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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 

 

 

 
 

 

 

Μας αρέσει να δουλεύουμε σε διαδραστικές ομάδες επειδή μαθαίνουμε περισσότερα, επίσης 

επειδή ο χρόνος κυλάει πιο γρήγορα και επειδή σε μια τάξη εικοσιπέντε παιδιών η δασκάλα 

πρέπει να παρακολουθεί τον καθένα μας χωριστά…Αντίθετα, στις διαδραστικές ομάδες, 

καθώς είμαστε μόνο έξι σε ένα τραπέζι και βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αν προκύψει 

πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε στο λεπτό. Γινόμαστε καλύτεροι φίλοι, εμπιστευόμαστε 

περισσότερο ο ένας τον άλλον και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων στο προαύλιο, αν 

κάποιο παιδί , αγόρι ή κορίτσι, αισθάνεται μόνο του και δεν έχει κανέναν να παίξει, το 

φωνάζουμε και του λέμε να παίξει μαζί μας. Γιατί; Επειδή έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνησε 

αυτό το άτομο. (…) Περνάμε πολύ ωραία όταν δουλεύουμε σε διαδραστικές ομάδες επειδή 

μαθαίνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι στην κανονική τάξη.  

Ania, δεκάχρονη μαθήτρια που εξηγεί τις διαδραστικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (IG) 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι Διαδραστικές Ομάδες (IG) αποτελούν μία από τις Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις (SEA) 

που προβλέπονται στο ερευνητικό πρόγραμμα INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social 

cohesion in Europe from education (INCLUD-ED. Στρατηγικές για την ένταξη και την κοινωνική 

συνοχή στην Ευρώπη από την εκπαίδευση) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6ο πρόγραμμα πλαίσιο, 2006-

2011). Οι Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που υποστηρίζουν την εκπαίδευση των μαθητών που 

κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν το σχολείο, έχουν καθολικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν αποδειχθεί 

ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε πολύ διαφορετικά πλαίσια, οδηγώντας σε εκπαιδευτική επιτυχία.  

Χάρη στις Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που παρουσιάστηκαν σε δύο διεθνείς διασκέψεις στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ευρώπη βελτίωσαν τα 

επιτεύγματά τους, αποκτώντας περισσότερες δυνατότητες να συνεχίσουν επιτυχώς τη σχολική τους 

σταδιοδρομία. Ο κοινωνικός και πολιτικός αντίκτυπος του συγκεκριμένου έργου ήταν ο λόγος για τον 

οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συμπεριέλαβε στον κατάλογο των 10 κορυφαίων ερευνητικών 

προγραμμάτων με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα INCLUD-ED είναι το μόνο 

πρόγραμμα από τις κοινωνικοοικονομικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες που επιλέχτηκε στον 

κατάλογο1.     

Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι Διαδραστικές Ομάδες έχει ως σημείο εκκίνησης  την 

εκτεταμένη επιστημονική βιβλιογραφία που περιγράφει τον αρνητικό αντίκτυπο της ομαδοποίησης 

βάσει ικανοτήτων στην εκπαίδευση των μαθητών, τις προσδοκίες και την αυτοεκτίμηση, τη 

δυνατότητα μάθησης από τους συμμαθητές και εκτείνεται σε ομάδες με μεγαλύτερες ικανότητες, ειδικά 

για τους ευάλωτους μαθητές, περιλαμβάνοντας  την ανάγκη πολλαπλασιασμού και 

διαφοροποίησης των αλληλεπιδράσεων στις οποίες εκτίθενται οι μαθητές. Σύμφωνα με 

διαφορετικές προσεγγίσεις των επιστημών της μάθησης, οι Διαδραστικές Ομάδες αξιοποιούν και 

αυξάνουν την ποσότητα και την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων όλων των μαθητών μέσω μιας 

διαλογικής προσέγγισης της μάθησης. Η θεωρία της διαλογικής διδασκαλίας1 υποστηρίζει ότι οι 

μαθητές κατανοούν σε βάθος το θέμα συμμετέχοντας σε διαδικασίες προσωπικού και κοινωνικού 

μετασχηματισμού μέσω διαλογικής διαδικασίας που είναι ισότιμη, αναγνωρίζει και αξιοποιεί την 

πολιτισμική νοημοσύνη κάθε ατόμου, επιδιώκει τον μετασχηματισμό, ενισχύει την ουσιαστική διάσταση 

του διαλόγου, βασίζεται στην αλληλεγγύη, ενεργεί ως πηγή δημιουργίας νοήματος και προάγει την ίση 

αξία διαφορετικών υποβάθρων. Έτσι, οι Διαδραστικές Ομάδες επιτυγχάνουν τη συμμετοχή όλων 

εκείνων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη μάθηση και την ανάπτυξη των μαθητών, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των συγγενών, των φίλων, των γειτόνων, των μελών 

ενώσεων και οργανισμών γειτονιάς, καθώς και των τοπικών εθελοντών.  

Οι Διαδραστικές Ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητη πρακτική, αλλά 

εφαρμόζονται επίσης στα σχολεία ως «Κοινότητες Μάθησης», μαζί με άλλες Επιτυχημένες 

Εκπαιδευτικές Δράσεις, όπως οι λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις και η 

Οικογενειακή Εκπαίδευση. Οι «Κοινότητες Μάθησης» είναι ένα πρόγραμμα που βασίζεται σε 

μια ολόκληρη σχολική παρέμβαση, για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 

σχολείου και τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων και της κοινωνικής συνοχής. Ως 

αποτέλεσμα των βελτιώσεων που επιτεύχθηκαν στα συγκεκριμένα σχολεία, η Ευρωπαϊκή 

                                                 

1 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 
Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
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Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης πρότειναν τον χαρακτηρισμό των σχολείων ως 

«κοινοτήτων μάθησης» για τον περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τη 

βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων2.  

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ; 

Οι Διαδραστικές Ομάδες αποτελούν μια μικρή επιμέρους ομάδα μαθητών σε μια τάξη σε 

μικρές ετερογενείς ομάδες, καθεμία από τις οποίες υποστηρίζεται από έναν ενήλικα. Καθεμία 

από αυτές τις ομάδες είναι οργανωμένη σε μια ομάδα τεσσάρων ή πέντε μαθητών που 

παρουσιάζει ετερογένεια όσον αφορά το επίπεδο ικανοτήτων, το φύλο, τον πολιτισμό, τη 

γλώσσα και την εθνικότητα. Δύο τύποι ενηλίκων συμμετέχουν στις διαδικασίες μάθησης 

στις Διαδραστικές Ομάδες: εκπαιδευτικοί και εθελοντές. Οι εθελοντές είναι συχνά μέλη της 

οικογένειας και της κοινότητας —συμπεριλαμβανομένων αναλφάβητων ατόμων ή ατόμων 

με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, πρώην μαθητών, εθελοντών φοιτητών από 

πανεπιστήμια και επίσης άλλων ενηλίκων από οργανώσεις της κοινότητας.  

Οι εκπαιδευτικοί περνούν από μια αρχική 

έντονη κατάρτιση στο πλαίσιο της οποίας 

μαθαίνουν για τις επιστημονικές βάσεις 

σχετικά με τις Διαδραστικές Ομάδες. Στην 

αρχική αυτή κατάρτιση καλούνται να 

συμμετάσχουν και οι εθελοντές. Οι 

εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την 

προετοιμασία όλων των δραστηριοτήτων που 

θα υλοποιηθούν στην τάξη και, πριν από κάθε 

μάθημα, εξηγούν σύντομα στους εθελοντές τη 

δραστηριότητα που θα υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη ομάδα. Παρά τη σημασία της, η 

σύντομη αυτή εισαγωγή δεν είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς ο ρόλος του εθελοντή είναι 

να δημιουργεί δυναμικές αλληλεπιδράσεις μάθησης υποστηρικτικού χαρακτήρα σε κάθε 

ομάδα και να καθοδηγεί τη δραστηριότητα, όχι να υποκαταστήσει τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Έτσι, οποιοδήποτε άτομο μπορεί να είναι εθελοντής.   

Οι δραστηριότητες στις ομάδες είναι σύντομες, περίπου 15 ή 20 λεπτά, και επικεντρώνονται 

στην ουσιαστική μάθηση. Μετά από την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας, όλοι οι μαθητές 

της ομάδας μεταβαίνουν στην επόμενη και συνεργάζονται με διαφορετικό ενήλικα. Το 

αποτέλεσμα αυτής της δυναμικής είναι ότι σε μιάμιση ώρα περίπου όλοι οι μαθητές και οι 

μαθήτριες της τάξης έχουν δουλέψει με τέσσερις διαφορετικές δραστηριότητες του 

προγράμματος σπουδών και έχουν αλληλεπιδράσει με τέσσερις διαφορετικούς ενήλικες 

πέραν των συμμαθητών τους από την ομάδα. Συνεπώς, οι Διαδραστικές Ομάδες αυξάνουν 

                                                 

2 Ανακοίνωση της Επιτροπής (Ιανουάριος 2011). Αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου: Μια 
βασική συμβολή στην ατζέντα «Ευρώπη 2020». 
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την ουσιαστική μάθηση, καθώς αυτός ο τρόπος εργασίας εγγυάται ότι όλοι οι μαθητές και οι 

μαθήτριες μαθαίνουν 4 φορές περισσότερο από ό,τι στην κανονική τάξη. Επιπλέον, ενισχύει 

το κίνητρο των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτές και βελτιώνει τη συνύπαρξη, γιατί η 

μάθηση βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης, παρά στον ανταγωνισμό, και όλα τα μέλη της 

ομάδας θα πρέπει να βοηθούν τους συμμαθητές τους να ολοκληρώσουν την εργασία (γιατί 

αυτό είναι προαπαιτούμενο για να μπορεί κανείς να μεταβεί στην επόμενη ομάδα).  

Στα σχολεία στα οποία υλοποιούνται Διαδραστικές Ομάδες, το περιεχόμενο του 

προγράμματος σπουδών δεν διαφέρει από των άλλων σχολείων, είναι το επίσημο, και οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πρότυπα που έχει εγκρίνει η κυβέρνηση. 

Ειδικότερα, παρόλο που οι Διαδραστικές Ομάδες μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε 

μάθημα, η ουσιαστική μάθηση στις γλωσσικές δεξιότητες και τα μαθηματικά είναι 

προτεραιότητα σε πολλά σχολεία. Οι Διαδραστικές Ομάδες, όπως και άλλες Επιτυχημένες 

Εκπαιδευτικές Δράσεις, είναι σχεδιασμένες να καταλύσουν το φαινόμενο «Matthew effect» 

της προσφοράς λιγότερων σε αυτούς που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες, καθώς 

φέρνουν την αριστεία σε όλους, ιδιαίτερα περιεχόμενο υψηλού επιπέδου για τα πιο 

μειονεκτούντα άτομα. Οι εκπαιδευτικοί αποφασίζουν πότε θα χρησιμοποιήσουν τις 

Διαδραστικές Ομάδες στην τάξη τους· και με τη χρήση τους δεν σημαίνει ότι σταματούν τις 

άλλες δραστηριότητες, όπως τις βασικές διαλέξεις για παράδειγμα. Επίσης, αποφασίζουν το 

είδος του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την εργασία. Οι εκπαιδευτικοί είναι 

επίσης υπεύθυνοι για την ορθή υλοποίηση των Διαδραστικών Ομάδων. 

Στα σχολεία που χρησιμοποιούν Διαδραστικές Ομάδες, οι αποφάσεις σχετικά με την 

υποστήριξη που χρειάζονται οι μαθητές λαμβάνονται με τις συνήθεις διαδικασίες και με τη 

συμμετοχή γονέων, εκπαιδευτικών, εθελοντών και μαθητών σε διαλογικές διαδικασίες 

αξιολόγησης και σε συμφωνίες σχετικά με τη μάθηση. Καθώς κάθε ενήλικας παρακολουθεί 

μόνο τέσσερις ή πέντε μαθητές και ο εκπαιδευτικός της τάξης επιβλέπει ολόκληρη τη 

δραστηριότητα, οι Διαδραστικές Ομάδες επιτρέπουν την πιο εξατομικευμένη αξιολόγηση 

των δυσκολιών και της υποστήριξης των μαθητών. Καθιστούν, επίσης, δυνατή τη 

διαθεσιμότητα ολοένα και περισσότερο διαφορετικών πηγών υποστήριξης: του 

εκπαιδευτικού, των εθελοντών και των συμμαθητών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις 

Διαδραστικές Ομάδες συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί υποστήριξης για να βοηθήσουν τους 

μαθητές με τις περισσότερες δυσκολίες. Οι ίδιοι αυτοί παράγοντες συμμετέχουν στην 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιτυχούς λειτουργίας των Διαδραστικών Ομάδων, 

έτσι, συχνά οι συνεδρίες των Διαδραστικών Ομάδων κλείνουν με έναν κοινό 

προβληματισμό για το τι έχουν μάθει οι μαθητές, τι πήγε καλά και ποια ήταν τα αδύναμα 

σημεία προς βελτίωση. Εκτός από τις εσωτερικές διαδικασίες, οι εκπαιδευτικοί και τα 

σχολεία που υλοποιούν Διαδραστικές Ομάδες χρησιμοποιούν τα τυπικά μέσα αξιολόγησης 

(π.χ. τυποποιημένα τεστ). Οι Διαδραστικές Ομάδες θα πρέπει να βοηθούν όλους τους 

μαθητές και τις μαθήτριες να περνούν επιτυχώς 

κάθε είδους τεστ. 

Η υλοποίηση Διαδραστικών Ομάδων δεν 

συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τα σχολεία 
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ούτε για τους μαθητές και τα σχολεία δεν λαμβάνουν πρόσθετη χρηματοδότηση για την 

υλοποίησή τους. Παρόλα αυτά, η εργασία σε Διαδραστικές Ομάδες κινητοποιεί πόρους που 

είναι ήδη διαθέσιμοι στην εκπαιδευτική κοινότητα, κυρίως μέλη της κοινότητας και τους 

ίδιους τους μαθητές, για να ενισχύσει τη μάθηση όλων των μαθητών. Καθώς οι 

Διαδραστικές Ομάδες αναπτύσσονται με τους ήδη διαθέσιμους πόρους, αποτελούν βιώσιμη 

εκπαιδευτική δράση.  

 

ΑΝΑΓΚΕΣ/ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΑΝ 

■ Φοίτηση και διατήρηση στην εκπαίδευση 

■ Μείωση προβλημάτων συμπεριφοράς 

■ Κίνητρο για μάθηση 

■ Συναισθηματική ευημερία των παιδιών, αλληλεγγύη και φιλία 

■ Μαθησιακά επιτεύγματα 

■ Πολυπολιτισμική συνύπαρξη 

■ Ενδυνάμωση μελών της οικογένειας και άλλων μελών της κοινότητας ως εκπαιδευτικών δρώντων 

■ Σχέση μαθητών-οικογενειών-σχολείου 

■ Συντονισμός σπιτιού-σχολείου για την εκπαίδευση των παιδιών 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Οι Διαδραστικές Ομάδες απευθύνονται σε οποιοδήποτε άτομο συμμετέχει σε σχολείο. Οι 

Διαδραστικές Ομάδες μπορούν να υλοποιηθούν σε σχολεία διαφόρων επιπέδων, 

συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης σχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, των δημοτικών, 

γυμνασίων και λυκείων, καθώς και των σχολικών κέντρων ενηλίκων (διά βίου μάθηση και/ή 

σχολεία δεύτερης ευκαιρίας). Τα σχολεία που υλοποιούν Διαδραστικές Ομάδες μπορεί να 

είναι δημόσια, ιδιωτικά, θρησκευτικά, μη θρησκευτικά, να βρίσκονται σε φτωχογειτονιές, 

σχολεία «μεσαίας τάξης» και γειτονιές ανώτερης τάξης. Παρότι απευθύνονται σε όλους τους 

μαθητές, οι Διαδραστικές Ομάδες ωφελούν ιδιαίτερα μαθητές από μειονεκτούντα 

κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, μειονοτικές ομάδες και μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες μάθησης.  

 

ΈΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Οι Διαδραστικές Ομάδες υλοποιούνται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους με τη 

συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών και των μαθητριών της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί, οι 

εθελοντές και οι ίδιοι οι μαθητές διασφαλίζουν ότι όλοι οι μαθητές λαμβάνουν το επίπεδο υποστήριξης 

που χρειάζονται με τον πολλαπλασιασμό των αλληλεπιδράσεων μάθησης στην τάξη και με τους πιο 

ικανούς συμμαθητές (άλλοι μαθητές με υψηλότερο επίπεδο ικανότητας) και με διάφορους ενήλικες 

(εκπαιδευτικούς και μη). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ορισμένα από τα κύρια επιτεύγματα3 των Διαδραστικών Ομάδων είναι: 1) Αύξηση της σχολικής 

επίδοσης (ποσοστά επίδοσης), 2) Συμμετοχή όλης της κοινότητας στη μαθησιακή διαδικασία και το 

σχολείο, 3) Μείωση των συστηματικών απουσιών και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, 4) 

Βελτίωση της συνύπαρξης, 5) Πιο αποδοτική χρήση των υφιστάμενων πόρων. Τα επιτεύγματα αυτά 

παρουσιάζονται χαρακτηριστικά στις περιπτώσεις συγκεκριμένων σχολείων. 

Το σχολείο Angel Guimerà βρίσκεται στο El Vendrell (Καταλονία, Ισπανία), συγκεκριμένα στη 

γειτονιά Puig, μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το σχολείο αυτό έχει γίνει 

κέντρο αναφοράς για την ενσωμάτωση όλων των μαθητών και μαθητριών, καθώς έχει 

μεγάλο ποσοστό μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεδομένα για τις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις δείχνουν αύξηση άνω των πέντε ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με μέτρηση 

τυποποιημένων τεστ, σε σχέση με την περίοδο πριν από την υλοποίηση των Διαδραστικών 

Ομάδων. 

 

Αποτελέσματα σε τυποποιημένα τεστ 

2008-2009 2011-2012 

7,8% πάνω από τον τοπικό μέσο 

όρο 

13% πάνω από τον τοπικό μέσο όρο 

 

Βελτίωση σε τυποποιημένα τεστ (μεταξύ 2008-2009 και 2011-2012). Πηγή: Πρόγραμμα INCLUD-ED. 

 

Το σχολείο Mare de Déu de Montserrat βρίσκεται στα περίχωρα της Terrassa (Ισπανία), μιας 

περιοχής που συγκεντρώνει οικογένειες με χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση και υψηλά 

ποσοστά ανεργίας και φτώχειας. Μεγάλος αριθμός μαθητών προέρχονται από το Μαρόκο, 

τη Λατινική Αμερική, ενώ ορισμένα παιδιά προέρχονται από την κοινότητα των Ρομά. Το εν 

λόγω σχολείο υλοποιεί Διαδραστικές Ομάδες από το σχολικό έτος 2001-2002. Δεδομένα 

μεταξύ του 2009 και του 2011 δείχνουν τη βελτίωση που επιτεύχθηκε στις γλωσσικές 

ικανότητες και τα μαθηματικά. Στην περίπτωση των γλωσσικών δεξιοτήτων, το ποσοστό 

μαθητών με υψηλές επιδόσεις αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου, ενώ το ποσοστό αυτών 

με χαμηλές επιδόσεις μειώθηκε. Η ίδια τάση παρατηρείται στις ικανότητες στα μαθηματικά. 

 

                                                 

3 Τα ποσοτικά δεδομένα που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν σχολεία που υλοποιούν αρκετές Επιτυχημένες 

Εκπαιδευτικές Δράσεις· ως εκ τούτου, δεν μπορεί να απομονωθεί ο αντίκτυπος των Διαδραστικών Ομάδων. Όσο 

πιο πολλές οι Επιτυχημένες Εκπαιδευτικές Δράσεις που υλοποιούνται, τόσο μεγαλύτερη η βελτίωση που 

επιτυγχάνουν τα σχολεία. 
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Ποσοστά βελτίωσης σε βασικές ικανότητες στη γλώσσα (μεταξύ του 2009 και του 2011). Έκτη τάξη. Πηγή: 

Πρόγραμμα INCLUD-ED. 

 

 

Βασικές ικανότητες στα μαθηματικά (μεταξύ του 2009 και του 2011). Έκτη τάξη. Πηγή: Πρόγραμμα INCLUD-ED. 

 

Το σχολείο La Paz βρίσκεται στη γειτονιά La Milagrosa, στα περίχωρα της πόλης Albacete (Ισπανία). 

Η γειτονιά περιλαμβάνει πολλές οικογένειες Ρομά με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, επισφαλείς 

συνθήκες διαβίωσης και υψηλά επίπεδα ανεργίας. Δεδομένα για τις επιδόσεις των μαθητών δείχνουν 

βελτίωση μεταξύ 1,1 και 2,3 βαθμολογικές μονάδες (πάνω από το 5) σε 6 τομείς της γλώσσας. 

 

Γλωσσικές ικανότητες. Τομείς που βελτιώθηκαν. Τέταρτο έτος. Πηγή: Πρόγραμμα INCLUD-ED. 

 

Επιπλέον, στο σχολείο La Paz, η αύξηση των σχολικών επιδόσεων συνοδεύτηκε από μείωση 

των συστηματικών απουσιών των μαθητών και αύξηση της εγγραφής μαθητών. Οι 

συστηματικές απουσίες για το σχολικό έτος 2006-2007 ήταν 30%, το 2007-2008 μειώθηκαν 
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στο 10% και το 2008-2009 σημειώθηκαν περιστασιακά. Αφού είχε παρατηρηθεί επί χρόνια 

μείωση στις εγγραφές μαθητών, από την υλοποίηση των Επιτυχημένων Εκπαιδευτικών 

Δράσεων (2005-2006) και μετά, συμπεριλαμβανομένων των Διαδραστικών Ομάδων, ο 

αριθμός εγγραφών παιδιών άρχισε να αυξάνεται. 

 

 
 

Τάσεις στην εγγραφή μαθητών. Πηγή: Πρόγραμμα INCLUD-ED. 

 

Η συμβολή των Διαδραστικών Ομάδων στη βελτίωση της μάθησης συμβαδίζει με τη 

βελτίωση των επιπέδων συνύπαρξης και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών, 

καταδεικνύοντας ότι τα σχολεία δεν χρειάζεται να επιλέξουν μεταξύ περιεχομένου και 

αξιών μάθησης. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω λόγια συμμετεχόντων σε Διαδραστικές 

Ομάδες που καταδεικνύουν τον βασικό ρόλο της συμμετοχής της κοινότητας σε αυτές: 

 

Αν δουλεύουμε με εθελοντές και σε μικρές ομάδες στην τάξη, ένα από τα πράγματα τα 

οποία δουλεύουμε πολύ είναι οι αξίες. Δουλεύουμε την ικανότητα να σχετιζόμαστε 

μεταξύ μας, να σεβόμαστε τους διπλανούς μας, την ανοχή, να ξέρεις γνώση  ότι αν 

τελειώσεις πρώτος, δεν τελείωσες, δεν είσαι το εσύ, εσύ, εσύ, αλλά πιο πολύ το εμείς, 

σκέφτεσαι όλη την ομάδα. (Συντονιστής σχολείου)4 

 

Πριν έρθω κάνανε τόσο θόρυβο. Πάρα πολύ! Και τότε ένα μικρό κοριτσάκι είπε, «Η 

μαμά του Juan είναι εδώ», και κάθισαν. [Και είπα], «Ελάτε, ηρεμήστε, για να δούμε τι θα 

γίνει» και όλα τα παιδιά κάθισαν εκεί για να κάνουν ό,τι έλεγε η δασκάλα και όλα 

πήγαν καλά…Και η δασκάλα είπε, «πότε ξαναέρχεσαι Emilia;» (Αναλφάβητη μητέρα από 

εθνική μειονοτική ομάδα)5 

 

                                                 

4 Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive 
groups. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177-189. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. σ.186 
5 Diez, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the 

School's Centre: the role of community participation. European Journal Of Education, 46(2), 184-196. doi:10.1111/j.1465-

3435.2011.01474.x. σ. 191 

Trends in the students' enrolment
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Οι βελτιώσεις αυτές επιτυγχάνονται χωρίς κανέναν πρόσθετο πόρο, το οποίο συνεπάγεται 

ότι η χρήση Διαδραστικών Ομάδων σημαίνει πιο αποδοτική χρήση των πόρων που είναι 

διαθέσιμοι στην κοινότητα. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει δεδομένα από ένα σχολείο στο 

οποίο μέσα σε μια περίοδο πέντε ετών ο αριθμός των εγγραφών μαθητών αυξήθηκε πολύ 

περισσότερο από τον αριθμό των εκπαιδευτικών και, συνεπώς, αυξήθηκε ο αριθμός 

μαθητών ανά εκπαιδευτικό. Κατά την ίδια περίοδο, άρχισαν να υλοποιούνται Επιτυχημένες 

Εκπαιδευτικές Δράσεις, συμπεριλαμβανομένων Διαδραστικών Ομάδων, και οι μαθητές 

παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα επιτεύγματά τους. Οι Διαδραστικές Ομάδες 

επέτρεψαν πιο αποδοτική χρήση των υφιστάμενων πόρων: για κάθε 1 000 ευρώ που 

δαπανούνταν μηνιαίως εκπαιδεύονταν περισσότεροι μαθητές και μαθήτριες και τα 

αποτελέσματά τους ήταν καλύτερα. Τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα δεν βελτιώθηκαν επειδή 

αυξήθηκε η ποσότητα των πόρων, αλλά επειδή οι πόροι χρησιμοποιήθηκαν πιο αποδοτικά. 

 

 

 

Αριθμός μαθητών που εκπαιδεύτηκαν για κάθε 1 000 ευρώ που επενδύθηκαν κάθε μήνα. Πηγή: Πρόγραμμα 

INCLUD-ED. 

 

Η εφαρμογή Διαδραστικών Ομάδων σε σχολεία δεν είναι απαλλαγμένη από εμπόδια. 

Υπάρχει ένα βασικό εμπόδιο στην υλοποίησή τους, που είναι οι αντιστάσεις που 

διαπιστώθηκαν σε κάποιους/ες εκπαιδευτικούς να δεχτούν γονείς ή άλλα μέλη της 

κοινότητας-μη ακαδημαϊκούς στην τάξη τους. Οι Διαδραστικές Ομάδες δεν υλοποιούνται 

ποτέ σε τάξη αν ο εκπαιδευτικός δεν έχει πειστεί γι’ αυτό, επειδή κάθε δάσκαλος μπορεί να 

αποφασίσει αν θέλει να πραγματοποιήσει Διαδραστικές Ομάδες ή όχι. Η απροθυμία 

υπερβαίνεται όταν οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν τις βελτιώσεις που επιτυγχάνονται στις 

άλλες τάξεις, γεγονός που τους πείθει να θέλουν το ίδιο και για την τάξη τους. 

Λόγω των θετικών αποτελεσμάτων, ο αριθμός των σχολείων που υλοποιούν Διαδραστικές 

Ομάδες έχει αυξηθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1990. Αυτή τη στιγμή, περισσότερα από 

200 σχολεία υλοποιούν Διαδραστικές Ομάδες στην Ευρώπη και περισσότερα από 300 στη 

Λατινική Αμερική. Καθώς βελτιώνουν τα αποτελέσματα μάθησης και την εκπαιδευτική 

προοπτική πολλών μαθητών, οι Διαδραστικές Ομάδες είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο 

για την προσέγγιση του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10%. 
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Η Ania Ballesteros, μαθήτρια ηλικίας 10 ετών, εξηγεί τις διαδραστικές ομάδες και τις 

λογοτεχνικές συναντήσεις και συζητήσεις στην τελική διάσκεψη του INCLUD-ED (6 

Δεκεμβρίου 2011. Έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) (με αγγλικούς υπότιτλους): 

https://vimeo.com/76545601 
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