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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τη διαλογική μάθηση (Flecha 1997, 2000) ως μια
επικοινωνιακή έννοια που υπάγεται στις κοινωνικές επιστήμες.
Παρά το γεγονός ότι οι ιδέες γύρω από τη μάθηση εξακολουθούν να είναι υπό
εξέταση, οι προσεγγίσεις που προκύπτουν από αυτές και χρησιμοποιούνται σήμερα
στις τάξεις, εξακολουθούν να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις διαλογικές ανάγκες
της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας. Θα επικεντρωθούμε στην ιδέα της
επικοινωνιακής μάθησης, που χαρακτηρίζεται από την έμφαση που δίνει σε όλες
τις αλληλεπιδράσεις που έχουν οι μαθητές, αγόρια και κορίτσια. Γίνεται ακολούθως
αναφορά στα κυριότερα άτομα που εργάστηκαν στον χώρο της επικοινωνιακής και
διαλογικής μάθησης και στις θεωρίες που ανέπτυξαν. Τέλος, περιγράφονται οι επτά
αρχές της διαλογικής μάθησης: ο ισότιμος διάλογος, η πολιτισμική νοημοσύνη, η
μεταμόρφωση, η εργαλειακή διάσταση, η δημιουργία νοήματος, η αλληλεγγύη και η
ισότητα των διαφορών.

2.1. 
Από την ατομική στην κοινοτική προσέγγιση: Η διαλογική στροφή
στις θεωρίες μάθησης
Μέσα από την ιστορία έχουν εξελιχθεί διάφορες θεωρίες για το τι είναι η διαδικασία
μάθησης. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι θεωρίες αυτές ήταν το αποτέλεσμα ευρύτερων
αντιλήψεων της πραγματικότητας, και κυμαίνονται από προσεγγίσεις που σχετίζονται
με την προοπτική ατόμων και τις εσωτερικές τους σκέψεις μέχρι πιο ομαδοκεντρικές
προοπτικές.
Ο πιο κάτω πίνακας δείχνει την εξέλιξη των θεωριών για την κοινωνική
πραγματικότητα (αντικειμενιστική, κοινωνικής κατασκευής και επικοινωνιακή)
και τις μαθησιακές προσεγγίσεις που προκύπτουν από αυτές, σε μια κοινωνία της
πληροφορίας.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Δομική/Συστημική
Προοπτική

Υποκειμενική
Προοπτική

Υποκειμενική
Προοπτική

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η πραγματικότητα
είναι ανεξάρτητη
από τα άτομα που
την ξέρουν και την
χρησιμοποιούν.

Η πραγματικότητα
είναι μια κοινωνική
κατασκευή, που
εξαρτάται από
σημασίες-έννοιες που
δόθηκαν από τους
ανθρώπους.

Η πραγματικότητα
είναι μια ανθρώπινη
κατασκευή. Οι
σημασίες-έν νοιες
εξαρτώνται από
τις ανθρώπινες
αλληλεπιδράσεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Έν α μ ο λύ β ι ε ί ν α ι
ένα
μολύβι,
ανεξάρτητα από το
πώς το βλέπουν ή
το χρησιμοποιούν οι
άνθρωποι.

Έν α μ ο λύ β ι ε ί ν α ι
ένα μολύβι, επειδή
το βλέπουμε ως
ένα αντικείμενο
κατά λλη λο γ ια να
γράψουμε ή να
σχεδιάσουμε με αυτό.

Έν α μ ο λύ β ι ε ί ν α ι
έ ν α μ ο λύ β ι , γ ι α τ ί
συμφωνούμε να το
χρησιμοποιούμε για
να γράφουμε ή να
σχεδιάζουμε με αυτό.

ΜΑΘΗΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μαθαίνεται μέσα
από τη σύνδεση της
νέας γνώσης με την
προϋπάρχουσα, σε
γνωστικές δομές.

Μαθαίνεται μέσα
από αλληλεπιδράσεις
μεταξύ ίσων με τον
εκπαιδευτικό και από
φιλίες που παράγουν
ισότιμο διάλογο.

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Μαθαίνεται μέσα
από το μήνυμα που
στέλνεται από τον
εκπαιδευτικό..
ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΜΑΘΗΣΗΣ

Εκπαιδευτικός

Μ α θ η τ ι κ ό ς
πληθυσμός.

Όλοι όσοι αποτελούν
μέρος της κοινότητας
με την οποία ο
μαθητής έρχεται σε
επαφή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Γνωστικό περιεχόμενο
που θα μεταδ οθεί
και
σχετικές
μεθοδολογίες.

Γνώση γύρω από τις
διαδικασίες μάθησης
των μαθητών και του
τρόπου με τον οποίο
οικοδομούν νοήματα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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Γνώση γύρω από τις
διαδικασίες μάθησης
των ατόμων και
των ομάδων, μέσω
της κατασκευής
αλληλεπιδραστικών
νοημάτων.
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Παιδαγωγικός
πρ ο σανατολισμό ς,
χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη,
όπως
θα έπρεπε, οι
ψυχολογικές και
κοινωνιολογικές
πτυχές.

Ψυχολογι κός
πρ ο σανατολισμό ς,
χωρίς να λαμβάνονται
υπόψη,
όπως
θα έπρεπε, οι
π α ι δ α γ ω γ ι κ ές κα ι
κοινωνιολογικές
πτυχές.

Διεπιστημονικός
πρ ο σανατολισμό ς:
παιδαγωγικός,
ψυχολογικός και
κοινωνιολογικός.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η
ε π ι β ο λ ή
ομοιόμορφης
κουλτούρας παράγει
και αναπαράγει
ανισότητες.

Η προσαρμογή στην
ποικιλομορφία χωρίς
να λαμβάνονται
υπόψη οι ανισότητες
π ο υ υ π ά ρχο υ ν,
αυξάνει
τις
ανισότητες.

Με τη μεταμόρφωση
του περιβάλλοντος,
ο σεβ ασμό ς πρ ο ς
τη διαφορετικότητα
εξυπακούεται ως μια
πτυχή της ισότιμης
εκπαίδευσης.

Fuente: Aubert, Flecha, García, Flecha, & Racionero, 2008, pág. 89.

Η αντικειμενιστική (objectivist) προοπτική: παραδοσιακή εκπαίδευση
Η μορφή της εκπαίδευσης, στην οποία αναφερόμαστε ως «παραδοσιακή» και η
οποία εξακολουθεί να έχει ευρεία εφαρμογή είναι χαρακτηριστικό της βιομηχανικής
κοινωνίας και της αντικειμενιστικής προσέγγισης προς τη μάθηση. Έχοντας αυτό
υπόψη, ο εκπαιδευτικός είναι ο πρωταγωνιστής στη διαδικασία της διδασκαλίας και της
μάθησης. Ο δάσκαλος θεωρείται η πηγή της γνώσης και ο ειδικός, ο οποίος καθορίζει
και εξασφαλίζει τη μετάδοση των εν λόγω γνώσεων. Αυτή η γνώση είναι ανεξάρτητη
από τους μαθητές, όπως ακριβώς η αντικειμενική πραγματικότητα είναι εξωτερική και
ανεξάρτητη από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτή. Ο εκπαιδευτικός πρέπει
να έχει γνώση των θεμάτων που διδάσκει και επαρκείς δεξιότητες για τον σχεδιασμό
προγραμμάτων σε καθορισμένο χρόνο. Ως εκ τούτου, πρέπει να καθορίζει τον ρυθμό
των διδακτικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε κάθε μαθητής να κατακτήσει τη γνώση.
Ο ρόλος του μαθητή είναι να κατανοεί, να συγκεντρώνει και να επαναλαμβάνει τη
γνώση, ενώ αξιολογείται για την ικανότητά του να απομνημονεύει και να αναπαράγει τη
γνώση, όπως αυτή μεταδίδεται από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές που δυσκολεύονται
να το πετύχουν αυτό, θεωρούνται ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες και ως εκ τούτου
λαμβάνονται ειδικά διορθωτικά μέτρα για αυτούς. Πολλές μελέτες έδειξαν ότι αυτές
οι αντισταθμιστικές προσεγγίσεις δημιουργούν και αναπαράγουν ανισότητες που
πλήττουν τους πιο ευάλωτους μαθητές (Ladson-Billings, 1994; Oakes, 2005).
Στην παραδοσιακή διδασκαλία τα ψυχολογικά μοντέλα στηρίζονται στον
συμπεριφορισμό. Έννοιες όπως η προγραμματισμένη διδασκαλία ή η έννοια
της επιμονής και της προσπάθειας στη μάθηση έχουν προσφέρει στον τομέα της
μάθησης, αλλά η αντικειμενιστική προοπτική δεν αφήνει χώρο για τις πολυπλοκότητες
της μάθησης μέσα σε μια διαλογική κοινωνία της πληροφορίας. Για παράδειγμα, οι
ειδικοί που αναφέρθηκαν πιο πάνω αμφισβητούνται σε μια κοινωνία της πληροφορίας,
© CREA. Community of Research on Excellence for All
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εφόσον πλέον τα ίδια τα άτομα έχουν την ικανότητα να βρίσκουν και να αξιολογούν
πληροφορίες. Οι παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν στα πλαίσια
μιας βιομηχανικής κοινωνίας και σχεδιάστηκαν για τάξεις που δεν υπάρχουν πλέον
στα σύγχρονα σχολεία.

Η προοπτική της κοινωνικής κατασκευής (constructivist): μάθηση με νόημα
Σε αντίθεση με την αντικειμενιστική προοπτική και τον κυρίαρχο ρόλο του
εκπαιδευτικού, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε μια νέα προσέγγιση
στη μάθηση, η οποία στηρίζεται στην κονστρουκτιβιστική αντίληψη για την
πραγματικότητα, όπως αυτή παράγεται από τους ανθρώπους και όχι από μια δεδομένη
κατάσταση.
Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, θα μπορούσε στα πλαίσια της μάθησης να
μεταφραστεί ως έμφαση στον μαθητή και τη νοητική του δραστηριότητα. Εισάγεται
στο χώρο η έννοια της γνωστικής λειτουργίας και πλέον ο ρόλος του μαθητή, αγόρι
ή κορίτσι, δεν περιορίζεται στο να λαμβάνει, να συγκεντρώνει και να απομνημονεύει
γνώσεις έχοντας έναν παθητικό ρόλο στην όλη διαδικασία, αλλά με ενεργό συμμετοχή
χτίζει τη δική του γνώση. Για να το επιτύχει αυτό ο μαθητής πρέπει να είναι ικανός να
αντιληφθεί κενά που ίσως υπάρχουν στη γνώση του, συσχετίζοντας με ουσιαστικό
τρόπο τη νέα με την προϋπάρχουσα γνώση.
Έτσι, ενώ στις παραδοσιακές προσεγγίσεις ο δάσκαλος είναι ο βασικός
παράγοντας στη διαδικασία της μάθησης, στις προσεγγίσεις που βασίζονται στην
κονστρουκτιβιστική θεωρία τον κύριο ρόλο έχει το προσωπικό σύστημα εκμάθησης
του κάθε μαθητή. Ο ρόλος του δασκάλου δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή γνώσης,
αλλά είναι απαραίτητο πλέον να διασφαλίζει ότι οι μαθητές συνδέουν με ουσιαστικό
τρόπο τη νέα γνώση με την προϋπάρχουσα. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε μαθητής
δημιουργεί το δικό του διαφορετικό νόημα. Για να βελτιωθεί η μάθηση στην τάξη,
η διδασκαλία θα πρέπει να ενσωματώνει τα αποτελέσματα της έρευνας γύρω από
τους διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας νοήματος. Με βάση αυτή την προσέγγιση,
η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στρέφεται προς τη μελέτη των εσωτερικευμένων
διαδικασιών μάθησης και των τρόπων δόμησης της γνώσης, ενώ παράλληλα η
ψυχολογική πτυχή της γνωστικής λειτουργίας (cognition) έχει πρωταρχικό ρόλο σε
όλα αυτά.
Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση στη μάθηση χαρακτηρίζει το έργο σημαντικών
ερευνητών, των οποίων η έρευνα παρουσιάζει ένα κοινό σημείο: τη σημασία της
δραστήριας εμπλοκής του ατόμου στη μαθησιακή διαδικασία. Για παράδειγμα ο Piaget
(1964) ακολούθησε τη λεγόμενη γενετιστική (geneticist) προοπτική για να αναφερθεί
στο πέρασμα του ατόμου από διάφορα στάδια ανάπτυξη, ενώ ο Vygotsky (1962,
1978) ακολούθησε μια κοινωνικο-αναπτυξιακή προσέγγιση για τα στάδια ανάπτυξης,
που μπορεί να φτάσει ένα παιδί με την υποστήριξη άλλων.
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Όταν όμως έγινε μια προσπάθεια να ενσωματωθούν κάποιες από τις θεωρίες του
Vygotsky (1962, 1978) στις προσεγγίσεις του Ausubel, προέκυψε μια παρερμηνεία.
Δύο από τις βασικές συνεισφορές του Vygotsky είναι η έμφαση που δίνεται στη
σχέση μεταξύ γνωστικής ανάπτυξης και κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος και
στο πώς οι αλλαγές στο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν
γνωστική εξέλιξη. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τη δεκαετία του
1990 αγκάλιασαν το πρώτο στοιχείο, αλλά παρερμήνευσαν το δεύτερο. Αντί να
γίνονται αλλαγές στο περιβάλλον για να προωθηθεί η ισότιμη γνωστική ανάπτυξη,
οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες κατέληξαν να προωθούν την προσαρμογή του
αναλυτικού προγράμματος στο υπάρχον σχολικό περιβάλλον.
Η μάθηση με νόημα του Ausubel, η οποία άσκησε μεγάλη επιρροή στις
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ισπανία, παρά την περιορισμένη διεθνή
αναγνώριση του Ausubel, παρουσιάζει ακόμη πιο ξεκάθαρα πιθανά προβλήματα στις
διαδικασίες μάθησης στον 21ο αιώνα. Η σημασία της χρήσης της προϋπάρχουσας
γνώσης, ως βάση για οποιαδήποτε μορφή μάθησης περιορίζεται σημαντικά από το
γεγονός ότι οι νέες πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι ασύνδετες, τουλάχιστον
εν μέρει, από αυτές που είναι ήδη γνωστές. Το γεγονός ότι συχνά στα αναλυτικά
προγράμματα οι γνώσεις παρουσιάζονται από το απλό στο σύνθετο και από το
ειδικό στο γενικό, έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι τα αγόρια και τα κορίτσια
έχουν φαντασία, αισθήματα που τα εκφράζουν και μια έντονη διάθεση για ιστορίες
που ξεπερνούν τις καθημερινές τους εμπειρίες (Egan, 2005). Επίσης, από μια
κοινωνιολογική προοπτική, η προσαρμογή στις προϋπάρχουσες γνώσεις του κάθε
μαθητή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές ισότητας, αδυνατεί να εξασφαλίσει
ισότιμη μάθηση για όλους. Εάν σχεδιάσουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα βασισμένο
© CREA. Community of Research on Excellence for All
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Στην Ισπανία, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του LOGSE (Γενικός Οργανικός
Νόμος για το Εκπαιδευτικό Σύστημα) στηρίχτηκαν στην κονστρουκτιβιστική θεωρία
και την προσέγγιση της μάθησης με νόημα (meaningful learning) του Ausubel
(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1978), η οποία αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960.
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η μάθηση είναι μια εξατομικευμένη διαδικασία
δόμησης νοημάτων, που αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε μαθητή, αφού
κάθε αγόρι ή κορίτσι κατέχει ένα σύνολο από διαφορετικές γνώσεις και ακολουθεί
ένα διαφορετικό εσωτερικό μονοπάτι κατά τη διαδικασία μάθησης, το οποίο διαφέρει
σε κάθε περίσταση. Η προσέγγιση συσχετίζει τη νέα γνώση που αποκτάται, με την
προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ικανός να
αξιολογεί τις διάφορες στρατηγικές μάθησης των μαθητών, καθώς και τις υπάρχουσες
γνώσεις τους και με βάση τα στοιχεία αυτά να αυξάνει τις γνώσεις των μαθητών.
Θεωρείται πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τις προϋπάρχουσες
γνώσεις των μαθητών και το επιθυμητό σημείο στο οποίο θέλουν να φτάσουν, για
να δημιουργούν με βάση αυτά ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο να μπορεί να
προσαρμόζεται στις ειδικές απαιτήσεις των μαθητών. Σύμφωνα με τον Ausubel: Αν θα
έπρεπε να συνοψίσω την εκπαιδευτική ψυχολογία σε μία μόνο αρχή, θα έλεγα ότι ο
κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει τη διαδικασία μάθησης είναι το τι ήδη ξέρουν
οι μαθητές. Αν ο εκπαιδευτικός το γνωρίζει αυτό, τότε μπορεί να διδάξει ανάλογα
(Ausubel et al., 1978, σελ. 1).
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στις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, δε διασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες
για όλους, αφού το μοντέλο αυτό θα επηρεάζεται από το περιβάλλον στο οποίο
μεγαλώνουν οι μαθητές. Επομένως, μαθητές από εύπορες περιοχές σε μεγάλες
πόλεις δε θα έχουν ένα κοινό αναλυτικό πρόγραμμα με μαθητές που μένουν σε
φτωχότερες περιοχές. Με αυτό τον τρόπο, ενώ κάποια αγόρια και κορίτσια μαθαίνουν
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας, κάποιοι άλλοι μαθητές
οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Σύμφωνα με την πιο πάνω προσέγγιση, μαθητές που προέρχονται από μειονεκτικά
κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα έχουν περιορισμένες προϋπάρχουσες γνώσεις
και είναι επόμενο, ο γνωστικός στόχος που θα τεθεί για αυτούς στο σχολείο να είναι
χαμηλότερος σε σχέση με άλλους μαθητές, με αποτέλεσμα να γίνεται προσαρμογή
του αναλυτικού προγράμματος στον χαμηλό αυτό στόχο. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες η μάθηση με νόημα οδηγεί στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό των παιδιών που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως για παράδειγμα, αυτών που προέρχονται
από υποβαθμισμένα κοινωνικά περιβάλλοντα ή ανήκουν σε εθνικές μειονότητες.
Η προώθηση και η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας μπορούν να ενισχύσουν
την πολιτισμική ανισότητα και γι’ αυτό είναι αναγκαίες εναλλακτικές προσεγγίσεις
που είναι αποτελεσματικότερες με τις ολοένα πολυπλοκότερες κοινωνικές προκλήσεις
που παρουσιάζονται, λόγω των σύγχρονων αλλαγών στην κοινωνία. Η μεταμόρφωση
είναι απαραίτητη, γιατί και η αντιμετώπιση και η προσαρμογή μπορούν να οδηγήσουν
στον αποκλεισμό συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Επίσης απαραίτητη είναι και
η ισότητα, γιατί όλοι οι άνθρωποι θέλουν και δικαιούνται να λαμβάνουν μια χρήσιμη
εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια στη σημερινή και μελλοντική
κοινωνία.
Η επικοινωνιακή προοπτική: διαλογική μάθηση
Η επικοινωνιακή ιδέα τοποθετείται μέσα στο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο της
κοινωνίας της πληροφορίας. Σε αυτή την κοινωνία, σημαντικότερο και από τη
συγκέντρωση πληροφοριών είναι η επεξεργασία τους. Όπως αναφέρθηκε και πιο
πάνω, αυτό που είναι σημαντικότερο από την ατομική, υποκειμενική εμπειρία είναι
η συνεχής αλληλεπίδραση και ο διάλογος που προκύπτει από αυτή, με ένα ευρύ
φάσμα πηγών και πόρων. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει χαρακτηριστικά των
προαναφερθέντων προσεγγίσεων, αλλά εισάγει επίσης την ιδέα της αλληλεπίδρασης
ως κεντρικό της στοιχείο.
Υιοθετώντας μια επικοινωνιακή προσέγγιση σημαίνει ότι η διδασκαλία προωθεί
στο μέγιστο τις ευκαιρίες μάθησης και ο δάσκαλος γίνεται ένας από τους παράγοντες
μάθησης. Η μάθηση δεν προσαρμόζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις, αλλά επιδιώκει
τη δημιουργία νέων αλληλεπιδράσεων εντός της τάξης με στόχο τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα σε αυτή την περίπτωση, δεν εστιάζει
στα όσα ξέρουν και όσα δεν ξέρουν οι μαθητές, αλλά στα αποτελέσματα που
έχουν τεθεί ως στόχοι, υιοθετώντας μια προσέγγιση που αποσκοπεί στη μέγιστη
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Με βάση την επικοινωνιακή προσέγγιση, ο εκπαιδευτικός πρέπει να δημιουργεί
ευκαιρίες αλληλεπίδρασης μέσα σε οικεία για τους μαθητές περιβάλλοντα. Τα
παιδιά μαθαίνουν από και με περισσότερα άτομα, πέρα από τους εκπαιδευτικούς˙
ανθρώπους με διαφορετικά προφίλ και σε καταστάσεις όπου οι διαδικασίες
διδασκαλίας και μάθησης με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι ποικίλουν. Είναι
σημαντικό να επισημανθεί ότι οι μαθητές μαθαίνουν στον δρόμο, στο σπίτι, στις δικές
τους κοινωνικές ή πολιτισμικές ομάδες, στο βιβλιοθήκη και ούτω καθεξής, από και με
διαφορετικούς ανθρώπους όπως είναι για παράδειγμα οι παππούδες, οι γείτονες, οι
φίλοι και οι εκπαιδευτές τους. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι οι διαδικασίες διδασκαλίας
και μάθησης ενός μαθητή ενισχύονται, λόγω του ότι οι αλληλεπιδράσεις που έχει ο
μαθητής με διαφορετικούς ανθρώπους σε διάφορα πλαίσια πολλαπλασιάζονται. Από
την άποψη αυτή προκύπτει «η προώθηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης σε όλα τα εν
λόγω πλαίσια και η ενίσχυση των συσχετισμών ανάμεσα σε όλα αυτά, συντονίζοντας
τις εκπαιδευτικές δράσεις σε κάθε ένα από αυτά, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο
αποτέλεσμα» (Aubert, Flecha, García, Flecha & Racionero, 2008).
Η ένταξη όλων των μαθησιακών παραγόντων (education agents) στο σχολείο
είναι μια από τις παρεμβάσεις που παράγει μεγαλύτερη σχολική επιτυχία. Η ένταξη
αυτή ενισχύεται όταν η διοίκηση του σχολείου εμπλέκει όχι μόνο το προσωπικό του
σχολείου, αλλά και άλλα άτομα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των μαθητών, και
όταν αυτό γίνεται ακόμη και μέσα στην τάξη (Gatt, Ojala, & Soler, 2011). Έτσι, η
κατάρτιση των εκπαιδευτικών θεωρείται ότι αφορά όχι μόνο τους επαγγελματίες
εκπαιδευτικούς, αλλά και ολόκληρη την κοινότητα.
Η έννοια της επικοινωνιακής μάθησης ενσωματώνει συνεισφορές από μερικούς
από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς στον τομέα της εκπαίδευσης και της μάθησης.
Μια τέτοια συνεισφορά είναι αυτή του Vygotsky (1962, 1978), η οποία υπερθεματίζει
τη σημασία της κοινωνικοπολιτισμικής ανάπτυξης στη διαδικασία μάθησης του
παιδιού. Σύμφωνα με αυτή, κάθε στοιχείο μάθησης εμφανίζεται δύο φορές για ένα
παιδί, αρχικά από μια κοινωνική (δια-υποκειμενική) πλευρά, και έπειτα από μια
ατομική (υποκειμενική) πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι πριν το παιδί κατακτήσει κάτι ως
κομμάτι του εαυτού του (μάθει), μια αλληλεπίδραση έχει προηγηθεί. Σε αντίθεση με
την απόλυτη επίδραση της προϋπάρχουσας γνώσης, που είναι η κύρια παραδοχή του
κοντστρουκτιβισμού, ο Vygotsky πρότεινε τη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) ως
την απόσταση μεταξύ του πραγματικού αναπτυξιακού επιπέδου (το σημείο στο οποίο
το παιδί βρίσκεται σήμερα) και του δυνητικού επιπέδου ανάπτυξης (το σημείο στο
οποίο το παιδί θα μπορούσε να φτάσει με τη συμβολή πιο ανεπτυγμένων ατόμων ή
την καθοδήγηση ενός ενήλικα). Αλληλεπιδράσεις με πιο έμπειρα άτομα ή καθοδήγηση
από έναν ενήλικα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη μάθηση κάθε παιδιού, αγοριού ή
κοριτσιού. Ο Vygotsky, ποτέ δε διευκρίνισε ότι όταν αναφέρεται στην καθοδήγηση από
έναν ενήλικα, εννοεί ότι ο ενήλικας αυτός πρέπει να είναι εκπαιδευτικός. Επομένως,
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απόδοση όλων των μαθητών. Η μάθηση βασίζεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ίσων˙
εκπαιδευτικών, συγγενών και άλλων παραγόντων του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος,
που επιβεβαιώνουν τη διαφορετικότητα των ατόμων που επιδρούν στη μάθηση
αγοριών και κοριτσιών.
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ο ενήλικας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε με τον οποίο ο μαθητής αλληλοεπιδρά
στο περιβάλλον του, όπως είναι για παράδειγμα ένας συγγενής, ένας γείτονας, ένας
εθελοντής και ούτω καθεξής.
Συνοπτικά, σύμφωνα με τον Vygotsky, οι διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας δεν
μπορούν να αποκοπούν από το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον και η μαθησιακή
ανάπτυξη του παιδιού είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων. Στο σχολείο οι μαθητές
δημιουργούν γνώση μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που έχουν στο περιβάλλον τους
και μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με όλα τα πολιτισμικά στοιχεία του περιβάλλοντός
τους.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Jerome Bruner, ένας διεθνούς φήμης
συγγραφέας στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, μετακινήθηκε κατά τη
διάρκεια της έρευνάς του, από μια γνωσιοκεντρική θέση (congnitivist approach) σε
μία που βασίζεται στη διαλογική θεωρία. Για αυτόν, η αλληλεπίδραση είναι βασικό
στοιχείο στη διαδικασία μάθησης (Bruner, 1983) και τα περιβάλλοντα που ευνοούν
τις αλληλεπιδράσεις ενισχύουν το μαθησιακό περιβάλλον. Στο βιβλίο του The Culture
of Education (1996), ο Bruner επιβεβαιώνει ότι η ψυχολογία έχει μέλλον μόνο αν
αναγνωρίσει τη σημασία της δια-υποκειμενικότητας. Συγκεκριμένα, ο Bruner (1996)
προτείνει τη μετατροπή των τάξεων σε υπο-κοινότητες αμοιβαίων εκπαιδευομένων,
όπου ο εκπαιδευτικός δεν έχει το μονοπώλιο στη μάθηση και το πλαίσιό της, αλλά αντ’
αυτού, ενδυναμώνει τους μαθητές για να βοηθούν ο ένας τον άλλο. Αυτό συνεπάγεται
τη μεταμόρφωση των σχολείων με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθείται η δημιουργία
αλληλεπιδράσεων και διαλόγων ανάμεσα στους μαθητές, όπως και η δημιουργία
πλαισίων όπου οι μαθητές θα μπορούν να εκφράζουν και να συζητούν με άλλους τις
δικές τους ιδέες.
Η Barbara Rogoff (1990), υποστηρίζοντας την κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση
του Vygostky, πιστεύει ότι η μάθηση ενός παιδιού είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων
με ενήλικες που στηρίζουν την ανάπτυξή του, καθοδηγώντας τη συμμετοχή τού,
σε αυτό που η ίδια αναφέρει ως «καθοδηγούμενη συμμετοχή», σε σημαντικές
δραστηριότητες, στην κατανόηση νέων καταστάσεων και την επίλυση προβλημάτων.
Ο Gordon Wells (1999) επίσης υποστηρίζει ότι τα μαθησιακά περιβάλλοντα στο
σχολείο πρέπει να αποτελούνται από συνεργατικές δραστηριότητες και καταστάσεις
αλληλεπίδρασης. Στα περιβάλλοντα αυτά οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αλλάξουν
τον παραδοσιακό τους ρόλο, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτρέψουν τη διαλογική
συνεργασία με τους ανθρώπους της κοινότητας. Ο Wells αναφέρει τη «διαλογική
έρευνα», με την οποία προβάλλει μια βαθύτερη έρευνα που κάνουν οι ίδιοι οι μαθητές
στο δικό τους μαθησιακό περιβάλλον, καθώς αναδιοργανώνονται όλοι οι σχολικοί
τομείς και χρησιμοποιούνται ορθά όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της σχολικής κοινότητας.
Η έρευνα αναφέρεται σε μια «κλίση και αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα πράγματα,
στη διατύπωση ερωτήσεων και την προσπάθεια κατανόησης μέσω της συνεργασίας
με άλλους, με στόχο την εξεύρεση απαντήσεων» (Wells, 1999, σελ. 136). Πρόκειται
για μια εκπαιδευτική προσέγγιση που αναγνωρίζει τη διαλεκτική σχέση μεταξύ ατόμου
και περιβάλλοντος, που παράγεται μέσω της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης.
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Η CREA χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω θεωρίες και άλλες παραπλήσιες, ανέπτυξε
ερευνητικό έργο γύρω από τις αλληλεπιδράσεις και τις επιπτώσεις τους στη μάθηση και
τις εμπειρίες των άλλων. Στη διαλογική μάθηση γίνεται μια διαφοροποίηση μεταξύ των
διαλογικών αλληλεπιδράσεων (όπου ο διάλογος στοχεύει στην αμοιβαία κατανόηση,
όπου η αξία των παρεμβάσεων βασίζεται στην εγκυρότητα των επιχειρημάτων) και των
αλληλεπιδράσεων εξουσίας, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσα σε πλαίσια με ισχυρή
παρουσία άνισων κοινωνικών δομών (Aubert et al., 2008; Searle & Soler, 2004). Οι
διαλογικές αλληλεπιδράσεις είναι αυτές που μεταμορφώνουν τους ανθρώπους και
το συγκείμενό τους και αυξάνουν τη μάθηση, αλλά και το νόημα για μάθηση. Είναι
αυτές που δημιουργούν θετικές απόψεις για μαθητές από τους οποίους περιμένουμε
συνήθως χαμηλά αποτελέσματα και που επίσης αλλάζουν τις προσδοκίες που
συνδέονται με το περιβάλλον, όπως είναι οι συγγενείς και άλλα μέλη της κοινότητας.

2.2.

Διαλογική μάθηση

Η θεωρία της διαλογικής μάθησης δημιουργήθηκε από τον Ramón Flecha (1997).
Το πρότυπο αυτό τοποθετείται σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που δίνει έμφαση στον ρόλο
της δια-υποκειμενικότητας, των αλληλεπιδράσεων και του διαλόγου, ως παραγωγούς
μάθησης και περιλαμβάνει θεωρητικές συνεισφορές από διάφορους κλάδους (Aubert
et al., 2008).
Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε τη διαλογική μάθηση μέσα από τις εφτά αρχές
που την καθορίζουν: ισότιμος διάλογος, πολιτισμική νοημοσύνη, μεταμόρφωση,
εργαλειακή μάθηση, δημιουργία νοήματος, αλληλεγγύη και ισότητα των διαφορών.
«Η διαλογική μάθηση πραγματοποιείται μέσα από ισότιμους διαλόγους και
αλληλεπιδράσεις στις οποίες αναγνωρίζεται η πολιτισμική νοημοσύνη όλων και
προσανατολίζεται στη μεταμόρφωση των προηγούμενων επιπέδων γνώσης και του
κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου, για την πρόοδο προς την επιτυχία όλων. Η διαλογική
μάθηση πραγματοποιείται μέσα από αλληλεπιδράσεις που αυξάνουν την εργαλειακή
μάθηση, ευνοούν την ατομική και κοινωνική δημιουργία νοήματος και καθοδηγούνται
από τις αρχές της αλληλεγγύης, στις οποίες η ισότητα και η διαφορετικότητα είναι
συμβατές και αμοιβαία ευεργετικές αξίες.» (Aubert et al., 2008, σελ. 167)
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Ο Paulo Freire, ένας από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς του 20ου αιώνα στον
τομέα της εκπαίδευσης, ανέπτυξε στο έργο του Pedagogy of the Oppressed (2003)
την έννοια της διαλογικής δράσης (dialogic action) σε αντίθεση με την τραπεζική
παιδεία (banking learning) και του διαλόγου ως θεμελιώδη διαδικασία για τη μάθηση
και την αλλαγή της πραγματικότητας. Ο διάλογος δε συμβαίνει μέσα σε συγκεκριμένο
μεθοδολογικό πλαίσιο. Συμβαίνει μόνο στα πλαίσια μιας ανοικτής προς το διάλογο
στάσης, που ενισχύει την επιστημολογική περιέργεια και την αναδημιουργία
πολιτισμού (Freire, 1997).
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Ισότιμος διάλογος

Είναι κατανοητό ότι ένας διάλογος είναι ισότιμος όταν όλες οι συνεισφορές και
παρεμβάσεις που γίνονται στα πλαίσιά του, λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με την
εγκυρότητα των επιχειρημάτων και όχι ανάλογα με τις σχέσεις και τις θέσεις εξουσίας.
Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συνεισφορές είναι έγκυρες εάν και όταν στηρίζονται σε
επιχειρήματα και ανεξαρτήτως του ατόμου που τις εισηγείται.
Η πιο πάνω αρχή είναι εμφανής στις διαδικασίες αναστοχασμού και λήψης αποφάσεων
σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα, στις οποίες όλες οι απόψεις ακούγονται, ανεξάρτητα από
το άτομο που τις εκφράζει ή τις εισηγείται. Αυτό έχει ως στόχο την επίτευξη ομοφωνίας
ή την επίλυση μιας σύγκρουσης: «Ο διάλογος είναι ισότιμος όταν οι απόψεις του κάθε
συμμετέχοντα αξιολογούνται με βάση τα επιχειρήματα (validity aspiration) και όχι με βάση
το άτομο που τις εκφράζει (power aspiration)» (Elboj, Puigdellívol, Soler, & Valls, 2002,
σελ. 62).
Ο ισότιμος διάλογος συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της οργάνωσης του
σχολείου, εφόσον επιτρέπει τη συμμετοχή όλης της κοινότητας υπό ίσους όρους,
όπως εξηγούν οι Racionero, Ortega, García και Flecha (2012):
‘Έχω δει το Χοσέ να απευθύνεται σε ένα ενθουσιώδες ακροατήριο για πέντε
ώρες και θα μπορούσα να το είχα κάνει κι εγώ. Έχω δει τον τρόπο με τον οποίο
επιτυγχάνει τον στόχο του γιατί οι ισχυρισμοί του δεν είναι υποθέσεις, αλλά προβλέψεις
βασισμένες σε επιστημονική ανάλυση της πραγματικότητας. Κατά τη διάρκεια μιας
συνομιλίας με συγγενείς στο σχολείο, υπήρχαν μόνο λευκοί και Ευρωπαίοι στις
πρώτες σειρές και μόνο δύο Αφρικανές στις τελευταίες σειρές, ακουμπισμένες στον
τοίχο και μισοκοιμισμένες. Ένας από τους εκπαιδευτές έκλεισε συνωμοτικά το μάτι,
εκφράζοντας έτσι την άποψη που επικρατεί σχετικά με αυτό το θέμα στην Ισπανία: οι
μετανάστες δεν ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση. Ο Χοσέ άρχισε να μιλά αγγλικά
και ξαφνικά και οι δύο γυναίκες ξύπνησαν και η μια του απάντησε με καλύτερα αγγλικά
από τα δικά του. Αυτός συνέχισε στα γαλλικά και αυτή τη φορά του απάντησε η άλλη
γυναίκα, επίσης με καλύτερα γαλλικά από τα δικά του… Ως αποτέλεσμα όλου αυτού οι
οικογένειες και οι συγγενείς του σχολείου ξεκίνησαν μαθήματα αγγλικών και γαλλικών
στο σχολείο (Racionero et al., 2012, σελ. 26).»

Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα που δείχνει πώς ο ισότιμος διάλογος
εκδημοκρατίζει τη λειτουργία ενός σχολείου και επιτρέπει την ένταξη και τη συμμετοχή
όλων.

2.2.2.

Πολιτισμική νοημοσύνη

Για μεγάλο χρονικό διάστημα χρησιμοποιήθηκε ευρέως μια πολύ απλουστευμένη
έννοια της νοημοσύνη. Παραδοσιακά η νοημοσύνη μετριέται μέσω του Δείκτη
Νοημοσύνης (IQ), που αξιολογεί μόνο την ακαδημαϊκή νοημοσύνη. Έτσι, η
παραδοσιακή αυτή έννοια της νοημοσύνης έχει δημιουργήσει μια κουλτούρα
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Η έννοια της πολιτισμικής νοημοσύνης ξεπερνά τα όρια της ακαδημαϊκής
νοημοσύνης και περιλαμβάνει την κατανόηση των πολλαπλών διαστάσεων της
ανθρώπινης αλληλεπίδρασης που περιέχει ακαδημαϊκή, πρακτική, όπως και
επικοινωνιακή νοημοσύνη (Flecha, 2000). Οι πρακτικές δεξιότητες είναι αυτές
που χρησιμοποιούμε όταν διαχειριζόμαστε καταστάσεις που συμβαίνουν στην
καθημερινότητά μας. Η εκμάθηση αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να γίνει μέσα από
την παρακολούθηση άλλων ατόμων ή μέσα από τις πράξεις του ίδιου του ατόμου.
Οι επικοινωνιακές δεξιότητες δεν αποκλείουν τις ακαδημαϊκές ή πρακτικές˙ είναι
απλώς οι δεξιότητες που χρησιμοποιεί ένα άτομο για επίλυση προβλημάτων, που
σε αρχικό στάδιο δεν μπορεί να επιλύσει από μόνο του. Μέσω της επικοινωνίας και
της υποστήριξης των άλλων, το άτομο συνεργάζεται ώστε να επιλύσει επιτυχώς ένα
πρόβλημα σε συγκεκριμένο πλαίσιο.
Για δεκαετίες ήταν γνωστό μέσα από μελέτες, ότι υπάρχουν διάφορα είδη
νοημοσύνης, που συνδέονται με τις εμπειρίες και το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, έτσι
ώστε ένα άτομο να μπορεί να θεωρηθεί ευφυές σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά
λιγότερο ευφυές σε ένα άλλο. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, εάν κάποιος έχει αναπτύξει
ένα συγκεκριμένο είδος νοημοσύνης λόγω των απαιτήσεων του περιβάλλοντός του,
τότε έχει την ικανότητα να κάνει το ίδιο πράγμα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.
Μπορεί να μάθει τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται και ίσως αξιολογούνται σε ένα
νέο πλαίσιο και να γίνει εξίσου ικανός και σε αυτό (Aubert et al., 2008).
Όλοι έχουμε πολιτισμική νοημοσύνη ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο, τη
γλώσσα, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο ή τα χαρακτηριστικά της πολιτισμικής
ταυτότητας (Flecha, 2000). Η αναγνώριση της πολιτισμικής νοημοσύνης επιτρέπει
την υπέρβαση προσεγγίσεων που εστιάζουν σε «ελλείμματα» και τη συνέχιση της
πορείας προς τη μέγιστη δυνατή μάθηση. Η ιδέα αυτή περιλαμβάνει τους μαθητές
και τους συγγενείς τους, ειδικά από οικογένειες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο,
αναγνωρίζοντας ότι οι δεξιότητες μπορούν να μεταφερθούν στο σχολικό περιβάλλον,
ενισχύοντας έτσι τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης.
Όλοι όσοι βρίσκονται στο περιβάλλον ενός παιδιού, είτε παρουσιάζουν είτε όχι,
κάποιο είδος ακαδημαϊκής νοημοσύνης μπορούν, εάν το θέλουν, να συνεισφέρουν
ουσιαστικά στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της προσοχής του παιδιού, για
τη σύνδεση του ακαδημαϊκού κόσμου με τη δική του κοινωνική πραγματικότητα, το
δικό του περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, μια ποικιλόμορφη ομάδα ενηλίκων μπορεί να
συμμετέχει σε δραστηριότητες σε όλους τους τομείς του σχολείου, δίνοντας έτσι στα
παιδιά την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικούς τρόπους θεώρησης του
κόσμου, οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν και να προωθήσουν την ανάπτυξη και τη
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ταμπελοποίησης ανάμεσα στους μαθητές, οδηγώντας πολλά άτομα στην κατάκτηση
ενός ελάχιστου επιπέδου γνώσεων. Κανένας άνθρωπος όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως λιγότερο ικανός εξαιτίας μιας χαμηλής βαθμολογίας σε τυποποιημένα τεστ
μέτρησης του Δείκτη Νοημοσύνης ή λόγω του ότι δε φοίτησε σε σχολείο ή απέτυχε
σε κάποια σχολικά μαθήματα ή ακόμη επειδή ήταν αγχωμένος στα διαγωνίσματα ή
ζει σε μειονεκτική κατάσταση σε σχέση με άλλες πολιτισμικές ομάδες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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μάθησή τους. Για να μπορέσει κάποιος να δουλέψει με την πολιτισμική νοημοσύνη
είναι απαραίτητο να παραμερίσει τις μετρήσεις που προωθούν έννοιες ελλείματος και
οι οποίες συχνά οδηγούν στην προκατάληψη και να είναι ανοιχτός σε νέες ευκαιρίες.
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Για περισσότερες πληροφορίες:
Flecha, R. (2000). Sharing words: Theory and practice of dialogic learning. Lanham,
MD: Rowman & Littlefield.
Siles, B. (2012). Cultural intelligence: inclusion of all opinions. Suplemento Escuela,
3, 3-4.

2.2.3.

Μεταμόρφωση

Οι Μαθησιακές Κοινότητες εστιάζουν σε μια εκπαιδευτική μεταμόρφωση που
ξεπερνάει τα όρια του σχολείου και απλώνεται στο ευρύτερο περιβάλλον του. Εάν
η μάθηση δίνει έμφαση στις αλληλεπιδράσεις, αυτό σημαίνει ότι μεταμορφώνοντας
αυτές τις αλληλεπιδράσεις, τόσο η μάθηση όσο και η ανάπτυξη μπορούν να
βελτιωθούν. Η διαλογική μάθηση, αντί να υιοθετεί μια προσαρμοστική διάθεση,
που σημαίνει προσαρμογή της μάθησης στο υπάρχον πλαίσιο και στις υπάρχουσες
αλληλεπιδράσεις, ακολουθεί το όραμα της μεταμόρφωσης του πλαισίου και των
αλληλεπιδράσεων με στόχο την καλύτερη μάθηση.
Η υιοθέτηση της παρερμηνευμένης μαθησιακής θεωρίας του Vygotsky, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, είχε ως αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό
των εκπαιδευτικών και αναλυτικών προγραμμάτων που προσαρμόστηκαν στο
υπάρχον πλαίσιο και στις προϋπάρχουσες γνώσεις των ατόμων και των ομάδων.
Προωθήθηκε ο διαχωρισμός των μαθητών ανάλογα με τα επίπεδα ικανοτήτων τους
και ενθαρρύνθηκε η πρακτική του να βγαίνουν έξω από την τάξη, οι μαθητές με
τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Όμως, με αυτές τις πρακτικές τα παιδιά που ανήκαν
και ανήκουν σε αυτές τις «χαμηλών ικανοτήτων» υπο-ομάδες καταλήγουν και
πάλι με χαμηλά αποτελέσματα, σχεδόν σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Η
Ladson-Billings, μια παιδαγωγός γνωστή για τη συμβολή της στην αντιμετώπιση
του ρατσισμού στην εκπαίδευση, ισχυρίζεται ότι η πιθανότητα που έχουν αυτοί
οι μαθητές να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, για να βελτιώσουν τις
επιδόσεις τους και να επιτύχουν ένα υψηλότερο επίπεδο μάθησης επηρεάζεται από
το γεγονός ότι λαμβάνουν λιγότερη προσοχή κι έτσι η χαμηλή τους ακαδημαϊκή
επίδοση επαναλαμβάνεται και διαιωνίζεται (Ladson Billings, 1994). Επομένως, η
προσαρμοστική προσέγγιση, αντί να αυξήσει τη διαθέσιμη βοήθεια σε αυτούς που
χρειάζονται επιπρόσθετη ενίσχυση, οδήγησε στην αναπαραγωγή των κοινωνικών
και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, και προώθησε τον αποκλεισμό αυτών των μαθητών.
Ο Freire συμφωνεί ότι «είμαστε όντα της μεταμόρφωσης και όχι της προσαρμογής»
(Freire, 1997). Η μεταμόρφωση αυτή είναι εφικτή μέσα από μια διαδικασία ισότιμου
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2.2.4.

Εργαλειακή διάσταση

Σύμφωνα με μακροχρόνιες προσεγγίσεις που εστιάζουν στο έλλειμμα, τα σχολεία
συχνά επιλέγουν να ακολουθήσουν ένα αναλυτικό πρόγραμμα για ευτυχία (‘happiness curriculum’) αντί ένα επίσημο λειτουργικό αναλυτικό (instrumental curriculum)
για παιδιά με κοινωνικά και άλλα προβλήματα. Λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού
ακούγονται συχνά δηλώσεις όπως: «Αυτά τα παιδιά χρειάζονται πρώτα να μάθουν
δεξιότητες για να διαχειρίζονται τις βασικές τους ανάγκες, όπως η υγιεινή. Χρειάζονται
πρώτα φροντίδα και στοργή και εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν τη
συμπεριφορά τους. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα Μαθηματικά».
Σε αυτές τις περιπτώσεις το σχολείο επιλέγει να αφιερώσει όλη του την ενέργεια σε
αυτούς τους τομείς και να αφήσει στην άκρη τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους.
Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα, να περιορίζεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση, αντί να
δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης για αυτούς που τις έχουν ανάγκη,
δημιουργώντας έτσι τελικά ένα λιγότερο ισότιμο περιβάλλον.
Μέσα από τη διαλογική μάθηση, υπερβαίνεται η σύγκρουση μεταξύ της
ανθρωπιστικής και εργαλειακής διάστασης των προσεγγίσεων στην εκπαίδευση, λόγω
της προώθησης ενός αναλυτικού προγράμματος στο οποίο όλες οι προσπάθειες και
οι πόροι χρησιμοποιούνται για τους μαθητές και ειδικά αυτούς που αντιμετωπίζουν
προβλήματα. Η επιστημονική κοινότητα έχει υπογραμμίσει τη σημασία της εργαλειακής
διάστασης σχετικά με τα όσα κάνει ένα σχολείο για να ξεπεράσει τις εκπαιδευτικές
και κοινωνικές ανισότητες (Apple & Beane, 1995; Ladson-Billings, 1994). Επομένως,
τόσο η ανθρωπιστική, όσο και η εργαλειακή διάσταση θα πρέπει να λαμβάνονται
εξίσου υπόψη, για την προώθηση αμοιβαίας ενίσχυσης.
Στις Μαθησιακές Κοινότητες η αρχή αυτή συνοψίζεται ως εξής: «Η μάθηση που
θέλουμε για τα παιδιά μας, πρέπει να είναι διαθέσιμη για κάθε αγόρι και κορίτσι.» Όπως
εισηγείται ο Apple (1995), συγγραφέας του Democratic Schools, ένα δημοκρατικό
αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει διδασκαλία του γενικού αναλυτικού,
για να έχουν οι μαθητές τη δυνατότητα να βελτιώσουν το κοινωνικοοικονομικό τους
επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή προωθεί και διευκολύνει τη μάθηση χωρίς να προσπαθεί
να προβλέψει αποτελέσματα ή να φαντάζεται μόνο φτωχές επιδόσεις από μερικά
παιδιά. Με άλλα λόγια, η ιδέα είναι η ενίσχυση των αναγνωστικών δεξιοτήτων,
των μαθηματικών, των γλωσσών, της ιστορίας, των επιστημών, στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση και σε όλες τις βαθμίδες. Η ενίσχυση αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς να
θεωρούνται αναπόφευκτα τα χαμηλά αποτελέσματα και χωρίς να συγχέονται αξίες και
πράξεις αλληλεγγύης με την παραίτηση από ή την περιφρόνηση προς την εργαλειακή
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διαλόγου ανάμεσα σε ανθρώπους που επιθυμούν να αλλάξουν μια κατάσταση
ανισότητας. Έτσι, μια μεταμορφωτική μαθησιακή δράση είναι αυτή που μετατρέπει
τις δυσκολίες σε ευκαιρίες˙ αντιθέτως μια προσαρμοστική μαθησιακή δράση
ανταποκρίνεται στις δυσκολίες με το να τις αναπαράγει και να τις αυξάνει, μειώνοντας
έτσι την πιθανότητα επίτευξης υψηλότερων αποτελεσμάτων.
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μάθηση και τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα να προσφέρεται αριστεία
για όλους.
Εάν επανεξετάσουμε τις πιο πάνω αρχές, είναι εμφανές ότι βασικοί παράγοντες
όπως ο ισότιμος διάλογος και οι αυξημένες και διαφοροποιημένες αλληλεπιδράσεις
(που προσφέρουν πολιτισμική νοημοσύνη) είναι τα απαραίτητα στοιχεία για την
εργαλειακή μάθηση: Τα παιδιά δημιουργούν νέα νοήματα μέσω του διαλόγου και η
πολιτισμική τους εμπειρία επηρεάζεται από τη συμβολή διαφόρων ενηλίκων. Η Racionero et al. (2012), μέσα από το πιο κάτω περιστατικό που παρουσιάζει μια συζήτηση
ομάδας μαθητών για τις δραστηριότητές τους, σε ένα σχολείο που είναι Μαθησιακή
Κοινότητα, τονίζει ότι κάθε απάντηση συνδέεται με την εργαλειακή μάθηση:
«Πιστεύουμε ότι σας αρέσουν οι ομάδες αλληλεπίδρασης. Είναι αλήθεια;»
«Ναι!»
«Για πείτε μου τότε, γιατί σας αρέσουν τόσο πολύ;»
Αυθόρμητα προέκυψε μια μεγάλη λίστα από επιχειρήματα και οι επισκέπτες
εντυπωσιάστηκαν: «Γιατί κάνουμε μαθηματικά, πολλαπλασιασμούς, προσθέσεις, όλα,
κι εγώ τα μαθαίνω και μπορώ να τα εξηγήσω στον αδερφό μου». «Δουλεύουμε ακόμη
πιο σκληρά κα μαθαίνουμε περισσότερα». «Κάνουμε 3 ή 4 δραστηριότητες χωρίς
να σταματάμε». «Με αυτό τον τρόπο θα πάμε στο Πανεπιστήμιο.» (Racionero et al.,
2012, σελ. 75).

Οι Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές (Successful Educational Actions—
SEAs) που περιγράφονται σε αυτό το υλικό επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα
στην εργαλειακή μάθηση ΚΑΙ στις αξίες ΚΑΙ στα συναισθήματα. Οι Πετυχημένες
Εκπαιδευτικές Πρακτικές υπερβαίνουν το δίλημμα του αν θα δοθεί προτεραιότητα
στην εργαλειακή μάθηση Ή στις αξίες Ή στα συναισθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Vázques, T., Cidoncha, P., Avilés, J. (2013). Inteligencia instrumental visto y comprobado. Suplemento Escuela, 5, 4-6.

2.2.5.

Δημιουργία νοήματος
«Ξέρεις, προηγουμένως κανένας δεν μπορούσε να τον σηκώσει από το κρεβάτι.
Τώρα, η ώρα είναι 8 και έχει ήδη σηκωθεί.» (Racionero et al., 2012, σελ. 60)
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Το νόημα δημιουργείται όταν η συμβολή του κάθε ατόμου αντιμετωπίζεται ισότιμα
είτε υπάρχουν ατομικές, πολιτισμικές, γλωσσικές ή επικοινωνιακές διαφορές είτε
όχι, και όταν οι μαθητές αισθάνονται ότι το σχολείο αναγνωρίζει και υποστηρίζει
τις προσωπικές τους ταυτότητες και τα μελλοντικά τους σχέδια. Όταν προωθείται η
εργαλειακή μάθηση, οι μαθητές είναι σίγουροι ότι τα όσα μαθαίνουν είναι χρήσιμα
στην κοινωνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις το νόημα δημιουργείται και αντανακλάται στις
αλληλεπιδράσεις. Το νόημα εδώ, εντοπίζεται στη λεκτική και μη-λεκτική επικοινωνία,
άμεση ή έμμεση, μεταξύ μαθητών και ενηλικών οπουδήποτε στο σχολείο.
Οι Racionero et al. (2012) περιγράφουν πολλές περιπτώσεις παρόμοιες με την
περίπτωση της Anabel, μαθήτριας σε μια Μαθησιακή Κοινότητα:
«Η Marta και η Esther επίσης την θυμόντουσαν συχνά. Το να σκέφτονται τα παιδιά
τούς δίνει ένα λόγο για να βρίσκουν χρόνο από τις καθημερινές τους υποχρεώσεις,
τη δουλειά και την οικογένεια, για να πηγαίνουν να συνεργάζονται με άλλα σχολεία
που είναι Μαθησιακές Κοινότητες. Θυμούνται την Anabel, που πρώτα ήταν ένα
δυστυχισμένο, ανήσυχο, αφηρημένο κορίτσι με κάποιες μαθησιακές δυσκολίες.
Δεν είχε πολλούς φίλους και ήταν ένα από αυτά τα κορίτσια που οι εκπαιδευτικοί
τα συζητάνε, λόγω της «δυσλειτουργικής» οικογενειακής τους κατάστασης. Ζούσε
με τη γιαγιά της. Η μητέρα της κατοικούσε μόνιμα στο εξωτερικό και δε γνώριζε τον
πατέρα της… Παρόλα αυτά η Anabel ήθελε να πηγαίνει κάθε μέρα στο σχολείο, γιατί
έβρισκε εκτίμηση και αναγνώριση. Γνώρισε ανθρώπους που ενδιαφέρθηκαν για την
προσωπική και οικογενειακή της κατάσταση, που την υποστήριξαν και σιγά σιγά η
Anabel κατάφερε να έχει ακαδημαϊκές επιτυχίες στο σχολείο» (Racionero et al., 2012,
σελ. 92).

Μέσα από το πιο πάνω απόσπασμα φαίνεται η δυνατότητα που υπάρχει για να
ανακτήσουν τα παιδιά το ενδιαφέρον τους για το σχολείο και να βρουν νόημα σε αυτό.
Ξαφνικά τα παιδιά θέλουν να συμμετέχουν, γιατί νιώθουν άνετα και το απολαμβάνουν.
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Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία σήμερα είναι
η έλλειψη κινήτρου από ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών, που δε βλέπουν τον λόγο να
βρίσκονται στην τάξη. Για πολλούς από αυτούς τους μαθητές η σχολική εμπειρία είναι
αποκομμένη από τη δική τους πραγματικότητα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι κάποιες
φορές οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με ένα εχθρικό περιβάλλον στην τάξη. Θα
μπορούσαν όμως να υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι για τα μειωμένα μαθησιακά
κίνητρα, τα οποία οι ενήλικες δεν μπορούν να εντοπίσουν ή να σκεφτούν. Τα αγόρια
και τα κορίτσια δε βρίσκουν νόημα, αφού ό,τι γίνεται στο σχολείο τους (οργάνωση,
περιεχόμενο ή ανθρώπινες σχέσεις) δεν ταιριάζει με τη δική τους καθημερινότητα,
τη δική τους κουλτούρα, τον τρόπο που μιλούν ή συμπεριφέρονται. Οι εκπαιδευτικοί
συχνά στρέφουν τις προσπάθειές τους στην προσαρμογή του αναλυτικού
προγράμματος με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών που έχουν
χαμηλά αποτελέσματα. Προσπαθούν να τους δώσουν κίνητρο με τη μείωση της
διδακτέας ύλης, αλλά αδυνατούν να βρουν μια λύση στο πρόβλημα. Πώς μπορούμε
να ανακτήσουμε ή να βρούμε το νόημα;
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Η αλληλεγγύη, η υποστήριξη και η εργαλειακή μάθηση είναι οι βασικοί παράγοντες
για αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Hernández, Y., Fernández, P., Aguilera, M.E., Vidal, S., Vicente, J. y Canal, J.M.
(2013). Creación de sentido gracias a los grupos interactivos. Suplemento Escuela,
6, 6-7

2.2.6.

Αλληλεγγύη

Ο ισότιμος διάλογος μεταξύ των ανθρώπων όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας,
σχετικά με όλα τα θέματα του σχολείου, συμβάλλει στη μεταμόρφωση των
καθιερωμένων σχέσεων. Αυτές οι μεταμορφωμένες σχέσεις βασίζονται στην
αλληλεγγύη και γίνονται αποδεκτές, γιατί ξεπερνούν τα εμπόδια, με στόχο να έχουν
όλοι ευκαιρίες μάθησης. Η δουλειά στις Μαθησιακές Κοινότητες γίνεται από όλους
με στόχο: να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.
Η πραγματική αξία της αλληλεγγύης προϋποθέτει μια ισότιμη εκπαίδευση που
προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης. Η αλληλεγγύη στηρίζεται στην προσφορά της
ίδιας μάθησης και των ίδιων αποτελεσμάτων σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από
το κοινωνικό, οικονομικό ή πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Ο στόχος για την καλύτερη
εκπαίδευση για όλα τα κορίτσια και τα αγόρια, όπως ακριβώς θα θέλαμε για τα δικά
μας παιδιά ή για αυτούς που αγαπάμε, σημαίνει αλληλεγγύη. Αυτό προϋποθέτει
συνεργασία και όχι ανταγωνιστικότητα, αμοιβαία συναίνεση και όχι επιβολή.
Η αλληλεγγύη αποτελεί μια οικουμενική αξία για την καθημερινή ζωή στο σχολείο.
Μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στις διαδραστικές ομάδες ή κατά
τη συμμετοχή της οικογένειας, η αλληλεγγύη γίνεται γενικός κανόνας, όχι η εξαίρεση
(Aubert et al., 2008, σελ. 182). Επίσης η αλληλεγγύη μεταφέρεται και σε άλλα πεδία
της ζωής των συμμετεχόντων κι έτσι παράγει ένα γενικότερο αίσθημα αλληλεγγύης
και φιλίας που στηρίζεται στο γεγονός ότι κάθε άνθρωπος δουλεύει συλλογικά, έτσι
ώστε όλοι να μπορούν να έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση. Μια εκπαιδευτικός
σε ένα σχολείο που είναι Μαθησιακή Κοινότητα εξηγεί πιο κάτω πώς το σχολείο της
μεταμορφώθηκε σε μια δομή την οποία οι άνθρωποι εμπιστεύονται:

«Μου λένε ότι εδώ στο σχολείο, και σ’ εμάς βλέπουν, ξέρεις, όταν έχουν κάποιο
πρόβλημα, όταν κάτι δεν πάει καλά, δε μιλάνε για αυτό με τους γείτονές τους, αλλά
έρχονται εδώ. Γιατί; Γιατί υπάρχει ελπίδα. Τους στηρίζουμε δημιουργώντας νέες
προσδοκίες και με τη θετική σκέψη… Ο ρόλος μου με τις οικογένειες είναι να τους
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2.2.7.

Ισότητα των διαφορών

Είναι γεγονός ότι οι τάξεις και τα σχολεία αποτελούν αντανάκλαση της
πλουραλιστικής κοινωνίας. Πολλές φορές όμως, τα σχολεία δε λαμβάνουν υπόψη τις
πολιτισμικές μειονότητες, ενώ παράλληλα η απλή αναγνώριση των διαφορών είναι
ανεπαρκής για την πραγματική δημιουργία ουσιαστικής ισότητας.
Η προσφορά της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης προϋποθέτει ότι όλοι,
ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, την κουλτούρα, τις πεποιθήσεις τους και ούτω
καθεξής, λαμβάνονται υπόψη. Έτσι, απομακρυνόμαστε από την ομογενοποιημένη
ισότητα και την άνιση διαφορετικότητα και εστιάζουμε στην προσφορά ίδιων
αποτελεσμάτων αξιοποιώντας τις πολιτισμικές διαφορές.
Είναι απαραίτητο να έχουμε ως οδηγό μας ισότιμους στόχους για να μπορέσουμε
να επιτύχουμε μια δημοκρατική εκπαίδευση και μια ευρύτερη κοινωνική συνοχή.
Οι Μαθησιακές Κοινότητες αναγνωρίζουν τις διαφορές, αλλά θέτουν τους ίδιους
στόχους για όλους. Ο ισότιμος διάλογος επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή όλων και
ακολουθεί την αρχή ότι η εγκυρότητα του διαλόγου στηρίζεται στα επιχειρήματα,
και όχι στον ρόλο ή την κοινωνική θέση των συμμετεχόντων. Η συμπερίληψη
όλων όσων ανήκουν στην κοινότητα, είναι το κλειδί. Η διαφορετικότητα σε αυτή
την περίπτωση είναι ένας παράγοντας πολιτισμικής κληρονομιάς, τόσο σε ένα
προσωπικό-κοινωνικό επίπεδο όσο και σε ένα ακαδημαϊκό επίπεδο, που ωφελεί
όλους όσους συμμετέχουν σε μια Μαθησιακή Κοινότητα.
Η Lucía, διευθύντρια σε ένα σχολείο που είναι Μαθησιακή Κοινότητα, συνάντησε
μια γυναίκα στην αίθουσα αναμονής σε έναν αστυνομικό σταθμό. Αυτή δούλευε ως
διαχειρίστρια σε μια εταιρεία μεταφορών. Μίλησαν και η Lucía της είπε τα ακόλουθα:
«Κοίταξε, κάνουμε πολλά πράγματα στο σχολείο. Σε αυτά συμμετέχουν άνθρωποι
από την περιοχή, νέοι, ηλικιωμένοι, συγγενείς των μαθητών, πρώην μαθητές και ένα
ευρύ φάσμα ανθρώπων. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν πτυχίο, αλλά μας βοηθούν
στην τάξη, στις Διαδραστικές Ομάδες, στη βιβλιοθήκη, στις επιτροπές εργασίας. Μας
βοηθούν να ντύσουμε τα βιβλία και να πάρουμε παρουσίες. Μέσα από όλη αυτή τη
βοήθεια, αυτό που πραγματικά γίνεται είναι ότι τα παιδιά μαθαίνουν πολύ περισσότερο
στο σχολείο. Στην τάξη χρειαζόμαστε ενήλικες με διαφορετικά υπόβαθρα, ανθρώπους
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λέω ότι μπορούν να τα καταφέρουν και αν κάποια μέρα νιώθουν ότι τους παίρνει από
κάτω, μπορούν να έρθουν εδώ!» (Racionero et al., 2012: 92).
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που κάνουν άλλα πράγματα και έχουν διαφορετικές ζωές. Όλα αυτά συμβάλλουν στη
διαδικασία μάθησης. Χρειαζόμαστε κάποια σαν εσένα.» (Racionero et al., 2012, σελ.
60)
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Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι διαδικασίες μάθησης βελτιώνονται ουσιαστικά.
Αυτό, αποτυπώνεται στα λόγια μιας μαθήτριας στο πιο κάτω απόσπασμα από τους
Racionero et al. (2012):
«Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Izan, ένα παιδί στην τάξη μου: δε δούλευε.
Αποφασίσαμε να τηλεφωνήσουμε στη μητέρα του και της ζητήσαμε να μας βοηθήσει
στις Διαδραστικές Ομάδες. Όταν η μητέρα του ξεκίνησε να μας βοηθάει, ο Izan
ξεκίνησε κι αυτός να δουλεύει. Γιατί; Γιατί ήθελε η μητέρα του να είναι περήφανη
για αυτόν και ήθελε να βλέπει ότι μπορεί κι αυτός να δουλεύει στις διαδραστικές
δραστηριότητες, όπως και οι συμμαθητές του. Έπειτα άρχισε να δουλεύει για να
επιτύχει άριστα αποτελέσματα.» (Racionero et al., 2012, σελ. 60).
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