτοπόρων κ.ο.κ.

Οι αλλαγές συμβαίνουν τη στιγμή που το κάθε μέλος της
κοινότητας μπορεί να συμμετέχει για να συμβάλει στον
αυτοπροσδιορισμό της σχολικής κοινότητας, ή όταν θα
έχει βρεθεί ο τρόπος “το κάθε παιδί να έχει έναν ρόλο
στην παράσταση του σχολείου” ή όταν τα μέλη θα
εφαρμόσουν στην πράξη αξίες ή πρακτικές που θα
επιτρέπουν την ισηγορία, την πρωτοβουλία, την
επίλυση προβλημάτων κ.α.

Μάλλον η πρόκληση της καλλιέργειας της ειρήνης, τόσο
μέσα στη σχολική κοινότητα όσο και ευρύτερα, δεν θα
πρέπει να είναι κάτι “μη-πολιτικό” ή “απολίτικο”. Η
σχολική κοινότητα θα βρει τον τρόπο να λύσει ή να
αμβλύνει τις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις
εξασκούμενη διαρκώς σε όσο το δυνατόν πιο
αυθεντικές μορφές τέχνης και δημοκρατίας.
Επεξεργασία & Επιμέλεια Υλικού Έρευνας Δράσης: Μαίρη
Καρατζά
Συντελεστές έργου - Ειδικές Ευχαριστίες :
Συντονισμός Έρευνας δράσης: Μαίρη Καρατζά Designer/Σχεδιάστρια Δράσεων Κοινότητας , Ιωάννα
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