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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Οι Μαθησιακές Κοινότητες στηρίζονται στην ενεργό συμμετοχή πολλών ανθρώπων
που προσφέρουν τον χρόνο, το θάρρος και την προσπάθειά τους για τη διεξαγωγή
Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών και την πραγματοποίηση των ονείρων του
σχολείου (Sánchez Aroca, 1999). Ο εθελοντισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι πολλών
καθημερινών δραστηριοτήτων και προσθέτει στην εμπειρία του καθενός, παρέχοντας
πνευματικούς και πολιτισμικούς πόρους που είναι απτοί και διακριτοί, αλλά όχι πάντα
εμφανείς.
Στην ενότητα αυτή επεξηγείται λεπτομερώς ο ρόλος του εθελοντισμού στις
Μαθησιακές Κοινότητες. Αρχικά, καθορίζεται ο ρόλος των εθελοντών, οι τομείς στους
οποίους μπορούν να συμμετέχουν και ο τρόπος συμμετοχής τους σε κάθε τομέα.
Ακολούθως, γίνεται αναφορά σε πρακτικά θέματα διαχείρισης και συντονισμού των
εθελοντών.

4.1. Ποιοι είναι οι εθελοντές, πώς εμπλέκονται στις Μαθησιακές
Κοινότητες και με ποιο τρόπο συνεισφέρουν;
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι για να γίνεις εθελοντής σε μια τάξη είναι χρήσιμο
ή απαραίτητο είτε να έχεις εμπειρία είτε να λάβεις εκπαίδευση. Αυτό ισχύει ακόμη
περισσότερο αν ο εθελοντής συμμετέχει σε τάξεις εξειδικευμένων μαθημάτων ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου για παράδειγμα, το μάθημα είναι Μαθηματικά
ή Αγγλικά. Όσον αφορά τις Μαθησιακές Κοινότητες, ισχύει ακριβώς το αντίθετο.
Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει ως εθελοντής, χωρίς να χρειάζεται να
έχει εργασιακή πείρα ή να έχει λάβει εκπαίδευση οποιουδήποτε επιπέδου. Μία
μηχανικός, ένα νεαρό άτομο που εγκατέλειψε πρόωρα το σχολείο, ένας φοιτητής
Πανεπιστημίου και μια αναλφάβητη γιαγιά, μπορούν όλοι να είναι εθελοντές.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όσο περισσότερος χώρος προσφέρεται για
αλληλεπιδράσεις με διαφορετικά άτομα, τόσο καλύτερες είναι οι ευκαιρίες μάθησης
για τους μαθητές. Αυτό συμβαίνει γιατί αν οι μαθητές προέρχονται από μια ποικιλία
διαφορετικών πλαισίων και πολιτισμικών υποβάθρων, σημαίνει ότι είναι σε θέση να
μοιραστούν διαφορετικές πεποιθήσεις και δεξιότητες, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία
γλωσσών. Τέτοιες αλληλεπιδράσεις αυξάνουν τις ευκαιρίες για όλα τα είδη μάθησης,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών ικανοτήτων, των δεξιοτήτων αλληλεπίδρασης
και των εξειδικευμένων γνώσεων γύρω από ένα αντικείμενο.
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Εκπαίδευση στις Μαθησιακές Κοινότητες

Επομένως, στις Μαθησιακές Κοινότητες, όλοι ενθαρρύνονται να συνεργάζονται,
για να αυξάνονται οι αριθμοί των ενήλικων εθελοντών που αποτελούν πρότυπα, αλλά
και η διαφορετικότητά ανάμεσά τους. Συνηθισμένα προφίλ εθελοντών είναι:
• οι γονείς: μετανάστες και μη, με ή χωρίς τυπική εκπαίδευση, που εργάζονται
ή είναι άνεργοι,
• άλλοι συγγενείς, όπως για παράδειγμα, γιαγιάδες, παππούδες, θείοι και
ξαδέρφια,
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• πρώην μαθητές του σχολείου,
• οι κάτοικοι της περιοχής,
• τα μέλη των τοπικών συλλόγων,
• άλλοι επαγγελματίες από τοπικές επιχειρήσεις και οργανισμούς,
• φοιτητές και απόφοιτοι Πανεπιστημίου,
• συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, τόσο άντρες όσο και γυναίκες,
• συγγενείς και φίλοι του εκπαιδευτικού προσωπικού,
• εθελοντές της περιοχής, που ανήκουν σε άλλες εθελοντικές ομάδες, καθώς
και αυτοί που έμαθαν για το πρόγραμμα από άλλες πηγές, όπως είναι για
παράδειγμα το Διαδίκτυο.
Κάποιες Μαθησιακές Κοινότητες έχουν περιορισμένο αριθμό εθελοντών, ενώ
άλλες απαριθμούν περισσότερους από εκατό. Το σημαντικό όμως, για να γίνει
κάποιος εθελοντής είναι ότι πρέπει απαραίτητα να διακατέχεται από ενθουσιασμό για
τις δυνατότητες των μαθητών και για τον στόχο της Μαθησιακής Κοινότητας να δίνει
κίνητρα και ενθάρρυνση στα παιδιά, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση,
όπως ακριβώς επιθυμούμε για τα δικά μας παιδιά.
Οι Μαθησιακές Κοινότητες έχουν υψηλούς στόχους. Υπάρχουν τόσα πολλά που
πρέπει να επιτευχθούν και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συμβάλλει κάποιος στην
υλοποίησή τους. Οι εθελοντές εμπλέκονται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που
περιλαμβάνει, για να αναφέρουμε μερικές, από την υποστήριξη των εκπαιδευτικών
στις Διαδραστικές Ομάδες μέχρι τη φωτοτύπηση υλικού για δραστηριότητες στην
τάξη, ή από τη συνοδεία μαθητών σε σχολικές εξορμήσεις μέχρι τη συμμετοχή σε
Μικτές Επιτροπές.
Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν το εκπαιδευτικό προσωπικό ή άλλα άτομα
με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Οι εθελοντές έχουν έναν μοναδικό ρόλο που
© CREA. Community of Research on Excellence for All
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Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες οι οποίες προωθούνται χάρη στους
εθελοντές και μόνο, όπως είναι για παράδειγμα η ιδιαίτερη εκπαίδευση των
συγγενών ή τα ειδικά εργαστήρια. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση όμως,
κανένας δεν αντικαθιστά τους επαγγελματίες. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις,
για την υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων χρειάζεται περισσότερο ανθρώπινο
δυναμικό και υλικοί πόροι.
Θα πρέπει, επίσης, να υπογραμμίσουμε τη σημασία της ιεράρχησης πρακτικών
όπως είναι οι Πετυχημένες Εκπαιδευτικές Πρακτικές, οι οποίες καθορίζονται από
τη Μαθησιακή Κοινότητα ως σύνολο. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι υπάρχουν
εθελοντές δε σημαίνει ότι δημιουργούνται τάξεις με υψηλότερο επίπεδο ή ότι οι
μαθητές διαχωρίζονται. Σημαίνει όμως ότι είναι εφικτή η ενίσχυση της ένταξης
εντός της τάξης, με παρεμβάσεις όπως είναι οι Διαδραστικές Ομάδες (García-Carrión & Díez-Palomar, 2015; Tellado & Saba, 2010; Valls & Kyriakides, 2013).
Εάν για παράδειγμα, μία από τις προτεραιότητες είναι η βελτίωση στις γλώσσες
και τα Μαθηματικά, ή το βάψιμο και η διακόσμηση των τοίχων του σχολείου,
είναι σημαντικό οι εθελοντές να βοηθήσουν στο να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το θέμα δεν είναι να υπάρχουν διαθέσιμοι
άνθρωποι που είναι ειδικοί στα Μαθηματικά ή στο βάψιμο, αλλά άνθρωποι που
έχουν ελπίδα και πίστη στην προσδοκία για βελτίωση στα Μαθηματικά ή άνθρωποι
που είναι ενθουσιασμένοι που θα βοηθήσουν να βαφτεί ένας τοίχος. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, ένας εθελοντής που έχει εξειδικευμένες γνώσεις μπορεί να ξεκινήσει
μια νέα δραστηριότητα. Αυτό συνέβη σε μια Μαθησιακή Κοινότητα, με έναν
εθελοντή που ήταν πρωταθλητής στο σκάκι. Όταν ο παίκτης αυτός έγινε εθελοντής,
το σχολείο αποφάσισε να ξεκινήσει να προσφέρει μαθήματα σκάκι, δύο φορές την
εβδομάδα, τα απογεύματα. Αν και η δραστηριότητα αυτή δεν είχε προγραμματιστεί
από την αρχή, ταίριαζε με τα μαθησιακά όνειρα του σχολείου για την οργάνωση
περισσότερων δραστηριοτήτων. Σε γενικές γραμμές, οι εθελοντές προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στις δραστηριότητες που έχουν μπει σε προτεραιότητα σε
συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι Διαδραστικές Ομάδες ή η Εκπαιδευτική
Βιβλιοθήκη, έτσι ώστε να συνδράμουν στο να ακολουθούνται οι καθορισμένες
κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες της Μαθησιακής Κοινότητας.
© CREA. Community of Research on Excellence for All
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αποσκοπεί στο να αυξηθούν οι ευκαιρίες ποικίλων αλληλεπιδράσεων στις
διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίες. Για παράδειγμα, την ώρα που γίνονται οι
δραστηριότητες στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί συχνά συμβουλεύουν τους εθελοντές
για το πώς μπορούν οι ίδιοι να συμμετάσχουν, ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή
και τα αποτελέσματα των Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών. Παρόλα αυτά,
οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του
μαθήματος και επομένως αυτοί παίρνουν τις τελικές αποφάσεις όσον αφορά,
για παράδειγμα, το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων και τη δυναμική της
τάξης. Το ίδιο συμβαίνει και στις εκδρομές ή τις κατασκηνώσεις. Ο αριθμός των
εκπαιδευτικών που απαιτείται παραμένει ο ίδιος και οι εθελοντές απλώς βοηθούν
να εξελιχθούν πιο εύκολα οι εκδρομές, ενώ παράλληλα βοηθούν στο να νιώσουν
οι οικογένειες μεγαλύτερη σιγουριά για το ότι τα παιδιά τους λαμβάνουν την
απαραίτητη φροντίδα.
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Εκπαίδευση στις Μαθησιακές Κοινότητες

Διαδραστικές Ομάδες

Οι εθελοντές βοηθούν με το να δίνουν κίνητρα στην ομάδα.
Ο εκπαιδευτικός τους αναθέτει μια δραστηριότητα και κάθε
15-20 λεπτά η ομάδα αλλάζει. Ο κύριος στόχος των εθελοντών
είναι να υποστηρίζουν τους μαθητές και να ενθαρρύνουν τις
αλληλεπιδράσεις.

Διαλογικές Λογοτεχ νικές
Συναντήσεις

Οι εθελοντές συμμετέχουν ως κανονικά μέλη στις Διαλογικές
Λογοτεχνικές Συναντήσεις. Μοιράζονται τις ιδέες και τις
απόψεις τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και οι άλλοι
συμμετέχοντες. Μπορούν ακόμη να συντονίζουν τη συνάντηση ή
να υποστηρίζουν άλλους συμμετέχοντες. Επιπρόσθετα, μπορούν
να βοηθούν στην αναζήτηση βιβλίων από τις προτεινόμενες
λίστες.

Μικτές Επιτροπές

Οι εθελοντές συμμετέχουν στις Μικτές Επιτροπές που
σχηματίζονται για τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη
παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς που αφορούν την
καθημερινή ζωή της κοινότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι εθελοντές
συμμετέχουν στα διάφορα στάδια του προγράμματος, όπως
είναι για παράδειγμα το όραμα, η επιλογή προτεραιοτήτων και
ούτω καθεξής.

Εκπαιδευτική Βιβλιοθήκη:

Οι εθελοντές υποστηρίζουν τους μαθητές στα σχολικά τους
καθήκοντα, όπως είναι η ανάγνωση και η επίλυση προβλημάτων,
με το να ενθαρρύνουν την αλληλοϋποστήριξη και να
διαχειρίζονται τον χώρο και τις δραστηριότητες που διεξάγονται..

Εκπαίδευση Οικογένειας

Οι εθελοντές συμμετέχουν σε δραστηριότητες για εκπαίδευση
συγγενών. Μοιράζονται τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με
άλλες οικογένειες, στις διάφορες προτεινόμενες δραστηριότητες.

Άλλες δραστηριότητες

Οι εθελοντές συμμετέχουν και σε άλλους τομείς του σχολείου,
όπως είναι το πρωινό καλωσόρισμα της τάξης, το μεσημεριανό
γεύμα ή οι εξωτερικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα,
συνοδεύουν τους μαθητές στην πισίνα ή τους βοηθούν με άλλες
αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια.
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Πιο κάτω ακολουθεί μια λίστα με κάποιους από τους τομείς στους οποίους
συμμετέχουν συχνά οι εθελοντές. Αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη λίστα και φυσικά
εξαρτάται από το πώς το σχολείο οργανώνει τη συμμετοχή των εθελοντών σύμφωνα
με τις προτεραιότητές του. Επίσης, ένας εθελοντής μπορεί να συμμετέχει σε μία ή
περισσότερες δράσεις.

Επίσης οι εθελοντές συμμετέχουν και συνεισφέρουν σε
προσωρινά ή μακροχρόνια σχολικά προγράμματα, όπως
είναι για παράδειγμα η διαχείριση της σχολικής τηλεόρασης
και του ραδιοφώνου ή η παροχή βοήθειας για την κατασκευή
καρναβαλίστικων στολών και ούτω καθεξής..

© CREA. Community of Research on Excellence for All

9

Οι εθελοντές συνεισφέρουν με τον χρόνο και την προσπάθειά τους, αλλά το
πιο σημαντικό, συνεισφέρουν με τον ενθουσιασμό, την πολιτισμική νοημοσύνη
τους, τις υψηλές προσδοκίες και το γεγονός ότι αποτελούν παραδείγματα
θετικών προτύπων και σχέσεων μεταξύ των γενεών. Οι συνεισφορές αυτές είναι
απαραίτητες, όταν έχεις ως αρχή ότι η διαφορετικότητα στις αλληλεπιδράσεις
έχει μεγάλη αξία στις διαδικασίες μάθησης που προσφέρονται σε κάθε παιδί.
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η πολιτισμική νοημοσύνη, όσων συνεργάζονται
ελεύθερα συμβάλλει στη βελτίωση πολλών μαθησιακών καταστάσεων. Για παράδειγμα,
σε πολλές περιπτώσεις, μητέρες οι οποίες δεν τέλειωσαν το δημοτικό σχολείο είναι
ικανές να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και ίσως να
μπορούν να εξηγήσουν τα πράγματα με πιο απλό και ξεκάθαρο τρόπο.
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Η συνεισφορά των εθελοντών στο σχολείο
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Εκπαίδευση στις Μαθησιακές Κοινότητες

Παραδείγματα
Μια μαθήτρια έκτης τάξης εξηγεί εδώ πώς μια εθελόντρια τους βοηθάει στο να
μάθουν:
«Είναι ο τρόπος που μιλά. Ήταν αστεία κι εμείς γελάσαμε. Κι όταν δεν καταλάβαμε
κάτι, το είπε με διαφορετικό τρόπο και μπορέσαμε και την καταλάβαμε πολύ καλύτερα …
γιατί κάποιες φορές ίσως δεν καταλαβαίνουμε το βιβλίο, αλλά αυτή την καταλαβαίνουμε.»
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Ένας άλλος μαθητής σχολιάζει τι του αρέσει σε έναν πολύ ξεχωριστό εθελοντή:
«Ο πατέρας ενός συμμαθητή που λέγεται Julián είναι σε τροχοκάθισμα … οι
απόψεις του είναι πολύ διαφορετικές από τις δικές μας και αυτό ακριβώς είναι που
μου αρέσει σε εκείνον, είναι πολύ αστείος. Δίνει παραδείγματα, ξέρεις; … για να το
κάνει διασκεδαστικό. Πάντα περιμένω το παράδειγμα που δίνει ο Felipe … Μπορεί να
κάνει τους ανθρώπους να ακούσουν. Μπορεί ακόμη να μας δώσει πράγματα για να μας
διευκολύνει… στυλό για παράδειγμα, και λέει: Έχω τόσα πολλά στυλό … μετά στην τάξη,
μας λένε: «Φανταστείτε» … αλλά, φυσικά, υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να
φανταστούν, και αυτό τους βοηθάει. Οι εθελοντές είναι κάποιες φορές πολύ πιο έμπειροι
από τους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, οι περισσότεροι εθελοντές έχουν τα παιδιά τους στο
σχολείο και ξέρουν πώς να μας συμπεριφερθούν…»

Οι εθελοντές συχνά αποτελούν θετικά πρότυπα, γιατί είναι άτομα με τα οποία
τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν. Για παράδειγμα, σε μια ισπανική Μαθησιακή
Κοινότητα, μια Μαροκινή μητέρα, που φορούσε μαντίλα, άρχισε να συμμετέχει ως
εθελόντρια στο μάθημα των Αγγλικών. Πέρα από τη συνεισφορά της στη γλώσσα
(είχε ευχέρεια στη γλώσσα γιατί είχε ζήσει στην Αγγλία), αμφισβήτησε στερεότυπα
για τις γυναίκες που φορούν μαντίλα, και συγκεκριμένα υποστήριξε την ιδέα ότι οι
μουσουλμάνες, γυναίκες και κορίτσια, έχουν πολλές δυνατότητες ως ακαδημαϊκοί.
Αυτό ήταν σημαντικό για όλη την ομάδα, αλλά κυρίως για τις κόρες μεταναστών από
το Μαρόκο, αν και η ίδια δεν ήταν μητέρα κάποιου κοριτσιού.
Ακόμη, υπάρχει και το πρότυπο ενός πρώην μαθητή που τέλειωσε με επιτυχία το
σχολείο και συνέχισε με προ-πανεπιστημιακές σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση,
και λόγω αυτού έγινε γνωστός στην περιοχή. Το γεγονός ότι τέτοιου είδους άνθρωποι
βρίσκονται στο σχολείο και συμμετέχουν στις δραστηριότητες σαν προσωπικό,
αλλάζει τις εμπειρίες πολλών νεαρών ατόμων και τους βοηθάει να συνδέσουν τους δύο
κόσμους, αυτόν του «εντός» και αυτόν του «εκτός» του σχολείου εδραιώνοντάς τους
σε μια πραγματικότητα. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εθελοντές συμβάλουν
στο να αποκτά το ίδιο το σχολείο νόημα.
Κάποιες φορές οι εθελοντές είναι άριστες πηγές γνώσης σε εξειδικευμένους
τομείς, όπως είναι συγκεκριμένες γλώσσες, η ιστορία, η οικονομία ή το σκάκι. Από την
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4.2.

Συντονισμός και διαχείριση των εθελοντών

Κάθε φορά που γίνεται ένα βήμα για τη συμμετοχή των εθελοντών στο σχολείο,
προκύπτουν πολλά πρακτικά ζητήματα. Χρειάζονται να ληφθούν αποφάσεις σε
ερωτήματα, όπως είναι για παράδειγμα το πώς το σχολείο θα κινήσει το ενδιαφέρον
των ανθρώπων για εθελοντισμό, πόσοι εθελοντές χρειάζονται, τι είδους δέσμευση
θα πρέπει να ζητηθεί από αυτούς και πώς οι εθελοντές θα εκπαιδευτούν και θα
συντονιστούν.

Στρατολόγηση εθελοντών: μια πρόσκληση για συμμετοχή
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να προσελκύσει ένα σχολείο εθελοντές είναι
να τους προσκαλέσει να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν, ζητώντας από τις
οικογένειες των μαθητών και τους ανθρώπους-κλειδιά στην κοινότητα να διαδώσουν
το νέο. Συχνά η πρόταση τίθεται σε ανεπίσημες συζητήσεις σε μια συνάντηση, ή στο
σχολείο, ή οπουδήποτε αλλού. Μερικές φορές οι άνθρωποι αρχίζουν να συμμετέχουν,
αφού πρώτα λάβουν μέρος σε κάποια άλλη δραστηριότητα ή στην Εκπαίδευση της
Οικογένειας. Οι ντόπιοι και οι οικογένειες των μαθητών αποφασίζουν να συμμετέχουν
ως εθελοντές στη Μαθησιακή τους Κοινότητα, όταν αισθάνονται έτοιμοι να ξεκινήσουν
κι αυτό συμβαίνει όταν νιώσουν ότι οι απόψεις τους έχουν αξία και λαμβάνονται
υπόψη. Αν για παράδειγμα, ο μόνος λόγος για τον οποίο το σχολείο έρχεται σε
επικοινωνία μαζί τους είναι για να τους ενημερώσει ότι το παιδί τους καβγάδισε με
έναν άλλο μαθητή, τότε δε θα έχουν κανένα κίνητρο για συμμετοχή. Αντιθέτως, όταν
είναι σαφές ότι υπάρχει μια ευκαιρία για να βοηθήσουν στη ζωή του σχολείου και τις
δραστηριότητές του, τότε είναι πιθανόν να νιώσουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για
να εμπλακούν και να γίνουν εθελοντές.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η συμμετοχή και ο εθελοντισμός
είναι επιλογή και ευκαιρία, και ποτέ δεν είναι υποχρέωση. Δεν είναι απαραίτητο να
συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες όλα τα μέλη της κοινότητας. Η συμμετοχή
πρέπει να είναι μια εθελοντική απόφαση. Εάν κάποιος δεν έχει κίνητρο για συμμετοχή,
είναι προτιμότερο να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του και μάλιστα να νιώθει ότι μπορεί
να πει κάτι τέτοιο. Εξίσου, εάν υπάρχουν αρκετοί γονείς, παππούδες ή αδέλφια που
εξέφρασαν ενδιαφέρον για να συνεργαστούν, τότε το γεγονός πρέπει να σημειωθεί
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πλευρά της διαλογικής μάθησης, και επομένως και μιας ισότιμης προοπτικής, αυτή η
γνώση και οι δεξιότητες μπορούν να είναι διαθέσιμες στους μαθητές, τόσο εντός όσο
και εκτός της τάξης. Για παράδειγμα, σε μια Μαθησιακή Κοινότητα στην Καταλονία,
μια Μαροκινή μητέρα, ήταν εθελόντρια στις Διαδραστικές Ομάδες του σχολείου, ενώ
παράλληλα πρόσφερε τις άριστες ικανότητές της στη χρήση της γαλλικής γλώσσας.
Στο χωριό που βρίσκεται η συγκεκριμένη Μαθησιακή Κοινότητα, τα Γαλλικά είναι μια
πολύ σημαντική γλώσσα για τον τουρισμό, λόγω της γειτνίασής του με τη Γαλλία. Έτσι
η μητέρα αυτή μπορούσε να παραδίδει εθελοντικά μαθήματα Γαλλικών στους μαθητές
και τις οικογένειές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εθελοντισμός στις Μαθησιακές Κοινότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4

12

Εκπαίδευση στις Μαθησιακές Κοινότητες

και να επικροτηθεί, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι όντως τελικά θα συμμετάσχουν.
Η έμφαση σε ανησυχίες για τη χαμηλή συμμετοχή και η κυριαρχία της απαισιοδοξίας
εξυπηρετούν μόνο την αποθάρρυνση των ανθρώπων που ήδη συμμετέχουν, και
μπορεί να τους οδηγήσει στο να περιορίσουν τη δική τους συμμετοχή. Η δυσφήμηση,
είτε έμμεση είτε άμεση, των ανθρώπων που δε συμμετέχουν, επίσης δε συμβάλλει σε
μια θετική ατμόσφαιρα γεμάτη ενθουσιασμό. Κάποιοι άνθρωποι θα συμμετάσχουν
σε κατοπινό στάδιο ή όταν οι εργασιακές τους συνθήκες το επιτρέπουν. Κάποιοι
άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να συνεισφέρουν ή ίσως νιώθουν ότι το
σχολείο είναι πολύ μακριά. Μερικές φορές, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα
άτομο θεωρεί ότι αφιερώνει τον χρόνο του στην κοινότητα με το να συμμετέχει σε ένα
μάθημα, όπως είναι για παράδειγμα κάποιο μάθημα στα πλαίσια της Εκπαίδευσης
της Οικογένειας. Σε όλες τις περιπτώσεις, η συμμετοχή και η πρόσκληση για
συμμετοχή στις Μαθησιακές Κοινότητες γίνεται με τη χρήση της θετικής γλώσσας
της μεταμόρφωσης.
Υπάρχουν σχολεία που για να βρουν εθελοντές στέλνουν γράμματα ή φυλλάδια
στις οικογένειες των μαθητών, με επίσημες ή ανοιχτές προσκλήσεις. Άλλα σχολεία
υποβάλλουν το αίτημά τους μέσω εγκαθιδρυμένων σχέσεων με ομάδες της περιοχής,
όπως είναι για παράδειγμα ο σύνδεσμος συνταξιούχων. Κάποιες Μαθησιακές
Κοινότητες έχουν Μικτή Επιτροπή Σχέσεων, της οποίας ο ρόλος είναι η ενίσχυση των
οδών συνεργασίας. Άλλα σχολεία στέλνουν e-mail ή οργανώνουν συναντήσεις με
τοπικές ομάδες και προτείνουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα συνεργασίας. Μερικά
δημοτικά σχολεία κανονίζουν επίσης, ευκαιρίες εθελοντισμού για μαθητές του
γειτονικού Γυμνασίου. Αυτό επιτρέπει στους μεγαλύτερους μαθητές να προσφέρουν
εθελοντικά σε άλλους, εκτός του σχολικού ωραρίου, τα απογεύματα.
Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα συνεργασίας με Πανεπιστήμια και φοιτητές
Πανεπιστημίων. Κάποιες Μαθησιακές Κοινότητες, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού,
βρίσκονται σε επαφή με το τμήμα του Πανεπιστημίου που διαχειρίζεται τομείς όπως τα
συνεργατικά προγράμματα, η εργασιακή εμπειρία ή ο εθελοντισμός. Μερικές φορές οι
εθελοντές προέρχονται από το τμήμα της εκπαίδευσης, ενώ άλλες φορές από τμήματα
άλλων σχολών. Για παράδειγμα, ένα σχολείο δέχτηκε σαράντα εθελοντές φοιτητές
Πανεπιστημίου, οι οποίοι σπούδαζαν σε τμήματα όπως Μαθηματικά, Μηχανική,
Βιολογία, Φιλολογία και Ιστορία.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορετικότητα στο
σώμα των εθελοντών, τόσο το καλύτερο. Οι οικογένειες των μαθητών και οι ντόπιοι
κάτοικοι είναι απαραίτητοι. Εάν συμμετέχουν οικογένειες από ένα μόνο πολιτισμικό
υπόβαθρο και υπάρχουν και άλλες που δε συμμετέχουν, ίσως από μια συγκεκριμένη
πολιτισμική μειονότητα, τότε αυτή η ομάδα θα πρέπει να θεωρηθεί ακριβώς το
στοιχείο, που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του προγράμματος. Επομένως, η
Μαθησιακή Κοινότητα πρέπει να στοχεύει στο να ενθαρρύνει ή να καθιστά εφικτή τη
συμμετοχή, προσέχοντας ιδιαίτερα να μην την επιβάλλει. Παρόμοια, αν οι μαθητές
ενός συγκεκριμένου σχολείου έχουν σπάνια επαφές με φοιτητές Πανεπιστημίου, τότε
θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς η δημιουργία τέτοιων σχέσεων, ιδιαίτερα εάν
έχουν κοινά στοιχεία (π.χ. ανήκουν στην ίδια πολιτισμική μειονότητα).
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Serradell, O. (2015). Aisha, From Being Invisible to Becoming a Promoter of Social
Change. Qualitative Inquiry, 21(10), 906-912.

Συντονισμός των εθελοντών
Κάθε Μαθησιακή Κοινότητα αποφασίζει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος
συντονισμού και διαχείρισης των εθελοντών της. Κάποιες φορές το έργο αυτό
αναλαμβάνει ένας εκπαιδευτικός, ένας συγγενής ή κάποιος άλλος εθελοντής ή
ακόμη μια συγκεκριμένη Μικτή Επιτροπή. Αυτή η Μικτή Επιτροπή είναι υπεύθυνη
για την οργάνωση των εθελοντών. Οργανώνει όλα όσα σχετίζονται με τη συμμετοχή
τους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, την κατανομή του φόρτου εργασίας
για τις Διαδραστικές Ομάδες, τον συντονισμό των καθηκόντων, την εξεύρεση νέων
εθελοντών, όποτε είναι απαραίτητο και την ανακοίνωση νέων προγραμμάτων.
Η εθελοντική συμμετοχή στο σχολείο είναι προαιρετική και όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, απαιτεί ευελιξία από την πλευρά του σχολείου. Για παράδειγμα, ένας
εθελοντής μπορεί να ξεκινήσει μια νέα δουλειά που δε θα του επιτρέπει να συνεχίσει
ή που θα επηρεάζει τη συμμετοχή του μία συγκεκριμένη μέρα. Ωστόσο, τέτοια
πράγματα δεν αποτελούν σοβαρό πρόβλημα σε ένα μη-γραφειοκρατικό σύστημα,
το οποίο αξιολογεί τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων και αναζητεί λύσεις. Αυτό
που συνηθίζεται είναι οι άνθρωποι που ξεκινούν ως εθελοντές σε μία δράση, να
αρχίζουν να αυξάνουν τη συμμετοχή τους και σε άλλες δραστηριότητες και επίσης να
ενθαρρύνουν και άλλους να συμμετέχουν.
Η ευελιξία και η ελευθερία δεν είναι ασύμβατες με την αφοσίωση και τη διατήρηση
της υπευθυνότητας. Υπάρχουν Μαθησιακές Κοινότητες που ζητούν κάποιου είδους
δέσμευση από τους εθελοντές τους και κάποιες άλλες που ζητούν από τους εθελοντές
να τηρούν έναν συγκεκριμένο κώδικα ηθικής ή να συμφωνήσουν σε συμβόλαια
συνεργασίας, που περιγράφουν με σαφήνεια τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των
εθελοντών. Τέτοιου είδους συμφωνίες όμως, καταρτίζονται ως αποτέλεσμα γενικής
συναίνεσης στη Μαθησιακή Κοινότητα. Ένα παράδειγμα μιας πιθανής συμφωνίας
είναι:
«Είναι σημαντικό για όλους οι δραστηριότητες να ξεκινούν την καθορισμένη
ώρα. Γι’ αυτό παρακαλούμε τους εθελοντές να είναι συνεπείς. Χωρίς την παρουσία
σας, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η δραστηριότητα. Εάν δεν μπορείτε να έρθετε,
παρακαλούμε να ενημερώσετε το σχολείο το συντομότερο δυνατό. Εάν γνωρίζετε
κάποιον που μπορεί να σας αντικαταστήσει, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε.»
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Μια εμπειρία εθελοντικής συμμετοχής
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«Δεν επιτρέπεται να αναφέρουν σε άλλες οικογένειες και/ή άτομα που γνωρίζουν
εντός και εκτός του σχολείου οτιδήποτε σχετικά με οποιοδήποτε συγκεκριμένο παιδί,
όσον αφορά το τι γίνεται στην τάξη (πώς συμπεριφέρεται το παιδί, τι κάνει, αν κάνει
λάθη, αν βρίσκει δυσκολίες, αν μαθαίνει εύκολα ή όχι και ούτω καθεξής).»
Συγκεκριμένα οι εθελοντές καλούνται να σέβονται την ιδιωτική ζωή των παιδιών.
Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα έλλειψης σεβασμού. Αυτό ισχύει εξίσου και για
οποιαδήποτε μορφή επιθετικότητας, βίας ή παρενόχλησης, που έρχεται σε σύγκρουση
με την εντιμότητα. Ένα σχετικό παράδειγμα: «Να είσαι σταθερός και να μην επιτρέπεις
κανένα αδίκημα εναντίον σου ή εναντίον άλλων.».

Όλοι όσοι έρχονται στο σχολείο ως εθελοντές το κάνουν λόγω του ενθουσιασμού
και της δέσμευσης να εργαστούν προς ένα κοινό στόχο μαζί με τους εκπαιδευτικούς.
Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχουν γενικά προβλήματα με τους εθελοντές. Παρόλα αυτά,
υπάρχουν μηχανισμοί που περιλαμβάνουν τη θέσπιση ηθικών αρχών και τη δημιουργία
συμβολαίου με τους εθελοντές, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα.
Άλλοι συχνοί προβληματισμοί, σχετικά με τους εθελοντές, που εγείρονται από
το προσωπικό και τη διοίκηση του σχολείο, στρέφονται γύρω από τα νομικά θέματα
της ενσωμάτωσης εθελοντών στο σχολείο και τις τάξεις. Σχολεία που λειτουργούν
ως Μαθησιακές Κοινότητες εδώ και αρκετό καιρό έχουν χρησιμοποιήσει
διάφορες εναλλακτικές για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Κάποιες επέλεξαν να
ασφαλίσουν οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο στον οποίο μπορούν να εκτεθούν οι
εθελοντές, μέσω του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου. Ο Σύνδεσμος αυτός έχει
συχνά ασφάλιση αστικής ευθύνης, για να καλύπτει τα άτομα που συμμετέχουν
στις σχολικές δραστηριότητες, ενώ υπάρχει και η ασφάλιση αστικής ευθύνης για
εθελοντές.

Εκπαίδευση εθελοντών
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ο καθένας μπορεί να γίνει εθελοντής, από άτομα
που δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν μέχρι άτομα που κατέχουν πτυχίο
Πανεπιστημίου. Η συνεισφορά όλων είναι σημαντική, αφού ο καθένας συμβάλλει
στον στόχο, που είναι η προσφορά ποικίλων αλληλεπιδράσεων στους μαθητές.
Εκτός από αυτό, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες στο σχολείο που προσφέρονται
για συμμετοχή και οι οποίες απαιτούν μια ποικιλία δεξιοτήτων. Μα απλά λόγια, η
μόνη απαίτηση που πρέπει να πληροί ο εθελοντής είναι ο ενθουσιασμός για τη
συμμετοχή του στη Μαθησιακή Κοινότητα.
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Η εκπαίδευση των εθελοντών εξαρτάται από το ίδιο το σχολείο. Υπάρχουν σχολεία
στα οποία οι Μικτές Επιτροπές Εθελοντισμού έχουν ως αρμοδιότητα την οργάνωση
της εκπαίδευσης των εθελοντών. Σε άλλα σχολεία ο εκπαιδευτικός που μοιράζεται μια
δραστηριότητα με έναν εθελοντή, διευκρινίζει τα καθήκοντά του και τον βοηθάει να
ανταποκριθεί σε αυτά. Σε άλλες περιπτώσεις, πραγματοποιείται μια ετήσια συνάντηση
εκπαίδευσης εθελοντών, για παράδειγμα κατά την έναρξη του σχολικού έτους.
Επομένως, το θέμα της εκπαίδευσης των εθελοντών είναι μια απόφαση που παίρνει
η κάθε εκπαιδευτική κοινότητα.
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