ΠΟΣΕ Η ΤΝΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ
Σελευταία γίνεται πολφσ λόγοσ για την αξία τησ ςυνεκπαίδευςησ και τα
αδιαμφιςβήτητα οφζλη τησ προσ όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ μαθητζσ.
Πότε, όμωσ, τα οφζλη τησ ςυνεκπαίδευςησ μποροφν να αξιοποιηθοφν ςτο ζπακρο;
1) Όταν καλλιεργείται το ομαδικό πνεφμα ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ. Δεν ζχουμε
μακθτζσ τυπικισ ανάπτυξθσ και μειονεκτοφντεσ μακθτζσ ΑΛΛΑ ζχουμε μακθτζσ!
Όλοι ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ με ςκοπό τθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ.
2) Όταν καλλιεργείται περιςςότερο το εμείσ παρά το εγώ ή το εςφ.
3) Όταν ο εκπαιδευτικόσ αποδζχεται το λάκοσ και καλλιεργεί (και όχι επιβάλλει!) το
ςωςτό και τον ορκό τρόπο ςκζψθσ και προςζγγιςθσ.
4) Όταν αποτρζπεται θ όποια διαςπαςτικι ι ανταγωνιςτικι ςυμπεριφορά μεταξφ των
μελϊν μιασ ομάδασ.
5) Όταν διαςφαλίηεται θ ςυνοχι τθσ ομάδασ ςε κάκε ςτάδιο τθσ διδαςκαλίασ.
6) Όταν δίδεται ζργο βάςει δυνατοτιτων και όχι βάςει ενόσ ςκλθροφ και άκαμπτου
προγράμματοσ.
7) Όταν ο εκπαιδευτικόσ δρα ωσ ςυντονιςτισ και όχι ωσ κριτισ ι ενίοτε και διαιτθτισ.
8) Όταν οι ομάδεσ εργαςίασ εμπλουτίηονται με ποικιλία ςυναιςκθμάτων, εικόνων,
εννοιϊν και το ςθμαντικότερο … βιωμάτων.
9) Όταν ο εκπαιδευτικόσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ με τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε
μακθτι κι ζχει ςεβαςμό ωσ προσ αυτζσ αλλά και τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ ι
επίλυςισ τουσ.
10) Όταν θ ομάδα αλλά και ο κακζνασ χωριςτά προςεγγίηεται ωσ ολότθτα. Στο ςθμείο
αυτό αξίηει να κυμθκοφμε ότι θ βαςικι αρχι τθσ μάκθςθσ είναι να «γεμίηει» τον
άνκρωπο ςε πολλαπλά επίπεδα (νοθτικό, λογικό, ςυγκινθςιακό, ςυμβολικό) και να
του δίνει χαρά και δφναμθ.
11) Όταν δίδεται ζμφαςθ ςτο κετικό ςτοιχείο του κάκε μακθτι. Όταν ο ςυγκεκριμζνοσ
μακθτισ αντί για ζνα ξερό «Μπράβο» κα ακοφςει ότι «Ευχαριςτικθκα πολφ από
τθν υπζροχθ ηωγραφιά ςου και κα ικελα να τθ δείξω ςε όλο το ςχολείο.», είναι
βζβαιο ότι κα ζχει πάρει το πιο ςπουδαίο μάκθμα τθσ ηωισ του. Τι κα πει αποδοχι
και εκτίμθςθ.

Αξίηει τον κόπο να αφιερώςουμε όλοι μασ λίγο από τον πολφτιμο ι και
μθδαμινό μασ χρόνο ςτο να ςκεφτοφμε πωσ οι μακθτζσ μασ κα «ανκίςουν»
μζςα ςτισ τάξεισ μασ και το ςθμαντικότερο όλων… Πώσ εμείσ οι ίδιοι κα τουσ
προςφζρουμε μια μοναδικι εμπειρία μάκθςθσ και αποδοχισ από το ευρφτερο
κοινωνικό ςφνολο.

