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IO1: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Η παρούσα έκθεση έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο τους πνευματικού προϊόντος 1 του 

έργου μας. Ως εκ τούτου, έχει συμπεριληφθεί μια συγκριτική ανάλυση των κύριων 

εκπαιδευτικών τάσεων που υπάρχουν σήμερα στις συμμετέχουσες χώρες (Γαλλία, 

Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία) για την ομάδα 0-10 ετών (από την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση έως τα Δημοτικά Σχολεία) μαζί με ένα ολοκληρωμένο και κοινό πλαίσιο των 

βασικών και αποτελεσματικών παιδαγωγικών εμπειριών που χρησιμοποιούνται στο 

πλαίσιο του ανά χείρας Παιδαγωγικού Πλαισίου. 

 

Αυτό το ειδικό παιδαγωγικό πλαίσιο (ΠΠ) συνοψίζει τις τρέχουσες συνθήκες των 

εκπαιδευτικών συστημάτων στις προαναφερθείσες χώρες και περιλαμβάνει μια 

διεξοδική ανασκόπηση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

μελέτης των νομοθετικών πλαισίων, των τεχνολογιών στις εν λόγω χώρες αλλά και τη 

σχετική βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο θέμα μαζί με την ανάπτυξη ομάδων εστίασης 

(focus groups). Μια τέτοια περίληψη μας βοηθά να έχουμε πληρέστερη εικόνα για την 

παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές πιθανές τάσεις, διότι τώρα μπορούμε να 

αξιολογήσουμε την παρουσία του συναισθηματικού ζητήματος στις εκπαιδευτικές δομές 

και την εφαρμογή του σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα κατάρτισης και μάθησης. Έχουμε 

επίσης την πρόθεση να προσδιορίσουμε τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε 

αυτόν τον τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις ανάγκες που σχετίζονται με τη 

βελτίωση των παιδαγωγικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, ικανότητες που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της μετάβασης των μαθητών από το ένα 

εκπαιδευτικό στάδιο στο άλλο (εκπαιδευτική στήριξη κατά τη διάρκεια των πρώτων 

σταδίων) ή στη διαχείριση σύνθετων ή πολυπολιτισμικών τάξεων.  

1.1. Οι σημαντικότερες πηγές της ΕΕ για την παιδική εκπαίδευση και 
φροντίδα (ΠΕΦ) από το 2000  

 

Με την πάροδο των ετών, και ιδίως από το 2000, η ΕΕ έδωσε ολοένα και μεγαλύτερη 

προσοχή στο ζήτημα της προσχολικής εκπαίδευσης, βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη 
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των παιδιών, για την εκπαίδευση, αλλά και ταυτόχρονα, για την προώθηση ίσων 

ευκαιριών, την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής κοινωνίας και την καταπολέμηση της 

φτώχειας.  

 

Μετά τις συμφωνίες στρατηγικής της Λισαβόνας (2000) και της Βαρκελώνης (2002), 
σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση, επανακαθορίστηκαν και δρομολογήθηκαν εκ 

νέου οι στόχοι για την παροχή παιδικής μέριμνας. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2002 

στη Βαρκελώνη, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να παράσχουν μέχρι το 2010 θέσεις 

ολοήμερης φροντίδας σε επίσημες εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας για το 90% 

τουλάχιστον των παιδιών μεταξύ τριών ετών και της υποχρεωτικής έναρξης της 

σχολικής εκπαίδευσης και για το 33% τουλάχιστον των παιδιών κάτω των τριών ετών. 

Εμβληματικά είναι τα επίσημα έγγραφα που έχει εκπονήσει η ΕΕ από το 2006 έως το 

2014, αρχής γενομένης από την ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, με τίτλο Αποδοτικότητα και ισότητα στο πλαίσιο των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ που δημοσιεύθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2006 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM (2006) 481f). Πρόκειται για το πρώτο επίσημο έγγραφο 

στο οποίο η ΕΕ συσχετίζει ρητά την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών και 

οικονομικών προκλήσεων της τρίτης χιλιετίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ένταξη και 

κοινωνική δικαιοσύνη, με την ανάγκη να αναπτυχθούν μόνιμες στρατηγικές μάθησης 

από την πρώιμη παιδική ηλικία.  

 

Η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων για τη διά βίου μάθηση (2008) / C 111/01) επαναλαμβάνει τη σημασία 

της ποιότητας της δια βίου μάθησης, αρχίζοντας τα πρώτα χρόνια της ζωής των 

παιδιών, και τονίζει πώς υπάρχει στενή σχέση μεταξύ υψηλής ποιότητας μάθησης καθ 

'όλη τη διάρκεια της ζωής των παιδιών και αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, από 

εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης 

και της σχολικής φοίτησης. Πράγματι, δεν είναι δυνατό για τα κράτη μέλη να 

εξασφαλίσουν ποιοτικές υπηρεσίες - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 

στοχευόμενες στην πρόωρη παιδική ηλικία - χωρίς να ανησυχούν για την κατάρτιση 

των εκπαιδευτικών.  
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Το 2010, το ευρωπαϊκό σχέδιο «Ευρώπη 2020» («ET2020») αναφέρει ότι μέχρι το 

2020 τουλάχιστον το 35% των παιδιών της ηλικιακής ομάδας 0-3 θα πρέπει να 

συμμετάσχει στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα (ΠΕΦ) και, τουλάχιστον, το 

95% των παιδιών ηλικίας 4 ετών και άνω. Κοντά στη δημοσίευση του ET2020, ένα άλλο 

κρίσιμο έγγραφο για την (ΠΕΦ) εκδόθηκε επίσημα από την ΕΕ το 2011, με τίτλο 

«Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: Παροχή σε όλα τα παιδιά μας του 
καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

COM (2011) 66).  

 

Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ανακοίνωση, δεδομένου ότι είναι αποκλειστικά 

αφιερωμένη στην πρώιμη παιδική ηλικία και τις υπηρεσίες που στοχεύουν σε αυτή, με 

ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ποιότητας της ΠΕΦ. Στην εν λόγω ανακοίνωση 

επισημαίνεται ένα ακόμα ανεπίλυτο – στην πλειοψηφία των κρατών μελών – ζήτημα, το 

οποίο χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρό πρόβλημα» (COM (2011) 66def: σ.4). 

Συγκεκριμένα, η επείγουσα ανάγκη διεύρυνσης των υπηρεσιών της ΠΕΦ στην 

προσχολική βαθμίδα. Η ανακοίνωση πραγματεύεται μια κεντρική πτυχή αναφορικά στο 

γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εγγυηθούν προσβάσιμες υπηρεσίες φύλαξης 

παιδιών, με προφίλ υψηλής ποιότητας: την ανάγκη για δίκαιη και αποτελεσματική 

χρηματοδότηση προς όφελος της ΠΕΦ.  

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Με άλλα λόγια, η υψηλότερη επένδυση στην 

προσχολική εκπαίδευση βοηθά στην εξοικονόμηση χρημάτων αργότερα. Εντούτοις, στα 

περισσότερα κράτη μέλη, οι ανά παιδί δημόσιες δαπάνες στο στάδιο της προσχολικής 

εκπαίδευσης είναι χαμηλότερες απ' ό,τι σε κάθε άλλο στάδιο» (COM (2011) 66: σελ. 7-

8).  

 

Το έγγραφο αγγίζει επίσης ένα άλλο ζήτημα, αυτό της φυλετικής σύνθεσης του 

εργατικού δυναμικού που ασχολείται με την παιδική μέριμνα· οι εκπαιδευτικοί, στην 

πραγματικότητα, εξακολουθούν να είναι, ως επί το πλείστον, γυναίκες. Η ανακοίνωση 

τελειώνει αναφερόμενη σε θέματα που βρίσκονται στην καρδιά των σημερινών 

συζητήσεων στην Ιταλία, σχετικά με την ΠΕΦ: δηλαδή, την ανάγκη επανεξέτασης της 

εκπαίδευσης με γνώμονα την εκπαιδευτική συνέχιση μιας αφομοιωμένης και 

ενδελεχούς προσέγγισης, η οποία θα στοχεύει στην ποιότητα, καθώς και στην 

προσβασιμότητα των υπηρεσιών.  
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Στην έκθεση της 29 Μαΐου 2013 σχετικά με την ανακοίνωση «Οι Στόχοι της 

Βαρκελώνης. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών νηπιακής ηλικίας στην 

Ευρώπη για διατηρήσιμη  και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», δηλώνεται ρητά ότι «η 
διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών και καλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας νηπίων 

ηλικίας από 0 ετών έως την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης  αποτελεί 

προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM (2013) 322). Η έκθεση επιβεβαιώνει τη 

δέσμευση για την επίτευξη των «Στόχων της Βαρκελώνης» μέχρι το 2020, 

προσδιορίζοντας τα κύρια σημεία αδυναμίας που συνδέονται με την ΠΕΦ, όπως η 

επιδείνωση της κατάστασης σε ορισμένες χώρες, ιδίως όσον αφορά την προσφορά 

υπηρεσιών για ηλικίες 0-3 ετών. Η ΠΕΦ κοστίζει για τα έτη 0-3, κατά μέσο όρο, ακόμη 

πολύ υψηλά, οι ώρες λειτουργίας δεν είναι πάντοτε συμβατές με τις ανάγκες των 

οικογενειών και υπάρχει ανάγκη επανεξέτασης της χρηματοδότησης και της χρήσης 

διαρθρωτικών ταμείων για την υλοποίηση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των 

υπηρεσιών. Τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος χρηματοδότησης των υπηρεσιών ΠΕΦ 

στην Ευρώπη βρέθηκε για ακόμα μια φορά στο κέντρο της πρόσφατης έκθεσης που 

δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 19 Ιούνη 2014 (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή / EACEA / Eurydice / Eurostat, 2014).  

 

Σε αυτή την έκθεση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα: πρόσβαση και 

προσβασιμότητα, διακυβέρνηση και ηγεσία, επίπεδα και εφαρμογή της ποιότητας, 

επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού, συμμετοχή των γονέων στις δομές 

και μέτρα για την υποστήριξη των μειονεκτούντων παιδιών. Από αυτή την αναφορά 

φαίνεται ότι μέχρι το 2014 μόνο επτά κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία, Γερμανία, Εσθονία, 

Μάλτα, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία) εγγυώνται το νόμιμο δικαίωμα στην 

εκπαίδευση από τη γέννηση και, συγκεκριμένα, από το τέλος της γονικής άδειας. Η 

έκθεση δείχνει επίσης ότι, όσον αφορά την ποιότητα, εκτός από την προσβασιμότητα 

σε υπηρεσίες για παιδιά, πολλά κράτη μέλη αγωνίζονται να σημειώσουν πρόοδο 

κυρίως λόγω της διαρθρωτικής έλλειψης οικονομικών πόρων και κατάλληλων εθνικών 

πολιτικών αλλά και λόγω της έλλειψης προσωπικού (τόσο ως προς την ποσότητα όσο 

και ως προς την ποιότητα). 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  
 
ΓΑΛΛΙΑ  

• Νηπιαγωγείο (École Maternelle)· απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-6 ετών και 

χωρίζεται στα Petite section (2-4 ετών), Moyenne section (4-5 ετών) και Grande 

section (5-6 ετών). 

• Δημοτικό (École Élémentaire): για παιδιά ηλικίας 6-11 ετών, με 5 τάξεις.  

 
ΕΛΛΑΔΑ  

• Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί σταθμοί: Οι βρεφικοί σταθμοί δέχο-

νται παιδιά ηλικίας 6 μηνών-2,5 ετών· οι παιδικοί σταθμοί δέχονται παιδιά ηλικί-

ας 2,5 ετών έως 6 ετών· βρεφονηπιακοί σταθμοί δέχονται παιδιά ηλικίας 6 μη-

νών έως 6 ετών.  

• Νηπιαγωγείο: για παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών.  

• Δημοτικό: για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, με 6 τάξεις.  

 
ΙΤΑΛΙΑ  

• Βρεφονηπιακοί σταθμοί: ηλικιακή ομάδα 0-3 (στα Ιταλικά «Nidi d'infanzia»). 

• Νηπιαγωγείο: ηλικιακή ομάδα 3-6 (αποκαλούμενο «Scuola dell'infanzia), μέ-

ρος του εθνικού σχολικού συστήματος.  

• Δημοτικό: ηλικιακή ομάδα 6-10. 

 
ΙΣΠΑΝΙΑ  

• Προσχολική Εκπαίδευση: 0-6 ετών. Μη υποχρεωτική και υποδιαιρείται σε 2 

διαφορετικά στάδια: στάδιο 1 (0-3 ετών) και στάδιο 2 (3-6 ετών).  

• Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 6-12 ετών. Αυτή είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση 

στο ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
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3. ΕΡΕΥΝΑ 

3.1. Στόχοι  
 

Γενικοί στόχοι του έργου 

Να αναπτύξει ένα καινοτόμο παιδαγωγικό μοντέλο («πρόγραμμα σπουδών»), με βάση 

όσων συγκεκριμένα ορίστηκαν στον «Οδηγό», που θα επικεντρώνεται στις σχέσεις 

μεταξύ των ενηλίκων και των παιδιών στο εκπαιδευτικό εύρος ηλικίας 0-10, στο οποίο η 

σχεσιακή και «συναισθηματική» διάσταση είναι κεντρική· να προωθήσει ένα σχολικό 

εκπαιδευτικό σύστημα βασισμένο στην ευημερία όλων των μελών του (παιδιά, 

εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι, γονείς κ.λπ.).  

 
Γενικοί στόχοι της εμπειρικής έρευνας του προγράμματος DREAM 

Να προτείνει ένα θεωρητικό πλαίσιο βασισμένο σε μια  σύγχρονη έρευνα, αναφορικά 

με τον ρόλο των συναισθημάτων και των σχέσεων, σε παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό 

επίπεδο , στο σχολικό σύστημα για τις ηλικίες 0-10.  

 
Ελάσσονες στόχοι της εμπειρικής έρευνας του προγράμματος DREAM 

• Να συντάξει μια εθνική και διεθνή βιβλιογραφία·  

• να επανεξετάσει τους εθνικούς και περιφερειακούς νόμους, υπογραμμίζοντας το 

ρόλο της «συναισθηματικής διάστασης σε συστήματα παιδικής εκπαίδευσης και 

φροντίδας (0-10)·  

• να συγκεντρώσει (μέσω ομάδων εστίασης (focus groups) ιδέες, εμπειρίες του 

εκπαιδευτικού προσωπικού και πρακτικές που εκτελούνται στο πλαίσιο του 

σχολείου, σχετικά με τη «συναισθηματική και σχεσιακή» διάσταση.  

 

3.2. Μεθοδολογία  
 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην 

κατανόηση των ανά χώρα εκπαιδευτικών συστημάτων, σχετικά με τη συναισθηματική 

διάσταση της εκπαίδευσης, ενώ χρησιμοποιήθηκε μια περιγραφική μεθοδολογία με 

στοιχεία ποιοτικής βαθμολόγησης. Η μεθοδολογία είναι επαγωγική και αποδέχεται ότι η 

πλήρης έρευνα και η περιγραφή θα χρησιμεύσουν ως βάση για περαιτέρω θεωρητικές 

αρχές. Ως εκ τούτου και η δημιουργία ενός μονοθεματικού αφηγηματικού τύπου 

εγκάρσιου σχεδίου: η συναισθηματική διάσταση της εκπαίδευσης.  



  I.O1 Παιδαγωγικό Πλαίσιο 
Πρόγραμμα DREAM 2017 

 
 

 
10 

Project DREAM 
Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή ενός μοντέλου  
Συναισθηματικής Εκπαίδευσης 
Κωδικος: 2016-1-IT02-KA201-024123 

Αυτός ο τύπος μεθοδολογίας έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν λόγω του ότι επιτρέπει 

να εστιάσουμε στις ειδικές λεπτομέρειες και στα χαρακτηριστικά του ερευνητικού 

αντικειμένου μας αλλά και βοηθά στη δημιουργία και τελειοποίηση των εννοιολογικών 

κατηγοριών, και την επικύρωση των συσχετισμών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 

από παρατηρούμενα φαινόμενα μέσα σε διαφορετικά πλαίσια (Quecedo και Castaño, 

2002). Η πρόθεση μας είναι να κατανοήσουμε την προοπτική των συμμετεχόντων όσον 

αφορά στη συναισθηματική διάσταση της εκπαίδευσης, με μια εις βάθος εξέταση των 

εμπειριών, των αντιλήψεων, των απόψεων και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον 

οποίο αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες, με υποκειμενικό τρόπο, την πραγματικότητά 

τους (Hernández, Fernández και Baptista, 2010). Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες 

υπερασπίζεται τις προτεραιότητες, τις προτιμήσεις, τους προσανατολισμούς του 

σύμφωνα με τις αξίες και τις εμπειρίες του.  

 

Η συζήτηση ενθαρρύνει την αποσαφήνιση και τον προσδιορισμό σκέψεων και ιδεών. 

Θέτει ερωτήσεις τόσο για το «πώς» όσο και το «γιατί». Πρόκειται για μια συζήτηση 

χωρίς όρια, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη ενεργή συμμετοχή. Η ανταλλαγή 

εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη μορφών αλληλεγγύης, που οδηγούν την 

ομάδα σε πιο εμπεριστατωμένες συζητήσεις (Krueger και Casey, 2000). Σε αυτή την 

περίπτωση, βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τις απόψεις, τα κίνητρα ή τη 

συμπεριφορά της συναισθηματικής έκφρασης των παιδιών (διαφορετικών ηλικιών) 

μέσω των εκπαιδευτικών, σε ένα καθιερωμένο και καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο. Είναι 

επίσης σκοπός μας να φέρουμε νέες ιδέες και νέες προσδοκίες στην Ευρώπη με το 

έργο DREAM. Ως εκ τούτου, η σύσταση ομάδας εστίασης (focus group) 

χρησιμοποιήθηκε ως κύριο εργαλείο για τη συγκέντρωση δεδομένων.  

 

3.2.1. Εργαλεία  
 

Σε επιστημονικό πλαίσιο, η ομάδα εστίασης (focus group) ή η ομάδα συζήτησης μπορεί 

να θεωρηθεί ως ένας συγκεκριμένος τύπος ομάδας, με ειδικά χαρακτηριστικά και 

σαφώς οριοθετημένο στόχο (Mayorga και Tójar, 2004). Σύμφωνα με τον Krueger 

(1991), τέτοιες ομάδες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν μέσω μιας 

προγραμματισμένης και οριοθετημένης συνομιλίας με σκοπό την απόκτηση 

πληροφοριών σε μια συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος. Αυτή είναι μια τεχνική με 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, παρόμοια με αυτή της συνέντευξης, όπου η ροή της 
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συζήτησης ορίζεται από έναν συντονιστή ή έναν συνεντευξιαστή. Για να υλοποιήσει 

αυτή την έρευνα, η ομάδα συζήτησης δεν διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον 

παραδοσιακό ορισμό (δηλ. «μια ομάδα έξι έως δέκα ανθρώπων, άγνωστοι ο ένας προς 

τον άλλον, που συζητάνε ένα θέμα σε ένα ετεροδιαχειριζόμενο πλαίσιο» (Callejo, 2001, 

σελ. 21) αλλά, αντιθέτως, σχηματίστηκε από ομάδες ανθρώπων που γνώριζαν ο ένας 

τον άλλο και, μερικές φορές, είχαν συνεργαστεί. Μια τέτοια φόρμουλα δημιούργησε ένα 

ασφαλές περιβάλλον για τους συμμετέχοντες.  

 

Θεωρούμε ότι λάβαμε όσες το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες με τη λιγότερη 

παρέμβαση από τον συνεντευξιαστή / συντονιστή, γιατί πιστεύουμε ότι η ομάδα 

συζητήσεων είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην κατανόηση και την περαιτέρω 

ανάπτυξη και εξέτασης μιας καθορισμένης πραγματικότητας, όχι ως μέσο, αλλά ως 

εργαλείο (Callejo, 2001). Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τα focus 

groups και προσέφεραν ακριβείς και συγκεκριμένες πληροφορίες.  

 

Κατά την προετοιμασία των ομάδων εστίασης (focus group) ή των ομάδων συζήτησης, 

εξετάσαμε τα εξής: χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (λόγω έλλειψης χρόνου από 

την πλευρά των συμμετεχόντων, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε άτομα που 

σχετίζονται επαγγελματικά, έτσι ώστε να υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη μεταξύ τους 

ευθύς εξ’ αρχής). Στη συνέχεια, οι εισαγωγικές συνεδρίες θα μπορούσαν να 

παραληφθούν. Για να επιτευχθεί αυτό, σε κάθε ομάδας εστίασης (focus group) ή ομάδα 

συζήτησης, προγραμματίστηκε μια μοναδική συνεδρίαση όπου οι συμμετέχοντες είχαν 

πολύ γενικές γνώσεις επί του θέματος έτσι ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση του να 

εξάγουμε στοιχεία από ήδη προκαθορισμένες θέσεις (Mayorga and Tójar, 2004).  

 

Γενικά υπήρξε ομοιογένεια μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και κάποια ετερογένεια. 

Ομοιογένεια, δεδομένου ότι στην ίδια ομάδα συζήτησης συμμετείχαν ουσιαστικά όλοι οι 

συμμετέχοντες από ίδια επαγγελματική κατηγορία και ετερογένεια, αφού όλοι 

επικεντρώθηκαν στο θέμα από τις δικές του εμπειρίες  και με ατομικά χαρακτηριστικά.  

 

Μπορούμε να πούμε ότι ο προγραμματισμός της διαδικασίας εμπλοκής εντός της 

ομάδας συζήτησης πέρασε από τα παρακάτω στάδια:  
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• Από τη στιγμή που θα συζητηθούν οι στόχοι του ερευνητικού προγράμματος και 

τα γενικά σημεία, τα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν από την ομάδα 

εστίασης προσαρμόστηκαν στην πραγματικότητα της χώρας.  

• Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν για τις ομάδες εστίασης. Μερικές φορές, όλα τα 

μέλη ήταν μέρος του ίδιου οργανισμού και, μερικές φορές, διαφορετικού..  

• Κάθε ερευνητής ήταν υπεύθυνος για 3 ομάδες εστίασης, ενεργώντας ως συντο-

νιστής, και ένας άλλος συνάδελφος ως γραμματέας.  

• Οι συντονιστές συναντήθηκαν εκ των προτέρων, κατά τη διάρκεια διαφόρων 

συνεδριών εργασίας, για να διευκρινίσουν θέματα, ιδέες, και τεχνικές που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για την αντιμετώπιση προβλημάτων.  

• Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προγραμματίσουν τον τόπο, τις ημερομηνίες και 

την διάρκεια των focus groups.  

• Οι συνεδρίες της ομάδας εστίασης (focus group) ηχογραφήθηκαν και κατεγρά-

φησαν μαρτυρίες από τους συμμετέχοντες. Επίσης, βιντεοσκοπήθηκε ένα λεπτό 

από κάθε ομάδα εστίασης (focus group).  

• Όλα τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν και μεταγράφηκαν.  

 

Ο συντονιστής διαδραμάτισε θεμελιώδες ρόλο· άκουγε χωρίς διακόπτει, ανακατεύθυνε 

τη συζήτηση προς το θέμα και προσπαθούσε να παραμείνει ουδέτερος. Ο γραμματέας 

επικεντρώθηκε στις πιο σημαντικές εξελίξεις και ιδέες που αναδύθηκαν κατά τη 

διάρκεια της ομάδας εστίασης (focus group). Μετά τη διευκρίνιση των ερευνητικών 

στόχων και τη διαπραγμάτευση με όλα τα μέλη που συμμετείχαν στο έργο, επιλέχθηκαν 

τα ακόλουθα ανοικτά ερωτήματα για τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις 

ομάδες εστίασης ή συζήτησης:  

 

− Ποιες είναι οι προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν στο σχολείο με σεβασμό στις ανη-

συχίες των παιδιών και τις προτιμήσεις τους; Τι άλλο μπορεί να γίνει;  

− Ακούμε πραγματικά τα παιδιά ως πολίτες με τα δικά τους και πλήρη δικαιώματα, 

δηλαδή, ως ανθρώπους που εκφράζουν γνώμη; Εκτιμούμε πραγματικά τη συζήτη-

σή τους και τις εκφράσεις τους;  

− Τι σημαίνει η έκφραση «αυτό είναι για το δικό σου καλό» όπως επιβάλλεται στο εκ-

παιδευτικό και σχολικό περιβάλλον, για τον ενήλικα και για τα παιδιά;  
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− Πώς θα μπορούσαν οι κανόνες και η οργανωτική διάσταση της ΠΕΦ στα σχολεία να 

είναι ισορροπημένα για τη διευκόλυνση της συνύπαρξης και της ευημερίας των παι-

διών;  

− Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι εναλλακτικών σχεδίων που χρησιμοποιούνται όταν 

η σύνδεση με τα παιδιά θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς / δασκάλους ως επίπο-

νη και κουραστική;  

− Πώς μπορούμε να διερευνήσουμε τις πτυχές ή τις πεποιθήσεις που οδηγούν τους 

ενήλικες να αισθάνονται διαφορετικά από τα παιδιά σε συναισθηματικό επίπεδο;  

3.2.2. Το πλαίσιο έρευνας  
 

Σε αυτή την πρώτη υποενότητα της παρούσας έκθεσης, εννοιολογείται η ανάπτυξη των 

ομάδων εστίασης (focus group).  

 
Πλαίσιο στη ΓΑΛΛΙΑ:  

• 3 συναντήσεις ομάδων εστίασης (focus group) που απευθύνονται σε εκπαιδευ-

τικούς που εργάζονται σε προσχολικές δομές (γονικά κέντρα μέριμνας, παιδιά 

ηλικίας 0-3 ετών).  

• 3 συναντήσεις ομάδων εστίασης (focus group) που απευθύνονται σε εκπαιδευ-

τικούς που εργάζονται σε κύκλους «νέων σχολείων» σε νηπιαγωγεία (3-6 ετών) 

και δημοτικά σχολεία (ηλικίας 6-8 ετών).  

• 3 συναντήσεις ομάδων εστίασης (focus group) που απευθύνονται σε δομές α-

ναψυχής και ημερήσιας φροντίδας και δημοτικά σχολεία (παιδιά ηλικίας 4-10 

ετών).  

 
Πλαίσιο στην ΕΛΛΑΔΑ:  
Σε αυτή την περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν από τρία εκπαιδευτικά επίπεδα 

και κατά συνέπεια καθορίστηκαν τρεις ομάδες εστίασης (μία για κάθε επίπεδο 

εκπαίδευσης), ως εξής:  

• Καθηγητές παιδιών ηλικίας 0-4 ετών (προσχολική εκπαίδευση / παιδικοί σταθ-

μοί).  

• Καθηγητές παιδιών ηλικίας 5-6 ετών (προσχολική εκπαίδευση / νηπιαγωγείο).  

• Καθηγητές παιδιών ηλικίας 6-12 ετών (πρωτοβάθμια εκπαίδευση / δημοτικό 

σχολείο).  
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Προσοχή δόθηκε έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να προέρχονται από διαφορετικά σχολεία, 

τόσο κρατικά όσο και ιδιωτικά, και από ένα ευρύ φάσμα ηλικιών έτσι ώστε να έχουν 

διαφορετικά επίπεδα εμπειριών. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς (N = 30) 

προσεγγίστηκαν, αλλά τελικά 22 συμφώνησαν να συμμετάσχουν (βλ. την κατανομή 

τους σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο στον Πίνακα 1). Αποφασίστηκε να 

διοργανωθούν δύο εργαστήρια και οι εκπαιδευτικοί είχαν την επιλογή δύο εναλλακτικών 

ημερομηνιών (3 και 31 Μαρτίου 2017). Ο συμβιβασμός αυτός εξυπηρετεί τόσο το 

πρόγραμμα των εκπαιδευτικών όσο και την ευκολότερη λειτουργία της ομάδας.   

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Παιδικοί σταθμοί (ηλικία 0-4 ετών) 3 4 7 

Νηπιαγωγείο (ηλικία 5-6 ετών) 2 4 6 

Δημοτικό σχολείο (ηλικία 6-12 

ετών) 
3 6 9 

ΣΥΝΟΛΟ  8 14 22 

Πίνακας 2: Κατανομή των εκπαιδευτικών στα δύο εργαστήρια ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο  

 

Πλαίσια και συμμετέχοντες στην ΙΤΑΛΙΑ: 
  

Η έρευνά μας διεξήχθη στην Τοσκάνη και έχει ως πλαίσιο αναφοράς μια θεωρητικό-

εμπειρική προσέγγιση (αποκαλούμενη και ως «Τοσκανική») είναι μια προσέγγιση για 

την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (0-6) και επικεντρώνεται στην ποιότητα και 

την προσβασιμότητα της ΠΕΦ, που χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα σημεία 

προσοχής: οργάνωση χώρου, εκπαίδευση στην Αισθητική, τεκμηρίωση στο 

«ολοκληρωμένο σύστημα» υπηρεσιών ΠΕΦ, στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση για παιδιά 

ηλικίας 0-6 ετών και τον παιδαγωγικό συντονισμό.  

 

Ο κύριος στόχος της προσέγγισης της Τοσκάνης είναι να οικοδομηθεί ένα αληθινά 

«ολοκληρωμένο σύστημα», χάρη σε ένα καθιερωμένο μοντέλο εργασίας, βασισμένο 

στη στενή συνεργασία μεταξύ των τοπικών παραγόντων, παιδαγωγικών συντονιστών, 

ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων.  Όσον αφορά, λοιπόν, στους 

συμμετέχοντες ήταν οι παρακάτω:  
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 Εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί συντονιστές ΠΕΦ (ηλικίες 0-3).  

 Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα «Scuola dell'infanzia» (νηπιαγωγεία / 3-6 προσχολικά 

κέντρα)  

 6-10 καθηγητές δημοτικών σχολείων.  

 Επιστημονικοί επιβλέποντες, ερευνητές, φοιτητές 

 Istituto Comprensivo «Giovanni XXIII» of Terranuova Bracciolini (Arezzo) 

 Istituto Comprensivo of Sesto Fiorentino (Florence) 

 Istituto Comprensivo of Prato 

 Δήμος Pistoia  

 Δήμος Altopascio (Lucca)  

 Δήμος Sesto Fiorentino (Φλωρεντία)  

 Κοινοπραξία ΠΕΦ και κοινωνικοί συνεταιρισμοί «CO&SO» της Empoli και της Φλω-

ρεντίας  

 Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Arca» της Φλωρεντίας και του Λιβόρνο  

 Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (Τμήμα Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας - SCIFOPSI)  

 
Πλαίσιο και συμμετέχοντες στην Ισπανία:  

ΤΥΠΟΣ FOCUS GROUP ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Focus Group με 
εκπαιδευτικούς για την 
ηλικιακή ομάδα 0-3 ετών 

1 18/01/2017  
Centro Educación Infantil La Casita de Pepa (Málaga) 

2 27/01/2017  
Centro Educación Infantil Brunet (Churriana, Málaga)  

3 07/02/2017  
Centro Educación Infantil Aula Futura (Málaga)  

10 16/02/2017  
Centro Internacional Montessori (Málaga)  

   

Focus Group με 
εκπαιδευτικούς για την 
ηλικιακή ομάδα 3-6 ετών 

4 

26/01/0217  
(Málaga)-CEIP* El Tarajal, CEIP Rectora Adelaida de la 
Calle, CEIP Miraflores de los Ángeles and CEIP Rosa de 
Gálvez Facultad Ciencias de la Educación  

5 30/01/2017  
CEIP Los Llanos (Álora, Málaga)  

6 23/02/2017  
CEIP Rosa de Gálvez (Málaga)  

   

Focus Group με 
εκπαιδευτικούς για την 
ηλικιακή ομάδα 6-10 ετών 

7 30/01/2017  
CEIP Los Llanos (Álora)  

8 
09/03/2017  
CEIP Misioneras Cruzadas  
Facultad Ciencias de la Educación (Málaga)  

9 09/03/2017  
CEIP Intelhorce (Málaga)  

 
Πίνακας 3. Ομάδα εστίασης (focus group) της Ισπανίας // * CEIP = (Centro de Educación Infantil y Primaria). Κέντρα 
πρωτοβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης.  
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Μεταβλητές των ισπανών συμμετεχόντων  
 
Όσον αφορά το φύλο, στις ομάδες εστίασης 0 έως 3 ετών δε συμμετείχε κανένας 

άνδρας έτσι το 100% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. Στην ομάδα εστίασης (focus 

group) για 3 έως 6 ετών, 13 από τους 16 συμμετέχοντες ήταν γυναίκες. Στην ομάδα 

εστίασης (focus group) για τα παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, η μεταβλητή φύλου είναι 

ισορροπημένη, διότι 8 ήταν άνδρες και 9 γυναίκες. Αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν 

την πραγματικότητα της προσχολικής εκπαίδευσης (0-6 ετών) στην Ισπανία, όπου 

παραμένει στα χέρια των γυναικών.  

 

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, για την ομάδα εστίασης (focus group) από 0 έως 3, 

οι συμμετέχοντες είναι περίπου 34 ετών ως μια μέση τιμή. Ο νεότερος συμμετέχων 

είναι 23 ετών και ο μεγαλύτερος 51. Στην ομάδα εστίασης (focus group) για 3 έως 6, ο 

μέσος όρος είναι 40 ετών. Ο μεγαλύτερος συμμετέχων είναι 54 και ο νεότερος 29. 

Τέλος, για την ομάδα εστίασης (focus group) από 6 έως 10, ο μέσος όρος είναι 41.  

 

Σχετικά με τον αριθμό των ετών διδασκαλίας, για την ομάδα εστίασης (focus group) 0-

3, ο μέσος όρος είναι 8,5 έτη διδασκαλίας, για την ομάδα εστίασης (focus group) 3-6,  ο 

μέσος όρος πάλι είναι 8,5 έτη διδασκαλίας. Στην ομάδα εστίασης (focus group) 6-12, ο 

μέσος όρος είναι 12 έτη.  

 

Όσον αφορά το επαγγελματικό προφίλ, στην ομάδα 0-3 η πλειοψηφία (9) έχει Δίπλωμα 

στην Προσχολική Εκπαίδευση (Επαγγελματική κατάρτιση), (7) Πτυχίο στην Προσχολική 

Εκπαίδευση (Πτυχίο Πανεπιστημίου), 2 είναι Παιδαγωγοί, 1 είναι Λογοθεραπέυτρια, 1 

έχει πτυχίο στις Καλές Τέχνες και 1 έχει πτυχίο που δεν σχετίζεται με την εκπαίδευση. 

Στην ομάδα 3 έως 6, η πλειοψηφία έχει πτυχίο στην Προσχολική Εκπαίδευση εκτός 

από 1 με δίπλωμα Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα 6 έως 10 έχουν 16 πτυχίο στην 

εκπαίδευση (πτυχίο πανεπιστημίου) και ένας είναι παιδαγωγός. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 

4.1. Ομάδες εστίασης (focus groups) 0-3  
 

Το να είσαι δάσκαλος στη σύγχρονη κοινωνία σημαίνει να αναπτύσσεις ένα πολύπλοκο 

εκπαιδευτικό έργο. Οι λειτουργίες των εκπαιδευτικών είναι πολλαπλές: καθοδήγηση και 

υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, διοχέτευση και βοήθεια 

στη διαχείριση των συναισθημάτων των μαθητών, κ.α. Κατά τη διάρκεια της μελέτης 

που πραγματοποιήθηκε, παρατηρήθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

αντιλαμβάνονται την επαγγελματική τους δραστηριότητα δεν εξαρτάται μόνο από 

έννοιες και θεωρίες, αλλά και καθημερινές πρακτικές και το περιβάλλον στο οποίο 

εργάζονται. Αυτή είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα μεταβλητή που εμφανίστηκε στην 

Ισπανία σε κοινωνικά μειονεκτούσες περιοχές αλλά και στην Ελλάδα σε αγροτικές ή 

αστικές περιοχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί δάσκαλοι προτίθενται να 

κατανοήσουν καλύτερα την κοινωνική και πολιτιστική πραγματικότητα που εξελίσσεται 

στις περιοχές τους. Αυτό το πλαίσιο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο εξατομικεύουν τη 

διδασκαλία τους, τον τρόπο με τον οποίο καθίστανται ευέλικτοι σε σχολικά θέματα για 

να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες, προτιμήσεις ή ενδιαφέροντα που 

παρουσιάζονται από τους μαθητές.  

 

Από τις εκθέσεις που έχουν καταρτιστεί από τους διακρατικούς εταίρους, με δεδομένα 

για την ηλικιακή ομάδα 0-3 ετών, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στην Ιταλία, οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν εργαλεία όπως η παρατήρηση, είτε μεμονωμένα είτε 

ομαδικά, έγγραφα για την κατανόηση των αναγκών και των προτιμήσεων. Μια τέτοια 

παρατήρηση και τεκμηρίωση συνοδεύεται με αποτελεσματική επικοινωνία, καλή 

οργάνωση, συνεδρίες για τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, κλπ.  

 

 Παρατήρηση: Πρώτα απ 'όλα πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε τις ανάγκες 

των παιδιών: ανάγκες τόσο όλης ομάδας όσο και του κάθε παιδιού ξεχωριστά. 

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να τηρήσετε τις δικές σας συμπεριφορές και να 

αναλογιστείτε τι έχετε παρατηρήσει. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να λάβε-

τε υπόψη τις ικανότητες και τις εμπειρίες των παιδιών (Ιταλική Έκθεση, σ. 22).  
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 Τεκμηρίωση: Μέσω της τεκμηρίωσης, η ομάδα εργασίας μπορεί να εντοπίσει τις 

προτιμήσεις των παιδιών και στη συνέχεια να τις μελετήσει, να τις «μετρήσει» και 

να συνειδητοποιήσει με την πάροδο του χρόνου δίνοντας την ευκαιρία στα παι-

διά να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες. (Ιταλική Έκθεση, σελ. 22).  

 

Ένα αρκετά παρόμοιο πλαίσιο έδειξε και η ισπανική έκθεση, όπου η παρατήρηση 

χρησιμοποιείται επίσης ως βασικό όργανο: «Το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιούμε για 

να επιτύχουμε αυτό το δύσκολο εγχείρημα είναι η παρατήρηση· παρατήρηση για να μην 

συγχέουμε αυτό που νομίζω εγώ ότι θα ήταν ενδιαφέρον για τα παιδιά, αλλά, να 

παραμείνουμε σε απόσταση από αυτό που θα ήθελα να κάνω και να παρατηρήσω τι 

πραγματικά ενδιαφέρει το παιδί. [...]» (Ισπανική Έκθεση, FG 10, σ. 1). Αυτό 

συμπληρώνεται με κάποια αυτοπαρατήρηση: «[...] υπάρχει μια μακρόθεν 

αυτοπαρατήρηση, όπου ο ενήλικας δεν θεωρείται παντοδύναμος· για να γίνει αυτό, εμείς 

οι ενήλικες πρέπει να προετοιμαστούμε, αν θέλουμε να επιτύχουμε την παρατήρηση» 

(Ισπανική Έκθεση, FG10, σ.1)  

 

Η ενεργητική ακρόαση και η αποτελεσματική επικοινωνία είναι ένα βασικό στοιχείο που 

παρουσιάζεται επίσης στις εκθέσεις που συνέταξε η Ισπανία και η Ελλάδα, για να 

απαντήσει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μαθητών. Η επικοινωνία είναι ένα 

βασικό στοιχείο αλληλεπίδρασης: «οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ενήλικα και του 

παιδιού εκφράζουν το γεγονός ότι τα παιδιά χρειάζονται την υποστήριξη των ενηλίκων 

για να μάθουν και να δώσουν προσοχή ο ένας στον άλλο» (Γαλλική Έκθεση, σελ. 31). 

Όσον αφορά τις λειτουργίες που ανέπτυξαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια αυτού του 

σταδίου, είναι αρκετά παρόμοιες και συμπληρωματικές στην περίπτωση της Ιταλίας και 

της Ισπανίας. Η έκθεση της ομάδας της Φλωρεντίας αναφέρει ρητά ότι ο ρόλος των 

δασκάλων είναι θεμελιώδης διότι [σ.μ. ο δάσκαλος] είναι «ένας στοχαστικός ενήλικας, 

ένας συντονιστής και ένας διαμεσολαβητής της εκπαιδευτικής σχέσης» (Ιταλική Έκθεση, 

σελ. 22). Όσον αφορά την Ισπανία, η κύρια ευθύνη των επαγγελματιών μέσα στην τάξη 

ορίζεται ως καθοδήγηση, με κάποιο είδος υποστήριξης κατά τη διάρκεια της 

μαθησιακής διαδικασίας που βοηθά τους μαθητές να αισθάνονται ελεύθεροι να 

επιλέγουν: «[...] οι μαθητές από 0 έως 3 ετών είναι καθαρά συναισθηματικά όντα: 

κλαίνε, φωνάζουν· γι 'αυτό, σκοπός μας είναι να τους υποστηρίξουμε κατά τη διάρκεια 

αυτής της πορείας» (Ισπανική Έκθεση, FG3, σ. 1).  
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Και οι δύο εκθέσεις αναφέρουν ότι οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι να αποφασίσουν πώς 

και πότε πρέπει να προχωρήσουν, με σεβασμό στις ατομικές και ομαδικές διαφορές 

των μαθητών και να παρέχουν διαφορετικές δυνατότητες στα παιδιά. Στην Ισπανία, οι 

εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι προετοιμάζουν υλικά και περιβάλλοντα για παιδιά: « [...] 

στη συνέχεια ετοιμάζουμε υλικά και περιβάλλοντα για τα παιδιά για να ανταποκριθούμε 

με ιδιαίτερο τρόπο στις ανάγκες που έχουν, χρησιμοποιώντας αυτά τα υλικά που 

πραγματικά καλύπτουν για τις ανάγκες τους [...]» (Ισπανική Έκθεση, FG10, σ. 1).  

 

Αυτό σημαίνει ότι οι ευθύνες των εκπαιδευτικών είναι σημαντικές. Άλλα θεμελιώδη 

ερωτήματα που τίθενται είναι ότι και στις τέσσερις χώρες οι δάσκαλοι εργάζονται 

πραγματικά με τα παιδιά ηλικίας 0-3 ετών προσπαθώντας να προσφέρουν ευκαιρίες 

και να παρέχουν βελτιωμένη ευεξία. Δηλώνουν ότι προσπαθούν συχνά να το επιτύχουν 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές, παιχνίδια και προγράμματα σπουδών που 

αναπτύσσουν με δικούς τους τρόπους. Προσπαθούν επίσης να σεβαστούν τις δικές 

τους ανάγκες, κάνοντάς τα παιδιά πρωταγωνιστές των δικών τους ιστοριών. Αυτοί οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να προσαρμόσουν και να κάνουν το πρόγραμμα σπουδών 

πιο ευέλικτο και προσαρμοσμένο στο ρυθμό κάθε παιδιού - όπως δείχνει η Γαλλική 

Έκθεση – έτσι ώστε να αναπτύξει και να παρακολουθήσει τις απαιτήσεις και τις 

προτιμήσεις τους:  

 

« [...] δεν πρόκειται να επιβάλουμε τις δραστηριότητες, αλλά να ακολουθήσουμε τις 

απαιτήσεις τους σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή της επιλογής τους, ιδιαίτερα των 

συναισθημάτων τους, έτσι είμαστε …» (FG1, p.2) «... είμαστε ευέλικτοι και αυτό που 

κάνουμε είναι να φροντίζουμε πρώτα το παιδί, όχι τους γονείς ή τους τρόπους των 

γονέων [...]» (Ισπανική Έκθεση, GF3, σ. 3). «Για παράδειγμα, όταν η ομάδα ή το παιδί 

δεν επιθυμεί να δεσμευτεί σε κάποια δραστηριότητα, ο δάσκαλος αρχικά προσπαθεί να 

παρακινήσει την ομάδα ή το παιδί· αν αποτύχει, τότε συμβιβάζεται ή αλλάζει τη 

δραστηριότητα έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν πρόθυμα (Ελληνική Έκθεση, 

σ. 9). «Ένα παιδί μπορεί επίσης να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα πιο μετά από τα 

άλλα. Μπορεί να μείνει μόνο του, να τελειώσει με τον δικό του ρυθμό· είναι η επιλογή 

του και οι ενήλικες σέβονται την επιλογή του» (Γαλλική Έκθεση, σ.30).  

 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν πραγματικά τον προγραμματισμό τους και τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες για να ανταποκριθούν στις προτιμήσεις, στις 
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ανάγκες και στην αυτονομία των παιδιών, με σεβασμό στον ρυθμό τους και την ατομική 

τους ανάπτυξη. Στην Ισπανία, το πρόγραμμα σπουδών θεωρείται ότι έχει καθοριστεί 

από το νόμο γι' αυτό δεν προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά των παιδιών, και «δεν 

είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους [...]» (Ισπανική Έκθεση, FG3, σ. 1). 

Όπως παρουσιάζει η Ιταλική Έκθεση αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι: «πίσω 

από κάθε μαθητή υπάρχει – πάντα και πάνω απ 'όλα – ένα παιδί» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 

24).  

 

Και στις τέσσερις χώρες, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη 

συναισθηματική εκπαίδευση και όχι μόνο για το γνωσιακό κομμάτι· έτσι, προσπαθούν 

να αναπτύξουν απαντήσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα αναπτύσσεται από την Ελληνική Έκθεση: «Για παράδειγμα, [σ.μ. οι 

Έλληνες] κάνουμε το καλύτερο για να οικοδομήσουμε την αυτοπεποίθηση των παιδιών, 

διδάσκουμε τον έλεγχο του θυμού και τη διαχείριση των συναισθημάτων τους. Ο κύριος 

στόχος μας είναι να παρακινήσουμε τα παιδιά, να τα κάνουμε περίεργα και με 

ενδιαφέρον για τα πράγματα, έτσι ώστε να αισθάνονται ευτυχισμένα και ολοκληρωμένα» 

(Ελληνική Έκθεση, σελ. 12).  

 

Το περιβάλλον, λοιπόν, είναι μια θεμελιώδης μεταβλητή όταν ασχολούμαστε με την 

συναισθηματική εκπαίδευση, όπως είπαμε στην αρχή της παρούσας έκθεσης. Στις 

αγροτικές περιοχές στην Ελλάδα, είναι ευκολότερο να αναπτυχθεί κάποιο είδος 

συναισθηματικής εκπαίδευσης απ 'ό, τι στις πόλεις επειδή υπάρχουν λιγότερες 

εναλλακτικές λύσεις για να καταστεί το πρόγραμμα σπουδών πιο ευέλικτο.  

 

Στην Ισπανία, για να παρακολουθηθούν όλες αυτές τις ανάγκες, καθίσταται απαραίτητη 

η συνέχιση της εκπαίδευσης σε όλη την επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών· πολλοί 

από  αυτούς, δε, δεν έχουν στην πραγματικότητα την κατάλληλη εκπαίδευση για να 

αντιμετωπίσουν τις νέες απαιτήσεις που προκύπτουν μέσα στις σχολικές δομές.  

 

Σχετικά με την οικογενειακή σχέση, οι εκθέσεις από την Ιταλία, την Ελλάδα και την 

Ισπανία μοιράζονται παρόμοιες ανησυχίες: οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τα παιδιά 

και με τις οικογένειες τους έτσι ώστε να φροντίσουν τις σχέσεις που χτίστηκαν και να 

παρέχουν καλύτερη κατανόηση και αποτελεσματική επικοινωνία/ συνεργασία προς 

όφελος των παιδιών, με σεβασμό στις προσωπικές τους προτιμήσεις. Στις εκθέσεις 
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που συντάχθηκαν από τη Γαλλία και την Ελλάδα, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι ο 

σεβασμός αυτών των προτιμήσεων είναι, μερικές φορές, δύσκολος επειδή δεν 

αντιστοιχούν σε εκείνες των οικογενειών. Όταν συμβαίνει αυτό, οι οικογένειες 

προσπαθούν συχνά να χτίζουν εμπόδια για να αποφύγουν τη συνεργασία: «Για 

παράδειγμα, ορισμένοι γονείς δεν θέλουν το παιδί τους να κοιμάται στο νηπιαγωγείο. Οι 

δάσκαλοι προσπαθούν το κρατήσουν ξύπνιο παρόλο που νυστάζει. Τέτοιες περιπτώσεις 

δείχνουν ότι δεν αναγνωρίστηκαν οι προτιμήσεις των παιδιών (επειδή οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς με τους γονείς). Οι δάσκαλοι, τέλος, ανέφεραν την 

αναγκαιότητα των ορίων για χάρη των παιδιών» (Ελληνική Έκθεση, σ. 9). «Μερικές 

φορές οι γονείς φθάνουν αργά το πρωί. Αυτό μεταθέτει τον χρόνο του ύπνου του 

παιδιού. Οι γονείς επικρίνουν το γεγονός ότι το παιδί τους δεν κοιμάται αρκετά νωρίς. 

[...] οι γονείς απαιτούν· υπάρχουν εκείνοι που ακούν τους εκπαιδευτικούς με 

«θρησκευτική ευλάβεια» και εκείνοι που είναι επικριτικοί και θέλουν να επιβάλουν τις 

ιδέες τους» (Γαλλική Έκθεση, σελ. 31). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

παραμείνουν σιωπηλοί και να καταβάλουν τεράστια προσπάθεια για να 

αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις ή άλλες που προκύπτουν και στις τέσσερις χώρες. 

Η Ιταλική Έκθεση δηλώνει στην πραγματικότητα ότι: «Η ομορφιά του εκπαιδευτικού 

έργου είναι ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους, είσαι με παιδιά, είσαι με οικογένειες, 

έτσι είσαι με την ποικιλομορφία στο σύνολό της και αυτό είναι μια πρόσκληση για την 

ανοικοδόμηση του εαυτού μας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα εκπαιδευτικά πλαίσια 

είναι μικρές κοινότητες, με τη δική τους οργάνωση, και κάθε εκπαιδευτικός τα επενδύει 

με άλλα καθήκοντα, που χρειάζονται διαφορετικές δεξιότητες, προσεγγίσεις και 

διαφορετικούς σχεσιακούς τρόπους. Επομένως, το έργο στο σύνολό του εκθέτει τον 

εκπαιδευτικό σε στιγμές κόπωσης, αλλά είναι μια όμορφη κούραση που προκαλεί 

ανάπτυξη, εμπλουτίζοντας την και όχι μένοντας σκλάβος της» (Ιταλική Έκθεση, σ. 24).  

 

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τις οικογένειες και τα παιδιά και προσπαθούν 

να δημιουργήσουν κάποιου είδους εκπαιδευτική σχέση, προσπαθώντας να επιλύσουν 

τις διαφορές μεταξύ τους και να παρέχουν – όπως στην περίπτωση της Ελλάδας και 

της Γαλλίας – βελτιωμένη ευεξία: ισορροπημένες ανταλλαγές, σεβασμός τόσο των 

ενηλίκων όσο και των παιδιών, χωρίς χτυπήματα, δαγκώματα, φωνές, κλπ. Έτσι, στην 

περίπτωση της Ισπανίας και της Γαλλίας, είναι βασικό για τους δασκάλους να 

«συναντιούνται τακτικά με τις οικογένειες για να καθιερωθεί μια στενότερη σχέση, και να 

γνωρίσουν από πρώτο χέρι την πραγματικότητα των παιδιών τους» (Ισπανική Έκθεση, 
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FG2, σ. 2). «Οι γονείς παρουσιάζουν τις δικές τους ανησυχίες στην αρχή του έτους· οι 

συναντήσεις προετοιμάζονται από τους εκπαιδευτικούς· στη συνέχεια ακολουθεί 

συζήτηση. Τα θέματα που συχνά ανακύπτουν είναι το φαγητό, τα κινητά και οι 

υπολογιστές, τα βιντεοπαιχνίδια, η επιθετικότητα και τα συναισθήματα» (Γαλλική 

Έκθεση, σελ. 31). «Είναι θεμελιώδες, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, να καθιερωθεί 

ένα είδος επαφής με τις οικογένειες, να μοιραζόμαστε ιδέες, ευθύνες, και όσο το 

δυνατόν, περισσότερες πληροφορίες για να γνωρίσουμε καλύτερα τα παιδιά που 

βρίσκονται μέσα στην τάξη. Αυτό γίνεται μέσω εργαστηρίων και συναντήσεων: «κάνουμε 

συναντήσεις με τους γονείς κάθε τρίμηνο και προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι κάνουμε 

[σ.μ. στο σχολείο]· συχνά, οι γονείς λένε «το παιδί μου, αυτό και αυτό», έτσι, μαθαίνουμε 

περισσότερα για το συγκεκριμένο παιδί. Στην πραγματικότητα, μερικά παιδιά είναι 

ελάχιστες ώρες μαζί μας και μόνο μέσω αυτών των συναντήσεων μαθαίνουμε 

περισσότερα για τη συμπεριφορά τους στο σπίτι και στο σχολείο» (Ισπανική Έκθεση, 

FG2, σ. 2). Όσο για τα βρέφη που δεν μπορούν επικοινωνούν τόσο εύκολα, από 

προφορικής άποψης, με τους δασκάλους τους, αυτές οι συμπληρωματικές πληροφορίες 

είναι θεμελιώδεις [...]» (Ισπανική Έκθεση FG2, σελ. 2).  

 

Οι καθηγητές των εστιακών ομάδων (focus groups) από την Ισπανία προσπαθούν 

πάντα να επικοινωνούν με τις οικογένειες των παιδιών, για να τις ενεργοποιήσουν 

συμμετοχικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τους ενημερώνουν συνεχώς. Ένα από τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι η εφαρμογή WhatsApp, ένα νέο και άμεσο μέσο 

επικοινωνίας, που διευκολύνει την επικοινωνία, αλλά επίσης σέβεται ορισμένους 

προσυμφωνημένους με τους γονείς κανόνες. Μια καλή ευκαιρία αλληλεπίδρασης με τις 

οικογένειες, επίσης, είναι όταν κάποιες συνεδριάσεις προγραμματίζονται εκτός 

σχολικών δομών· «συγκεντρωνόμαστε ένα απόγευμα μαζί με τους γονείς σε ένα πάρκο, 

χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Μερικές ώρες κάνουν τη διαφορά. Έτσι, έχουμε μαζί 

μας φαγητό, και παρακολουθούμε πως παίζουν και πώς σχετίζεται το ένα [σ.μ. παιδί] με 

το άλλο» (Ισπανική Έκθεση, FG2, σελ.15).  

 

Συνοψίζοντας, οι σχέσεις με τις οικογένειες αποτελούν θεμελιώδες μέρος της 

εκπαίδευσης των παιδιών και οι εκπαιδευτικές δομές πρέπει να εντάσσουν όλο και 

περισσότερο όλες τις οικογένειες στις δραστηριότητές τους έτσι ώστε να δημιουργηθεί 

μια πραγματική σχέση σχολείου-οικογένειας που θα συμβάλει στη βελτίωση της 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης των παιδιών και την ευημερία τους κατά τη διάρκεια της 
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εκπαίδευσής τους. Η αποτελεσματική επικοινωνία πρέπει να δημιουργηθεί ως πρότυπο 

με τις οικογένειες και ως ένας άμεσος σύνδεσμος για την οικοδόμηση της σχολικής 

συνεργασίας. «Όταν αποκτάμε περισσότερες πληροφορίες για τα παιδιά, είναι 

ευκολότερο να δημιουργήσουμε αυτόν τον σύνδεσμο [...] επειδή, είναι ευκολότερο για 

ένα παιδί να λειτουργεί, όταν η οικογένειά του το εγκρίνει» (Ισπανική Έκθεση, FG3, σελ. 

15). Οι εκθέσεις που συνέταξαν τρεις από τις τέσσερις χώρες επιβεβαιώνουν ότι μια 

καλή σχέση έχει θετικά αποτελέσματα στην ευημερία των εκπαιδευτικών, και, ως εκ 

τούτου, και στα ίδια τα παιδιά.  

 

Στην Ισπανία, οι εκθέσεις υπογραμμίζουν στοιχεία σχετικά με την ευεξία που παρέχεται 

στα παιδιά. Αυτά τα στοιχεία είναι: η οργάνωση και ο προγραμματισμός των ωραρίων 

και η ευελιξία χώρου. Το τελευταίο αναφέρεται επίσης στις εκθέσεις της Ιταλίας και της 

Ελλάδας. Στην ισπανική έκθεση, οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι ο χώρος είναι 

βασικό στοιχείο, τόσο υποκειμενικά όσο και αντικειμενικά. Ο χώρος έχει επιρροή στον 

τρόπο με τον οποίο κινούνται οι μαθητές, στην περιέργειά τους και στην ευεξία τους: «Η 

προδιάθεση ενός χώρου εύκολα αναγνώσιμου από τα παιδιά, όπου μπορούν να 

μάθουν να κινούνται αργά, να οδηγούνται από την περιέργεια τους είναι θεμελιώδης. 

Δημιουργώντας έναν αρμονικό και προσεγμένο και οργανωμένο για τα παιδιά χώρο, 

είναι ήδη ένα σημαντικό βήμα στο να δώσουμε τόσο στο παιδί όσο και στον γονέα την 

ευκαιρία να αισθανθεί άνετα» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 23). «Τα παιδιά χρειάζονται μεγάλες 

αίθουσες διδασκαλίας για να είναι ευτυχισμένα (και εναλλακτικές επιλογές για τις 

διάφορες δραστηριότητες)» (Ελληνική Έκθεση, σελ. 12). 

 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δάσκαλοι πρέπει να δημιουργήσουν ένα εργασιακό 

κλίμα παρέχοντας χώρο στον προβληματισμό και στην αρμονία. Οι συναντήσεις 

μπορούν, για παράδειγμα, να είναι ένας τόπος και η ευκαιρία όπου μπορούν να 

εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους ενήλικες για να δημιουργήσουν τη σωστή διάγνωση των 

συναισθημάτων που εκφράζουν τα παιδιά, για την περαιτέρω χρήση τους σε όλη το 

ανάπτυγμα των καθημερινών τους δραστηριοτήτων: «[...] δουλεύουμε πολύ με τα 

συναισθήματα· προσπαθούμε να το κάνουμε σταδιακά· οι γηραιότεροι εκφράζουν συχνά 

πώς αισθάνονται, πώς είναι η καθημερινότητά τους· γι 'αυτό εξηγούμε πώς 

αισθανόμαστε καθημερινά στις συναντήσεις αυτές...» (Ισπανική Έκθεση FG3, σελ. 1). 

Τέλος, ο καθορισμός ομάδων εργασίας που επιτρέπουν την περιέργεια των παιδιών να 
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ανθίσει είναι θεμελιώδης.  

 

Οι δάσκαλοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να παρέχουν στα παιδιά ευημερία και 

σεβασμό των δικαιωμάτων τους ανεξάρτητα από την κουλτούρα τους, τις μαθησιακές 

δυσκολίες, τη θρησκευτική ταυτότητα, τα μειονεκτήματα τους, κλπ. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα που παρουσιάζεται στην έκθεση που συνέταξε η Ελλάδα. Δηλαδή, τα 

παιδιά αντιμετωπίζονται, ανά πάσα στιγμή, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα και 

σεβασμό χωρίς καμία διάκριση. Εάν υπήρχαν περισσότεροι προσωπικοί πόροι, θα 

υπήρχε μεγαλύτερος χώρος για διαφορετική και κατάλληλη αντιμετώπιση όσον αφορά 

στη συναισθηματική εκπαίδευση και, ως εκ τούτου, η επίτευξη μιας καλύτερης και 

αναπόσπαστης εξέλιξης, εάν οι συνθήκες εργασίας ήταν καλύτερες. Αυτή η 

πραγματικότητα διαφαίνεται επίσης στην ισπανική έκθεση.  

 

Σχετικά με τη σχέση μεταξύ δασκάλων και μαθητών, η ελληνική και η ισπανική 

έκθεση υπογράμμισε την πρόθεση των εκπαιδευτικών να εξασφαλίσουν μια 

δημοκρατική επικοινωνία με τα παιδιά. Και οι δύο χρησιμοποιούν μεθοδολογίες που 

προσπαθούν να ενισχύσουν τις δημοκρατικές σχέσεις. Και στις δύο χώρες, ο σεβασμός 

των παιδιών βασίζεται στην ανάληψη ευθύνης. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι 

τα όρια είναι απαραίτητα για να μάθουν οι μαθητές πώς να είναι υπεύθυνοι: 

«Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα παιδιών που τους δόθηκε πλήρη 

ελευθερία, με αποτέλεσμα να είναι εντελώς ανεξέλεγκτα και χωρίς σεβασμό για 

κανέναν.» (Ελληνική Έκθεση, σελ. 16). Όσον αφορά στην περίπτωση της Ισπανίας, οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι μαθητές χρειάζονται συγκεκριμένο χώρο για να λάβουν τις 

δικές τους αποφάσεις και ότι οι ενήλικες δεν χρειάζεται να επιβάλλουν τα κριτήρια τους. 

«Ας αφήσουμε τα παιδιά να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις αν θέλουν, και να μας 

ενημερώσουν αν θέλουν ή δεν θέλουν κάτι» (Ισπανική Έκθεση, FG, σελ. 10).  

 

Όσον αφορά στην έκφραση των συναισθημάτων, στην Ισπανία, οι μαθητές 

εκφράζονται πιο ελεύθερα, ζουν την καθημερινότητά τους και δεν έχουν όρια στην 

έκφραση των συναισθημάτων τους. Φαίνεται, επίσης, να έχουν περισσότερες 

δυσκολίες στην ταυτοποίηση των συναισθημάτων τους, διακατέχονται από ευαισθησία, 

είναι πιο συναισθηματικά και λιγότερο λογικά όντα: «Θα ήθελα πραγματικά να μπορώ 

να εκφράσω τα συναισθήματά μου με τον τρόπο που μπορούν τα παιδιά. Να μπορώ να 

φωνάξω όταν θέλω, να κλάψω όταν το αισθάνομαι... Εκφράζουν τα συναισθήματά τους 
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όπως αυτά αισθάνονται, είναι αυθόρμητα όντα» (Ισπανική Έκθεση FG3, σελ. 18). 

 

Οι εκπαιδευτικοί, αντίθετα, ελέγχουν τα συναισθήματά τους, αντιδρούν στις δικές τους 

ανάγκες, είναι λιγότερο συναισθηματικοί και πιο ορθολογικοί: «η κοινωνία μας έχει κάνει 

έξυπνους, οργανωμένους, λογικούς και ήρεμους, περισσότερο από ότι μας έκανε να 

βιώνουμε το συναισθηματικό μας κομμάτι» (Ισπανική Έκθεση, FG3, σελ. 19). Οι 

εκπαιδευτικοί κρύβουν τα συναισθήματά τους: «[...] οι ενήλικες τείνουν πάντα να 

κρύβουν κάποια συναισθήματα για να αποφύγουν να δείξουν πώς νιώθουν, από 

ντροπή, τρόμο, επειδή η κοινωνία έχει αποφασίσει πως αυτός είναι ο τρόπος που 

πρέπει να γίνονται τα πράγματα» (Ισπανική Έκθεση, FG3, p1).  

 

Στη γαλλική έκθεση, φαίνεται ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι έκφρασης των 

συναισθημάτων:  «α) εκείνοι που δημιουργούν επιθετικότητα και βία: οργή, δάγκωμα και 

κλάμα, κραυγές και β) εκείνοι που δημιουργούν άγχος: φόβο, άγχος, υπερβολικό 

θετικισμό» (Γαλλική Έκθεση, σελ. 32).  

 

4.2. Ομάδα εστίασης (focus group) 3-6  
 

Οι προτιμήσεις των παιδιών θεωρούνται ως ένας τρόπος έκφρασης των ατομικών τους 

αναγκών και της περιέργειάς τους: «Οι προτιμήσεις των παιδιών πρέπει να θεωρούνται 

ως εκδήλωση ενδιαφέροντος και περιέργειας: περιέργεια για παιχνίδια ή τρόπους 

παιχνιδιού, γεύσεις, κλπ.» (Ιταλική Έκθεση, σ. 25). Δάσκαλοι από τη Φλωρεντία 

(Ιταλία), τη Μάλαγα (Ισπανία) και την Κρήτη (Ελλάδα) χρησιμοποιούν την ενεργητική 

ακρόαση, την ενσυναίσθηση και τη στενή σχέση με τα παιδιά για να γνωρίσουν 

καλύτερα και να σεβαστούν τις προτιμήσεις τους. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα 

είδος κατάλληλης σχέσης. Η ενεργητική ακρόαση κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι 

ένα βασικό στοιχείο για να απαντηθούν οι ανάγκες των παιδιών και γίνουν σεβαστοί οι 

διαφορετικοί ρυθμοί μάθησης τους. Στην Ισπανία, μια τέτοια ενεργητική ακρόαση 

εξαρτάται από το πρόγραμμα ή από την καθημερινή ρουτίνα στην τάξη. Παρά αυτό το 

γεγονός, ορισμένοι δάσκαλοι θεωρούν ως θεμελιώδης μια τέτοια ενεργητική ακρόαση 

που, μάλιστα, την έθεσαν σε εφαρμογή προσπαθώντας να κάνουν τους μαθητές να 

ακούσουν ο ένας τον άλλον: «Γνωρίζω ότι μου αρέσει να είμαι ακροατής και αυτό 

προσπαθώ να μεταδώσω στα παιδιά. Ξέρεις, όχι μόνο ακούμε, προσπαθούμε να 

δείξουμε στα παιδιά πως να ακούσουν το ένα το άλλο» (Ισπανική Έκθεση, FG4, σελ. 9).  
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Άλλες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από δασκάλους από την ομάδα της 

Φλωρεντίας είναι αυτές που κάνουν τους μαθητές να εκφράζουν τις δικές τους 

προτιμήσεις για να έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν και να είναι σε θέση να πάρουν τα 

δικές τους αποφάσεις: «Υποθέτω ότι μια τέτοια προτίμηση σημαίνει να δοθεί στο παιδί η 

δυνατότητα να επιλέξει, προσφέροντάς του την ευκαιρία να επιλέξει διαφορετικούς 

τρόπους, ώστε να μπορεί να απευθυνθεί στον εαυτό του όπου και αν προτιμά, ελεύθερα 

και αυτόνομα» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 25). «Για παράδειγμα, σε ένα παιδί που συχνά 

επιθυμεί να ασχοληθεί με δραστηριότητες που βασίζονται στις κατασκευές έχουμε γενικά 

την τάση να συνεχίζουμε να παίζουμε παιχνίδια αυτού του είδους. Σε αυτή την 

περίπτωση, μερικές φορές λέω: «Σήμερα τα τουβλάκια θα πάρουν έναν υπνάκο: έτσι, ας 

επιλέξουμε μαζί κάτι άλλο με το οποίο θα παίξουμε».  Έτσι, θέτω το παιδί μπροστά σε 

μια επιλογή, και με κάποιο τρόπο «καθοδηγείται». Εν πάση περιπτώσει, ο ενήλικας 

δέχεται αυτή την επιλογή, ακόμη και αν δεν φαίνεται να είναι η καλύτερη. Η εκπαίδευση 

είναι πάντα ένα «σύμφωνο» μεταξύ του παιδιού και του ενήλικα· βάζουμε τα παιδιά 

μπροστά σε μια επιλογή που έχουμε κάνει, και, έτσι, οφείλουμε να αποδεχτούμε αυτή 

την επιλογή.» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 26). 

 

Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί έχει αναλυθεί πιο πάνω και είναι 

κομβικός για την συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Σε χώρες όπως η Ιταλία, η 

Ελλάδα και η Ισπανία, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν το ρόλο του καθοδηγητή και του 

υποστηρικτή στο δρόμο των μαθητών προς την ανακάλυψη, μέσω των δικών τους 

προτιμήσεων, για να αναδυθεί η περιέργειά τους, να ακούσουν τους μαθητές ως 

πολίτες με πλήρη δικαιώματα και να τους διευκολύνουν να συμμετέχουν και να 

λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις: «Φυσικά, μερικές φορές πρέπει, ούτως ή άλλως, 

να «κατευθύνουμε» λίγο τις επιλογές των παιδιών, προκειμένου να δώσουμε σε όλους, 

την ευκαιρία να μιλήσουν από μόνοι τους. Μερικές φορές, μια ομάδα παιδιών δε 

σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο· τότε ο εκπαιδευτικός πρέπει να οδηγήσει την τάξη, 

λέγοντας, «Σήμερα είναι η σειρά αυτού του παιδιού και αύριο θα αφιερωθούμε στη 

δραστηριότητα ενός άλλου». Είναι επίσης απαραίτητο να θέσουμε τα παιδιά ενόψει της 

συνειδητοποίησης ότι δεν έχουν όλοι την ίδια προτίμηση, αλλά αυτό δεν μας αποτρέπει 

απ’ το να μπορούμε να λάβουμε συλλογικές αποφάσεις» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 31). 
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών για τους μαθητές είναι καθοριστικής σημασίας, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, στη συμμετοχή και στη λήψη αποφάσεων: καθοδηγούν, διευκολύνουν, 

σχεδιάζουν ανοιχτές, ευέλικτες μεθόδους, για να ενδυναμώσουν και να σεβαστούν τις 

προτιμήσεις των μαθητών, αλλά και να δημιουργήσουν κατάλληλές σχέσεις με τις 

οικογένειές τους. Στην πραγματικότητα, αντιμετωπίζουν μια πολύ σημαντική πρόκληση: 

να σέβονται αυτές τις προτιμήσεις, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και 

να ακολουθούν  το πρόγραμμα σπουδών· δηλαδή, προσπαθούν να βρουν κάποιο 

είδος ισορροπίας. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εργαστούν μέσω ενός επίσημου 

προγράμματος σπουδών, όμως, προσπαθούν ανά πάσα στιγμή, στις τρεις αυτές 

χώρες να δώσουν προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα 

συναισθήματα των μαθητών τους· προσπαθούν με πιο ευέλικτους τρόπους να 

παρέχουν ενεργητική διδασκαλία, όπως αναφέρει η έκθεση που συνέταξε η Ελλάδα. 

 

Ο δάσκαλος μπορεί να θεωρηθεί ως ο κύριος υπεύθυνος για το τι λαμβάνει χώρα μέσα 

στην τάξη. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να προβληματιστεί, να έχει 

κριτική στάση και να στοχάζεται για την εκπαιδευτική πρακτική και τις πράξεις του. Ένα 

τέτοιο όραμα αντικατοπτρίζεται στις εκθέσεις που συνέταξε η Ιταλία και η Ισπανία, 

ιδιαίτερα στην ισπανική έκθεση, όπου ο εκπαιδευτικός βλέπει το μοντέλο έρευνας-

δράσης να είναι μια καλή στρατηγική για τη βελτίωση και την παρουσίαση 

εναλλακτικών λύσεων στους μαθητές, διότι επιτρέπει την ολοκληρωμένη ανάπτυξή 

τους: «με πειραματισμό μπορείτε να μάθετε πολλά· όταν προετοιμάζετε κάτι και στη 

συνέχεια το βλέπετε, λέτε, «έκανα λάθος», αν και γνωρίζουμε ότι και λάθος να κάνεις, 

είναι όλα εντάξει [...] Θα το αλλάξω, θα το κάνω αντίστροφα» (Ισπανική Έκθεση, FG4, 

σελ. 7). Και στις δύο χώρες, οι εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση της ανάγκης τους να 

παρέχουν και να αναζητούν νέες στρατηγικές και δραστηριότητες έτσι ώστε οι μαθητές 

να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ολοκληρωμένα τον εαυτό τους. Στην Ισπανία, οι 

εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για τον επιπλέον χρόνο που απαιτείται για να 

τροποποιηθούν αυτές οι πρακτικές και προβληματίζονται διότι η ρουτίνα συχνά 

μονοπωλεί την δουλειά τους «Καταλαβαίνω επίσης ότι ο ρυθμός της ζωής είναι μερικές 

φορές πολύ θεωρητικός, και δεν τον εφαρμόζουμε στην πράξη· πρέπει να 

αναρωτηθούμε για το τι κάνουμε ή τι δεν κάνουμε γι 'αυτό» (Ισπανική Έκθεση, FG6, ρ 3-

4).  
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Έτσι, για να αναλάβουν όλες αυτές τις λειτουργίες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι 

καλά προετοιμασμένοι, όπως αναφέρεται στην Ισπανική έκθεση, και μερικές φορές δεν 

έχουν ειδική κατάρτιση για να σεβαστούν τις προτιμήσεις, τις ανάγκες των παιδιών και 

να αναλάβουν τέτοιες ευθύνες. Εκεί ακριβώς δημιουργείται η ανάγκη για μια πρακτικού 

τύπου θεραπείας: «πρέπει να επέλθει αλλαγή στις εκπαιδευτικές τάσεις, όχι μόνο σε 

θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο κάποιος έρχεται και σου λέει τι να κάνεις, αλλά και σε 

πρακτικό πλαίσιο, μέσα στην τάξη· τότε μαθαίνουμε περισσότερα» (Ισπανική Έκθεση, 

FG4, σελ. 7). Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι στην πραγματικότητα δεν διαθέτουν 

πληροφόρηση και κατάρτιση για την συναισθηματική εκπαίδευση και επιθυμούν να 

μάθουν περισσότερα για να μπορούν να συνεργαστούν με τα παιδιά και τις οικογένειές 

τους: «Χρειαζόμαστε περισσότερους δασκάλους να εκπαιδευτούν στη συναισθηματική 

εκπαίδευση, στα συναισθήματα, στις κοινωνικές δεξιότητες, να συνεργαστούν με τις 

οικογένειες. Μερικοί άνθρωποι δεν έχουν ιδέα, πανικοβάλλονται όταν χρειάζεται να 

προγραμματίσουν μια συνάντηση με οικογένειες επειδή δεν ξέρουν να μιλήσουν στους 

γονείς, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα ή δεν μπορούν να κάνουν τίποτα επειδή είναι 

ντροπαλοί. Έτσι είναι σημαντικό να αποκτήσουμε μια ευρύτερη εικόνα» (Ισπανική 

Έκθεση FG6, σελ. 3). 

 

Το να είσαι καταρτισμένος στη διαχείριση και την εδραίωση μιας καλής σχέσης μεταξύ 

της οικογένειας και του παιδιού είναι ζωτικής σημασίας και ο σεβασμός στις 

προτιμήσεις έχει επίσης αντίκτυπο στην ανάπτυξή τους και στο έργο που επιτελούν οι 

εκπαιδευτικοί, διότι παρέχει τέλειες συνθήκες οι οποίες βοηθούν στη βελτίωση της 

ευημερίας όλων. Στην ιταλική έκθεση, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν: «συνειδητοποιούμε  

ότι η ακρόαση των προτιμήσεων των παιδιών διευκολύνει την πραγματοποίηση 

καθημερινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και διεγείρει νέες εμπειρίες, κάνοντας τις 

σχέσεις των παιδιών περισσότερο πλούσιες με όρους αυτονομίας της επιλογής τους» 

(Ιταλική Έκθεση, σελ. 31).  

 

Η ευεξία όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εκπαιδευτική διαδικασία σχετίζεται με 

πολλούς διαφορετικούς παράγοντες όπως ο χώρος, η οργάνωση των σχολείων κλπ, 

στοιχεία που επισημαίνονται στις εκθέσεις της Φλωρεντίας, της Ισπανίας και της 

Ελλάδας: «Ένα φιλόξενο περιβάλλον δημιουργεί μια κατάσταση ευημερίας, ένα 

συναίσθημα που βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεων των ατόμων που εργάζονται σε 

αυτούς τους χώρους: η περιβαλλοντική πτυχή είναι ένα θέμα που πρέπει πάντα να 
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έχουμε κατά νου» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 27) «Οι δάσκαλοι προσπαθούν να 

εμπλουτίσουν το σχολικό περιβάλλον (π.χ. με θεματικές περιοχές για να αισθάνονται 

άνετα τα παιδιά), να προωθήσουν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, τις 

δεξιότητες, την πρόληψη συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων, να 

εντοπίσουν και να παρέμβουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα» (Ελληνική Έκθεση, σ. 13).  

 

Στην περίπτωση της Ισπανίας και της Ελλάδας, η σχέση και η επικοινωνία με τις 

οικογένειες είναι ένα στοιχείο που επηρεάζει άμεσα την ευεξία, επειδή υποστηρίζει τις 

εργασιακές διαδικασίες των εκπαιδευτικών, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες, και, μερικές 

φορές, επειδή, αντίθετα, δημιουργεί εμπόδια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τακτικές συναντήσεις και 

συγκεκριμένους χώρους για να μιλήσουν για τη μεθοδολογία της εργασίας τους, για το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για τις οικογένειες και το περιβάλλον τους γιατί: «τα 

περισσότερα ενδιαφέροντα των παιδιών συνδέονται με τις συναισθηματικές τους 

ανάγκες, με το τι συμβαίνει στο δικό τους σπίτι, στο προσωπικό, οικογενειακό τους 

περιβάλλον» (Ισπανική Έκθεση, FG5, σ. 5). Έχουν παρατηρηθεί πολλές διαφορετικές 

οικογενειακές καταστάσεις, πλαίσια και τύποι οικογένειας με την ενεργητική ακρόαση 

των παιδιών: «Τα παιδιά είναι σήμερα οι ηγέτες στο σπίτι· δεν νομίζω να μην 

εισακούονται, να μην λαμβάνονται υπόψη ακόμα και σε πράγματα που δεν θα έπρεπε, 

σε περιττά θέματα [...]» (Ισπανική Έκθεση FG6, σ. 8).  

 

Η βελτίωση της ευεξίας είναι μερικές φορές αδύνατη λόγω των οργανωτικών δομών, 

της ακαμψίας των ημερήσιων προγραμμάτων ή των χώρων και, στην περίπτωση της 

Ισπανίας, την έλλειψη των προσωπικών πόρων και της εργασιακής αστάθειας του 

προσωπικού, στοιχεία τα οποία διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο, γιατί αυτά τα 

ενδιαφέροντα, η περιέργεια και οι ανάγκες των μαθητών δεν μπορούν να απαντηθούν. 

Στην Ελλάδα, η έκθεση υπογραμμίζει την κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες που 

αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπου τα προσωπικά τους δικαιώματα δεν γίνονται 

σεβαστά λόγω έλλειψης προσωπικού. Όπως αναφέρεται στις εκθέσεις της Ιταλίας, της 

Ελλάδας και την Ισπανίας: «ακόμη και όταν εξετάζουμε τις βασικές ανάγκες, ξέρετε, όταν 

[τα παιδιά] πεινούν στις 10 το πρωί και δεν μπορούν να φάνε επειδή το πρωινό είναι 

προγραμματισμένο στις 10:30 ή, όταν θέλουν να παίξουν στην παιδική χαρά αλλά δεν 

μπορούν επειδή είναι προγραμματισμένο για τις 11:15, όλες αυτές οι βασικές ανάγκες 

δεν απαντώνται επειδή η ίδια η δομή των σχολείων είναι περιοριστική» (Ισπανική 
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Έκθεση FG4, σελ. 4) «Ο χρόνος είναι βασικό στοιχείο. Δημιουργήστε επαρκή χρόνο, 

χαλαρό χρόνο, χρόνο παιχνιδιού, χρόνο αφιερωμένο στην ακρόαση, χρόνο για όλους, 

για τις ανάγκες, την περιέργεια, τις αμφιβολίες, χρόνο που να σας επιτρέπει να λάβετε 

υπόψη όλα όσα γίνονται στο σχολείο: από τον γονέα έως τον εκπαιδευτικό, μέχρι τα ίδια 

τα παιδιά» (Έκθεση Φλωρεντίας, σελ. 27). «Τα παιδιά με αναπηρίες αντιμετωπίζουν μια 

συνεχή παραβίαση των δικαιωμάτων τους (π.χ. έλλειψη εκπαιδευτικών, έλλειψη 

εκπαιδευτικού υλικού και κατάλληλης υποδομής) εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια» (Ελληνική Έκθεση, σελ. 11). 

 

Μια τέτοια προσωρινή οργάνωση εξαρτάται από τον ίδιο τον σχεδιασμό των σχολείων· 

δεν μπορεί να αλλάξει η ημερήσια διάταξη μιας τάξης όταν πρέπει να συμμορφωθούμε 

αυστηρά με ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα: «είναι στιγμές κατά τις οποίες είμαστε 

συγκλονισμένοι από όλες αυτές τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, από το 

ημερήσιο πρόγραμμα (κατά τη διάρκεια μιας ώρας κάνετε αυτό, κλπ). Μερικές φορές 

είναι εφικτό, αλλά άλλες, οι συναντήσεις διαρκούν περισσότερο από μία ώρα και 

ξέρουμε ότι πρέπει να τις λήξουμε επειδή έχουμε άλλες προγραμματισμένες 

δραστηριότητες... Ξέρετε, πρέπει να τρέξουμε και να τερματίσουμε» (Ισπανική Έκθεση, 

FG5, σ.3). Παρά αυτές τις δυσκολίες, κάθε δάσκαλος μπορεί να δοκιμάσει δικά του 

μαθήματα που θα απαντούν τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Για να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες των παιδιών, είναι θεμελιώδους σημασίας η «οργάνωση 

ορισμένων συγκεκριμένων χώρων και υλικών που ανταποκρίνονται σε αυτές τις 

προτιμήσεις» (Ισπανική Έκθεση FG4, σελ. 1).  

 

Ένας άλλος παράγοντας επιρροής στους μαθητές και την ευημερία των εκπαιδευτικών 

έχει να κάνει με τη ρύθμιση μιας υπάρχουσας συλλογικής συνεργασίας μεταξύ όλων 

των επαγγελματιών. Η ανταλλαγή ιδεών, όπως φαίνεται στις εκθέσεις της Ιταλίας και 

της Ισπανίας, έχουν αντίκτυπο στην επαγγελματική και συναισθηματική υποστήριξη, με 

διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού έργου. Οι εκπαιδευτικοί από τις 

δύο αυτές χώρες εκφράζουν ότι πρέπει να συντονίσουν και να δημιουργήσουν μια 

συγκεκριμένη κουλτούρα για να αντιμετωπίσουν το σύνθετο εκπαιδευτικό έργο. Αυτή η 

συλλογικότητα βοηθά τους εκπαιδευτικούς να συλλάβουν, να αναλύσουν, και να 

μοιραστούν με άλλους συναδέλφους τους και αυτό τους κάνει να αισθάνονται 

συναισθηματικά στηριγμένοι: «Το σχολείο όπου εργάζονται  είναι πολύ μεγάλο και το να 

μοιράζεσαι υλικό δεν είναι πάντα τόσο εύκολο· πρέπει να είσαι πολύ καλά 
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οργανωμένος, αλλά όσο προσπαθούμε, αλλάζουμε κι όσο αλλάζουμε μαθαίνουμε. 

Έχουμε οργανώσει διεξοδικά το εσωτερικό περιβάλλον και τώρα εργαζόμαστε στους 

εξωτερικούς χώρους.» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 27). «Η ευεξία των δασκάλων μας 

αντανακλάται στα παιδιά και ιδιαίτερα την ημέρα στο σχολείο. Η ανάπτυξη της σχέσης 

μεταξύ συναδέλφων σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη ευημερία για τα παιδιά και τους γονείς. 

Από αυτές τις στιγμές ανταλλαγής είναι που η ευημερία αντανακλάται στο σχολικό 

σύστημα» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 27). «Τώρα, για παράδειγμα, συνεργάζομαι με άλλους 

εκπαιδευτικούς επειδή ο συνάδελφός μου δεν ξέρει πώς να δουλεύει με πρότζεκτ, κάνω 

τον προγραμματισμό των σχεδίων για αυτούς,  για να ακολουθήσουν την ίδια δυναμική, 

για να καταλάβουν τι μπορούν να κάνουν σε μια τάξη» (Ισπανική Έκθεση, FG4, σ. 5).  

 

Είναι καθοριστικό να δημιουργηθεί μια εκπαιδευτική κοινότητα, ένας συγκεκριμένος 

χώρος όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μοιράζονται τα αιτήματά τους, τις ερωτήσεις 

τους, τους στόχους τους και όπου να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται συναισθηματικά 

κατά τη διάρκεια των νέων πρωτοβουλιών και προκλήσεων. (Ιταλική και Ισπανική 

Έκθεση).  

 

Όσον αφορά την έκφραση των συναισθημάτων και των προτιμήσεων, η Ιταλία και η 

Ελλάδα εκφράζουν ανησυχία στο να μην συγχέονται οι προτιμήσεις και η κακή 

συμπεριφορά. Οι δάσκαλοι δηλώνουν μερικές φορές πως μια τέτοια έκφραση και 

στάση μπορεί να ερμηνευτεί ως έκκληση βοήθειας. Αισθάνονται την ανάγκη να τεθούν 

όρια έτσι ώστε να αποφευχθεί αυτού του είδους η συμπεριφορά, όρια που μπορούν να 

συμφωνηθούν και να γίνουν σεβαστά από όλους. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 

που συμμετέχουν στη μελέτη, οι μαθητές είναι πιο συναισθηματικοί απ 'ότι οι ενήλικες. 

Εκφράζουν τα συναισθήματά τους και δεν τα κρύβουν, είναι πιο φυσικοί και έχουν δεν 

έχουν ακόμη «μολυνθεί» από την κοινωνία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Μερικές φορές μπορεί εσφαλμένα να θεωρηθεί κακή 

συμπεριφορά. Άλλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αυτά τα συναισθήματα είναι όμοια και 

ότι η μόνη διαφορά έγκειται στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται.  

4.3. Ομάδα εστίασης 6-10 
 

Στη Γαλλία και την Ισπανία, το σχολείο θεωρείται ως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που 

προσφέρει σε όλους τους μαθητές εκπαιδευτικό χώρο όπου μπορούν να αναπτυχθούν 
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προσωπικά και ολοκληρωμένα, όπου βρίσκουν κάποια βοήθεια για να αναπτύξουν τα 

δικά τους κριτήρια, όπου μαθαίνουν να είναι ανεξάρτητα, να κοινωνικοποιηθούν και να 

συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα κοινό σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης: «Προσπαθούμε να παρέχουμε 

εκπαίδευση που χρησιμοποιεί εργαλεία για να αναπτύξει την προσωπικότητα των 

παιδιών· η λογική, η διδακτική, το ακαδημαϊκό πλαίσιο είναι όλα ζωτικής σημασίας για 

την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, για την απόκτηση μοναδικών κριτηρίων, 

κατανόησης της κοινωνίας, ανάλυσης και κοινωνικοποίησης.» (Ισπανική Έκθεση, FG8, 

σ. 5) «[...] η κύρια λειτουργία του σχολείου είναι να διδάξουμε στα παιδιά πως να 

κοινωνικοποιηθούν διαφορετικά, με διαφορετικές μορφές [...]» (Ισπανική Έκθεση, FG9, 

σελ. 11). Στην Ιταλία, αν και η λειτουργία των σχολείων δεν αναλύεται σαφώς, 

καταλαβαίνουμε ότι οι δάσκαλοι τονίζουν τη σημασία της κοινωνικοποίησης, της 

γνωριμίας με άλλους, της υπευθυνότητας, τις σχέσεις και τις λειτουργίες του διαλόγου: 

«Πρέπει να κάνουμε ορατά τα χαρακτηριστικά κάθε συνεργάτη και όταν συμβαίνει αυτό, 

ανοίγει ένας ολόκληρος κόσμος, γιατί τότε συνειδητοποιηθούμε ότι ο συμμαθητής δεν 

είναι όπως a priori τον είχαμε στο μυαλό μας. Κατά τη γνώμη μου, το σχολείο πρέπει να 

διδάξει πώς να σπάσεις αυτές τις προκαταλήψεις, ανακαλύπτοντας τους άλλους» 

(Ιταλική Έκθεση, σελ. 32). Μερικές φορές, ωστόσο, οι μαθητές θεωρούν μια τέτοια 

προσέγγιση ως μαθητεία: «Αφού μιλήσαμε για κάτι σημαντικό στην τάξη, ένα μικρό 

κορίτσι είπε στη μητέρα της: «Χάσαμε μια ώρα να μιλάμε γι 'αυτά τα πράγματα και ο 

δάσκαλος δεν μας εξέτασε» (Ιταλική Έκθεση, σ. 31). Για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς, 

το σχολείο είναι το ιδανικό μέρος όπου οι μαθητές μπορούν να μάθουν και να 

εξασκήσουν τις δημοκρατικές αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα: «Οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι τα σχολεία έχουν μεγάλη δυνατότητα να δημιουργήσουν  χώρους όπου 

θα αναπτυχθεί η δημοκρατία, ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να 

μάθουν και να εξασκούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πρόκληση είναι 

να αναπτυχθεί μια δημοκρατική σχολική κουλτούρα που να μπορεί να οικοδομήσει τη 

σπονδυλική στήλη για τις μελλοντικές γενιές» (Ελληνική Έκθεση, σελ. 16). 

Στην Ισπανία, το πλαίσιο είναι ένας βασικός παράγοντας που προσανατολίζει τις 

αποφάσεις και τις δράσεις των εκπαιδευτικών μαζί με την ιδέα του ιδίου του σχολείου. 

Από την οπτική των δασκάλων κατά την εργασία σε κέντρα κοινωνικού κινδύνου, το 

σχολείο πρέπει να συμμετάσχει στο μετασχηματισμό της κοινωνικής ζωής, γι 'αυτό είναι 

πρωτεύων για τους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν με τις οικογένειες και να τους 

κάνουν να συνειδητοποιήσουν τις αξίες που μπορεί να μεταδώσει η εκπαίδευση, τη 
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σημασία της για τις προσωπικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές εξελίξεις και για τα 

παιδιά τους. Αυτό είναι αρκετά πολύπλοκο, διότι σημαίνει την τροποποίηση μιας 

κουλτούρας που έχει τις ρίζες της στο άμεσο περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο οι Ισπανοί δάσκαλοι αισθάνονται την ανάγκη να εμφυσήσουν στους μαθητές 

τους την επίγνωση της δικής τους ανάγκης έτσι ώστε να αναπτυχθούν ως 

ολοκληρωμένα όντα, να κατασκευάσουν μια νέα ταυτότητα, σε προσωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο, να κατανοήσουν την εσωτερική αξία των συναισθηματικών 

σχέσεων σε μικρή ηλικία, να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν αυτές οι αξίες 

κατά τη λήψη ορισμένων αποφάσεων και να είναι σε θέση να καθιερώσουν μέρα με τη 

μέρα τον διάλογο ως στρατηγική για τον τερματισμό των συγκρούσεων: «μιλάμε, 

ρωτάμε, προσπαθούμε να μάθουμε τι συνέβη, να δούμε πώς μπορούμε να το 

εκφράσουμε, ... δουλεύουμε συνολικά, μαθαίνουμε να είμαστε ενσυναισθητικοί. Αυτό 

είναι σημαντικό επειδή τα παιδιά μαθαίνουν πώς να εκφράζονται και να επανέρχονται 

στη σκέψη τους[...] επίσης σημαντικό είναι ότι να μάθουν να είναι άτομα [...] να 

συμπεριφέρονται και να εκφράζονται στην κοινωνία, να συνδιαλέγονται και είναι να είναι 

ανακλαστικοί» (Ισπανική Έκθεση, FG7, σελ.12). 

Η ευημερία και η συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών αποτελεί ερώτημα ανησυχίας 

που αναφέρθηκε από όλους τους διακρατικούς εταίρους. Κατανοούν το σχολείο ως ένα 

θεσμό που χρειάζεται να δώσει απαντήσεις για να φτάσει σε μια αναπόσπαστη εξέλιξη 

όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ιταλική και ισπανική έκθεση. Οι εκπαιδευτικοί της 

Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα διότι πρέπει να 

ακολουθήσουν τις οδηγίες που παρέχονται από τη σχολική διοίκηση, αν και αυτοί θα 

ήθελαν να εισαγάγουν τις δικές τους πεποιθήσεις και παιδαγωγικές ιδέες βασισμένες 

στον σεβασμό και την εξέταση των προτιμήσεων και των δικαιωμάτων των μαθητών 

τους: «οι ίδιοι οι δάσκαλοι μερικές φορές εκφράζουν δυσκολία να ζήσουν το ρόλο τους 

προσπαθώντας να συνδυάσουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους πεποιθήσεις 

με τα αιτήματα που προέρχονται από το Υπουργείο. Οι δάσκαλοι, στην πραγματικότητα, 

έζησαν την τελευταία δεκαετία με μια σειρά μεταρρυθμίσεων που δεν έχουν στ’ αλήθεια 

αποδεχτεί, καθώς αυτές προάγουν μια προοδευτική «γραφειοκρατικοποίηση» του 

σχολείου, με υπερβολική χρήση διαγωνισμάτων και κυρίως την επανατοποθέτηση ενός 

σχολικού μοντέλου που θεωρείται ότι έχει παρέλθει» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 29). «Οι 

συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη σεβασμού στις προτιμήσεις των παιδιών, 

αλλά ταυτόχρονα τόνισαν την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με το επίσημο 

πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου και τις κατευθυντήριες γραμμές. Έδωσαν μεγάλη 
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έμφαση στο δικό τους καθημερινό αγώνα, για τον σεβασμό στις προτιμήσεις των 

μαθητών και τη συνέπεια των εκπαιδευτικών στόχων, ταυτόχρονα» (Ελληνική Έκθεση, 

σελ. 10). Στην Ελλάδα, οι δάσκαλοι θεωρούν τη συναισθηματική ανάπτυξη πιο 

σημαντική από την γνωστική, αν και υπογραμμίζουν ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: «Οι δάσκαλοι τονίζουν ότι η ψυχολογική και 

συναισθηματική ανάπτυξη δεν είναι προτεραιότητα στο ελληνικό σχολείο σήμερα. Η 

τρέχουσα οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική κρίση επηρεάζουν την 

«ευημερία» των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή και εκτρέπουν την προσοχή τους στα 

υλικά αγαθά» (Ελληνική Έκθεση, σελ. 13). Από την άλλη πλευρά, οι Γάλλοι δάσκαλοι 

αισθάνονται ότι η συναισθηματική εξέλιξη είναι κρίσιμη και βασική έννοια για την 

συναισθηματική ασφάλεια: «η συγκίνηση είναι σημαντική, είναι η πραγματική εκμάθηση 

του παιδιού. Στην ταυτότητά τους ως παιδιά, το συναίσθημα είναι κεντρικής σημασίας. Η 

ασφάλεια για το παιδί σημαίνει να επιλέξει την αναφορά του» (Γαλλική Έκθεση, σελ. 

47). Στις εκθέσεις που συνέταξαν η Ιταλία, η Γαλλία και η Ισπανία, η ευημερία συνδέεται 

άμεσα με τους εκπαιδευτικούς σε μερικές μεταβλητές ή παράγοντες που είναι: ο 

σεβασμός, η ενεργητική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, η επικοινωνία με τις οικογένειες και 

τους μαθητές, ο ρόλους των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, η οργάνωση του χώρου και του χρόνου για τις δραστηριότητες, το 

υπάρχον κλίμα στην τάξη, οι στόχους του προγράμματος σπουδών, κ.α. 

− «Να νιώθεις πως σε ακούνε και σε υποστηρίζουν στη διαχείριση των πολλών 

συγκρούσεων που μπορεί συμβούν·  

− Να γίνεσαι κατανοητός, ευπρόσδεκτος, σεβαστός από τους συμμαθητές σου και 

τους δασκάλους, να μην κρίνεσαι·  

− Να αισθάνεσαι ωραία και άνετα με τους ενήλικες και τους συμμαθητές σου, που 

ζουν σε γαλήνιο και ζεστό περιβάλλον. 

− Να έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις σε ένα γαλήνιο και μη ανταγωνιστικό σχολείο 

και περιβάλλον στην τάξη· 

− Να συμμετέχουν όλοι στις εκπαιδευτικές διαδικασίες: παιδιά, γονείς και 

δάσκαλοι» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 29). 

 

Η δημιουργία αυτής της ευημερίας δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των 

εκπαιδευτικών, αλλά μάλλον ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί από κοινού με τους 

εκπαιδευτικούς, τις οικογένειες και τους μαθητές. Όλοι παίρνουν μέρος στη δημιουργία 
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ενός ανοικτού περιβάλλοντος όπου η συναισθηματική σταθερότητα και οι σχέσεις εντός 

του σχολείου και της τάξης είναι παρούσες· αυτό εκφράζεται από τις ομάδες εστίασης 

της Ιταλίας και της Ισπανίας.  

Οι καθηγητές προσπαθούν να παρακολουθήσουν και να απαντήσουν στις 

εκπαιδευτικές και συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών κατανοώντας την 

πραγματικότητά τους. Προσπαθούν επίσης να απαντήσουν στην υπάρχουσα 

πολυπολιτισμικότητα για να διαμορφωθεί όσο το δυνατόν μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ιταλία, οι 

δάσκαλοι παρέχουν μια σειρά εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν δυναμικά 

για να μάθουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους οι μαθητές. Κατά τη διάρκεια 

αυτής διαδικασίας, απαιτείται ανοιχτή κατανόηση και επικοινωνία με τους μαθητές έτσι 

ώστε να κατανοήσουν τις ανάγκες, τις προτιμήσεις τους και τις δυσκολίες / ελλείψεις και 

να τους παρακινήσουν: «το πρώτο το βήμα είναι να μάθουμε τα παιδιά να διασχίζουν τα 

σύνορα, να αποκτήσουν ενδιαφέρον και στη συνέχεια, όταν γίνει αυτό, μπορείς να 

πάρεις ακαδημαϊκά δεδομένα γι’ αυτό που επιτεύχθηκε [...] αυτό δεν σημαίνει ότι 

θέτουμε σε πράξη ακαδημαϊκά ζητούμενα και απόψεις κατά τη διάρκεια του πρώτου 

σταδίου, αλλά, ξέρετε, όλα εξαρτώνται από τους μαθητές» (Ισπανική Έκθεση, FG8, σελ. 

4, 5). «Οι ενήλικες χρειάζονται χρόνο για να ακούσουν τα συναισθήματα (λύπη) και να 

δεχθούν συναισθήματα (θλίψη)· εμείς αφιερώνουμε χρόνο στη συζήτηση, να μιλήσουμε 

για τους για φόβους μας» (Γαλλική Έκθεση, σελ. 47).  

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη δική τους μαθησιακή διαδικασία είναι αρκετά 

περίπλοκη και αυτό ξεκίνησε χάρη σε μια ανοικτή επικοινωνία, όπως αναφέρεται στις 

εκθέσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ξεχνάμε 

ότι το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικογενειακό πλαίσιο επηρεάζει τα ενδιαφέροντα, την 

περιέργεια και τους φόβους των μαθητών. Αυτό σημειώνεται στην Ισπανική Έκθεση:  

«υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει ανάγνωση, αυτό επηρεάζει 

πραγματικά τα παιδιά, διότι δεν τα διεγείρει» (Ισπανική Έκθεση FG7, σελ. 6). 

Μια άλλη βασική λειτουργία που αναπτύσσεται από τους εκπαιδευτικούς αναφέρεται 

στις εκθέσεις της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας: η καθοδήγηση, η υποστήριξη 

και η βοήθεια στους μαθητές καθ 'όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, προσβλέποντας 

έτσι στην ολοκληρωμένη τους εξέλιξη: «Η ομάδα, ωστόσο, συμφωνεί ότι ένας 

σημαντικός ρόλος του δασκάλου είναι να καθοδηγήσει τα παιδιά προς το σεβασμό για 

τους άλλους». Kοινή θέση των συμμετεχόντων είναι ότι ο δάσκαλος, ως 
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«διαμεσολαβητής», δεν ενεργεί με την επιβολή σχέσεων, αλλά με την προώθηση της 

προσωπικής και κριτικής αντανακλαστικότητας των παιδιών, βοηθώντας τα να 

κατανοήσουν τους μηχανισμούς στους οποίους βασίζονται ίδιες οι σχέσεις» (Ιταλική 

Έκθεση, σελ. 33). Μια τέτοια είδους υποστήριξη δε συνδέεται μόνο με την ακαδημαϊκή 

δραστηριότητα, αλλά με την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, ιδιαίτερα στα σχολεία 

που έχουν εκπαιδευτικό σχέδιο υποστήριξης, όπως συμβαίνει στην Ισπανία: «Και τότε, 

χρειάζεται να υποστηρίξουμε αυτό το συναίσθημα, στο πλαίσιο που αναπτύσσεται, 

ιδιαίτερα όταν χειριζόμαστε παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο, [...] πολλά παιδιά που 

παρακολουθούμε πρέπει να υποστηρίζονται καλύτερα επειδή είναι «ραγισμένα», επειδή 

οι καταστάσεις που έχουν βιώσει είναι τραυματικές, συνεπώς και οι συνέπειές [σ.μ. που 

δημιουργούνται από αυτές τις καταστάσεις] χρειάζονται ειδική γνώση για την 

αντιμετώπισή τους» (Ισπανική Έκθεση, FG8, σελ. 8).  

Έτσι, αυτή η διαδικασία υποστήριξης για τους μαθητές στην Ισπανία είναι κεφαλαιώδης 

στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων για τη ζωή τους, για τα όνειρά και τις ανάγκες τους. 

Μερικές φορές, αυτή η υποστήριξη σημαίνει ότι μπορούν να δουν τη σημαντικότητα της 

παιδείας στην προσωπική τους ζωή, και βοηθηθούν έτσι ώστε να ανακαλύψουν τι 

πρέπει να γνωρίζουν για να πράττουν με αμεσότητα αλλά και αναφορικά στα 

μελλοντικά τους σχέδια. Οι δάσκαλοι υποστηρίζουν τους μαθητές για να τους 

βοηθήσουν να καταλάβουν ότι η παιδεία είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την 

αντιμετώπιση της σημερινής κοινωνίας. Στη Γαλλία, αυτό συνδέεται με την 

συναισθηματική ασφάλεια των μαθητών και την ανεξαρτησία της επιλογής των 

αποφάσεών τους, κτλ. 

Στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες, οι εκθέσεις αναφέρουν ότι για να είναι σε θέση ο 

δάσκαλος να υποστηρίξει και να ενεργήσει ως καθοδηγητής, η ενεργητική ακρόαση 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, και βοηθά στο να συνάπτεται κατάλληλη επικοινωνία 

στις σχέσεις με σεβασμό στις προτιμήσεις των μαθητών. Η ενεργητική ακρόαση βοηθά 

τους μαθητές να εκφραστούν, να μοιραστούν τις ανησυχίες τους, να μάθουν να 

αποφασίζουν και να αισθάνονται καλύτερα. «Εκφράζονται, ανακαλύπτουν τις 

προτιμήσεις τους και μια μέρα μπορεί να γίνω εγώ το πρότυπο για ένα παιδί, μέσω ενός 

άλλου· στη συνέχεια, ένα παιδί στην τάξη του θα θεωρήσει έναν άλλο δάσκαλο ως δικό 

του / της μοντέλο θα και επιθυμήσει να ακολουθήσει» (Ισπανική Έκθεση, FG8, σ. 6).  

Οι Ισπανοί δάσκαλοι χρειάστηκε να καταρτιστούν για να κατανοήσουν τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών, να προωθήσουν σε μια εκπαίδευση βασισμένη σε αξίες όπως η 
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ανεκτικότητα ή ενσυναίσθηση, και για να μπορέσουν να μπορέσουν να γίνουν 

κατανοητοί και να χαίρουν της αναγνώρισης των παιδιών: «Ένα από τα πράγματα που 

μάθαμε ήταν να ακούμε τα παιδιά· νόμιζα ότι ο τρόπος μου ήταν σωστός και μόνο τότε 

συνειδητοποίησα ότι μου δόθηκαν τέσσερα ακόμα εργαλεία που μπορούσα να 

χρησιμοποιήσω [σ.μ. και αγνοούσα]. Κέρδισα πολλά σημαντικά με αυτές τις τέσσερις 

τεχνικές· μπορούσα να καθοδηγώ το παιδί, βλέπεις ένα «ραγισμένο» παιδί και περνάς 

μια ολόκληρη ώρα μαζί του [...]» (Ισπανική Έκθεση, FG8, σελ. 7). 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες 

προβληματισμού των εκπαιδευτικών, τους επιτρέπει έχουν κριτική διάθεση για τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές που αναπτύσσονται και την επιλογή μεθοδολογικών 

πρακτικών και τους βοηθά να ευκολύνουν τον χρόνο εργασίας, κλπ […] «τότε 

συλλογίζομαι – γιατί ένα τα πράγματα που έμαθα είναι συλλογίζομαι – να αλλάζω τα 

πάντα την επόμενη μέρα και να μην ακολουθώ την πρώτη ιδέα που μου έρχεται στο 

μυαλό, αλλά να συνεχίζω τη σκέψη μου.” (Ισπανική Έκθεση, FG8, σ. 13). 

Οι δάσκαλοι από την Ισπανία και την Ιταλία υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια 

εκτεταμένη συλλογική συνεργασία μεταξύ των σχολείων. Σύμφωνα με την άποψή τους, 

αυτό θα τους επηρέαζε θετικά και τους έκανε να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται 

επαγγελματικά και συναισθηματικά, για να αντιμετωπίσουν το διδακτικό έργο τους με 

διαφορετικό τρόπο και να τους εμπλέξει σε όλα τα έργα που αναπτύσσονται από τα 

σχολεία ή από τους μαθητές (Ισπανική Έκθεση, σελ.51): «Ένα τέτοιο νέο είδος 

συναντήσεων θα βοηθούσε επίσης να ξεπεραστούν στιγμές σύγκρουσης και διαφωνιών 

που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην τάξη. Μια «καλλιεργημένη» 

σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών αποδεικνύεται ουσιώδης στον σεβασμό των τρόπων 

διαχείρισης της τάξης του κάθε δασκάλου: σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, είναι, 

επομένως, απαραίτητο να συζητήσουμε και να μοιραστούμε τέτοια βασικά σημεία προς 

το συμφέρον των παιδιών» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 30). 

Ο συντονισμός και η δημιουργία μιας συλλογικής συνεργασίας μεταξύ των 

εκπαιδευτικών είναι ουσιαστικής σημασίας μαζί με την ενεργό συμμετοχή στην 

αντιμετώπιση σύνθετων εκπαιδευτικών καθηκόντων. Αυτός ο συντονισμός και η 

συλλογικότητα πρέπει να παρέχουν απαντήσεις που είναι προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες των μαθητών και να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να μάθουν από τους 

συναδέλφους τους μέσω του διαλόγου, της κοινής ανάλυσης και της συναισθηματικής 

υποστήριξης (Ισπανική Έκθεση, σελ.51). Όπως αναφέρθηκε στις εκθέσεις της Ισπανίας 
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και της Ιταλίας: «αυτό που βλέπουν οι δάσκαλοι στο να μοιράζονται και να δημιουργούν 

ευχάριστες στιγμές ανάμεσά, είναι ένας τρόπος  να παρηγορηθούν και να ξεπεράσουν 

τις δυσκολίες του επαγγέλματός» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 29 ). Στην Ιταλία, επισημαίνεται 

επίσης η έλλειψη συγκεκριμένου χώρου και χρόνου για την ανταλλαγή τέτοιων 

εμπειριών: “σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης, η δημιουργία καλού 

κλίματος θα διευκολυνόταν από την ενδοσχολική παρουσία ανεπίσημων 

συγκεντρώσεων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο· μερικές φορές, δεν υπάρχει τέτοιος 

φυσικός χώρος, δεν δημιουργούνται στιγμές όπου μπορείς ανεπίσημα να ανταλλάξεις 

ιδέες.» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 29). 

Και οι τέσσερις χώρες υπογραμμίζουν τη σημασία της οικογένειας για την εκπαίδευση 

του παιδιού τους· οι γονείς θεωρούνται ως οι πρώτοι εκπαιδευτικοί, καθώς είναι 

παράγοντες επιρροής για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, την ευημερία και 

την ευτυχία τους, τις αξίες και τις συμπεριφορές, κλπ. Είναι στην πραγματικότητα οι 

πρώτοι κοινωνικοί παράγοντες και οι εκπαιδευτικοί οδηγοί που γνωρίζουν τα παιδιά. 

Ωστόσο, αυτές οι πρώτες συναισθηματικές σχέσεις δεν ξεκινούν πάντα σε όλους 

οικογένειες; οι πρώτες συνήθειες ή συμπεριφορές παρέχονται επίσης μέσω θετικών 

εμπειριών στο σχολείο κτλ. ιδιαίτερα όταν τα παιδιά προέρχονται από περιβάλλοντα 

υψηλού κινδύνου, όπως παρατηρείται στην Ισπανία. Η ευθύνη αναλαμβάνεται από 

πολύ μικρές οικογένειες, σε αυτό το πλαίσιο, και επικεντρώνεται κυρίως στη παροχή 

βοήθειας: «δυστυχώς, η έλλειψη στοργής είναι αρκετά εκτεταμένη σε αυτές τις δομές, 

δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει καμία επίδραση, αλλά μερικές φορές τα μέλη της 

οικογένειας δείχνουν πολύ λίγη αγάπη [...] η δομή είναι διαρρηγμένη, δεν υπάρχει καμία 

φροντίδα, καμία αγάπη, και αναφερόμαστε σε παιδιά ηλικίας τριών, έξι έως δέκα ετών· 

αυτό είναι θεμέλιο, ξέρετε... Μεγαλώνουν με αυτές τις συγκινησιακές και 

συναισθηματικές αναφορές [...]» (Ισπανική Έκθεση FG8, σελ. 3). 

Η πραγματικότητα που παρουσίασαν οι ισπανοί εκπαιδευτικοί, που εργάζονται σε αυτές 

τις δομές, είναι ότι μερικές φορές, εργάζονται σε σχολεία με οικογένειες και μαθητές με 

συναισθήματα που δεν είναι διακριτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουν μέρος 

του έργου που θα έπρεπε να είχε γίνει από τις οικογένειες, που, με τη σειρά τους, 

έπρεπε να είναι υπεύθυνες για αυτή την επιπλέον βοήθεια. Παρέχουν υποστήριξη για 

αυτό το ενιαίο σύνολο στην ανάπτυξη των παιδιών, μερικές φορές σε μειονεκτούντες  

κοινωνικά περιοχές, επειδή οι οικογένειες δεν ενεργούν ως εκπαιδευτικοί παράγοντες 

και δεν είναι προετοιμασμένοι γι 'αυτό. Αυτή η κατάσταση είναι επίσης παρούσα στην 
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έκθεση της Ελλάδας: «Οι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της στενής 

συνεργασίας με τους γονείς για χάρη της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των 

παιδιών και της υλοποίησης των ακαδημαϊκών στόχων. Ωστόσο, θεωρούν ότι οι 

περισσότεροι γονείς δεν επιθυμούν να συνεργαστούν και αυτό οφείλεται εν μέρει στο 

κακό κοινωνικο-εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο» (Ελληνική Έκθεση, σελ. 14). 

Έτσι, κατά περιόδους, οι οικογένειες και τα σχολεία, δεν μοιράζονται τους ίδιους 

εκπαιδευτικούς στόχους, δεν είναι συμπληρωματικά και δεν συνεργάζονται με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια ασυνέχεια μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου. 

Ωστόσο, οι περιπτώσεις που μελετώνται στην παρούσα έρευνα είναι αρκετά 

διαφορετικές. Ορισμένες οικογένειες εμπλέκονται πιο έμμεσα στην εκπαίδευση του 

παιδιού τους ενώ άλλες, αντίθετα, είναι στάσιμες: «η οικογενειακή συνεργασία εξαρτάται 

από τις ομάδες, γιατί υπάρχουν ομάδες που συμμετέχουν πολύ στην τάξη, και αυτό είναι 

αποτέλεσμα της οικογενειακής συνεργασίας ενώ σε άλλες τάξεις είμαστε μόνοι μας. 

Αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη της δουλειάς μας.» (Ισπανική Έκθεση, FG7, σ. 

5). Στην Ιταλία, οι δάσκαλοι προσπαθούν να διατηρήσουν έναν ανοιχτό δίαυλο 

επικοινωνίας μεταξύ των οικογενειών, όσον αφορά την ενημέρωση και τους στόχους 

που μπορούν να επιτευχθούν: «Μερικές φορές οι οικογένειες μεταφέρνουν στο σχολείο 

αρνητικές και «μη-σχολικές» εμπειρίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

δυσμενώς την πορεία του παιδιού. Ως εκ τούτου, προς όφελος του σχολείου, είναι 

απαραίτητο να δημιουργηθεί μια καλή σχέση με τις οικογένειες, πράγμα που σημαίνει ότι 

θα μοιραζόμαστε τον προγραμματισμό μας για τα παιδιά, δημιουργώντας συμμαχίες και 

έχοντας πάντα μια μη επικριτική στάση απέναντι στους γονείς, διατηρώντας έτσι τον 

δίαυλο επικοινωνίας με τις οικογένειες ανοιχτό» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 30). Στην 

Ελλάδα, η συνεργασία θεωρείται επίσης ζωτικής σημασίας για την προώθηση του 

σεβασμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Η οικογένεια και η συνεργασία στο 

σχολείο είναι καθοριστική για την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων· αλλιώς τα παιδιά αντιμετωπίζονται αθέμιτα και στερούνται των 

δικαιωμάτων τους» (Ιταλική Έκθεση, σ. 11). «Η υποδοχή της οικογένειας είναι μία από 

τις προϋποθέσεις του έργου. Αυτή την παιδαγωγική ακολουθούμε με τα παιδιά» 

(Γαλλική Έκθεση, σελ. 48). Είναι σαφές ότι όλες οι συμμετέχουσες χώρες – με μικρές 

παρεκκλίσεις στις εκθέσεις τους – θεωρούν ότι η συνεργασία μεταξύ των οικογενειών 

και των εκπαιδευτικών είναι πρωτεύουσα στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών. 

Η Ελλάδα κάνει πραγματικά μια εύστοχη παρατήρηση εδώ: «Η συνεργασία μεταξύ 

οικογένειας και σχολείου είναι απαραίτητη στη διδασκαλία των νέων μαθητών όσον 
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αφορά στον σεβασμό και την αξία της διαφορετικότητας κατά την προετοιμασία τους να 

γίνουν πολίτες» (Ελληνική Έκθεση, σελ. 16). 

Στην Ισπανία, οι ανησυχίες των μαθητών γίνονται σεβαστές, μπορούν να εκφράζονται 

ελεύθερα και, αντίστοιχα, να ακούγονται με σεβασμό ενώ οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν 

τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή και τις σχολικές δραστηριότητες. 

Επίσης, μαθαίνουν να είναι δημοκρατικοί πολίτες με κοινές αξίες: «εδώ, προσπαθούμε 

να βοηθήσουμε τα παιδιά με γνώμονα τον σεβασμό, να μπορούν να είναι ελεύθερα να 

εκφραστούν ανά πάσα στιγμή, να μαθαίνουν να σέβονται το ένα το άλλο» (Ισπανική 

Έκθεση, FG7, σ.6). Στην Ιταλία, υπογραμμίζεται επίσης ότι ο τύπος της σχέσης που 

έχει δημιουργηθεί με τους μαθητές, διευκολύνει τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς: 

«Ακούω όλα αυτά που προέρχονται από τα παιδιά, χωρίς να υπάρχει καμία ιεραρχία 

προτιμήσεων. Αυτό που πρέπει να καθιερωθεί, πέραν των προτιμήσεων, είναι μια 

σχέση βαθιάς εμπιστοσύνης μεταξύ του δασκάλου και του παιδιού. Όταν το παιδί 

καταλάβει ότι εισακούεται, ακόμα και σε μικρές, συγκεκριμένες προτιμήσεις του, στη 

συνέχεια σιγά σιγά μαθαίνει να συνεργάζεται με τον δάσκαλό, και πρέπει να εργαστούμε 

στενά με τα παιδιά, ακόμη και με κόστος της προσωπικής αμφισβήτησης, επειδή είναι 

πιθανό ότι, στη σχέση ενήλικα-παιδιού, ο ενήλικας έχει πάντα κάτι να χάσει» (Ιταλική 

Έκθεση, σελ. 33). 

Ο σεβασμός προς τους μαθητές αντικατοπτρίζεται και στο πρόγραμμα σπουδών. 

Μπορεί να γίνει μέρος και στόχος του προγράμματος σπουδών μέσω ευέλικτων, 

δυναμικών δραστηριοτήτων ή λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των μαθητών, των 

αναγκών τους, των ζωτικών τους εμπειριών στο πλαίσιο της ζωής τους. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν την ευημερία των 

μαθητών παρέχοντάς τους μια σειρά εργαλείων, δεξιοτήτων, αξιών, γνώσεων, και 

συναισθημάτων, κλπ. Οι καθηγητές προσπαθούν, ανά πάσα στιγμή, να προσαρμόζουν 

το περιβάλλον στις ανάγκες των μαθητών. Αυτή η πραγματικότητα αποδεικνύεται στις 

εκθέσεις που εκπόνησαν η Ιταλία και η Ισπανία:  

«Μερικές φορές προσεγγίζουμε την τάξη μας με ένα καλά καθορισμένο πρόγραμμα, με 

έναν στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, αλλά τότε συνειδητοποιούμε ότι ένα παιδί έχει την 

ανάγκη να μιλήσει, ή έχει συμβεί μια διαμάχη ανάμεσα στα παιδιά και έτσι, είναι 

απαραίτητο να αλλάξουμε αυτό που είναι προγραμματισμένο για εκείνη την ημέρα. 

Πρέπει να παραμερίσουμε το άγχος μας, να μειώσουμε τους στόχους μας και να 

αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στο να ακούσουμε τα παιδιά. Ωστόσο, το αίσθημα ότι 
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δεν παρέχεις αρκετή μάθηση και φροντίδα κάποιες φορές παραμένει.» (Ιταλική Έκθεση, 

σελ. 30). 

«Έχω παρατηρήσει ότι το πρόγραμμα σπουδών που παρέχουμε σήμερα είναι αυτό που 

χρειαζόμαστε· προσαρμόζεται στην πραγματικότητα αυτού του συγκεκριμένου πλαισίου, 

των συγκεκριμένων παιδιών, αναστοχαζόμαστε τις ζωτικές τους εμπειρίες γιατί μέσα από 

αυτές τις εμπειρίες αντλούμε τα στοιχεία πάνω στα οποία εργαζόμαστε κατά τη διάρκεια 

της ημέρας. Ξεκινάμε από αυτή τη ζωτική εμπειρία, την μοιραζόμαστε και έτσι 

παρέχουμε εργαλεία για να την αναδείξουμε, εντός της ομάδας» (Ισπανική Έκθεση, 

GF8, σ. 5). 

Η ισπανική έκθεση υπογραμμίζει ότι ο προγραμματισμός είναι ιδιαίτερα ευέλικτος, ιδίως 

σε τομείς κοινωνικού κινδύνου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να 

προσφέρουν στην ανάπτυξη ατόμων που εκφράζουν τα συναισθήματά τους, 

σκέφτονται, αντανακλούν ή συμμετέχουν με ίδια κριτήρια. Έτσι, στην Ιταλία και την 

Ισπανία, οι μεθοδολογίες που υιοθετούνται, σε κάθε περίπτωση, προσπαθούν να 

διατηρήσουν ένα είδος ισορροπίας μεταξύ των ενδιαφερόντων του μαθητή, του 

εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάστηκε από το σχολείο και την ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη των μαθητών. Εκπαιδευτικοί από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία 

δηλώνουν ότι το η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο 

εργάζονται στο συναισθηματικό κομμάτι καθώς και στο πρόγραμμα σπουδών αλλά 

επίσης και στον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι προτεινόμενοι στόχοι. Γι’ αυτό 

τον λόγο λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τις διαδικασίες και τις 

δραστηριότητες: «[...] δουλεύουμε πολύ κάνοντας πρότζεκτ, προσπαθούμε να 

χρησιμοποιήσουμε έναν μη θεσμοθετημένο τρόπο· προσπαθούμε να τα δουλεύουμε όχι 

όλο τον χρόνο, αλλά ένα ανά εξάμηνο. Την δεύτερη χρονιά, οι εκπαιδευτικοί 

προσπαθούν να κάνουν περισσότερα, τουλάχιστον δύο ανά εξάμηνο, έτσι ώστε να 

έχουμε όλο και περισσότερα πρότζεκτ κάθε χρόνο. Τα τροποποιούμε, τα αλλάζουμε και, 

στην πραγματικότητα, επενδύουμε πολύ χρόνο στην εκπαίδευση» (Ισπανική Έκθεση, 

FG8, σελ. 6). «Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι ο χρόνος που αφιερώνεται 

στην ενεργητική ακρόαση, είναι εξίσου σημαντικός για να εξασφαλιστούν τα μαθησιακά 

οφέλη. Λένε ότι οι σχολικές δραστηριότητες «ρέουν» πολύ πιο άνετα αν, πριν από το 

άνοιγμα των βιβλίων ή του φορητού υπολογιστή, οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν χρόνο για 

την επίλυση μικρών συγκρούσεων ή για να ακούσουν τις ανάγκες των μαθητών τους. 

Όλοι οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αφιερώνουν, στο καθημερινό έργο τους στο 
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σχολείο, συγκεκριμένες στιγμές  στην ενεργητική ακρόαση» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 31). 

Αυτή η μεθοδολογία επιτρέπει την προώθηση της αυτονομίας και της ευημερίας των 

μαθητών. Οι δάσκαλοι προσπαθούν πάντοτε να δράττονται κάθε ευκαιρίας να 

παρακινήσουν και να προκαλέσουν συναισθήματα στους μαθητές τους έτσι ώστε να 

εργαστούν στοχοκεντρικά και να ξεκινήσουν τη διαδικασία της ενεργητικής ακρόασης. Η 

ιταλική έκθεση αναφέρει: «Μερικές φορές πηγαίνω στην τάξη μου σκεπτόμενος να κάνω 

γραμματική; Αντίθετα, αρχίζω το μάθημά μου με το να ακούω τι έχουν να μου πουν οι 

μαθητές μου: στην αρχή, το έκανα με απλό τρόπο και χρειαζόμουν ακόμη και σαράντα 

πέντε λεπτά κάθε πρωί, αλλά δεν έχει σημασία πόσος χρόνος χρειάζεται: θέλω να 

ακούσω κάθε έναν ξεχωριστά» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 31). 

Η ενεργητική ακρόαση έχει γίνει ένα βασικό στοιχείο της συναισθηματικής 

δραστηριότητας, όπως αντανακλάται στις εκθέσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της 

Ιταλίας. Υπάρχουν, ωστόσο, στιγμές που μια τέτοια ενεργητική ακρόαση καθίσταται 

αδύνατη, παρόλη την προσπάθεια των μαθητών, διότι εξαρτάται από ύλη που πρέπει 

να καλυφθεί στην τάξη ή από τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τάξη. Έτσι, οι δάσκαλοι 

έρχονται μπροστά σε ένα δίλημμα, διότι, από τη μια πλευρά, οφείλουν να σέβονται τις 

ανησυχίες των μαθητών τους και, από την άλλη πλευρά, οφείλουν να ολοκληρώσουν 

και να ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών: «Προσπαθούμε, αλλά αυτό που 

συμβαίνει είναι ότι δεν μπορούμε πάντα να εστιάσουμε την προσοχή μας στο παιδί· 

νομίζω είναι εύκολο να ξεκινήσουμε με κάποιο πρότζεκτ που άπτεται των 

ενδιαφερόντων ενός παιδιού ή ολόκληρης της τάξης στην Προσχολική Εκπαίδευση. 

Στην Πρωτοβάθμια, είναι επίσης εφικτό αλλά, είναι και συνάμα περίπλοκο. Γιατί; Διότι, 

νομίζω ότι, έρχεται σε σύγκρουση με το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. 

Όταν υλοποιείς το περιεχόμενο του προγράμματος εστιάζεις μόνο εκεί [...] μπορείς 

μερικές φορές να το συνδυάσεις, αλλά είναι πολύπλοκο να κάνεις και τα δύο 

ταυτόχρονα» (Ισπανική Έκθεση, FG7, σελ. 1). «Η τάξη είναι ο πυρήνας του μαθήματος 

και πρέπει να είμαι αρκετά ευέλικτη για να ικανοποιήσω τις ανάγκες και τις προσδοκίες 

όλων των μαθητών. Το πρόβλημα είναι ότι, μερικές φορές, τα αιτήματα των μαθητών 

υπερσκελίζουν το συλλογικό συμφέρον της τάξης» (Έκθεση Φλωρεντίας, σελ. 32). 

Οι Έλληνες και οι Ισπανοί δάσκαλοι αισθάνονται πίεση στο Δημοτικό λόγω του όγκου 

που πρέπει να διδάξουν στους μαθητές τους, καθότι αυτό επιτάσσει ο νόμος. Η 

απόφαση να συνταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών και ταυτόχρονα να 

παρακολουθούν τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους σημαίνει αναδιοργάνωση του 
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περιεχομένου διδασκαλίας, την υλοποίηση ενός πρότζεκτ που να καλύπτει όλους τους 

μαθητές, και, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, την αναδιοργάνωση του χρόνου και 

χώρου εργασίας στην τάξη. Αυτή η τελευταία διάσταση υπογραμμίζεται επίσης στην 

ιταλική έκθεση: «Είναι, λοιπόν, θέμα σωστής διαχείρισης της τάξης με τέτοιο τρόπο 

ώστε να δίνεται στους μαθητές η ευκαιρία να βρουν τον προσωπικό τους χρόνο και να 

παραμείνουν μόνοι τους ή σε μικρές ομάδες, «ξεφεύγοντας» από τον συνεχή και άμεσο 

έλεγχο των εκπαιδευτικών» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 30).  

Σύμφωνα με τους ισπανούς εκπαιδευτικούς, η προσπάθεια αυτή δεν επηρεάζει μόνο 

τους δασκάλους, αλλά και τους μαθητές: «Ο νέος νόμος για την ποιοτική εκπαίδευση 

διεύρυνε το επίπεδο του προγράμματος σπουδών· όταν προσπαθείς να αναπτύξεις 

ταυτόχρονα τις δεξιότητες και τις ικανότητες των παιδιών, έχοντας κατά νου το 

περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, προσπαθείς, όπως είπατε, να προσαρμόσεις 

τα ενδιαφέροντα του παιδιά στο προκαθορισμένο περιεχόμενο του προγράμματος, και 

αυτό είναι πολύ πιο περίπλοκο διότι όχι μόνο εξαρτάται μόνο από την πρόθεσή μας να 

το φέρουμε εις πέρας, αλλά εξαρτάται και την προθυμία του συνόλου να το υλοποιήσει, 

και αυτό είναι εξαιρετικά περίπλοκο» (Ισπανική Έκθεση, FG7, σελ. 1). 

Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τροποποιηθεί και υπογραμμίζεται στις εκθέσεις 

της Ελλάδας και της Ισπανίας.  Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται χρόνο για να αναπτύξουν 

τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους καθώς αυτές είναι πολύ χρήσιμες στην καθημερινή 

ζωή των παιδιών. Έτσι, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών πρέπει, με 

κάποιον τρόπο, να παραμεριστεί. Η ελληνική έκθεση τονίζει επίσης τη σημασία της 

ύπαρξης περισσότερου χρόνου έτσι ώστε οι μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα και να 

πειραματιστούν με άλλες δραστηριότητες: «Οι δάσκαλοι πρέπει να δώσουν χρόνο και 

ευκαιρίες στους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα και χωρίς κριτική, εναλλακτικές λύσεις 

και νέες κατευθύνσεις για την κατανόηση και επίλυση των προβλημάτων τους. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν ότι η συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών 

είναι πιο σημαντική από την γνωστική.» (Ελληνική Έκθεση, σ. 11). 

Το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται σε ένα σχολείο συνδέεται άμεσα με την 

εργασιακές συνθήκες. Στην Ισπανία, τα σχολεία χρειάζονται περισσότερους 

ανθρώπινους πόρους για να παρακολουθήσουν τις ανάγκες των μαθητών και να 

δημιουργήσουν ένα κλίμα όπου ο ευνοείται ο διάλογος, η ενεργητική ακρόαση και ο 

προβληματισμός· όλα παίζουν τον ρόλο τους. Η ισορροπία στην εκπαίδευση ως 

πρωταρχική λειτουργία στα σχολεία και η επιδίωξη των κανόνων για την διευκόλυνση 
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αυτής της λειτουργίας και της οργάνωσης του σχολείου είναι πολύ περίπλοκη, αλλά 

ζωτικής σημασίας. Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την πρόβλεψη διαλόγου μεταξύ 

των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας: «οι κανόνες πρέπει να τηρούνται, 

υπάρχουν επίσης κανόνες μέσα στην τάξη, τα παιδιά χρησιμοποιούν τα χέρια τους για 

να αγγίξουν, για να ανακαλύψουν τι είναι δικό τους, βλέπετε, έτσι, μπορούν να μάθουν» 

(Ισπανική Έκθεση, FG8, σελ. 15). «[...] Αυτά τα πρότυπα μπορούν να συμφωνηθούν 

από κοινού, [...] μιλήσαμε για τους κανόνες, το είδαν στην πράξη, κατόπιν συζητήσαμε 

ποιους από αυτούς θα χρησιμοποιούσαμε στην τάξη μας» (Ισπανική Έκθεση, FG7, σελ. 

7). 

Προσπαθούμε, [σ.μ. οι δάσκαλοι], σε αυτό το συγκρότημα σχολείων, να συμμετέχουμε 

από κοινού με όλους τους μαθητές έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει κάθε 

μέρα μέσα στην τάξη, τον τρόπο που εκφράζονται και γιατί έχει σημασία: «Οι κανόνες 

πρέπει να προέρχονται από μια διαδικασία προβληματισμού και ανταλλαγής ιδεών. 

Όσον αφορά στους δασκάλους, οι κανόνες δεν επιβάλλονται εξαρχής, αλλά, 

προκύπτουν από την συνειδητοποίηση του καθενός [σ.μ. μαθητή] για τις ανάγκες του, 

και από την από την ανάγκη να μην υπάρξει σωματική βλάβη» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 

33). 

Στην Ιταλία, οι κοινές προδιαγραφές μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών τίθενται προς 

διαπραγμάτευση όταν αφορά την ευημερία των μαθητών ή άλλων και όταν τίθεται σε 

κίνδυνο το ανοικτό και δημοκρατικό κλίμα που επικρατεί στο σχολείο: «Σύμφωνα με 

τους συμμετέχοντες, οι κανόνες που διέπουν την δεν είναι διαπραγματεύσιμοι. 

Επιπλέον, ούτε η συμπεριφορά ενός παιδιού είναι διαπραγματεύσιμη και αποδεκτή όταν 

επηρεάζει αρνητικά την ευημερία των συμμαθητών του. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επισημαίνεται ότι η μη συμμόρφωση με τους κανόνες μπορεί 

να αποτρέψει την εύρυθμη υλοποίηση τους προγράμματος διδασκαλίας· ορισμένοι 

δάσκαλοι φοβούνται ότι η χρήση ενός πιο προσιτού και με δημοκρατικό στυλ πλαισίου, 

μπορεί να κάνει τη διαχείριση της τάξης δύσκολη» (Ιταλική Έκθεση, σελ. 33). 

Ωστόσο, οι δάσκαλοι προσπαθούν, ανά πάσα στιγμή, να βρουν εναλλακτικές λύσεις για 

τη βελτίωση του περιβάλλοντος και του κλίματος μέσα στην τάξη. Στην Ελλάδα, οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να κατανοήσουν τους λόγους που ωθούν τους μαθητές να 

συμπεριφέρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο: «Οι εκπαιδευτικοί συχνά δυσκολεύονται 

να ελέγξουν τους άτακτους μαθητές, αλλά αν αναγνωρίσεις τους λόγους αυτής της 
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συμπεριφοράς, ο χειρισμός τέτοιων καταστάσεων είναι συχνά απλός, αποφεύγοντας 

έτσι τις αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις. Εξηγώντας σωστά τους κανόνες 

εξαρχής και εντοπίζοντας συμπεριφορές που αναζητούν την προσοχή σου, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να υιοθετήσει μια προσέγγιση που αποτρέπει την πλειονότητα των 

ενοχλητικών συμπεριφορών μέσα στην τάξη. Όλοι οι δάσκαλοι θα έρθουν αντιμέτωποι 

με παρεκκλίνουσες συμπεριφορές αλλά μια στοχευμένη, εμπεριστατωμένη προσέγγιση 

θα ελαχιστοποιήσει αυτές τις συμπεριφορές και θα προωθήσει ένα καλύτερο μαθησιακό 

περιβάλλον για όλους τους μαθητές μέσα στην τάξη.» (Ελληνική Έκθεση, σ.15). 

Στην Ισπανία, όταν δημιουργείται μια σύγκρουση, αντιμετωπίζεται με φυσιολογικό 

τρόπο ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να προβληματιστούν με ηρεμία για το τι 

συνέβη και βρουν τρόπο αντιμετώπισης. Όλα εξαρτώνται από τη στιγμή, από τα άτομα 

που εμπλέκονται. Για να διευκολυνθεί η κατάσταση, χρειάζεται ηρεμία, χαλάρωση και 

ένα ανοιχτό κλίμα και η βοήθεια ενός δασκάλου που δείχνει κατανόηση. Ο δάσκαλος 

προσπαθεί να διαμεσολαβήσει στη σύγκρουση και να βρει κατάλληλες στρατηγικές για 

τη διαχείριση, τον έλεγχο και να επίλυση της σύγκρουσης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

κατανοεί αρκετά όλους τους μαθητές, διότι, διαφορετικά, δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

καμία λύση: «είναι αλήθεια ότι αισθανόμαστε περισσότερη κατανόηση για ορισμένους 

μαθητές και λιγότερη για άλλους, για παράδειγμα, μερικές φορές, είναι πολύ ζωηρά και 

άλλες φορές μπορείς να συζητήσεις μαζί τους, ξέρεις πώς να τους ηρεμήσεις· πέρυσι, 

είχαμε μια δύσκολη περίπτωση ενός μαθητή που ήταν πραγματικά βάρβαρος με τους 

συμμαθητές του· ήταν ο ψηλότερος από όλους και ένιωθες πως μπορεί, ανά πάσα 

στιγμή, να σου ρίξει μπουνιές. Είχα καλή σχέση μαζί του, μπορέσαμε να το δουλέψουμε 

και στο τέλος χαλάρωσε. Πιστεύω, λοιπόν, ότι οι δάσκαλοι μπορούν να το επιτύχουν 

αυτό σε τέτοιες καταστάσεις. Με αυτό το παιδί έγινε.» (Ισπανική Έκθεση, FG7, σελ. 17). 

Συνοψίζοντας, οι κανόνες δημιουργούνται για να φτιάξουν το κατάλληλο πλαίσιο για την 

ανάπτυξη του γνωστικού και συναισθηματικού μέρους των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών αλλά και για την αυτόματη ρύθμιση της έκφρασης των συναισθημάτων. 

Σύμφωνα με τους ισπανούς δασκάλους, δεν υπάρχει μοναδικός τρόπος για το πώς 

εκφράζουν τα παιδιά τα συναισθήματα τους. Η πλειοψηφία των δασκάλων θεωρεί ότι οι 

μαθητές είναι ελεύθεροι, εκφράζουν ελεύθερα πώς αισθάνονται και εκφωνούν τα 

προβλήματά τους επειδή δεν έχουν κανένα τρόπο να αυτοελέγχουν τα συναισθήματά 

τους. Τότε, είναι πιο αυθόρμητα και εκφραστικά: «είναι αυθόρμητα και εκφραστικά, και, 

ως εκ τούτου, καθαρότερα, δεν κρύβονται, δεν χρησιμοποιούν θυμό για να κρύψουν το 
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αληθινό τους συναίσθημα ή δεν αδιαφορούν. Όταν αισθάνονται θυμό, το εκφράζουν. 

Εμείς [σ.μ. οι ενήλικες] είμαστε πολυσχιδείς και, πολιτιστικά, έχουμε δημιουργήσει ένα 

πλαίσιο που μας κάνει διαφορετικούς από τα παιδιά» (Ισπανική Έκθεση, FG8, σελ. 24). 

Οι ενήλικες έχουν μάθει να ελέγχουν, να διοχετεύουν τα συναισθήματά τους και να τα 

κοινωνούν· δεν θα εκφραστούν με τον ίδιο τρόπο που εκφράζονται τα παιδιά επειδή 

θεωρούν ότι δεν είναι πολιτικά ορθό να δείξει κάποιος θλίψη, ευτυχία, ή θυμό. Αν και τα 

συναισθήματά είναι ίδια, το τρόπος που τα εκφράζουμε και τα προσλαμβάνουμε είναι 

διαφορετικός. (Ισπανική Έκθεση, σελ. 19). 

Στην Ιταλία, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να μάθουν στους μαθητές τους πώς να 

εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και να ανακαλύψουν 

όχι μόνο τις δικές τους ανάγκες τους αλλά και αυτές των άλλων: 

«Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί στα παιδιά η 

ικανότητα να αναγνωρίσουν τις ανάγκες των άλλων αλλά και να εκφράσουν τις δικές 

τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν είναι εύκολο για όλα τα παιδιά να εκφράσουν αυτό που 

πραγματικά επιθυμούν, οι δάσκαλοι προσπαθούν να τα διευκολύνουν, μέσω της 

υλοποίησης ενός κοινού πρότζεκτ» (Έκθεση Φλωρεντίας, σελ. 34). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σήμερα, το σχολείο αναλαμβάνει πολλές λειτουργίες, αν και ο κύριος στόχος του είναι 

να παρέχει σε όλους μαθητές εκπαίδευση, να τους βοηθήσει να εξελιχθούν 

ολοκληρωμένα σε προσωπικό, συναισθηματικό επίπεδο, να τους βοηθήσει να γίνουν 

αυτόνομοι και να αποκτήσουν κριτήρια για τις αποφάσεις τους, να δημιουργήσουν 

σχέσεις, να συνυπάρξουν και να δημιουργήσουν μια προσωπική και κοινωνική 

ταυτότητα. Ωστόσο, το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει αποφασιστικά τον 

προσανατολισμό και τον τρόπο ανάπτυξης της διαδικασίας μάθησης-εμπειρίας. Ο 

τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτάται από τους 

μαθητές, τις ανάγκες τους, τις δυνατότητές τους, την επιρροή των οικογενειών τους, 

από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών αλλά και από τις κοινωνικές και 

πολιτιστικές συνθήκες.  

Από την άλλη, είναι σημαντικό για όλους να γνωρίζουν ότι υπάρχουν δικαιώματα αλλά 

και υποχρεώσεις: οι μαθητές πρέπει να εκπαιδευτούν τόσο για να διεκδικήσουν τα 

δικαιώματά τους όσο και για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να ακούν τα παιδιά, να παρακολουθούν τις ανάγκες τους, με γνώμονα τον 

σεβασμό και την ευημερία των άλλων. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία και η 

επικοινωνία της οικογένειας με το σχολείο είναι απαραίτητες για την προώθηση του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα, μια άλλη λειτουργία του σχολείου 

είναι να συμβάλει στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, παρατηρήσαμε σημαντικές διαφορές μεταξύ της 

κοινωνίας και των σχολικών μονάδων, δηλαδή, παρόλο που τα σχολεία ανήκουν στον 

ιστό μιας συγκεκριμένης κοινωνίας, διέπονται από διαφορετικούς κανόνες από αυτούς 

που έχει καθορίσει η κοινωνία. Το σχολείο είναι μια μικρο-κοινωνία με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά, επηρεασμένα πολλές φορές από όσους εμπλέκονται και έρχονται σε 

επαφή με αυτό, από τις αποφάσεις του προγράμματος σπουδών αλλά και τις 

μεθοδολογικές στρατηγικές. Κύριος λόγος πίσω από αυτό είναι ότι, πρόσφατα, έχουν 

εισαχθεί σημαντικές αλλαγές σχετικά με τον παράγοντα κοινωνικοποίησης και την 

ανθρώπινη αξιοποίηση. Υπάρχουν επίσης, μερικές σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

αγροτικών και αστικών περιοχών, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ υποβαθμισμένων 

ή εύρωστων περιοχών, δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Η Γαλλία θεωρεί πράγματι 

ότι είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε εκ νέου στο παιδί, που βρίσκεται στο κέντρο 
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της διαδικασίας, και θεωρούνται ως «βασιλιάδες» και αυτό καθιστά την συναισθηματική 

τους ανάπτυξη δύσκολη. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση της κατάστασης και τους απασχολεί· προσπαθούν να 

την αλλάξουν όσο το δυνατόν περισσότερο, λόγω της κατάρτισης που έχουν αλλά και 

επειδή είναι προσωπικά εμπλεκόμενοι στο έργο τους και στην επαγγελματική τους 

εξέλιξη. Οι Ισπανοί δάσκαλοι εκφράζουν ανησυχία επειδή μια από τις κύριες ελλείψεις 

του παρόντος εκπαιδευτικού συστήματος είναι η ανάπτυξη συναισθηματικών 

ικανοτήτων για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών, για τα ενδιαφέροντά τους, για 

τις απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Έτσι, κατά καιρούς, πρέπει να επικεντρώσουν την 

προσοχή τους και να μετριάσουν αυτές τις ελλείψεις για να παρακολουθήσουν τη 

συναισθηματική διάσταση του έργου τους. Η γαλλική έκθεση επισημαίνει ότι η 

παιδαγωγική και η μεθοδολογία σε σχέση με το ρόλο των εκπαιδευτικών πρέπει να 

είναι ειδική, εξελικτική και προσαρμοσμένη: 

• Η υποδοχή της οικογένειας και των παιδιών, και οι συναντήσεις τους είναι μία 

από τις συνθήκες του έργου. 

• Η παιδαγωγική πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα μεταξύ παιδιού και 

ενήλικα. 

• Η προετοιμασία της άφιξης και της υποδοχή τους είναι ένα κεντρικό ζήτημα. 

• Προφυλάσσοντας το παιδί σημαίνει προστασία της οικογένειας. 

• Στην αυτο-οργάνωση (αυτοδιοίκηση) μερικά παιδιά δεν μπορούν να 

«διαχειρίζονται ορθολογικά» μια τέτοια ροή συναισθημάτων και ευθύνης. 

• Ανάγκη ρύθμισης των παιδιών που είναι επηρεασμένα από την προτεινόμενη 

ελευθερία που παρέχεται από τον ενήλικα.  

Για να απαντηθούν αυτές οι ελλείψεις, και οι ευθύνες που αναλαμβάνουν οι 

εκπαιδευτικοί είναι αρκετά δύσκολο, όπως έχει αναφερθεί. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί 

γνωρίζουν ότι η κύρια λειτουργία τους δεν είναι η μετάδοση περιεχομένου, αλλά η 

καθοδήγηση, η βοήθεια και η υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής και της 

μαθησιακής διαδικασίας, η διοχέτευση και η διαχείριση των συναισθημάτων. Έτσι, 

ακούνε προσεκτικά τους μαθητές τους, προσπαθούν να κατανοήσουν τα ενδιαφέροντά 

τους, τις αξίες και τις αδυναμίες τους.  

Η κατάρτιση είναι βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των πολλών επαγγελματικών 

ευθυνών και την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές. Από το πρίσμα μιας 
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αντανακλαστικής διαδικασίας, η αλλαγή στάσης είναι αναγκαία, όπως υπογράμμισαν οι 

δάσκαλοι της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, για να βοηθήσει τη διαρκή 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Τα πιο σημαντικά θέματα, σύμφωνα με τους δασκάλους, 

ήταν τα εξής: να εμπλέξουν περισσότερο τους μαθητές, να επαναπροσδιορίσουν τις 

μεθοδολογικές στρατηγικές, να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους  

για να ανταποκριθούν στις συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών, να βελτιώσουν το 

μαθησιακό περιβάλλον, να προωθήσουν τη συμμετοχικότητα χρησιμοποιώντας άλλες 

στρατηγικές και να εμπλακούν σε μια πιο συνεργατική διδασκαλία. Με αυτή την έννοια 

είναι απαραίτητο να αλλάξει ο ρόλος του εκπαιδευτικού: να γίνει ένας αντανακλαστικός 

ενήλικας, ένας διαμεσολαβητής της εκπαιδευτικής σχέσης· αυτός που πρέπει να 

αποφασίσει συνειδητά πότε πρέπει να παρέμβει άμεσα ή απλώς να παρατηρεί τι 

συμβαίνει. Σημαντικός ρόλος του δασκάλου είναι να καθοδηγήσει τα παιδιά προς το 

σεβασμό των άλλων. Η πιο κοινή θέση των συμμετεχόντων είναι ότι ο δάσκαλος, ως 

«διαμεσολαβητής», δεν ενεργεί με την επιβολή σχέσεων, αλλά με την προώθηση της 

προσωπικής και κριτικής αντανακλαστικότητας των παιδιών, βοηθώντας τα να 

κατανοήσουν τους μηχανισμούς στους οποίους βασίζονται αυτές οι σχέσεις. 

Παρόλα αυτά, οι ιταλικές εκθέσεις υπογραμμίζουν ότι οι δάσκαλοι είναι κουρασμένοι 

γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το νέο ρόλο και σε όλες τις εκπαιδευτικές 

απαιτήσεις που έχουν διαμορφωθεί.  

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο η βασική όσο και η δια βίου εκπαίδευση αποδεικνύονται 

θεμελιώδεις, αν και στην Ισπανία, η βασική εκπαίδευση θεωρείται ανεπαρκής. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν από την Ισπανία και την Ιταλία, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκτήσουν μια εξειδικευμένη εκπαίδευση για να μπορέσουν 

να διδάσκουν τους μαθητές τους να διοχετεύουν σωστά τα συναισθήματά τους. Πρέπει 

να κατέχουν ειδικά εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Τα εκπαιδευτικά 

κέντρα στην Ισπανία είναι ο καλύτερος τρόπος να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι με 

συνεργατικό τρόπο και να συμπληρώσουν την κατάρτιση τους με την ανάπτυξη 

καινοτόμων έργων, όπως αναφέρει η ιταλική έκθεση.  

Στην πραγματικότητα, μπορούμε να πούμε, ότι η εκπαίδευση και η συμπεριφορά των 

δασκάλων είναι ριζικής σημασίας στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης όπως 

υπογραμμίζεται από τις εκθέσεις της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας.  
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Οι μαθητές είναι ενεργοί φορείς και πρωταγωνιστές της προσωπικής τους μάθησης και 

είναι πιο ευτυχισμένοι όταν τους υπολογίζουν και όταν εφαρμόζονται οι μεθοδολογίες 

που είναι συνταγμένες γι’ αυτούς· έτσι, λαμβάνουν ενεργό ρόλο. Για τους 

εκπαιδευτικούς, οι μαθητές είναι άτομα τα οποία σέβονται, αναγνωρίζουν τα 

ενδιαφέροντά τους, και τα οποία έχουν συναισθήματα που εκφράζονται με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. 

Όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών ηλικίας 0-10 ετών, μόνο η έκθεση της Ελλάδας 

δηλώνει, στην πραγματικότητα, ότι η συναισθηματική εκπαίδευση είναι ένα 

προγραμματισμένο και επιδιωκόμενο πλάνο, σύμφωνα με ένα επίσημο έγγραφο 

(Vasilejou, 2002). Ωστόσο, αυτό φαίνεται περιστασιακό και μη συστηματικό από μια 

ανεπίσημη άποψη. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία, δεν είναι ο δάσκαλος που 

αναλαμβάνει τη συναισθηματική εκπαίδευση του μαθητή αλλά ο ακαδημαϊκός, καθώς 

τα παιδιά μεγαλώνουν και περνούν σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες.  

Υπάρχουν επίσης διαφορές στην προσαρμογή του προγράμματος σπουδών με τα  

ενδιαφέροντα των παιδιών· η κατάσταση αυτή αναφέρεται ξεκάθαρα στην ισπανική και 

ελληνική έκθεση. Η Γαλλία υπογραμμίζει ότι, ορισμένες φορές, υπάρχει διαφορά μεταξύ 

των προτιμήσεων και της στάσης των οικογενειών με το πρόγραμμα σπουδών. Στην 

Ιταλία, αυτή η προσαρμογή επιτελείται μέσω των καθιερωμένων προγραμμάτων και 

την οργάνωση δραστηριοτήτων σε μικρότερες ομάδες. Όλες οι χώρες μοιράζονται τη 

σημασία της παρατήρησης μέσα στην τάξη ως ένα κρίσιμο εργαλείο που πρέπει να 

αξιοποιηθεί. 

Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να καταστεί ως ένα συνεχές πρότζεκτ, μια ευέλικτη 

πρόταση, ένα δυναμικό σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τις ζωτικές εμπειρίες των 

μαθητών και το πλαίσιο στο οποίο ζουν για την προώθηση της ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης και ευημερίας των ανθρώπων· να καταστεί ως ένα αναδυόμενο πρόγραμμα 

σπουδών. Αυτό σημαίνει να θέτουμε τους εαυτούς μας σε θέση να ξεπεράσουν το 

όραμα ενός έργου που επικεντρώνεται αποκλειστικά στην θετικιστική έννοια της 

μετάδοσης περιεχομένου, και να αντικατασταθεί με άλλα στοιχεία που αποδεικνύονται 

ζωτικής σημασίας για την προσωπική ανάπτυξη, όπως τα συναισθήματα, οι ικανότητες, 

οι αξίες, κλπ. Τα αποτελέσματα της γαλλικής έκθεσης δείχνουν ότι η δομή του 

προγράμματος σπουδών είναι ουσιώδης: ισχυρές αρχές και αξίες που στοχεύουν σε 

ένα πρόγραμμα και παρέχουν ένα πλαίσιο για την εκπαίδευση και την παιδαγωγική 

δράση, εμπνέοντας σωστές πρακτικές και αποδεικνύοντας ότι τα δικαιώματα είναι 
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συγκεκριμένα διαμορφωθέντα από τη συλλογική εργασία ενήλικων και παιδιών. 

Αναφορικά με την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, ορισμένοι παράγοντες που 

προσδιορίζονται στις έρευνες να έχουν άμεση επιρροή είναι: η αναλογία [σ.μ. 

μαθητών], η σημασία της εργασίας σε μικρές ομάδες με ευέλικτη δομή, η διαμόρφωση 

της ομάδας μέσα στην τάξη, η προώθηση και η διαχείριση της κινητικότητας του 

προσωπικού κατά την ανάθεση καθηκόντων και ρόλων ευθύνης, οι προσωπικοί πόροι, 

η κατάλληλη χωρική οργάνωση, το υπάρχον κλίμα και η επικοινωνία μέσα στην τάξη, οι 

κανόνες και η ρουτίνα που έχουν προκαθοριστεί και συμφωνηθεί με τα παιδιά και τις 

οικογένειές τους οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες των ανηλίκων, κυρίως κατά τα 

πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, η σημαντικότητα θετικής σχέσης μεταξύ συναδέλφων, 

στο εκπαιδευτικό και σχολικό περιβάλλον, που θα εντάσσει τις οικογένειες των 

μαθητών.  

Οι εκθέσεις της Ισπανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας υπογραμμίζουν τη δυσκολία να 

βασιστεί το πρόγραμμα σπουδών στις ανάγκες των παιδιών, καθώς κάτι τέτοιο θα 

ερχόταν σε σύγκρουση με τις άκαμπτες και οργανωτικές δομές των σχολείων. Η 

συναισθηματική εκπαίδευση των μαθητών αναφέρεται ως κύριο μέλημα απ’ όλους τους 

διακρατικούς εταίρους. Θεωρούν το σχολείο ως ένα ίδρυμα που οφείλει να δώσει 

απαντήσεις για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη το 

περιβάλλον [σ.μ. στο οποίο κινούνται και υπάρχουν τα παιδιά].  

Ωστόσο, ένα από τα κύρια ελλείμματα του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η 

υπάρχουσα έλλειψη προσοχής σχετικά με τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, 

ιδιαίτερα στο ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το πολιτισμικό στοιχείο επηρεάζει, 

συγκεκριμένα, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εντοπίζουν, νιώθουν και εκφράζουν 

τα συναισθήματά τους, είτε ως ενήλικες είτε ως παιδιά. Στην παρούσα μελέτη, 

παρατηρήσαμε πολλές ενδιαφέρουσες διαφορές για το πώς γίνεται αυτό και έχουμε 

καταλήξει ότι αυτά τα συναισθήματα είναι παρόμοια. Οι ενήλικες έχουν μάθει να 

αυτοελέγχουν και να αυτοδιαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, έτσι ώστε να είναι 

πολιτικά ορθά, ενώ τα παιδιά είναι πιο φυσικά, παρορμητικά, εκρηκτικά και ελεύθερα 

επειδή δεν έχουν ακόμα μάθει όλες τις απαραίτητες στρατηγικές του αυτοελέγχου, ή, 

ίσως, είναι ακόμα νεαρά και το κοινωνικό πλαίσιο δεν έχει επηρεάσει τις αντιλήψεις 

τους σε τέτοιο βαθμό, αντίθετα με τους ενήλικες. 
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Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία μοιράζονται τις ακόλουθες σημαντικές πτυχές για την 

ένταξη της συναισθηματικής εκπαίδευσης στα σχολεία: 

• Τα αισθήματα και τα συναισθήματα είναι θέμα αναγνώρισης και δικαιωμάτων. 

• Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο να ληφθούν υπόψη τα αισθήματα και τα 

συναισθήματα των παιδιών έτσι ώστε να δημιουργηθεί συναισθηματική 

ασφάλεια. 

• Ασφάλεια για το παιδί σημαίνει η επιλογή ενός υπεύθυνου ατόμου. 

• Τα παιδιά μπορούν να αποφασίσουν για τις επιθυμίες τους και τις ανάγκες τους. 

• Τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν τους δεσμούς τους με τους ενήλικες και με τα 

άλλα παιδιά. 

• Η αλλαγή του περιβάλλοντος πρέπει να σέβεται τις ανάγκες του παιδιού. 

• Τα συναισθήματα που μοιραζόμαστε γίνονται φορείς συνάντησης ενηλίκων και 

παιδιών. 

• Η δράση διυλίζεται μέσω συναισθημάτων που τα παιδιά και οι ενήλικες 

μοιράζονται, και οδηγεί στη συγκρότηση μιας αληθινής κοινότητας βασισμένη 

στην πολυμορφία. 

• Ύπαρξη ενεργητικής ακρόασης και διάλογου. 

Τα αποτελέσματα που παρουσίασε η Γαλλία, τα οποία είναι κοινά με αυτά των 

εκθέσεων της Ισπανίας και της Ιταλίας, τονίζουν τη σημασία του χρόνου μετάβασης, της 

προσοχής που δίνεται στα σύμβολα, τις τελετουργίες, τα ορόσημα και την προώθηση 

της ασφάλειας.  

Συνοψίζοντας, θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία της συναισθηματικής 

ασφάλειας ως γνώμονα για τη συναισθηματική δημοκρατία.  

Συμπερασματικά, τόσο το σχολείο όσο και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ξεχωρίζουν γιατί 

είναι προνομιούχοι εκπρόσωποι στην παροχή της κατάλληλης συναισθηματικής 

εκπαίδευσης των παιδιών, αν και, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχουν 

συγκεκριμένες συνθήκες. 
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