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Κεφαλαιο 7

ΚΕΑΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Οι διαλογικές λογοτεχνικές συναντήσεις (Dialogic Literary Gatherings-DLGs)
είναι μια από τις Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές (Successful Educational Actions-SEAs) που αναπτύχθηκαν στις Μαθησιακές Κοινότητες. Αφορούν
τη συλλογική δημιουργία νοήματος και γνώσης, βάση του διαλόγου μεταξύ του
μαθητικού πληθυσμού ή των ανθρώπων που συμμετέχουν στις συναντήσεις. Οι
διαλογικές συναντήσεις στηρίζονται στη Διαλογική Ανάγνωση (Serrano, Mirceva & Larena, 2010) και στις εφτά αρχές της διαλογικής μάθησης (Flecha, 1997).
Επίσης, επικεντρώνονται στις πιο πολύτιμες δημιουργίες της ανθρωπότητας σε
διάφορους τομείς, από τη λογοτεχνία μέχρι την τέχνη και τη μουσική. Μέσα από τις
διαλογικές συναντήσεις υπάρχει μια άμεση επαφή με διαχρονικά αριστουργήματα
και επιστημονική γνώση, που συσσώρευσε η ανθρωπότητα μέσα από τους αιώνες. Η
επαφή αυτή προωθείται στις συναντήσεις και είναι διαθέσιμη σε όλους, ανεξαρτήτου
ηλικίας, φύλου, κουλτούρας ή ικανοτήτων.
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των διαλογικών
συναντήσεων. Η πρώτη υποενότητα επικεντρώνεται στις συναντήσεις που έχουν τη
μεγαλύτερη απήχηση και επανάληψη μέσα στον χρόνο: τις Διαλογικές Λογοτεχνικές
Συναντήσεις. Στη δεύτερη υποενότητα εξετάζονται εναλλακτικές διαλογικές
συναντήσεις, που εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς του πολιτισμού και της
επιστήμης, όπως είναι οι διαλογικές συναντήσεις τέχνης, οι διαλογικές συναντήσεις
μαθηματικών, οι διαλογικές επιστημονικές συναντήσεις ή οι διαλογικές παιδαγωγικές
συναντήσεις.

7.1.

Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις

Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις (DLGs) έχουν τις ρίζες τους στη δεκαετία
του ’80, στο Σχολείο Ενηλίκων La Verneda-Sant Martí στη Βαρκελώνη, και στην
ουσία είναι συναντήσεις που αφορούν τη λογοτεχνία, στις οποίες οι συμμετέχοντες
διαβάζουν και συζητούν αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο Ramón
Flecha, στο βιβλίο του Sharing Words (2000) εξηγεί τη διαλογική μάθηση και τις
αρχές της: ισότιμος διάλογος, πολιτισμική νοημοσύνη, μεταμόρφωση, εργαλειακή
διάσταση, δημιουργία νοήματος, αλληλεγγύη και ισότητα των διαφορών. Όλα αυτά
παρουσιάζονται μέσα από τις εμπειρίες και τις μεταμορφώσεις ανθρώπων που έμαθαν
να διαβάζουν ή διάβασαν για πρώτη φορά στη ζωή τους ένα βιβλίο, ως αποτέλεσμα

© CREA. Community of Research on Excellence for All

6

Εκπαίδευση στις Μαθησιακές Κοινότητες

της συμμετοχής τους στις Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις και οι οποίοι ακόμα,
έγιναν παθιασμένοι οπαδοί των Lorca, Cervantes, Joyce και Σαπφώ.
Ως αποτέλεσμα αυτών των επιδράσεων, οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις
εξαπλώθηκαν και σε άλλα σχολεία και φορείς, αρχικά στον χώρο της εκπαίδευσης
ενηλίκων. Συγκεκριμένα, η Συνομοσπονδία Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών
Ομοσπονδιών και Συνδέσμων για τη δημοκρατική εκπαίδευση ενηλίκων (CONFAPEA) διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διάδοση και προώθηση των Διαλογικών
Λογοτεχνικών Συναντήσεων. Έχοντας ως σύνθημα το «1001 Διαλογικές Λογοτεχνικές
Συναντήσεις» εκατοντάδες άνθρωποι προώθησαν ανταλλαγές και καθιέρωσαν
συναντήσεις και προγράμματα Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων. Αυτοί
οι άνθρωποι θέλοντας να μοιραστούν την εμπειρία τους ακόμη περισσότερο,
οραματίστηκαν την κλασική λογοτεχνία να είναι προσβάσιμη σε όλα τα παιδιά. Έτσι,
οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις, από κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων,
έχουν γίνει πλέον και κομμάτι πολλών τάξεων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων,
με αποτέλεσμα να είναι μια από τις πιο κοινές Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές
που εφαρμόζονται σε σχολεία που ανήκουν στο δίκτυο των Μαθησιακών Κοινοτήτων.
Εκτός τάξης, οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις πραγματοποιούνται, ανάμεσα
σε άλλα, και στην Εκπαίδευση Οικογενειών, σε κοινοτικά κέντρα, βιβλιοθήκες,
εξωτερικούς χώρους, φυλακές και ούτω καθεξής (Flecha & García, 2013; Garcia,
Gairal, Munté, Plaja, 2017).

Κεφαλαιο 7

Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της
ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας σε όλο τον πλανήτη. Οι Saramago, Jose
Luis Sampedro, Jose Antonio Labordeta καθώς και πολλοί άλλοι έχουν εκφράσει τον
θαυμασμό τους για τις αξίες των Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων. Σε μια πολύ
συγκινητική επιστολή προς το CONFAPEA, ο Saramago δήλωσε:
«Είμαι ευτυχής που μαθαίνω ότι μια Λογοτεχνική Συνάντηση ελκύει το ενδιαφέρον
τόσων πολλών ανθρώπων και έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα πολύ να παραστώ
στο συνέδριο, αφού το πλάνο εργασίας είναι εξαιρετικό και τόσο απαραίτητο για να
αντιληφθούμε το πόσο σημαντικό είναι το κάθε άτομο σε μια κοινωνία, που στοχεύει
όλο και περισσότερο στην αλληλεγγύη.»

Δύο απαιτήσεις: Παγκόσμια Κλασική Λογοτεχνία και για όλους
Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις έχουν δύο θεμελιώδεις αρχές. Η πρώτη
είναι ότι πρέπει να διαβάζεται ένα αριστούργημα της κλασικής λογοτεχνίας και η
δεύτερη ότι στις συναντήσεις μπορούν να συμμετέχουν παιδιά, νέοι άνθρωποι και
ενήλικες, που δεν έχουν απαραίτητα λάβει τυπική εκπαίδευση και που ίσως έχουν πολύ
μικρή εμπειρία στην ανάγνωση βιβλίων. Στις Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις
διαβάζονται μόνο αριστουργήματα της παγκόσμιας κλασικής λογοτεχνίας. Πρόκειται
για έργα των οποίων η ποιότητα και η συμβολή στην πολιτιστική κληρονομιά
της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα από τον πολιτισμό και την εποχή στα οποία
δημιουργήθηκαν, αναγνωρίζονται από την παγκόσμια κοινή γνώμη. Είναι κομμάτια
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πρότυπο. Ασχολούνται εις βάθος και με μεγάλη ποιότητα με παγκόσμια θέματα που
αφορούν την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Έτσι, η ανάγνωσή τους συμβάλει στην
καλύτερη κατανόηση του πολιτισμού και της κοινωνίας και ενθαρρύνει τη σκέψη για
τον κόσμο και την κληρονομιά του. Η παγκόσμια λογοτεχνία δεν βρίσκεται ποτέ εκτός
μόδας. Εγείρει το ενδιαφέρον πολλών γενεών ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι κάποιες
φορές μπορεί να γράφτηκε πριν από εκατοντάδες ή σε μερικές περιπτώσεις, όπως
είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσεια του Ομήρου, ακόμη και χιλιάδες χρόνια πριν. Τα κλασικά
έργα συνδέουν τους αναγνώστες με παγκόσμια πολιτισμικά μοντέλα, μια εμπειρία
που ενισχύεται μέσα από τη δημιουργία κοινής γνώσης στις Διαλογικές Λογοτεχνικές
Συναντήσεις, η οποία προσθέτει στα επιχειρήματα που περιέχονται στα κείμενα. Οι
συμμετέχοντες συνδέουν τα μηνύματα των αριστουργημάτων με σύγχρονα θέματα,
προωθώντας έτσι την κριτική σκέψη για τη σημερινή κοινωνία.
Η άλλη βασική αρχή των Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων είναι ότι η
κλασική παγκόσμια λογοτεχνία γίνεται προσβάσιμη σε ανθρώπους που έχουν λάβει
περιορισμένη τυπική εκπαίδευση και που παραδοσιακά ενθαρρύνονταν, αν γινόταν
καθόλου αυτό, να επικεντρωθούν σε λογοτεχνία που θεωρείται «πιο εύκολη» ή
δημοφιλής βάση των πωλήσεων.
Άνθρωποι που στο παρελθόν δεν είχαν διαβάσει ποτέ κανένα βιβλίο, όπως για
παράδειγμα κάποια παιδιά σε υποβαθμισμένες περιοχές με υψηλά επίπεδα φτώχειας,
που παραδοσιακά περιθωριοποιούνται ή ίσως φυλακισμένοι ανακαλύπτουν
ερωτήσεις, απαντήσεις και καθολικές σκέψεις μέσα από την κλασική λογοτεχνία,
τις οποίες μπορούν να συνδέσουν άμεσα με τις δικές τους ζωές. Τα θέματα που
αγγίζονται συχνά περιλαμβάνουν την ειλικρίνεια, την αγάπη, την αξία της φιλίας,
την αδικία, τη βία και τη μετανάστευση. Οι παραδοσιακά περιθωριοποιημένοι
άνθρωποι συμμετέχουν στις συζητήσεις ισότιμα, κάτω από τους ίδιους όρους.
Συζητούν θέματα τα οποία στο παρελθόν θεωρούνταν ότι «ταίριαζαν» μόνο σε
άτομα με συγκεκριμένο οικογενειακό και πολιτισμικό υπόβαθρο, γιατί πίστευαν ότι οι
υπόλοιποι «δε θα μπορούσαν ποτέ να τα απολαύσουν». Για παράδειγμα η ανάγνωση
κλασικής λογοτεχνίας από παιδιά που ανήκουν σε πολιτισμικές μειονότητες, όχι
μόνο βελτιώνει την πολιτισμική τους συνείδηση και τα μαθησιακά τους επίπεδα,
αλλά μεταμορφώνει επίσης τις προσδοκίες των άλλων για τις ακαδημαϊκές τους
δυνατότητες, ανοίγοντας έτσι τις πόρτες για την ακαδημαϊκή επιτυχία.
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Ακολουθεί ένα σύντομο απόσπασμα από την πρώτη ιστορία στο βιβλίο Aprendiendo Contigo [Μαθαίνοντας Μαζί], το οποίο είναι αφιερωμένο στον ισότιμο διάλογο.
Η μεταμόρφωση που περιγράφεται και που έλαβε χώρα στην τάξη του Andrei μας
επιτρέπει να κατανοήσουμε τις εκπαιδευτικές και απελευθερωτικές δυνατότητες των
Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων:

«Σε μια περίπτωση, ένας πρώην πρόεδρος της επαρχίας επισκέφτηκε το
σχολείο. Ο πολιτικός μπήκε στην τάξη του Andrei και άρχισε να μιλά στους μαθητές,
οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν από τη Βόρεια Αφρική, τη Ρουμανία, τη
Λατινική Αμερική … Μέσα από τις ερωτήσεις του ήταν εμφανής η στερεοτυπική
εικόνα που προβάλλεται από τον Τύπο για αυτές τις ομάδες μαθητών. Αλλά αυτή
η εικόνα αντιστράφηκε όταν συνειδητοποίησε ότι οι μαθητές διάβαζαν ένα τόσο
σημαντικό βιβλίο, όπως είναι η Οδύσσεια. Ευχαριστήθηκε όταν άκουσε τους μαθητές
να του λένε ιστορίες για τον Οδυσσέα, την Καλυψώ και την Κίρκη, καθώς και για
άλλους χαρακτήρες και τελικά πήρε μέρος και στις συζητήσεις, με έναν ισότιμο
τρόπο.» (Racionero, Ortega, García, & Flecha, 2012, σελ. 20)

Οι δύο αυτές απαιτήσεις—η χρήση λογοτεχνικών αριστουργημάτων της άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και η συμμετοχή ανθρώπων που
δεν έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο—είναι θεμελιώδεις και απαραίτητες. Υπάρχουν
εναλλακτικές προσεγγίσεις προς την ανάγνωση, οι οποίες περιλαμβάνουν άλλα
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είδη λογοτεχνίας ή ευνοούν τη συμμετοχή ανθρώπων με ψηλά ακαδημαϊκά
επίπεδα. Όμως, για να μπορούμε να μιλάμε για Πετυχημένες Πρακτικές στις
Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται
κλασική λογοτεχνία και να ενθαρρύνεται η ισότιμη συμμετοχή των ανθρώπων
που δεν έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο και/ή είναι νέοι αναγνώστες. Μόνο με
αυτό τον τρόπο ο «πολιτισμικός ελιτισμός» μπορεί να εξαλειφθεί, αφού
παραδοσιακά επέτρεπε μόνο σε μία μειονότητα ανθρώπων την πρόσβαση σε
υποδειγματικά μοντέλα τέχνης και πολιτισμού, διαιωνίζοντας έτσι τις κοινωνικές
και πολιτισμικές ανισότητες. Ακριβώς όπως αναφέρει ο Flecha (2000, σελ. 62):
«…οι ακαδημαϊκές αρχές χτίζουν τοίχους μεταξύ των ανθρώπων με λιγότερη
εκπαίδευση και συγκεκριμένων λογοτεχνικών ειδών, γιατί πιστεύεται ότι οι
αποκλεισμένοι από την «επίλεκτη μειονότητα» άνθρωποι δίνουν λανθασμένες
ερμηνείες στα κείμενα, ξεχνώντας ότι η ελίτ συνδέει τα όσα διαβάζει με το δικό
της συγκεκριμένο πλαίσιο».
Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις λειτουργούν αποτελεσματικά,
ως επακόλουθο του ισότιμου διαλόγου που αναπτύσσεται μεταξύ όλων όσων
αναγνωρίζουν το υπόβαθρο, τη συνεισφορά, τη νοημοσύνη και την ευαισθησία όλων
των συμμετεχόντων, όπως εξηγείται πιο κάτω.

Από την ερμηνεία εμπειρογνωμόνων στον ισότιμο διάλογο
Η ακόλουθη παράγραφος παρουσιάζει λεπτομερώς την εμπειρία που είχε μια
μητέρα που δεν σχετίζεται με τον ακαδημαϊκό χώρο, σε μια Διαλογική Λογοτεχνική
Συνάντηση, η οποία βασίζεται σε αλληλεπιδράσεις ισότιμου διαλόγου και όχι στις
εξηγήσεις εμπειρογνωμόνων, όπως συμβαίνει σε άλλες λογοτεχνικές δραστηριότητες:
Πραγματικά ενθαρρύνω τις άλλες μητέρες να λάβουν μέρος σε αυτές τις συναντήσεις.
Τους λέω να μη χαραμίσουν αυτή την ευκαιρία. Δεν είναι δύσκολο να διαβάσεις τους
κλασικούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Όλοι μπορούν να τους διαβάσουν. Τα θέματα
με τα οποία ασχολούνται αυτά τα βιβλία έχουν βάθος, αλλά εμείς τα συνδέουμε με τις
καθημερινές μας εμπειρίες. Είναι πολύ εύκολο: Ο κάθε ένας διαλέγει μια παράγραφο
από αυτές που διάβασε στο σπίτι και λέει γιατί την διάλεξε. Το να μοιραζόμαστε τις
παραγράφους μας με τους υπόλοιπους, μας οδηγεί σε μια συζήτηση. Τα κλασικά θέματα
της παγκόσμιας λογοτεχνίας βοηθούν ολόκληρη την ανθρωπότητα να προχωρήσει
μπροστά, όποια κι αν είναι η χώρα μας ή η θρησκεία μας. Τα θέματα είναι κοινά για
όλους.
(De Botton, Girbes, Ruiz, & Tellado, 2014, σελ. 245))
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Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις: Μεθοδολογία – Πώς οργανώνονται;
Η μεθοδολογία των συναντήσεων στηρίζεται σε μερικές θεμελιώδεις, αλλά απλές
θεωρήσεις. Ο αριθμός των ατόμων, η διάρκεια και η συχνότητα των Συναντήσεων
εξαρτάται από τις συνθήκες της κάθε ομάδας στην οποία θα εφαρμοστούν. Παρομοίως,
είναι η ίδια η ομάδα που αποφασίζει ποιο βιβλίο θα διαβαστεί, αν και όταν απαιτείται
η επιλογή ενός κλασικού βιβλίου.
Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις Συναντήσεις έχουν διαβάσει προηγουμένως
τις σελίδες που έχουν συμφωνηθεί και όταν στη συνάντηση έρθει η σειρά τους
μιλάνε για το περιεχόμενο του κειμένου και τα θέματα που προκύπτουν από αυτό. Οι
συμμετέχοντες εξηγούν παραγράφους ή αποσπάσματα που έχουν επιλέξει επειδή,
για παράδειγμα, τους τράβηξαν την προσοχή ή τους άρεσαν ιδιαίτερα ή γιατί τους
θύμισαν κάτι. Η Συνάντηση γίνεται για να μοιραστούν στην ομάδα σκέψεις, ιδέες και
συναισθήματα που βιώνουν οι συμμετέχοντες όταν διαβάζουν το κείμενο.

Κεφαλαιο 7

Ένα άτομο αναλαμβάνει τον ρόλο του συντονιστή της Συνάντησης. Αυτό το άτομο
μπορεί να είναι ο εκπαιδευτικός, ένας συγγενής, ένας εθελοντής ή κάποιος άλλος.
Ο συντονιστής είναι ίσος με τους υπόλοιπους κι έτσι δεν μπορεί να επιβάλει τη
γνώμη του ή την άποψή του. Ο ρόλος του είναι να διασφαλίζει ότι όλοι συμβάλλουν
στο διάλογο και σέβονται τη σειρά ομιλίας, όπως και τις απόψεις των άλλων. Η
προτεραιότητα δίνεται σε αυτούς που συμμετέχουν λιγότερο ή αντιμετωπίζουν
περισσότερες δυσκολίες, έτσι ώστε η συμμετοχή να είναι όσο το δυνατόν πιο ισότιμη
και διαφοροποιημένη.
Η Συνάντηση ξεκινά όταν ο συντονιστής ζητήσει από έναν συμμετέχοντα να
διαβάσει δυνατά μια παράγραφο και να εξηγήσει στην υπόλοιπη ομάδα γιατί
διάλεξε αυτό το απόσπασμα και ποια στοιχεία του θέλει να επισημάνει. Αφού ο
συμμετέχοντας εκφράσει τις απόψεις του στους υπόλοιπους, ο συντονιστής ανοίγει
τη συζήτηση σε όλα τα μέλη της ομάδας, για να ανταλλάξουν απόψεις και σκέψεις
σχετικά με τη συγκεκριμένη παράγραφο. Όταν ακουστούν όλες οι απόψεις για το
συγκεκριμένο απόσπασμα, κάποιος άλλος διαβάζει μια παράγραφο που επέλεξε
και ούτω καθεξής. Έτσι, δημιουργούνται νέα νοήματα μέσα από έναν διαλογικό
τρόπο. Ο στόχος δεν είναι να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα ή
μια άποψη για κάθε κείμενο, αλλά να δημιουργηθεί χώρος για διάλογο και κοινό
προβληματισμό. Ένας δια-υποκειμενικός διάλογος λαμβάνει χώρα βοηθώντας
όλους τους συμμετέχοντες να εξετάσουν συλλογικά και εις βάθος αξιόλογα θέματα,
συνδέοντας ταυτόχρονα την πρακτική αυτή με μορφές λειτουργικής μάθησης.
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Η μεθοδολογία και η διαδικασία που ακολουθούνται στις Διαλογικές Λογοτεχνικές
Συναντήσεις συνοψίζονται στον πιο κάτω πίνακα και αναλύονται στον Οδηγό
Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων του CONFAPEA (2012):

1. 
1. Επιλέγεται ένα έργο από την κλασική παγκόσμια λογοτεχνία. Για να γίνει αυτό,
προτείνονται στους συμμετέχοντες διάφορα κείμενα και εκείνοι επιλέγουν. Κάθε
άτομο επιλέγει ένα βιβλίο και το προτείνει στους υπόλοιπους, εξηγώντας τους
λόγους για τους οποίους θα ήθελε να το διαβάσουν.
2. 
2. Μετά την επιλογή του βιβλίου, γίνεται μια συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων
σχετικά με το πόσες σελίδες θα διαβαστούν μέχρι την επόμενη συνάντηση. Η
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και πάλι, στο τέλος της επόμενης συνάντησης.
3. 
3. Οι συμμετέχοντες διαβάζουν τις σελίδες που συμφώνησαν στο σπίτι, επιλέγοντας
την παράγραφο που τους άρεσε περισσότερο ή τους κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον.
4. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, γίνεται συζήτηση γύρω από το κείμενο εστιάζοντας
ιδιαίτερα στις παραγράφους που έχουν επιλεγεί. Οι συμμετέχοντες που επέλεξαν τις
συγκεκριμένες παραγράφους ζητούν να παρέμβουν.
5. 
5. Ο συντονιστής δίνει με τη σειρά το λόγο στους συμμετέχοντες, για να διαβάσουν
δυνατά την παράγραφο που επέλεξαν και να εξηγήσουν τους λόγους αυτής της
επιλογής.
6. 
6. Ο συντονιστής ανοίγει τη συζήτηση σε όλους, έτσι ώστε να σχολιάσουν την
παράγραφο και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες.
7. 
7. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε παράγραφο, ακολουθώντας τη σειρά
των κεφαλαίων/ενοτήτων του κειμένου, μέχρι το βιβλίο να τελειώσει.
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Ένα παράδειγμα εμπειρίας με διαλογικές συναντήσεις:
Το πιο κάτω απόσπασμα παραθέτει τις σκέψεις του Kaoutar El Bina, ενός μαθητή Ε’
δημοτικού, οι οποίες σκιαγραφούν την ανάπτυξη αξιών όπως η συνύπαρξη, ο σεβασμός
και η ανεκτικότητα στις Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις:
«Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που έχω μάθει στις συναντήσεις είναι το τι πιστεύουν
οι συμμαθητές μου και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται. Δε θα μπορούσα να
φανταστώ ότι σκέφτονται τα πράγματα που λένε στις συναντήσεις. Για παράδειγμα,
όταν συζητάμε εγώ νομίζω ένα πράγμα και κάποιος άλλος πιστεύει κάτι διαφορετικό
για το ίδιο πράγμα. Στην αρχή πίστευα ότι όλοι μας σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Και
τώρα πιστεύω ότι ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο σκέψης. Ποτέ δεν ενοχλούμαστε
ο ένας από τον άλλο στις συναντήσεις, ούτε καν όταν έχουμε διαφορετικές απόψεις.
Κάποιες φορές άλλαξα γνώμη για κάποια ιδέα με την οποία στην αρχή δεν συμφωνούσα,
αλλά η επιχειρηματολογία των φίλων μου με έπεισε. Μερικές φορές δεν καταλάβαινα
γιατί έλεγαν κάτι και ακούγοντάς τους στις συναντήσεις τελικά το καταλάβαινα. Για
παράδειγμα, αυτό συνέβη με την αφοσίωση, δεν καταλάβαινα τι σήμαινε, αλλά μετά
που το άκουσα στις συναντήσεις, τελικά το κατάλαβα.»
El Bina, K. (2012). Las tertulias literarias son fantásticas porque salen debates de
los grandes. Suplemento Escuela, 4, 3-4

Κεφαλαιο 7

Μάθηση και μεταμόρφωση
Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις δεν είναι απλά μια ευκαιρία πρόσβασης
στην κλασική λογοτεχνία. Η γνώση που μοιράζεται, δομείται μέσα από την
προώθηση του διαλόγου και την ανταλλαγή των ερμηνειών που προκύπτουν από την
ανάγνωση των έργων. Επίσης ενδυναμώνονται οι δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης
και η κατανόηση γραπτού λόγου βελτιώνει τις γνωστικές δεξιότητες.
Η βελτίωση στην κατανόηση κειμένου και γενικότερα στις δεξιότητες μάθησης
συνδυάζεται με την απόκτηση πιο ‘τεχνικών’ και ιστορικών γνώσεων και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων στο λεξιλόγιο, την ορθογραφία και την αφήγηση. Ο διάλογος
βελτιώνει επίσης, σε μεγάλο βαθμό, και τις ικανότητες επικοινωνίας, όπως την
ικανότητα έκφρασης γνώμης σε ομάδα. Επιπλέον, βελτιώνει τον τρόπο έκφρασης
προσωπικών σκέψεων και την ικανότητα αιτιολόγησης με τη χρήση επιχειρημάτων.
Επιπρόσθετα, μέσα από τις διάφορες αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα
στις Συναντήσεις και την ενεργό συμμετοχή στη συλλογική κατασκευή της γνώσης,
δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο όλες οι συνεισφορές χαίρουν εκτίμησης
και σεβασμού. Είναι ένας χώρος στον οποίο όλοι μπορούν να βοηθήσουν ο
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ένας τον άλλο και να εξασκήσουν αξίες όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα, η
αλληλεγγύη, η συνύπαρξη και τα λοιπά.

Περιλήψεις ή διάλογοι
Το ακόλουθο απόσπασμα από το βιβλίο Aprendiendo Contigo [Μαθαίνοντας Μαζί]
δίνει ένα παράδειγμα για το πώς δομείται από κοινού η γνώση και πώς ενεργοποιούνται
διαδικασίες μεταμόρφωσης μέσα από την ανάγνωση του La Peste [Η Πανούκλα] του
Albert Camus. Οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις και διάλογοι που παρουσιάζονται στις
Συναντήσεις μετατρέπονται σε αμοιβαία βοήθεια και αλληλεγγύη.
«Ένα απόγευμα, η Lourdes, δασκάλα και συντονίστρια στις Συναντήσεις εξεπλάγη όταν
άκουσε τον Kepa να λέει στους συμμαθητές του ότι ένα από τα βιβλία που του άρεσαν
περισσότερο ήταν το La Peste του Albert Camus. «Ήταν δύσκολο να το καταλάβω, αλλά
όταν άκουσα τους συμμαθητές μου έναν προς έναν, τα πράγματα έγιναν πιο ξεκάθαρα.»
… «Μου άρεσε επίσης πολύ, και το τι γίνεται είναι ότι όταν πάω στο σπίτι παίρνω τη
Συνάντηση μαζί μου, στις σκέψεις μου. Συχνά σκέφτομαι όλους τους προβληματισμούς
και τους διαλόγους που έχουμε μοιραστεί. Η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι τα θέματα που
έχουμε συζητήσει και μετά θυμάμαι την ιστορία. Είναι λες και όλοι οι συμμαθητές μου είναι
μέσα μου.» … Με κάποιο τρόπο μεταξύ του Luis Alberto και του Kepa ο καθιερωμένος
διάλογος … μετατράπηκε σε αλληλεγγύη και αμοιβαία βοήθεια. Η Lourdes έμαθε ότι δεν
ήταν απαραίτητο να δίνει στους μαθητές περιλήψεις των λογοτεχνικών κειμένων και στην
πραγματικότητα δεν ήταν και τόσο χρήσιμο αυτό. Με το να μοιράζονται τις αναγνώσεις
εξασφάλιζε ότι οι μαθητές της θα διάβαζαν ολόκληρα τα βιβλία παγκόσμιας κλασικής
λογοτεχνίας.» (Racionero et al., 2012, σελ. 120).

Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις ενισχύουν και εκτός τάξης τις γνώσεις
που αποκομίζονται από την ανάγνωση. Εκτός από τις συζητήσεις, τις οποίες τα παιδιά
παίρνουν μαζί τους στο σπίτι και σε διαφορετικά συγκείμενα μετά τη συμμετοχή τους,
πολλά σχολεία οργάνωσαν Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις για τους συγγενείς
των μαθητών, το διδακτικό προσωπικό και άλλους ενήλικες της κοινότητας. Οι
συναντήσεις με συγγενείς συμβάλλουν στη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών εμπειριών,
που μεταμορφώνουν τις δικές τους προσδοκίες, όπως και τη μαθησιακή ατμόσφαιρα
στην οικογένεια. Η συμμετοχή οικογενειών που αποτελούνται από άτομα που δεν
έχουν φοιτήσει στο πανεπιστήμιο και που προέρχονται από διάφορα πολιτισμικά
πλαίσια, στις Συναντήσεις, βελτιώνει τις συζητήσεις και τη μάθηση των παιδιών.
Για παράδειγμα, σε μια Μαθησιακή Κοινότητα η Στ’ τάξη και μια ομάδα από
μητέρες διάβασαν και μοιράστηκαν το Romeo and Juliet του Shakespeare. Αυτό
τους επέτρεψε να συζητήσουν μαζί για την αγάπη, τα θέλω, την οικογένεια και τα
λοιπά. Σε μια άλλη Μαθησιακή Κοινότητα μια συγκεκριμένη Διαλογική Συνάντηση για
το Animal Farm του Orwell, το οποίο συζητήθηκε κι αυτό από μαθητές και συγγενείς,
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δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί γιατί όλοι είχαν κι άλλα σημεία τα οποία ήθελαν να
σχολιάσουν, να συζητήσουν, να ρωτήσουν και να συνεισφέρουν.
Στον πιο κάτω πίνακα συνοψίζεται το τι ακριβώς είναι και τι δεν είναι μια Διαλογική
Λογοτεχνική Συνάντηση:

Κεφαλαιο 7

ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

1. Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις βασίζονται
στη διαλογική ανάγνωση που περιλαμβάνει ανάγνωση και
συλλογική ερμηνεία, στα πλαίσια μιας διαδικασίας στην
οποία εκτιμάται η επιχειρηματολογία και όχι οι υποθέσεις ή
η κοινωνική ισχύ. Μέσα από αυτή τη διαλογική διαδικασία
κάθε άτομο, αλλά και η ομάδα ως σύνολο, προσθέτουν
νέες διαστάσεις στο νόημα της ανάγνωσης κλασικών
συγγραφέων. Επιτυγχάνεται από κοινού ένα επίπεδο
βαθιάς, κριτικής σκέψης και κατανόησης, κάτι που δε θα
ήταν εφικτό μέσω της εξατομικευμένης ανάγνωσης.

1. Εάν η συνάντηση δεν
περιλαμβάνει ανάγνωση βιβλίου ή
εάν είναι μια συνάντηση σχετικά με
ένα ενδιαφέρον θέμα για το οποίο
ένας ειδικός μεταδίδει γνώση, τότε
δεν είναι Διαλογική Λογοτεχνική
Συνάντηση.

2. Τα βιβλία είναι λογοτεχνικά αριστουργήματα της άυλης
πολιτιστικής κληρονομίας της ανθρωπότητας.

2. Εάν τα βιβλία που
χρησιμοποιούνται δεν είναι
λογοτεχνικά αριστουργήματα της
άυλης πολιτιστικής κληρονομίας
της ανθρωπότητας, τότε δεν είναι
Διαλογική Λογοτεχνική Συνάντηση.

3. Η συλλογική κατανόηση του κειμένου πραγματοποιείται
μέσα από μια διαδικασία συλλογικής ερμηνείας, που
επιτυγχάνεται μέσω του ισότιμου διαλόγου μεταξύ όλων
των συμμετεχόντων.

3. Εάν ο διάλογος γίνεται με βάση
τις αξιώσεις της εξουσίας, όπου οι
άνθρωποι με υψηλότερο ακαδημαϊκό
κύρος μονοπωλούν τη συζήτηση
ή επιβάλλουν τις ερμηνείες τους
και όχι με βάση την εγκυρότητα
των επιχειρημάτων, τότε δεν είναι
Διαλογική Λογοτεχνική Συνάντηση.

4. Ο ισότιμος διάλογος ενισχύει την ανάπτυξη αξιών όπως
η συνύπαρξη, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη.
5. Οι Διαλογικές Λογοτεχνικές Συναντήσεις μπορούν να
πραγματοποιηθούν με συγγενείς, μέλη της κοινότητας,
προσωπικό, εθελοντές και μαθητές Νηπιαγωγείου,
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Πηγή: Ιστοσελίδα Μαθησιακών Κοινοτήτων [ελέγχθηκε τον Δεκέμβριο 2017].
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Επιστημονικά δεδομένα για τον αντίκτυπο των Διαλογικών Λογοτεχνικών
Συναντήσεων

Πολλές έρευνες έχουν καταγράψει τις θετικές επιπτώσεις των Διαλογικών
Λογοτεχνικών Συναντήσεων στα διαφορετικά πλαίσια στα οποία έχουν εφαρμοστεί
(Soler, 2015). Πιο κάτω, παραθέτουμε μερικά από τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν
από το ερευνητικό πρόγραμμα ChiPE , που πραγματοποιήθηκε σε έξι δημοτικά
σχολεία, που εφαρμόζουν αυτή την Πετυχημένη Εκπαιδευτική Πρακτική, στο Ηνωμένο
Βασίλειο και την Ισπανία. Τα σχολεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές με πολύ διαφορετικά
προφίλ και σε αυτά φοιτούν μαθητές που ανήκουν σε πολιτισμικές μειονότητες. Κάποια
από τα πλεονεκτήματα των Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων σε σχέση με τη
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι:
•	
Αύξηση ακαδημαϊκών επιδόσεων σε σχέση με προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.
• Εμπλουτισμός λεξιλογίου, αύξηση της χρήσης μεγάλων προτάσεων
(περισσότερες από 20 λέξεις) και πολύπλοκων γλωσσικών δομών.
•	
Δημιουργία διαλογικών μαθησιακών περιβαλλόντων.
•	
Α λλαγές στη χρονική διάρκεια των παρεμβάσεων των εκπαιδευτικών στην
τάξη και αύξηση του χρόνου κατά τον οποίο μιλούν οι μαθητές. Το 75% των
μαθητών που ήταν παρόντες συμμετείχε σε περισσότερο από το 80% των
συνομιλιών που καταγράφηκαν στην τάξη, κατά τη διάρκεια των Διαλογικών
Λογοτεχνικών Συναντήσεων.
•	
Τα παιδιά θέτουν ερωτήσεις και ακούνε το ένα το άλλο. Παραθέτουν
επιχειρήματα για να αιτιολογήσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους.
Χρησιμοποιούν το πολιτισμικό τους υπόβαθρο στους συλλογισμούς τους.
•	
Υψηλά επίπεδα προσοχής κατά τη διάρκεια της συνάντησης (50 έως 60 λεπτά).
• Τα θέματα που προκύπτουν στις Συναντήσεις περιλαμβάνουν ζητήματα ηθικής
ή κοινωνικής δικαιοσύνης, ταμπού ή θέματα που οι μαθητές θεωρούν δύσκολο να
συζητήσουν.
•	
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιβεβαιώνουν ότι εκπλήσσονται από τη
δέσμευση, τα θέματα και τον ενθουσιασμό που δείχνουν οι μαθητές στις
Συναντήσεις.
•	
Βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων.
•	
Πολύ θετική γονική υποστήριξη.
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Άλλες Διαλογικές Συναντήσεις

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο ενθουσιασμός και οι επιδράσεις που
δέχτηκαν οι συμμετέχοντες των Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων είχαν ως
αποτέλεσμα την επέκταση των Συναντήσεων και σε άλλους τομείς που έχουν να
επιδείξουν σημαντικές δημιουργίες της ανθρωπότητας, όπως είναι η τέχνη, η μουσική
και η επιστήμη.
Διαλογικές Μουσικές Συναντήσεις: Η ικανότητα επικοινωνίας και έκφρασης μέσω
της μουσικής διαφέρει από αυτή των λέξεων. Συχνά, για παράδειγμα, λέγεται ότι κάτι δεν
μπορεί να εκφραστεί με λέξεις. Το βάθος της μουσικής προσφέρει μια μεγάλη περιπέτεια.
Στις Διαλογικές Μουσικές Συναντήσεις ακούγεται και συζητείται κλασική μουσική. Όλοι
απολαμβάνουν, μαθαίνουν, ανακαλύπτουν και μοιράζονται μέσω της κλασικής μουσικής. Οι
όπερες του Mozart και του Verdi, οι καντάδες του Bach, τα κουαρτέτα του Beethoven και οι
συμφωνίες του Mahler είναι μερικά παραδείγματα από τα κομμάτια που χρησιμοποιούνται.
Για παράδειγμα, στο Συνέδριο Διαλογικών Λογοτεχνικών και Μουσικών Συναντήσεων που
διεξήχθη στις «3.000 κατοικίες» στην περιοχή της Σεβίλλης το 2009, παιδιά και ενήλικες
άκουσαν, συγκινήθηκαν και συζήτησαν μερικές από τις πιο όμορφες άριες του Μαγικού
Αυλού του Mozart. Η χορωδία Va, pensiero από την όπερα Nabucco του Giuseppe Verdi,
που συντέθηκε πριν από 150 χρόνια, απηχεί σύγχρονες καταστάσεις και οδηγεί σε έντονες
συζητήσεις σχετικά με την κρίση, τους ανθρώπους, τον ρατσισμό και την αδικία.

Κεφαλαιο 7

Διαλογικές Συναντήσεις Τέχνης: Σε αυτές τις συναντήσεις οι άνθρωποι ξεκινούν
ένα διάλογο για έργα τέχνης όπως είναι οι πίνακες του Picasso ή του Van Gogh και
συζητούν σχετικά θέματα. Για παράδειγμα, μια φορά οι συζητήσεις γύρω από τους
πίνακες της Frida Kahlo κατέληξαν σε συζήτηση για την ιστορία του Μεξικού, τον
φεμινισμό, τη μητρότητα και την ιστορία της ζωγραφικής.
Διαλογικές Συναντήσεις Μαθηματικών: Τι αινίγματα μπορούν να βρεθούν
στα πιο διάσημα έργα λογοτεχνίας; Πώς μπορούν να επιλυθούν κάποια μαθηματικά
προβλήματα; Σε αυτού του είδους τις συναντήσεις συζητούνται τα μαθηματικά και τα
προβλήματά τους.
Διαλογικές Επιστημονικές Συναντήσεις: Επιτεύγματα σε συγκεκριμένους
τομείς όπως είναι η νανο-επιστήμη και η νανο-τεχνολογία που αλλάζουν το μέλλον
της ανθρωπότητας, συχνά δεν είναι διαθέσιμα σε ανθρώπους που δεν έχουν
ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Οι Διαλογικές Επιστημονικές Συναντήσεις ενδυναμώνουν τον
διάλογο μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, δημιουργούν πιο στενές σχέσεις και
ενισχύουν την ικανότητα όλων να αμφισβητούν, να αναζητούν πληροφορίες και να
συζητούν τα μεγάλα άλυτα μυστήρια.
Διαλογικές Παιδαγωγικές Συναντήσεις: Σε αυτές τις Συναντήσεις, το διδακτικό
προσωπικό, οι συγγενείς και άλλοι διαβάζουν και συζητούν σημαντικά, αυθεντικά
έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, από συγγραφείς όπως είναι οι Lev Vygotsky, John
Dewey, Paulo Freire και άλλοι. Οι συναντήσεις αυτές περιγράφονται λεπτομερώς σε
άλλη ενότητα.
© CREA. Community of Research on Excellence for All
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Σε όλες τις περιπτώσεις ενισχύεται η άμεση σύνδεση με αυθεντικά λογοτεχνικά,
καλλιτεχνικά και επιστημονικά έργα, αντί η χρήση υλικού που περιέχει ερμηνείες των
έργων αυτών από άλλους. Σε όλες τις περιπτώσεις οι συμμετέχοντες μοιράζονται τις
ερμηνείες τους για το έργο που εξετάζεται στη Συνάντηση (ένα λογοτεχνικό κείμενο,
ένα μουσικό κομμάτι, μια μαθηματική συνεισφορά και τα λοιπά) και η δραστηριότητα
στηρίζεται στη διαλογική μάθηση. Παρότι οι αρχές διαλογικής μάθησης (Aubert, Flecha, García, Flecha & Racionero, 2008) εξηγήθηκαν προηγουμένως, παρατίθενται
και πιο κάτω:
•

Ι σότιμος διάλογος: Όλες οι συνεισφορές και οι απόψεις που ακούγονται
στις Συναντήσεις γίνονται σεβαστές με έναν ισότιμο τρόπο. Κανένας δεν
μπορεί να επιβάλει τη γνώμη του στους άλλους ως τη μοναδική ή τη μόνη
έγκυρη επειδή θεωρεί τον εαυτό του ειδικό, είτε γιατί έχει λάβει περισσότερη
εκπαίδευση στο συγκεκριμένο θέμα είτε γιατί είναι ο συντονιστής της ομάδας.
Κάθε συνεισφορά είναι αποδεκτή και έγκυρη, κι έτσι ό,τι λέγεται είναι σεβαστό
και άρα είναι εφικτό να μάθει ο ένας από τον άλλο.

•	
Πολιτισμική νοημοσύνη: Όλοι έχουν πολιτισμική νοημοσύνη, γνώσεις και
εμπειρία που έχουν αποκτήσει μέσα από τη ζωή. Αυτά επιτρέπουν σε όλους
να προσφέρουν πολύτιμες ερμηνείες από διαφορετικές οπτικές γωνίες για
το πολιτιστικό ή επιστημονικό έργο που συζητείται. Ο ισότιμος διάλογος, με
σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, δίνει αξία στην πολιτισμική νοημοσύνη
του κάθε ανθρώπου.
•	Μεταμόρφωση: Αυτή η μορφή μάθησης μέσω του διαλόγου και της
αντικειμενικής εξέτασης όλων των απόψεων είναι μια συνεχής διαδικασία
που συμβαίνει στη ζωή και επιδεικνύει τη δυνατότητα μεταμόρφωσης των
ανθρώπων. Η γνώση που αποκτάται στις Συναντήσεις αλλάζει τις προσωπικές
ζωές και τις σχέσεις με τους άλλους. Η συμμετοχή στις Συναντήσεις είναι μια
© CREA. Community of Research on Excellence for All
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ευκαιρία για ανάγνωση, εμπλοκή στον διάλογο και πραγματοποίηση του
οράματος της υπέρβασης των κοινωνικών στερεοτύπων και των σχετικών
εμποδίων.
•	
Ε ργαλειακή διάσταση: Οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν
ακαδημαϊκές και βασικές γνώσεις και κάθε είδους δεξιότητες γύρω από
την ιστορία, το λεξιλόγιο, τις αναγνωστικές δεξιότητες, τις δεξιότητες ΤΠ
και τα λοιπά. Πέρα από το πλαίσιο των συζητήσεων που μοιράζονται, οι
συμμετέχοντες συχνά απολαμβάνουν να συνεχίζουν την απόκτηση γνώσεων
για το συγκεκριμένο θέμα, από μόνοι τους μέσω του Διαδικτύου ή με φίλους
και την οικογένεια και ούτω καθεξής. Τα όσα μαθαίνουν μπορούν αργότερα
να τα μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα.

Κεφαλαιο 7

•	Δημιουργία νοήματος: Η σύνδεση των συζητήσεων και των γνώσεων με τις
προσωπικές εμπειρίες, τα συναισθήματα, τα μαθήματα ζωής, το προσωπικό
και οικογενειακό ιστορικό και ούτω καθεξής του καθενός, συμβάλλει είτε
άμεσα είτε όχι, στη δημιουργία νοήματος για όλους όσους συμμετέχουν στις
Συναντήσεις. Η μάθηση και η επιθυμία για μάθηση είναι αλληλένδετα, έτσι οι
σκέψεις για το παρελθόν και η δημιουργία νέων προσδοκιών για το μέλλον
καθιστούν ικανή την προσωπική επιβεβαίωση και τη βελτίωση των κοινωνικών
σχέσεων.
•	Αλληλεγγύη: Οι Συναντήσεις είναι ανοιχτές σε όλους, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο.
Δεν κοστίζουν τίποτα και γι’ αυτό προσφέρονται δωρεάν. Δεν υπάρχουν ακαδημαϊκές
απαιτήσεις, δεδομένου ότι προτεραιότητα είναι η συμμετοχή ανθρώπων που δεν
έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Οι ισότιμες σχέσεις είναι αυτές που παράγουν
περαιτέρω σχέσεις φροντίδας. Η αλληλεγγύη περιλαμβάνει σεβασμό, εμπιστοσύνη,
υποστήριξη και ποτέ υποχρέωση. Όλοι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και οι σχέσεις
αλληλεγγύης αποκτούν μεγαλύτερη αξία από τις ηλικιακές, εθνοτικές ή θρησκευτικές
διαφορές.
• Ισότητα των διαφορών: Όλοι όσοι συμμετέχουν στις Συναντήσεις είναι ίσοι
και διαφορετικοί μεταξύ τους. Μια βασική αρχή είναι η ισότητα ανθρώπων, που
έχουν δικαίωμα στο να ζουν διαφορετικά. Όλοι, χωρίς εξαίρεση έχουν το ίδιο
δικαίωμα στις διαφορές τους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
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