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Εισαγωγή 

Η Ενότητα «Εισαγωγή στη Μέθοδο Service-Learning» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 

προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και έχει ως στόχο να παρουσιάσει βασικά 

εισαγωγικά στοιχεία για τη μέθοδο Service-Learning, την παιδαγωγική της προσέγγιση, τον 

εκπαιδευτικό της σκοπό, τα οφέλη και τα μαθησιακά της αποτελέσματα. Η μέθοδος Service-

Learning (S-L) είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση που βάζει τους μαθητές σε μια διαδικασία 

επίλυσης πραγματικών προβλημάτων και η οποία τους ενδυναμώνει ώστε να εφαρμόσουν 

τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για τη βελτίωση των κοινοτήτων τους. Επιπλέον, η 

μέθοδος S-L προωθεί τη δημιουργία γόνιμων σχέσεων μεταξύ μαθητών και βασικών φορέων 

της κοινότητας, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια μιας αμφίδρομης και συνεργατικής 

διαδικασίας αντιμετώπισης πραγματικών προβλημάτων, με έμφαση στα προβλήματα της 

τοπικής κοινότητας. Επομένως, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη μέθοδο S-L, τόσο οι 

μαθητές όσο και τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη, όπως είναι οι καθηγητές και οι τοπικοί 

φορείς, θα αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως ομαδικό πνεύμα, 

κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και κοινωνική ευθύνη, ενώνοντας τις δυνάμεις τους 

για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η παιδαγωγική 

προσέγγιση S-L. Η μέθοδος S-L μπορεί να εφαρμοστεί από σχολεία και εκπαιδευτικούς μέσω 

κοινοτικής συμμετοχής, ατομικής πρωτοβουλίας και ακτιβισμού των νέων.  Το έργο SCHOOLS 

ENGAGE στοχεύει στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επικύρωση ενός καινοτόμου 

εκπαιδευτικού πακέτου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το οποίο βασίζεται στο 

παιδαγωγικό πλαίσιο της μεθόδου S-L, για καλλιέργεια των ικανοτήτων που σχετίζονται με 

την ιδιότητα του πολίτη και την προώθηση της συμμετοχής στα κοινά, της ενεργού 

συμμετοχής και των κοινών αξιών. Η Ενότητα «Εισαγωγή στη Μέθοδο Service-Learning», 

προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη μέθοδο S-L σε εκπαιδευτικούς που 

ενδιαφέρονται να την εφαρμόσουν και που θα ήθελαν να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό 

υλικό που αναπτύχθηκε από το έργο SCHOOLS ENGAGE. 

Αρχικά, παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου S-L, καθώς και διάφορους ορισμούς, 

προκειμένου να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει την πολυδιάστατη φύση της 

μεθόδου. Στη συνέχεια, αναλύει την προσέγγιση του ακαδημαϊκού Service-Learning, η οποία 



 
 

 

αποτελεί μια πιο επίσημη εκπαιδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία και εφαρμογή του S-L 

στα σχολεία. Επιπλέον, αναλύονται διεξοδικά τα διάφορα πλεονεκτήματα και οφέλη της 

μεθόδου για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, ώστε να φανεί ο θετικός αντίκτυπός της 

και τι έχει να προσφέρει στη σχολική κοινότητα. Ακολουθεί μια ολοκληρωμένη έκθεση για 

τη δευτερογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από όλους τους εταίρους του έργου, σχετικά 

με την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων της μεθόδου S-L στα σχολεία της χώρας τους 

(Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος, Βέλγιο). Η ενότητα ολοκληρώνεται με ένα σύνολο ποιοτικών 

συμπερασμάτων και χρήσιμων εισηγήσεων για περαιτέρω εφαρμογή της μεθόδου S-L τόσο 

σε γενικότερο πλαίσιο όσο και ειδικότερα στο πλαίσιο της κάθε χώρας εταίρου. 

Σκοποί & Στόχοι 

Μέσω της Ενότητας «Εισαγωγή στη Μέθοδο Service-Learning», οι εκπαιδευτικοί θα 

κατανοήσουν πώς εφαρμόζεται η μέθοδος S-L στη σχολική εκπαίδευση και θα 

συνειδητοποιήσουν τα διάφορα οφέλη της, τόσο για τους ίδιους και το επάγγελμά τους όσο 

και για τους μαθητές. Ως εκ τούτου, το υλικό αυτής της Ενότητας εστιάζει στον καθορισμό 

της βάσης για την υλοποίηση του έργου SCHOOLS ENGAGE και, σε αυτό το πλαίσιο, οι 

εκπαιδευτικοί αναμένεται να:   

• εξερευνήσουν το πλαίσιο της μεθόδου Service-Learning 

• κατανοήσουν πλήρως το θεωρητικό υπόβαθρο και τις διαστάσεις της μεθόδου 

• συνειδητοποιήσουν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη μέθοδο Service-Learning 

• κατανοήσουν τα οφέλη και τα μαθησιακά αποτελέσματα της μεθόδου Service-

Learning 

• βρουν πολύτιμα συμπεράσματα και χρήσιμες εισηγήσεις 

• και τέλος, να θέσουν τις βάσεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Service-Learning. 

Ομάδες-στόχο της Ενότητας είναι οι εκπαιδευτικοί και το σχολικό προσωπικό 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να εφαρμόσουν δραστηριότητες S-L είτε ως 

ανεξάρτητο εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας είτε ως μέρος του έργου SCHOOLS ENGAGE. 

Γενικά, καθώς αυτή η ενότητα έχει μια ευέλικτη και φιλική προς τον χρήστη δομή και 

περιεχόμενο, μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα για χρήση από εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτές, εργαζόμενους/εκπαιδευτές στον τομέα της 

νεολαίας και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. 



 
 

 

  



 
 

 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Ορισμός του Service-Learning 

Η μέθοδος Service-Learning (S-L) αποτελεί σήμερα μια δημοφιλή στρατηγική διδασκαλίας σε 

πολλές χώρες, ενώ εφαρμόζεται από δημοτικά σχολεία έως πανεπιστήμια (Celio et al. 2011). 

Η μέθοδος S-L είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να 

μάθουν τόσο στο πλαίσιο της τάξης όσο και στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας. Η 

εκπαιδευτική της στρατηγική ενθαρρύνει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις απευθείας 

από τοπικούς οργανισμούς με στόχο να επιφέρουν θετικές και ουσιαστικές αλλαγές στις 

κοινότητές τους. Ως αποτέλεσμα, η μέθοδος S-L έχει τη δύναμη να διευρύνει και να αλλάξει 

σημαντικά τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών (Levesque-Bristol et al. 2011). 

Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο, το πρώτο σημαντικό βήμα για τη θεωρητική θεμελίωση 

της μεθόδου S-L έγινε το 1967, όταν οι Robert Sigmon και William Ramsey ανέπτυξαν τις 

βασικές έννοιες (Southern Regional Education Board 1967, Sigmon, 1990). Η πρώτη επίσημη 

αναφορά στο Service-Learning έγινε στο άρθρο του Sigmon με τίτλο «Service-Learning: Three 

Principles» το 1979, στο οποίο έθεσε τις θεωρητικές βάσεις της μεθόδου, περιγράφοντάς την 

ως μια βιωματική εκπαιδευτική προσέγγιση που εστιάζει στην «αμοιβαία μάθηση». Τόνισε 

ότι οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών παρέχουν ευκαιρίες μάθησης τόσο σε όσους τις 

παρέχουν όσο και σε αυτούς που τις λαμβάνουν και «μαθαίνουν» από την εμπειρία. Έκτοτε, 

έχουν προκύψει πολυάριθμοι και διαφορετικοί ορισμοί για το S-L και ως εκ τούτου οι 

εμπειρίες και τα έργα S-L διαφέρουν ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται, 

καθώς και ανάλογα με τους στόχους και τους περιορισμούς των εμπλεκόμενων μερών 

(Felten & Clayton 2011). Η πλειοψηφία, ωστόσο, των ερευνών υποστηρίζει με βεβαιότητα 

ότι η μέθοδος S-L είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την ενσωμάτωση της πραγματικής, 

βιωματικής μάθησης στα προγράμματα σπουδών. Με άλλα λόγια, τα προγράμματα S-L στη 

σχολική εκπαίδευση στοχεύουν να παρέχουν στους μαθητές πρακτική εμπειρία σε τομείς 

που μπορεί να βρίσκονται εκτός της ζώνης άνεσής τους (Colby et al. 2009). 

Ταυτόχρονα, τα προγράμματα S-L έχουν θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα που 

λαμβάνει τις υπηρεσίες, στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που φιλοξενεί το πρόγραμμα, όπως είναι 

για παράδειγμα ένα σχολείο, μέσω βελτιωμένων πρακτικών στο πρόγραμμα σπουδών του 



 
 

 

και, τέλος, στους μαθητές που συμμετέχουν, οι οποίοι ωφελούνται προσωπικά, κοινωνικά 

και ακαδημαϊκά (Schmidt et al. 2007). Επιπλέον, αυτά τα προγράμματα δίνουν την ευκαιρία 

στους εκπαιδευτικούς να έχουν εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να εξελιχθούν ως άτομα 

και επαγγελματίες, καθώς αναπτύσσουν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της 

ηγεσίας, της ενσυναίσθησης, της συνεργασίας και της συμμετοχής στην κοινότητα (Kaye 

2004). 

Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να αναπτυχθεί ένας ορισμός της μεθόδου S-L που να 

καλύπτει όλες τις διαστάσεις και πτυχές της έννοιας. Πιο κάτω θα βρείτε μια επιλογή μερικών 

από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς. Για παράδειγμα, «το Service-Learning είναι μια 

μορφή βιωματικής μάθησης της οποίας η μεθοδολογία δράσης βασίζεται στην υπηρεσία 

προς το κοινωνικό σύνολο» (Crews 1995, σ.1). 

Ο Ehrlich (1996, σ. xi) ανέπτυξε ένα γενικό πλαίσιο αναφοράς για το S-L: 

«Με τον όρο Service-Learning εννοούμε τις διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους που συνδέουν 

την προσφορά  υπηρεσιών προς την κοινότητα και την ακαδημαϊκή μελέτη, έτσι ώστε η μία 

να ενισχύει την άλλη. Η βασική θεωρία του Service-Learning είναι αυτή του Dewey: η 

αλληλεπίδραση της γνώσης και των δεξιοτήτων με την εμπειρία είναι το κλειδί για τη 

μάθηση». 

Ενώ ένας από τους πιο διάσημους και πιο πρόσφατους ορισμούς του S-L είναι αυτός από 

τους Bridgle et. al. (2006, σ.12): 

«Το Service-Learning είναι μια εκπαιδευτική εμπειρία που οργανώνεται στη βάση 

μαθημάτων που αποφέρουν διδακτικές μονάδες, κατά την οποία οι μαθητές (α) συμμετέχουν 

σε μια οργανωμένη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις 

προσδιορισμένες ανάγκες της κοινότητας και (β) αναστοχάζονται για τη δραστηριότητα 

παροχής υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουν περαιτέρω κατανόηση του 

περιεχομένου του μαθήματος, μια ευρύτερη εκτίμηση του κλάδου και μια ενισχυμένη 

αίσθηση προσωπικών αξιών και αστικής ευθύνης». 

Για τους σκοπούς του έργου SCHOOLS ENGAGE, επιλέξαμε τον ορισμό του Jacoby (1996, σ. 

5): 



 
 

 

«Το Service-Learning είναι μια μορφή βιωματικής εκπαίδευσης κατά την οποία οι μαθητές 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ικανοποιούν τις ανθρώπινες και κοινοτικές ανάγκες, 

μαζί με δομημένες ευκαιρίες που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την προώθηση της μάθησης και 

της ανάπτυξής τους. Ο αναστοχασμός και η αμοιβαιότητα είναι βασικές έννοιες του Service-

Learning». 

Κατά συνέπεια, υπάρχουν τέσσερα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού προγράμματος S-L. Πρώτον, οι μαθητές συμμετέχουν σε ουσιαστικές, 

πρακτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας. Μόνο 

μέσα από αυτές τις ουσιαστικές υπηρεσίες μπορούν οι μαθητές να αποκτήσουν πολύτιμες 

γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν μια αίσθηση σύνδεσης με 

το περιεχόμενο των σπουδών τους με αυθεντικό τρόπο. Δεύτερον, όπως υποδηλώνει και το 

όνομα της μεθόδου, οι στόχοι της υπηρεσίας και οι στόχοι μάθησης είναι εξίσου σημαντικοί. 

Έτσι, η παύλα στον όρο «Service-Learning» δεν έχει μόνο γραμματική σημασία: είναι 

συμβολική. Τρίτον, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο αμοιβαιότητας μεταξύ αυτών που 

παρέχουν την υπηρεσία και εκείνων που τη λαμβάνουν. Οι τελευταίοι, ειδικότερα, πρέπει 

να έχουν τον έλεγχο της παρεχόμενης υπηρεσίας, όπου «οι ανάγκες της κοινότητας, όπως 

καθορίζονται από τα μέλη της, καθορίζουν ποιοι θα είναι οι στόχοι της υπηρεσίας» (Jacoby 

1996). 

Το τελευταίο στοιχείο αναφέρεται στην υλοποίηση των προγραμμάτων S-L, καθώς υπάρχουν 

τέσσερα εγγενή αλληλεξαρτώμενα στάδια στην παράδοση προγραμμάτων S-L: 

προετοιμασία, δράση, αναστοχασμός και επίδειξη. Σύμφωνα με τον Kaye (2004), ο 

προσδιορισμός μιας ανάγκης, η διερεύνηση και η ανάλυση της ανάγκης και η ανάπτυξη ενός 

σχεδίου δράσης αποτελούν όλα μέρος της προετοιμασίας. Ταυτόχρονα, η προετοιμασία 

οδηγεί άμεσα στη δράση. Ο αναστοχασμός επιτρέπει στους μαθητές να εξετάσουν πώς οι 

νέες εμπειρίες, οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους σχετίζονται με τη ζωή και τις κοινότητές 

τους. Οι μαθητές πρέπει να επιδείξουν την πείρα τους μέσα από δημόσιες εκθέσεις, 

παρουσιάσεις και μαθήματα στην τάξη, τα οποία βασίζονται στο στάδιο της προετοιμασίας, 

της δράσης και του αναστοχασμού για τις εμπειρίες τους. Η τήρηση αυτών των τεσσάρων 

βασικών στοιχείων, η ουσιαστική πρακτική παροχή υπηρεσιών, η σύνδεση των στόχων της 

υπηρεσίας και της μάθησης, η αμοιβαιότητα μεταξύ αυτών που εξυπηρετούν και εκείνων 

που εξυπηρετούνται, και ένα δομημένο πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες, επιτρέπει σε 



 
 

 

μαθητές όλων των ηλικιών και επιπέδων ικανότητας να συμμετέχουν σε δραστηριότητες S-L 

με επιτυχία και ασφάλεια (Scott 2006). 

Σήμερα, ο όρος Service-Learning αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων βιωματικής 

μάθησης, που κυμαίνονται από έργα εθελοντισμού και προγράμματα παροχής υπηρεσιών 

στην κοινότητα έως έρευνες πεδίου και προγράμματα πρακτικής άσκησης. Ωστόσο, κάθε 

πρόγραμμα S-L έχει τη δική του μοναδική οπτική. Εξετάζοντας τις προσεγγίσεις των σχολείων 

στη μέθοδο S-L, παρατηρούμε ότι οι ορισμοί του S-L είναι τόσο διαφορετικοί όσο και τα 

σχολεία που τις εφαρμόζουν. Ενώ ορισμένοι εκπαιδευτικοί θεωρούν το S-L ως μια 

επαναστατική ιδέα που αντιπροσωπεύει μια βαθιά, δημιουργική, παιδαγωγική προσέγγιση 

για πιο αποτελεσματική διδασκαλία, άλλοι το αντιλαμβάνονται απλώς ως ένα άλλο όνομα 

για τα ήδη υπάρχοντα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

  



 
 

 

Service-Learning & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Το S-L είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες στη σχολική 

εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες. Όσον αφορά τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, η 

μέθοδος S-L είναι πλέον μέρος του προγράμματος σπουδών σε πολλές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αργεντινής και της Σιγκαπούρης, ενώ 

κερδίζει δημοτικότητα σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ και εκτός του ΟΟΣΑ, 

συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, του 

Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Χιλής, της Κολομβίας, 

του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής. Στοιχεία για τη διευρυμένη χρήση της μεθόδου S-L 

μπορούν να βρεθούν σε σχετικές δημοσιεύσεις, συνέδρια και διεθνή δίκτυα που στοχεύουν 

στη μελέτη και εφαρμογή του S-L στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. (Furco & Root 2010, Dienhart et al. 2016) 

Από τότε που το S-L άρχισε να εφαρμόζεται ως εκπαιδευτική πρακτική, έχουν αναπτυχθεί οι 

ακόλουθες τέσσερις θεωρητικές κατηγορίες: η βιωματική εκπαίδευση, η κοινωνική μάθηση, 

η ανάπτυξη των μαθητών και η απελευθερωτική παιδαγωγική, ως βάση των προσεγγίσεων 

S-L (Furco 2010). Οι πρακτικές S-L πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να 

θεωρηθούν επιτυχημένες (Eyler & Giles 1999): 

• ενίσχυση της προσωπικής και διαπροσωπικής ανάπτυξης 

• διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στην τάξη και εφαρμογή 

τους στην πραγματική ζωή 

• εδραίωση νοοτροπίας αλλαγής και βελτίωσης 

• καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων ενεργού πολιτότητας. 

Αυτό που είναι σημαντικό να αναφερθεί, είναι ότι το S-L έχει αναγνωριστεί ως μια 

μέθοδος που επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με το ευρύτερο περιβάλλον, 

ενώ παράλληλα εξακολουθούν να επιτελούν τα σχολικά τους καθήκοντα (Billing 2011). 

Επιπλέον, η συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα S-L έχει συνδεθεί με ακαδημαϊκά 

οφέλη, με τη μορφή καλύτερων βαθμών (Conrad & Hedin 1991, Schmidt et al. 2007, 

Conway et al. 2009), αυξημένης συμμετοχής και επίδοσης (Smiths et al. 2010) και 

βελτιωμένης συμπεριφοράς (Schmidt et al. 2007). Πιο συγκεκριμένα, οι Conway et al. 

(2009) διεξήγαγαν μια μετα-ανάλυση του αντίκτυπου της μεθόδου S-L σε μαθητές όλων 



 
 

 

των ηλικιών (συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών πανεπιστημίου και των ενηλίκων 

εκπαιδευομένων), διαπιστώνοντας τη θετική επίδραση των δραστηριοτήτων S-L στα 

ακαδημαϊκά τους αποτελέσματα, όπως στις δεξιότητες, τους βαθμούς, τις γνωστικές 

διαδικασίες και τα ακαδημαϊκά κίνητρα και στάσεις. Επιπλέον, οι Schmidt et al. (2000) 

βρήκαν ότι οι δραστηριότητες S-L οποιουδήποτε τύπου είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση 

12% στους βαθμούς των μαθητών. Σε μια άλλη μελέτη, οι Davila και Mora (2007) 

ανακάλυψαν ότι οι μαθητές λυκείου αστικών περιοχών που συμμετείχαν στα κοινά μέσω 

δραστηριοτήτων S-L σημείωσαν μεγαλύτερη ακαδημαϊκή πρόοδο και ήταν πιο πιθανό να 

γίνουν δεκτοί στο πανεπιστήμιο από εκείνους που δεν συμμετείχαν σε δραστηριότητες 

S-L. Τέλος, σύμφωνα με τους Scales et al. (2000), οι μαθητές που αφιέρωσαν χρόνο σε 

δραστηριότητες S-L δούλεψαν πιο εντατικά για καλούς βαθμούς και θεώρησαν το 

σχολείο ως μέρος για προσωπική βελτίωση, ενώ υπήρξε μικρότερη μείωση στα επίπεδα 

συμμετοχής τους στην τάξη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από άλλους μαθητές. 

Επομένως, με βάση αυτές τις μελέτες, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η παιδαγωγική 

μέθοδος S-L μπορεί να αποτελέσει μια πραγματικά σημαντική επένδυση στη σχολική 

εκπαίδευση. 

Ακαδημαϊκό Service-Learning 

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι το «ακαδημαϊκό Service-Learning», το οποίο 

περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες μάθησης που λαμβάνουν χώρα στην τοπική 

κοινότητα του σχολείου ως μέρος του αναλυτικού προγράμματος. Το ακαδημαϊκό S-L 

παρέχει στους μαθητές μαθησιακές εμπειρίες που είναι ρεαλιστικές, ουσιαστικές και 

σχετικές με τις ανάγκες της κοινότητάς τους. Ο κύριος στόχος του ακαδημαϊκού S-L είναι να 

βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν καλύτερα την ευρύτερη αξία και 

χρησιμότητα των δραστηριοτήτων που γίνονται στην τάξη σε παραδοσιακούς κλάδους όπως 

τα μαθηματικά, η φυσική και οι ανθρωπιστικές σπουδές, εμπλέκοντάς τους ταυτόχρονα σε 

κοινωνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των  οποίων διερευνούν και εφαρμόζουν λύσεις σε 

σημαντικά προβλήματα της κοινότητας (Scheckley & Keeton 1997). Ιδανικά, οι μαθητές 

συμμετέχουν σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα, προκειμένου να 

κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι έννοιες που μαθαίνουν στην τάξη 

σε καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής. Ως αποτέλεσμα, το ακαδημαϊκό S-L μπορεί να 



 
 

 

βελτιώσει τόσο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών όσο και τη συμμετοχή στα κοινά 

(Tapia 2007). 

Ωστόσο, ένα ενδιαφέρον ερώτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι γιατί (και πώς) το S-L είναι 

σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στη 

διδασκαλία τους. Οι Furco & Root (2010) δημιούργησαν μια λίστα με διάφορα σημεία που 

σχετίζονται με το ακαδημαϊκό S-L από την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών. Πιο 

συγκεκριμένα, μερικές από τις πιο σημαντικές ευκαιρίες και οφέλη που προσφέρει το S-L 

στους εκπαιδευτικούς και κατ’ επέκταση στους μαθητές τους είναι: 

Ευκαιρίες για αυθεντική μάθηση 

Οι μαθητές στο ακαδημαϊκό S-L ασχολούνται με πραγματικά προβλήματα. Οι 

δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, με άλλα λόγια, δεν έχουν να κάνουν με 

προκατασκευασμένα προβλήματα ή υποθετικά σενάρια στο τέλος ενός κεφαλαίου ή ενός 

βιβλίου. Αντίθετα, οι μαθητές καλούνται να διεξάγουν πραγματική έρευνα, με πραγματικούς 

ανθρώπους, σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα, οι αυθεντικές μαθησιακές εμπειρίες 

συμβάλλουν ώστε οι μαθητές να δημιουργήσουν νόημα και να εντάξουν σε πλαίσιο τις 

γνώσεις τους, κάτι που μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική και συναισθηματική τους δέσμευση 

στη μαθησιακή διαδικασία (Slavkin 2004). 

Ενεργή συμμετοχή των μαθητών 

Το ακαδημαϊκό S-L συνδυάζει την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη με την εφαρμογή των 

γνώσεων σε πραγματικές συνθήκες στην κοινότητα. Το S-L, όπως και οι περισσότερες 

βιωματικές μέθοδοι, είναι μια μαθητοκεντρική προσέγγιση στην εκπαίδευση, και ορίζει τη 

μάθηση ως μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές και όχι ως ένα σύνολο 

μαθησιακών αποτελεσμάτων ή γνώσεων που πρέπει να αποκτήσουν και να επιτύχουν. Ως 

αποτέλεσμα, η μάθηση συντελείται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού που κάνουν οι μαθητές 

για να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχίας στις 

εξετάσεις. Έχει αποδειχθεί ότι η μετατροπή των μαθητών από παθητικούς σε ενεργούς 

παράγοντες της μάθησης αυξάνει τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία, το 

εσωτερικό τους κίνητρο και την αυτοπεποίθησή τους στην ολοκλήρωση των σχολικών 

εργασιών. 



 
 

 

Μια κονστρουκτιβιστική προσέγγιση 

Στο ακαδημαϊκό S-L, οι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν λύσεις που επιλύουν περίπλοκες 

και σύνθετες κοινωνικές προκλήσεις, μέσω συνεργασίας με συνομηλίκους και ηγέτες της 

κοινότητας . Οι εμπειρίες S-L εμπλέκουν τους μαθητές στη διερεύνηση πολλών δυνατοτήτων, 

απόψεων και πιθανών μεθόδων, αντί να επικεντρώνονται στην εξεύρεση της τέλειας λύσης. 

Απαιτούν, επίσης, την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών που οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθητές πιστεύουν ότι θα είναι οι πιο αποτελεσματικές και με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. 

Γενικά, το S-L βασίζεται στην κονστρουκτιβιστική εκπαιδευτική θεωρία, η οποία υποστηρίζει 

ότι τα παιδιά ενσωματώνουν καλύτερα τη μάθηση, όταν η διδασκαλία πραγματοποιείται με 

την ενεργή συμμετοχή τους και μέσω μιας διαδικασίας που εστιάζει στην ανακάλυψη της 

γνώσης. 

Προώθηση της συνεργασίας, των συμπράξεων και της ομαδικής δουλειάς  

Η μάθηση είναι μια κοινωνική αλλά και μια γνωστική διαδικασία. Πολλά έργα ακαδημαϊκού 

S-L βασίζονται σε συνεργατική ομαδική εργασία, στην οποία οι μαθητές μαθαίνουν να 

διαπραγματεύονται με τους συνομηλίκους τους και άλλα άτομα, καθώς αναπτύσσουν και 

υλοποιούν πρωτοβουλίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Επιπλέον, οι συνεργατικές 

προσεγγίσεις μάθησης μπορούν να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και να 

ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των μαθητών από διαφορετικό υπόβαθρο (Johnson & 

Johnson 2006). Οι νέοι συνεργάζονται στο πλαίσιο απαιτητικών, μετασχηματιστικών 

εμπειριών μέσω των οποίων σφυρηλατούν ισχυρούς δεσμούς που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε μακροχρόνιες σχέσεις. Η μέθοδος S-L δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να 

συνεργαστούν με εκπροσώπους κοινοτικών φορέων ή τοπικών αρχών, οι οποίοι, ως 

συνεκπαιδευτές, λειτουργούν ως σημαντικοί μέντορες για τους μαθητές. Ως εκ τούτου, η 

αλληλεπίδραση με αυτούς τους ενήλικες-παραδείγματα προς μίμηση, μπορεί να συμβάλει 

στην υγιή ανάπτυξη και ακαδημαϊκή πρόοδο των νέων (Eccles & Gootman 2002). 

Ικανοποίηση ατομικών αναγκών και ενδιαφερόντων 

Το ακαδημαϊκό S-L εστιάζει στη συμμετοχή των μαθητών σε έργα παροχής υπηρεσιών προς 

την κοινότητα τα οποία έχουν νόημα για τους ίδιους. Οι υψηλής ποιότητας εμπειρίες S-L 

αξιοποιούν τα ατομικά ταλέντα και τις δεξιότητες των μαθητών με τρόπο που επιτρέπει σε 

όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, ικανότητας ή φιλοδοξίας, να συνεισφέρουν σε 



 
 

 

τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα. Ταυτόχρονα, έχει παρατηρηθεί ότι τα εξατομικευμένα 

προγράμματα σπουδών αυξάνουν τον χρόνο που αφιερώνουν οι μαθητές στην εκπλήρωση 

των σχολικών τους υποχρεώσεων και στη συνολική ενασχόληση με τη μελέτη και τη μάθηση 

(Jaros & Deakin-Crick 2007). 

Ενδυνάμωση των μαθητών 

Η ανάληψη πρωτοβουλίας από μέρους των μαθητών θεωρείται σημαντικό στοιχείο του 

ακαδημαϊκού S-L. Στο πλαίσιο της προσέγγισης S-L oι μαθητές αναπτύσσουν σχέδια δράσης 

και αποφασίζουν πώς θα υλοποιήσουν αυτά τα σχέδια. Η τοποθέτηση των μαθητών στο 

τιμόνι των δραστηριοτήτων S-L μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους 

στη λήψη αποφάσεων, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις επιτυχίες και τις 

αποτυχίες τους και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και τις ηγετικές τους δεξιότητες. 

Ειδικά οι έφηβοι χρειάζονται πολλή εξάσκηση σε αυτές τις δεξιότητες προτού μπορέσουν να 

τις εφαρμόσουν πλήρως και αποτελεσματικά στην πραγματική ζωή. Οι μαθησιακές 

εμπειρίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινότητας, όπως είναι η μέθοδος S-L, η 

οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και υλοποίηση 

προγραμμάτων, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να εξασκήσουν αυτές τις βασικές 

δεξιότητες (Eccles & Gootman 2002). 

Έξοδος από τη ζώνη άνεση 

Στο πλαίσιο της μεθόδου S-L, οι μαθητές καλούνται συχνά να εργαστούν σε περιβάλλοντα 

που τους είναι άγνωστα και να αλληλεπιδράσουν με άτομα και κοινότητες με τις οποίες δεν 

είναι εξοικειωμένοι. Έτσι, έχουν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τις υποθέσεις και τις 

προκαταλήψεις τους σχετικά με θέματα και ανθρώπους σε αυτά τα νέα περιβάλλοντα. Έχει 

αποδειχθεί ότι οι δραστηριότητες που ωθούν τους μαθητές να ξεπεράσουν τα όριά τους και 

να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους γνωστικά, σωματικά και συναισθηματικά, ενισχύουν την 

ανάπτυξη της βιωματικής γνώσης. 

Η ουσία του S-L έγκειται στον συνδυασμό όλων των προαναφερθέντων παιδαγωγικών 

στοιχείων και διαδικασιών. Καθένα από αυτά τα στοιχεία έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει 

τη μάθηση και να προωθήσει την υγιή ανάπτυξη των νέων. Το S-L μπορεί να βοηθήσει στη 

δημιουργία ενός εποικοδομητικού μαθησιακού περιβάλλοντος και να μετριάσει το αίσθημα 

της δυσαρέσκειας που έχουν πολλοί μαθητές απέναντι στο σχολείο. Οι μαθητές, 



 
 

 

συμμετέχοντας ενεργά στην τοπική τους κοινότητα, αρχίζουν να βλέπουν πώς  συνδέεται το 

περιεχόμενο που μαθαίνουν στην τάξη με τη ζωή τους εκτός σχολείου. Οι δραστηριότητες S-

L μπορούν επίσης να προσφέρουν στους μαθητές νέες οπτικές για κοινότητες με τις οποίες 

μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι. Ο κόσμος πολλών μαθητών οριοθετείται από τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και τους φυσικούς χώρους στους οποίους νιώθουν πιο άνετα και 

οικεία, και η μέθοδος S-L μπορεί να τους παρέχει ευκαιρίες να εξερευνήσουν νέες κοινότητες 

και κοινωνικές ομάδες, για να αντιμετωπίσουν ζητήματα που δεν έχουν αντιμετωπίσει στο 

παρελθόν. Κατά συνέπεια, χρησιμοποιώντας την τοπική κοινότητα ως πηγή μάθησης, η 

μέθοδος S-L επεκτείνει τη μάθηση των μαθητών πέρα από τα όρια της τάξης, ενώ παράλληλα 

κρατά τη μάθηση συνδεδεμένη με τα σχολικά γνωστικά αντικείμενα στα οποία όλοι οι 

μαθητές πρέπει να εξασκούνται (Furco & Root 2010). 

Ωστόσο, κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων S-L, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι 

προετοιμασμένοι να παραδώσουν τον έλεγχο της τάξης τους και να δώσουν τη δυνατότητα 

στους μαθητές τους να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Θα πρέπει, επίσης, 

να αφιερώσουν χρόνο για την οικοδόμηση σχέσεων με εκπροσώπους κοινοτικών φορέων 

και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, οι οποίοι θα είναι σημαντικοί εταίροι στις δραστηριότητές  

S-L και οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως συν-εκπαιδευτικοί, συντονίζοντας και 

καθοδηγώντας τους μαθητές σε διάφορες εργασίες S-L, καθώς και βοηθώντας στην 

αξιολόγηση της μάθησης και προόδου των μαθητών (Conway et al. 2009). 

Προκειμένου το S-L να είναι αποτελεσματικό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δουν τις 

δραστηριότητες στην τάξη και τα έργα υπηρεσίας προς την κοινότητα ως άρρηκτα 

συνδεδεμένα. Αυτό που μαθαίνουν οι μαθητές στην τάξη τούς προετοιμάζει να παρέχουν 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην κοινότητά τους. Με τη σειρά τους, οι δραστηριότητες S-L 

που πραγματοποιούν οι μαθητές στην τοπική τους κοινότητα τους βοηθούν να κατανοήσουν 

καλύτερα το περιεχόμενο που διδάσκεται στην τάξη. Επομένως, το S-L θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται ως στρατηγική διδασκαλίας σε κατάλληλα σημεία του προγράμματος 

σπουδών, ώστε οι εμπειρίες που αποκτούνται στο πλαίσιο της κοινότητας να προσθέτουν 

αξία στη μάθηση, την ανάπτυξη των μαθητών και τη συνολική εκπαιδευτική εμπειρία. Ο 

τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται το S-L στο πρόγραμμα σπουδών καθορίζεται, τελικά, σε 

μεγάλο βαθμό από τα πολιτισμικά πρότυπα και τις εκπαιδευτικές δομές που υπάρχουν στο 

εκάστοτε σύστημα (Furco & Root 2010). Καθώς η παιδαγωγική μέθοδος S-L εξαπλώνεται σε 



 
 

 

περισσότερες χώρες, ο χαρακτήρας της θα αλλάξει, αφού οι εθνικές εκπαιδευτικές 

προτεραιότητες και τα πολιτιστικά πλαίσια διαμορφώνουν τον τρόπο που χρησιμοποιείται 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

  



 
 

 

Αντίκτυπος της μεθόδου Service-Learning στους μαθητές 

Σε γενικές γραμμές, η έρευνα για το ακαδημαϊκό S-L υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος 

μπορεί να ενισχύσει την ακαδημαϊκή, πολιτική, προσωπική, κοινωνική, ηθική και 

επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών. Στην πράξη, το ακαδημαϊκό S-L έχει ορισμένα ειδικά 

χαρακτηριστικά που δεν προσφέρουν άλλες στρατηγικές ενεργού μάθησης. Η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία δείχνει ότι, στο σύνολό τους, αυτές οι θετικές επιδράσεις είναι ποιοτικά 

διαφορετικές από εκείνες που παρέχονται από άλλες παιδαγωγικές που βασίζονται στη 

βιωματική μάθηση (Dienhart et al. 2016). Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι η παιδαγωγική 

προσέγγιση S-L βασίζεται σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο 

πλαίσιο της τάξης και στην παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα, μεγάλο μέρος της έρευνας 

έχει επικεντρωθεί στην αξιολόγηση του αντίκτυπου τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην 

κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Παρακάτω, ακολουθεί μια σύνοψη της έρευνας για τον  

αντίκτυπο, τα οφέλη και τα μαθησιακά αποτελέσματα του S-L για μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Ακαδημαϊκά επιτεύγματα και μαθησιακή πρόοδος 

Αρκετές έρευνες επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους το S-L 

προωθεί τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών και την εκπαιδευτική και μαθησιακή 

πρόοδο γενικότερα. Οι Akujobi και Simmons (1997), Klute και Billig (2002), και Kraft και 

Wheeler (2003) βρήκαν ότι οι μαθητές που συμμετείχαν σε πρόγραμμα S-L έδειξαν 

σημαντικότερη βελτίωση στην ανάγνωση και τη γλωσσική ικανότητα σε σχέση με την ομάδα 

των μαθητών που δεν συμμετείχαν στο S-L. Άλλες οιονεί πειραματικές μελέτες έχουν 

διαπιστώσει παρόμοιες θετικές ακαδημαϊκές επιδράσεις από τη συμμετοχή των μαθητών σε 

προγράμματα S-L, και συγκεκριμένα στους τομείς των μαθηματικών (Melchior 1998, 

Melchior and Bailis 2002, Davila and Mora 2007), της επιστήμης (Klute and Billig 2002, Davila 

and Mora 2007) και των κοινωνικών επιστημών (Meyer, Billig and Hofschire 2004, Davila and 

Mora 2007). Ωστόσο, αν και το συνολικό αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό σε όλες 

αυτές τις περιπτώσεις, το μέγεθος της επίδρασης ήταν γενικά μικρό. 

Ωστόσο, άλλες έρευνες έχουν βρει μεγαλύτερες θετικές επιδράσεις σε άλλους τομείς. 

Αρκετές μελέτες έχουν βρει ότι, σε σύγκριση με μαθητές που δεν συμμετέχουν σε τέτοια 

προγράμματα, οι μαθητές S-L έχουν υψηλότερα επίπεδα κινήτρου για μάθηση (Melchior 



 
 

 

1998, Scales et al. 2000, Hecht 2002, Brown et al. 2005, Scales et al. 2006, Furco and Root 

2010), αυξημένη παρακολούθηση και συμμετοχή (Follman and Muldoom 1997, Melchior 

1998, Scales et al. 2006), καθώς και λιγότερα προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη (Billing 

2011). Άλλες μελέτες δείχνουν ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε προγράμματα S-L 

προσπαθούν περισσότερο για καλούς βαθμούς σε σχέση με τους μαθητές που δεν 

συμμετέχουν (Scales et al. 2000, Ammon et al. 2002), ενώ βλέπουν περισσότερη βελτίωση 

στους βαθμούς και τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους (Furco & Root 2010). Οι 

συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα ανέφεραν επίσης ότι έμαθαν πιο πολύτιμα και 

χρήσιμα πράγματα στις τάξεις S-L από οποιαδήποτε άλλη τάξη στο σχολείο (Muhlestein & 

McCann 2019). 

Επιπλέον, αρκετές μελέτες έχουν βρει ότι οι μαθητές που συμμετέχουν σε προγράμματα S-L 

έχουν αυξημένο ενδιαφέρον και δέσμευση στο σχολείο σε σχέση με μαθητές που δεν 

συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα, ενώ είναι επίσης λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν 

το σχολείο (Bridgeland et al. 2006). Επιπλέον, οι μαθητές ανέφεραν ότι αισθάνονται πιο 

αφοσιωμένοι και ότι έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για τις σχολικές τους υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες S-L (Scales et al. 2006). Με άλλα λόγια, 

ο αριθμός των ωρών που αφιερώνονται σε δραστηριότητες S-L, καθώς και το επίπεδο του 

αναστοχασμού και του κινήτρου για συμμετοχή σε κοινοτική εργασία και προγράμματα S-L, 

οδηγούν σε όλα τα θετικά αποτελέσματα που αναφέρονται παραπάνω.  

Προώθηση της συμμετοχής στα κοινά και της ενεργού πολιτότητας  

Το ακαδημαϊκό S-L, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη βιωματική παιδαγωγική 

δραστηριότητα, έχει στον πυρήνα του μια ισχυρή διάσταση ενεργού πολιτότητας. Η έμφαση 

που δίνει στην παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα δημιουργεί μια εγγενή διάσταση 

πολιτότητας, η οποία ωθεί όσους συμμετέχουν σε αυτή να αναλάβουν κοινωνική ευθύνη και 

να συμμετέχουν στα κοινά. Σύμφωνα με τα ευρήματα ορισμένων μελετών οι οποίες 

εστίασαν στην έννοια της πολιτότητας, η συμμετοχή σε προγράμματα S-L και σε μαθησιακές 

εμπειρίες που έχουν ως βάση την κοινότητα μπορεί να βελτιώσει τις πολιτικές γνώσεις και 

την αποτελεσματικότητα των μαθητών, την πολιτική τους δέσμευση (Morgan & Streb 2001), 

τη συμμετοχή σε κοινωνικά/πολιτικά ζητήματα, την αυτοαποτελεσματικότητα στον 

εθελοντισμό, τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση (Kahne & Sporte 2008), την 



 
 

 

πιθανότητα να ψηφίσουν στο μέλλον (Hart et al. 2007) και την πιθανότητα να γίνουν 

εθελοντές (Furco & Root 2010). 

Επιπλέον, οι Hart et al. (2007) εξέτασαν διάφορους τύπους και επίπεδα συμμετοχής στο S-L 

(«εθελοντική», «υποχρεωτική», «μικτή» και «χωρίς υπηρεσία») και ανακάλυψαν ότι όλες οι 

μορφές S-L σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά άσκησης του εκλογικού δικαιώματος. Τα 

ευρήματά τους έδειξαν ότι, ενώ η συχνότητα των δραστηριοτήτων S-L στα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προέβλεψε τη συμμετοχή και δέσμευση στα κοινά στο 

μέλλον, ο τύπος (εθελοντική, υποχρεωτική, μικτή) δεν έπαιξε κάποιο ρόλο. Επιπλέον, η 

εθελοντική συμμετοχή σε δραστηριότητες S-L στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προέβλεψε 

τη μελλοντική συμμετοχή στην κοινότητα, αλλά η μικτή και υποχρεωτική όχι. 

Σε γενικές γραμμές, η ποιότητα και ο χαρακτήρας των δραστηριοτήτων S-L είναι αυτό που 

έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Όταν οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη δραστηριότητα S-L ως 

απλώς μια άλλη εργασία στην τάξη, αυτό μπορεί να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα 

τόσο στους ίδιους όσο και στα μέλη της κοινότητας. Έτσι, η ποιότητα των προγραμμάτων      

S-L έχει γίνει ένα ζήτημα που έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή σε πρόσφατες μελέτες. 

Δεδομένου ότι δεν είναι όλα τα προγράμματα S-L εξίσου αποτελεσματικά, υπάρχουν 

ορισμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα για πρακτικές S-L υψηλής ποιότητας. Αυτά τα 

στοιχεία περιλαμβάνουν: επαρκή διάρκεια και ένταση της εμπειρίας, ισχυρούς δεσμούς 

μεταξύ των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών και του προγράμματος σπουδών, 

αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες με μέλη της κοινότητας, ουσιαστικές δραστηριότητες 

παροχής υπηρεσιών, πρωτοβουλία και έκφραση των μαθητών, και συνεχή αναστοχασμό και 

αξιολόγηση της συνολικής εμπειρίας (Furco 2010). 

Άλλα μαθησιακά αποτελέσματα 

Εκτός από την επίδραση στον ακαδημαϊκό τομέα και τον τομέα που σχετίζεται με την 

ιδιότητα του πολίτη, οι μελετητές έχουν επίσης εξετάσει τον αντίκτυπο της μεθόδου S-L στην 

ηθική, επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Το S-L ως 

εκπαιδευτική προσέγγιση μπορεί να ενισχύσει τους στόχους άλλων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, όπως προγραμμάτων που σχετίζονται με τις αξίες, την υγεία, τις εκστρατείες 

πρόληψης κατάχρησης ναρκωτικών και τις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσίας 

στους εφήβους, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας (Dienhart et al. 2016). Για 



 
 

 

παράδειγμα,  πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι το S-L είναι μια αποτελεσματική εκπαιδευτική 

μέθοδος για την αύξηση της ηγετικής ικανότητας των μαθητών (Weiler et al. 1998, Boyd 

2002). Συγκεκριμένα, καθώς εξετάζουν τις ανάγκες της τοπικής τους κοινότητας, σχεδιάζουν 

έργα, εξασκούνται στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία με 

διαφορετικά ακροατήρια και την εργασία σε ομάδες, οι μαθητές παρουσιάζουν σημαντική 

βελτίωση στην ικανότητα λήψης αποφάσεων και συνεργασίας. Ωστόσο, όσο περισσότερες 

μελέτες διεξάγονται για το S-E, τόσο περισσότερες μορφές S-E αναπτύσσονται και γίνονται 

διαθέσιμες εκτός του επίσημου προγράμματος σπουδών (Dienhart et al. 2016) 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ S-L και 

ανάπτυξης αξιών (Berkowitz and Bier 2005, Lovat and Toomey 2007, Billig et al. 2008) και 

έχουν συμπεράνει ότι το S-L μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη αξιών στους 

μαθητές. Για παράδειγμα, οι Billig et al. (2008) εξέτασαν τις αλλαγές στα επίπεδα αξιών σε 

μαθητές γυμνασίου και λυκείου σε μια περίοδο τριών ετών. Στην έρευνά τους συνέκριναν 

την ανάπτυξη της συμπόνιας, της ενσυναίσθησης, της ιδιότητας του πολίτη, της αστικής 

ευθύνης, της επιμονής και του σεβασμού για τον εαυτό και τους άλλους, μεταξύ μιας ομάδας 

μαθητών που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα σπουδών με δραστηριότητες S-L και μιας 

ομάδας μαθητών που δεν συμμετείχαν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τα ευρήματά τους 

επιβεβαιώνουν προηγούμενες έρευνες που δείχνουν μια σταδιακή αλλά σταθερή πτώση στη 

δέσμευση σε αξίες, καθώς οι νέοι μεγαλώνουν (Furco et al. 2004). Ωστόσο, σύμφωνα με τους 

Billig et al. (2008), οι μαθητές που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα S-L δείχνουν 

σημαντικά μικρότερη μείωση στα επίπεδα δέσμευσης σε αξίες με την πάροδο του χρόνου, 

σε σύγκριση με μαθητές που δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες S-L. Αυτό δείχνει ότι το    

S-L συμβάλλει στη διατήρηση των αξιών (ή του χαρακτήρα) των μαθητών καθώς 

μεγαλώνουν. Επιπλέον, άλλες μελέτες έχουν βρει ότι οι δραστηριότητες S-L, καθώς και άλλες 

σχετικές δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινότητα, μπορούν να βελτιώσουν την 

αυτοεκτίμηση των μαθητών (Martin et al. 2006), τη σεξουαλική συμπεριφορά (Kirby 2001, 

O'Donnell et al. 2002), τη χρήση ουσιών (Tebes et al. 2007), την προετοιμασία για ένταξη 

στην αγορά εργασίας (Yamauchi et al. 2006), τη μετάβαση στην ενηλικίωση (Martin et al. 

2006) και την προετοιμασία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Furco 2010). 

Συνοψίζοντας, οι δραστηριότητες S-L έχουν πολλά πλεονεκτήματα και οφέλη τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Στο πλαίσιο του έργου Schools Engage, έχουμε 



 
 

 

πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με την εφαρμογή του S-L στα εκπαιδευτικά συστήματα των 

χωρών εταίρων (Γερμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος). Η επόμενη ενότητα περιγράφει την 

κατάσταση σε κάθε χώρα, ενώ περιλαμβάνει ορισμένες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες S-L 

που πραγματοποιούνται στα σχολεία κάθε χώρας.   



 
 

 

Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στις χώρες εταίρους & βέλτιστες 
πρακτικές 

Γερμανία 

Ο όρος Service-Learning (S-L) σημαίνει «μάθηση μέσω δέσμευσης» (Lernen durch 

Engagement) και περιγράφει μια  εκπαιδευτική μέθοδο που συνδυάζει την τεχνική μάθηση 

σε σχολεία ή πανεπιστήμια μαζί με την κοινωνική δέσμευση. Το S-L υιοθετεί τη βασική ιδέα 

του Dewey (1926/2000) ότι το σχολείο είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός χώρος για την 

απόκτηση δημοκρατικών ικανοτήτων. Επομένως, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της 

μεθόδου είναι ότι συνδυάζει την εξωσχολική δράση με τις ενδοσχολικές δραστηριότητες των 

παιδιών και των νέων. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ η συνεργασία μεταξύ σχολείων και  

κοινότητας έχει μακρά παράδοση – το S-L είναι ενσωματωμένο στα προγράμματα σπουδών 

όλων των πολιτειών των ΗΠΑ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ακόμη και υποχρεωτικό. 

Ωστόσο, αυτό το άνοιγμα των σχολείων στην κοινότητα είναι σχετικά κάτι καινούργιο στη 

Γερμανία. Συμβαδίζει με μια ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο της ένταξης και αποτελεί προϊόν 

μιας ευρύτερης αντίληψης για την εκπαίδευση. 

Το γεγονός ότι διεθνή προγράμματα για την αξιολόγηση των μαθητών, όπως το πρόγραμμα 

PISA στη Γερμανία, αμφισβητούν την απόδοση του σχολικού συστήματος, έχει αλλάξει την 

οπτική για το πρόγραμμα σπουδών: αντί να δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο του 

προγράμματος σπουδών («Τι πρέπει να διδάσκεται;»), η έμφαση δίνεται στα αποτελέσματα 

(«Ποιες ικανότητες πρέπει να έχουν αποκτήσει οι μαθητές στο τέλος μιας μαθησιακής 

διαδικασίας;»). Ενώ η μάθηση στο σχολείο καθοριζόταν προηγουμένως σε μεγάλο βαθμό 

από τα αναλυτικά προγράμματα και τις γνώσεις που περιέχονταν σε αυτά, σήμερα το ζήτημα 

της απόκτησης ικανοτήτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι πολύ πιο σημαντικό. Αυτή 

η αλλαγή οπτικής συμβαδίζει με την προσέγγιση S-L. 

Στα προγράμματα σπουδών, το S-L αντιμετωπίζεται διαφορετικά, ειδικά όσον αφορά τη 

σημασία και τον χρόνο που διατίθεται για συμμετοχή στην κοινότητα και δημοκρατική 

μάθηση. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η έμφαση που δίνεται στη μέθοδο S-L αυξάνεται 

σταθερά στη Γερμανία από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Για παράδειγμα, 



 
 

 

υποστηρίχθηκε από το ομοσπονδιακό κρατικό πρόγραμμα «Learning and Living Democracy» 

από το 2002 έως το 2007, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 200 σχολεία. 

Σήμερα, τα έργα S-L γίνονται όλο και πιο δημοφιλή σε πολλά γερμανικά σχολεία. Οι μαθητές 

στη Γερμανία διδάσκονται σε όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία πόσο χρήσιμα και 

αποτελεσματικά μπορούν να είναι τα έργα S-L. Μετά το πρακτικό μέρος, οι μαθητές μιλούν 

στους συμμαθητές τους για τη συμμετοχή τους σε ένα κοινωνικό έργο και εργάζονται μαζί 

σε αυτό, αναπτύσσοντας κοινωνικές και δημοκρατικές δεξιότητες. Τα μαθήματα είναι πιο 

πρακτικά και ενδιαφέροντα. Πολλοί μαθητές συνεχίζουν να ασχολούνται με ένα έργο ακόμα 

και μετά από την ολοκλήρωσή του, ενεργώντας «για καλό σκοπό» εκτός σχολείου ή και 

συνεχίζοντας να μελετούν για αυτό. Αυτό βοηθά τόσο τους ίδιους όσο και την κοινωνία 

συνολικά. Η μέθοδος S-L είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους σχολείων και για όλα 

σχεδόν τα μαθήματα. Περίπου 100 σχολεία από έντεκα ομοσπονδιακές πολιτείες 

συμμετέχουν ήδη με τα δικά τους έργα και συνεργάζονται για να σχηματίσουν ένα «δίκτυο 

μάθησης μέσω δέσμευσης». 

Πώς ακριβώς όμως το S-L συνδυάζει τη μάθηση στο σχολείο και τη δράση στην κοινότητα; 

Ένα παράδειγμα: Οι μαθητές ασχολούνται με το θέμα της «μετανάστευσης» στο μάθημα των 

νέων ελληνικών, της ιστορίας ή των θρησκευτικών, εξετάζουν τις προσφυγικές ροές 

παγκοσμίως, μελετούν επεξηγηματικά μοντέλα φυγής και δίωξης, αναλύουν το δικαίωμα 

ασύλου και τους λόγους αποδοχής προσφύγων. Ταυτόχρονα, συμμετέχουν σε ένα 

πρόγραμμα ένταξης της περιοχής τους και προσφέρουν μαθήματα γερμανικών και άλλες 

κοινωνικές δραστηριότητες σε παιδιά πρόσφυγες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι συμμετοχής στα 

κοινά. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 

εφαρμόσουν το περιεχόμενο που έμαθαν στην τάξη στις δραστηριότητες που κάνουν στην 

κοινότητα, έτσι ώστε συνδεθεί η εξωσχολική δραστηριότητα μαζί με τη μάθηση στην τάξη. 

Μερικά άλλα παραδείγματα έργων είναι: 

• Mαθητές της δευτέρας γυμνασίου μελετούν τα οικοσυστήματα στη βιολογία και 

δημιουργούν ένα μονοπάτι της φύσης με πίνακες πληροφοριών για το τοπικό 

οικοσύστημα – λόγω του ότι ένας βοσκότοπος βρίσκεται σε κίνδυνο να μετατραπεί 

σε σκουπιδότοπο. 



 
 

 

• Παιδιά δημοτικού σχολείου εξασκούνται στην ανάγνωση στην τάξη και οργανώνουν 

ημέρες ανάγνωσης παραμυθιών στη δημόσια βιβλιοθήκη – λόγω του ότι οι 

εκδηλώσεις για τα παιδιά στην πόλη έχουν πέσει σε μεγάλο βαθμό θύματα 

λογοκρισίας. 

• Μαθητές της έκτης δημοτικού μαθαίνουν πώς λειτουργεί μια μπαταρία στη φυσική 

και τη χημεία και οργανώνουν μια εκστρατεία με τίτλο «Οι μπαταρίες δεν ανήκουν 

στα οικιακά απορρίμματα» - επειδή την ημέρα της εκδρομής οι μαθητές είχαν πετάξει 

απερίσκεπτα μπαταρίες στην άκρη του δρόμου. 

• Στο μάθημα της μουσικής οι μαθητές ασχολούνται με τη «μουσικοθεραπεία» και 

δημιουργούν μουσική μαζί με άτομα με αναπηρία σε έναν κοιτώνα - επειδή τα άτομα 

με λιγότερες αναπηρίες έχουν επαφή με άτομα χωρίς αναπηρίες εκτός του κοιτώνα. 

Ελλάδα 

Στην Ελλάδα γίνονται κάποιες προσπάθειες να εφαρμοστεί το S-L στα σχολεία ως εξωσχολική 

δραστηριότητα, ωστόσο δεν υπάρχει επίσημο πλαίσιο S-L στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Από τη δευτερογενή μας έρευνα είδαμε ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το S-L στα 

προγράμματα σπουδών. Παρόλα αυτά, είναι σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα οι 

εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν να καλύψουν διάφορα κενά στην τυπική/επίσημη σχολική 

εκπαίδευση, υλοποιώντας καινοτόμες πρωτοβουλίες και αναπτύσσοντας έργα είτε 

μεμονωμένα στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας είτε μαζί με την τοπική κοινωνία και άλλα 

σχολεία. Σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτει και η εφαρμογή του S-L στα ελληνικά σχολεία. 

Ακολουθούν ορισμένες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στις 

οποίες τα σχολεία αναπτύσσουν τα δικά τους έργα S-L. 

2ο Γυμνάσιο Θήβας 

Το 2ο Γυμνάσιο Θήβας διοργανώνει διάφορες δραστηριότητες S-L που στοχεύουν στην 

ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών, των δεσμών του σχολείου με την τοπική 

κοινωνία, του θετικού κλίματος στο σχολικό περιβάλλον, της συμμετοχής των γονέων ως 

βοηθών στις προσπάθειες των παιδιών τους, καθώς και στην επίλυση ορισμένων 

προβλημάτων που τα ίδια τα παιδιά έχουν επισημάνει ή που προτείνουν στους καθηγητές 

τους να διερευνήσουν. Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, οι μαθητές στο 2ο Γυμνάσιο Θήβας 

(https://observatory.sustainablegreece2020.com/, χ.η.): 



 
 

 

• δημιουργούν βιβλία για τη σύγχρονη ιστορία της πόλης της Θήβας σε συνεργασία με 

μουσεία και βιβλιοθήκες 

• διοργανώνουν εκδηλώσεις για την πρόληψη της βίας και κατά των ναρκωτικών 

• διεξάγουν ενημερωτικές εκστρατείες για την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά 

οργάνων 

• προτείνουν λύσεις για τα αδέσποτα ζώα της πόλης 

• οργανώνουν περιπάτους σε περιοχές της πόλης και προτείνουν έργα βελτίωσης. 

Για κάθε δραστηριότητα S-L που πραγματοποιείται, οι εκπαιδευτικοί δίνουν στους μαθητές 

ένα σύνολο εγγράφων που πρέπει να συμπληρωθούν: έντυπο προγραμματισμού, έντυπο 

προέγκρισης, ημερολόγιο μαθητή, έντυπο αναστοχασμού. Η επιβράβευση των μαθητών 

έρχεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς με μια ειδική εορταστική εκδήλωση, όπου 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και τους δίνονται συστάσεις και 

έπαινος για το προσωπικό τους πορτφόλιο. 

Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου σχολείου είναι ότι θέλει να διαμορφώσει πολίτες με γνώση, 

«ανοιχτά» μάτια και αυτιά, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αφιερώσουν λίγο από τον ελεύθερο 

χρόνο τους για να εμπλακούν σε έργα που θα κάνουν την κοινωνία πιο δίκαιη και πιο 

βιώσιμη. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν μέσω εποικοδομητικών συνεργασιών 

να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο για τους μαθητές τους. Γενικά, έχει παρατηρηθεί 

ότι τα έργα S-L οδηγούν στην ανάπτυξη της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος μεταξύ 

μαθητών και εκπαιδευτικών, στην προώθηση της βιωματικής προσέγγισης στη γνώση, η 

οποία κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον όλων των μαθητών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην 

προώθηση της διεπιστημονικότητας και στη θετική και εποικοδομητική αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και της κοινωνίας. 

Κολλέγιο Ανατόλια 

Στο Κολλέγιο Ανατόλια, η κοινωνική δέσμευση και η καινοτομία υποστηρίζεται μέσα από 

πολλά προγράμματα και εκδηλώσεις. Υλοποιούν έργα S-L μαζί με οργανισμούς και ιδρύματα 

που εργάζονται με μειονότητες, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένους, δίνοντας έμφαση 

στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης προς τη διαφορετικότητα σε όλες 

τις μορφές της. Μεταξύ άλλων, το Κολλέγιο Ανατόλια υλοποιεί τα ακόλουθα έργα S-L 

(https://anatolia.edu.gr/, χ.η.):  



 
 

 

• Το «Service as Action» αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος Middle 

Years Programme (για μαθητές ηλικίας από 11 έως και 16 ετών) και εφαρμόζεται στις 

τρεις τάξεις του γυμνασίου. Κύριος στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργή 

εμπλοκή των μαθητών σε κοινωνικά θέματα, ώστε να μπορέσουν να γίνουν στο 

μέλλον ενεργά μέλη της ευρύτερης κοινωνίας. Παράλληλα με τα μαθήματα των 

διαφόρων ειδικοτήτων, οι μαθητές ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται μέσω 

έρευνας και συναντήσεων με εκπροσώπους διαφόρων ΜΚΟ, ιδρυμάτων και άλλων 

φορέων της πόλης πάνω σε θέματα τοπικού και διεθνούς ενδιαφέροντος. 

Συνδυάζοντας αυτές τις πληροφορίες με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις με άμεσο ή έμμεσο θετικό αντίκτυπο 

στην κοινωνία. Έτσι, κάθε χρόνο, οι μαθητές πραγματοποιούν διάφορες 

δραστηριότητες και ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία 

σε θέματα όπως η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σωστή συμπεριφορά 

προς τα άτομα με αναπηρία, τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα και η οδηγική 

συμπεριφορά. 

• Το πρόγραμμα «CAS: Creativity, Activity, Service» υλοποιείται στο πλαίσιο του 

International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP), το οποίο είναι ένα διετές 

πρόγραμμα που αντιστοιχεί στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. 

Χρησιμοποιώντας μια ολιστική και βιωματική προσέγγιση, στοχεύει στην ενίσχυση 

της μαθησιακής διαδικασίας τόσο σε προσωπικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. 

Η ενασχόληση με τα έργα του CAS είναι υποχρεωτική για κάθε μαθητή και γίνεται σε 

εβδομαδιαία βάση. Οι υλοποιούμενες δραστηριότητες είναι εξατομικευμένες για 

κάθε μαθητή και καταρτίζονται από κάθε μαθητή με τη βοήθεια του υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού/συμβούλου. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η μέγιστη δυνατότητα 

προσαρμογής του CAS στα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις ανάγκες κάθε παιδιού. 

Θεωρείται επίσης σημαντικό οι μαθητές να αναπτύξουν μια ενεργή στάση απέναντι 

στο CAS, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μόνοι/-ες τους ή σε μικρές ομάδες. 

• Το Πρόγραμμα «Student Enrichment Programs» προσφέρει σε όλους τους μαθητές 

επιλεγμένα και εξατομικευμένα προγράμματα εθελοντισμού που προάγουν το 

αίσθημα της φροντίδας των άλλων και καλλιεργούν τις ηγετικές, δημιουργικές, 

διαπροσωπικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Μέσω του εθελοντισμού, οι 

μαθητές επιτυγχάνουν εποικοδομητική αλληλεπίδραση, συμμετοχή στην κοινότητα, 



 
 

 

αλτρουισμό, προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη, αναγνώριση, εκτίμηση, ποικιλία 

πιστοποιήσεων και βιωματικές εμπειρίες και γνώσεις. Στα περισσότερα έργα οι 

μαθητές αλληλεπιδρούν με νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης και συλλόγους για 

τη φροντίδα παιδιών και ατόμων με προβλήματα υγείας. 

Λύκειο Ελάτειας 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα εφαρμογής του S-L σε ελληνικό σχολείο είναι αυτό που αναλύει 

η Kapsouri (2019). Στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού έργου που ανέλαβαν μαθητές του Λυκείου 

Ελάτειας, προτάθηκε η κατασκευή μιας διαδραστικής επιφάνειας μέσω της οποίας υπάρχει 

η δυνατότητα επιλογής και ανάδειξης πολιτιστικών μνημείων της περιοχής. Πιο 

συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική επιφάνεια είναι ένας χάρτης της περιοχής ο οποίος 

περιλαμβάνει σημεία πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Όταν ο χρήστης επιλέξει 

ένα από αυτά τα σημεία, εμφανίζεται ένα ενημερωτικό βίντεο με διάφορες πληροφορίες. 

Επομένως, στόχος του προγράμματος είναι να ενημερώσει τους επισκέπτες και τους 

κατοίκους της περιοχής για την ιστορία της περιοχής μέσα από μια «διαδραστική γωνιά». 

Μέσω αυτού του έργου, οι μαθητές συνεισφέρουν στην τοπική κοινότητα βοηθώντας στη 

διάδοση του πολιτισμού της περιοχής και μαθαίνοντας ταυτόχρονα για την ιστορία της 

χώρας τους, ενώ διερευνούν χρήσιμους τρόπους εφαρμογής της τεχνολογίας στην τοπική 

κοινότητα και εξοικειώνονται με έννοιες όπως η διεισδυτική υπολογιστική (Pervasive 

Computing) και τα εργαλεία της. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα δύο 

ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν πριν και μετά τη διαδικασία, αλλά και από την 

παρατήρηση των μαθητών που συμμετείχαν, ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Οι μαθητές ήταν 

δημιουργικοί και συνεργάστηκαν άψογα, απέκτησαν νέες γνώσεις και τις εφάρμοσαν με 

τρόπο χρήσιμο.  

Κύπρος 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας, ο τομέας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο προσφέρει ποικίλες 

δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την καλλιέργεια των ικανοτήτων που σχετίζονται με την 

ιδιότητα του πολίτη και την πολιτιστική καλλιέργεια (http://www.moec.gov.cy/, χ.η.). Το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σημειώνει περαιτέρω ότι η εκπαίδευση για την ενεργό 

πολιτότητα είναι θεμελιώδης πτυχή του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος. Σύμφωνα με 



 
 

 

την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, στόχος της εκπαίδευσης του για την πολιτότητα είναι «η 

καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη μέσω της ανάπτυξης δράσης και καλών πρακτικών στη 

σχολική μονάδα», με τη βιωματική μάθηση να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας 

ενημέρωσης και ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε ό,τι συμβαίνει σε τοπικό, ευρωπαϊκό 

ή παγκόσμιο επίπεδο (https://www.pi.ac.cy/, χ.η.). 

Παρά τις πιο πάνω αναφορές του Υπουργείου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μια 

προκαταρκτική έρευνα για τις πρακτικές S-L στην Κύπρο έδειξε ότι μόνο ένα (ιδιωτικό) 

εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει ενσωματώσει επίσημα το S-L στο πρόγραμμα σπουδών του, το 

American International School Κύπρου (https://www.aisc.ac.cy/, χ.η.). Επιπλέον, ενώ 

υπάρχουν παραδείγματα όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν τη μάθηση με 

πρωτοβουλίες υπηρεσίας προς την κοινότητα, αυτές είναι συνήθως εκτός προγράμματος 

σπουδών και δεν συντονίζονται από έναν κεντρικό φορέα. Απαιτούνται λοιπόν περαιτέρω 

ενέργειες για τη διεύρυνση της εφαρμογής της προσέγγισης S-L στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση στην Κύπρο.  

Μερικά παραδείγματα όπου οι μαθητές πραγματοποιούν δραστηριότητες υπηρείας προς 

την κοινότητα παρατίθενται παρακάτω. Ωστόσο, οι πληροφορίες είναι ελάχιστες λόγω του 

ότι η μέθοδος S-L στην Κύπρο πραγματοποιείται κυρίως μέσω δραστηριοτήτων εκτός 

προγράμματος σπουδών.  

American International School Κύπρου 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το μόνο ίδρυμα που έχει ενσωματώσει το S-L στο πρόγραμμα 

σπουδών του είναι το American International School στην Κύπρο. Όπως αναφέρει η 

ιστοσελίδα του ιδρύματος (https://www.aisc.ac.cy/, χ.η.), αυτή η μέθοδος είναι ένας 

συνδυασμός «σχολικής μάθησης» με ουσιαστικές «πρωτοβουλίες υπηρεσίας προς την 

κοινότητα», με στόχο να παρέχει στους μαθητές όλων των τάξεων ευκαιρίες να ενισχύσουν 

την κοινότητά τους μέσω έργων που συμβάλλουν στην ευημερία των άλλων.   

Ο ιστότοπος του Αμερικανικού Διεθνούς Σχολείου περιλαμβάνει μια ποικιλία 

δραστηριοτήτων και έργων S-L για διαφορετικές ηλικίες. Το σχολείο έχει συνεργαστεί με 

οργανισμούς όπως το Hope for Children, το Μακάρειο Νοσοκομείο Παίδων, την οργάνωση 

Cans for Kids, τον Ερυθρό Σταυρό Λευκωσίας, το φιλανθρωπικό σωματείο Αλκυονίδες, το 

Καταφύγιο Σκύλων Λευκωσίας, το Park Clean Up Στροβόλου, το Zero Waste E-Recycling, τη 



 
 

 

φιλανθρωπική εκδήλωση 30 Hour Famine, το Πρόγραμμα Καθαρισμού Παραλιών του 

οργανισμού CYMEPA, τη UNICEF, τον Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών Παιδιών, 

τον οργανισμό Μοναδικά Χαμόγελα, τον οργανισμό των ΗΕ Hope for Children και το Τμήμα 

Δασών (για δεντροφύτευση). Παραδείγματα έργων που απευθύνονται σε μαθητές 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ενός έργου με θέμα το νερό, 

που ακολουθείται από μαθήματα σε μαθητές δημοτικού σχετικά με την ποιότητα, τη 

διατήρηση και την ανακύκλωση του νερού, και το έργο «Adopt a family» (Υιοθετήστε μια 

οικογένεια) όπου οι μαθητές υποστήριξαν οικογένειες της τοπικής κοινότητας μέσω εράνων 

και συγκέντρωσης πόρων. 

Πορεία Χριστοδούλας 

Η Πορεία Χριστοδούλας είναι μια ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται από τον 

Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου με στόχο την «ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέματα 

που αφορούν τον καρκίνο και την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για συνέχιση της 

χρηματοδότησης των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται στους καρκινοπαθείς από 

τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου» (https://www.anticancersociety.org.cy/, χ.η.). Η 

πορεία υποστηρίζεται από διάφορα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους μαθητές 

να συμμετέχουν εθελοντικά σε εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων που διοργανώνονται 

σε διάστημα 2-3 ημερών. Μαθητές με άλλους εθελοντές στέκονται σε φανάρια και πλατείες 

σε όλη την Κύπρο (οδικός έρανος) με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για τον Σύνδεσμο. 

(https://www.reporter.com.cy/, 2019). 

Πρόγραμμα «Δημιουργικότητα-Δράση-Κοινωνική Προσφορά» στο Λύκειο Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου Γ’ 

Το πρόγραμμα διοργανώνεται στο σχολείο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το 

τελευταίο ενημερωτικό φυλλάδιο για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του σχολείου αφορά 

το σχολικό έτος 2017-2018 (http://lyk-dasoupoli-lef.schools.ac.cy/, 2017). Οι στόχοι του 

προγράμματος, σύμφωνα με το ενημερωτικό φυλλάδιο, είναι: η ενίσχυση της 

δημιουργικότητας των μαθητών, η ενθάρρυνση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και 

δεξιοτήτων, η προσφορά υπηρεσιών πέρα από τη σχολική κοινότητα στην τοπική, ευρύτερη 

και διεθνή κοινότητα, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της υπευθυνότητας των μαθητών 

και η παροχή περισσότερων ευκαιριών επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και μεταξύ 



 
 

 

μαθητών και καθηγητών. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 

αφορούν: ομάδες/ομίλους στις οποίες μπορούν να είναι μέλη οι μαθητές, εκπαιδευτικές 

εκδρομές και επισκέψεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο αυτών των ομίλων, μαθητικά 

συνέδρια, δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου, φιλανθρωπικές και άλλες εθελοντικές δραστηριότητες που 

διοργανώνονται από το σχολείο ή το Υπουργείο (π.χ. έρανοι, αιμοδοσία, κοινωνικές 

εκδηλώσεις κ.λπ.), αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το σχολείο ή το 

Υπουργείο, σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις, και άλλα. 

«Τώρα μιλώ εγώ»: ταινία μικρού μήκους από μαθητές του Παγκύπριου Γυμνασίου  

Η ταινία μικρού μήκους (θα τη βρείτε εδώ1) διαγωνίστηκε στον 9ο Διεθνή Μαθητικό 

Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους. Επικεντρώνεται στη σεξουαλική, σωματική και 

συναισθηματική κακοποίηση ανηλίκων. Οι μαθητές δημιούργησαν ένα κινηματογραφικό 

«ανθολόγιο» από διάφορους μονολόγους, τους οποίους έγραψαν οι ίδιοι. Η ταινία 

βασίστηκε σε πραγματικά γεγονότα, με μαρτυρίες θυμάτων κακοποίησης που 

παρουσιάστηκαν αργότερα σε μια δημοσίευση του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού». 

Στόχος της ταινίας είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την παιδική βία και να 

ενθαρρύνει τα θύματα να μιλήσουν, να καταθέσουν την εμπειρία τους και να ζητήσουν 

ανοιχτά βοήθεια. 

Δημιουργία γκράφιτι στο Λύκειο Παλουριώτισσας  

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε (Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης) το 

σχολείο υλοποίησε ένα έργο με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του σχολικού χώρου. Μετά 

την επιλογή του καλλιτέχνη από μια σχολική επιτροπή, σχεδιάστηκε ένα γκράφιτι στην αυλή 

του σχολείου. Μαθητές του σχολείου συμμετείχαν στη δημιουργία του γκράφιτι στο πλαίσιο 

του μαθήματος Τέχνης. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την αναβάθμιση ζωτικών χώρων του 

σχολείου. Το σχέδιο δείχνει μια γυναικεία φιγούρα με παραδοσιακή φορεσιά να φτιάχνει 

ένα σχοινάκι από συρματόπλεγμα2. Το σχέδιο αντιπροσωπεύει τη γεωγραφική θέση του 

σχολείου, το οποίο βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή και πάνω στην Πράσινη 

Γραμμή. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σχολείου, «η έκφραση τέτοιων ιδεών συμβάλλει 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=8-c3j3-Z9-g  
2 http://lyk-palouriotissa-lef.schools.ac.cy/pics/2020-21/grafiti20/index.html  

https://www.youtube.com/watch?v=8-c3j3-Z9-g
http://lyk-palouriotissa-lef.schools.ac.cy/pics/2020-21/grafiti20/index.html


 
 

 

στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής αξίας του σχολικού περιβάλλοντος» 

(http://lyk-palouriotissa-lef.schools.ac.cy/, χ.η.) 

Βουλγαρία 

Στη Βουλγαρία εφαρμόζεται από το 2015 το διττό σύστημα εκπαίδευσης στα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), με τη μορφή 

δραστηριοτήτων S-L. Η διττή εκπαίδευση περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών τόσο την 

τυπική θεωρητική εκπαίδευση όσο και την υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε μια επιχείρηση 

ή οργανισμό, ανάλογα με την ειδικότητα. Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος 

εκπαίδευσης είναι πολλά, ειδικά για τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι εκτός από το ότι 

αμείβονται (συνήθως μεταξύ του ενός τρίτου και του μισού του συνήθους μισθού), 

αποκτούν και πρακτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Ως αποτέλεσμα, 

εισέρχονται προετοιμασμένοι στην αγορά εργασίας, κάτι που με τη σειρά του τους επιτρέπει 

να βρουν μια καλύτερη δουλειά με υψηλότερο μισθό. Από μια ευρύτερη οπτική, η διττή 

εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο και στην οικονομία της χώρας που την εφαρμόζει, 

έχοντας άμεσο αντίκτυπο στη μείωση της ανεργίας των νέων, με όλα τα οφέλη που 

απορρέουν από αυτό. Σε αυτό το σύστημα εκπαίδευσης, τα δύο συστατικά στοιχεία του S-L 

είναι παρόντα και μάλιστα ενσωματωμένα. Για να ενταχθεί το τρίτο στοιχείο στα 

προγράμματα σπουδών του Λυκείου, προστέθηκαν ειδικά μαθήματα – που αφορούν την 

αγωγή του πολίτη. Όλες οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 

πληρούν εν μέρει ή πλήρως τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από τον ορισμό του S-L, αλλά 

αυτό γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις ακούσια και όχι στοχευμένα. Σε κάθε 

περίπτωση, η μέθοδος S-L είναι σχετικά κάτι καινούργιο και όχι τόσο δημοφιλές στη 

Βουλγαρία. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η μέθοδος S-L εφαρμόζεται κατά περίπτωση στα 

επαγγελματικά λύκεια, και όχι με συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά εάν στα επαγγελματικά λύκεια 

υπάρχουν, τουλάχιστον, όλα τα συστατικά στοιχεία του S-L, με ανάγκη για σωστή εφαρμογή 

τους και για έμφαση στα οφέλη πολιτότητας από την εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, τόσο 

θεωρητική όσο και πρακτική, τότε στα θεωρητικά λύκεια, λείπει ένα βασικό στοιχείο. Για να 

είναι αποτελεσματική μια τέτοια εκπαίδευση, πρέπει να σχετίζεται με την περιβάλλουσα 

πραγματικότητα - την πόλη, τον δήμο, τη γειτονιά. Μέσα από σωστά κατευθυνόμενες 



 
 

 

δραστηριότητες, οι μαθητές νιώθουν κοινωνικά χρήσιμοι, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες 

γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και συμμετέχοντας σε εθελοντικές δραστηριότητες. 

Ακολουθώντας αυτή την αρχή, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να ενσωματωθούν πρακτικές S-L 

και δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτότητα στα σχολεία της περιφέρειας. Με 

αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα είναι καλύτερο το πρακτικό αποτέλεσμα, αλλά και οι μαθητές 

θα αναπτύξουν πολλές πολύτιμες δεξιότητες και την αίσθηση του ανήκειν. 

Γενικά, το ευρύ φάσμα των ομάδων-στόχων με τις οποίες βρίσκονται σε άμεση επαφή οι 

μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η ποικιλία των δραστηριοτήτων 

που πραγματοποιούν μαζί τους καλύπτει και τους τέσσερις τύπους S-L σε διαφορετικές 

αναλογίες, ανάλογα με την ομάδα-στόχο. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η υφιστάμενη 

προσέγγιση δεν αποτελεί μια στοχευμένη εκπαιδευτική προσέγγιση που να συνδυάζει την 

εκπαίδευση με την παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα, για να παρέχει μια ρεαλιστική, 

προοδευτική εμπειρία μάθησης, ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό 

δίνει το περιθώριο για αξιοποίηση του έργου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη 

Βουλγαρία. 

Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη ενός προγράμματος S-L θα έχει μεγάλο όφελος για το διδακτικό 

προσωπικό στη Βουλγαρία. Στο παρόν στάδιο, δεν υπάρχουν δομημένες διαδικασίες, 

γεγονός που οδηγεί σε περιορισμένα αποτελέσματα. Ενδεχομένως να χρειάζεται, επίσης, 

μια αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών όσον αφορά την πολιτότητα, έτσι ώστε να υπάρχει μια 

σύνδεση με τις διάφορες επιλογές υλοποίησης του προγράμματος S-L. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Συμπεράσματα & Εισηγήσεις 

Η παιδαγωγική προσέγγιση S-L εξετάζει εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι 

μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πέρα από τον παιδαγωγικό τομέα, η μέθοδος S-

L έχει επίσης αντίκτυπο στον τρόπο δόμησης του προγράμματος σπουδών, στην αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων των μαθητών, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στη διοίκηση 

των σχολείων. Τα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές μέσω του S-L έχουν 

έναν εγγενή διεπιστημονικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, το S-L μπορεί να αποτελέσει έναν 

αποτελεσματικό παράγοντα άρσης των φραγμών μεταξύ σχολείου και κοινότητας, 

καθιστώντας το σχολείο γέφυρα μεταξύ της τοπικής κοινότητας και του έξω κόσμου, και 

μετατρέποντάς το σε θεσμό της κοινότητας· μπορεί να το κάνει αυτό συνεισφέροντας και 

κτίζοντάς πάνω στην τοπική γνώση και ανάπτυξη. Υπό μια ευρύτερη οπτική, οι 

δραστηριότητες S-L αποτελούν μια μορφή δέσμευσης, αφού αξιοποιούν την πρόθεση για το 

κοινό καλό ως μέθοδο που βοηθά τα παιδιά να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους. 

Είναι σημαντικό να διδάξουμε την ενσυναίσθηση μαζί με την ανάγνωση. Τη συμπόνια μαζί 

με τη γραφή. Την υπεράσπιση της δικαιοσύνης μαζί με την άλγεβρα. 

Παρόλο που το S-L γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές ως μέθοδος διδασκαλίας, οι 

εκπαιδευτικοί πολλές φορές το χρησιμοποιούν χωρίς να εξετάσουν προσεκτικά το 

θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τον αντίκτυπό του στα άτομα που παρέχουν τις υπηρεσίες 

και στα άτομα που τους τις λαμβάνουν. Αυτός ο ακρογωνιαίος λίθος της εκπαίδευσης για 

την ενεργό πολιτότητα δεν πρέπει να γίνει μια μηχανική διαδικασία ρουτίνας για τους 

εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, δεδομένου του χρόνου και της προσπάθειας που απαιτείται, το 

S-L δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες από συγκεκριμένους 

εκπαιδευτικούς, αλλά να ενθαρρύνει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των μελών της κοινότητας σε μια διαδικασία 

οικοδόμησης και ανάπτυξης της κοινότητας. Κατά την οργάνωση προγραμμάτων S-L, είναι 

κρίσιμο να ληφθεί υπόψη ένας τέτοιος στόχος από την αρχή. Το S-L μπορεί να συμβάλει σε 

ένα ευρύτερο όραμα μόνο εάν ενσωματωθεί σε αυτό. Διαφορετικά, οι πλήρεις δυνατότητές 

του μπορεί να μην αξιοποιηθούν. Σύμφωνα με αυτό το όραμα, τα σχολεία εκπληρώνουν τον 

πραγματικό τους στόχο, που είναι να διαμορφώσουν νέους οι οποίοι όχι μόνο διαθέτουν τις 

δεξιότητες να επιτύχουν στον κόσμο και να κερδίζουν τα προς το ζην, αλλά και που 



 
 

 

κατανοούν την αξία της γνώσης, αποδέχονται την κοινωνική τους ευθύνη και που γνωρίζουν 

ότι είναι δυνατό να αλλάξει κανείς το περιβάλλον του και να αποτελέσει θετικό παράγοντα 

αλλαγής. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω για τα οφέλη του S-L τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση σε κάθε χώρα 

εταίρο (Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία), καθίσταται σαφές ότι υπάρχει περιθώριο για 

περαιτέρω εφαρμογή του S-L στη σχολική εκπαίδευση, τόσο στις χώρες εταίρους όσο και σε 

γενικότερο πλαίσιο. Αναγνωρίζοντας ότι τα προγράμματα S-L έχουν θετικά και σημαντικά 

οφέλη για τους μαθητές, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται δομημένα και στοχευμένα, 

μπορούμε να ωφελήσουμε σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο τη σχολική κοινότητα και τους 

μαθητές, αλλά και την κοινωνία γενικότερα.  Στο πλαίσιο αυτό, η ανάγκη για εφαρμογή του 

S-L στην εκπαίδευση ολοένα και αυξάνεται, παράλληλα με την ανάγκη βελτίωσης του 

τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται το S-L. Το έργο SCHOOLS ENGAGE 

παρέχει καθοδήγηση για την εφαρμογή του S-L στα σχολεία μέσα από ένα ολοκληρωμένο 

πακέτο επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές, το οποίο περιλαμβάνει μια ποικιλία 

δραστηριοτήτων S-L.  



 
 

 

Ενεργό Πολιτειότητα 

Ας ξεκινήσουμε με ορισμούς - ενεργό πολιτειότητα σημαίνει ότι οι άνθρωποι συμμετέχουν 

στις τοπικές τους κοινότητες και στη δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα, από τις πόλεις μέχρι τις 

εθνικές δραστηριότητες. Η ενεργό πολιτειότητα μπορεί να είναι τόσο μικρή όσο μια 

εκστρατεία για τον καθαρισμό του δρόμου σας ή τόσο μεγάλη όσο η εκπαίδευση των νέων 

για τις δημοκρατικές αξίες, τις δεξιότητες και τη συμμετοχή. Είναι ένα από τα σημαντικότερα 

βήματα προς υγιείς κοινωνίες. Επιπλέον, είναι ένας συνδυασμός γνώσεων, στάσεων, 

δεξιοτήτων και δράσεων που αποσκοπούν στη συμβολή στην οικοδόμηση και τη διατήρηση 

μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Υποστηρίζει τη δημοκρατική συνεργασία που βασίζεται στην 

αποδοχή των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, εκτιμά τη 

διαφορετικότητα και περιλαμβάνει ολόκληρη την κοινότητα. Η εκπαίδευση προς την 

απόκτηση αυτής της γνώσης και η ανάπτυξη και εξάσκηση των δεξιοτήτων λαμβάνουν χώρα 

σε όλα τα επίπεδα της κοινής μας κοινωνικής ζωής, αλλά τα σχολεία διαδραματίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο σε αυτήν.  

Η εκπαίδευση του πολίτη παρέχει στους ανθρώπους τις γνώσεις και τις δεξιότητες να 

κατανοούν, να αμφισβητούν και να συμμετέχουν στη δημοκρατική κοινωνία, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής, των μέσων ενημέρωσης, της κοινωνίας των πολιτών, 

της οικονομίας και του νόμου. Οι δημοκρατίες χρειάζονται ενεργούς, ενημερωμένους και 

υπεύθυνους πολίτες - πολίτες που είναι πρόθυμοι και ικανοί να αναλάβουν την ευθύνη για 

τον εαυτό τους και τις κοινότητές τους και να συμβάλουν στην πολιτική διαδικασία. Η 

πολιτειότητα αποφέρει επίσης οφέλη για τα σχολεία, άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 

και για την κοινωνία γενικότερα. Για τα σχολεία και τους άλλους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, συμβάλλει στην παραγωγή κινητοποιημένων και υπεύθυνων μαθητών, οι 

οποίοι σχετίζονται θετικά μεταξύ τους, με το προσωπικό και με την περιβάλλουσα κοινότητα. 

Για την κοινωνία βοηθά στη δημιουργία ενεργών και υπεύθυνων πολιτών, πρόθυμων να 

συμμετάσχουν στη ζωή του έθνους και του ευρύτερου κόσμου και να παίξουν το ρόλο τους 

στη δημοκρατική διαδικασία. Ένα από τα πρώτα βήματα στο ταξίδι του πολίτη είναι το 

εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθήσει τους νέους να γίνουν ενεργοί 

πολίτες από τη στιγμή που θα κατανοήσουν το ρόλο τους μέσα στην κοινωνία και πώς 

μπορούν να προχωρήσουν στη βελτίωσή της.  



 
 

 

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Furco (1996), το Service learning αναφέρεται σε μια 

εκπαιδευτική μέθοδο κατά την οποία οι μαθητές συμμετέχουν σε συγκεκριμένα έργα 

προσαρμοσμένα σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες του 

Service learning διακρίνονται από άλλες μορφές βιωματικής μάθησης, όπως ο εθελοντισμός 

και η κοινωνική υπηρεσία, από την πρόθεσή τους να ωφελήσουν εξίσου τόσο τους μαθητές 

όσο και τους αποδέκτες της υπηρεσίας (Sigmon & Pelletier, 1996). Το Service learning 

συνδέει την εργασία στην τάξη με την εμπλοκή στην κοινότητα λειτουργώντας μέσα σε ένα 

εκπαιδευτικό πλαίσιο σεβασμού, αμοιβαιότητας, συνάφειας και προβληματισμού (Butin, 

2003). 

  



 
 

 

Service-Learning και ενεργό πολιτειότητα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή στο Service learning, η επίδραση που έχει η 

οργανωτική κουλτούρα και στα σχολεία και το κρυφό πρόγραμμα σπουδών (ένα σύνολο 

κανόνων, κανόνων, στάσεων και συμπεριφορών που δεν αποτελούν μέρος του εθνικού 

προγράμματος σπουδών αλλά οι μαθητές μαθαίνουν ως ένα είδος παρενέργειας της 

σχολικής εκπαίδευσης μέσω της διαβίωσης και της μάθησης στην κοινότητα/το ίδρυμα) στην 

ενεργό πολιτειότητα των μαθητών ως πολιτών. Πρέπει να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά 

προγράμματα SL για τη βελτίωση ικανοτήτων όπως η συνεργασία και η επικοινωνία, καθώς 

και για την αύξηση της κριτικής ικανότητας, τη μείωση των προκαταλήψεων και τη 

δημιουργία ανοχής, κατανόησης, ενσυναίσθησης και ευαισθησίας στη διαφορετικότητα. Σε 

πολλές χώρες τα μεταναστευτικά κύματα από το 2017-2019 δημιούργησαν νέο περιβάλλον 

ιθαγένειας με εθνοτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές προκλήσεις με μεγάλη ποικιλία 

στοιχείων, για παράδειγμα έναν κοινό ηθικό κώδικα, ένα πανομοιότυπο σύνολο 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, πίστη σε έναν πολιτισμό που ανήκει σε όλους ή μια αίσθηση 

ταυτότητας. Με τη γεωγραφική έννοια, η "κοινότητα" ορίζεται συνήθως σε δύο βασικά 

επίπεδα, κάνοντας διάκριση μεταξύ της τοπικής κοινότητας, στην οποία ζει το άτομο, και του 

κράτους, στο οποίο ανήκει το άτομο.  

Η επακόλουθη πανδημία Covid-19 περιέπλεξε περαιτέρω την κατάσταση σε πολλές χώρες 

και στις τέσσερις διαστάσεις που συσχετίζονται με τα τέσσερα υποσυστήματα που μπορεί 

κανείς να αναγνωρίσει σε μια κοινωνία και τα οποία είναι απαραίτητα για την ύπαρξή της: 

την πολιτική/νομική διάσταση, την κοινωνική διάσταση, την πολιτιστική διάσταση και την 

οικονομική διάσταση.  

Η πολιτική διάσταση της πολιτειότητας αναφέρεται στα πολιτικά δικαιώματα και ευθύνες 

Εικόνα: Διαστάσεις της πολιτειότητας έναντι του πολιτικού συστήματος. Η ανάπτυξη αυτής 

της διάστασης θα πρέπει να προέλθει μέσω της γνώσης του πολιτικού συστήματος και της 

προώθησης δημοκρατικών στάσεων και συμμετοχικών δεξιοτήτων. Η κοινωνική διάσταση 

της πολιτειότητας έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μεταξύ των ατόμων σε μια κοινωνία και 

απαιτεί κάποιο μέτρο αφοσίωσης και αλληλεγγύης. Οι κοινωνικές δεξιότητες και η γνώση 

των κοινωνικών σχέσεων στην κοινωνία είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη αυτής της 

διάστασης. Η πολιτιστική διάσταση της πολιτειότητας αναφέρεται στη συνείδηση μιας 



 
 

 

κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή η πολιτιστική διάσταση πρέπει να αναπτυχθεί μέσω 

της γνώσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας και των βασικών δεξιοτήτων 

(γλωσσική επάρκεια, ανάγνωση και γραφή). Η οικονομική διάσταση της πολιτειότητας 

αφορά τη σχέση του ατόμου με την αγορά εργασίας και την καταναλωτική αγορά. 

Συνεπάγεται το δικαίωμα στην εργασία και στο ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. Οι οικονομικές 

δεξιότητες (για την εργασία και άλλες οικονομικές δραστηριότητες) και η επαγγελματική 

κατάρτιση διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην εκπλήρωση αυτής της οικονομικής διάστασης. 

Για την ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, είτε στο πλαίσιο του γενικού 

προγράμματος σπουδών είτε στο πλαίσιο των εξωσχολικών προγραμμάτων, τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές χρειάζονται νέες γνώσεις και δεξιότητες. Μόνο έτσι 

μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι που είχαν αρχικά τεθεί, με την απαραίτητη ανεκτικότητα, 

την τήρηση του νόμου και της τάξης και την επιτυχή ένταξη της κοινότητας. 

 

Σύνολο δεξιοτήτων SL 

Από τη βιβλιογραφία μπορούν να εξαχθούν διάφορα κύρια συμπεράσματα σχετικά με τη 

σύνδεση της εφαρμογής της μάθησης υπηρεσιών και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η 

συμμετοχή στην υπηρεσία εμφανίζει σημαντικές θετικές επιδράσεις στην ακαδημαϊκή 

επίδοση (αποτελέσματα σε εξωτερικές αξιολογήσεις ή σχετικές, δεξιότητες γραφής, 

δεξιότητες κριτικής σκέψης), στις αξίες (δέσμευση για ακτιβισμό και προώθηση της 

φυλετικής κατανόησης), στην αυτοαποτελεσματικότητα, στην ηγεσία (ηγετικές 

δραστηριότητες, αυτοαξιολογούμενη ηγετική ικανότητα, διαπροσωπικές δεξιότητες), στην 

επιλογή σταδιοδρομίας στην υπηρεσία και στα σχέδια συμμετοχής στην υπηρεσία μετά τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρακάτω παρουσιάζουμε έναν κατάλογο δεξιοτήτων, αξιών 

και στάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Service learning που 

σχετίζονται άμεσα με την ενεργό πολιτειότητα. 

1. Να έχετε πρωτοβουλία και αυτοκατεύθυνση: Εντοπίστε και συζητήστε θέματα που 

έχουν αντίκτυπο σε εσάς ή στην κοινότητά σας. Κάντε σημαντικές ερωτήσεις για να 

εντοπίσετε ευκαιρίες ανάληψης προσωπικής ηγεσίας σε σχέση με ένα επιλεγμένο 

θέμα ή έργο. Δημιουργήστε ένα σχέδιο έργου για την αντιμετώπιση μιας 

πραγματικής, τοπικής κοινοτικής ανάγκης και περιγράψτε σαφείς ρόλους και 



 
 

 

αρμοδιότητες για όλα τα μέλη της ομάδας. Να ολοκληρώνετε εργασίες σύμφωνα με 

τις οδηγίες χωρίς άμεση επίβλεψη, γνωρίζοντας πότε πρέπει να ζητηθούν ερωτήσεις 

ή καθοδήγηση. Να διερευνήσετε περαιτέρω εργασίες ή θέματα που σας 

ενδιαφέρουν και να εξερευνήσετε μόνοι σας βαθύτερο περιεχόμενο που μπορεί να 

παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες για μάθηση. Να επιδεικνύετε 

αυτοαποτελεσματικότητα και εμπιστοσύνη στην ικανότητά σας να επιτύχετε σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις. Να επιδείξετε επινοητικότητα και πρωτοβουλία για την 

ανάληψη νέων καθηκόντων και την επίλυση προβλημάτων κατά περίπτωση.  

2. Να αναπτύξετε προσαρμοστικότητα και ευελιξία: Να επιδεικνύει 

προσαρμοστικότητα και ευελιξία σε διάφορους ρόλους, ευθύνες εργασίας, 

χρονοδιαγράμματα και πλαίσια για την επίτευξη των στόχων του έργου. Αξιολογήστε 

το έργο και συνεργαστείτε με εξωτερικές πηγές καθώς το έργο παίρνει μορφή, 

προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες που προκύπτουν. Πραγματοποιήστε προσαρμογές 

στο σχέδιο του έργου, όπως απαιτείται, για να έχετε τον καλύτερο δυνατό αντίκτυπο 

στο επιλεγμένο θέμα ή έργο. Να επιδεικνύετε προθυμία να αλλάζετε συμπεριφορές 

ή καθήκοντα και να εργάζεστε αποτελεσματικά όταν τα έργα και τα καθήκοντα 

αλλάζουν ή οι προτεραιότητες φαίνονται διφορούμενες. Να ανταποκρίνεστε θετικά 

στον έπαινο, στις αποτυχίες και στην εποικοδομητική κριτική. 

3. Να διαθέτετε και να επιδεικνύετε διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες 

χρησιμοποιώντας πολιτισμική/παγκόσμια ικανότητα: Διερευνήστε έναν οργανισμό ή 

άλλη εξωτερική πηγή που έχει τεχνογνωσία σχετική με το επιλεγμένο έργο για να 

αποκτήσετε εικόνα του έργου ή των στόχων και πώς επηρεάζουν το θέμα από τη δική 

τους οπτική γωνία. Να συνεργάζεστε με σεβασμό και αποτελεσματικότητα με τους 

συμμαθητές σας, τους καθηγητές και τις οργανώσεις της κοινότητας. Να σέβεστε τις 

πολιτισμικές διαφορές στο σχολείο και την κοινότητα και να κατανοείτε τον 

αντίκτυπό τους στο συγκεκριμένο έργο ή ζήτημα. Να διερευνήσετε τον αντίκτυπο που 

μπορεί να έχει το έργο ευρύτερα, καθώς σχετίζεται με την κοινότητα, την πολιτεία ή 

τα παγκόσμια ζητήματα. Να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με άτομα από 

διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά υπόβαθρα για την επιτυχή 

υλοποίηση του έργου. Να επιδεικνύετε κατάλληλη διαπροσωπική συμπεριφορά 

όσον αφορά την ιεραρχία, τη χρήση του χρόνου/την ακρίβεια, το ντύσιμο, το φαγητό, 

τις διακοπές και την εθιμοτυπία. 



 
 

 

4. Να επιδεικνύετε παραγωγικότητας και υπευθυνότητας: Να διαχειρίζεστε 

αποτελεσματικά το χρόνο και τα έργα θέτοντας στόχους, αναπτύσσοντας και 

χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ιεράρχησης, προγραμματισμού και διαχείρισης της 

καθημερινής εργασίας, αναζητώντας βοήθεια και προσαρμόζοντας τα σχέδια στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. Προσέξτε τις λεπτομέρειες με τον κατάλληλο για την 

εργασία βαθμό ακρίβειας. Συνεργαστείτε με έναν εξωτερικό οργανισμό ή φορέα για 

να διασφαλίσετε την εφαρμογή του σχεδίου έργου και την πρόοδο προς την επίτευξη 

των στόχων του έργου. Να επιδεικνύετε υπευθυνότητα στους συναδέλφους σας και 

σε άτομα από συνεργαζόμενους οργανισμούς, ολοκληρώνοντας εγκαίρως τα 

συμφωνηθέντα έργα, παραδίδοντας το έργο σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα 

πρότυπα και επιδεικνύοντας υπερηφάνεια για την εργασία. 

5. Να κατανοείτε και να επιδεικνύετε τις κατάλληλες ηγετικές δεξιότητες: Να 

διερευνήσετε διάφορες θεωρίες ηγεσίας και να συζητήσετε τα περιβαλλοντικά και 

προσωπικά χαρακτηριστικά που έχουν επηρεάσει τους επιτυχημένους ηγέτες. Να 

συνθέτετε πότε οι διάφορες μορφές ηγεσίας είναι κατάλληλες και πότε όχι. Να 

ερευνάτε έναν ηγέτη που είχε αντίκτυπο στο θέμα που επέλεξε η ομάδα και να 

εξετάζετε τους παράγοντες που τον έκαναν επιτυχημένο ή όχι. Να διατυπώσετε μια 

προσωπική θεωρία για την ηγεσία και να επικοινωνήσετε με σαφήνεια τον τρόπο με 

τον οποίο εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο έργο. Να προσδιορίσετε τρόπους επίδειξης 

προσωπικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια του έργου και να τους τεκμηριώσετε. Να 

εξάγετε συμπεράσματα σχετικά με το πού αλλού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αυτές οι ηγετικές δεξιότητες στη ζωή εκτός σχολείου και αν υπήρξαν λάθη, τα οποία 

μπορούν να ληφθούν υπόψη στο μέλλον. 

6. Συνεργασία και παραγωγική εργασία ως μέλος της ομάδας: Να εργάζεστε 

αποτελεσματικά ως μέλος μιας ομάδας και να αντιμετωπίζετε τις συγκρούσεις με 

ευαισθησία και σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις. Επιδείξτε κατανόηση του 

ατομικού αντίκτυπου και αξιοποιήστε τις διαφορετικές προοπτικές για την ενίσχυση 

των κοινών προσπαθειών. Να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά στρατηγικές 

διαχείρισης συνεδριάσεων, όπως η χρήση ημερήσιας διάταξης, η τήρηση του χρόνου, 

η εφαρμογή στρατηγικών διευκόλυνσης συνεδριάσεων, ο προσδιορισμός στοιχείων 

δράσης και ο προγραμματισμός επόμενων βημάτων. 



 
 

 

7. Επιδείξτε ικανότητες κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων: Χρησιμοποιήστε 

τεχνικές καταιγισμού ιδεών για να συλλέξετε ιδέες ή θέματα που επηρεάζουν τους 

μαθητές ή άλλους ανθρώπους στην κοινότητα. Προσδιορίστε ένα θέμα που 

απασχολεί πραγματικά την τοπική κοινότητα και προσδιορίστε τους κεντρικούς 

λόγους για τους οποίους έχει ιδιαίτερη σημασία. Κάντε ερωτήσεις για να 

επιθεωρήσετε τους διάφορους παράγοντες που παίζουν ρόλο και να εντοπίσετε 

οργανώσεις ή άτομα που ασκούν σημαντικό αντίκτυπο. Συλλέξτε πληροφορίες από 

πολλαπλές πηγές και αξιολογήστε τη συνάφεια κάθε πηγής για τον προσδιορισμό 

μιας πιθανής λύσης. Να χρησιμοποιήσετε επαγωγικές και επαγωγικές μεθόδους 

συλλογισμού για να αναγνωρίσετε λανθασμένους συλλογισμούς και να κατανοήσετε 

τα προβλήματα και τις εναλλακτικές λύσεις. Προσδιορίστε βασικούς παράγοντες και 

σχέσεις που αφορούν τη βασική αιτία του προβλήματος. Αξιοποιήστε τις 

πληροφορίες που συλλέξατε για να αναπτύξετε και να προτείνετε λύσεις. 

Δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ή άλλη οπτική απεικόνιση για να επικοινωνήσετε την 

πρόκληση και τις προτεινόμενες λύσεις σε άλλους. 

8. Επιδείξτε δημιουργικότητας και καινοτομίας: Να επιδείξετε κατανόηση των 

ιδιαίτερων αναγκών και ενδιαφερόντων του κοινού-στόχου που καθοδηγούν το 

επιλεγμένο έργο. Χρησιμοποιήστε τεχνικές δημιουργίας ιδεών για να διερευνήσετε 

αποκλίνοντα και άτυπα ερωτήματα και προοπτικές για να αναπτύξετε πρωτότυπες 

ιδέες για την επίλυση προβλημάτων σημαντικών για την τοπική κοινότητα. Να 

ερευνάτε τις υπάρχουσες μεθόδους και τους διαθέσιμους πόρους, καθώς και τους 

τοπικούς και παγκόσμιους οργανισμούς που επιδιώκουν να επηρεάσουν το 

επιλεγμένο θέμα. Να προτείνετε νέους πόρους και μεθόδους που μπορεί να μην 

έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ για να επηρεάσουν το επιλεγμένο θέμα στην κοινότητά 

σας και να αξιολογήσετε τη βιωσιμότητα του καθενός. Διερευνήστε δημιουργικούς 

τρόπους για την αποτελεσματική επικοινωνία του έργου με τους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς ενδιαφερόμενους, τη δημιουργία αποδοχής και την επικοινωνία των 

επιτυχημένων αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

9. Να επικοινωνείτε με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα, προφορικά και γραπτά: 

Γράψτε μια σαφή και συνοπτική δήλωση οράματος και αποστολής για να συνοψίσετε 

την πρωταρχική πρόθεση της ομάδας σχετικά με το επιλεγμένο θέμα. Σχεδιάστε 

στόχους για το έργο που θα επιτρέψουν στην ομάδα να έχει επιτυχή αντίκτυπο. 



 
 

 

Γράψτε ένα σχέδιο έργου που να εξετάζει αποτελεσματικά τον τρόπο με τον οποίο οι 

προτεινόμενες δράσεις ανταποκρίνονται σε μια πραγματική, τοπική ανάγκη της 

κοινότητας και να περιγράφει σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για όλα τα μέλη της 

ομάδας. Να αναπτύσσετε και να μεταδίδετε αποτελεσματικά μηνύματα σε γραπτά 

προϊόντα και προφορικές παρουσιάσεις, παρουσιάζοντας πληροφορίες, διαδικασίες 

και απόψεις με σαφή, συνοπτικό και ακριβή τρόπο. Χρησιμοποιήστε αποτελεσματικά 

το ειδικό λεξιλόγιο του πλαισίου σε γραπτές προσωπικές επικοινωνίες με άλλες 

ομάδες, οργανισμούς και/ή κυβερνητικές υπηρεσίες. Να διατυπώνετε ιδέες 

αποτελεσματικά σε διαπροσωπικές επικοινωνίες με εκπαιδευτικούς, μέντορες, 

συνομηλίκους και ηγέτες της κοινότητας. Να επιδεικνύετε αποτελεσματικές 

δεξιότητες ακρόασης και να παραφράζετε με ακρίβεια τα όσα ακούσατε. Τέλος, να 

επικοινωνείτε αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικών υποβάθρων, προοπτικών και 

πολιτισμών. 

10. Επιδείξτε πληροφορική παιδεία: Αποδοτική πρόσβαση σε πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες πηγές. Κατανοήστε τη διαφορά μεταξύ αξιόπιστων 

και μη αξιόπιστων πηγών, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς μεταξύ διαφήμισης 

και νόμιμης έρευνας, κατά τη δημιουργία υλικού (εργασίες, προτάσεις κ.λπ.). Να 

αξιολογείτε τις πληροφορίες ως προς τη χρησιμότητα, τη μεροληψία και την ακρίβεια 

και να αμφισβητείτε πληροφορίες που μπορεί να μην προέρχονται από αξιόπιστες 

πηγές. Να οργανώνετε και να διαχειρίζεστε τις πληροφορίες αποτελεσματικά και 

αποδοτικά και να χρησιμοποιείτε μια τυποποιημένη μορφή αναφοράς για να 

αναφέρετε τις πηγές. Να ακολουθείτε όλες τις ηθικές και νομικές κατευθυντήριες 

γραμμές, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης όλων των κανόνων και κανονισμών 

που σχετίζονται με την κοινοποίηση προστατευόμενων πληροφοριών.  

11. Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία αποτελεσματικά και κατάλληλα: Να χρησιμοποιείτε 

την κατάλληλη τεχνολογία για αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών, σύγχρονες και 

ασύγχρονες επικοινωνίες, παρουσιάσεις πολυμέσων, παραγωγή εγγράφων, 

ποσοτική και ποιοτική ανάλυση και διαχείριση πληροφοριών. Να χρησιμοποιείτε 

εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακής συνεργασίας, όπως κοινά έγγραφα 

και διαδικτυακές διασκέψεις, για τη δημιουργία, ενσωμάτωση και διαχείριση 

πληροφοριών σε ομαδικά έργα. Να έχετε πρόσβαση και να διαχειρίζεστε 

διαδικτυακές επικοινωνίες και πληροφορίες χρησιμοποιώντας μια ποικιλία 



 
 

 

ψηφιακών συσκευών, όπως φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες, έξυπνα τηλέφωνα 

κ.λπ. Να επιδεικνύετε την τήρηση όλων των κανόνων και κανονισμών που σχετίζονται 

με τη χρήση των ηλεκτρονικών εργαλείων και του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης 

της κατάλληλης προστασίας των κωδικών πρόσβασης και της τήρησης όλων των 

πρωτοκόλλων ασφαλείας. 

12. Επιδείξτε επαγγελματισμό και ηθική συμπεριφορά: Καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας IPARD, να παρουσιάζεστε επαγγελματικά και με σωστή εθιμοτυπία, 

σύμφωνα με τους κανόνες του οργανισμού και της δραστηριότητας. Να επιδεικνύετε 

αξιοπιστία και υπευθυνότητα στην παρουσία σας και στην εκτέλεση των 

συμφωνηθέντων καθηκόντων. Να επικοινωνείτε με σαφήνεια με τον οργανισμό ή 

τους ηγέτες όταν αλλάζουν οι συνθήκες. Να συμπεριφέρεστε με ακεραιότητα και 

ηθική σε όλες τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εργαλείων και 

υλικών, του χειρισμού χρημάτων, της παρακολούθησης των ωρών, της ανταλλαγής 

πληροφοριών και της συμπλήρωσης όλων των εντύπων. Κατανοήστε και τηρήστε τα 

κατάλληλα πρότυπα μη διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, ηλικίας, εθνικής 

καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, εγκυμοσύνης, κατάστασης βετεράνων ή 

οποιουδήποτε χαρακτηριστικού προσώπου ή ομάδας που δεν σχετίζεται με το χώρο 

εργασίας. 

Εξίσου σημαντικές στην υπηρεσία-μάθηση είναι διάφορες πρόσθετες δεξιότητες που 

είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των συμμετεχόντων, κατά 

τη μερική ή συνολική αξιολόγηση της δραστηριότητας και την επίδρασή της στην 

ενεργό συμμετοχή των πολιτών, καθώς και κατά την αξιολόγηση των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων που αποκτούν οι μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές να 

δουν τη σύνδεση μεταξύ της μάθησης υπηρεσιών και των πρόσθετων μελλοντικών 

ευκαιριών στην αγορά εργασίας. 

13. Κατανοήστε και επιδείξτε τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας: Κατανοήστε τις 

σωματικές και ψυχικές προκλήσεις που συνεπάγεται η εργασία στο επιλεγμένο θέμα 

ή έργο και προσδιορίστε τα θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με την εμπειρία της 

υπηρεσίας-μάθησης. Να διαβάζετε και να ερμηνεύετε με ακρίβεια τις οδηγίες 

ασφαλείας και τους ισχύοντες νόμους που είναι κατάλληλοι για την εμπειρία 

εκμάθησης υπηρεσιών. Να αναλύετε και να περιγράφετε πώς τα θέματα ασφάλειας 



 
 

 

επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Να 

επιδεικνύετε εργασιακή συμπεριφορά σύμφωνη με τα πρότυπα ασφαλείας καθ' όλη 

τη διάρκεια της εμπειρίας. Αναστοχαστείτε τις συμπεριφορές ασφάλειας που 

επέδειξε η ομάδα και βγάλτε συμπεράσματα σχετικά με την ποιότητα της 

συμμόρφωσης με την ασφάλεια και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. 

14. Εξερευνήστε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά μονοπάτια που ευθυγραμμίζονται με 

τους προσωπικούς σας στόχους: Παρατηρήστε και αναλύστε την οργανωτική 

κουλτούρα και τις πρακτικές που επηρεάζουν το έργο μάθησης υπηρεσιών, όπως ο 

τρόπος αλληλεπίδρασης με τους προϊσταμένους, τους πελάτες, τους συναδέλφους 

και τους συμμαθητές και ο τρόπος αναγνώρισης και αντιμετώπισης ζητημάτων 

υγείας, ασφάλειας και βιωσιμότητας. Εντοπίστε αξιόπιστες πηγές και αναζητήστε 

πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά πρότυπα για την εργασία στο εν λόγω 

περιβάλλον και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επηρεάσουν την επιτυχία του 

έργου ή την αποστολή του οργανισμού. Αναστοχαστείτε τους προσωπικούς τομείς 

δύναμης και εντοπίστε ευκαιρίες ανάπτυξης, βγάζοντας συμπεράσματα για το πώς 

αυτή η ανάπτυξη θα εφαρμοστεί σε μελλοντικές εμπειρίες στη ζωή. Να διερευνήσετε 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας καριέρας που ασχολείται με το 

επιλεγμένο θέμα και να γράψετε στόχους καριέρας με βάση τα όσα μαθαίνετε. 

15. Χρησιμοποιώντας την προσωπική θεωρία της ηγεσίας, προσδιορίστε τρόπους 

επίδειξης και αναζήτησης προσωπικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια του έργου. Για να 

προσδιορίσετε την πρόοδο σε σχέση με το σχέδιο, να συμμετέχετε σε συνεχή 

προσωπικό αναστοχασμό και ανασκόπηση της προόδου με τους σχετικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς (εκπαιδευτή, υπεύθυνο του χώρου παροχής υπηρεσιών 

μάθησης, κ.λπ.), προσαρμόζοντας το σχέδιο ανάλογα με τις ανάγκες. Να βγάζετε 

συμπεράσματα σχετικά με την προσωπική ανάπτυξη που επιδείχθηκε κατά τη 

διάρκεια του σχεδίου εκμάθησης υπηρεσιών και πώς θα επηρεάσει τις μελλοντικές 

ευκαιρίες σταδιοδρομίας. Προσδιορίστε τις ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες που 

εφαρμόστηκαν μέσω του σχεδίου μάθησης υπηρεσιών και δώστε ανατροφοδότηση 

και προτάσεις για τη βελτίωση του σχεδίου που θα επέτρεπε καλύτερα την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων σε όλους αυτούς τους τομείς. 

16. Αναστοχαστείτε τις εμπειρίες σας μέσω της δημιουργίας ενός προσωπικού 

πορτοφολιού: Δημιουργήστε ένα προσωπικό χαρτοφυλάκιο, ή παρόμοια συλλογή 



 
 

 

εργασιών, που να απεικονίζει κάθε φάση της εμπειρίας εκμάθησης υπηρεσιών. 

Συλλέξτε αντικείμενα ή/και προϊόντα εργασίας που αντικατοπτρίζουν τις δεξιότητες 

που αναπτύχθηκαν και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της εμπειρίας μάθησης 

υπηρεσιών. Αξιολογήστε την προσωπική ανάπτυξη μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων 

αναστοχασμού. Αξιολογήστε με ακρίβεια τον εαυτό σας για να σχεδιάσετε ευκαιρίες 

για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη, βγάζοντας συμπεράσματα για το πώς το έργο 

θα συνεχίσει να επηρεάζει την κοινότητα και τον μαθητή, προσωπικά. Τα προϊόντα 

μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

1. Σχέδιο έργου για το έργο Service-Learning που αναπτύσσει ο μαθητής 

2. Παραδείγματα (σχέδια και τελικά προϊόντα) του υλικού που δημιουργήθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε για την εμπειρία Service-Learning 

3. Προϊόντα αναστοχασμού (παραδείγματα - καταχωρήσεις σε ημερολόγιο, ιστοί 

ανταλλαγής ιδεών, αποσπάσματα, τραγούδια, ποιήματα, σχέδια, φωτογραφίες, 

παρουσιάσεις, θεατρικά έργα, δήλωση επιπτώσεων, γελοιογραφίες, συμβάσεις 

παροχής υπηρεσιών, μαθησιακά ημερολόγια, σενάρια, κ.λπ.) 

4. Εικόνες ή/και βίντεο από τη συμμετοχή στην υπηρεσία σε δημόσιο ακροατήριο 

Ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα 

  



 
 

 

Μάθετε περισσότερα με τους Community Builders 

 

Η μάθηση και η δράση μέσω της εκμάθησης υπηρεσιών δίνουν στους νέους το σκοπό και τη 

θέληση να "κάνουν καλά και να πράττουν το καλό", επειδή αυτό που κάνουν έχει σημασία. 

Το Service-Learning είναι ένα καλό διδακτικό εργαλείο που καλλιεργεί μια κοινότητα που 

νοιάζεται και προετοιμάζει τους νέους για την υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη, καθώς και για 

το κολέγιο και τη σταδιοδρομία. Μακροπρόθεσμα, οι δεξιότητες, οι πρακτικές και ο 

προβληματισμός μάς βοηθούν να οικοδομήσουμε μια πιο γενναιόδωρη, συνδεδεμένη 

κοινωνία των πολιτών. 

Μία από τις παρακάτω ιδέες μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την εστίαση της 

μάθησης και της υπηρεσίας σας. 

  

1. Για την οικοδόμηση της δέσμευσης της κοινότητας, πρέπει να αναζητήσετε στη 

γειτονιά ή την κοινότητά σας μοναδικούς πόρους, εμπειρογνώμονες, ανάγκες ή 

εκδηλώσεις ως σημείο εκκίνησης. 

2. Αφήστε την εποχή του έτους να καθορίσει την εστίασή σας. Κοιτάξτε το ημερολόγιο 

για ιδέες που σχετίζονται με εθνικά γεγονότα και γιορτές, για παράδειγμα την Ημέρα 

της Γης κ.λπ. 

3. Κάντε τη δική σας έρευνα για να διερευνήσετε τι ενδιαφέρει τους νέους και να 

ακολουθήσετε τα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες της κοινότητας, γεγονός που θα 

προκαλέσει μεγαλύτερη δέσμευση. 

4. Η διδασκαλία μέσω του Service-Learning μπορεί να δώσει νέα ζωή σε μια παλιά 

μονάδα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ορισμένοι εκπαιδευτικοί ξεκινούν με το 

λιγότερο αρεστό στυλ διδασκαλίας τους, επειδή τα μαθήματα της εκμάθησης 

προσφέρει νέο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. 

Ένα παράδειγμα από δάσκαλο δημοτικού σχολείου: Επειδή έχουμε πρόσβαση σε ένα 

ποτάμι και η τάξη μας μιλούσε για τον τρόπο καθαρισμού του νερού, πληκτρολογήσαμε 



 
 

 

την λέξη "ποτάμι" στην αναζήτηση και επιλέξαμε την ενότητα του δημοτικού "Ποτάμια 

για το κοινό καλό". 

Ερευνήστε το επιλεγμένο θέμα και τον τρόπο αντιμετώπισής του 

Ενεργοποιήστε τις φωνές και τις επιλογές των νέων ώστε να περιορίσετε το θέμα, να 

συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες και να διατυπώσετε ένα τοπικό πρόβλημα που μπορεί 

να αντιμετωπιστεί από την ομάδα. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι ώστε οι μαθητές να 

μάθουν περισσότερα για μια διαπιστωμένη ανάγκη: 

• λήψη συνεντεύξεων από μέλη της κοινότητας ή εμπειρογνώμονες (οι τοπικές μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις αποτελούν καλή πηγή πληροφοριών), 

• κάνοντας μια έρευνα, 

• έρευνα και ανάγνωση βιβλιογραφίας, ή 

• παρατηρώντας την κατάσταση ή κάποιο μέρος (π.χ. αγρόκτημα, μουσείο, συνταξιοδοτικό 

ίδρυμα κ.λπ.) στην περιοχή σας αυτοπροσώπως. 

Αυτός ο πόρος μπορεί να καθοδηγήσει τους τέσσερις τύπους έρευνας. 

Δημιουργήστε μια αναφορά του προβλήματος  

Βοηθήστε τους νέους να αναγνωρίσουν μια δήλωση προβλήματος σχετικά με τις ανάγκες ή 

ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που βρήκαν στην έρευνά τους. Η δήλωση αυτή δίνει δομή στο 

σχεδιασμό της δράσης της υπηρεσίας. 

Παραδείγματα: 

1. Οι μαθητές έλαβαν μέρος σε έρευνα σχετικά με το είδος του εκφοβισμού που 

υπάρχει στο σχολείο. Ως εκ του αποτελέσματος, δηλώνουν το πρόβλημα ότι οι μαθητές δεν 

είναι ειδικευμένοι στην επικοινωνία και διαχείρισης συγκρούσεων. 

2. Μετά από έρευνα και παρατήρηση, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-περιβάλλοντος έχουν επηρεάσει αρνητικά το οικοσύστημα των 

Μεγάλων Φυσικών Λιμνών. 

Έξι συμβουλές για τη μεγιστοποίηση του στρατηγικού δυναμικού σε μια κοινότητα με 

οικογενειακό προσανατολισμό 

 

Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στο να μοιραζόμαστε τα μηνύματά μας; 

Η σημερινή πιο συνηθισμένη στρατηγική της "αποστολής φυλλαδίων στο σπίτι των γονέων" 

σε μια σχολική περιφέρεια δεν είναι πλέον τόσο επαρκής όσο παλαιότερα. Οι μαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι φροντιστές και οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν όλοι 

διαφορετικούς ρόλους και στόχους σε αυτό που είναι πλέον μια κοινότητα μάθησης. Και να 

προσθέσουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτισμικά οικογενειακές δομές και πολλαπλές 

γλώσσες. 



 
 

 

Πρέπει να αναρωτηθούμε: Ποιο είναι το κοινό σας; Ποια μηνύματα προσπαθείτε να 

επικοινωνήσετε; 

Οι επικοινωνίες για τις σχολικές περιφέρειες δεν είναι πλέον "μονόδρομος". Αντίθετα, έχει 

γίνει ένας τρόπος για τις περιφέρειες να οικοδομούν ενεργά και συνεχώς την κοινότητα για 

να προωθήσουν συλλογικά αποτελέσματα για τους μαθητές. "Κάθε άτομο έχει τη 

δυνατότητα να συνεισφέρει ιδέες και εμπειρίες στο ευρύτερο σώμα της γνώσης", δήλωσε ο 

Charbonneau, γι' αυτό και απαιτείται αμφίδρομη επικοινωνία.  

Ο Charbonneau προτείνει ένα σκόπιμο ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο- με τη χρήση μιας 

στρατηγικής επικοινωνίας, η ηγεσία των σχολικών περιφερειών έχει ένα μονοπάτι εμπλοκής 

με το κοινό της. 

Κλείνοντας, ο Charbonneau πρότεινε έξι πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την 

εφαρμογή μιας στρατηγικής δέσμευσης της οικογένειας και της κοινότητας: 

1. Γιατί το κάνετε; Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε την απάντηση πριν ξεκινήσετε. 

2. Στελεχώστε το, ώστε να μην ξεκινήσετε κάτι που δεν μπορείτε να διατηρήσετε. 

3. Παρακολουθήστε και ακούστε πριν μπείτε στο παιχνίδι, ώστε να μάθετε τις βέλτιστες 

πρακτικές και να αποφύγετε τις παγίδες. 

4. Επανεξέταση και ανάπτυξη πολιτικών, πρωτοκόλλων και πρακτικών για τα 

(κοινωνικά) μέσα ενημέρωσης. 

5. Προετοιμαστείτε για ημέρες με "γαλάζιο ουρανό" και "γκρίζο ουρανό". 

6. Μοιραστείτε προτεινόμενες πρακτικές για το διδακτικό προσωπικό, άλλους 

εταίρους, γονείς και μαθητές. 

  

Συμβουλές για τη σύνδεση των μαθητών με την κοινότητά τους 

Ακολουθούν ορισμένες υποδείξεις που αντλήθηκαν από τις εμπειρίες πραγματικών 

σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών για να βοηθήσουν να φυτευτούν οι σπόροι του Place 

στις νέες σχολικές κοινότητες. 

  

1) Μάθηση και φροντίδα του Place 

Το σημείο εκκίνησης για τη μάθηση και τη φροντίδα για τον ευρύτερο κόσμο θα πρέπει να 

είναι η σύνδεση και η εμπλοκή των μαθητών με τη χρήση του τοπικού περιβάλλοντος. 

 

• Ανάπτυξη μιας κουλτούρας σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και φροντίδα, 

ενθαρρύνοντας τη σχολική κοινότητα -γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές- να αισθάνονται 

ότι τους ακούνε, τους φροντίζουν, τους εμπλέκουν, τους σέβονται και τους εκτιμούν. 
 



 
 

 

• Διαμορφώστε το όραμα ολόκληρου του σχολείου με επίκεντρο την βιωσιμότητα - 

ξεκινώντας από τον τοπικό τόπο και την κοινότητα και επεκτείνοντας το στον ευρύτερο 

κόσμο - και μοιραστείτε την ευθύνη για την οικοδόμηση της ταυτότητας του σχολείου με το 

προσωπικό και τους μαθητές. 

• Συμπεριλάβετε στυλ ηγεσίας που περιλαμβάνουν κοινό σχεδιασμό, καλή επικοινωνία και 

ενεργό συμμετοχή του διευθυντή του σχολείου στη διδασκαλία και στις σχολικές 

δραστηριότητες για την υποστήριξη μιας "κουλτούρας φροντίδας". 

 

• Καλλιεργήστε την αίσθηση του Place από τους μαθητές, δίνοντας πολλές ευκαιρίες για 

αδόμητο παιχνίδι ή ησυχία σε ένα οικείο φυσικό "τόπο".  

 

• Δώστε στους εκπαιδευτικούς επαρκή υποστήριξη, πόρους, χρόνο προγραμματισμού, 

κατάρτιση και ευελιξία για να αναπτύξουν τις δικές τους διδακτικές πρακτικές γύρω από το 

Place. 

  

2) Υπεύθυνοι πολίτες 

Παροχή δύναμης στους μαθητές να ασκούν επιρροή στο τοπικό περιβάλλον και την 

κοινότητα, ώστε να δημιουργηθούν ευαισθητοποιημένοι τοπικοί και παγκόσμιοι πολίτες. 

  

• Ενθαρρύνετε την ανάπτυξη δεσμών (διαύλων επικοινωνίας) μεταξύ των μαθητών και των 

τοπικών εκπροσώπων, των φιλανθρωπικών οργανώσεων και των επιχειρήσεων για να 

βοηθήσετε στον εντοπισμό έργων στα οποία οι μαθητές μπορούν να έχουν πραγματικό 

αντίκτυπο. 

 

• Δώστε στους μαθητές άφθονο χρόνο και ευκαιρίες, στο πλαίσιο του σχολείου, για να 

αποκτήσουν εμπειρίες και να εργαστούν στην ευρύτερη κοινότητα. 

 

•  Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συμβάλλουν στην ανάπτυξη διατάξεων παροχής υπηρεσιών 

προς την κοινότητα -για παράδειγμα, ενθαρρύνοντας τις αγορές τοπικών τροφίμων- για να 

βοηθήσουν τις μειονεκτούσες ομάδες. 

 

•  Δημιουργήστε δεσμούς με σχολεία και κοινότητες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την διαφορετικότητα και τα παγκόσμια ζητήματα. 

  

3) Ενεργοί μαθητές 

Επίλυση προβλημάτων "πραγματικού κόσμου" με πραγματικά προβλήματα και καταστάσεις, 

έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να δημιουργήσουν γνώση με τους εκπαιδευτικούς ως 

οδηγούς και συν-μαθητές. Η μάθηση είναι συχνά διεπιστημονική. 

 

• Η χρήση θεμάτων και σχεδίων που βασίζονται στη δράση μπορεί να δημιουργήσει 

συνδέσεις μεταξύ μαθημάτων και θεμάτων καθώς και να συνδέσει την εργασία στην τάξη 



 
 

 

τόσο με τη σχολική κοινότητα όσο και με τη μάθηση στο τοπικό περιβάλλον και την 

κοινότητα. 

 

•  Απαιτείται συνεργατικός σχεδιασμός του πλαισίου του προγράμματος σπουδών, ιδίως στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για την εξεύρεση των πιο αποτελεσματικών συνεργειών και 

σχεδίων και την αποφυγή επικαλύψεων. Να επιτραπεί στους εκπαιδευτικούς να συμβάλουν 

στο σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών. 

 

•  Ενθαρρύνετε τη μάθηση "ολόκληρου του σχολείου" που περιλαμβάνει όλους τους 

μαθητές όλων των ηλικιών και τάξεων. Ένας τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να 

υιοθετήσετε ένα ετήσιο θέμα, όπως τα δάση, τα ποτάμια και τα βουνά στο Sunnyside School. 

 

• Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μαθαίνουν μέσω της πράξης και να είναι "δημιουργοί" της 

γνώσης, με τον εκπαιδευτικό ως οδηγό και συν-μαθητή που μπορεί να μην έχει όλες τις 

"απαντήσεις". 

 

• Τα έργα τέχνης που βασίζονται σε δράσεις και δημιουργικές τέχνες βοηθούν στη 

συμμετοχή των μαθητών και δημιουργούν μεγαλύτερη δέσμευση και "ιδιοκτησία", ενώ 

παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες στρατηγικής και κριτικής σκέψης και επίλυσης 

προβλημάτων. 

  

4) Αποτελεσματικοί συντελεστές 

Οι ερωτήσεις και οι ανησυχίες των μαθητών παίζουν κεντρικό ρόλο στον καθορισμό του τι 

και πώς μελετάται. 

 

•  Θέστε τις ανησυχίες και τις ερωτήσεις των μαθητών στο επίκεντρο της μαθησιακής 

ατζέντας, βοηθώντας τους να προσδιορίσουν τα θέματα που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν. 

 

•  Εμπλέξτε τους μαθητές στην υποστήριξη της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης 

της συγκέντρωσης χρημάτων, και εξασφαλίστε ότι η συνεισφορά τους μπορεί να έχει 

πραγματικό αντίκτυπο. 

  

5) Σχολείο στην κοινότητα 

Οικοδόμηση αμφίδρομων συνεργασιών μεταξύ του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας, 

συμπεριλαμβανομένων των τοπικών οργανώσεων και επιχειρήσεων, καθώς και η 

αξιοποίηση της "υπαίθριας" ή "κοινοτικής" τάξης. 

 

•  Να είστε φιλόδοξοι και να κοιτάτε προς τα έξω - χρησιμοποιήστε το τοπικό περιβάλλον και 

την κοινότητα ως πηγές πρακτικής μάθησης και ενθαρρύνετε τους γονείς, τις οργανώσεις της 

κοινότητας και τις επιχειρήσεις να φέρουν τα θέματά τους στο σχολείο. 

 



 
 

 

•  Πηγαίνετε τους μαθητές σε τοπικούς άγριους τόπους και χώρους της κοινότητας και 

προσκαλέστε μέλη της κοινότητας στο σχολείο. 

 

•  Να καταστεί το σχολείο πρότυπο βιώσιμης κοινότητας που μπορεί να λειτουργήσει ως 

κόμβος μάθησης και πρότυπο για την ευρύτερη κοινότητα. 

 

6) Συνάφεια με τον πραγματικό κόσμο 

Αξιολογήστε τη σχολική εργασία όχι μόνο με βάση την ικανότητά της, αλλά και με βάση την 

ευρύτερη συμβολή της στην ανάπτυξη των μαθητών, στην κοινότητα και στη βιωσιμότητα. 

 

• Το υλικό από το The Rural School and Community Trust σχετικά με την τεκμηρίωση και την 

αξιολόγηση της Place-Based μάθησης είναι μια χρήσιμη πηγή για τη χρήση μιας σειράς 

μεθόδων αξιολόγησης. 

 

•  Ενθαρρύνετε τις οργανώσεις της κοινότητας και τους γονείς να συμβάλουν στην 

αξιολόγηση - ποια είναι η διαφορά που έχει κάνει το σχολείο γι' αυτούς; 

  

Επικεντρώνοντας σε: 
α) Γονείς/Οικογένειες 

Γιατί η εμπλοκή των γονέων είναι σημαντική 

Η γονική εμπλοκή και δέσμευση στην εκπαίδευση βρίσκεται σε πτώση με αποτέλεσμα να 

έχει μεγαλύτερη σημασία τώρα από ποτέ. Στην έρευνα του 2016 φάνηκε πτώση των γονέων 

που πιστεύουν ότι η στενή επικοινωνία γονέων-καθηγητών είναι αποτελεσματική. Οι γονείς 

προτιμούν πλέον απομακρυσμένες μεθόδους επικοινωνίας, όπως οι διαδικτυακές πύλες, και 

είναι λιγότερο πιθανό να παρευρίσκονται σε συναντήσεις εκπαιδευτικών-γονέων και/ή σε 

σχολικές δραστηριότητες. Φέρνοντας τα πράγματα στο 2020, η παγκόσμια πανδημία COVID-

19 είχε ως αποτέλεσμα τα πράγματα να γίνουν πολύ πιο online προσανατολισμένα. 

Αυτή η αλλαγή είναι ξαφνική και ανησυχητική λόγω των όσων σημαίνει για τη δέσμευση των 

γονέων. Ενώ τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες να παραμένουν 

ενήμερες, οι μαθητές χάνουν κάτι όταν οι γονείς δεν προσφέρουν το χρόνο και την 

υποστήριξή τους. 



 
 

 

 

Ορισμένοι γονείς έχουν προβλήματα προγραμματισμού ή μεταφοράς που καθιστούν 

δύσκολη την εθελοντική εργασία ή τη συμμετοχή σε συσκέψεις γονέων-καθηγητών. Για 

άλλους, π.χ. για οικογένειες με ελλιπείς πόρους ή οικογένειες με διαφορετική καταγωγή, οι 

μειονότητες αισθάνονται ότι το προσωπικό τους κάνει να νιώθουν άβολα. Εάν δεν έχει 

δημιουργηθεί σχέση γονέων-δασκάλων νωρίς μέσα στη χρονιά, οι γονείς μπορεί επίσης να 

μην γνωρίζουν αν είναι ευπρόσδεκτοι στο σχολείο. Ορισμένες ομάδες, ωστόσο, διατρέχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο για χαμηλή δέσμευση των γονέων. Σε οικογένειες που βρίσκονται κάτω 

από το όριο της φτώχειας ή με μεγαλύτερα παιδιά η συμμετοχή των γονέων βρίσκεται στο 

χαμηλότερο επίπεδο. Αυτό ισχύει επίσης για τους γονείς που δεν μιλούν την τοπική κύρια 

γλώσσα, γεγονός που τους δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία. 

Το κύριο και σημαντικότερο βήμα στα σχολεία είναι η εμπλοκή των γονέων, η οποία τελικά 

θα σημαίνει συνεργασία των γονέων. Όταν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται για 

να δημιουργήσουν μια ακμάζουσα τάξη, η επίδραση στους μαθητές τους είναι βαθιά. Οι 

μαθητές με εμπλεκόμενους γονείς δεν έχουν μόνο υψηλές βαθμολογίες στις εξετάσεις: 

αυξάνονται επίσης η φοίτηση, η αυτοεκτίμηση και το ποσοστό αποφοίτησης. Οι σχέσεις 

γονέων-καθηγητών είναι κάτι περισσότερο από ένα προαιρετικό όφελος της τάξης. Είναι 

απαραίτητες για να βοηθήσουν τους μαθητές σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τάξης 

να φτάσουν στο ακαδημαϊκό τους δυναμικό. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν δημιουργούν χώρο για 

συνεργασίες γονέων στα σχολεία μας, περιορίζουν την ικανότητα της τάξης για ανάπτυξη. 

Δέσμευση γονέων και επιτυχία μαθητών 

Τα παιδιά με αφοσιωμένους γονείς έχουν περισσότερες πιθανότητες να: 

• Aποκτήσουν υψηλότερους βαθμούς ή βαθμολογίες στις εξετάσεις  

• Aποφοιτήσουν με άριστα από το λύκειο και να παρακολουθήσουν 

μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση  

• Bελτιώσουν τα κίνητρα και την αυτοπεποίθησή τους στην τάξη 



 
 

 

• Έχουν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά στην τάξη 

Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να: 

• Έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση 

• Χρειάζονται ανακατεύθυνση στην τάξη 

• Αναπτύξουν προβλημάτων συμπεριφοράς 

Σε πενήντα διαφορετικές μελέτες σχετικά με τη γονική εμπλοκή, οι εκπαιδευτικοί ερευνητές 

διαπίστωσαν μια σύνδεση μεταξύ της οικογενειακής εμπλοκής και των ακαδημαϊκών 

επιδόσεων. Και όσο νωρίτερα οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν τη γονική εμπλοκή, τόσο πιο 

αποτελεσματική είναι η αύξηση των επιδόσεων των μαθητών. Οι συνεργασίες γονέων που 

διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια των δημοτικών σχολικών ετών δημιουργούν ισχυρά 

θεμέλια για την επιτυχία των μαθητών και τις μελλοντικές ευκαιρίες εμπλοκής. 

Η εμπλοκή των γονέων μειώνει επίσης τις χρόνιες απουσίες ή τις απουσίες άνω των είκοσι 

ημερών ενός σχολικού έτους. Όταν οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με τους γονείς μέσω 

επισκέψεων στο σπίτι, για παράδειγμα, οι απουσίες των μαθητών μειώθηκαν κατά 20%. 

Ακόμα και μετά τη συνεκτίμηση της βαθμίδας και των προηγούμενων απουσιών, οι μαθητές 

με γονείς που συμμετείχαν, ανέφεραν συνολικά λιγότερες ημέρες σχολικής απουσίας. Η 

αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών δεσμεύει τους μαθητές για 

καθημερινή παρακολούθηση και αυξάνει τα επίπεδα συμμετοχής στην τάξη. 

Οι μαθητές δεν είναι οι μόνοι που λαμβάνουν βοήθεια από την εμπλοκή της οικογένειας: το 

ίδιο ισχύει και για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

προετοιμάσουν τους γονείς για να βοηθήσουν με την εργασία στο σπίτι ή τις ακαδημαϊκές 

έννοιες. Και οι δεσμευμένοι γονείς τείνουν να έχουν υψηλή γνώμη για τους εκπαιδευτικούς, 

γεγονός που βελτιώνει το ηθικό των εκπαιδευτικών. Η γνώση περισσότερων στοιχείων για 

την οικογενειακή ζωή ενός μαθητή μπορεί επίσης να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

προετοιμάσουν μαθήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του μαθητή ή να 

αλληλεπιδράσουν αποτελεσματικότερα με τις οικογένειες. Καθώς οι μαθητές λαμβάνουν 

περισσότερη υποστήριξη, οι τάξεις με αφοσιωμένους γονείς θα έχουν καλύτερες επιδόσεις 

στο σύνολό τους. Με τη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών όλοι κερδίζουν! 

Πώς να αυξήσετε την εμπλοκή των γονέων 

Ποτέ δεν είναι αργά για να οικοδομήσετε τα θεμέλια για την επικοινωνία γονέων-καθηγητών 

στα σχολεία. Όμως όσο πιο γρήγορα το κάνετε, τόσο πιο καλά εξοπλισμένοι θα είναι οι 

μαθητές σας για να αξιοποιήσουν τις ακαδημαϊκές τους δυνατότητες. 

Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές εμπλοκής γονέων για τη μετατροπή της εμπλοκής σε 

συνεργασίες γονέων που μπορείτε να δοκιμάσετε: 

• Δώστε στους γονείς τα στοιχεία επικοινωνίας σας και γνωριστείτε μαζί τους νωρίς 

κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο, όταν έχουν ερωτήσεις, 

θα νιώθουν άνετα να επικοινωνήσουν μαζί σας. 



 
 

 

• Παρέχετε ευκαιρίες στους γονείς να συνδεθούν με το σχολείο. Οι εθελοντικές 

βάρδιες, οι δραστηριότητες της τάξης ή οι επιτροπές γονέων-καθηγητών αποτελούν 

εξαιρετικές ευκαιρίες συμμετοχής. 

• Μοιραστείτε ανοιχτά τους στόχους ή τις προσδοκίες της τάξης σας με τους γονείς και 

ζητήστε τους να κάνουν το ίδιο. 

• Συνδεθείτε με τους γονείς προσωπικά όσο το δυνατόν περισσότερο. Χρησιμοποιήστε 

emails, μηνύματα ή εφαρμογές για να ενημερώνετε τους γονείς για τις επερχόμενες 

εκδηλώσεις της τάξης. 

• Αντιμετωπίστε κοινές προκλήσεις που εμποδίζουν τη συμμετοχή των γονέων, όπως 

συγκρούσεις με τον προγραμματισμό ή μια εκφοβιστική ατμόσφαιρα. 

  

  



 
 

 

β) Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις  

Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν επιτυχώς με τοπικές επιχειρήσεις 

 

Οι επιχειρήσεις έχουν έννομο συμφέρον για τις κοινότητές τους. Χρειάζονται μια ισχυρή 
δεξαμενή τοπικών εργαζομένων για να επιλέξουν και καταναλωτές που μπορούν να 
αγοράσουν τα προϊόντα τους. Πολλές επιχειρήσεις θέλουν να προσφέρουν στην κοινότητα 
και να επενδύσουν σε αυτήν, αλλά μερικές φορές δεν είναι σίγουρες από πού να ξεκινήσουν. 
Τα σχολεία μπορούν επίσης να επωφεληθούν από αυτές τις συνεργασίες, παρέχοντας στους 
μαθητές ευκαιρίες για επιτυχία στο εργατικό δυναμικό. 

Η έλλειψη συνάφειας είναι ένας βασικός λόγος που τόσοι πολλοί μαθητές σήμερα 
εγκαταλείπουν το σχολείο, ιδίως στις αστικές περιοχές. Ωστόσο, με τη δημιουργία ισχυρών 
συνεργασιών με περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, το ποσοστό 
αποφοίτησης θα αυξηθεί κατά δύο μονάδες.  

Συνιστάται να εμπλέκονται επιχειρηματικοί εταίροι για πολλούς ρόλους: προσκεκλημένοι 
ομιλητές, παρακολούθηση θέσεων εργασίας, συνέδρια φοιτητών, καθοδήγηση και πρακτική 
άσκηση. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες μπορούν να καταστήσουν τη μάθηση πιο 
σχετική, παρέχοντας παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο. 



 
 

 

Ένα εικονογραφημένο μάθημα με πραγματικό παράδειγμα υπολογισμού της απογραφής για 
Ford Mustang μπορεί να ξεσηκώσει την τάξη όταν συνειδητοποιήσουν τη συνάφεια του 
μαθήματος με μια καλή, ενδιαφέρουσα δουλειά. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή ενός πιο αυστηρού και βασισμένου σε 
δεξιότητες προγράμματος σπουδών, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, δεξιότητες 
απασχολησιμότητας όπως η ομαδική εργασία, η επικοινωνία και οι δεξιότητες παρουσίασης. 
Επιπλέον, παρέχουν στους μαθητές σχέσεις. Οι σχέσεις δεν είναι σημαντικές μόνο στην 
αγορά εργασίας, αλλά και στην προσωπική τους ζωή - οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε 
πρότυπα που πολλές φορές δεν θα είχαν διαφορετικά. 

Έτσι, με σαφή οφέλη για τους μαθητές, πώς μπορείτε να ξεκινήσετε; Ακολουθούν μερικές 
ιδέες: 

• Δημιουργήστε μια τοπική συμβουλευτική επιτροπή. Αυτή η ομάδα μπορεί να 
αναλάβει να προσκαλέσει τοπικούς επιχειρηματίες στην τάξη. Οι μαθητές μπορούν 
να αποτελέσουν τους μεσάζοντες μεταξύ του σχολείου και του επιχειρηματικού 
εταίρου- μπορούν να μιλήσουν για όσα συμβαίνουν στην τάξη για να δώσουν το 
πλαίσιο και να δώσουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο στο σχολείο. 

• Ξεκινήστε από τα λίγα. Παρέχετε ευκαιρίες που δεν είναι πολύ χρονοβόρες ή 
δαπανηρές για τις επιχειρήσεις. Για τους τοπικούς ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων 
σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, μπορεί να υπάρχει η αντίληψη ότι αυτά τα 
προγράμματα θα υπερβούν τις δυνατότητές τους. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να 
εξασκηθούν σε μια πραγματική δεξιότητα που χρειάζονται για να είναι επιτυχημένοι 
και απαιτεί μόνο λίγες ώρες από το χρόνο ενός επιχειρηματία. Δύο επιχειρήσεις θα 
μπορούσαν επίσης να μοιραστούν μια καλοκαιρινή πρακτική άσκηση, επιτρέποντας 
σε έναν μαθητή να εξακολουθεί να έχει μια ανταποδοτική πλήρη πρακτική άσκηση 
και να αποκτήσει εμπειρία από δύο διαφορετικές εταιρείες. 

• Επισημάνετε τα οφέλη! Επισημάνετε για τις επιχειρήσεις τα οφέλη που αποκομίζουν 
από την πρόσληψη ενός μαθητή 16 ή 17 ετών. Οι μαθητές μαθαίνουν σχετικές 
δεξιότητες του 21ου αιώνα και παγκόσμιες γνώσεις. Έχουν πολλή ενέργεια, 
ενθουσιασμό, καθώς και επιθυμία να πετύχουν. Ποιος δεν θα ήθελε κάποιον τέτοιο 
να εργάζεται γι' αυτόν; Και αυτοί οι μαθητές επιστρέφουν από το κολέγιο ως 
εξειδικευμένοι εργάτες. Τονίστε στις επιχειρήσεις ότι οι δεξιότητες και η συνάφεια 
που παρέχουν θα ωφελήσουν τόσο τις ίδιες όσο και τους μαθητές. 

• Κατανοήστε ότι και οι εκπαιδευτικοί είναι μαθητές. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης 
να παρέχουν ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, μια πρακτική 
άσκηση δύο εβδομάδων για έναν καθηγητή οικονομικών θα μπορούσε να του 
επιτρέψει να εξασκήσει τις γνώσεις του στην τάξη και να επιστρέψει σε αυτήν με 
παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο. Εάν οι επιχειρήσεις παρέχουν 
επαγγελματική ανάπτυξη για τους υπαλλήλους τους, όπως μαθήματα διαχείρισης 
χρόνου, θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να τα ανοίξουν και στους 
εκπαιδευτικούς. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις συνεδριάσεις των 
συμβουλευτικών επιτροπών οδηγεί συχνά σε νέες ιδέες. 

• Να είστε ευέλικτοι. Η Jule Baradi, Ανώτερη Διευθύντρια Διακυβέρνησης Μάθησης 
της Marriott International Inc., η οποία υποστηρίζει σημαντικά αυτές τις συνεργασίες, 
συμβουλεύει να δημιουργείτε προγράμματα που είναι πολύ ευέλικτα και απλά. Η 
Marriott δημιουργεί λίστες ελέγχου και οδηγούς σχεδιασμού και στη συνέχεια 



 
 

 

επιτρέπει στις τοπικές ιδιοκτησίες της να εξατομικεύσουν και να βελτιώσουν τα 
προγράμματα με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα. 

• Κάντε το διεθνές. Οι αναγνώστες αυτής της ιστοσελίδας θα θέλουν να βρουν 
επιχειρηματικούς εταίρους με διεθνή προσανατολισμό. Αναζητήστε εταιρείες στην 
κοινότητά σας που εξαρτώνται από εξαγωγές, εισαγωγές ή διεθνείς τραπεζικές 
συναλλαγές. Και επικοινωνήστε με το τοπικό σας Ροταριανό, το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Εμπορίου ή το Εμπορικό Επιμελητήριο για να διερευνήσετε τις 
διασυνδέσεις. 

Τι γίνεται αν μια επιχείρηση φαίνεται απρόθυμη να συμμετάσχει; Αν κάποιος μαθαίνει 

για τα τοπικά σχολεία μόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορεί να έχει μια 

αρνητική και λανθασμένη αντίληψη για το πώς είναι οι μαθητές σήμερα. Το κλειδί είναι 

να μπουν οι άνθρωποι στην τάξη για να γνωρίσουν τα παιδιά - μόλις δουν την ενέργεια 

των μαθητών, συχνά αλλάζουν γνώμη. Γι' αυτό "κεντρίστε τον εγωισμό τους" και 

προσκαλέστε τους να δώσουν μια σύντομη ομιλία για την εμπειρία τους ή ζητήστε τους 

να έρθουν σε μια δεξίωση όπου παρουσιάζουν οι μαθητές. Κάντε κάτι μικρό που θα 

χρησιμεύσει ως εισαγωγικό βήμα και θα σπάσει τον πάγο. Οι εργαζόμενοι γρήγορα 

ζεσταίνονται με την ιδέα να δουλεύουν με μαθητές - είναι η ανθρώπινη φύση. Αν κάποιος 

παρατηρήσει έναν συνάδελφο να καθοδηγεί μαθητή, έχει την επιθυμία να το κάνει κι 

αυτός. 

  

γ) Τοπικοί εκπρόσωποι/Πολιτικοί φορείς 

Όπως δείχνει ο παρών οδηγός, υπάρχουν βήματα που μπορούν να λάβουν οι ακαδημαϊκοί 

για να βελτιώσουν την εμπλοκή τους με τη δημόσια πολιτική και να την καταστήσουν 

ουσιαστική για την έρευνά τους. Αν και οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να απαιτούν 

επένδυση χρόνου, προσφέρουν την ευκαιρία να κάνουν μια απτή διαφορά και συχνά 

αποτελούν πηγή μεγάλης ικανοποίησης και έμπνευσης για περαιτέρω εργασία. Το πρώτο 

μέρος του παρόντος οδηγού περιγράφει το τοπίο της χάραξης πολιτικής στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και ορισμένους από τους συνήθεις τρόπους με τους οποίους οι ακαδημαϊκοί 

μπορούν να εμπλακούν με αυτήν. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται έξι διδάγματα από το 

πρόγραμμα "Engaging with Government", τα οποία απεικονίζονται με πρακτικά 

παραδείγματα από τους αποφοίτους και το δίκτυο ομιλητών μας. Τα μαθήματα αυτά είναι 

τα εξής:  

• Κατανόηση του πλήρους φάσματος των ατόμων και των ομάδων που εμπλέκονται στη 

χάραξη πολιτικής - ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες και σε ποιον απευθύνονται; 

• Έχετε επίγνωση του πολιτικού πλαισίου - πώς ταιριάζει η έρευνά σας με τις τρέχουσες 

σκέψεις για το θέμα; 

 • Επικοινωνήστε με τρόπους που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θεωρούν χρήσιμους - 

σκεφτείτε το ακροατήριό σας και προετοιμαστείτε για την υποβολή πρακτικών συστάσεων. 

• Αναπτύξτε και διατηρήστε δίκτυα - επιδιώξτε να δημιουργήσετε συνδέσεις με άτομα που 

μοιράζονται τα πολιτικά σας ενδιαφέροντα, τόσο αυτοπροσώπως όσο και διαδικτυακά. 



 
 

 

• Να θυμάστε ότι εσείς είστε ο ειδικός - να είστε προετοιμασμένοι να μοιραστείτε τις γενικές 

σας γνώσεις για ένα θέμα καθώς και τη συγκεκριμένη έρευνά σας. 

 • Υιοθετήστε μια μακροπρόθεσμη προοπτική - θα πρέπει να είστε ανοιχτόμυαλοι και 

υπομονετικοί για να εμπλακείτε με επιτυχία. 

Η χάραξη πολιτικής είναι μια πολιτική διαδικασία, η οποία ενημερώνεται από αξίες. 

Περιλαμβάνει τον καθορισμό ενός οράματος, την κινητοποίηση της υποστήριξης και τη 

διαχείριση της αντιπολίτευσης. Η συγκέντρωση και η ερμηνεία των αποδεικτικών στοιχείων 

αποτελεί μέρος της διαδικασίας, αλλά η έκταση αυτής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

Ο χρόνος, ο προϋπολογισμός, οι δυνατότητες, οι πολιτικές αφηγήσεις και η κοινοβουλευτική 

αριθμητική δημιουργούν μια πολύπλοκη διαδικασία που μπορεί να είναι δύσκολο να 

παρακολουθηθεί από τους εξωτερικούς. Αυτή η ενότητα περιγράφει τους βασικούς 

παράγοντες στη χάραξη πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και επισημαίνει ορισμένους από 

τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εμπλακείτε μαζί τους. Υπάρχουν τρία βασικά 

κυβερνητικά στρώματα που χαράζουν πολιτική:  

• Κεντρική κυβέρνηση - κυβέρνηση και Κοινοβούλιο, μαζί με ορισμένους άλλους δημόσιους 

φορείς με αρμοδιότητα χάραξης πολιτικής. 

• Αποκεντρωμένη και τοπική αυτοδιοίκηση - συμπεριλαμβανομένων των αποκεντρωμένων 

διοικήσεων, των τοπικών συμβουλίων και των δημάρχων μετρό, όπως ο δήμαρχος του 

Λονδίνου.  

• Διεθνείς οργανισμοί - για παράδειγμα η ΕΕ, ο ΟΗΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα. 

Επεξήγηση: Εκτός από τις κύριες υπουργικές υπηρεσίες, υπάρχουν πολλοί άλλοι δημόσιοι 

φορείς και υπηρεσίες που έχουν ρόλο στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής. Αυτοί 

απολαμβάνουν διαφορετικό βαθμό ανεξαρτησίας από την κυβέρνηση και κυμαίνονται από 

μεγάλους οργανισμούς που απασχολούν χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους. Επιπλέον 

διαχειρίζονται δισεκατομμύρια λίρες δημόσιου χρήματος, μέχρι μικρές συμβουλευτικές 

επιτροπές χωρίς ανεξάρτητο προϋπολογισμό. Ορισμένα παραδείγματα διαφορετικών τύπων 

δημόσιων οργανισμών περιλαμβάνουν:  

• Επιθεωρήσεις και ρυθμιστικές αρχές - λειτουργούν εκτός άμεσης πολιτικής εποπτείας για 

να επιδείξουν ανεξαρτησία. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την Ofsted, τον Οργανισμό Food 

Standards, την Επιθεώρηση Φυλακών της Βρετανίας.  

• Συμβουλευτικές επιτροπές και κέντρα τεκμηρίωσης - ανεξάρτητοι φορείς που 

συμβουλεύουν την κυβέρνηση σε θέματα πολιτικής, για παράδειγμα η Συμβουλευτική 

Επιτροπή Μετανάστευσης, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Αριστείας Φροντίδας "THE 

LANDSCAPE OF POLICY MAKING" Κοινοβούλιο. Η Βουλή των Κοινοτήτων αποτελείται από 650 

εκλεγμένους βουλευτές, ο καθένας από τους οποίους εκπροσωπεί μια εκλογική περιφέρεια 

στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Βόρεια Ιρλανδία. Η Βουλή των Λόρδων έχει περίπου οκτακόσια 

μέλη, τα περισσότερα από τα οποία είναι ισόβιοι ομότιμοι που διορίζονται από τη βασίλισσα 

κατόπιν συμβουλής του πρωθυπουργού. Υπάρχουν επίσης ενενήντα δύο κληρονομικοί 

ευγενείς και είκοσι έξι επίσκοποι. Και τα δύο σώματα συμμετέχουν στους τρεις κύριους 



 
 

 

ρόλους του Κοινοβουλίου: να δημιουργεί και να τροποποιεί τη νομοθεσία- να παρέχει ένα 

φόρουμ για συζήτηση- και να λογοδοτεί στην κυβέρνηση.  

Συνεργασία με το Κοινοβούλιο. 

Η πιο προφανής οδός για την αλληλεπίδραση με το Κοινοβούλιο είναι μέσω της αρμόδιας 

ειδικής επιτροπής (βλ. επεξηγηματικό πλαίσιο παρακάτω). Οι ειδικές επιτροπές αναζητούν 

ενεργά στοιχεία από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και το κοινό και, ως εκ τούτου, παρέχουν 

μια αναγνωρισμένη διαδικασία για την παροχή στοιχείων. Τα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία 

θα πρέπει να δημιουργούνται ειδικά για την έρευνα (δηλαδή, δεν μπορείτε απλώς να 

υποβάλετε μια ακαδημαϊκή εργασία) και οι πιο επιτυχημένες εισηγήσεις είναι σύντομες, 

σαφείς και προσφέρουν μια μοναδική προοπτική για ένα θέμα. Αφού υποβληθούν τα 

γραπτά στοιχεία, ορισμένοι καλούνται να δώσουν προφορικές μαρτυρίες αυτοπροσώπως 

ενώπιον της ειδικής επιτροπής. Τα μέλη των επιλεκτικών επιτροπών έχουν συνήθως 

προτείνει τον εαυτό τους επειδή ενδιαφέρονται για το αντικείμενό τους - έτσι η συμμετοχή 

στην επιλεκτική επιτροπή μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος να αλληλεπιδράσετε με 

πολιτικούς υψηλού προφίλ που ασχολούνται με τον τομέα σας και να εδραιώσετε τα 

διαπιστευτήριά σας. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι είναι εύκολο να προσκομίσετε 

αποδεικτικά στοιχεία για την εμπλοκή σας, επειδή όλες οι εισηγήσεις και οι διαδικασίες 

δημοσιοποιούνται. Ωστόσο, να θυμάστε ότι οι ειδικές επιτροπές τείνουν να εξετάζουν τις 

επιπτώσεις των πολιτικών και όχι τη δημιουργία τους - επομένως, συνήθως είναι 

περισσότερο συγγενείς με φορείς επηρεασμού της πολιτικής παρά με φορείς χάραξης 

πολιτικής. Μια άλλη προσέγγιση είναι να συνεργαστείτε με μεμονωμένους βουλευτές που 

μοιράζονται τον τομέα ενδιαφέροντός σας. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω 

διακομματικών κοινοβουλευτικών ομάδων (APPGs), οι οποίες είναι άτυπες διακομματικές 

ομάδες για βουλευτές που ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα (βλ. επεξηγηματικό 

πλαίσιο παρακάτω).  

• Φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση έργων ή πολιτικών, συνήθως 

χρηματοδοτούμενοι από κυβερνητικό υπουργείο - για παράδειγμα η HS2 Limited, ο 

Οργανισμός Περιβάλλοντος.   

• Επιτροπές και έρευνες - για παράδειγμα, η ανασκόπηση Lammy για τα άτομα BAME στο 

σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. 

• Πολιτιστικοί οργανισμοί και οργανισμοί αναψυχής - για παράδειγμα το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας, η Yorkshire Dales National Park Authority. 

Συμμετοχή στην αποκεντρωμένη κυβέρνηση Τα αποκεντρωμένα νομοθετικά σώματα 

σχεδιάστηκαν για να προωθήσουν μια πιο συνεργατική, βασισμένη στη συναίνεση πολιτική 

από ό,τι στο Westminster, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα αναλογικά εκλογικά 

συστήματα, στους φυσικούς χώρους των κοινοβουλίων τους και στις κυβερνητικές δομές. 

Θεωρητικά, αυτό θα έπρεπε να κάνει τη χάραξη πολιτικής πιο ανοικτή και πιο εύκολη στη 

συμμετοχή. Η εμπειρία των αποφοίτων μας δείχνει ότι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις 

τείνουν να είναι πιο προσιτές από την κεντρική κυβέρνηση, εν μέρει για τους παραπάνω 

λόγους και εν μέρει επειδή είναι μικρότερης κλίμακας και έχουν πιο διαφανείς οργανωτικές 

δομές. Έχουν τη δύναμη και την ευελιξία να δοκιμάζουν νέες ιδέες πολιτικής, ορισμένες από 



 
 

 

τις οποίες υιοθετήθηκαν αργότερα από άλλα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου - για 

παράδειγμα, το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους και η εισφορά στις πλαστικές σακούλες 

μεταφοράς, που εισήχθησαν πρώτα στη Σκωτία και την Ουαλία, αντίστοιχα. Συνεπώς, η 

συνεργασία με την αποκεντρωμένη κυβέρνηση μπορεί να είναι ένα παραγωγικό μέρος για 

να επικεντρωθείτε, ιδίως αν έχετε την έδρα σας σε κοντινή απόσταση. Ωστόσο, μια λέξη 

προσοχής: οι αποκεντρωμένες διοικήσεις υπόκεινται στους ίδιους χρονικούς περιορισμούς 

και περιορισμούς πόρων με την εθνική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου - με τις 

προτεραιότητες να καθορίζονται από τους έχοντες πολιτική εξουσία. Επομένως, η 

κατανόηση των κύριων αφηγήσεων και των προγραμμάτων των κυρίαρχων πολιτικών 

κομμάτων είναι εξίσου σημαντική στην Ουαλία, τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία όσο και 

στο Ουέστμινστερ. Τοπική αυτοδιοίκηση Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πολύπλοκο τοπίο, 

με ένα συνδυασμό ενιαίων αρχών, συνδυασμένων αρχών, συμβουλίων κομητείας και 

δήμων, άμεσα εκλεγμένων δημάρχων με ειδικές συμφωνίες αποκέντρωσης και συμβουλίων 

περιφερειών και ενοριών. Ο ακριβής συνδυασμός των εξουσιών ποικίλλει ανά τύπο 

οργανισμού, ακόμη και ανάλογα με τις λεπτομέρειες κάθε συμφωνίας αποκέντρωσης. Τα 

συμβούλια στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία είναι υπεύθυνα για την κοινωνική 

περίθαλψη και παρέχουν ορισμένες πτυχές των μεταφορών, της στέγασης και της 

εκπαίδευσης, μαζί με υπηρεσίες γειτονιάς, όπως οι βιβλιοθήκες και η αποκομιδή 

απορριμμάτων. Στη Βόρεια Ιρλανδία, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πιο περιορισμένη, χωρίς 

καμία ευθύνη για την εκπαίδευση, τις βιβλιοθήκες ή την κοινωνική φροντίδα. Οι σύμβουλοι, 

οι οποίοι εκλέγονται για τετραετή θητεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, αν και τα εκλογικά 

συστήματα που χρησιμοποιούνται διαφέρουν σε κάθε ένα από τα αποκεντρωμένα έθνη. Οι 

περισσότερες τοπικές αρχές στην Αγγλία, και όλες εκείνες στη Σκωτία και την Ουαλία, 

διοικούνται από έναν ηγέτη και ένα υπουργικό συμβούλιο από το κόμμα που κερδίζει την 

πλειοψηφία στις τοπικές εκλογές (ή έναν συνασπισμό). Άλλες αρχές, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων της Βόρειας Ιρλανδίας, χρησιμοποιούν ένα σύστημα επιτροπών, στο οποίο η λήψη 

αποφάσεων ανατίθεται σε επιτροπές συμβούλων από όλα τα κόμματα. Οι σύμβουλοι 

διορίζουν και εποπτεύουν τους υπαλλήλους που εκτελούν το έργο του συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένης τόσο της χάραξης πολιτικής όσο και της παροχής υπηρεσιών. 

Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση Η φυσική τοποθεσία έχει σημασία για την 

οικοδόμηση σχέσεων και δικτύων. Η ενασχόληση με τις τοπικές και όχι με τις εθνικές 

κυβερνήσεις συχνά επιτρέπει την ευκολότερη ανάπτυξη δεσμών με διάφορους τοπικούς 

φορείς και οργανώσεις, απλώς και μόνο λόγω της εγγύτητας. Η εμπλοκή σε τοπικό επίπεδο 

είναι επίσης πιο πιθανό να σας επιτρέψει να δείτε πώς εφαρμόζονται οι πολιτικές επί τόπου, 

παρέχοντας σύνδεση με τους πληγέντες. 12 ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΑΣΧΕΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εκτός από τη συνεργασία με μεμονωμένες τοπικές αρχές, θα μπορούσατε να 

εξετάσετε το ενδεχόμενο να έρθετε σε επαφή με οργανώσεις που επιδιώκουν την 

υποστήριξη και την προώθηση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε εθνικό επίπεδο, για 

παράδειγμα, την Ένωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Εθνική Ένωση Τοπικών Συμβουλίων. 

Φορέας επιρροής 

δ) Οργανώσεις του τρίτου τομέα 

Συστάσεις για τη βελτίωση της δέσμευσης Η έρευνά μας έδειξε ότι υπάρχουν προκλήσεις για 

την ανάπτυξη καλύτερης δέσμευσης με την εκπαίδευση στον τρίτο τομέα. Τα σχολεία και τα 



 
 

 

κολέγια δυσκολεύονται να συνεργαστούν με τον τομέα, ενώ η ποικιλομορφία και ο 

κατακερματισμός του μπορεί να δυσχεράνει την αποτελεσματική επικοινωνία. Παρά ταύτα, 

υπάρχει σαφής ανάγκη για την προώθηση της WRL στον τομέα, και μια ευκαιρία για την 

ευρεία προώθηση και επιβράβευση των καλών πρακτικών. Για να γίνει ο τρίτος τομέας ένας 

σημαντικός προορισμός για εξειδικευμένους και αφοσιωμένους νέους θα απαιτηθεί η 

κατάλληλη δομή και μια ευρύτερη κατανόηση των πλεονεκτημάτων της WRL. Η τεχνολογία 

θα μπορούσε να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση, στη βελτίωση της επικοινωνίας, στην 

ενθάρρυνση καινοτόμων πρακτικών και στη διατομεακή συνεργασία. 
 

 

Πηγές 

21 Tips for Connecting Learners to Their Community | Getting Smart 

Six Tips to Maximize Family and Community Engagement (knowledgeworks.org) 

How Parent Involvement Leads to Student Success - Waterford.org 

How Schools Can Successfully Partner with Local Businesses | Asia Society 

Increasing Student Voice in Local Schools and Districts | Edutopia 

  

https://www.gettingsmart.com/2017/01/02/21-tips-connecting-learners-to-community/
https://knowledgeworks.org/resources/family-community-engagement-tips/
https://www.waterford.org/education/how-parent-involvment-leads-to-student-success/
https://asiasociety.org/education/how-schools-can-successfully-partner-local-businesses
https://www.edutopia.org/blog/increasing-student-voice-schools-districts-mark-phillips


 
 

 

Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής SL 

Αυτή η ενότητα είναι τμήμα στο του IO1 (intellectual output 1) του προγράμματος Schools 

Engage, και ειδικότερα, του Προγράμματος Κατάρτισης Εκπαιδευτικών. Το IO1 σκοπεύει να 

προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς για την ενσωμάτωση του Service 

Learning στα δικά τους εκπαιδευτικά περιβάλλοντα καθώς και στις τάξεις τους. Η  Service 

Learning (SL) είναι μια αναγνωρισμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος μάθησης 

που συνδυάζει τη διδασκαλία στην τάξη με βάση το γνωστικό αντικείμενο με τη συμμετοχή 

της κοινότητας (Seifert, Zentner, Nagy 2012). Με την SL, οι μαθητές συνεισφέρουν στην 

κοινωνία με την εμπλοκή τους στην κοινότητά τους- ταυτόχρονα όμως, αυτή η κοινωνική 

συνεισφορά σχετίζεται με την εκπαίδευση στην τάξη και συνδέεται με το περιεχόμενο και 

τις προσδοκίες του προγράμματος σπουδών. Η συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα SL 

προετοιμάζεται συνήθως στην τάξη, εκτελείται και αργότερα ακολουθεί μία διαδικασία 

αναστοχασμού από τους ίδιους τους μαθητές. 

Στόχος του IO1 είναι να παρέχει μια ολιστική, κατανοητή και ολοκληρωμένη κατάρτιση 

εκπαιδευτικών, εισάγοντας τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην SL, 

εκπαιδεύοντάς τους σε πρακτικές που θα διευκολύνουν την υιοθέτησή της και βοηθώντας 

τους να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις ικανότητες που καλλιεργούνται μέσω αυτής. 

Η ενότητα 3 της Κατάρτισης των Εκπαιδευτικών επικεντρώνεται σε πρακτικά παραδείγματα 

της SL, καθώς οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται δείγματα της πρακτικής εφαρμογής των όσων 

παρουσιάζονται. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αν και η SL είναι μια μέθοδος 

που έχει ήδη εισαχθεί σε ορισμένα πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη, είναι πολύ καινούργια 

στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της 

δευτερογενούς έρευνάς μας, τα παραδείγματα εφαρμογής της SL στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη που εντοπίσαμε, δεν ήταν αρκετά επεξεργασμένα 

ώστε να μπορούν να προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι αυτού του είδους οι διδακτικές μεθοδολογίες δεν εφαρμόζονται καθόλου στις 

Ευρωπαϊκές σχολικές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μάλλον ότι όταν 

εφαρμόζονται δεν χαρακτηρίζονται ως SL. Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να δοθεί 

καθοδήγηση ως προς το πώς η SL υλοποιείται στην πράξη, περιλαμβάνονται και αναλύονται 

παραδείγματα από Αμερικανικά σχολεία, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη ιδέα για το 

πώς το SL λαμβάνει χώρα σε ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 



 
 

 

Στην ενότητα παρουσιάζονται αρχικά ορισμένα πρακτικά παραδείγματα SL από την Κύπρο 

και την Ελλάδα. Το πρώτο αφορά παραδείγματα SL από το Αμερικανικό Διεθνές Σχολείο 

Κύπρου, το οποίο έχει ενσωματώσει SL σε κάθε έτος σπουδών. Το δεύτερο αφορά ένα 

πρόγραμμα SL που διεξάγεται από το Greece Turtle Conservation, αλλά απευθύνεται σε 

Αμερικανούς μαθητές λυκείου. Τα υπόλοιπα πρακτικά παραδείγματα SL προέρχονται από 

τις ΗΠΑ και αφορούν κυρίως περιβαλλοντικά προγράμματα. Η ενότητα ολοκληρώνεται με 

μερικά χρήσιμα βίντεο σχετικά με το SL.  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΓΜΑΤΑ SERVICE LEARNING ΑΠO ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚO ΔΙΕΘΝEΣ 

ΣΧΟΛΕIΟ ΣΤΗΝ ΚYΠΡΟ  

Το Αμερικανικό Διεθνές Σχολείο στην Κύπρο (AISC) προσπαθεί να συνδυάσει τη μάθηση με 

ουσιαστικές πρωτοβουλίες παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα, δημιουργώντας 

προγράμματα SL σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Αν και ο ιστότοπός τους δεν παρέχει μια 

αναλυτική παρουσίαση αυτών των έργων, μπορείτε να βρείτε παρακάτω μια γενική εικόνα 

των έργων SL που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε επίπεδο. 

 

Νηπιαγωγείο 

 Οι μαθητές ηλικίας 3 έως 5 ετών εργάζονται με την οργάνωση Hope for Children 

(https://www.uncrcpc.org.cy/ ) για την παρασκευή βιολογικού σαπουνιού. Αφού 

παρασκευαστεί το σαπούνι, οι μαθητές σχεδιάζουν ένα περιτύλιγμα και προχωρούν στην 

παραγωγή του. Στη συνέχεια πωλούν τα σαπούνια στην κοινότητα και στους γονείς. Οι 

μαθητές χρησιμοποιούν τα έσοδα για να αγοράσουν εμπορικά σαπούνια, αποσμητικά, 

λοσιόν κ.λπ. για τα παιδιά πρόσφυγες που βρίσκονται στο καταφύγιο του Κέντρου 

Προσφύγων Hope for Children στη Λευκωσία. 

Τάξη 1  

Μαθητές, ηλικίας 6-7 ετών, δημιουργούν μια καλλιτεχνική αναπαράσταση του 

περιγράμματος ενός παιδιού με διάφορα υφάσματα κολλημένα επάνω σε αυτό, που 

απεικονίζουν τι χρειάζονται τα παιδιά για να παραμείνουν ζεστά και στεγνά. Στη συνέχεια, 

οι μαθητές οργανώνουν μια εκστρατεία συλλογής μεταχειρισμένων ρούχων για να τα 

https://www.uncrcpc.org.cy/


 
 

 

δωρίσουν σε παιδιά που έχουν ανάγκη μέσω της συνεργασίας μεταξύ του AISC και της Hope 

for Children. 

Τάξη 2  

Μαθητές ηλικίας 7-8 ετών δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Movember 

Project που έχει ως στόχο την υγεία των παιδιών. Μια σειρά από δραστηριότητες λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια της 18ης Νοεμβρίου, ενώ τα χρήματα που συγκεντρώνονται 

προσφέρονται στο Μακάριο Νοσοκομείο Παίδων στη Λευκωσία για παιδιά που παλεύουν 

με τη λευχαιμία. 

 

Τάξη 3  

Μαθητές ηλικίας 8-9 ετών σχεδιάζουν μια εκστρατεία συγκέντρωσης παιχνιδιών κατά την 

περίοδο των εορτών για την υποστήριξη μιας παιδικής οργάνωσης και στη συνέχεια 

επισκέπτονται το Μακάριο Νοσοκομείο για να παραδώσουν τα παιχνίδια στα παιδιά. 

Τάξεις 6, 7 και 8  

Μαθητές ηλικίας 11-14 ετών σχεδίασαν ένα πρόγραμμα για το νερό. Οι μαθητές του 

γυμνασίου διδάσκουν στους μαθητές του δημοτικού για την ποιότητα του νερού, τη 

διατήρηση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης. 

Τάξεις 11-12  

Μαθητές ηλικίας 16-18 ετών έχουν ιδρύσει το πρόγραμμα "Υιοθετήστε μια οικογένεια", 

μέσω του οποίου αναλαμβάνουν τη χορηγία οικογενειών που έχουν ανάγκη, υλοποιώντας 

έρανο και παρέχοντας αναγκαίους πόρους, καθώς και εθελοντικά το χρόνο τους στην 

οικογένειατης οποίας τη χορηγία αναλαμβάνουν. 

 

Πηγές  

https://www.aisc.ac.cy/activities/Service-Learning-activities/  

https://www.aisc.ac.cy/activities/service-learning-activities/


 
 

 

 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΛΩΝΑΣ ΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SL ΓΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ   

Επισκόπηση 

Η Greece Turtle Conservation τρέχει ένα πρόγραμμα SL στο Γιαννιτσοχώρι, στην Ελλάδα. Το 

πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Βιολογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών έχοντας 

ως στόχους την ευαισθητοποίηση σε θέματα διατήρησης και τη γνώση του τοπικού 

περιβάλλοντος. Οι μαθητές συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό σε προκαθορισμένες 

πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και έρευνας, συλλέγοντας και 

αναφέροντας δεδομένα. Το πρόγραμμα SL περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, έρευνα και 

προβληματισμό, δύο εβδομάδες πριν από την έρευνα πεδίου στο Γιαννιτσοχώρι και 

συνεχίζοντας δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή των φοιτητών στις κατοικίες τους.  

Προετοιμασία 

Δύο εβδομάδες πριν από την αναχώρηση, ανατίθενται στους μαθητές υλικό για μελέτη και 

εργασίες. Αυτές οι εργασίες διασφαλίζουν ότι όλοι οι μαθητές έχουν μια βασική πολιτισμική 

κατανόηση της Ελλάδας (σε περίπτωση που είναι ξένοι) και των τοπικών θεμάτων 

διατήρησης , μια θεμελιώδη κατανόηση της διεθνούς SL και των Στόχων Βιώσιμης ανάπτυξης 

των Ηνωμένων Εθνών και αρχίζουν ένα διάλογο γύρω από την παγκόσμια δέσμευση. Το 

υλικό επιλέγεται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό υπεύθυνο της ομάδας, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της ομάδας. 

Δράση 

Αρχικά, οι μαθητές παίρνουν μέρος σε μια δράση προσανατολισμού και καλωσορίσματος, 

όπου συζητούν τη διαχείριση του υλικού τους, τα καθήκοντα και τις ευθύνες και λαμβάνουν 

μια εισαγωγική ενημέρωση από τους τοπικούς εταίρους. Τα υλικά και τα εργαλεία 

προετοιμάζονται κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας. Οι μαθητές συνήθως συμμετέχουν 

σε διάφορες δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, συζητήσεις και διαλέξεις. 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παρακολούθηση χελωνών και την προστασία των φωλιών, 



 
 

 

την απελευθέρωση νεοσσών, περιβαλλοντικές συζητήσεις και παρουσιάσεις 

ευαισθητοποίησης. Ένα εκτιμώμενο ημερήσιο πρόγραμμα έχει ως εξής: 

 

• 6-10 π.μ.: Πρωινή έρευνα 

• 12μμ: Γεύμα 

• 13:00-16:00: Απογευματινή έρευνα 

• 6μμ: Δείπνο 

• 9μμ: Ώρα ύπνου/νυχτερινή έρευνα 

 

 

Αναστοχασμός 

Εργασίες, αναγνώσεις, γραπτές απαντήσεις, ημερολογιακές καταγραφές, ομαδικές 

παρουσιάσεις και διάφορα δημιουργικά έργα διεξάγονται καθημερινά κατά τη διάρκεια της 

δράσης προκειμένουνα ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία. Αυτές οι καθημερινές 

συνεδρίες αναστοχασμού λειτουργούν ως γέφυρα που συνδέει και βοηθά στη σύνθεση των 

πολλών πτυχών της εμπειρίας. Έμφαση δίνεται στη σύνδεση με τους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Οι μαθητές εξετάζουν κριτικά το ρόλο τους σε αυτή τη 

διαδικασία, αναλύοντας τη συνεισφορά τους, τις προκλήσεις και τις παρατηρήσεις τους. 

Οι μαθητές συνεχίζουν να ασχολούνται με τον ενεργό αναστοχασμό και την δύο εβδομάδες 

μετά την δράση, με έμφαση στις γνώσεις που αποκόμισαν, οι οποίες στη συνέχεια 

εφαρμόζονται στην τάξης των μαθητών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιδεών 

για τη συνέχιση της παγκόσμιας δέσμευσης, τη σύνδεση της εμπειρίας με προσωπικούς και 

επαγγελματικούς στόχους και τον προβληματισμό σχετικά με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν 

κατά την παραμονή στο πεδίο. 

 

Πηγές 



 
 

 

https://www.gviusa.com/international-Service-Learning/programs/greece-turtle-

conservation-Service-Learning-program/#overview  

 

ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ   

Επισκόπηση 

Ένα άλλο παράδειγμα ενσωμάτωσης της SL στο πρόγραμμα σπουδών είναι το πρόγραμμα 

του θερμοκηπίου στο Γυμνάσιο Montpelier, στο Βερμόντ των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα του 

θερμοκηπίου εμπλέκει μαθητές φυσικών επιστημών και βιολογίας που παρακολουθούν το 

μάθημα περιβαλλοντική εφαρμογή, και οι οποίοι παράγουν λαχανικά. Το σχολείο 

δημιούργησε επίσης ένα βίντεο τεκμηρίωσης της όλης διαδικασίας. Όπως σχολιάζουν οι 

καθηγητές, το πρόγραμμα του θερμοκηπίου στοχεύει στην ψυχολογική και συναισθηματική 

δέσμευση των μαθητών στη διαδικασία μάθησής τους, καθώς αυτοί επωφελούνται από το 

SL. Έτσι λοιπόν επωφελείται το σχολείο και οι μαθητές ταυτόχρονα.  

 

Προετοιμασία 

Στο πλαίσιο της δέσμευσής του για βιωσιμότητα, το Γυμνάσιο Montpelier έχει κατασκευάσει 

το δικό του θερμοκήπιο, το οποίο συντηρεί κατά τη διάρκεια  του προγράμματος SL. Τα 

τελευταία 10 χρόνια, οι καθηγητές φυσικών επιστημών και βιολογίας του σχολείου έχουν 

καθιερώσει την παραγωγή τροφίμων ως μέρος του προγράμματος σπουδών. Αφού μάθουν 

για τα φυτά, τη λίπανση και τους κύκλους των θρεπτικών συστατικών στην τάξη, οι μαθητές 

καλλιεργούν λαχανικά στο θερμοκήπιο. Τα λαχανικά πωλούνται στη συνέχεια στην 

καφετέρια και σε άλλα σχολεία, ενώ τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη του 

θερμοκηπίου μέσω της αγοράς σπόρων, λιπασμάτων και άλλων προμηθειών. 

 

Δράση 

https://www.gviusa.com/international-service-learning/programs/greece-turtle-conservation-service-learning-program/#overview
https://www.gviusa.com/international-service-learning/programs/greece-turtle-conservation-service-learning-program/#overview


 
 

 

Αφού διδαχθούν τα σχετικά μαθήματα, η υπηρεσία ξεκινά με την ετοιμασία των υπαίθριων 

κήπων. Η συνολική περίοδος καλλιέργειας διαρκεί περίπου 4-5 εβδομάδες. Η κάθε τάξη 

λαμβάνει σχέδια διαχείρισης και συγκομιδής ήδη από την προηγούμενη χρονιά προκειμένου 

να δημιουργήσει τα δικά της. Οι μαθητές μπορούν να έχουν διαφορετικές καλλιέργειες, 

συστήματα άρδευσης κ.λπ. κάθε χρόνο. Δημιουργούν σχέδια δράσης και διάφορες 

ρουμπρίκες για την αξιολόγηση της διαδικασίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί τους αξιολογούν κάθε 

δεύτερη εβδομάδα για να δουν αν τηρούν τα σχέδια.  

Η λειτουργία της υπηρεσίας περιλαμβάνει την καθημερινή φροντίδα των φυτών. Κάθε 

μαθητής έχει δύο δίσκους, όπου φυτεύει τους σπόρους, ποτίζει τα φυτά, τα παρακολουθεί 

για παράσιτα και τέλος κάνει τη συγκομιδή. Μόλις τα λαχανικά μεγαλώσουν, συλλέγονται 

δύο φορές την εβδομάδα και μεταφέρονται στο προσωπικό της υπηρεσίας τροφίμων για 

αγορά.  

 

Αποτελέσματα της SL 

Αν και το στοιχείο της προσφοράς στην κοινότητα μπορεί να συνδεθεί με το πρόγραμμα των  

τάξεων με διάφορους τρόπους, αυτό στο οποίο οι καθηγητές του Montpelier High School 

εφιστούν την προσοχή είναι το επίπεδο υπευθυνότητας που παρατηρείται στους μαθητές. 

Όπως αναφέρει ένας καθηγητής, οι μαθητές συνειδητοποιούν ότι αν παραλείψουν τα 

καθήκοντά τους για μια μέρα δεν θα έχουν λαχανικά και προϊόντα στην καφετέρια. Ομοίως, 

μια άλλη καθηγήτρια δηλώνει ότι έχει δει μαθητές που δεν φαίνονταν να ενδιαφέρονται,  

πραγματικά να ζωντανεύουν όταν συνειδητοποιούν ότι κάνουν κάτι που σχετίζεται με την 

καθημερινές τους καταναλωτικές συνήθειες.   

 

Πηγές 

https://www.edutopia.org/video/Service-Learning-real-life-applications-learning 

https://www.youtube.com/watch?v=7t30ZMX8uGw  

 

https://www.edutopia.org/video/service-learning-real-life-applications-learning
https://www.youtube.com/watch?v=7t30ZMX8uGw


 
 

 

Εθελοντικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης σε Λύκεια της Κομητείας 

Montgomery, ΗΠΑ 

Επισκόπηση 

Η πολιτεία στην κομητεία Montgomery απαιτεί από όλους τους μαθητές λυκείου να 

πραγματοποιούν έναν ορισμένο αριθμό ωρών παροχής υπηρεσιών για να μπορέσουν να 

αποφοιτήσουν. Ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα που επιλέγουν οι μαθητές είναι το 

Πρόγραμμα Εθελοντών Ανακύκλωσης του Τμήματος Υπηρεσιών Στερεών Αποβλήτων. 

Στόχος αυτού του ετήσιου προγράμματος είναι οι μαθητές να μάθουν για τις ευκαιρίες 

περιβαλλοντικής κοινωφελούς εργασίας και να εκπαιδευτούν σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων και την ανακύκλωση. 

 

Δράση 

Οι εθελοντές μαθητές τείνουν να διανέμουν εκπαιδευτικό υλικό και να απαντούν σε 

ερωτήσεις σχετικά με την ανακύκλωση των κατοίκων της Κομητείας. Οι μαθητές εξηγούν 

στους κατοίκους ποια υλικά είναι ανακυκλώσιμα στην Κομητεία και συζητούν θέματα όπως 

η μείωση των αποβλήτων, η αγορά ανακυκλωμένων προϊόντων και η κομποστοποίηση.  

Επιπλέον, οι μαθητές βοηθούν την Κομητεία συμμετέχοντας σε πολλές εκδηλώσεις της 

κοινότητάς τους, βοηθώντας στην εκπαιδευτική προβολή και σε εκδηλώσεις, όπως η 

Γεωργική Έκθεση, η Ημέρα της Γης και η Ημέρα της Ανακύκλωσης της Αμερικής. Συλλέγουν 

επίσης υλικά ανακύκλωσης σε ειδικές εκδηλώσεις συλλογής και Ανακύκλωσης 

Ηλεκτρονικών Συσκευών, τον τεμαχισμό χαρτιού και διάφορους εράνους. 

 

Αναστοχασμός 

Πριν από την εκπλήρωση των απαιτήσεων αποφοίτησης, οι μαθητές πρέπει να γράψουν 

μια εργασία για να αναστοχαστούν τις εμπειρίες τους και τι έμαθαν από την εθελοντική 

τους υπηρεσία. 

 

Αποτελέσματα της SL 

Οι καθηγητές και το προσωπικό της Υπηρεσίας Στερεών Αποβλήτων αναφέρουν ότι 

πολλοί μαθητές συνεχίζουν να εργάζονται εθελοντικά εκεί ακόμη και μετά την 

ικανοποίηση την  αποφοίτησή τους. Επιπλέον, από την έναρξη του προγράμματος το 

2001, οι εθελοντές έχουν προσφέρει πάνω από 17.5000 ώρες υπηρεσίας, 

βοηθώντας την κομητεία να πλησιάσει τον στόχο της για ανακύκλωση του 50% του 

συνόλου των απορριμμάτων που παράγει. 

 



 
 

 

Πηγές  

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P100FEA5.PDF?Dockey=P100FEA5.PDF  

 

 

ΜΆΘΗΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ" ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ  

Επισκόπηση 

Ίσως ένα από τα πιο έγκυρα έργα σχετικά με την εφαρμογή της SL στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι η ανάλυση των James Youniss και Miranda Yates (1997) σχετικά με τα 

οφέλη της στην κοινωνική υπευθυνότητα και τη συμμετοχή των εφήβων στην κοινότητα. Η 

μελέτη περίπτωσης αφορούσε ένα σχέδιο μάθησης υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος "κοινωνική δικαιοσύνη" σε ένα αστικό λύκειο στην Ουάσιγκτον. Το μάθημα 

"κοινωνική δικαιοσύνη" ήταν ένα ετήσιο μάθημα που οι μαθητές διδάσκονταν στο πλαίσιο 

του μαθήματος "θρησκευτικά". Ήταν υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές, με τις τάξεις να 

συνεδριάζουν πέντε φορές την εβδομάδα, για 50 λεπτά. Τα θέματα που καλύπτονταν στο 

μάθημα περιλάμβαναν την έλλειψη στέγης, τη φτώχεια των οικογενειών και των παιδιών, 

την εκμετάλλευση των μεταναστών εργατών, τη βία στις πόλεις, το ρατσισμό, την ομοφοβία 

κ.λπ. Η δραστηριότητα SL που αναπτύσσεται παρακάτω λάμβανε χώρα κάθε χρόνο στο 

πλαίσιο του μαθήματος.  

Ενώ η μελέτη περίπτωσης των Youniss και Yates έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους 1993-1994, οι συγγραφείς συνέλεξαν στοιχεία που εξέταζαν τη συνεχή 

συμμετοχή των φοιτητών στην υπηρεσία ακόμη και μετά την αποφοίτηση.   

 

Προετοιμασία 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 1993-1994, 160 μαθητές λυκείου εγγράφηκαν στο 

μάθημα "κοινωνική δικαιοσύνη". Το μάθημα διδάσκονταν από δύο καθηγητές, αλλά ο ένας 

από αυτούς εκτελούσε χρέη συντονιστή. Ο συντονιστής είχε αποφασίσει ότι η SL 

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P100FEA5.PDF?Dockey=P100FEA5.PDF


 
 

 

δραστηριότητα για το έτος θα περιλάμβανε εθελοντική εργασία σε ένα τοπικό συσσίτιο για 

τους άστεγους που βρισκόταν στο υπόγειο της τοπικής εκκλησίας. Είπε στους ερευνητές ότι 

είχε εργαστεί σε ένα συσσίτιο στο παρελθόν και ήθελε οι μαθητές "να δουν τη φτώχεια από 

κοντά..., να πάνε στο σπίτι τους και να σκεφτούν τι έκαναν [κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας] 

και στη συνέχεια να μοιραστούν αυτή την εμπειρία με την οικογένειά τους" (Youniss and 

Yates, 1997: 38).  

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές είχαν προγραμματίσει να εργαστούν 

τουλάχιστον 4 φορές για περίπου 20 ώρες στο συσσίτιο. Οι μαθητές ενθαρρύνονταν να 

εργαστούν εθελοντικά επιπλέον ημέρες κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και 

πράγματι πάνω από το 50% της τάξης πήγε πάνω από 4 φορές. 

 

Δράση 

Χρησιμοποίηθηκε ένα μοντέλο ωραρίου, σύμφωνα με το οποίο, κάθε μέρα, τέσσερις έως 

πέντε μαθητές προγραμματίζονταν να πηγαίνουν στο συσσίτιο από τις 8:30 έως τις 12:30, 

αντί να έχουν μαθήματα. Στην κουζίνα, οι μαθητές ετοίμαζαν και σέρβιραν ένα γεύμα για 

300-400 άτομα και μετά καθάριζαν. Η προετοιμασία περιελάμβανε το πλύσιμο και το κόψιμο 

λαχανικών, παρασκευή σάντουιτς και στήσιμο των καθισμάτων. Το φαγητό σερβίρονταν 

μεταξύ 9:30 και 11:30. Οι μαθητές ενθαρρύνονταν συχνά να πηγαίνουν στην τραπεζαρία και 

να μιλούν στους άστεγους. Οι μαθητές επιβλέπονταν πάντα από τους επόπτες του 

συσσιτίου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν μέλη τοπικών οργανώσεων και το 

προσωπικό της εκκλησίας. Την τελευταία ώρα, οι μαθητές καθάριζαν, σφουγγάριζαν, 

στοιβάζανε καρέκλες και έβγαζαν τα σκουπίδια.  

 

Αναστοχασμός 

Οι μαθητές έπρεπε να γράψουν τέσσερεις εργασίες της 1 σελίδας, η καθεμία από τις οποίες 

γράφτηκε μετά τις τριμηνιαίες επισκέψεις των μαθητών στο μαγειρείο συσσιτίου. Έπρεπε 

επίσης να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια πριν και μετά την υπηρεσία που σχετίζονταν με 

την κοινωνική εργασία, το θρησκευτικό υπόβαθρο και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. 



 
 

 

Τέλος, οι μαθητές έλαβαν μέρος σε περίπου 20 ομαδικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις καθ' 

όλη τη διάρκεια του έτους, τις οποίες καθοδηγούσαν οι καθηγητές τους και οι συγγραφείς.  

 

Αποτελέσματα της SL 

Όπως αναφέρουν οι Youniss και Yates (1997), ενώ η SL δεν κάνει θαύματα με όλους τους 

μαθητές, η δραστηριότητα αυτή πυροδότησε την πολιτική ευαισθητοποίηση και ώθησε 

ορισμένους από τους μαθητές που συμμετείχαν προς περαιτέρω συμμετοχή. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι μαθητές βίωσαν την αίσθηση της δράσης 

τους, είτε μέσω της άμεσης συνέπειας της πράξης τους (ο εθελοντισμός στο συσσίτιο) είτε 

μέσω της δυνατότητας να συζητήσουν τις ιδέες τους σχετικά με μια καλύτερη κοινωνία (στις 

ομαδικές συζητήσεις). Απέκτησαν επίσης αίσθημα ευθύνης, καθώς πολλοί κατάλαβαν ότι οι 

άστεγοι είναι πρόβλημα όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά ολόκληρης της κοινότητας. Στο 

ερωτηματολόγιο που ακολούθησε την υπηρεσία, το 80% των μαθητών δήλωσε ότι θα 

ασκήσει κάποια μορφή εθελοντισμού κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, ενώ το 82% 

δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει σε εθελοντική υπηρεσία μετά την αποφοίτηση.   

 

Επιπλέον, και στο πλαίσιο της μέτρησης της μακροχρόνιας συμμετοχής των αποφοίτων στην 

κοινωνική υπηρεσία, οι συγγραφείς επικοινώνησαν με περίπου 120 αποφοίτους που είχαν 

ολοκληρώσει το μάθημα "κοινωνική δικαιοσύνη" και είχαν αποφοιτήσει από τη σχολή το 

1985, το 1990 και το 1992. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έδειξαν ότι το 44% των 

αποφοίτων είχε προσφέρει πρόσθετη εθελοντική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της φοίτησης 

στο λύκειο, το 45% είχε εκτελέσει κοινωνική υπηρεσία μετά την αποφοίτηση, ενώ το 32% 

συμμετείχε σε μία τέτοια κατά τη στιγμή της έρευνας. Τα αποτελέσματα αυτά απεικονίζουν 

μια αύξηση της συμμετοχής στην κοινότητα και της αίσθησης κοινωνικής ευθύνης των 

ατόμων μετά τη συμμετοχή τους στη SL κατά τη διάρκεια του λυκείου. 

 



 
 

 

Πηγές 

Youniss, J. & Yates, M (1997) "Κοινοτική Υπηρεσία και Κοινωνική Ευθύνη στους νέους". 

Σικάγο: Σικάγο: The University of Chicago Press 

 

 

Η ΟΜΑΔΑ "ΝΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ " ΣΤΟ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ SAN GABRIEL 

Επισκόπηση 

Από το 2010, το Χριστιανικό Σχολείο San Gabriel έχει ενσωματώσει ένα πρόγραμμα SL στο 

μάθημα των επιστημών για τους μαθητές του γυμνασίου. Ο καθηγητής επιστημών του 

σχολείου ξεκίνησε μαζί με τους μαθητές μια εκστρατεία μείωσης  απορριμμάτων, μια 

εκστρατεία που διεξήχθη με την καθοδήγηση και την υποστήριξη του Generation Earth, ενός 

προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Τμήματος της Κομητείας του Λος Άντζελες.  

Οι μαθητές δημιούργησαν την ομάδα "Young Environmental Specialists", όπου εφαρμόζουν 

τα περιβαλλοντικά μαθήματα που μαθαίνουν στα σχολικά βιβλία στο σχολείο και την 

κοινότητά τους.  

 

Δράση 

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για τη συλλογή παλιών κινητών τηλεφώνων και χρησιμοποιημένων 

μελανοδοχείων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πηγαίνουν επίσης εκδρομή σε μια τοπική 

εγκατάσταση ανακύκλωσης για να δουν από πρώτο χέρι πώς η ανακύκλωση μπορεί να έχει 

αντίκτυπο στη ροή των αποβλήτων. Το 2011, συμμετείχαν επίσης στο πρόγραμμα της Nike 

"Reuse the shoe", όπου συνέλεξαν παλιά παπούτσια τένις για την ανακύκλωσή τους σε 

εξοπλισμό παιδικών χαρών σε περιοχές με χαμηλό βιοτικό επίπεδο.  

Η ομάδα σχεδίασε επίσης μια κοινοτική εκδήλωση για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποβλήτων, 

όπως υπολογιστές, τηλεοράσεις κ.λπ. από τους κατοίκους. Το σχολείο συνεργάστηκε με ένα 



 
 

 

τοπικό κέντρο ηλεκτρονικών αποβλήτων και ανακύκλωσε πάνω από 31.000 pounds 

ηλεκτρονικών αποβλήτων, συγκεντρώνοντας σχεδόν 2.000 δολάρια για νέο εξοπλισμό 

υπολογιστών, έναν εκτυπωτή, φωτογραφικές μηχανές καθώς και χρήματα για τον όμιλο της 

οικολογίας.  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ "ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ" ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ ΤΟΥ 

ΧΕΜΠΡΟΝ, ΝΕΜΠΡΑΣΚΑ  

Επισκόπηση 

Οι μαθητές στο Hebron της Νεμπράσκα μαθαίνουν  για την επανάχρηση και την ανακύκλωση 

με δραστηριότητες ανακύκλωσης και παροχή υπηρεσιών προς τους "θετούς παππούδες" σε 

κοινότητες φροντίδας ηλικιωμένων. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές κατασκευάζουν γλάστρες 

από ανακυκλωμένο χαρτί, τις οποίες στη συνέχεια προσφέρουν στους ηλικιωμένους.   

Δράση 

Το πρώτο βήμα αυτού του προγράμματος αφορά τη μάθηση σχετικά με την ανακύκλωση και 

την επανάχρηση. Αυτό πραγματοποιείται συνήθως στο πλαίσιο ενός μαθήματος όπως η 

"περιβαλλοντική επιστήμη".  

Το επόμενο βήμα είναι η δράση κατά την οποία οι μαθητές χρησιμοποιούν τεμαχισμένο 

χαρτί από τοπικές πηγές για να δημιουργήσουν χαρτοπολτό. Στο Γυμνάσιο της Hebron, η 

πηγή αυτή ήταν το τοπικό νοσοκομείο. Χρησιμοποιώντας μικρά ποτηράκια ως καλούπια, οι 

μαθητές μετέτρεψαν τον χαρτοπολτό σε γλάστρες, τις άφησαν να στεγνώσουν για μια 

εβδομάδα και στη συνέχεια φύτεψαν λουλούδια.  

Οι γλάστρες στη συνέχεια δόθηκαν στους θετούς παππούδες και γιαγιάδες στα τοπικά 

κέντρα φροντίδας. Οι μαθητές συζητούσαν στη συνέχεια με τους ηλικιωμένους για την 

ανακύκλωση και τους εξηγούσαν πώς έφτιαξαν τις γλάστρες.   

 

Αποτελέσματα της SL  



 
 

 

Το πρόγραμμα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο, έχοντας συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από 

εξωτερικούς οργανισμούς που ελπίζουν να ξεκινήσουν παρόμοια προγράμματα. Επιπλέον, 

οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα συνεχίζουν να ανακυκλώνουν και να 

επαναχρησιμοποιούν το χαρτί με δημιουργικούς τρόπους, όπως δημιουργώντας  το δικό 

τους χαρτί περιτυλίγματος.  

 

Πηγές 

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P100FEA5.PDF?Dockey=P100FEA5.PDF 

  

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ "ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ" ΣΤΟ 

ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ PROVIDENCE, RHODE ISLAND  

Επισκόπηση 

Τα τελευταία 10 χρόνια, οι μαθητές στο Providence του Rhode Island συμμετέχουν σε ένα 

πρόγραμμα απασχόλησης που ονομάζεται "Πράσινη Ομάδα". Για δύο μήνες κατά τη 

διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 

απασχόλησης του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Groundwork Providence, το οποίο τους 

παρέχει καλοκαιρινές θέσεις εργασίας, αλλά τους προσφέρει και δραστηριότητες 

εμπλουτισμού. Οι μαθητές αυτοί λειτουργούν ως πρεσβευτές και πρότυπα των κοινοτήτων 

τους προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης, εστιάζοντας στην ενίσχυση των ποσοστών 

ανακύκλωσης στις δικές τους γειτονιές.    

 

Δράση 

Η Πράσινη Ομάδα συνήθως συλλέγει και παραδίδει χρησιμοποιημένα γυάλινα, αλουμινένια 

και πλαστικά δοχεία σε ειδικούς χώρους συλλογής τους.  

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P100FEA5.PDF?Dockey=P100FEA5.PDF


 
 

 

Επιπλέον, οι μαθητές έχουν εργαστεί για την επέκταση της δράσης της ανακύκλωσης σε 

τοπικά νοσοκομεία και εθνικά πάρκα, καθώς και για την αύξηση της συμμετοχής σε 

εκδηλώσεις ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών (e-cycling) στην πόλη.  

Μια άλλη δράση που αναλαμβάνει η Πράσινη Ομάδα είναι να διδάξει στους κατοίκους της 

πόλης ποια είδη υλικών μπορούν να ανακυκλωθούν και πώς να απορρίπτουν σωστά τα 

απόβλητα που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν. Η ομάδα έχει δημιουργήσει και διανείμει 

φυλλάδια που εξηγούν τους τοπικούς νόμους για την αποκομιδή των σκουπιδιών, τον τρόπο 

χρήσης των κάδων ανακύκλωσης, τον τρόπο απόρριψης των επικίνδυνων οικιακών 

αποβλήτων και άλλα στοιχεία.  

Πηγές 

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P100FEA5.PDF?Dockey=P100FEA5.PDF 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "STRUT" ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ CHARTER ΤΟΥ EDDYVILLE, 

OREGON 

Επισκόπηση 

Το πρόγραμμα "Students Recycling Used Technology" (Strut) του Eddyville Charter school έχει 

ως στόχο την ανακατασκευή παλαιού υλικού υπολογιστών σε νέα συστήματα για χρήση στις 

τάξεις, στα εργαστήρια υπολογιστών και στα σπίτια των μαθητών. Το πρόγραμμα Strut 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο των μαθημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Πληροφοριών 

και επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν για την ανακατασκευή υπολογιστών, ενώ 

ταυτόχρονα διασώζουν "τεχνολογικά σκουπίδια" και τα εγκαθιστούν σε νέα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα.  

Δράση 

Μεγάλες εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί συνεργάζονται με το σχολείο και δωρίζουν 

μεταχειρισμένους ή ξεπερασμένους υπολογιστές και τεχνικό εξοπλισμό. 

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P100FEA5.PDF?Dockey=P100FEA5.PDF


 
 

 

Οι μαθητές αποσυναρμολογούν τον εξοπλισμό, ταξινομούν τα εξαρτήματα ανά τύπο, 

αναβαθμίζουν τα εξαρτήματα, επανασυναρμολογούν τις μονάδες και στη συνέχεια 

διανέμουν τον εξοπλισμό με βάση τις ανάγκες των μαθητών και της περιφέρειας. 

Οι μαθητές παρέχουν επίσης υπηρεσίες παρακολούθησης σχετικά με τους υπολογιστές που 

έχουν ανακτηθεί. 

 

Αποτελέσματα του προγράμματος SL 

Ένας καθηγητής φυσικών επιστημών στο σχολείο υποστήριξε ότι το Strut παρέχει εξάσκηση 

στη σαφή κριτική σκέψη και στην επίλυση προβλημάτων, καθώς οι μαθητές πρέπει να 

καταλάβουν γιατί ένας υπολογιστής δεν λειτουργεί σωστά. Από την έναρξη του 

προγράμματος, εκατοντάδες υπολογιστές έχουν ανακυκλωθεί και διατεθεί για χρήση από 

τους μαθητές.  

 

Πηγές 

https://www.gviusa.com/international-Service-Learning/programs/greece-turtle-conservation-

Service-Learning-program/#overview 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ SL 

https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE 

Σε αυτό το βίντεο περιγράφονται τα βήματα ενός προγράμματος SL, από τη δημιουργία ενός 

σχεδίου, την τήρηση μιας διαδικασίας και στη συνέχεια την επίτευξη θετικού αντίκτυπου.  

Τα βήματα που περιγράφονται είναι η έρευνα, η προετοιμασία, η δράση, ο στοχασμός και η 

επίδειξη. 

https://www.youtube.com/watch?v=OwsfzmQ86PA  

https://www.gviusa.com/international-service-learning/programs/greece-turtle-conservation-service-learning-program/#overview
https://www.gviusa.com/international-service-learning/programs/greece-turtle-conservation-service-learning-program/#overview
https://www.youtube.com/watch?v=kFd-yiAfrmE
https://www.youtube.com/watch?v=OwsfzmQ86PA


 
 

 

Αυτό το βίντεο εισάγει την έννοια της μάθησης υπηρεσιών και καλύπτει τις βέλτιστες 

πρακτικές. 

https://www.youtube.com/watch?v=lpcK_d0Ph5c 

Μια ομιλία στο TED από τη Vacya Tipa, μια μαθήτρια της οποίας το έργο της SL με θαλάσσιες 

χελώνες στο Λομπόκ της Ινδονησίας είναι ένα συνεχές έργο από τότε που ήταν στην 6η τάξη. 

Επιδιώκει να μοιραστεί την αξία της SL και να τονίσει τη δύναμη που μπορούν να έχουν τα 

έργα SL όχι μόνο στον κόσμο αλλά και στα άτομα που τα αναλαμβάνουν.  

https://www.youtube.com/watch?v=7t30ZMX8uGw  

Βίντεο από το Montpelier High School, Vermont σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος 

Greenhouse στο σχολείο. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lpcK_d0Ph5c
https://www.youtube.com/watch?v=7t30ZMX8uGw
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