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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία μεταμόρφωσης ενός σχολείου σε 
Μαθησιακή Κοινότητα. Τα σχολεία που μεταμορφώνονται πρέπει να ανοίξουν τις 
πόρτες τους στην κοινότητα, έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί το όραμα για 
μια εκπαίδευση που υπερβαίνει τη σχολική αποτυχία και τα προβλήματα συνύπαρξης 
και οδεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια. 
Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία γνωρίζουν τους στόχους και έχουν 
δεσμευτεί για την υλοποίησή τους. Τα απαραίτητα βήματα για αυτή τη μεταμόρφωση 
είναι: η ευαισθητοποίηση, η λήψη απόφασης, το όραμα, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων 
και ο σχεδιασμός. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι λεπτομέρειες του κάθε βήματος εξαρτώνται 
από τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε σχολείου και γι’ αυτό μπορεί να υποστούν αλλαγές, 
να εξεταστούν και να συζητηθούν από την εκπαιδευτική κοινότητα. Η μεταμόρφωση 
ενός σχολείου δεν είναι μια αμετάβλητη διαδικασία, αλλά αντιθέτως είναι ανοιχτή σε 
αλλαγές που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα νέων συνεισφορών, εκτιμήσεων 
και συνεχούς αξιολόγησης. 

3.1.  Τα βήματα για τη μεταμόρφωση ενός σχολείου σε Μαθησιακή 
Κοινότητα

Συνήθως, η απόφαση για να αρχίσει η διαδικασία μεταμόρφωσης του σχολείου 
σε Μαθησιακή Κοινότητα λαμβάνεται από το ίδιο το σχολείο. Κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 20 χρόνων, τα περισσότερα σχολεία που έγιναν Μαθησιακές Κοινότητες, 
το κατόρθωσαν γιατί μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού συνάντησαν σε κάποιο 
μάθημα ή διάλεξη ή σεμινάριο ή συνέδριο κάποιο άτομο που γνώριζε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα και για το οποίο τους ενημέρωσε σχετικά. Έπειτα, επιστρέφοντας στο 
σχολείο ένιωθαν την ανάγκη να μοιραστούν με τους συναδέλφους τους αυτά που είχαν 
μάθει, κυρίως όσον αφορά τις συνεισφορές της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. 
Δεν ήρθαν όμως όλα τα σχολεία με τον ίδιο τρόπο σε επαφή με τις Μαθησιακές 
Κοινότητες. Σε κάποιες περιπτώσεις η συμμετοχή του σχολείου ήταν απόφαση της 
διοικητικής ομάδας του σχολείου, ενώ σε κάποιες άλλες, οι οικογένειες των μαθητών 
έμαθαν για τις Μαθησιακές Κοινότητες και πρότειναν την ιδέα στη διευθυντική ομάδα 
του σχολείου τους. Για κάποια άλλα σχολεία, η μετατροπή τους σε Μαθησιακές 
Κοινότητες ήταν απόφαση των τοπικών εκπαιδευτικών λειτουργών. 
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Το νηπιαγωγείο-δημοτικό σχολείο La Paz, στο Albacete (Ισπανία) είναι ένα 
παράδειγμα, όπου την απόφαση να μετατραπεί το σχολείο σε Μαθησιακή Κοινότητα 
την έλαβε η τοπική εκπαιδευτική διοίκηση στην Castilla-La Mancha. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η μεταμόρφωση έγινε για να επιλυθούν σοβαρά προβλήματα σχολικής 
αποτυχίας και συνύπαρξης.

Η διαδικασία μεταμόρφωσης της Μαθησιακής Κοινότητας La Paz (Alba-
cete)

Η διαδικασία μεταμόρφωσης της Μαθησιακής Κοινότητας La Paz έχει μελετηθεί 
από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Στο πιο κάτω άρθρο περιγράφεται λεπτομερώς 
η διαδικασία μεταμόρφωσης ενός σχολείου «γκέτο», το οποίο παρουσίαζε υψηλά 
ποσοστά σχολικής αποτυχίας και σοβαρά προβλήματα συνύπαρξης, σε ένα σχολείο 
που επιδεικνύει στοιχεία επιτυχίας.

Flecha, R. & Soler, M. (2013) Turning difficulties into possibilities: engaging Roma 
families and students in school through dialogic learning. Cambridge Journal of Educa-
tion, 43(4), p. 451-465. doi:10.1080/0305764X.2013.819068

Τα σχολεία που επιλέγουν να γίνουν Μαθησιακές Κοινότητες ολοκληρώνουν τη 
διαδικασία μέσα από διάφορα στάδια. Κάθε στάδιο αποτελείται από διαδικασίες 
που στοχεύουν στη σχολική επιτυχία και την πλήρη ένταξη. Ο προσανατολισμός στη 
μεταμόρφωση του πλαισίου και του σχολείου είναι θεμελιώδους σημασίας και είναι πιο 
αποτελεσματικός στην επίτευξη επιτυχίας της διαδικασίας, παρά στην προσαρμογή 
στις υπάρχουσες συνθήκες.

Παρότι τα στάδια είναι σαφώς καθορισμένα, κάθε σχολείο υλοποιεί τη διαδικασία 
με έναν μοναδικό τρόπο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα δικά του χαρακτηριστικά 
ή/και ανάγκες. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα στάδια:
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Ευαισθητοποίηση

Λήψη  
απόφασης

Το όραμα

Ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων

Σχεδιασμός

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διαδικασία μεταμόρφωσης δε σταματά στο τελευταίο στάδιο. Το όραμα 
συνεχίζεται και όλα τα μέλη της Μαθησιακής Κοινότητας αναθεωρούν και αξιολογούν 
τον βαθμό στον οποίο τα οράματά τους έχουν πραγματοποιηθεί. Κάθε νέα σχολική 
χρονιά αποτελεί μια νέα ευκαιρία επίτευξης νέων στόχων και ευόδωσης ελπίδων, μέσα 
από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στην αριστεία και την ισότητα. Πιο 
κάτω περιγράφονται όλα τα στάδια της διαδικασίας.

3.1.1. Ευαισθητοποίηση

Στο στάδιο της ευαισθητοποίησης αρχικά γίνεται εκπαίδευση γύρω από τις σχετικές 
επιστημονικές έρευνες και τις πιο αξιοσημείωτες, σύγχρονες θεωρίες μάθησης και 
εκπαίδευσης μέσα από μια διεπιστημονική προοπτική. Περιλαμβάνονται επιστημονικές 
συνεισφορές από βασικούς τομείς, μεταξύ των οποίων και η Κοινωνιολογία, η 
Ψυχολογία, η Παιδαγωγική και η Ανθρωπολογία. Η θεωρία συνδέεται με την πράξη 
μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών που στηρίζονται σε 
ερευνητικά δεδομένα. Πάνω σε αυτά στηρίζονται οι Μαθησιακές Κοινότητες και 
αυτό γίνεται σαφές στο στάδιο της ευαισθητοποίησης. Θέτοντας αυτά ως βάση, οι 
εκπαιδευτικοί, οι ερευνητές, μέλη της κοινότητας, οι συγγενείς και άλλοι αναλύουν 
μαζί τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες του δικού τους σχολείου, έχοντας πάντοτε 
ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών τους. 

Ο κύριος στόχος της φάσης της ευαισθητοποίησης είναι η κοινοποίηση των 
Πετυχημένων Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Successful Educational Actions—SEAs) και 
των πληροφοριών που βασίζονται σε ερευνητικά στοιχεία, σε όλους όσους σχετίζονται 



8 Εκπαίδευση στις Μαθησιακές Κοινότητες

Κ
Ε
Φ
Α
Λ
Α
ΙΟ

 3

© CREA. Community of Research on Excellence for All

με το σχολείο (Flecha, 2015), έτσι ώστε το σχολείο, ακολουθώντας μια τεκμηριωμένη 
συζήτηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων να μπορέσει να αποφασίσει αν θέλει ή 
όχι να γίνει Μαθησιακή Κοινότητα.

Η φάση της ευαισθητοποίησης διαρκεί 30 ώρες και συνήθως γίνεται εντατικά μέσα 
σε μερικές μέρες. Είναι προτιμότερο η εκπαίδευση να γίνεται με αυτό τον τρόπο, και 
όχι κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου, γιατί έτσι διευκολύνεται η εις 
βάθος ανάλυση ιδεών και απαντήσεων, αφού αυτές δίνονται άμεσα. Η εκπαίδευση 
συνήθως γίνεται με την πραγματική συμμετοχή των ατόμων στις συναντήσεις (in-per-
son sessions), έτσι ώστε να αρχίσουν να δημιουργούνται όσο το δυνατόν πιο ισχυροί 
δεσμοί μεταξύ των ατόμων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στη διαδικασία της ευαισθητοποίησης είναι θεμιτό να υπάρχει η εμπλοκή όσων 
περισσότερων εκπαιδευτικών, αν όχι όλων, γίνεται και αν είναι εφικτό να υπάρχει και 
η συμβολή των εκπαιδευτικών παραγόντων (education agents) της κοινότητας, αφού 
ο στόχος για το σχολείο είναι η οικουμενική μεταμόρφωση, στην οποία θα λάβουν 
μέρος όλοι. Η συμπερίληψη των οικογενειών και άλλων ατόμων της κοινότητας σε 
αυτή τη φάση, ενισχύει τον προβληματισμό και τη συζήτηση και συμβάλλει στην 
εδραίωση των επιστημονικών βάσεων της Μαθησιακής Κοινότητας. Έχοντας αυτά 
υπόψη, συγκαλείται μια γενική συνέλευση της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τα θέματα που καλύπτονται στη φάση της ευαισθητοποίησης περιλαμβάνουν 
τα ακόλουθα: τεκμηριωμένες επιστημονικές βάσεις των Μαθησιακών Κοινοτήτων, 
διαλογική μάθηση στην κοινωνία της πληροφορίας, φάσεις μεταμόρφωσης ενός 
σχολείου σε Μαθησιακή Κοινότητα, οργάνωση των Μαθησιακών Κοινοτήτων, 
Διαδραστικές Ομάδες, Διαλογικές Συναντήσεις, εκπαιδευτική συμμετοχή της 
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κοινότητας (διαλογικές αναγνώσεις, διάρκεια μαθησιακής περιόδου), Μικτές 
Επιτροπές Εργασίας, εκπαίδευση οικογενειών, διαλογική εκπαίδευση εκπαιδευτικών, 
διαλογικό μοντέλο για πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, πολυπολιτισμικότητα στις 
Μαθησιακές Κοινότητες, εθελοντική εργασία και αντιμετώπιση έμφυλης βίας.

Τα άτομα που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν 
τις επιστημονικές βάσεις των Μαθησιακών Κοινοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν 
στοιχεία από διάφορες κοινωνικές επιστήμες (ψυχολογία, κοινωνιολογία, μελέτες 
φύλου). Οι εκπαιδευτές πρέπει επίσης να είναι εξοικειωμένοι με τις Πετυχημένες 
Εκπαιδευτικές Πρακτικές, οι οποίες, όπως έχει αποδείξει η διεθνής επιστημονική 
κοινότητα, συμβάλλουν σε πετυχημένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και στη βελτίωση 
της συνύπαρξης, μετά την εφαρμογή της Μαθησιακής Κοινότητας (Flecha & García, 
2007).

Η φάση της ευαισθητοποίησης δε δημιουργεί οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 
έναρξη της διαδικασίας μεταμόρφωσης του σχολείου σε Μαθησιακή Κοινότητα.

3.1.2. Λήψη απόφασης

Η λήψη απόφασης, είναι η φάση κατά την οποία, ολόκληρη η εκπαιδευτική 
κοινότητα αποφασίζει εάν θα ξεκινήσει ή όχι η διαδικασία μεταμόρφωσης του 
σχολείου σε Μαθησιακή Κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι για την απόφαση αυτή δεν 
αρκεί μόνο η συναίνεση του εκπαιδευτικού προσωπικού, αν και αυτό είναι το αρχικό 
βήμα, αλλά είναι απαραίτητη και η έγκριση από τις οικογένειες των μαθητών και την 
εκπαιδευτική κοινότητα γενικότερα. Σε αυτή τη φάση, καλείται μια γενική συνέλευση 
της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η διαδικασία της λήψης απόφασης, συνήθως 
περιλαμβάνει μια εις βάθος συζήτηση για το τι ακριβώς σημαίνει να μεταμορφωθεί 
το σχολείο σε Μαθησιακή Κοινότητα.

Δεδομένου ότι στη διαδικασία λήψης απόφασης πρέπει να εμπλέκονται όλα τα 
μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται η συμμετοχή 
όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων (Mello, 2009). Για αυτό το σκοπό, είναι 
καθοριστική η εμπλοκή του προσωπικού, του μαθητικού πληθυσμού, των συγγενών, 
των εθελοντών και όλων όσων συνδέονται με το σχολείο. Όλοι αυτοί ενημερώνονται 
για τις Μαθησιακές Κοινότητες και έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη διαδικασία 
λήψης απόφασης. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των ατόμων μπορούν να 
γίνουν πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα η εισήγηση για συναντήσεις σε 
διαφορετικές ώρες, έτσι ώστε να μπορούν να παρευρεθούν όλοι, ανεξάρτητα από τις 
προσωπικές τους δεσμεύσεις. Σε κάποια σχολεία, όπως είναι για παράδειγμα το Mare 
de Déu de Montserrat στην Τεράσσα (Βαρκελώνη, Ισπανία) επαναλαμβάνουν τις ίδιες 
συναντήσεις σε διαφορετικές ώρες της μέρας, για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι.

Η απόφαση να μεταμορφωθεί ένα σχολείο σε Μαθησιακή Κοινότητα λαμβάνεται 
σε αυτές τις συναντήσεις. Πριν από την κύρια συνάντηση, το σχολείο μπορεί να 
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καλέσει μικρότερες ή εσωτερικές συναντήσεις στις οποίες συζητούνται εις βάθος 
συγκεκριμένοι προβληματισμοί.

LΗ τελική απόφαση λαμβάνεται με συμφωνία όλων των εμπλεκομένων. Συνιστάται 
η πλειοψηφία του σχολείου να θέλει τη μεταμόρφωση του σχολείου σε Μαθησιακή 
Κοινότητα. Επίσης η διοίκηση του σχολείου πρέπει να συμφωνεί ότι μπορεί να 
υποστηρίξει αυτή τη μεταμόρφωση. Σίγουρα όμως, η απόφαση θα πρέπει τελικά να 
εγκριθεί και να επαληθευτεί από το σώμα λήψης αποφάσεων του σχολείου, το Σχολικό 
Συμβούλιο (School Council). Φυσικά είναι πολύ ευεργετικό, την απόφαση αυτή να 
υποστηρίζει και η τοπική εκπαιδευτική διοίκηση.

Το επόμενο στάδιο, το όραμα, υλοποιείται αφού η κοινότητα έχει πάρει την 
απόφαση να γίνει Μαθησιακή Κοινότητα. Είναι το πιο συναρπαστικό στάδιο, γιατί η 
υλοποίησή του σημαίνει ότι το σχολείο έχει πλέον βάλει πλώρη για μια πραγματική 
αλλαγή.

3.1.3. Το όραμα

Η μαθησιακή μέθοδος που ευχόμαστε για τα παιδιά μας 

θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για κάθε αγόρι και κορίτσι.

Όπως δήλωσε ο Ramón Flecha σε μία συνέντευξη που έδωσε στη Vieites, Los 
sueños son posibles, mejorar la realidad sin sueños es imposible (Τα όνειρα είναι 
εφικτά, η βελτίωση της πραγματικότητας χωρίς όνειρα είναι ανέφικτη) (Vieites, 2006: 
26). Κάθε παράδειγμα αλλαγής μέσα από την ιστορία, προέκυψε ως αποτέλεσμα 
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του οράματος που είχε κάποιος. Ο Paulo Freire είπε ότι «η εκπαίδευση πραγματικά 
χρειάζεται τεχνική, επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση μαζί με όνειρα και 
ουτοπία» (Freire, 1997, σελ. 34). Οι Μαθησιακές Κοινότητες είναι ένα πρόγραμμα 
που εμπεριέχει τις ελπίδες και τα όνειρα μιας κοινότητας. Γεννιέται στο σχολείο, όπου 
ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών, εθελοντών, 
διοικητικών βοηθών και ούτω καθεξής επιθυμεί να μετατρέψει το σχολείο σε μια 
Μαθησιακή Κοινότητα. Στις Μαθησιακές Κοινότητες δεν υπάρχει χώρος για διγλωσσία, 
αφού το σχολείο που σχεδιάζουμε είναι αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας.

Οι Μαθησιακές Κοινότητες είναι σχολεία στα οποία η εφαρμογή των Πετυχημένων 
Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Flecha, 2015), που είναι αναγνωρισμένες από τη 
διεθνή κοινότητα, προέκυψε ως αποτέλεσμα των ονείρων που έκαναν όλα τα μέλη 
της κοινότητας. Το στάδιο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη διαδικασία της 
μεταμόρφωσης, επειδή είναι το σημείο στο οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
αρχίσουν να βλέπουν τα αποτελέσματα της δέσμευσής τους και την εκπλήρωση των 
προσδοκιών τους. Είναι επίσης το σημείο στο οποίο οι οικογένειες μπορούν να δουν ότι 
τα παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια, μπορούν να μάθουν με ένα σωστό τρόπο, χωρίς 
συμβιβασμούς. Τα παιδιά αυτά, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους, μπορούν να έχουν 
πρόσβαση στα αγαθά που έδωσαν χιλιάδες άνθρωποι μέσα από τους αιώνες, όπως 
είναι η «σοφία και η καθολική γνώση» μέσα από τη μορφή αναλυτικών προγραμμάτων 
που περιλαμβάνουν μαθηματικά, γλώσσες, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ιστορία, 
μουσική και ούτω καθεξής. Τα όνειρα, οι ελπίδες και οι προσδοκίες ολόκληρης της 
κοινότητας συνδέονται με επιστημονικά στοιχεία. Είναι απαραίτητο όλοι να ονειρευτούν 
και να λάβουν μέρος στη διαδικασία, έτσι ώστε όλοι να απολαύσουν την ευκαιρία να 
μοιραστούν τα όνειρά τους, για επίτευξη του τελικού στόχου, που είναι η βελτίωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος για τα παιδιά και τους μαθητές τους.

Έχοντας αυτά υπόψη, η εκπαιδευτική κοινότητα οραματίζεται το σχολείο όπως η 
ίδια επιθυμεί να είναι. Το όραμα δεν πρέπει να έχει όρια και περιορισμούς. Ενώ πολλά 
προγράμματα ξεκινούν με τη δημιουργία μιας λίστας προβλημάτων που πρέπει να 
επιλυθούν, ελλείψεων και αναγκών, στη συγκεκριμένη περίπτωση η μεταμόρφωση 
ξεκινά με την ουτοπία. Το εκπαιδευτικό και μη προσωπικό, οι μαθητές και οι συγγενείς 
τους, οι υπάλληλοι του τοπικού συμβουλίου, οι εθελοντές και οι κάτοικοι της περιοχής, 
οραματίζονται όλοι μαζί. 

Για να οργανωθεί η φάση του οράματος, σχηματίζεται μια επιτροπή (με 
μέλη κατά προτίμηση από εκπαιδευτικούς, μαθητές και τις οικογένειές τους και 
άλλους παράγοντες), η οποία καθορίζει πώς θα γίνει η συλλογή των ονείρων της 
εκπαιδευτικής κοινότητας. Η υλοποίηση αυτού του έργου ποικίλει από σχολείο 
σε σχολείο. Ο τρόπος επικοινωνίας των μελών καθορίζεται με βάση το τι είναι 
πιο πρακτικό και αποτελεσματικό για τους περισσότερους συμμετέχοντες. 
Για παράδειγμα, κάποια σχολεία μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τις 
οικογένειες των μαθητών κι έτσι να τους εξηγήσουν λεπτομερώς το πρόγραμμα και 
να τους ενημερώσουν για τη συνάντηση. Σε άλλα σχολεία, είναι πιο συνηθισμένη η 
τακτική «από στόμα σε στόμα», κι έτσι όλοι προσπαθούν να ενημερώσουν ο ένας 
τον άλλο στο δρόμο, στην αγορά, στο σχολείο ή όταν αφήνουν ή παραλαμβάνουν 
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τα παιδιά τους από το σχολείο και ούτω καθεξής. Εναλλακτικά μπορούν να 
σταλούν και επιστολές στις οικογένειες των μαθητών, για να τους ενημερώσουν 
για τη συνάντηση. Επίσης, η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω ψηφιακών 
κοινωνικών δικτύων (Facebook, WhatsApp, Viber). Κάθε σχολείο έχει τις δικές του 
καταστάσεις και συνθήκες. Σε κάθε σχολείο και κάθε περιοχή οι καλύτερες μέθοδοι 
επικοινωνίας διαφέρουν, αλλά ο στόχος παραμένει ο ίδιος: όλοι συμμετέχουν 
για να οραματιστούν το σχολείο που επιθυμούν να έχουν για τα παιδιά και τους 
μαθητές τους. Ο βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η χρήση ποικίλων μέσων, 
τόσο για την πρόσκληση των μελών να συμμετάσχουν, όσο και για τη συλλογή 
των οραμάτων. Για παράδειγμα, σε ένα σχολείο όπου υπάρχει ένα ποσοστό 
Μαροκινών οικογενειών που δε μιλούν ισπανικά, ετοιμάζεται και αποστέλλεται 
σε αυτούς μια επιστολή στα Αραβικά, μέσω της οποίας προσκαλούνται να έρθουν 
στη συνάντηση για το όραμα.
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Το όραμα δεν υλοποιείται μόνο με μία συνάντηση. Υπάρχουν σχολεία στα οποία 
η διαδικασία των ονείρων διήρκησε αρκετές εβδομάδες, στα οποία έγιναν πολλές 
συναντήσεις και συνελεύσεις και στα οποία όλοι οι μαθητές, από την πιο μικρή μέχρι την 
πιο μεγάλη τάξη, αφιέρωσαν χρόνο, για να γράψουν τα όνειρά τους. Υπάρχουν σχολεία 
στα οποία τα όνειρα τοποθετήθηκαν σε μια πινακίδα στην είσοδο του σχολείου ή πάνω 
στην πόρτα της κάθε τάξης ως «τα όνειρα της τάξης». Κάποια σχολεία αποφάσισαν 
να δημιουργήσουν ένα «ταχυδρομικό κουτί ονείρων» ή ένα «δέντρο ονείρων». Σε 
άλλα σχολεία κρέμονται από το ταβάνι σύννεφα, που αντί βροχή «ρίχνουν» όνειρα και 
κάθε φορά που εκπληρώνεται ένα όνειρο, αυτό γίνεται αστέρι, που διακοσμεί τον τοίχο 
στην «αίθουσα των ονείρων». Υπάρχουν ακόμη σχολεία στα οποία, καθώς περπατάς 
στο δρόμο που περνάει μπροστά από την είσοδό τους, ανακαλύπτεις ότι ένα «τρένο 
ονείρων», που έχει πολύχρωμα βαγόνια γεμάτα με όνειρα έφτασε εκεί. Έτσι, και ο τρόπος 
συλλογής των ονείρων διαφέρει από σχολείο σε σχολείο. Το σημαντικότερο όμως είναι, 
όπως πάντα, ότι συμμετέχουν όλοι, από τους μαθητές μέχρι τις οικογένειές τους και από 
τους μάγειρες μέχρι τον διευθυντή ή τη διευθύντρια.

Τα όνειρα συνήθως θεωρούνται μοναδικά. Όμως, κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας, γίνεται αντιληπτό ότι, στην πραγματικότητα, τα διάφορα άτομα 
και ομάδες της εκπαιδευτικής κοινότητας μοιράζονται ένα κοινό και θεμελιώδες 
όραμα: Όλοι επιθυμούν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση για τα παιδιά τους. Αυτή 
η διαδικασία του οράματος συχνά χρησιμεύει για να αρχίσουν να ξεπερνιούνται 
εμπόδια και συγκρούσεις μεταξύ του προσωπικού του σχολείου και των οικογενειών, 
που καταλαβαίνουν για πρώτη φορά ότι και οι δύο πλευρές έχουν πανομοιότυπους 
στόχους. Συχνά, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι 
επικοινωνίας ή διαφορετικές γλώσσες, τα όνειρα μοιάζουν πολύ.
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Κατά τη φάση των ονείρων, μπορεί να πραγματοποιηθεί μία συνέλευση, στην 
οποία συμμετάσχει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Στη συνέλευση αυτή διεξάγεται 
μια διαδικασία, μέσα από την οποία συμφωνείται ένα κοινό όραμα που απαντά στο 
ερώτημα «Τι είδους σχολείο επιθυμούμε;». Ο στόχος είναι να συμμετάσχουν σε αυτή 
τη διαδικασία όσα περισσότερα άτομα γίνεται και για να επιτευχθεί αυτό μπορούν να 
τεθούν διαφορετικές ώρες συνάντησης. Η συνέπεια είναι απαραίτητη. Η συνάντηση 
μπορεί να ξεκινήσει ίσως με ανάγνωση των ονείρων που μαζεύτηκαν τις προηγούμενες 
μέρες, για παράδειγμα σε ένα κουτί ονείρων. 

Το στάδιο του οράματος είναι απαραίτητο για τη μεταμόρφωση ενός σχολείου 
σε Μαθησιακή Κοινότητα. Είναι όμως εξίσου σημαντικά τα όνειρα που προκύπτουν 
στην πορεία. Γι’ αυτό απαιτείται μια συνεχής επανεξέταση των ονείρων, έτσι ώστε να 
εντοπίζονται τα όνειρα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και αυτά που εκκρεμούν ακόμη, 
και στη συνέχεια να ονειρεύονται όλοι ξανά. Είναι μια ατέρμονη διαδικασία, αφού 
συνεχώς υπάρχουν νέοι στόχοι και καινούριες ελπίδες και εμφανίζονται νέες ευκαιρίες. 
Οι Μαθησιακές Κοινότητες επανεξετάζουν τα όνειρά τους, για να μην τα ξεχνούν 
ποτέ. Τα όνειρα χρησιμεύουν ως ορόσημα στην πορεία του σχολείου, έτσι ώστε η 
κοινότητα να βλέπει πάντοτε μπροστά και να θέτει νέους στόχους που θα επιτευχθούν 
μέσα από μια πορεία και έναν ρυθμό που έχει συμφωνηθεί αμοιβαία. Με αυτό τον 
τρόπο, η συνέλευση για τον καθορισμό ονείρων επαναλαμβάνεται, όταν συμφωνηθεί 
από κοινού, από όλους όσους εμπλέκονται στο σχολείο, ότι τα όνειρά τους πρέπει 
να ανανεωθούν. Για παράδειγμα, σε κάποια σχολεία, επιλέγεται ένα συγκεκριμένο 
Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κατά το οποίο συγκεντρώνονται όσο 
το δυνατόν περισσότερα άτομα, για να αξιολογήσουν τι έγινε από την τελευταία φορά 
που συναντήθηκαν για να ονειρευτούν και για να δημιουργήσουν νέα όνειρα για το 
μέλλον. Στα δημοτικά σχολεία, συνήθως αποφασίζεται να επαναλαμβάνεται η φάση 
του οράματος κάθε χρόνο, έτσι ώστε να εμπλέκονται οι νέοι μαθητές και οι οικογένειές 
τους. Λόγω όμως του ότι το κάθε σχολείο είναι διαφορετικό, είναι το ίδιο το σχολείο 
και η κοινότητά του που αποφασίζουν πώς θα γίνουν τα πράγματα.

3.1.4. . Ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Όταν το αρχικό στάδιο των οραμάτων έχει «γεμίσει» με ευχές και ουτοπικές ιδέες, 
σημαίνει ότι έφτασε η ώρα για να οργανωθεί ένα πλάνο δράσης για το πώς θα γίνουν 
τα όνειρα πραγματικότητα. Σε αυτή τη φάση αποφασίζονται οι προτεραιότητες που θα 
δοθούν στα όνειρα και καθορίζεται το χρονικό διάστημα υλοποίησής τους, ανάλογα 
με το πόσο σημαντικό ή επείγον θεωρείται το κάθε όνειρο. Κάθε σχολείο έχει τις δικές 
του συνθήκες και τους δικούς του πόρους καθώς και διαφορετικές επιλογές. Είναι 
απαραίτητο να εξεταστούν οι διαθέσιμοι πόροι, προτού αποφασιστεί ποιο είναι το 
πρώτο πράγμα που θα υλοποιηθεί. Σχηματίζεται μια Μικτή Επιτροπή που αναλαμβάνει 
ειδικά το έργο αυτό και είναι υπεύθυνη να εξετάζει τα όνειρα του σχολείου και να 
αποφασίζει ποια μπορούν να πραγματοποιηθούν σε σύντομο, μέτριο και μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Για να μπορέσουν να τεθούν οι προτεραιότητες είναι σημαντικό 
να αξιολογηθούν οι συνθήκες του σχολείου και τα όσα ήδη γίνονται.
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Κατά τη διάρκεια της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων είναι απαραίτητο 
να συγκεντρωθούν τα όνειρα όλων των εμπλεκομένων. Σε ένα σχολείο, ίσως 
αποφασιστεί να βελτιωθούν τα αποτελέσματα στα Μαθηματικά, γιατί για παράδειγμα 
τα αποτελέσματα στην επίλυση προβλημάτων και τη γεωμετρία είναι χαμηλά. Έτσι, το 
σχολείο αποφασίζει να σχηματίσει Διαδραστικές Ομάδες στα Μαθηματικά. Ίσως, όμως, 
υπάρχει πρόβλημα στην αποτελεσματική διεξαγωγή των ομάδων σε όλες τις τάξεις σε 
τακτική βάση, λόγω έλλειψης εθελοντών. Εναλλακτικά λοιπόν, αποφασίζεται να γίνουν 
αρχικά Διαδραστικές Ομάδες μόνο μία φορά την εβδομάδα, για την Δ’ και Στ’ τάξη, 
αφού αυτές είναι οι τάξεις που εξετάζονται από τον εκπαιδευτικό φορέα. Ακολούθως, το 
όραμα δημιουργίας Διαδραστικών Ομάδων και για τις υπόλοιπες τάξεις, πιο συχνά και 
σε περισσότερα μαθήματα, μπαίνει ως θέμα συζήτησης για την επόμενη συνάντηση. 
Κάθε σχολείο είναι διαφορετικό. Κάθε Μαθησιακή Κοινότητα θέτει τις προτεραιότητές 
της με βάση τις συζητήσεις που γίνονται και στις οποίες συμμετέχει όλη η κοινότητα. 

3.1.5. Σχεδιασμός

Αφού γίνει ιεράρχηση των στόχων, ακολουθεί ο σχεδιασμός. Η κοινότητα συμφωνεί 
για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτό το στάδιο. Το σχολείο συγκαλεί μια 
συνέλευση, στην οποία η Μικτή Επιτροπή, που είναι υπεύθυνη για τα πιο πάνω, 
εισηγείται ένα σύνολο προτεραιοτήτων, ταξινομημένες ανά θέμα και ομάδα εργασίας. 
Είναι απαραίτητο να σχεδιαστεί ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι που 
έχουν επιλεγεί. Έτσι, τα όνειρα παύουν να είναι μόνο ελπίδες, αλλά μεταφράζονται σε 
ένα σύνολο συγκεκριμένων δράσεων που οδηγούν στην επιτυχία. Όπως περιγράφεται 
πιο κάτω, γενικά, οι Μικτές Επιτροπές σχηματίζονται από εθελοντές, που δουλεύουν 
για την εφαρμογή των συμφωνημένων διαδικασιών.

Άρθρο για τη μεταμόρφωση ενός σχολείου σε Μαθησιακή Κοινότητα: 

Ríos, O., Herrero, C., & Rodríguez, H. (2013). From Access to Education. The revo-
lutionary Transformation of Schools as Learning Communities. International Review of 
Qualitative Research, 6(2), p. 239-253. 

3.2. Οργάνωση μιας Μαθησιακής Κοινότητας

Οι Μαθησιακές Κοινότητες, βασισμένες στη διαλογική μάθηση, διασφαλίζουν ότι 
οι αρχές τους γίνονται σεβαστές μέσα από τις διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις που 
αποσκοπούν στην οργάνωση και διοίκηση του σχολείου. Περιληπτικά, μια Μαθησιακή 
Κοινότητα::

• είναι ένας δημοκρατικός οργανισμός. Έχει οριζόντια διαίρεση εργασίας και 
ενσωματώνει τις απόψεις όλων των μελών της κοινότητας μέσα από τον ισότιμο 
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διάλογο, ενώ διατηρεί ως πυρήνα του την εγκυρότητα των επιχειρημάτων σε κάθε 
εισήγηση που γίνεται. Η συμφωνία μεταξύ των συμμετεχόντων θεωρείται πιο 
σημαντική από την ψηφοφορία.

• δεν είναι ένα άκαμπτο μοντέλο. Βρίσκεται σε συνεχή και δυναμική εξέλιξη, 
υποστηρίζοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις οποίες 
εμπλέκεται όλη η εκπαιδευτική κοινότητα.

• βασίζεται στη συμμετοχή. Η προσέγγιση έχει νόημα μόνο αν η συμμετοχή, 
σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες είναι ανοιχτή σε όλη την κοινότητα. 
Αυτός ο τύπος οργάνωσης, όπως περιγράφεται στη συνέχεια, περιλαμβάνει τον 
σχηματισμό Μικτών Επιτροπών που ενισχύουν τη διαλογική ηγεσία (Redondo-Sa-
ma, 2015). 

• εξαρτάται από τις προτεραιότητες που καθορίζει η κοινότητα. Τα εμπόδια 
που βασίζονται στην ιεραρχία της εξουσίας και δημιουργήθηκαν στη βιομηχανική 
κοινωνία ξεπερνιούνται και οι αποφάσεις λαμβάνονται από όλη την κοινότητα.

Η οργάνωση των Μαθησιακών Κοινοτήτων έχει ευέλικτο και δημοκρατικό 
χαρακτήρα και είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας. 
Επίσης επωφελείται από την ποικιλία των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα 
κατά τη διαδικασία μάθησης, προσθέτοντας στην εργαλειακή διάσταση των σχολικών 
δραστηριοτήτων (Gatt, Puigdellívol, & Molina 2010).

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού είναι σημαντικό να διασφαλιστεί, 
συγκαλώντας μια συνέλευση, η συμφωνία μεταξύ των μελών της κοινότητας για 
κάθε απόφαση που λαμβάνεται. Μια Μικτή Επιτροπή παρουσιάζει έναν κατάλογο 
προτεραιοτήτων (όπως αναφέρθηκε πιο πάνω κατά την περιγραφή των φάσεων) 
και λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα των πόρων που διαθέτει το σχολείο, 
καθώς και των πόρων που μπορεί να εξασφαλίσει. Κάποιες φορές σχηματίζονται 
και άλλες Μικτές Επιτροπές, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, των οποίων 
στόχος είναι η εξεύρεση τρόπων υλοποίησης των ονείρων που έχουν μπει σε 
προτεραιότητα. Αν για παράδειγμα υπάρχει η εισήγηση οργάνωσης Διαλογικών 
Λογοτεχνικών Συναντήσεων με τις οικογένειες των μαθητών, τότε μια τέτοια 
επιτροπή είναι υπεύθυνη να δώσει λύσεις σε θέματα όπως ο χώρος, η ώρα και οι 
ημερομηνίες που θα γίνονται οι συναντήσεις, καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης 
των ενδιαφερομένων. 

Σε αυτό το σημείο, το μόνο που μένει είναι να οργανωθούν οι Μικτές Επιτροπές, 
να κοινοποιηθούν οι αποφάσεις της κοινότητας και να ξεκινήσουν οι συμφωνημένες 
δραστηριότητες.
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Μικτές Επιτροπές Εργασίας

Η διαχείριση των Μαθησιακών Κοινοτήτων γίνεται από τις Μικτές Επιτροπές 
Εργασίας. Στις μικτές αυτές επιτροπές συμμετέχουν τα άτομα της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτές. Είναι σημαντικό να καθοριστούν 
συγκεκριμένα καθήκοντα για την κάθε επιτροπή. Οι Μικτές Επιτροπές συντονίζονται 
από την Επιτροπή Διοίκησης.

Εκπρόσωπος Μικτής Επιτροπής 1

Εκπρόσωπος Μικτής Επιτροπής 2

Εκπρόσωπος Μικτής Επιτροπής 3

Εκπρόσωποι από άλλες Μικτές 
Επιτροπές

Επιτροπή Διοίκησης:

Επιτροπή Διοίκησης: Η Επιτροπή Διοίκησης συντονίζει και επιβλέπει τις Μικτές 
Επιτροπές. Λόγω του ότι δεν αποτελείται μόνο από διοικητικούς εκπροσώπους, αλλά 
και από εκπροσώπους της κάθε Μικτής Επιτροπής που έχει σχηματιστεί, θα μπορούσε 
να θεωρηθεί και η ίδια, μια Μικτή Επιτροπή.

Μικτές Επιτροπές: Ο ρόλος των Μικτών Επιτροπών είναι να διασφαλίζουν ότι η 
οργάνωση γίνεται με τρόπο που επιτρέπει τη συμμετοχή όλων, ανεξάρτητα από τη θέση 
του καθενός στο σχολείο, μέσα από έναν ισότιμο διάλογο. Υπάρχουν συγκεκριμένες 
Επιτροπές που διαχειρίζονται και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους τομείς. Στις 
επιτροπές αυτές, ανάμεσα σε άλλους, συμμετέχουν μη εκπαιδευτικό προσωπικό, 
μαθητές, εκπαιδευτικοί, συγγενείς και μέλη των τοπικών οργανισμών.

Οι Μικτές Επιτροπές διατηρούν μια αυτόνομη ικανότητα λήψης αποφάσεων. Παρά 
το γεγονός ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να έχουν και την έγκριση 
της Επιτροπής Διοίκησης, όπως και του Σχολικού Συμβουλίου (School Council), οι 
αποφάσεις που παίρνει η κάθε Μικτή Επιτροπή είναι αξιόπιστες. Όλες οι Μικτές 
Επιτροπές θεωρούνται ίσες ως προς τις οργανωτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. 
Η Επιτροπή Διοίκησης σχηματίζεται για να έχει τον ρόλο του γενικού συντονισμού, 
αφού επιβλέπει όλη τη δουλειά που γίνεται στις Μαθησιακές Κοινότητες. Ως εκ 
τούτου, εάν για παράδειγμα η Επιτροπή Διαλογικών Λογοτεχνικών Συναντήσεων 
και οι οικογένειες μιας Μαθησιακής Κοινότητας αποφασίσουν να συναντιούνται 
τα απογεύματα της Τετάρτης στις 5-6 μ.μ., στη βιβλιοθήκη του σχολείου, αλλά την 
ίδια μέρα και ώρα έχει αποφασίσει να συναντιέται και η Επιτροπή Εκπαιδευτικής 
Βιβλιοθήκης στον ίδιο χώρο, τότε η Επιτροπή Διοίκησης έχει στη διάθεσή της όλες τις 
σχετικές πληροφορίες και είναι σε θέση να αποφύγει τη σύγκρουση. Εννοείται όμως 
ότι ακολούθως, όλες οι αποφάσεις πρέπει να εγκριθούν από το Σχολικό Συμβούλιο 
(School Council), αφού είναι το νομικό σώμα που έχει τη δικαιοδοσία να παίρνει 
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αποφάσεις για το σχολείο. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Διοίκησης και το Σχολικό 
Συμβούλιο (School Council) πρέπει να διατηρούν έναν στενό, καθημερινό διάλογο 
σε κάθε στιγμή.

Η κάθε Επιτροπή ετοιμάζει κάποιες ρεαλιστικές προτάσεις που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες που εντοπίστηκαν σε κάθε τομέα. Οι προτάσεις κατατίθενται στην 
Επιτροπή Διοίκησης, η οποία είτε τις εγκρίνει είτε τις αναθεωρεί, για να βρει τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο εφαρμογής τους. Οι Επιτροπές διαμορφώνονται με βάση 
τις προτεραιότητες που τέθηκαν στις συνελεύσεις. Οι ενέργειές τους βασίζονται σε 
ένα διαλογικό μοντέλο ηγεσίας, που προάγει την πρόσβαση όλων των οικογενειών 
του σχολείου. Αυτό προϋποθέτει ένα κατάλληλο και ευέλικτο ωράριο, συνέπεια στην 
ώρα έναρξης και λήξης, χώρο για να ακουστούν οι φωνές όλων και ούτω καθεξής. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε τρεις βασικούς κανόνες για τις Μικτές Επιτροπές:

— Λειτουργικές Αποφάσεις: Ο κύριος στόχος του σχολείου είναι η βελτίωση της 
μάθησης για τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, για το σχολείο και για τις οικογένειες 
των μαθητών. Οποιοσδήποτε άλλος στόχος μπορεί να προκύψει από αυτόν τον 
κεντρικό στόχο, χωρίς όμως ποτέ να τον αντικαταστήσει.

— Παραγωγικός χρόνος: Δεδομένου ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, είναι σημαντικό 
να χρησιμοποιούμε παραγωγικά τον διαθέσιμο χρόνο, όσον αφορά τη λήψη 
σημαντικών αποφάσεων. Επομένως, είναι καλύτερα να λαμβάνονται όσες το 
δυνατόν περισσότερες λειτουργικές αποφάσεις στον λιγότερο δυνατό χρόνο, 
δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερα επιχειρήματα, αλλά χωρίς να καταναλώνεται 
άσκοπα χρόνος. Εκτός από αυτά, οι συναντήσεις γίνονται πάντα, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των ατόμων που είναι παρόντα και αρχίζουν και τελειώνουν στην ώρα 
τους. 
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— Πλουραλισμός απόψεων: Μερικές φορές οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται 
ότι είτε παραστούν είτε όχι, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο και ότι μιλάνε πάντοτε 
οι ίδιοι άνθρωποι γύρω από θέματα για τα οποία οι ίδιοι δεν έχουν ιδέα. Για να 
αποφευχθεί αυτό, οι συμμετέχοντες πάντα ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις 
απόψεις τους, χωρίς βέβαια να αναγκάζονται να το πράξουν. Ούτως ή άλλως, είναι 
η ίδια η Μικτή Επιτροπή, που διευκολύνει τις αλλαγές και υλοποιεί τις προτάσεις.

Κάνοντας αναφορά στην οργάνωση μιας Μαθησιακής Κοινότητας

Το νηπιαγωγείο-δημοτικό σχολείο Jaume Conqueridor εξηγεί πώς μέσα από τη φάση 
των ονείρων αποφασίστηκε ότι θα οργανώνονταν επιτροπές για όλα τα όνειρα που 
έγιναν: εθελοντές, ΤΠΕ, παιδαγωγική και υλικοτεχνική υποδομή. Όλες αυτές οι επιτροπές 
συντονίζονται από την Επιτροπή Διοίκησης, αν και έχει τη δική της αυτονομία.

Moreno, V. (2013). Organización transformadora de la Comunidad de Aprendizaje. 
Suplemento Escuela, 4, 7-8.

Παραδείγματα κάποιων Μικτών Επιτροπών ανάλογα με το θέμα ή τον τομέα 
ενδιαφέροντος είναι: Επιτροπή Μάθησης, Επιτροπή Εθελοντών, Επιτροπή 
Βιβλιοθήκης, Επιτροπή Υλικοτεχνικής Υποδομής, Επιτροπή Σχέσεων, Επιτροπή για 
τις σχέσεις οικογένειας-σχολείου.

Οι Μικτές Επιτροπές αντιπροσωπεύουν τη ζωή στο σχολείο. Λόγω του δυναμισμού 
και της λειτουργικότητάς τους μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και 
τις προτεραιότητες του σχολείου. Για παράδειγμα, σε κάποια σχολεία η Επιτροπή 
Εθελοντών είναι ο κεντρικός πυλώνας των δραστηριοτήτων και φροντίζει για τη 
διαχείριση, την πρόσληψη, το καλωσόρισμα και την επίβλεψη των εθελοντών. Σε ένα 
συγκεκριμένο σχολείο, μια από τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες, ήταν η λειτουργία 
ενός κυλικείου, για τα αγόρια και τα κορίτσια, κάτι το οποίο είχαν οραματιστεί. Σε 
αυτή την περίπτωση, η κοινότητα αποφάσισε να δημιουργήσει μια Μικτή Επιτροπή 
ειδικά για την πραγματοποίηση αυτού του ονείρου. Ο ρόλος της Επιτροπής στράφηκε 
γύρω από την αναδιάρθρωση του χώρου και τη δημιουργία του κυλικείου. Σε ένα άλλο 
σχολείο, μια προτεραιότητα ήταν η δημιουργία βιβλιοθήκης στην περιοχή, αφού δεν 
υπήρχε, για να μπορούν να κάνουν εκεί οι μαθητές την κατ’ οίκον εργασία τους. Σε 
αυτή την περίπτωση, η εκπαιδευτική κοινότητα αποφάσισε να ανοίξει μια βιβλιοθήκη 
στο σχολείο.
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