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ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
 
 

Το έγγραφο συστάσεων πολιτικής αναπτύχθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων με 35 
ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. υπεύθυνες/οι χάραξης πολιτικής, σχολικές/οί διευθύντριες/ές, αρμόδιοι 
φορείς για εκπαιδευτικές πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) και πιο συγκεκριμένα, 5 
ενδιαφερόμενα μέρη ανά χώρα (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Δανία, Ελλάδα, Γερμανία και Αυστρία) και 5 
ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο ΕΕ. 
 
Οι ημιδομημένες συνεντεύξεις περιλάμβαναν 4 βασικές ερωτήσεις: 
Υπάρχουν παρόμοιες προσεγγίσεις με αυτή του έργου PRACTICE που εφαρμόζονται ήδη στα σχολεία; 
Πώς θα μπορούσε η προσέγγιση του έργου PRACTICE να ενσωματωθεί/εφαρμοστεί στα σχολεία; 
Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση της 
προσέγγισης PRACTICE στη διδασκαλία τους (με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα 
μέσα);  
Πώς θα μπορούσε η προσέγγιση PRACTICE να ενσωματωθεί καλύτερα στη διδασκαλία για να ενισχύσει 
την ευαισθητοποίηση των μαθητριών/ών;  
Οι απόψεις τους σε συνδυασμό με τα σχόλια που συλλέχθηκαν από τις/τους εκπαιδευτικούς που 
συμμετείχαν στο έργο αξιοποιήθηκαν για την κατάρτιση σχετικών συστάσεων με σκοπό τη βελτίωση 
του εκπαιδευτικού τομέα στην Ευρώπη. 
Απώτερος στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να επηρεάσει τις/τους υπεύθυνες/ους χάραξης 
πολιτικής προκειμένου να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις πολιτικές και τις στρατηγικές που 
εφαρμόζονται επί του παρόντος για τη ΣΕΑ, τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης και την πρόληψη του 
ριζοσπαστισμού στα σχολεία. 
Το εν λόγω έγγραφο συστάσεων πολιτικής φιλοδοξεί να επηρεάσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και 
λοιπούς φορείς της σχολικής εκπαίδευσης στα ακόλουθα ζητήματα: 
 
• Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΑ) Εκπαιδευτικών, 
• Διδασκαλία κριτικής σκέψης, και 

• Πρόληψη του ριζοσπαστισμού στο σχολείο. 

Επομένως, θα επιχειρήσει να βελτιώσει και να επικαιροποιήσει τις υφιστάμενες πολιτικές και 
στρατηγικές προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης σχολικής 
πραγματικότητας.  
 
Το εν λόγω έγγραφο συντάχθηκε με βάση τα ακόλουθα: 
• ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ PRACTICE. Έρευνα δευτερογενών και πρωτογενών στοιχείων 

μέσω συνεντεύξεων και ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με εκπαιδευτικούς 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθύντριες/ές και ενδιαφερόμενους φορείς από τον χώρο της 
παιδείας σχετικά με το νομικό πλαίσιο, τις πολιτικές και τις πρακτικές ΣΕΑ, τη διδασκαλία της κριτικής 
σκέψης και την πρόληψη του ριζοσπαστισμού στο σχολείο σε Ιταλία, Αυστρία, Δανία, Γερμανία, 
Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. 

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ PRACTICE (Αποτελέσματα). Ένας Ανοιχτός 
Εκπαιδευτικός Πόρος με καινοτόμα εργαλεία για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
προσωπικό εκπαιδευτικής υποστήριξης με σκοπό την αποτελεσματική συνεργασία με τις/τους 
μαθήτριες/ές για τη διδασκαλία της κριτικής σκέψης και την πρόληψη της βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης. 

• Και οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ. Ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή χρήση του 
Προγράμματος Πρόληψης της βίαιης Ριζοσπαστικοποίησης στην τάξη, που παρέχει το θεωρητικό 
υπόβαθρο, πληροφορίες και συμβουλές για τον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης θεμάτων 
ριζοσπαστικοποίησης στο σχολικό περιβάλλον. 

 
Οι συστάσεις εστιάζουν στα ισχύοντα πλαίσια της ΕΕ και των χωρών-εταίρων. Παράλληλα, θα 
ενισχύσουν την προβολή του έργου PRACTICE και, συνεπώς, την αξιοποίησή του πέρα από τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής του.  
Για να πετύχει τον μέγιστο δυνατό αντίκτυπο, το έγγραφο συστάσεων πολιτικής PRACTICE συνδυάζει 
στοιχεία ευρωπαϊκών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών. 
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 
 
 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει έμπρακτα την υλοποίηση έργων με διαφορετικές 

προσεγγίσεις, μεθόδους και ομάδες-στόχους (π.χ. μαθήτριες/ές, εκπαιδευτικοί, 
κοινωνικές/οί λειτουργοί, εκπαιδεύτριες/ές κτλ.) μέσω δικτύων συνεργασίας αφενός για 
την εξέταση διαφορετικών προσεγγίσεων και μεθόδων υλοποίησης και αφετέρου για την 
ανάπτυξη καλών πρακτικών. 
 
Τα προγράμματα στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 προσφέρουν διαφορετικές 
προσεγγίσεις ΣΕΑ που μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν από τις/τους 
εκπαιδευτικούς (αν και παρουσιάζουν κάποιες προκλήσεις κατά περίπτωση, όπως η 
ανακάλυψη τέτοιων ευκαιριών, η εύρεση ελεύθερου χρόνου για την αξιοποίησή τους ή η 
άντληση οικονομικών πόρων). 
 
Η ΕΕ μπορεί μόνο να υποβάλει προτάσεις στα μέλη της σχετικά με τον τρόπο 
ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, καθώς κάθε κράτος θέτει διαφορετικούς περιορισμούς 
όσον αφορά την ενσωμάτωση ή την εφαρμογή νέων προσεγγίσεων. Για τον λόγο αυτό, η 
στήριξη που προτείνει προς τις/τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει, σε γενικές γραμμές, να 
προσελκύει όσο το δυνατόν περισσότερο το ενδιαφέρον των ίδιων και άλλων σχετικών 
ενδιαφερόμενων. 
 
Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί γίνονται επαγγελματίες θα πρέπει επίσης να 
βελτιωθεί προκειμένου να εξοικειωθούν με σύγχρονες έννοιες και να εξασκηθούν σε 
δεξιότητες και μεθόδους εργασίας του μέλλοντος. Για τον λόγο αυτό, η ΕΕ αποσκοπεί 
στην υλοποίηση ενός έργου που θα εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
Επιπλέον, οι υπεύθυνες/οι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να κατανοούν βαθύτερα ή να 
λαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, προκειμένου να 
συμβάλουν στην ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης γενικά. Οι πολιτικές θέσεις που 
σχετίζονται με την εκπαίδευση καλό θα ήταν να διαμορφώνονται με την καθοδήγηση των 
αντίστοιχων επαγγελματιών. 
 
Οι κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως τα πανεπιστήμια, τα σχολεία και οι πολιτικοί, θα 
πρέπει να δικτυωθούν περισσότερο, ούτως ώστε να ενισχύσουν και να βελτιώσουν από 
κοινού τόσο την εκπαίδευση όσο και τη διδασκαλία. Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονούμε 
ότι η επιτυχία μίας πολιτικής, ιδίως στον χώρο της εκπαίδευσης, μπορεί να κριθεί μετά 
την παρέλευση ενός εύλογου χρονικού διαστήματος. 
 
Είναι επιτακτική ανάγκη να προωθηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης της 
διδασκαλίας της κριτικής σκέψης ως μίας άρτια καθορισμένης παιδαγωγικής-διδακτικής 
αρχής σε όλα τα μαθήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι γενικοί στόχοι της 
προώθησης της κριτικής σκέψης εκπληρώνονται στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθησιακών 
στόχων του προγράμματος σπουδών του σχολείου. 
 
Είναι σημαντικό να αυξηθεί η κοινωνική και σχολική έρευνα όσον αφορά την κοινωνική 
διαστρωμάτωση και την αρνητική επίδρασή της στο σχολείο, η οποία αντικατοπτρίζεται 
στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό εφήβων με προβλήματα ψυχικής υγείας, στην πρόωρη 
εγκατάλειψη του σχολείου και στην αδιάφορη στάση ορισμένων νέων προς την κοινωνία 
λόγω έλλειψης της αίσθησης του ανήκειν και της συμμετοχής στα κοινά. 
 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

 
 

 

Η τρέχουσα προοπτική πρέπει να αλλάξει, ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να 
γίνουν ηγέτιδες/ες (ως καλή πρακτική) που έχουν ενσωματώσει την προσέγγιση στο στιλ 
διδασκαλίας τους (αν και η εμπειρία θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη διάρκεια για να 
μπορούμε να μιλήσουμε για καλή πρακτική). 
 
Μπορούν να ενσωματωθούν πρόσθετα μαθήματα στα προγράμματα σπουδών με 
επίκεντρο τη συμπεριφορά και την κοινωνική συνεργασία, ειδικά όσον αφορά την 
κοινωνική ανάπτυξη. 
 
Είναι σημαντικό νέες προσεγγίσεις και σχετικές συστάσεις να προωθούνται περισσότερο 
από πολιτικά εμπλεκόμενους φορείς (ακολουθώντας το μοντέλο των προσεγγίσεων από 
τη βάση προς την κορυφή), ενώ παράλληλα οι ενδιαφερόμενες/οι που είναι πιο 
εξοικειωμένες/οι με τις/τους εκπαιδευτικούς και το περιβάλλον τους, χρειάζεται να είναι 
προσιτές/οί και προσβάσιμες/οι και να προτείνουν βιώσιμες λύσεις. 
 
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη από κοινωνικές/ούς λειτουργούς και 
ειδικά εκπαιδευμένο παιδαγωγικό προσωπικό σε τακτική βάση και όχι μόνο τη στιγμή που 
έχουν ανάγκη. 
 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, θα πρέπει να 
ενσωματωθούν από νωρίς νέες προσεγγίσεις, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη 
συμμετοχή έμπειρων εκπαιδευτικών με σκοπό:  
 
Να ενθαρρύνουν τις/τους υπεύθυνες/ους λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής σε 
συνεργασία με τις/τους επαγγελματίες του σχολείου στο να προωθήσουν και να 
διαδώσουν ένα δημοκρατικό και ισότιμο «Σχολικό Ήθος», που θα στηρίζεται σε ισχυρές 
και ορατές αξίες και κατευθυντήριες οδηγίες για δημοκρατική σκέψη και πράξη. Πρόκειται 
για μία συνολική και κύρια πολιτική-στρατηγική σύσταση, διότι τονίζει πόσο σημαντικός 
είναι ο ρόλος του σχολείου στην καλλιέργεια θεμελιωδών αξιών όπως η αλληλοεκτίμηση, 
η ισοτιμία, η καταπολέμηση των διακρίσεων και ο σεβασμός της ποικιλομορφίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών και μαθητριών/ών.  
 
Να ενθαρρύνουν τις/τους υπεύθυνες/ους λήψης αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής σε 
συνεργασία με τις/τους επαγγελματίες του σχολείου στο να επικεντρωθούν στην ανάγκη 
και τις απαιτήσεις για μια διαρθρωτική και μακροπρόθεσμη προσέγγιση τόσο σε 
νομοθετικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καθημερινών σχολικών πρακτικών.  
 
Να παροτρύνουν τις σχολικές αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να 
καταρτίσουν κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαμόρφωση ενός ισχυρού «σχολικού ήθους» 
στο πλαίσιο της καθημερινής σχολικής ζωής.  
 
Να προωθήσουν και να διαδώσουν την προσέγγιση των σχολείων να θεωρούνται κρίκος 
μίας αλυσίδας πρόληψης που περιλαμβάνει τις κοινωνικές υπηρεσίες, την αστυνομία και 
ενδεχομένως μεθοδολογική συνεργασία με τις αρχές ασφαλείας. Ορισμένες ευρωπαϊκές 
χώρες, διαθέτουν μακρά πείρα στη διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία καθώς και 
στον συντονισμό των προσπαθειών πρόληψης.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Η ύπαρξη νέων ή διαφορετικών προσεγγίσεων είναι σημαντική και απαιτείται προσεκτική 

προώθησή τους όχι με τη χρήση των social media ως πλατφόρμας, διότι έτσι 
επικεντρώνονται στο κοινωνικό στοιχείο (που έχει ενδιαφέρον για τις/τους μαθήτριες/ές) 
και όχι στην ποιότητα της εκπαίδευσης. 
 
Ιδιαίτερα καλές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνες που 
ενισχύουν το ενδιαφέρον άλλων εκπαιδευτικών και το επίπεδο της ανταλλαγής (μοντέλο 
εκπαίδευσης ομοτίμων). 
 
Οι περισσότερες αναπτυξιακές προσεγγίσεις ΣΕΑ προϋποθέτουν έναν τίτλο σπουδών ή 
διαπίστευσή του για να είναι προσβάσιμες στις/στους εκπαιδευτικούς. H προσέγγιση 
PRACTICE απαιτεί (τουλάχιστον) ένα πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο (στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης - Cedefop ή  ένταξη του στο ΕΠΕΠ - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Επαγγελματικών Προσόντων). 
 
Το ευρωπαϊκό δίκτυο για εκπαιδευτικούς (η δυνατότητα ανταλλαγής καλών πρακτικών 
μεταξύ των εκπαιδευτικών) μπορεί να καταστεί χρήσιμο στο πλαίσιο του προγράμματος 
PRACTICE αλλά και πέρα από αυτό (τα γλωσσικά εμπόδια είναι ασφαλώς σχετικά) ως 
εξής: 
 
Να προωθήσει και να βελτιώσει τη συνέχεια μεταξύ των δύο επιπέδων μάθησης σε 
μελλοντικό υλικό μάθησης για τις/τους εκπαιδευτικούς σε προγράμματα ΣΕΑ, ούτως ώστε 
να αποσαφηνίσει και να αναγνωρίσει τη στενή διασύνδεση μεταξύ των γενικών 
μεθοδολογιών διδασκαλίας της κριτικής σκέψης και των δημοκρατικών αξιών και 
πρακτικών από τη μία πλευρά, και των διδακτικών ασκήσεων που θα προσαρμοστούν στo 
επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητριών/ών, από την άλλη πλευρά.  
 
Να βελτιώσει τόσο την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών όσο και τη ΣΕΑ Εκπαιδευτικών σε ό,τι 
αφορά στην αναγνώριση της αξίας και την ενσωμάτωση της κριτικής σκέψης σε 
δραστηριότητες διδασκαλίας-μάθησης του μαθήματος της Αγωγής του Πολίτη στο 
επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. 
 
Να αποσαφηνίσει το νόημα και την πρακτική εφαρμογή της κριτικής σκέψης ως 
παιδαγωγικού κλάδου σε σχέση με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και τη ΣΕΑ, όπου 
υπάρχουν ποικίλες ιστορικές παραδόσεις κριτικής σκέψης και κατά συνέπεια, ποικίλες 
εφαρμογές στις παιδαγωγικές πρακτικές στο σχολείο. Δεν αρκεί απλώς να αναφέρουμε 
την κριτική σκέψη ως γενική ικανότητα. 
 
Να θέσει σε κριτική προοπτική τόσο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών όσο και στη ΣΕΑ 
Εκπαιδευτικών τη γενική έννοια της δημοκρατικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να 
ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για επικίνδυνες καταστάσεις, στις οποίες η τυπική ισότητα 
στην τάξη μπορεί, στην πραγματικότητα, συχνά να υπονομεύεται από άτυπες κρατούσες 
ιεραρχίες μεταξύ των μαθητριών/ών. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ικανότητα και τη δεξιότητα 
των εκπαιδευτικών να ενισχύσουν τη γενική 
εκπαιδευτική (μετασχηματιστική) διαδικασία των 
μαθητριών/ών, να εισαγάγουν τις/τους μαθητριες/ές στο 
ουσιαστικό νόημα της πλουραλιστικής δημοκρατίας και 
να τους διευκρινίσουν πώς η χρήση της γλώσσας, οι 
νόρμες και η συμπεριφορά αποκλεισμού προς τις 
μειονοτικές ομάδες μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και σε 
περιπτώσεις όπου δεν έχει προβλεφθεί. 
 
Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τις/τους 
εκπαιδευτικούς μέσω της ΣΕΑ σχετικά με την 
ευαλωτότητα των μαθητριών/ών και την έλλειψη 
ευημερίας με πιθανή συνέπεια την έλξη τους προς 
εξτρεμιστικά και βίαια ριζοσπαστικά περιβάλλοντα. Η 
ΣΕΑ βοηθά τις/τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν με 
ανάλογη ευαισθησία τα ευάλωτα σημεία των 
μαθητριών/ών. Συμβάλλει σε μια ισχυρή και μόνιμη 
συνεργασία σε όλο το σχολείο και άλλους οργανισμούς 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και σε μια 
συνεργατική επικοινωνία με τους γονείς και άλλες 
ασφαλείς στενές επαφές της/του μαθητριας/ή. 
 
Εκτός από αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
εκπαιδευτούν σε μεθόδους διαχείρισης άγχους για να 
συζητούν με μεγαλύτερη άνεση ευαίσθητα και 
αμφιλεγόμενα ζητήματα στην τάξη. 
 
Να ενισχύσει τα οφέλη που προσφέρει η ΣΕΑ στις/στους 
εκπαιδευτικούς ειδικά στον τομέα των ψηφιακών και 
διαδικτυακών μέσων και πηγών με τα οποία είναι 
εξοικειωμένες/οι πολλές/οί μαθήτριες/ές. Οι εν λόγω 
πηγές αποτελούν ίσως το ισχυρότερο και πιο προηγμένο 
τεχνικά μέσο ριζοσπαστικοποίησης στις μέρες μας. Για 
τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η ΣΕΑ εκπαιδευτικών 
τόσο στις έννοιες όσο και στο συγκεκριμένο υλικό αυτού 
του εικονικού και ψηφιακού «παράλληλου κόσμου» που 
ασκεί γοητεία στις/στους νέες/ους. 
 
Να διευκολύνει τις/τους εκπαιδευτικούς μέσω της ΣΕΑ 
στην αρμονική συνεργασία με τους γονείς, ούτως ώστε 
να προκύψουν συμμαχίες με στόχο την ενίσχυση κυρίως 
ευάλωτων μαθητριών/ών στο πλαίσιο μιας 
συντονισμένης και ολιστικής προσπάθειας που μπορεί 
επίσης να περιλαμβάνει και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. 
 



ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ/ΩΝ 

 
 
 
 
 
 

Ο τρόπος ενσωμάτωσης νέων εννοιών και προσεγγίσεων (γενικά) θα πρέπει να είναι 
ελκυστικός για τις/τους μαθήτριες/ές και να τις/τους ευαισθητοποιεί μέσω της χρήσης 
σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογικών μέσων. 
 
Το ζήτημα της ριζοσπαστικοποίησης εξακολουθεί να είναι ευαίσθητο, με αποτέλεσμα οι 
μαθήτριες/ές να χρειάζονται περισσότερο από ποτέ ένα ασφαλές και δεκτικό περιβάλλον με 
λιγότερους περιορισμούς και επικρίσεις από το σύστημα ή άλλα άτομα. 
 
Τα σχολικά μαθήματα έχουν ως επί το πλείστον μια συγκεκριμένη διάρθρωση που δεν 
ενθαρρύνει συνήθως τη διαθεματικότητα. Για τον λόγο αυτό, μια καλή ιδέα θα ήταν να 
ενταχθεί μια προσέγγιση μάθησης με βάση τις ικανότητες στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. 
 
Τα τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητριών/ών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα πιο 
ασφαλές και δεκτικό περιβάλλον για τις/τους μαθήτριες/ές αναφορικά με τη διαχείριση 
ευαίσθητων ζητημάτων και την προσέγγιση ενός ευρύτερου φάσματος μαθητριών/ών που 
πραγματικά κατανοούν και δίνουν σημασία στα εν λόγω ζητήματα. 
 
Τα σχολεία θα πρέπει να διαθέτουν ένα πρακτικό πλαίσιο για τη βελτίωση των δυνατοτήτων 
των μαθητριών/ών, ώστε να εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις και να συμμετέχουν 
ενεργά σε συζητήσεις σε μια συνεργατική και ισότιμη κοινότητα απαλλαγμένη από τον κίνδυνο 
αποκλεισμού ή περιθωριοποίησης στην τάξη. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες τις 
τάξεις του σχολείου στο πλαίσιο διαμόρφωσης του Σχολικού Ήθους, καθώς αποτελεί μία από 
τις βασικές προϋποθέσεις για εξάσκηση της κριτικής σκέψης. 
 
Θα πρέπει να δημιουργηθούν δομές διδασκαλίας-μάθησης για τις/τους μαθήτριες/ές για να 
εξασκούν στάσεις και πρακτικές συμπεριφορές σε θέματα δημοκρατικής σκέψης, ισότιμης 
συμμετοχής στα κοινά και σεβασμού της ποικιλομορφίας. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται 
μακροχρόνια παιδαγωγική-διδακτική επιμόρφωση.  
 
Παράλληλα, θα πρέπει να συνεχιστεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή διαλογικών μεθόδων και 
εργαλείων για δημοκρατική εκπαίδευση και κριτική σκέψη σε ένα πλαίσιο συνεχών διαδικασιών 
μάθησης, έτσι ώστε οι μαθήτριες/ές να κατανοήσουν πραγματικά το βάθος και τη σημασία των 
βασικών εννοιών των δημοκρατικών κοινοτήτων, της ισότιμης συμμετοχής στα κοινά, του 
σεβασμού της ποικιλομορφίας, της καταπολέμησης των διακρίσεων κλπ. Με συχνό 
αναστοχασμό και κατάλληλη εκπαίδευση, οι μαθήτριες/ές θα πρέπει να υπερβούν την καθαρά 
θεωρητική και εννοιολογική κατανόηση και να βιώσουν στην πράξη αυτές τις βασικές έννοιες 
που σχετίζονται με προσωπικές διαδικασίες μάθησης, καθώς και με τη ζωή τους ως πολίτες 
μιας δημοκρατικής κοινωνίας. 
 
Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να εμπλακεί σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, έτσι ώστε να 
εξοικειωθούν οι μαθήτριες/ές με το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων του πολίτη για το κοινό 
καλό και να αναγνωρίζουν την ποικιλία των ικανοτήτων που συγκροτούν την ενεργό συμμετοχή 
του πολίτη στα κοινά, π.χ. αυξανόμενο ενδιαφέρον και συμμετοχή στην επίτευξη παγκόσμιων 
στόχων. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών όσον αφορά τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της βίαιης 
ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού. Τα σχολεία 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως ανεξάρτητες οντότητες 
στη συνολική προσπάθεια πρόληψης, αλλά ως βασικός 
κρίκος μίας αλυσίδας πρόληψης που περιλαμβάνει τις 
κοινωνικές υπηρεσίες, την αστυνομία και τη 
μεθοδολογική συνεργασία με τις αρχές ασφαλείας. Σε 
ορισμένες χώρες, έχει καθιερωθεί ευρέως η διατομεακή 
και διεπιστημονική συνεργασία και ο συντονισμός των 
προσπαθειών πρόληψης. 

 
 
 

 Κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί ένα σχέδιο τόσο σε 
συνολικό πολιτικό-στρατηγικό επίπεδο εκπαίδευσης όσο 
και σε τοπικό σχολικό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές πρόληψης στηρίζονται 
στη γενική εμπειρία ότι οι αυτόνομες και οριοθετημένες 
δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης «εκτός του 
αναλυτικού προγράμματος» έχουν μακροπρόθεσμα το 
επιθυμητό αποτέλεσμα πρόληψης και την ανάλογη 
βιωσιμότητα. Στο μέλλον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα επίσημα 
(τυπικά), άτυπα και μη τυπικά εκπαιδευτικά συστήματα 
στις αντίστοιχες χώρες. Αυτή η εγκάρσια, ολιστική και 
συνεργατική προσέγγιση στην πρόληψη θα οδηγήσει 
επίσης σε ορισμένα μεθοδολογικά στοιχεία που θα 
ενσωματωθούν στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα σε 
πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συμβαίνει προς το 
παρόν. 
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν παρόμοιες προσεγγίσεις, αλλά παρατηρείται ευρεία χρήση της 
σχολικής διαμεσολάβησης με τη βοήθεια ψυχολόγων και εκπαιδευτικών ως συμβούλων 
σχολικής ζωής και εκπαιδευτικών που είναι υπεύθυνες/οι για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού.  
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται στην κριτική σκέψη, αν και θα ήταν 
προτιμότερο να διδασκόταν ως μεμονωμένο μάθημα, όπως στα κείμενα των σχολικών 
εγχειριδίων που διδάσκονται στο πλαίσιο των γλωσσικών μαθημάτων.  
 
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά ηλικίας από 4 έως 15 
ετών. Το εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει: (α) Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα 
νηπίων ηλικίας έως 6 ετών [Νηπιαγωγείο]. (Η προσχολική εκπαίδευση ανήκει στην 
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα), (β) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για μαθήτριες/ές 
ηλικίας 6-12 ετών [Δημοτικό], (γ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για μαθήτριες/ές ηλικίας 
12-18 ετών, (δ) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσες/ους επιθυμούν να αποκτήσουν 
ανώτατη μόρφωση, και τέλος, (ε) Δια Βίου Μάθηση, η οποία απευθύνεται σε ενήλικα 
άτομα όλων των ηλικιών. 
 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όλες/οι οι μαθήτριες/ές που αποφοιτούν από το 
Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται και παρακολουθούν μαθήματα στο Γυμνάσιο. Υπάρχουν 
διάφοροι τύποι Γυμνασίων στην Ελλάδα. Οι περισσότερες/οι μαθήτριες/ές εγγράφονται 
αυτόματα στο Γυμνάσιο που βρίσκεται συνήθως πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους. 
Υπάρχουν όμως και άλλες εναλλακτικές επιλογές, όπως η εισαγωγή σε Πειραματικό 
Γυμνάσιο μέσω κλήρωσης ή η φοίτηση σε Πρότυπο Γυμνάσιο μετά από επιτυχή 
συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις πανελλαδικής εμβέλειας. Οι μαθήτριες/ές που έχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τον χορό ή τη 
μουσική μπορούν να φοιτήσουν σε ένα Γυμνάσιο που εξειδικεύεται σε αυτούς τους 
τομείς. Υπάρχουν ακόμη Γυμνάσια τα οποία απευθύνονται σε μαθήτριες/ές με 
πολυπολιτισμικό υπόβαθρο, αλλά και σε μαθήτριες/ές με ειδικές ανάγκες. Τα 
περισσότερα Γυμνάσια λειτουργούν από τις 8.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ., αλλά υπάρχουν 
επίσης τα Εσπερινά Σχολεία που λειτουργούν από τις 7.00 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., τα οποία 
απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες που εργάζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα 
μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία και 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Αρχαία και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, 
Χημεία, Γεωγραφία, Ιστορία, Φυσική Αγωγή, Θρησκευτικά, Μουσική και Εικαστικά. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, καθώς οι μαθήτριες/ές 
διδάσκονται εκτός από αγγλικά άλλη μία ευρωπαϊκή γλώσσα της επιλογής τους (συνήθως 
γαλλικά ή γερμανικά). Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, συμμετέχουν σε γραπτές 
ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις σε ορισμένα από τα παραπάνω 
μαθήματα.  
 
Αν και η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα, οι 
περισσότερες/οι μαθήτριες/ές συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο. Σε αυτό το 
επίπεδο, μπορούν να επιλέξουν να φοιτήσουν σε Γενικό Λύκειο, Πειραματικό ή Πρότυπο 
Γενικό Λύκειο (κυρίως οι απόφοιτες/οι Πειραματικών και Πρότυπων Γυμνασίων 
αντίστοιχα) ή σε Καλλιτεχνικό Λύκειο. Οι μαθήτριες/ές από άλλες χώρες με διαφορετική 
γλώσσα μπορούν να εγγραφούν σε Διαπολιτισμικά Λύκεια, ενώ οι μαθήτριες/ές με ειδικές 
ανάγκες μπορούν να φοιτήσουν στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης. Επιπρόσθετα, όσες/οι μαθήτριες/ές  ενδιαφέρονται για την επαγγελματική 
εκπαίδευση μπορούν να φοιτήσουν σε Επαγγελματικά Λύκεια ή μόλις συμπληρώσουν το 
16ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εγγραφούν σε Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο 
και να αποφοιτήσουν μετά από 4 χρόνια σπουδών. Επιπλέον, υπάρχουν οι Σχολές  



 
 
 
 
 
Επαγγελματικής Κατάρτισης στις οποίες, όπως και σε όλα τα επαγγελματικά λύκεια, οι 
μαθήτριες/ές διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας σε συνδυασμό με μαθήματα 
ειδικότητας. Στο τελευταίο στάδιο των σπουδών τους, οι μαθήτριες/ές μπορούν να 
εργαστούν ως μαθητευόμενες/οι και να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική πείρα. Τον 
Σεπτέμβριο του 2021, ξεκίνησε η λειτουργία των πρώτων Πρότυπων Επαγγελματικών 
Λυκείων στη χώρα μας.  
 
Τα ελληνικά Λύκεια προσφέρουν ένα συνδυασμό μαθημάτων Γενικής Παιδείας και 
Προσανατολισμού. Οι μαθήτριες/ές που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαγωνίζονται γραπτώς στις πανελλαδικές εξετάσεις σε έναν 
συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων Προσανατολισμού που εμπίπτουν σε μία από τις 
ακόλουθες ομάδες: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Ιατρικής, 
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Πρόκειται για μια απαιτητική και ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική εξεταστική διαδικασία στην οποία υποβάλλονται οι μαθήτριες/ές, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στην ανώτατη εκπαίδευση. 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
 

Η ενσωμάτωση μίας νέας προσέγγισης στο σχολείο θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με 
άλλα σχολεία, πανεπιστήμια, οργανώσεις και ιδρύματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
μέσω της ανάπτυξης διασυνδέσεων με συναφείς εταιρείες και οργανισμούς. Η 
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τις/τους επαγγελματίες του σχολείου με τη 
συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και η αδιάλειπτη υποστήριξη σε ζητήματα 
ριζοσπαστικοποίησης είναι αποφασιστικής σημασίας και ιδίως η συνεργασία με 
ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι στην αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν 
από τη διαδικασία της μάθησης και τη συμπεριφορά των παιδιών. Παράλληλα, για να 
ενσωματωθεί η εν λόγω προσέγγιση στο σχολείο κρίνεται απαραίτητη η παροχή στήριξης 
από οργανισμούς επίλυσης προβλημάτων
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Το πιο αποτελεσματικό εργαλείο θα μπορούσε να είναι αφενός η επιμόρφωση και τα 
σεμινάρια σε συνδυασμό με την υποστήριξη, την εποπτεία και τη συμβουλευτική 
καθοδήγηση από οργανισμούς με εμπειρία στον τομέα, και αφετέρου η παροχή κινήτρων και 
ευκαιριών για επαγγελματική ανάπτυξη. 

Θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ σχολείων και οργανισμών 
μέσω της διεξαγωγής συστηματικών επιμορφωτικών δράσεων και προώθησης της βιωματικής 
μάθησης. 

Οι υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της αγωγής του πολίτη θα πρέπει να 
ενισχυθούν μέσω: (α) καθοδηγούμενου και στοχευμένου συντονισμού των παρεμβάσεων σε 
επίπεδο σχολείου και τάξης, (β) της απόδοσης πιστωτικών μονάδων για τη συμμετοχή σε δια 
ζώσης και διαδικτυακά σεμινάρια επί του θέματος, (γ) της συμμετοχής διακεκριμένων 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα, με την υποστήριξη εξωτερικών συνεργατιδών/ών κατά την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης και (δ) της εισαγωγής μεθοδολογιών 
«έρευνας δράσης» στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, δηλαδή συμμετοχικών μεθόδων 
συνδημιουργίας παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών κατευθύνσεων λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες του σχολείου, της τάξης και των μαθητριών/ών. Επί του παρόντος, η στήριξη 
προς τις/τους εκπαιδευτικούς είναι σχεδόν ανύπαρκτη και, ως εκ τούτου, θα ήταν 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η παρουσία προσωπικού (π.χ. ψυχολόγοι, εμπειρογνώμονες, 
μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών), καθώς και να προσφερθούν μαθήματα 
ψηφιακού γραμματισμού και παιδείας στα μέσα για τις/τους εκπαιδευτικούς για να μάθουν 
ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία για την πλήρη κατανόηση των γλωσσών, των μεθόδων 
επικοινωνίας και των κωδίκων των μαθητριών/ών. 
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Η προσέγγιση PRACTICE θα μπορούσε να ενσωματωθεί καλύτερα στη διδασκαλία μέσω 
δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, όπως το αναλυτικό (πρόγραμμα σπουδών), δομημένες 
και οργανωμένες ερευνητικές εργασίες (projects), με στόχο τη λειτουργική επιμόρφωση του 
σχολείου, ενώ καλό θα ήταν να υιοθετηθεί ως σχολική πολιτική. 

 
Η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στη διδασκαλία για διαθεματικές και πρόσθετες 
δραστηριότητες σε παραδοσιακά μαθήματα μέσω ενός ετήσιου διεπιστημονικού 
προγράμματος που θα καλύπτει τις θεωρητικές πτυχές και θα συνδέει την εμπειρία με τις 
δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος θα έδινε τη δυνατότητα στις/στους 
εκπαιδευτικούς να επιλέγουν τις δραστηριότητες που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες τους 
σχετικά με την απόκτηση γνώσεων και τη βελτίωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων.  
 
Η συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι μια θεμελιώδης αρχή, 
προκειμένου η προσέγγιση PRACTICE να εφαρμοστεί όχι μόνο στο σχολικό προσωπικό, αλλά 
και σε άλλα περιβάλλοντα, όπως αθλητικούς συλλόγους, εθελοντικές οργανώσεις και λοιπούς 
χώρους στους οποίους οι μαθήτριες/ές, ως νεαρά μέλη της κοινότητας, συμβάλλουν στη 
δημιουργία της αίσθησης του ανήκειν και της προσωπικής τους ταυτότητας, μέσω της 
συνεργασίας με οργανώσεις τρίτων, με σκοπό τη διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων 
ευαισθητοποίησης.  



The European Commission support for the production of this publication does not consti-
tute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the informa-
tion contained therein.
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