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Εισαγωγή 
Στη σημερινή κοινωνία, έρευνες δείχνουν ότι η μαθητική διαρροή στην ανώτερη 

εκπαίδευση θεωρείται σοβαρό ζήτημα, ενώ ταυτόχρονα είναι πολλοί και γνωστοί οι 

παράγοντες που οδηγούν σε μια τέτοια απόφαση. Με βάση πλούσια εμπειρικά 

δεδομένα, οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι είναι μια  πολύπλοκη 

διαδικασία που επηρεάζεται όχι μόνο από έναν παράγοντα, αλλά μάλλον από έναν 

συνδυασμό παραγόντων (Janosz et al., 2000; Lamot et al., 2013; Lyche, 2010; 

Rumberger, 2011). 

Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις – σε όλες 

τις ευρωπαϊκές χώρες – με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της δικαιοσύνης 

του εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο, τα ποσοστά διαρροής εξακολουθούν να 

είναι υψηλά, γεγονός που εξηγεί γιατί η προσπάθεια μείωσης του αριθμού των νέων 

που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση, αποτελεί έναν από τους πέντε βασικούς 

στόχους της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και την ανάπτυξη 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010). 

Είναι σαφές ότι η διαρροή στην εκπαίδευση καθορίζεται όχι μόνο από κοινωνικούς 

παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, αλλά και από την κοινότητα στην 

οποία ζει ένα άτομο, και το σχολικό περιβάλλον στο σύνολό του. Για τη μείωση των 

διαρροών στην εκπαίδευση απαιτείται μια ολιστική σχολική προσέγγιση, όπου 

συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία όλοι οι δρώντες, με έναν ολιστικό τρόπο 

σκέψης και όπου στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκονται οι μαθητές. 

Το Έργο 2SMILE υποστηρίζει ότι μια «ολιστική σχολική προσέγγιση» και ένα 
εκπαιδευτικό μοντέλο που θα βασίζεται σε μια μαθητοκεντρική και 

αποτελεσματοκεντρική προσέγγιση μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση των 
σχολικών διαρροών. Η δημοσίευση αυτή, παρουσιάζει την (πιλοτική) εφαρμογή μιας 

μαθησιακής προσέγγισης σε ευρωπαϊκές χώρες και προτάσεις για τους πολλαπλούς 

δρώντες της μαθησιακής διαδικασίας, παρέχοντάς τους μια σειρά εργαλείων που θα 

συμβάλουν και θα υποστηρίξουν μια εκπαιδευτική και, συγκεκριμένα, μια 
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μαθητοκεντρική προσέγγιση. Η δημοσίευση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλει στην 

αλλαγή του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Συστήματος, της εκπαιδευτικής εμπειρίας 
και της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

Σχετικά με το Έργο 2SMILE 

Από το 2008, παρατηρείται, σε όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, μια 
στροφή προς την εφαρμογή μιας προσέγγισης που εμβαθύνει στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Εστιάζοντας στην ανάπτυξη του σχολικού προγράμματος σπουδών, 

δίνεται έμφαση στο τι κατανοούν και αφομοιώνουν οι μαθητές με την ολοκλήρωση 

μιας μαθησιακής διαδικασίας – ανεξάρτητα από το πώς, πότε και πού 

πραγματοποιείται η μάθηση. Ακόμη και αν η προσέγγιση μαθησιακών αποτελεσμάτων 

εφαρμόζεται, μέχρι στιγμής, κυρίως στο πλαίσιο της ΕΕΚ και της Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, πολλές ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές αρχές θεωρούν ότι είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος για την αποφυγή πιθανών αναντιστοιχιών, την προώθηση 

της ενεργού μάθησης αλλά και της ενταξιακής διδασκαλίας. Με το κοινοτικό κέντρο 

πόρων 2SMILE, σκοπός είναι να ενσωματωθεί η προσέγγιση μαθησιακών 

αποτελεσμάτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, στοχεύοντας σε νέους που 

διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εγκατάλειψης (ή που το έχουν ήδη κάνει). Σε αυτούς 

συγκαταλέγονται μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, νέοι με χαμηλές 

επιδόσεις, από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, εκείνοι που δεν επωφελούνται από ένα 

τυποποιημένο εκπαιδευτικό σύστημα, νέοι που έχουν εμπλακεί σε βίαια επεισόδια ή 

παρουσιάζουν επικίνδυνες συμπεριφορές και εκείνοι που είναι γνωστοί στα 

συστήματα δικαιοσύνης ή κοινωνικής προστασίας νέων. Με την ανάπτυξη της 

θεωρίας της μαθητοκεντρικής προσέγγισης, η κεντρική πεποίθηση είναι πως πρέπει 

να γίνει μια θεμελιώδης αλλαγή προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών. 

Οι εκπαιδευτικοί θα παρέχουν ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες που μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές μέσω μιας 

διεπιστημονικής προσέγγισης. Θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν προγράμματα 
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μάθησης με μεγαλύτερη ευελιξία, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες των μαθητών 

και, επιπλέον, εφαρμόζοντας καινοτόμες και εξατομικευμένες παιδαγωγικές 

διαδικασίες και διαδικασίες αξιολόγησης. Οι μαθητές, από την άλλη πλευρά, θα 

επωφεληθούν από ένα πρόγραμμα σπουδών που θα βασίζεται στα μαθησιακά τους 

αποτελέσματα, το οποίο θα αναπτυχθεί μετά από αξιολόγηση των προφίλ τους, ώστε 

το εκπαιδευτικό περιβάλλον να είναι πιο «φιλικό προς τον χρήστη» και η ενεργός 

μάθηση να αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία. 

Εν κατακλείδι, ο θεμελιώδης στόχος αυτού του έργου είναι να προωθήσει μια 
«διερευνητική συζήτηση» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τους άμεσα εμπλεκόμενους 

φορείς, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κοινοτήτων και των σχετικών 
επαγγελματιών, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επέλθει η αλλαγή στην 
εκπαιδευτική πρακτική για να ωφεληθούν οι νέοι που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης 

εγκατάλειψης. 

Η Ολιστική Σχολική Προσέγγιση 
 

Η διαρροή στην εκπαίδευση είναι ένα πολύπλευρο φαινόμενο. Τα σχολεία πρέπει να 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι μαθητές θα 

αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες ανάπτυξής τους, ανεξάρτητα από τους 

παράγοντες που σχετίζονται με το άτομο και την οικογένεια, την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τα βιώματά τους.  Τα σχολεία θα πρέπει να 

παρέχουν ένα ασφαλές, φιλόξενο και στοργικό μαθησιακό περιβάλλον, με στόχο τη 

συμμετοχή όλων των μαθητών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, τα παιδιά έχουν τη 

δυνατότητα να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν ως ξεχωριστά άτομα και μέλη της 

κοινότητας, να αισθάνονται σημαντικά, να εκτιμώνται και να αναγνωρίζονται για τα 

ταλέντα και τις ανάγκες τους. 

 

Ωστόσο,  τα σχολεία δεν μπορούν από μόνα τους να αντιμετωπίσουν την πρόωρη 
εγκατάλειψη και το εκπαιδευτικό μειονέκτημα. Εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες, 
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εντός και εκτός του σχολείου, πρέπει να συνεργαστούν και να εφαρμόσουν τις 

προσπάθειες τους από κοινού. Το σχολείο είναι το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει η 

συνεργασία σε επίπεδο κοινότητας και απαιτείται μια «ολιστική σχολική 

προσέγγιση». Τα σχολεία πρέπει να θεωρούνται ως ένα πολυδιάστατο και 

διαδραστικό σύστημα που μπορεί να μάθει και να αλλάξει· ένας ανοικτός κόμβος 

μάθησης που παρέχει και λαμβάνει υποστήριξη από την κοινότητα. 

Η ανάπτυξη μιας «ολιστικής σχολικής προσέγγισης» για τη μείωση της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου σημαίνει ότι οι στόχοι εξάλειψης των διαρροών και οι 

στόχοι βελτίωσης των σχολικών επιδόσεων θα πρέπει να προωθούνται συστηματικά 

και συνεπώς σε όλες τις διαστάσεις της σχολικής ζωής, γεγονός που μπορεί να έχει 

αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά επιτεύγματα. Σε μια «ολιστική σχολική προσέγγιση», όλα 

τα μέλη της σχολικής κοινότητας (διευθυντές σχολείων, μεσαία διοίκηση, διδακτικό 

και μη προσωπικό, μαθητές, γονείς και οικογένειες) φέρουν ευθύνες και 

διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού μειονεκτήματος 

και την πρόληψη των διαρροών. Ολόκληρη η κοινότητα συμμετέχει σε μια συνεκτική, 

συλλογική και συνεργατική δράση για την υποστήριξη κάθε μαθητή με τον 

καταλληλότερο τρόπο. 

 

Η ιδέα του ένα «ολόκληρο σχολείο γύρω από έναν μαθητή» έχει ως σκοπό τη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων και των συμπεριφορών των μαθητών, 

αλλά και την υποστήριξη της συναισθηματικής, κοινωνικής και ψυχολογικής τους 

ευημερίας.  

  

Μια «ολιστική σχολική προσέγγιση» συνεπάγεται επίσης μια διατομεακή προσέγγιση 

και ισχυρότερη συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων φορέων (κοινωνικές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες για νέους, εργαζόμενοι φροντίδας, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, 

λογοθεραπευτές, ειδικοί προσανατολισμού, τοπικές αρχές, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, 

ενώσεις, εθελοντές κ.λπ.) και την κοινότητα γενικότερα, για την αντιμετώπιση 

ζητημάτων για τα οποία τα σχολεία δεν διαθέτουν (και δεν μπορούν να διαθέτουν) 
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τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη. Η έννοια της «ολιστικής σχολικής προσέγγισης» 

επιτρέπει την εξέταση ολόκληρου του συστήματος των δρώντων, και των μεταξύ 

τους σχέσεων, μέσα και γύρω από τα σχολεία, αναγνωρίζοντας ότι κάθε 

εμπλεκόμενο μέρος πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο του στην υποστήριξη του 

εκπαιδευτικού ταξιδιού των μαθητών και την καλλιέργεια της μαθησιακής τους 

εμπειρίας. 

 

Στόχος της έρευνας ήταν η εφαρμογή της «ολιστικής σχολικής προσέγγισης» σε 

σχολεία από 7 τοπικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν μαζική φτώχεια, 

μετανάστευση γονέων, εισροή μεταναστών, κουλτούρα συμμοριών και βίαιες 

συμπεριφορές. Στο επίκεντρο αυτής της μελέτης περιλαμβάνονται μειονεκτούντες 

μαθητές, που παρακολουθούν υποχρεωτική εκπαίδευση στην Πορτογαλία, την 

Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία και την 

Ελλάδα.  

 

Η Μαθητοκεντρική Διδασκαλία 
Η Μαθητοκεντρική Διδασκαλία βασίζεται στη φιλοσοφία ότι οι μαθητές βρίσκονται 

στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους 

μαθητές να διαμορφώνουν τα δικά τους μαθησιακά μονοπάτια και τους μεταθέτει 

την ευθύνη ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εμπειρία 
της Μαθητοκεντρικής Διδασκαλίας δεν είναι παθητική, καθώς βασίζεται στην 
προϋπόθεση ότι «η παθητικότητα των μαθητών δεν υποστηρίζει ούτε ενισχύει τη 

μάθηση, αντιθέτως η «ενεργός μάθηση» είναι που βοηθά τους μαθητές να 
μαθαίνουν από μόνοι τους» (MacHemer και Crawford, 2007, σ. 11). Η έννοια της 

μαθητοκεντρικής διδασκαλίας αναπτύχθηκε ήδη από το 1905 από τον Hayward και το 

1956 εμφανίζεται στο έργο του Dewey (O'Sullivan 2003). Στις μαθητοκεντρικές τάξεις, 

μεγάλο μέρος της θεωρίας της κοινωνικής μάθησης και των εκπαιδευτικών 

πεποιθήσεων του John Dewey παρατηρούνται στην πράξη. Ο Dewey έβλεπε την τάξη 

ως μια κοινωνική οντότητα, όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν και να λύσουν τα 
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προβλήματα τους μαζί ως κοινότητα. Στις τάξεις αυτές, τα παιδιά θεωρούνται 

ανεξάρτητα άτομα και αναλαμβάνουν δράση, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους μέσα 

από την προσωπική τους προσπάθεια, αντί να λαμβάνουν έτοιμες γνώσεις από τους 

εκπαιδευτικούς και να διδάσκονται μέσω δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε 

εκπαιδευτικούς (Schiro, 2013). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της 

πράξης και επιλύνουν προβλήματα μέσω πρακτικών προσεγγίσεων. Κατά τον 

σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδρομής, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών και να ενσωματώνονται αντίστοιχα τα προγράμματα 

σπουδών, δίνοντας έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία. 

Στην εκπαιδευτική εμπειρία περιλαμβάνονται η πνευματική, κοινωνική, 
συναισθηματική, σωματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, όχι μόνο η 

ακαδημαϊκή (Schiro, 2013). Ο Carl Rogers, ο πατέρας της πελατοκεντρικής 

συμβουλευτικής, επέκτεινε αυτή την προσέγγιση σε μια ευρύτερη θεωρία της 

εκπαίδευσης (Burnard 1999; Rogoff 1999). Στο βιβλίο του «Freedom to Learn for the 

80s», περιγράφει τη μετατόπιση της εξουσίας από τον έμπειρο δάσκαλο στον μαθητή, 

οδηγούμενος από την ανάγκη για αλλαγή του παραδοσιακού περιβάλλοντος, όπου 

σε αυτή την «εκπαιδευτική ατμόσφαιρα, οι μαθητές καταλήγουν παθητικοί, απαθείς 

και βαριεστημένοι.» Επεσήμανε πως οι μαθητές προτιμούσαν μαθησιακά 

περιβάλλοντα στα οποία συμμετείχαν σε δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης και 

διδασκαλίας από ομότιμους, διεξάγοντας τις δικές τους έρευνες και ομιλίες στην 

τάξη, που απαιτούσαν σύνθετη σκέψη. Σε τέτοια περιβάλλοντα, οι δάσκαλοι 

λειτουργούν περισσότερο ως διαμεσολαβητές της μάθησης. Η έκφραση 

«μαθητοκεντρική διδασκαλία» συνδέθηκε επίσης με το έργο του Piaget και πιο 

πρόσφατα με τον Malcolm Knowles (Burnard 1999). Η μαθητοκεντρική διδασκαλία 

πηγάζει από τη θεωρία της κονστρουκτιβιστικής μάθησης, κατά την οποία οι μαθητές 

«δομούν» τη γνώση μόνοι τους και η μάθηση επιτυγχάνεται με την κατασκευή 

νοήματος. Η διδασκαλία, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, περιλαμβάνει λεξιλόγιο που 

χρησιμοποιείται για να επηρεάσει την ίδια τη μάθηση. Οι άνθρωποι μιλούν στον εαυτό 

τους καθώς μαθαίνουν - η γλώσσα και η μάθηση είναι άρρηκτα συνυφασμένες. Η 
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μάθηση εξαρτάται επίσης από τα συμφραζόμενα, καθώς οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν 

μέσα από μεμονωμένα γεγονότα και θεωρίες και ξεχωριστά από τα βιώματά τους. 

Αντιθέτως, μαθαίνουν βάσει όσων γνωρίζουν, βάσει των πεποιθήσεών, των 

προκαταλήψεων και των φόβων τους. Σε αντίθεση με τη γνωστική θεωρία, η μάθηση 

είναι μια ενεργή διαδικασία που απαιτεί από τους μαθητές να χρησιμοποιούν τις 

αισθήσεις τους και να παράγουν νόημα μέσα από αυτές. Είναι επίσης μια κοινωνική 

δραστηριότητα, που ενθαρρύνεται μέσω των αλληλεπιδράσεων με συνομήλικους, 

εκπαιδευτικούς και άλλους. Ακόμη, η μάθηση επιτυγχάνεται με την πάροδο του 

χρόνου, γεγονός που σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει κατά καιρούς να αναθεωρούν 

τις γνώσεις που έχουν δομήσει και να τις ενισχύουν με νέες εμπειρίες. 

Η μαθητοκεντρική διδασκαλία αντιπροσωπεύει μια αλλαγή παραδείγματος από τις 
παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνουν οι μαθητές, αντί για τον τρόπο που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί. Τα 

διαφορετικά μοντέλα διδασκαλίας μας ωθούν να θέσουμε το ερώτημα: «Πώς μπορώ 

να βελτιώσω την εμπειρία της μάθησης για τους μαθητές μου;» αντί για την 

ερώτηση: «Πώς μπορώ να βελτιώσω τη διδασκαλία μου;»  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών φαίνεται να έχει αναπτύξει τον πιο λεπτομερή 

κατάλογο του τι συνιστά μαθητοκεντρική διδασκαλία. Τονίζει:  

• τη σημασία της ανατροφοδότησης για τη πρόοδο των μαθητών·  

• το δικαίωμα των μαθητών να αποφασίζουν σχετικά με το περιεχόμενο του 
προγράμματος σπουδών·  

• τις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης·  

• τη χρήση επιτροπών για την αξιολόγηση των ποιοτικών αποτελεσμάτων·  

• τη χρήση διδακτικών μονάδων· 

• την αναγνώριση προηγούμενης γνώσης·  

• τη σημασία της ομαδικής εργασίας·  

• τη χρήση έργων·  

• τις διάφορες μορφές αξιολόγησης, προσομοίωσης και έρευνας·  

• τη συνεργασία βιβλιοθηκάριων και εκπαιδευτικών·  
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• τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.  

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει πρακτική εφαρμογή της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας 

στην τάξη που θα περιλαμβάνει πολλά από τα ακόλουθα στοιχεία:  

• μάθηση βάσει προβλημάτων·  

• ομαδικές εργασίες·  

• ενεργό μαθητοκεντρική διδασκαλία·  

• μάθηση βάσει πόρων·  

• μεθόδους υποθέσεων, παιχνίδια ρόλων, εργαστήρια στην τάξη, ομαδικές 
παρουσιάσεις·  

• περιβάλλον τηλεδιάσκεψης, ιδίως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση·  

• ομαδικές εργασίες για να μάθουν οι μαθητές να δρουν ομαδικά, να εντοπίζουν και να 
καλύπτουν κενά στις γνώσεις τους.  

Η μαθητοκεντρική διδασκαλία αποτελεί μαθησιακή προσέγγιση και, πάνω απ’ όλα, 

μοντέλο που στοχεύει στη μετατόπιση του εκπαιδευτικού παραδείγματος μέσω της 

αλλαγής, τόσο σε πολιτισμικό όσο και σε επίπεδο νοοτροπίας. Με την 
μαθητοκεντρική διδασκαλία και τη προσέγγιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι 

μαθητές εκλαμβάνονται ως ενεργοί συμμετέχοντες στη διαδικασία της μάθησης, 
καλλιεργώντας μεταβιβάσιμες δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η κριτική 

σκέψη και η αντανακλαστική σκέψη. 

Εφαρμογή της Ολιστικής Σχολικής Προσέγγισης  
 

Προκειμένου να επιτευχθεί η κύρια προϋπόθεση του 2SMILE – μια «ολιστική σχολική 
προσέγγιση», ένα εκπαιδευτικό μοντέλο με επίκεντρο τους μαθητές και μια 
μαθησιακή προσέγγιση βάσει των αποτελεσμάτων θα συμβάλουν στη μείωση των 

σχολικών διαρροών – ένας πιλοτικός «χάρτης» για τις τοπικές κοινότητες βρίσκεται 

σε εξέλιξη: στόχος είναι οι μειονεκτούντες μαθητές να μετατραπούν σε ενεργούς 

πολίτες της κοινότητας. Αυτό συνεπάγεται τη συνεργασία των τοπικών σχολικών 

αρχών, των σχολείων, των εκπαιδευτικών, των παιδιών, των νέων, των μελών της 

κοινότητας και των οικογενειών τους. Για κάθε μία από αυτές τις ομάδες, ξεχωριστά, 
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υπάρχει αφθονία πόρων και βέλτιστων πρακτικών. Η συνεργασία στο πλαίσιο του 

2SMILE προτείνει μια ολιστική προσέγγιση που θα ενώσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

για τη βελτίωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αυτό συνήθως γίνεται με μια 

προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, στην οποία συμμετέχουν προγραμματιστές 

προγραμμάτων σπουδών και ειδικοί σε επίπεδο υπουργείου, χωρίς πραγματική 

συμμετοχή από δασκάλους, οικογένειες, κοινότητες και – το σημαντικότερο – 

μαθητές. Το σχέδιό μας αμφισβητεί αυτή την προσέγγιση, καθώς κρίνεται ως 

αντιπαραγωγική. 

 

Υπό αυτή την έννοια,  κύριος στόχος της έρευνας στο πλαίσιο του 2SMILE είναι η 

πιλοτική εφαρμογή της «ολιστικής σχολικής προσέγγισης» σε σχολεία έξι τοπικών 

κοινοτήτων που αντιμετωπίζουν τεράστια φτώχεια, μετανάστευση γονέων, εισροή 

μεταναστών, συμμορίες και βίαιες συμπεριφορές. Στο επίκεντρο αυτής της μελέτης 

βρίσκονται οι μειονεκτούντες μαθητές, που παρακολουθούν υποχρεωτική 

εκπαίδευση στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο, τη Φινλανδία και την Ελλάδα.  

 

Από τη θεωρία στην πράξη 
 

Προκειμένου να εφαρμοστεί η «ολιστική σχολική προσέγγιση» στις έξι χώρες 

εταίρους, κατά την τελευταία τριετία της εφαρμογής του 2SMILE, αναπτύχθηκε ένα 

Εγχειρίδιο εκμάθησης – ένα εργαλείο για εκπαιδευτικούς που βασίζεται στην 

μαθητοκεντρική προσέγγιση και στη προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα. Το 

Εγχειρίδιο εκμάθησης περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που θα 

συμβάλλουν στην προσαρμογή των πρακτικών και των μοντέλων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων στα τοπικά 

πλαίσια. Το εργαλείο αυτό αναπτύχθηκε με τη συμβολή βασικών δρώντων του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Αφορά στον τρόπο προσαρμογής των εθνικών 

προγραμμάτων σπουδών κάθε χώρας εταίρου, ενσωματώνοντας τις βασικές αρχές 
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ενός εκπαιδευτικού μοντέλου που βασίζεται στην μαθητοκεντρική προσέγγιση και 

στη προσέγγιση με βάση τα αποτελέσματα.  

 

Το Εγχειρίδιο εκμάθησης παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για το επόμενο βήμα 

του έργου: το Σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών. Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί 

να μπορέσουν να εφαρμόσουν ένα σύνολο εκπαιδευτικών θεωριών, με 

συγκεκριμένες μεθοδολογίες και εργαλεία, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

στα σχολεία τους, το σεμινάριο χωρίστηκε σε τρεις ενότητες: 1. Θεωρία και 

πρακτική της Μαθητοκεντρικής Διδασκαλίας· 2: Προσαρμογή των εθνικών 

προγραμμάτων σπουδών στην έννοια της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας· 3: 

Εφαρμογή της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας σε μια τάξη ή μια ομάδα παιδιών. Στο 

σεμινάριο συμμετείχαν 23 εκπαιδευτικοί από τις χώρες εταίρους. 

 

Τέλος, το Εγχειρίδιο εκμάθησης ενθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς να 

ακολουθήσουν μια «ολιστική σχολική προσέγγιση». Η πιλοτική εφαρμογή της 

μαθητοκεντρικής προσέγγισης και της προσέγγισης με βάση τα αποτελέσματα 

ξεκινά.  

 

Πιλοτική Εφαρμογή στις Αίθουσες Διδασκαλίας 
 
Εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 6 ευρωπαϊκές χώρες εταίρους με τη συμμετοχή 23 

εκπαιδευτικών. Ορισμένοι από αυτούς ακολουθούσαν ήδη τη μαθητοκεντρική 

προσέγγιση, στο πλαίσιο της μεθοδολογίας ή με συγκεκριμένα εργαλεία και 

δραστηριότητες από τη μεθοδολογία.  

 

Ποιοι είναι οι μαθητές   
Η πλειοψηφία των μαθητών που συμμετείχαν σε αυτή την πιλοτική εφαρμογή ήταν 

μειονεκτούντες μαθητές (περίπου 280) με διαταραχές ελλειμματικής προσοχής, 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ιστορικό επαναλήψεων και μαθησιακές δυσκολίες 
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(όπως γραφή, ανάγνωση). Υπήρχαν επίσης μαθητές με μικρή υποστήριξη από τα 

σπίτια τους, μετανάστες ή μέλη της κοινότητας των Ρομά (στη Ρουμανία) και 

ορισμένοι ανήλικοι παραβάτες. Μαθητές από μεσαίες οικογένειες, με καλή 

οικονομική κατάσταση και θετικά μαθησιακά αποτελέσματα εντάχθηκαν επίσης στο 

πιλοτικό πρόγραμμα. Όλοι οι μαθητές ήταν ηλικίας μεταξύ 6 και 18 ετών. 

Μεθοδολογία 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν με την εξατομικευμένη αξιολόγηση των 
μαθησιακών δυσκολιών για να κατανοήσουν καλύτερα και να προσδιορίσουν τις 

ανάγκες του κάθε μαθητή. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες όπως το οικογενειακό 

υπόβαθρο, τα χόμπι, η γνώμη για το σχολείο, οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους 

αλλά και με τους εκπαιδευτικούς και πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες 

ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και ισχυρές και αδύναμες προσωπικές 

δεξιότητες. Σε κάθε σχολείο, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία από το έργο προκειμένου 

να κατασκευαστούν τα προφίλ των μαθητών. Στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο, οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν ότι ήδη χρησιμοποιούσαν 

ορισμένες από αυτές τις μεθοδολογίες – ή παρόμοιες, χρησιμοποιώντας την ίδια 

αρχική διάγνωση του μαθητή.  

Αφού δημιούργησαν ένα  ατομικό προφίλ  για κάθε μαθητή, οι εκπαιδευτικοί 

ξεκίνησαν τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών. Στην Ελλάδα, 

δημιουργήθηκε ένα εξατομικευμένο πλάνο για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Στην 

Ιστορία και στα Αγγλικά, για παράδειγμα, μειώθηκε το περιεχόμενο και δόθηκε 

προσοχή στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Δόθηκε σε κάθε μαθητή η 

δυνατότητα να ζητήσει μια εβδομαδιαία συνάντηση, εάν το επιθυμούσε. Στην 

Πορτογαλία, αναπτύχθηκε επίσης ένα εξατομικευμένο σχέδιο ανά μάθημα και τάξη· 

ένας επιπλέον εκπαιδευτικός ήταν διαθέσιμος για ατομική υποστήριξη, εάν 

χρειαζόταν. Σε τάξεις όπου οι μαθητές είχαν πολλαπλά προβλήματα συμπεριφοράς, 

οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν την εφαρμογή θετικής ενίσχυσης, να μιλήσουν ατομικά 

έξω από την αίθουσα και να έρθουν σε επαφή με τους γονείς του εν λόγω μαθητή, 

εκπαιδευτικούς ή/και την επιτροπή προστασίας παιδιών. Στην Ιρλανδία, 
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δημιουργήθηκαν μεμονωμένα πλάνα για μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο, με τους 

εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Στην Ελλάδα, 

δημιουργήθηκαν χρονοδιαγράμματα με καθορισμένο σύνολο αποτελεσμάτων και 

εφαρμόστηκαν ορισμένες μικρές αλλαγές για να βοηθηθούν οι μαθητές κατά τη 

διάρκεια αυτής της πιλοτικής εφαρμογής: για παράδειγμα, έγιναν αλλαγές στη θέση 

των μαθητών στην τάξη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μαθητές του σχολείου είχαν 

αποκλειστεί μόνιμα ή διατρέχαν κίνδυνο αποκλεισμού. Ως εκ τούτου, το ατομικό 

πλάνο ήταν απαραίτητο για να τεθούν τα συμφέροντα και τα κίνητρα του μαθητή στο 

επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. Στην Ιταλία, στους μαθητές περιλαμβάνονται 

από τη μία πλευρά, άτομα άνω των 16 ετών που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική 

εκπαίδευση· από την άλλη, αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι μετά τον κύκλο του 

αλφαβητισμού, δηλαδή τα πρώτα πέντε χρόνια εκπαίδευσης, παρακολουθούν την 

πρώτη διδακτική περίοδο που τους επιτρέπει να αποκτήσουν το απαραίτητο δίπλωμα 

για να μπουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

 

Οικογένεια και Κοινότητα 
Στο πλαίσιο μιας ολιστικής διαδικασίας, οι οικογένειες και οι κοινότητες συμμετείχαν 

μέσω συνεντεύξεων για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους μαθητές και το 

νοικοκυριό τους, τα χαρακτηριστικά της οικογένειας, τα χόμπι τους και το επίπεδο 

δέσμευσης της οικογένειας να βοηθήσει και να συνεργαστεί όταν είναι απαραίτητο. 

Αυτό σημαίνει ότι, αυτό που γίνεται στο σχολείο, γίνεται και «στο σπίτι». Οι 

εκπαιδευτικοί – σύμφωνα με την μαθητοκεντρική προσέγγιση – αναζητούσαν 

περισσότερες ατομικές πληροφορίες για να αξιολογήσουν αδύναμα και ισχυρά 

σημεία προκειμένου να κατασκευάσουν ένα ατομικό σχέδιο μάθησης. 

Στην Ελλάδα, όλοι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν με την οικογένεια 

κάθε μαθητή για να συζητήσουν τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για τη στήριξη 

του παιδιού τους. Η προσπάθεια ανάπτυξης μιας ισχυρής σχέσης μεταξύ των γονέων 

και του σχολείου είχε θετικό αποτέλεσμα: εκπαιδευτικοί και γονείς ένωσαν τις 

δυνάμεις τους για να διασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά έλαβαν βοήθεια, επίβλεψη ή 
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παρακολούθηση, κάθε φορά που αυτό ήταν απαραίτητο. Στην Ιρλανδία, οι 

οικογένειες αντιλήφθηκαν ότι έγινε μια δραστήρια προσέγγιση για την καλύτερη 

συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων των παιδιών τους, παράλληλα με την ένταξη 

στην κοινότητα. Στην Πορτογαλία, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, όλοι οι γονείς 

και οι κηδεμόνες κλήθηκαν σε μια συνάντηση στο σχολείο, για να εξοικειωθούν 

καλύτερα με τις πρωτοβουλίες που προσφέρονται ή προωθούνται κατά τη διάρκεια 

αυτής της πιλοτικής εφαρμογής: για παράδειγμα, ένα κοινωνικό κατάστημα που θα 

βοηθήσει τη σχολική κοινότητα με ερωτήσεις που σχετίζονται με το ρουχισμό. Στη 

Ρουμανία, υπήρχαν πολλοί τύποι οικογενειών με διάφορες υλικές και 

συναισθηματικές ανάγκες. Δουλεύοντας διαδικτυακά και εκτός διαδικτύου, όλοι οι 

γονείς εξέλαβαν τις δραστηριότητες και την εγγύτητα στο σχολείο ως ευκαιρία για 

να συνεργαστούν με το σχολείο των παιδιών τους. 

 

Αποτελέσματα 
Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο για τη 

μάθηση, βελτίωσαν τα ακαδημαϊκά τους αποτελέσματα και τις συμπεριφορές τους, 

ενώ επιτεύχθηκαν οι στόχοι των τάξεων. Τα μεμονωμένα σχέδια και οι 

δραστηριότητες υλοποιήθηκαν τόσο offline όσο και online (με την έναρξη του Covid-

19) και η ευρύτερη ανατροφοδότηση από μαθητές, δασκάλους και γονείς ήταν πολύ 

θετική. Οι μεγαλύτερες αλλαγές παρατηρήθηκαν στις σχέσεις μεταξύ των δρώντων 

που περιβάλλουν την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Όπως αναφέρει ένας Έλληνας εκπαιδευτικός, πιθανώς η θέσπιση ενός ατομικού 

σχεδίου να προσθέτει αξία στην κατανόηση της συμπεριφοράς του μαθητή. Ο 

εκπαιδευτικός έδωσε προσοχή σε μικρές λεπτομέρειες σχετικά με την ατομική 

συμπεριφορά και στάση («Όταν είναι μόνη της, δίνει αρκετή προσοχή. Όταν είναι μαζί 

έστω και με ένα ακόμη παιδί, της αρέσει να διασκεδάζει, να τραγουδάει »). Στην 

Πορτογαλία, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές που απέτυχαν σε ορισμένους από τους 

στόχους ήταν εκείνοι με προβλήματα προσοχής· διαφορετικά οι στόχοι 

επιτεύχθηκαν. Στη Ρουμανία, παρατηρήθηκε ότι η σχέση μεταξύ μαθητών και 
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εκπαιδευτικών είχε επίσης βελτιωθεί επειδή οι μαθητές ένιωθαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

ήταν πιο αφοσιωμένοι και πιο κοντά τους («οι μαθητές συμμετείχαν περισσότερο στην 

τάξη όταν συνειδητοποίησαν ότι οι εκπαιδευτικοί νοιάζονταν για την πρόοδό τους»).  

Στην Ιρλανδία, η μελέτη επέδειξε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας συγκεκριμένος 

χώρος/αίθουσα όπου οι μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) θα 

αισθάνονται άνετα και θα μαθαίνουν σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό προς τις ανάγκες 

τους, όσον αφορά το υλικό και το ανθρώπινο δυναμικό.  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή η μεθοδολογία εφαρμόζεται εδώ και καιρό και οι 

μαθητές συνηθίζουν σε αυτόν τον τρόπο εργασίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για 

την εκπαίδευσή τους· οι εκπαιδευτικοί απαντούν στις ανάγκες των μαθητών με πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος, στην Ιταλία, όπου οι μαθητές ήταν ενήλικες και με 

μεγάλα ποσοστά σχολικών διαρροών, η πρακτική μιας πειθαρχικής προσέγγισης ήταν 

θεμελιώδης για να παροτρυνθεί η δέσμευση και η ευθύνη του μαθητή προς το έργο.  

 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 
Η πανδημία του Covid-19 δημιούργησε τεράστιες προκλήσεις καθιστώντας τη 

διαδικασία υλοποίησης του έργου πιο περίπλοκη για ορισμένες από τις χώρες 

εταίρους. Τα σχολεία που χρησιμοποιούσαν ήδη την μαθητοκεντρική προσέγγιση 

είχαν τα κατάλληλα εργαλεία για την εφαρμογή μια νέας μαθησιακής διαδικασίας 

υπό αυτές τις συνθήκες (π.χ. σχολείο από το σπίτι) λόγω του Covid-19, 

δημιουργώντας αναπόφευκτα ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των γονέων και του 

σχολείου. Ωστόσο, τα σχολεία αντιμετώπισαν άλλα προβλήματα: υπήρχαν μαθητές – 

ειδικά από πιο ευάλωτες οικογένειες (μαθητές Ρομά στη Ρουμανία ή μειονεκτούσες 

οικογένειες στην Πορτογαλία) – χωρίς τηλέφωνα, χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο ή 

έναν μόνο υπολογιστή για ολόκληρη την οικογένεια. Για αυτούς τους μαθητές, ήταν 

εξαιρετικά αποθαρρυντικός παράγοντας, καθώς δεν ήταν πλέον σε θέση να 

συνεργαστούν με τους δασκάλους τους. Πολλοί γονείς δεν είχαν πρόσβαση στο 

ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ή/και δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία μέσω 

τηλεφώνου. Η πανδημία ήταν ένα τεράστιο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της 
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κοινοτικής πλευράς αυτού του έργου.  Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου αυτά τα 

προβλήματα δεν αποτέλεσαν εμπόδιο, οι διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις παρείχαν 

περισσότερες ευκαιρίες και ορισμένοι μαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ καλά, με 

υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και προσοχής. Στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, ένας 

εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένο τεχνολογικό σύστημα (ένα σύστημα 

που ονομάζεται VSware) για να επικοινωνήσει με τους γονείς ή τους κηδεμόνες, το 

οποίο αποδείχθηκε αποτελεσματικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παρόλο που ο 

αντίκτυπος της πιλοτικής εφαρμογής ήταν θετικός, οι συμμετέχοντες κατέληξαν ότι 

τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα εάν η «ηλεκτρονική μορφή» γινόταν 

αναπόφευκτη.  

 

Συζήτηση 
Μετά την πιλοτική εφαρμογή στις τάξεις, όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε 

να αποφέρει πολλά οφέλη. Στην αρχή παρουσιάστηκαν δυσκολίες λόγω του 

σχεδιασμού και της γραφειοκρατίας – όσον αφορά την ανάλυση δεδομένων, τις 

έρευνες και τις συνεντεύξεις.  Επίσης, για ορισμένους εκπαιδευτικούς, ήταν ένας 

εντελώς νέος και διαφορετικός τρόπος εργασίας.  

Όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας 

συμφώνησαν για την αξία της, προς όφελος τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των 

μαθητών. Στην πραγματικότητα, η τοποθέτηση των μαθητών στο επίκεντρο της 

ολιστικής σχολικής προσέγγισης μπορεί να αποτελέσει κίνητρο και για τους δύο. Οι 

εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι εργάζονταν πιο αποτελεσματικά βάσει των 

συγκεκριμένων ατομικών αναγκών, με τα κατάλληλα εργαλεία και δραστηριότητες.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πιο θετικά εφόσον οι μαθητές και οι οικογένειές τους 

αναγνωρίσουν ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται για την καλύτερη κατανόηση των 

ίδιων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο σχεδιασμό των τάξεων και 

στην ατομική εξέλιξη του κάθε μαθητή. Οι μαθητές, από την άλλη πλευρά, 
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βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου νιώθουν άνετα και αναγνωρίζουν την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολείων για την κάλυψη των αναγκών τους.   

 

Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί ήταν ικανοποιημένοι με το έργο και πρόθυμοι να 

χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές του στο μέλλον και χωρίς περιορισμούς (online). 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί θεώρησαν επίσης ότι είχαν τεράστιο αντίκτυπο σε 

συγκεκριμένους μαθητές παρέχοντάς τους υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ειδικές 

τους ανάγκες. 

Παρά την πρόσθετη εργασία – στην αρχή της διαδικασίας, που σχετίζεται με τη 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους μαθητές, τις μαθησιακές τους διαδικασίες, 

τις οικογένειές τους – οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι ένας καλός σχεδιασμός 

της μαθησιακής διαδικασίας μπορεί να μεγιστοποιήσει την επιτυχία στην τάξη.  

Τα μαθήματα έγιναν πιο περιεκτικά, μέσα σε μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και 

ένταξης, με χώρο για την διαφορετικότητα και, ταυτόχρονα, με καλύτερη κατανόηση 

των ειδικών αναγκών των μαθητών. Είναι επιτακτική η ανάγκη να επισημανθεί ότι η 

επιτυχία του προγράμματος είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ μαθητών, 

οικογενειών, σχολικών μελών και κοινοτήτων. Αυτή είναι η πραγματική εφαρμογή 

της «ολιστικής σχολικής προσέγγισης».  
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Προτάσεις 
 
Προκειμένου να συμβάλουμε στην αλλαγή του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού 

Συστήματος, στην εκπαιδευτική εμπειρία και στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία, 

προτείνουμε μερικές ιδέες που μπορεί να εμπνεύσουν τους διάφορους δρώντες της 

μαθησιακής διαδικασίας, παρέχοντάς τους μια σειρά εργαλείων που θα συμβάλουν 

και θα υποστηρίξουν μια «ολιστική σχολική προσέγγιση».  

Σκοπός αυτής της δημοσίευσης είναι να προσφέρει μια σειρά προτάσεων για τα 

σχολεία, τους γονείς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, προκειμένου να 

αλλάξει η εστίαση στα σχολεία, τοποθετώντας τον μαθητή – τις ικανότητες, τα 

ενδιαφέροντα, το υπόβαθρο, τις προοπτικές του – στο επίκεντρο. Προκειμένου να 

επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού, να βελτιωθούν οι 

επιμέρους μαθησιακές διαδικασίες και εμπειρίες, με στόχο τη σχολική συμμετοχή 

που θα συμβάλει στη μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών, των πρόωρων 

σχολικών διαρροών και των χαμηλών επιδόσεων.   

Οι προτάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα προηγούμενων δημοσιεύσεων του έργου και 

αποσκοπούν στην χάραξη μιας πορείας που θα καθιερώσει την Προσέγγιση 

Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό τη στήριξη 

των νέων που κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση ή που το έχουν ήδη 

κάνει.  

Στις επόμενες σελίδες, θα παρουσιαστούν τρεις εργαλειοθήκες που στοχεύουν στο 

εξής κοινό: υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικοί και λοιποί επαγγελματίες, 

γονείς και μέλη της κοινότητας. 
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Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής  

Βασικά μηνύματα 
• Οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. 

• Τα προγράμματα διδασκαλίας πρέπει να είναι ευέλικτα και περιεκτικά όσον 
αφορά τις ανάγκες των μαθητών. 

• Η διαδικασία της διδασκαλίας θα πρέπει να επικεντρώνεται στους μαθητές και 
όχι στους εκπαιδευτικούς. 

• Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
περιλαμβάνουν μεμονωμένες εμπειρίες και μια προσέγγιση βάσει προβλημάτων. 

• Οι μαθητές θα πρέπει να συμμετέχουν στις αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο 
του προγράμματος σπουδών. 

• Θα πρέπει να εισαχθούν στη μαθησιακή διαδικασία, επιτροπές για την αξιολόγηση 
των ποιοτικών αποτελεσμάτων και της χρήσης των διδακτικών μονάδων. 

• Η αξιολόγηση των κριτηρίων θα πρέπει να συσχετίζεται με τα μαθησιακά 
αποτελέσματα και να εξετάζει διαφορετικές πτυχές της γνώσης και της μάθησης, 
όπως για παράδειγμα, την επικοινωνία, την ανάγνωση, τη γραφή, τον υπολογισμό, 

την επίλυση προβλημάτων, αλλά και τις προσωπικές στάσεις και αξίες.  

 

Πρακτικές υποδείξεις 
• Εφαρμόστε αλλαγές και καινοτομίες στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, 

στους εκπαιδευτικούς φορείς και στο σύστημα σπουδών. 

• Καθιερώστε μια μαθησιακή διαδικασία βασισμένη στα μαθησιακά αποτελέσματα, 
τα οποία θα επικεντρώνονται στις δεξιότητες που επιτυγχάνουν οι μαθητές και 

όχι στο περιεχόμενο ή τα μαθήματα. 

• Ενθαρρύνετε την ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσω συνεργατικών και 
ουσιαστικών δραστηριοτήτων. 

• Ενθαρρύνετε την ενεργή συμμετοχή των γονέων μέσω συνεργατικών και 
ουσιαστικών διαβουλεύσεων. 

• Οργανώστε ένα πρόγραμμα σπουδών με περιεχόμενο και δραστηριότητες βάσει 
θεμάτων που είναι σημαντικά για τους μαθητές. 
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• Δώστε στους μαθητές αρκετό χρόνο για να ενσωματώσουν και να αφομοιώσουν 
τις πληροφορίες ώστε συνδέσουν τις νέες τους γνώσεις με την πραγματική ζωή. 

• Αναγνωρίστε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στη μαθησιακή 
διαδικασία για να τους δώσετε κίνητρο. 

• Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε προγράμματα 
προσωπικής ανάπτυξης, ανταλλαγή ιδεών και συζητήσεις σχετικά με τον 

πρόσθετο φόρτο εργασίας.  

• Βελτιώστε τα σχολεία με καινοτόμα και παιδαγωγικά εργαλεία. 

• Ενδυναμώστε τους διευθυντές των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς και λοιπούς 
επαγγελματίες σχετικά με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στην τάξη. 
 

Οφέλη 
Με τη συμμετοχή όλων των μερών για την επίτευξη των κοινών στόχων, ενισχύονται οι 
πιθανότητες επιτυχίας στα Εκπαιδευτικά Συστήματα: για τα σχολεία, για τους 

εκπαιδευτικούς, για τις οικογένειες αλλά, πάνω απ' όλα, για τους μαθητές. Η δέσμευση 

των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων (ή των νόμιμων κηδεμόνων) όσον 
αφορά τη μαθησιακή διαδικασία, τους επιτρέπει να αναπτύξουν μια αίσθηση ιδιοκτησίας, 

συμμετοχής και ταύτισης με όλες τις διαδικασίες και τα καθιερωμένα αποτελέσματα. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η κινητοποίηση από όλες τις πλευρές, δημιουργώντας 

θετική επιρροή στις συμπεριφορές των μαθητών, τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα και 
την ευημερία τους. Η βέβαιη συμμετοχή των μαθητών συμβάλλει στη μείωση των 

επικίνδυνων συμπεριφορών, των ποσοστών πρόωρης σχολικής διαρροής και των 
χαμηλών επιδόσεων, και έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι, 

εξασφαλίζεται μια υγιής εμπειρία για κάθε μαθητή.  

 

Προκλήσεις 
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, χρησιμοποιείται ένας δομικός τρόπος μάθησης και 
διδασκαλίας, επομένως είναι θεμιτή η αλλαγή νοοτροπίας για την αντιμετώπιση των 

σύγχρονων συμπεριφορικών προκλήσεων. Η μαθητοκεντρική διδασκαλία πρέπει να 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα προκειμένου να 
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περάσουμε από ένα Παραδοσιακό Εκπαιδευτικό Μοντέλο σε μια Προσέγγιση 

Μαθησιακών Αποτελεσμάτων: 

 

 Παραδοσιακό Εκπαιδευτικό 
Μοντέλο 

Προσέγγιση Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων 

Εκπαιδευτική 
Εμπειρία 

Ακαδημαϊκή ανάπτυξη Περιλαμβάνει την πνευματική, κοινωνική, 
συναισθηματική, σωματική, πνευματική 
και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού 

Μαθητική Γνώση Απόκτηση υπό την 
καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών 

Απόκτηση μέσω προσωπικής προσπάθειας 

Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού 

Ο έμπειρος δάσκαλος Διαμεσολαβητής της μάθησης 

Μαθησιακό 
Παράδειγμα 

«Πώς διδάσκουν οι 
δάσκαλοι» 

«Πώς μαθαίνουν οι μαθητές» 

 

 
Για εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες  

Βασικά μηνύματα 
• Οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. 

• Τα προγράμματα διδασκαλίας πρέπει να είναι ευέλικτα και περιεκτικά όσον 
αφορά τις ανάγκες των μαθητών. 

• Η εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται από τα συμφραζόμενα. 

• Η διαδικασία της διδασκαλίας θα πρέπει να επικεντρώνεται στους μαθητές και 
όχι στους εκπαιδευτικούς. 

• Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακινούν τους μαθητές αντί να παρέχουν 
μαθήματα βάσει του περιεχομένου. 

• Οι ικανότητες και η αυτοπεποίθηση κάθε μαθητή θα πρέπει να αναπτύσσονται με 
τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

• Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν έναν ολιστικό τρόπο σκέψης για να 
ενσωματώνουν διαφορετικά θέματα, πολιτισμούς και απόψεις και ταυτόχρονα, 
να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές και παγκόσμιες οπτικές. 
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• Η αξιολόγηση των κριτηρίων θα πρέπει να συσχετίζεται με τα μαθησιακά 
αποτελέσματα και να εξετάζει διαφορετικές πτυχές της γνώσης και της μάθησης, 

όπως για παράδειγμα, την επικοινωνία, την ανάγνωση, τη γραφή, τον υπολογισμό, 
την επίλυση προβλημάτων, αλλά και τις προσωπικές στάσεις και αξίες.  

Πρακτικές Υποδείξεις 
• Εξετάστε τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις, τις προκαταλήψεις και τους φόβους των 

μαθητών σας. 

• Να έχετε μια συνολική εικόνα για τους μαθητές σας σχετικά με: προοπτικές, 

υπόβαθρο, ενδιαφέροντα, ικανότητες και ανάγκες. 

• Εξατομικεύστε τη διδασκαλία στις προσωπικές ανάγκες των μαθητών σας και 
κάντε την σχετική με αυτούς - καθορίστε ένα προφίλ για κάθε μαθητή. 

• Παρέχετε αυτονομία στους μαθητές σας. 

• Παρέχετε ανατροφοδότηση στους μαθητές σας. 

• Στην τάξη, να είστε ο εαυτός σας, να μεσολαβείτε και να παρέχετε γνώσεις. 

• Μα έχετε ευέλικτα σχέδια μαθημάτων που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
μαθητών. 

• Συζητήστε με τους μαθητές ποιες δραστηριότητες θα μπορούσαν να τους 
παρακινήσουν ώστε να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. 

• Οργανώστε δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν 
και να βελτιώσουν τις απόψεις τους. 

• Δώστε στους μαθητές αρκετό χρόνο για να ενσωματώσουν και να αφομοιώσουν 
τις πληροφορίες ώστε να συνδέσουν τις νέες γνώσεις τους με την πραγματική 

ζωή. 

• Εφαρμόστε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας.  

• Ενθαρρύνετε τη θετική αλληλεπίδραση με συνομηλίκους, εκπαιδευτικούς και 
άλλα μέλη του σχολείου. 

• Προτείνετε παγκόσμιες, διεπιστημονικές και συμπληρωματικές δραστηριότητες. 

• Βελτιώστε τις ικανότητές σας: να εργάζεστε σε ομάδες, να επικοινωνείτε με 

συναδέλφους από όλον τον κόσμο, να προετοιμάζετε υλικό για διαφορετικές 
τάξεις, να παρέχετε δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, να συμμετέχετε 

σε επιστημονικές δραστηριότητες. 
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Δραστηριότητες για εφαρμογή στην τάξη 
• Δραστηριότητες βάσει προβλημάτων 

• Ομαδική εργασία 

• Χρήση περιπτωσιολογικών μελετών 

• Παιχνίδια ρόλων 

• Εργαστήρια 

• Ομαδικές παρουσιάσεις 

• Δραστηριότητες για προσωπική και διαπροσωπική γνώση 

• «Μαθητική συνέλευση»  

• Περιβάλλον διαδικτυακών διασκέψεων - εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή 
ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών με άλλες αίθουσες διδασκαλίας 

Οφέλη 
Με τη συμμετοχή όλων των μερών για την επίτευξη των κοινών στόχων, ενισχύονται οι 

πιθανότητες επιτυχίας στα Εκπαιδευτικά Συστήματα: για τα σχολεία, για τους 

εκπαιδευτικούς, για τις οικογένειες αλλά, πάνω απ' όλα, για τους μαθητές. Η δέσμευση 
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων (ή των νόμιμων κηδεμόνων) όσον 

αφορά τη μαθησιακή διαδικασία, τους επιτρέπει να αναπτύξουν μια αίσθηση ιδιοκτησίας, 
συμμετοχής και ταύτισης με όλες τις διαδικασίες και τα καθιερωμένα αποτελέσματα. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η κινητοποίηση από όλες τις πλευρές, δημιουργώντας 
θετική επιρροή στις συμπεριφορές των μαθητών, τα ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα και 

την ευημερία τους. Η βέβαιη συμμετοχή των μαθητών συμβάλλει στη μείωση των 
επικίνδυνων συμπεριφορών, των ποσοστών πρόωρης σχολικής διαρροής και των 

χαμηλών επιδόσεων, και έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στο σχολικό περιβάλλον. Έτσι, 
εξασφαλίζεται μια υγιής εμπειρία για κάθε μαθητή.  

Ένας/μία ενθουσιώδης μαθητής/τρια, συνειδητοποιημένος/η όσον αφορά τους 
προσωπικούς στόχους στο σχολείο είναι ένας συνεργαζόμενος/η μαθητής/τρια, όταν 

νιώθει ως ξεχωριστό άτομο από συνομηλίκους και εκπαιδευτικούς: στο σχολείο και, πάνω 
απ 'όλα, στην τάξη.  
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Προκλήσεις 
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, χρησιμοποιείται ένας δομικός τρόπος μάθησης και 
διδασκαλίας, επομένως είναι θεμιτή η αλλαγή νοοτροπίας για την αντιμετώπιση των 

σύγχρονων συμπεριφορικών προκλήσεων. Η μαθητοκεντρική διδασκαλία πρέπει να 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα προκειμένου να 

περάσουμε από ένα Παραδοσιακό Εκπαιδευτικό Μοντέλο σε μια Προσέγγιση 
Μαθησιακών Αποτελεσμάτων: 

 

 

 Παραδοσιακό Εκπαιδευτικό 
Μοντέλο 

Προσέγγιση Μαθησιακών 
Αποτελεσμάτων 

Εκπαιδευτική 
Εμπειρία 

Ακαδημαϊκή ανάπτυξη 
Περιλαμβάνει την πνευματική, κοινωνική, 
συναισθηματική, σωματική, πνευματική 
και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του παιδιού 

Μαθητική Γνώση 
Απόκτηση υπό την 
καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών 

Απόκτηση μέσω προσωπικής προσπάθειας 

Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού 

Ο έμπειρος δάσκαλος Διαμεσολαβητής της μάθησης 

Μαθησιακό 
Παράδειγμα 

«Πώς διδάσκουν οι 
δάσκαλοι» 

«Πώς μαθαίνουν οι μαθητές» 
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Για Γονείς και Μέλη της Κοινότητας  

Βασικά μηνύματα 
• Οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας. 

• Η εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται από τα συμφραζόμενα. 

• Τα παιδιά μαθαίνουν βάσει όσων γνωρίζουν, βάσει των πεποιθήσεών, των 
προκαταλήψεων και των φόβων τους. 

• Οι μαθητές πρέπει να απολαμβάνουν αυτό που επέλεξαν να μάθουν και να 
προχωρούν με το δικό τους ρυθμό. 

• Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες θα πρέπει να δεσμευτούν στο σχέδιο μάθησης 
που περιγράφεται. 

• Η συμμετοχή της οικογένειας στην εκπαίδευση βοηθά τους μαθητές να 
επιτύχουν στο σχολείο.  

• Οι κοινότητες θα πρέπει να συνεργάζονται για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος που πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά.  

Πρακτικές υποδείξεις 
• Εξετάστε τις ατομικές ανάγκες του παιδιού σας, τα κίνητρα, τους στόχους και το 

μαθησιακό τους στυλ, αποφεύγοντας να επιβάλλετε τις δικές σας προσδοκίες. 

• Ενδυναμώστε τα παιδιά ώστε να εκτιμούν τις απόψεις και τις πεποιθήσεις τους. 

• Παρακινήστε, ενδυναμώστε και δείξτε εμπιστοσύνη στα παιδιά σας.  

• Ενθαρρύνετε θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους, άλλα παιδιά 
και ενήλικες. 

• Μοιραστείτε τα σχόλιά σας και δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων. 

• Να παρέχετε διάφορες ευκαιρίες στους μαθητές για να μάθουν. 

• Προτείνετε παγκόσμιες, διεπιστημονικές και συμπληρωματικές δραστηριότητες 
έξω από το σχολείο. 

• Πιέστε για δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την κοινωνική 
αλληλεπίδραση. 

• Παροτρύνετε την ενεργό συμμετοχή στην ακαδημαϊκή αλλά και στην 
οικογενειακή και κοινωνική ζωή. 

• Να συμμετέχετε στη μαθησιακή διαδικασία των παιδιών σας, δείχνοντάς τους ότι 
το σχολείο έχει σημασία και ότι είναι μια κοινωνική εμπειρία για τη ζωή τους.  
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Οφέλη 
Με τη συμμετοχή όλων των μερών για την επίτευξη των κοινών στόχων, ενισχύονται οι 
πιθανότητες επιτυχίας στα Εκπαιδευτικά Συστήματα: για τα σχολεία, για τους 

εκπαιδευτικούς, για τις οικογένειες αλλά, πάνω απ' όλα, για τους μαθητές.  Η δέσμευση 
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων (ή των νόμιμων κηδεμόνων) και άλλων 

μελών της κοινότητας όσον αφορά τη μαθησιακή διαδικασία, τους επιτρέπει να 
αναπτύξουν μια αίσθηση ιδιοκτησίας, συμμετοχής και ταύτισης με όλες τις διαδικασίες 

και τα καθιερωμένα αποτελέσματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η κινητοποίηση από 
όλες τις πλευρές, δημιουργώντας θετική επιρροή στις συμπεριφορές των μαθητών, τα 

ακαδημαϊκά τους επιτεύγματα και την ευημερία τους. Η βέβαιη συμμετοχή των μαθητών 

συμβάλλει στη μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών, των ποσοστών πρόωρης 
σχολικής διαρροής και των χαμηλών επιδόσεων, και έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στο 

σχολικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας μια υγιή εμπειρία για κάθε μαθητή. 

Η συμμετοχή της οικογένειας αλλά και της κοινότητας συμβάλλει στη βελτίωση όχι μόνο 
της ακαδημαϊκής επίδοσης του παιδιού αλλά και της συμπεριφοράς του. Η παρότρυνση 

από την οικογένεια και η αναγνώριση των σχολικών επιτευγμάτων από τους γονείς 
οδηγούν σε θετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και αλλαγές στη συμπεριφορά. Η προσέγγιση 

αυτή τοποθετεί τους μαθητές στο επίκεντρο, δείχνοντάς τους ότι κάθε άτομο έχει τη 
δική του θέση στη μαθησιακή διαδικασία, στο σχολείο και – πάνω απ 'όλα – στην κοινωνία.  

Προκλήσεις 
Για μια επιτυχημένη μαθητοκεντρική προσέγγιση, χρειάζονται εκπαιδευτικοί, μαθητές, 

γονείς, οικογένειες και κοινότητες. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αφορά τη 
συμμετοχή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία – διάφορες καταστάσεις ενδεχομένως 

να απομακρύνουν τους γονείς από το σχολείο: κακή σχέση με το σχολείο στο παρελθόν, 
αδυναμία αναγνώρισης της σημασίας του σχολείου, ελάχιστος χρόνος, αλλά και η 

πεποίθηση ότι όσα συμβαίνουν στο σχολείο είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών. Η αδύναμη 
δέσμευση από τη πλευρά των γονιών υπονομεύει τα κίνητρα των μαθητών για τη 

μαθησιακή διαδικασία.  

Άλλη μία σημαντική πρόκληση για την επιτυχημένη εφαρμογή της μαθητοκεντρικής 
προσέγγισης είναι η διαχείριση των προσδοκιών των γονέων σχετικά με τις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις των παιδιών τους - σε ορισμένες περιπτώσεις, οι προσδοκίες των γονιών 
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σχετίζονται περισσότερο με τις προσωπικές τους προσδοκίες παρά με αυτές του παιδιού 

τους. Οι γονείς πρέπει να θυμούνται πως οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της 
μαθησιακής διαδικασίας και να λαμβάνουν υπόψη τις προοπτικές, το υπόβαθρο, τα 

ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις ανάγκες κάθε μαθητή.  

Τέλος, μια οργανωμένη κοινότητα δύναται να δώσει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά για να 
μάθουν και πρόσβαση σε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να ενισχύσουν τις 

ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, έχοντας υπόψιν την ευημερία και την ψυχική τους υγεία.  

 

Διάδοση 
 
Για τη διάδοση των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων του 2SMILE, οι εταίροι 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εμπλεκόμενων μερών και των συμμετεχόντων στις 

ποικίλες δραστηριότητες κατά την υλοποίηση του έργου. 

Η δημοσίευση απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικούς και 

λοιπούς επαγγελματίες, μέλη του σχολείου, γονείς, οικογένειες και την κοινότητα. 

Δηλαδή, όλοι όσοι μπορούν να επηρεάσουν τις δημόσιες πολιτικές ή/και να 

προωθήσουν την κατάρτιση ή τις συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και όλοι όσοι 

συμβάλλουν στη μαθησιακή διαδικασία.  

Οι προτάσεις έχουν συνταχθεί για να βοηθήσουν κάθε ομάδα, που εξετάζεται στο 

παρόν έργο, να εφαρμόσει αυτή την καινοτόμο προσέγγιση μάθησης.  

 

Συμπεράσματα 
 
Η σχολική διαρροή είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, μια πολύπλοκη διαδικασία 

που απαιτεί δυνατή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών, σε όλο 

το σχολείο, την οικογένεια και την κοινότητα. Τα υψηλά ποσοστά διαρροής δείχνουν 

ότι όλες οι παρεμβάσεις, τα προγράμματα και οι πολιτικές μέχρι στιγμής έχουν 

αποτύχει. Το έργο 2SMILE προτείνει μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης της μαθησιακής 

διαδικασίας και του ρόλου κάθε δρώντα σε αυτή τη διαδικασία. Η μείωση των 
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σχολικών διαρροών συνεπάγεται μια ολιστική σχολική προσέγγιση όπου όλοι οι 

εμπλεκόμενοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με έναν ολιστικό τρόπο 

σκέψης και όπου στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκονται οι μαθητές.   

Η πιλοτική εφαρμογή αυτής της μαθητοκεντρικής προσέγγισης επιβεβαιώνει ότι η 

ομαδική εργασία είναι απαραίτητη για την σφαιρική κατανόηση τόσο του μαθητή όσο 

και του σχολείου. Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, κοινότητες - ειδικά από ευάλωτες 

ομάδες, όπως μαθητές με ψυχικές διαταραχές, μετανάστες ή κοινότητες Ρομά - θα 

πρέπει να ακούν ο ένας τις ανάγκες του άλλου, για να βρουν ιδανικότερες λύσεις.  

 

Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε από τις εκθέσεις, τις δραστηριότητες και τα 

αποτελέσματα (Output 1, 2 και 3)  που υποστηρίζουν την αλλαγή των εκπαιδευτικών 

εθνικών συστημάτων. Αν και το ζήτημα των σχολικών διαρροών μπορεί να μην 

επιλυθεί ποτέ, θα μπορούσε να αντιπαραβληθεί με μια μαθητοκεντρική προσέγγιση. 

Οι μαθητές, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αισθάνονται ότι οι ανάγκες τους, τα ενδιαφέροντά 

τους, οι φωνές τους έχουν σημασία και ακούγονται, αυξάνοντας έτσι τα κίνητρα 

τους. Οι μαθητές «συνειδητοποιούν ότι μπορούν να είναι πρωταγωνιστές στην 

υλοποίηση και τον σχεδιασμό της δικής τους μάθησης» (Έκθεση IO3, Ιταλία).  

Επιπλέον, αυξάνεται η πιθανότητα να βελτιωθούν οι σχολικές τους επιδόσεις και – 

πάνω απ’ όλα – η ευημερία και η ψυχική τους υγεία. Όσον αφορά τους γονείς, όταν 

συμμετέχουν, συμβάλλουν στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.  

 

Η μαθητοκεντρική προσέγγιση τονίζει τη σημασία των σχέσεων μεταξύ μαθητών, 

εκπαιδευτικών και γονέων. Εάν εξετάσουμε τον τελευταίο χρόνο και τις προκλήσεις 

που προέκυψαν από τον Covid-19, μπορούμε να πούμε ότι «Από ακαδημαϊκή άποψη, 

έχει αρχίσει να σημειώνεται μικρή πρόοδος, αλλά λόγω της κατάστασης με την 

πανδημία, δεν δύναται να μετρηθεί. Πιθανώς δεν θα σημειωθεί πρόοδος κατά την 

επιστροφή στο σχολείο, αλλά σίγουρα έχοντας ως αφετηρία την καλή σχέση μεταξύ 

δασκάλου και μαθητή, μπορεί να σημειωθεί ξανά πρόοδος» (Έκθεση IO3, Ρουμανία).  
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Η «ολιστική σχολική προσέγγιση» δεν αφορά μόνο το σχολείο. Αφορά τις σχέσεις, 

την εμπιστοσύνη, τα κίνητρα, τη δέσμευση και τη συμμετοχή των μαθητών, των 
εκπαιδευτικών, των οικογενειών, των κοινοτήτων και των υπεύθυνων χάραξης 
πολιτικής στη μαθησιακή διαδικασία. 




