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Ψοποκεςία Διοργάνωςθσ: 20ο και 56ο Δθμοτικό Χχολείο Θρακλείου
Θμερομθνία Διεξαγωγισ: 20 - 22 Απριλίου 2018
Website: http://synedria.pdekritis.gr
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Ωπό τθν αιγίδα του Ωπουργείου Υαιδείασ, Ζρευνασ και Κρθςκευμάτων
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Υεριφζρεια Ξριτθσ
Διμοσ Θρακλείου
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Απαγορεφεται αυςτθρά θ αναδθμοςίευςθ, μζρουσ ι όλου, των πρακτικϊν του
Χυνεδρίου για περιουςιακό όφελοσ χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια του δθμιουργοφ
ςφμφωνα με τον Ρ. 2121/1993 όπωσ αυτόσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ του με τον
Ρ. 4112/2013.
Θ ζντυπθ ι θλεκτρονικι αναπαραγωγι των ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν του Χυνεδρίου
επιτρζπεται μόνο για εκπαιδευτικι ι ερευνθτικι χριςθ.
Θ χριςθ των τυχόν αποςπαςμάτων-αντιγράφων κα πρζπει οπωςδιποτε να
περιλαμβάνουν τθν αρχικι ςελίδα κακϊσ και τθν παροφςα επιςιμανςθ περί
πνευματικϊν δικαιωμάτων.
Θ τελικι ευκφνθ των περιεχομζνων των εργαςιϊν που δθμοςιεφονται ανικει ςτουσ ςυγγραφείσ
τουσ.
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ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΘ ΕΣΙΦΤΡΣΘ
ΣΤΡΕΔΤΡΥ
Φερηάκθσ Γεϊργιοσ, Υεριφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ

ΞΕΝΘ
Αρναουτάκθσ Υταφροσ, Υεριφερειάρχθσ Ξριτθσ
Ναμπρινόσ Βαςίλθσ, Διμαρχοσ Θρακλείου
Αγγζλθσ Αποςτόλθσ, Ωποδιευκυντισ 20ου Δθμοτικοφ Χχολείου Θρακλείου
Βλαχάκθσ Γεϊργιοσ, Αντιδιμαρχοσ Υαιδείασ - Δια Βίου Πάκθςθσ - Ξαινοτομίασ
Θεολογίτθσ μθροσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μαλοκφρθ Βαςιλεία, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μαμπουράκθσ Νάμπροσ, Εντεταλμζνοσ Χφμβουλοσ Υαιδείασ Υεριφερειακισ Ενότθτασ
Θρακλείου
Μανζλλοσ Ιωάννθσ, Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ Ξακοδιγθςθσ
Μουτςουδάκθ Αικατερίνθ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μουτςουράκθ Υτυλιανι, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ξαλανδράκθσ Μοςμάσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ξθλακιανάκθ Ξαριλζνα, Γενικι Γραμματζασ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου Πουςείου
Ξαηαντηάκθ - Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ξορφουλάκθ Ξαρία, Διευκφντρια 20ου Δθμοτικοφ Χχολείου Θρακλείου
Σερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ, Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ
Ξακοδιγθςθσ
Σιταροκοίλθ Υτζλλα, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σουλλά Ελζνθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σρωτογεράκθ Οεκταρία, Διευκφντρια 56ου Δθμοτικοφ Χχολείου Θρακλείου
Υπακαράκθ Ανδρονίκθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Φςικαλάκθσ Ιωάννθσ, Ωποδιευκυντισ 56ου Δθμοτικοφ Χχολείου Θρακλείου
Φαςουλάκθσ Μωςταντίνοσ, Εντεταλμζνοσ Χφμβουλοσ Υολιτιςμοφ Υεριφερειακισ
Ενότθτασ Θρακλείου
Φλουρισ Μωςτισ, Ειδικόσ Χφμβουλοσ Υεριφζρειασ Ξριτθσ ςε κζματα δια βίου
μάκθςθσ και απαςχόλθςθσ
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ΕΣΙΥΦΘΞΡΟΙΜΘ ΕΣΙΦΤΡΣΘ - ΕΣΙΦΤΡΣΘ ΜΤΙΦΩΟ
Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Ωπουργείου Υαιδείασ Ζρευνασ και
Κρθςκευμάτων
Ακαναςιάδθσ Χάρθσ, Iςτορικόσ, Ξακθγθτισ του Υανεπιςτθμίου Λωαννίνων,
Διευκυντισ του Πεταπτυχιακοφ προγράμματοσ "Δθμόςια Λςτορία" του Ελλθνικοφ
Ανοικτοφ Υανεπιςτθμίου
Ανάγνου Ευάγγελοσ, Ξακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ & ΧΕΥ ςτο ΕΑΥ
Αναργυρίδου Δζςποινα, 2ο ΕΥΑΟ Γιαννιτςϊν
Ανδρεάδου Χαρίκλεια, Χχολικι Χφμβουλοσ 3θσ Υεριφ. Χανίων
Ανδρζου Ακανάςιοσ, Εκπαιδευτικόσ - Διευκυντισ ΓΕΟ
Αρβανιτίδου Βιργινία, Διευκφντρια 5ου Δθμοτικοφ Χχολείου Αμπελοκιπων - Ψ.
Ωπεφκυνθ Υολιτιςτικϊν Κεμάτων Δ/νςθσ Υ.Ε. Δυτ. Κες/νίκθσ (2012-2017)
Βαϊρινοφ Μωνςταντία, Χχολικι Χφμβουλοσ Υροςχολικισ Αγωγισ
Βαςιλοφδθσ Ιωάννθσ, 8ο Δ.ΧΧ. Αμαρουςίου
Βάςιου Αικατερίνθ, Ωπεφκυνθ Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων ΔΔΕ Υζλλασ
Βελιςςάρθ Ειρινθ, Ξακθγιτρια Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΥΕ02
Βζργθ Ξελπομζνθ (Ξελίνα), Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκππαίδευςθσ ΥΕ70
Βλαχοκυριάκου Φωτεινι, Εκπαιδευτικόσ
Βουηαξάκθσ Γεϊργιοσ, ΓΕΟ Ποχοφ
Βουλγαρίδου λγα, Χχολικι Χφμβουλοσ
Γαλανάκθσ Γιάννθσ, Ωποψιφιοσ Διδάκτωρ Υανεπιςτθμίου του Kent
Γαλατά Σαραςκευι-Βίβιαν, Ξακθγιτρια-Χφμβουλοσ, Πζλοσ Χ.Ε.Υ. - Ε.Α.Υ. ςτο
Πεταπτυχιακό Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων - Διδάςκουςα ςτο μάκθμα
«Σργάνωςθ και Οειτουργία των Σργανιςμϊν» ςτο Υάντειο Υανεπιςτιμιο, Ψμιμα
Ξοινωνικισ Υολιτικισ. Ανεξάρτθτθ εμπειρογνϊμονασ για τθν υποςτιριξθ του
Ευρωπαϊκοφ Εκτελεςτικοφ Σργανιςμοφ Εκπαίδευςθσ, Σπτικοακουςτικϊν Κεμάτων και
Υολιτιςμοφ (EACEA) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Γεροφϊτθ Αικατερίνθ, Ειδικό Δθμοτικό Χχολείο Αλεξανδροφπολθσ
Γιγουρτάκθσ Οικόλαοσ, Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου
Γκανάτςιου Σαραςκευι, Ωπεφκυνθ Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων (Ωπεφκυνθ
Υολιτιςτικϊν Κεμάτων, Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και Κεμάτων Αγωγισ Ωγείασ
τθσ Δ.Δ.Ε. Ξζρκυρασ
Γραμμζνοσ Δθμιτρθσ, Ξφριοσ Ερευνθτισ - Μδρυμα Ψεχνολογίασ και Ζρευνασ (ΛΨΕ)
Γϊγουλοσ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ
Δαςκαλάκθ Εμμανουζλα, Διευκφντρια Δθμοτικοφ Χχολείου Ρζασ Ανατολισ
Δθμογζροντα Αντωνία, Εκπαιδευτικόσ Υλθροφορικισ
Δρακωνάκθ Ξαρία, Διευκφντρια ςτο Γενικό Οφκειο Αρχανϊν
Δροςοπαναγιϊτθσ Οεκτάριοσ, Υροϊςτάμενοσ Χχολικισ Πονάδασ
Ηουγανζλθ Άννα, Χχολικι Χφμβουλοσ Δ.Ε. Βοιωτίασ
Ιωαννίδου Ελζνθ, Εκπαιδευτικόσ ςτο 2o Γυμνάςιο Αγίου Ρικολάου
Μαβαηίδου Ελζνθ, Ωπεφκυνθ Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων Υ/κμιασ Εκπ/ςθσ Χανίων
Μακλαμάνθ Υταματίνα, Ξοινωνιολόγοσ Δθμογράφοσ - Πζλοσ Δ.Ε.Υ. - Ψμιμα Φ.Ξ.Χ. Φιλοςοφικι Χχολι - Υαν/μιο Ξριτθσ
Μαλζμθσ Μωνςταντίνοσ, Χυντονιςτισ Εκπαίδευςθσ Υροςφφγων ΞΦΠ Παλακάςασ
Μαλογρίδθ Υοφία, Χχολικι Χφμβουλοσ 7θσ Εκπαιδευτικισ Υεριφζρειασ ΥΕ Αττικισ
Μαλοκφρθ Βαςιλεία, Χχολικι Χφμβουλοσ Φιλολόγων Θρακλείου (και Οαςικίου)
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Μαλυκάκθσ Δθμιτριοσ, Διευκυντισ Υειραματικοφ Γενικοφ Ουκείου Θρακλείου
Μανζλλοσ Ιωάννθσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Πακθματικϊν - Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ
και Υαιδαγωγικισ Ξακοδιγθςθσ Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ
Μαπετανάκθσ Γεϊργιοσ, Διευκυντισ 5ου Γυμναςίου Υαλ. Φαλιρου
Μαραμθτόπουλοσ Θεόδωροσ, Δάςκαλοσ
Μαροφμπαλθ Ευγενία, Εκπαιδευτικόσ Πουςικισ
Μαρρά Ματερίνα, 4ο Γυμνάςιο Υαλαιοφ Φαλιρου
Μαρτςωνάκθσ Ξανόλθσ, Διευκυντισ Υειραματικοφ Γυμναςίου Θρακλείου
Μαςςωτάκθ-Ψαρουδάκθ Σόπθ, Χχολικι Χφμβουλοσ ΥΕ
Ματςαγκόλθσ Ακανάςιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ ΥΔΕ Ξριτθσ
Ματςίρασ Νεωνίδασ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ ΥΕ13, Ρομικϊν - Υολιτικϊν Επιςτθμϊν
Μαφίρθ Ιoυλία, Λδιαίτερα μακιματα
Μαψάςκθ Αγγελικι, Χχολικι Χφμβουλοσ Φιλολόγων Φεκφμνου
Μεραςοβίτθσ Μωνςταντίνοσ, Εκπαιδευτικόσ Πουςικισ
Μεςανλισ Θλίασ, Ωπουργείο Υαιδείασ - Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Υιερίασ
Μολίτςθ Φιλοκζθ, Διευκφντρια του Εςπερινοφ ΓΕΟ Αμπελοκιπων
Μολυμπάρθ Φάνια, Εκπαιδευτικόσ Α/βάκμιασ
Μουτςουδάκθσ Γεϊργιοσ, Πόνιμοσ Εκπαιδευτικόσ
Μουτςουράκθ Υτζλα, Χχολικι Χφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Θρακλείου
Μυριακάκθ Χαρίκλεια, Απόςπαςθ Εξωτερικό/Γραφείο Εκπαίδευςθσ Ρτφςελντορφ
Μϊτςογλου Μυριάκοσ, Πθχανικόσ Υαραγωγισ & Διοίκθςθσ, MSc, PhD, Υερ/κόσ
Χφμβουλοσ Ξριτθσ, Εντ/νοσ Χφμβουλοσ Θλ/κισ Διακυβζρνθςθσ, Πζλοσ τθσ
Σικονομικισ Επιτροπισ Υεριφζρειασ Ξριτθσ
Ναςκαρίδου Αντιγόνθ, 4ο ΓΕΟ Υαλαιοφ Φαλιρου (Πόνιμθ εκπαιδευτικόσ)
Οιάτςου Οαμπρινι, Χχολικι Χφμβουλοσ Υ.Ε.
Νιοδάκθ Οίκθ, Ρθπιαγωγόσ
Ξακρι Διμθτρα, Χχολικι Χφμβουλοσ κλ. ΥΕ15 Σικιακισ Σικονομίασ με ανάκεςθ τθν
Υεριφζρεια Ξριτθσ
Ξακρι Ξάρκα, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΥΕ70
Ξαλαγκονιάρθ Ξαρία, Εκπαιδευτικόσ ΥΕ09
Ξαμάκθσ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Α' Υεριφζρειασ
Οαςικίου
Ξαρκαντϊνθσ Χρίςτοσ, Διευκυντισ Χχολικισ Πονάδασ
Ξαρτίνου Υωτθρία, Χχολικι Χφμβουλοσ 4θσ Υεριφζρειασ Υ.Ε. Ρ. Θρακλείου
Ξιχαθλίδθσ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ 1θσ Εκ. Υερ. Χερρϊν
Ξιχαθλίδθσ Ξφρων, Αρχιμουςικόσ
Ξιχαθλίδου Θεοδϊρα, Ρθπιαγωγόσ
Ξουρατιάν Ηαμπζλ, Εκπαιδευτικόσ - ΠΑ Πuseum Studies - Χφμβουλοσ Εκπαίδευςθσ
και ανάπτυξθσ του Ελλθνικοφ Υαιδικοφ Πουςείου
Ξουρατίδου Ευκυμία, Ξακθγιτρια Δ. Ε.
Ξπαγιάτθ Ειρινθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υ/κμιασ Εκπ/ςθσ ςτθν 8θ Υεριφζρεια
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου με ζδρα τισ Ποίρεσ
Ξπάρτηου Υτυλιανι, Εκπαιδευτικόσ Πζςθσ Εκπαίδευςθσ (Χχολείο Σργανικισ: ΓΕΟ
Ρικιςιανθσ Ξαβάλασ)
Ξπερκοφτθσ Αντϊνιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Φεκφμνου
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Ξπιτςάκοσ Οικόλαοσ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ ςτο 1ο Ειδικό Δ.Χ. Φόδου και
Ωποψιφιοσ Διδάκτορασ του Ψμιματοσ Επιςτθμϊν τθσ Υροςχολικισ Αγωγισ και του
Εκπαιδευτικοφ Χχεδιαςμοφ - Υανεπιςτιμιο Αιγαίου
Ξϊκοσ Ευάγγελοσ, Διευκυντισ 50ου Δθμοτικοφ Χχολείου Ακθνϊν
Οικολάου Γεϊργιοσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ Διαπολιτιςμικισ Υαιδαγωγικισ ςτο
ΥΨΔΕ του Υανεπιςτθμίου Υατρϊν
Οτοφλια Ακθνά, Υχολικι Υφμβουλοσ Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπ/ςθσ ΥΕ70
Σανςελθνάσ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ
Σαπαδάκθσ Υταμάτιοσ, Διευκυντισ 5ου ΓΕΟ Θρακλείου
Σαπαδογιαννάκθ Ελζνθ, Ε.ΔΛ.Υ. Φιλολογίασ Ξριτθσ
Σαυλάκθσ Ξάνοσ, Εκπαίδευςθ Ενθλίκων/Εκπαιδευτικι Θγεςία
Σερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ, Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ
Ξακοδιγθςθσ Υ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ξριτθσ
Σεχλιβανίδου Ευαγγελία, Δαςκάλα ςτο Δθμοτικό Χχολείο Υζτρασ - Άρτα
Σολφηοσ Οικόλαοσ, Δάςκαλοσ - Ωποδιευκυντισ Δ. ΛΕΞ Αγ. Χτεφάνου Αττικισ
Σολυμεροποφλου Σαναγιϊτα, Ερευνιτρια - Ελλθνικό Ανοικτό Υανεπιςτιμιο
Υουλλά Ελζνθ, Χχολικι Χφμβουλοσ
Σουπάκθ Ειρινθ, Διευκφντρια ΕΥΑΟ
Ταμουτςάκθ Α. Ιωάννα, Χχολικι Χφμβουλοσ φιλολόγων, με ζδρα τα Χανιά
Τζντηθ Αργυρϊ, Αποςπαςμζνθ ςτο Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ του ΩΥ.Υ.Ε.Κ.
Τοφςςου Ξαρία, Εκπαιδευτικόσ ςτο ΧΕΥ Θρακλείου
Υακκά-Μυρίτςθ Μωνςταντίνα, Χχολικι Χφμβουλοσ Εκπαιδευτικϊν Πουςικισ ΥΔΕ
Δυτικισ Ελλάδασ
Υιακκισ Γεϊργιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ
Υιςςαμπζρθ Οίκθ, Δ.Χ. Φίου (Αχαΐασ)
Υπακαράκθ Ανδρονίκθ, Χχολικι Χφμβουλοσ
Υπανάκθ Ειρινθ, Οθπιαγωγόσ- Ειδικι Υαιδαγωγόσ ΞΕΔΔΩ Ρ. Θρακλείου
Υπυριδάκθσ Μωνςταντίνοσ, ΞΕΥΟΘΡΕΨ Θρακλείου
Υτιβακτάκθσ Ευςτάκιοσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ 3θσ Εκπ/κισ Υερ/ρειασ Ρ. Φεκφμνθσ
Υχοινά Αικατερίνθ, Ωπεφκυνθ Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων ΔΔΕ Φοδόπθσ
Φηενάκθ Ξαρία, Ψ. Χχολικι Χφμβουλοσ
Φηωρτηάκθσ Ιωάννθσ, Χχολικόσ Χφμβουλοσ
Φουλοφμθσ Μοςμάσ, Υειραματικό Γυμνάςιο Υανεπιςτθμίου Πακεδονίασ
Φουραμπζλθσ Ξιχαιλ, ΥΕ06 - Αγγλικϊν
Φςαγκαράκθ Αργυρϊ, Φιλόλογοσ ςτο ΓΕΟ Αςθμίου
Φςακςτάρασ Δθμιτριοσ, Πόνιμοσ Εκπαιδευτικόσ 2ου ΓΕΟ Γρεβενϊν
Φςουλφάσ Γεϊργιοσ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ Χειρουργικισ, ΑΥΚ, ΓΡΚ
Υαπαγεωργίου, Α Χειρουργικι Ξλινικι ΑΥΚ
Φραγκοφλθσ Ιωςιφ, Αναπλθρωτισ Ξακθγθτισ ΑΧΥΑΛΨΕ - Ξακθγθτισ - Χφμβουλοσ ΕΑΥ
Χαλκιαδάκθσ Εμμανουιλ, Διδάςκων (Ε.ΔΛ.Υ.) ςτο Υανεπιςτιμιο Ξριτθσ (Χχολι
Επιςτθμϊν Αγωγισ - Υαιδαγωγικό Ψμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ)
Χαςεκίδου-Ξάρκου Θεοδϊρα, Υρϊθν Χχολικι Χφμβουλοσ, Διευκφντρια ΓΕΟ
Χατηθγεωργιάδου Υοφία, Ρθπιαγωγόσ
Χατηθδθμθτρίου Ευαγγελία, Υροϊςταμζνθ Εκπαιδευτικϊν Κεμάτων Α/κμιασ
Εκπαίδευςθσ Ξαρδίτςασ
Χναράκθ Ξαρία, Ξακθγιτρια Υανεπιςτθμίου Drexel (ΦιλαδζλφειαΘΥΑ)/Εντεταλμζνθ Αντιπρόςωποσ του Υαγκοςμίου Χυμβουλίου Ξρθτϊν
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Χοϊλοφσ Δθμιτριοσ, 2ο Γυμνάςιο Λεράπετρασ
Χορταριά Υυραγϊ, Δ/ντρια 1ο Δ ΧΧ Αγίασ Παρίνασ
Χουλιαρά Πανκι, Διευκφντρια ςτο 2ο Δθμοτικό Χχολείο Φίηασ
Χουρμοφηθ Οεφζλθ, Διευκφντρια ΛΔ. ΓΕΟ "Σ Απόςτολοσ Υαφλοσ"
Χρθςτάρασ Βαςίλειοσ, Ξακθγθτισ Ψεχνικισ Γεωλογίασ ςτο Ψμιμα Γεωλογίασ ΑΥΚ
Χριςτοποφλου Ξάρκα, Διευκφντρια Δθμοτικοφ Χχολείου

Υυντονιςμόσ Επιτροπισ Μριτϊν
Μανζλλοσ Ιωάννθσ, Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ Ξακοδιγθςθσ
Μουτςουδάκθ Αικατερίνθ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μουτςουράκθ Υτυλιανι, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ξαλανδράκθσ Μοςμάσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ξθλακιανάκθ Ξαριλζνα, Γενικι Γραμματζασ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου Πουςείου
Ξαηαντηάκθ - Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σερικλειδάκθσ Γεϊργιοσ, Υροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Υαιδαγωγικισ
Ξακοδιγθςθσ
Υπακαράκθ Ανδρονίκθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

ΓΤΑΞΞΑΦΕΙΑ
Αγγελάκθ Δζςποινα
Αγγελάκθ Εμμανουζλλα
Αγγζλθσ Απόςτολοσ
Αγκιναραςταχάκθ Ελζνθ
Αλεξάκθ Αλεξάνδρα
Αναγνωςτάκθ Ιωάννα
Αντωνάκθ Άννα
Αντωνόπουλοσ Οίκοσ
Αχφαντι Ελζνθ
Βαςιλάκθ Ματερίνα
Βενζρθ Σερςεφόνθ
Γκαραγκοφνθ Ξαρία
Γκουγκουλιάνα Υτζλλα
Γράβοσ Νευτζρθσ
Διάκοσ Σερικλισ
Διαλεκτάκθ Σελαγία
Δοξαςτάκθσ Εμμανουιλ
Εηανίδου Σαναγιϊτα
Ευαγγζλου Υτζλα
Μαλαϊτηάκθ Ξαρία
Μαλογερίδθ Ευαγγελία
Μαλογεροποφλου Ξαρία
Μαραγιάννθ Αννίτα
Μαραμπίνθ Ηαχαρζνια
Μαςτρινάκθ Φωτεινι
Ματςιοφλα Ευανκία
Μοκκιάδθ Ξαρία
Μουμάκθ Χρυςι
Μρθτςωτάκθ Ακθνά
Ναηάρου Ιωάννα
Νουκάκθ Ειρινθ

Ξακράκθ Ξαρία
Ξανιοφδθ Βαςλικι
Ξαράκθ Χρυςι
Ξθναδάκθσ Γεϊργιοσ
Ξθτςοποφλου Ειρινθ
Ξουρτηάκθ Ειρινθ
Ξπολωνάκθ Ξαρίνα
Ξποφμπουρα Ξαρία
Ξωχςιάδου Διμθτρα
Σαλιάτςου Ελζνθ
Σαναγιωτάκθ Φριανταφυλλιά
Σαπαευαγγζλου Βάςω
Σουλακάκθ Ζλλθ
Σουλάκθ Ειρινθ
Ταπτάκθ Ξαρία
Τεϊηόγλου Μυριακι
Τογδάκθ Γωγϊ
Τουςάκθ Ξαρία
Υαρινάκθ Γαρυφαλιά
Υουργιαδάκθ Εφα
Υπυροποφλου Ζλλθ
Υτροφμπα Ειρινθ
Υωτθροποφλου Μωνςταντίνα
Φηαγκαράκθ Ελζνθ
Φςαγκουρνι Ματερίνα
Φςακλίδου Υτζλλα
Φςικαλάκθσ Ιωάννθσ
Φατςι Ακαναςία
Φιλίππου λγα - Ευγενία
Φινάλθ Ξαρίνα
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Υυντονιςμόσ Γραμματείασ
Αςυνάνογλου Ξαρία, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μουντοφρθσ Γεϊργιοσ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μουτςουδάκθ Αικατερίνθ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Μουτςουράκθ Υτυλιανι, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Νζριοσ Οικόλαοσ, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ξαλανδράκθσ Μοςμάσ, Εκπαιδευτικόσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ξθλακιανάκθ Ξαριλζνα, Γενικι Γραμματζασ Διοικθτικοφ Χυμβουλίου Πουςείου
Ξαηαντηάκθ - Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σαπαδάκθ Μορίνα, Εκπαιδευτικόσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Σουλλά Ελζνθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Υπακαράκθ Ανδρονίκθ, Χχολικι Χφμβουλοσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
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- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΑ
ΣΚΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΛΟΥ

ςελ. 16

ΚΕΜΑΤΛΚΟΛ ΑΞΟΝΕΣ

ςελ. 16

ΜΕΙΞΕΟΑ ΣΤΡΦΡΤΙΜΩΟ ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΕΩΟ
Το «χριμα» μζςα από τισ ςυλλογζσ του Επιγραφικοφ και
Νομιςματικοφ Μουςείου: χριςιμοσ οδθγόσ επίςκεψθσ για
εκπαιδευτικοφσ κλάδου Οικονομίασ, Δρ. Πακρι Διμθτρα
Διδαςκαλία τθσ Μουςικισ και ςχολείο τθσ Συμπερίλθψθσ: Θ
περίπτωςθ τθσ μεκόδου μουςικισ διδαςκαλίασ «Μακρισ», Δρ.
Πακρισ Λωάννθσ
Θ αφιγθςθ ιςτοριϊν ωσ διδακτικι και παιδαγωγικι μζκοδοσ,
Πακρυμανωλάκθσ Υαντελειμων Ανδρζασ
Καρρϊ πεινϊ, μα εγϊ διψϊ: Ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το
περιβάλλον και τθν ιςτορία ςτθν πόλθ του Θρακλείου,
Παλλιαράκθ Χτζλλα
Θ Κριτθ ςτον 20ο αιϊνα: εκπαιδευτικά προγράμματα
λαογραφικοφ ενδιαφζροντοσ εντόσ και εκτόσ Μουςείου,
Παρινάκθ Παρίνα Χτζλλα
«Αυριανό Εκτάκι, υιοκζτθςε ζνα Ρρωτάκι, μπορείσ», Δρ.
Παρτίνου Χωτθρία, Πυρωνάκθ Βάνα
«Ρανεπιςτθμιακά Μουςεία, Εκπαίδευςθ και Ρολιτιςμόσ: Το
μάκθμα «Λατρικι και Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου» και το Μουςείο
Λατρικισ Κριτθσ», Πουηάσ Λωάννθσ, Ξαμπουρζλλθ Βαςιλικι
Σχζδιο δράςθσ των ςχολείων τθσ 8θσ Ρεριφζρειασ ΡΕΝ Θρακλείου
για τθ βελτίωςθ του ςχολικοφ κλίματοσ ςτο πλαίςιο
μεταςχθματιςμοφ του ςχολείου ςε δθμοκρατικι κοινότθτα, Δρ
Ππαγιάτθ Ειρινθ
Ζρευνα δράςθσ για τθν ανάπτυξθ του θμερθςίου προγράμματοσ
του νθπιαγωγείου, Ππαδιεριτάκθ Παρία, Ψςατςαράκθ Χτυλιανι
Το πολιτιςτικό κεφάλαιο και ο φυςικόσ κόςμοσ τθσ περιοχισ του
«Μινωικοφ Μονοπατιοφ» μζςω τθσ Εκπαίδευςθσ για τθ
Βιϊςιμθ/Αειφόρο Ανάπτυξθ, Ππουργουτηιάνθσ Πάριοσ,
Πακράκθσ Βαςίλειοσ
Εκπαίδευςθ και Ρολιτιςμόσ: θ πραγμάτωςθ μιασ άρρθκτθσ και
αλλθλοδιαδραςτικισ ςχζςθσ ςτο πλαίςιο του ςχολείου, Ρτοφλια
Ακθνά
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ςελ. 18

ςελ. 29

ςελ. 36
ςελ. 43

ςελ. 53

ςελ. 62

ςελ. 68

ςελ. 76

ςελ. 87

ςελ. 94

ςελ. 105
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ςελ. 112
Θ δια βίου μάκθςθ και εκπαίδευςθ των θλικιωμζνων, Συρανι
Ειρινθ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ eTwinning ωσ προσ τθν απιχθςθ τθσ ςτθν
εκπαιδευτικι κοινότθτα, Υαπαδάκθσ Χταμάτθσ
Ο κλαςικόσ πολιτιςμόσ μζςα από τθ διδαςκαλία των Αρχαίων
Ελλθνικϊν και των Λατινικϊν ςτο Λφκειο, Υαπαδογιαννάκθ Ελζνθ,
Ψςιρικοφδθσ Αντϊνιοσ
H Γαλλικι Σχολι των Κακολικϊν Καλογραιϊν ςτα Χανιά και θ
ςχζςθ τθσ με τθν τοπικι κοινωνία, Δρ. Υαπαςπυρίδου Υαραςκευι
Αξιοποίθςθ τθσ Τζχνθσ και του Ρολιτιςμοφ ςτθ διδαςκαλία των
Μακθματικϊν τθσ ΣΤϋ τάξθσ δθμοτικοφ – Διερεφνθςθ των
περιεχομζνων των ςχολικϊν εγχειριδίων, Υερικλειδάκθσ Α.
Γιϊργοσ
Αξιοποιϊντασ τθ Κεραπεία Τζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ: προςεγγίςεισ
Εικαςτικισ Κεραπείασ και Χοροκεραπείασ, Υλάτςκου Χτζλλα,
Ππατάκθ Ειρινθ
Ρροτάςεισ Ρολιτιςμοφ και Ραιδείασ από το ςφγχρονο ελλθνικό
ςχολείο : όταν θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ςυναντά τθν Εκπαίδευςθ
Ανθλίκων, ςτο πλαίςιο των Κοινοτιτων Μάκθςθσ και Συνεργαςίασ
και των Διαςχολικϊν Δικτφων επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Σχολικισ Συμβοφλου, Φαμουτςάκθ Α. Λωάννα
Μοντζλα για τθν εκπαίδευςθ αλλοδαπϊν μακθτϊν. Ανάλυςθ
περιςτατικοφ διάκριςθσ ςε Δθμοτικό Σχολείο, Χαςλισ-Κεοτοκάτοσ
Γιϊργοσ, Υατζρασ Χριςτοσ
Iδεολογία και Σχολικόσ Ρολιτιςμόσ: Θ περίπτωςθ τθσ ςχολικισ
ηωισ ςτο δθμοτικό ςχολείο κατά τθν επταετι δικτατορία 19671974, Χπακαράκθ Υ. Ανδρονίκθ
Επιμορφωτικι Δράςθ Στιριξθσ Νζων Διευκυντϊν: αντιμετϊπιςθ
των προβλιματα και των δυςκολιϊν πουκα ςυναντιςουν κατά
τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, Χταυρινοφδθσ Χταφροσ
Θ πολιτιςτικι διάςταςθ ςτα νζα Ρρογράμματα, Σπουδϊν των
Κρθςκευτικϊν, Χτριλιγκάσ Γεϊργιοσ
Εκνικι καταγωγι και μακθτικι απόδοςθ των μακθτϊν του
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ςελ. 119

ςελ. 129

ςελ. 139

ςελ. 148

ςελ. 156

ςελ. 165

ςελ. 176

ςελ. 186

ςελ. 199

ςελ. 210

ςελ. 220

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

Λυκείου Χερςονιςου τα ςχολικά ζτθ 2011-2012 και 2015- 2016,
Χφακιωτάκθσ Χταφροσ
Θ Σχολικι Διαμεςολάβθςθ ωσ λφςθ Ρολιτιςμοφ για τθν επίλυςθ
των ςυγκροφςεων μεταξφ των μακθτϊν, Χωμαρά Η. Ευκυμία
Αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ωσ εκπαιδευτικό γνωςιακό εργαλείο ςε
τάξθ νθπιαγωγείου, Ψηιάκθ Δζςποινα
Μεσ ςτθν τζχνθ αναηθτϊ τον δικό μου εαυτό, Ψριανταφφλλου
Χτυλιανι, Υαπανικολάου Χτζλλα, Ουμπρίτθ Οεοντίνθ
Αξιολόγθςθ Διατροφικϊν ςυνθκειϊν μακθτϊν Λυκείου ςτα
πλαίςια δράςθσ “ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν για ανάδειξθ
και αξιοποίθςθ τθσ Κρθτικισ Διατροφισ”, Δρ. Ψςικαλάκθσ Λ.
Γεϊργιοσ, Χατηι Βαςιλικι
Ζνα πρόγραμμα Urban Environmental Education ςτο Σχολείο
Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Θρακλείου: “Θράκλειο -Θ πόλθ μου: Μια
γειτονιά τθσ Ευρϊπθσ” - Μία Ζρευνα - Δράςθ, Φιλιππάκθ Αμαλία,
Ψςιανίκα Βαςιλικι, Χρονιάρθ Χαροφλα, Ξαραογλανίδθσ Δθμιτρθσ
Ρανεπιςτθμιακά Μουςεία και Εκπαίδευςθ: Ζνα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Μουςείου Λατρικισ Κριτθσ, Χαιρζτθ Χτυλιανι,
Ξαμπουρζλλθ Βαςιλικι, Ψςεκοφρασ Χτάκθ, Πουηάσ Λωάννθσ
Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ: Αποτελζςματα από τθν μελζτθ και
επεξεργαςία των βακμολογικϊν ςτοιχείων γραπτά και προφορικά
εξεταηόμενων μακθτϊν, των ετϊν 2015 και 2016, Χατηθδάκθσ
Γεϊργιοσ, Ψηωρτηάκθσ Λωάννθσ

ςελ. 229

ςελ. 239

ςελ. 247

ςελ. 254

ςελ. 263

ςελ. 276

ςελ. 284

ΜΕΙΞΕΟΑ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΩΟ
«Θ τζχνθ του γράφειν»: Ραράδειγμα Εργαςτθρίου Δθμιουργικισ
γραφισ με αφετθρία το εφθβικό μυκιςτόρθμα «Πταν το
καλοκαίρι ςυναντά τον χειμϊνα», Ξανάκθ Παίρθ
Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία:
Αξιοποίθςθ πεποιθμζνου πλατωνικοφ διαλόγου ωσ γζφυρασ για
ςυνάντθςθ Φιλολόγων και Μακθματικϊν, Ξαλοκφρθ Βαςιλεία
(Οιάνα), Ξανζλλοσ Λωάννθσ
Κεατρικι απόπειρα παρουςίαςθσ των άρρθτων αρικμϊν και όχι
μόνο, ςτο πνεφμα των διαλόγων του Ρλάτωνα. Τίτλοσ κεατρικοφ
ζργου: «Ο χαμζνοσ διάλογοσ του Ρλάτωνα» του Λ. Κανζλλου,
Ξαλουδιϊτθ Παρία, Υαπαδοποφλου Ευαγγελία Πυρτϊ
Αςφαλισ Ρλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο, Ξρουςταλλάκθ Άννα

ςελ. 304

H μουςειακι πολιτιςτικι κλθρονομιά ςτθν τάξθ μασ: από τθν

ςελ. 350
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ςελ. 309

ςελ. 339

ςελ. 345
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επίςκεψθ ςτο Μουςείο ςτθν ψθφιακι αξιοποίθςθ του
πολιτιςμικοφ υλικοφ, Δρ. Πακρι Διμθτρα
Καλλιτεχνικι, εργαςτθριακι, διακεματικι προςζγγιςθ ςτα
Φυςικά τθσ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Παταλλιωτάκθ Ειρινθ
Κι όμωσ κινείται..: Εντάςςοντασ ςτθν Τάξθ τον Χορό και τθν
Εκφραςτικι Κίνθςθ. Βιωματικό Εργαςτιριο, Ππατάκθ Ειρινθ
Βιωματικό Εργαςτιριο Εικαςτικισ Κεραπείασ: ηωγραφίηοντασ με
τθν καρδιά, Υλάτςκου Χτζλλα, Υαςχαλίδου Αικατερίνθ,
Αμπατηόγλου Αλζξανδροσ
Τεχνικζσ καταγραφισ και επεξεργαςίασ ομιλίασςτο ςχολείο ςτα
πλαίςια του εμπλουτιςμοφ και τθσ αξιοποίθςθστου Ψθφιακοφ
Μουςείου Ελλθνικισ Ρροφορικισ Λςτορίασ, Χφακιανάκθ Άννα,
Ψηακϊςτα Παρίνα
Διδακτικι αξιοποίθςθ των εικονογραφικϊν πθγϊν ςτο μάκθμα
τθσ Λςτορίασ - Ραράδειγμα εφαρμογισ: Λςτορία Γϋ Γυμναςίου,
Ψουραμπζλθσ Πιχαιλ
Συνομιλϊντασ μπροςτά ςε ςφνορα και ςταυροδρόμια για το
προςφυγικό, Δρ. Ψροφλθ Χοφία, Δρ. Χρθςτίδθσ Ξωνςταντίνοσ
Εκπαιδευτικι Θγεςία και Σχολικι Κουλτοφρα ςτο ςφγχρονο
ςχολείο, Φιλιππάκθ Αμαλία, Βαςιλάκθ Αςπαςία
Εκπαιδευτικό υλικό για τθ διδαςκαλία τθσ κρθτικισ παραδοςιακισ
μουςικισ, Χναράκθ Παρία, Χωμαράσ Γιάννθσ
ΜΕΙΞΕΟΑ ΑΟΑΤΦΘΞΕΟΩΟ ΑΟΑΜΡΟΩΥΕΩΟ

ςελ. 357
ςελ. 366
ςελ. 374

ςελ. 379

ςελ. 390

ςελ. 401
ςελ. 413
ςελ. 422

Πμιλοσ Κεατρικισ και Μουςικισ Ραιδείασ Ρειραματικοφ Λυκείου
Ρ.Κ. εκφμνου - Μια περίπτωςθ ςφνδεςθσ τθσ Ραιδείασ με τον
Ρολιτιςμό ςε περιβάλλον θμιτυπικισ μάκθςθσ, Παρία
Πανιουδάκθ, Ξαςςάνδρα Ππεϊκάκθ
ΥΧΟΡΨΘ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ

ςελ. 435

ΣΥΝΟΡΤΛΚΑ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 2ου ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟΥ ΣΥΝΕΔΛΟΥ
«ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ: ΣΧΕΣΕΛΣ ΚΑΛ ΡΟΟΡΤΛΚΕΣ»

ςελ. 445
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ΥΜΡΣΡΥ ΦΡΧ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ
Χκοπόσ του Χυνεδρίου είναι να αποτυπϊςει τθ ρζουςα πραγματικότθτα και να
αναδείξει τθ διαλεκτικι ςχζςθ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ.
Χτο πλαίςιο αυτό επιδιϊκεται θ καταγραφι ερευνθτικϊν και κεωρθτικϊν
προςεγγίςεων και προτάςεων, θ ανταλλαγι γόνιμων προβλθματιςμϊν και θ
προϊκθςθ δθμιουργικοφ διαλόγου για τθ ςχζςθ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ ςτθ
διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ κοινωνικοοικονομικι πραγματικότθτα.

ΘΕΞΑΦΙΜΡΙ ΑΠΡΟΕΥ
Σι άξονεσ αφοροφν ςτθ διαςφνδεςθ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ και οι
ειςθγιςεισ αναφζρονται ςτθν υφιςτάμενθ πραγματικότθτα ι/και ςε προοπτικζσ τθσ
ςχζςθσ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ.
1. Θεωρθτικζσ προςεγγίςεισ, διερεφνθςθ ςχζςεων, αξίεσ, πρότυπα
2. Αναλυτικά προγράμματα, ςχολικά εγχειρίδια, διδαςκαλία και πολιτιςμόσ
3. Θ εκπαίδευςθ ωσ πεδίο πολιτιςμικϊν παρεμβάςεων από το χκεσ ωσ το ςιμερα
4. Αξιοποίθςθ τθσ Φζχνθσ ωσ εκπαιδευτικοφ εργαλείου
5. Ξουςειακι εκπαίδευςθ
6. Υπουδζσ και πολιτιςμικό κεφάλαιο των εκπαιδευτικϊν
7. Εκπαίδευςθ ενθλίκων
8. Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ
9. Μουλτοφρα και κλίμα ςτο ςχολείο, ςχολικι θγεςία
10. Υυμβολι τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν ανάπτυξθ πολιτιςμικϊν προτφπων και αξιϊν για
το φυςικό και το ανκρωπογενζσ περιβάλλον
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ΜΕΙΞΕΟΑ ΣΤΡΦΡΤΙΜΩΟ ΑΟΑΜΡΙΟΩΥΕΩΟ
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Φο «χριμα»μζςα από τισ ςυλλογζσ του Επιγραφικοφ και
Οομιςματικοφ Ξουςείου: χριςιμοσ οδθγόσ επίςκεψθσ για
εκπαιδευτικοφσ κλάδου Ρικονομίασ
Δρ. Μακρι Διμθτρα κλ. ΠΕ80,
χολικι φμβουλοσ Δ.Ε. πρϊθν κλ. ΠΕ15

Περίλθψθ
Το χριμα, βαςικό μζςο ςυναλλαγισ, αποτελεί διδακτικό αντικείμενο του μακιματοσ
τθσ Οικ. Οικονομίασ ςτο Γυμνάςιο και των Οικονομικϊν μακθμάτωντου Λυκείου. Μία
επίςκεψθ ςτο Επιγραφικό και Νομιςματικό Μουςείο τθσ πόλθσ των Ακθνϊν, μπορεί
να ςυμπλθρϊςει και να διευρφνει τισ απαραίτθτεσ για τα μακιματα γνϊςεισ, ενϊ
παράλλθλα μπορεί να εξάψει τθ φανταςία των μακθτϊν/-τριϊν και να προκαλζςει
ευχάριςτα ςυναιςκιματα. Σκοπόσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ είναι να παρουςιάςει
ζναν οδθγό προςζγγιςθσ του Μουςείου,χριςιμο για τουσ εκπαιδευτικοφσ που
επικυμοφν να επιςκεφτοφν το Μουςείο, με ςκοπό να αναδείξουν μζςω τθσ
μουςειακισ αγωγισ κεματικζσ ςχετικά με τισ ςυναλλαγζσ και τον οριςμό του χριματοσ
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των ανωτζρω μακθμάτων.

Ειςαγωγι
Ψο χριμα είναι αναγκαίο για τθ λειτουργία των ςφγχρονων κοινωνιϊν, ςε βακμό
που δε κα ιταν δυνατό να λειτουργιςουν χωρίσ τθ χριςθ του. Πε τθν ζννοια του
χριματοσ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ αςχολοφνται τα εξισ μακιματα: το
μάκθμα τθσ Σικιακισ Σικονομίασ ςτο Γυμνάςιο, θ Υολιτικι Υαιδεία και οι Αρχζσ
Σικονομικισ Κεωρίασ (ΑΣΚ) ςτθν Α’ και Γϋ τάξθ του Ουκείου αντίςτοιχα. Χτα
μακιματα αυτά οι μακθτζσ καλοφνται να μελετιςουν τθν ζννοια του χριματοσ, τισ
μορφζσ του και τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αυτό χρειαηόταν να είναι πάντα κοινά
αποδεκτό ςτισ ςυναλλαγζσ, τθν εξζλιξι του ζωσ ςιμερα, το πϊσ γίνονταν ι γίνονται οι
ςυναλλαγζσ μεταξφ των ανκρϊπων. Υαράλλθλα, οι μακθτζσ καλοφνται επίςθσνα
ςυνειδθτοποιιςουν ποιο ιταν το κοινό ανταλλακτικό μζςο ςτο διάβα των αιϊνων,
εάν άλλαηε, το πϊσ γίνονταν οι ςυναλλαγζσ μεταξφ των επιμζρουσ κοινωνιϊν ι των
κοινωνικϊν μονάδων ςτο παρελκόν, κ.ά.
Για να οργανϊςει ο εκπαιδευτικόσ τα παραπάνω ερωτιματα και κυρίωσ για να
τα εντάξει βιωματικά ςτα ανωτζρω μακιματα κα βοθκοφςε μία επίςκεψθ ςτο
Επιγραφικό και Ρομιςματικό Πουςείο τθσ πόλεωσ των Ακθνϊν. Χχετικά με το μάκθμα
Αρχζσ τθσ Σικονομικισ Κεωρίασ (ΑΣΚ), επειδι ο εκπαιδευτικόσ βρίςκεται ςε ζνα
διαρκι αγϊνα για να καλφψει τθν εξεταςτζα φλθ, θ επίςκεψθ ενδείκνυται εφόςον
υπάρχει ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ.

Θεωρθτικι αναςκόπθςθ
Σ Jean Piaget επιςθμαίνει πρϊτοσ τθ ςθμαςία και τθν αποτελεςματικότθτα τθσ
γνϊςθσ που βαςίηεται ςτθν παρατιρθςθ τθσ μελζτθσ των αντικειμζνωνκαι ξεκινά από
το αιςκθςιοκινθτικό ςτάδιο (Woolfolk, 2007, ςελ. 32). Θ κζςθ αυτι ςταδιακά
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αναδεικνφει και τθν ιςτορικότθτα των αντικειμζνων, τον ενεργό ρόλο των χρθςτϊν και
τθν ανάγκθ ζνταξισ τουσ ςε ζνα ςφνολο ςυμφραηόμενων. Πε αποτζλεςμα, από τθ
δεκαετία του ’80 και εξισ,να αναπτφςςεται θμουςειοπαιδαγωγικικαι να υπάρχει
μιαευαιςκθτοποίθςθ για τθ μουςειακι εκπαίδευςθ (Desvallées & Mairesse, 2010),
γεγονόσ που ςυμπίπτει με τθν ανάγκθ του ςχολείου για άνοιγμα ςε μθ τυπικοφσ
χϊρουσ μάκθςθσ.
Χτο Πουςείο Επιγραφικό και Ρομιςματικό Πουςείο οι παραςτάςεισ των
μακθτϊν δφνανται να οπτικοποιιςουν ςχετικά παλαιότερεσ μορφζσ χριματοσ και
μορφζσ ςυναλλαγϊν ςε ςυνδυαςμό με ζνα βιωματικό μάκθμα. Χφμφωνα με τον
Raymond Williams «το να μάκει κάποιοσ να βλζπει και να περιγράφει είναι μια
ουςιαςτικι διαδικαςία για τθν ανάπτυξθ», (ςελ.114-115). Χυνεπϊσ, θ μελζτθ του
χριματοσ μζςα ςτα μουςείο μπορεί να αποβεί για τουσ μακθτζσ μια διαδικαςία
ενεργοφ τριβισ με τθν εμπειρίακαι να πάρει τα χαρακτθριςτικά τθσ αποτελεςματικισ
διδαςκαλίασ (βλ. Woolfolk, 2007, ςελ. 440-445). Ψο Ρομιςματικό Πουςείο είναι ζνα
από τα παλαιότερα κρατικά μουςεία τθσ Ελλάδοσ, βρίςκεται ςτθν Ακινα,
κεςμοκετικθκε το 1834, τθν ίδια χρονιά με το Εκνικό Αρχαιολογικό Πουςείο. Αρχικά
από 1843 ςυςτεγάςτθκε μαηί με τθν Εκνικι Βιβλιοκικθ ςε μια αίκουςα του
πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και ζωσ το 2003 που ςτεγάηεται οριςτικά ςτο Λλίου
Πζλακρον–τθν οικία Χλιμαν-περνά από πολλά διοικθτικά κακεςτϊτα και ποικίλεσ
μετακομίςεισ και αλλαγζσ (Σικονομίδου, 1989).
Ψο Πουςείο αυτό είναι ο κατ’ εξοχιν χϊροσ που μπορεί κάποιοσ να δει τθν
ιςτορικι εξζλιξθ του χριματοσ ςτθ χϊρα μασ και να μελετιςει κοινϊσ αποδεκτά
ανταλλακτικά μζςα ανά τουσ αιϊνεσ. Για παράδειγμα, ο αντιπραγματιςμόσ, θ πρϊτθ
μορφι οικονομικϊν ςυναλλαγϊν που ςυναντάμε και είναι κοινι ςε όλο τον αρχαίο
κόςμο, και τθν οποία τθ βρίςκουμε ςτθ Πεςοποταμία, τθν Αίγυπτο, τθ μινωικι Ξριτθ
και αλλαχοφ. Υιο ςυγκεκριμζνα, ςτθ χϊρα μασ, κατά το απϊτατο οικονομικό τθσ
παρελκόν, όταν τα νοικοκυριά ηοφςαν από τθ γθ τουσ και ιταν αυτάρκθ ςε αγακά
λόγω οικοπαραγωγισ, οι ελάχιςτεσ ανταλλαγζσ που απαιτοφντο γίνονταν με
αντιπραγματιςμό, δθλαδι το ζνα νοικοκυριό αντάλλαςε προϊόντα με το άλλο. Θ
ανακάλυψθ των μετάλλων και ειδικότερα του χρυςοφ αποτελεί ςθμαντικό ςτακμό
ςτθν εξζλιξθ του χριματοσ. Πζςα ςτο Πουςείο θ ζννοια του αντιπραγματιςμοφ και θ
ζννοια του χριματοσ μπορεί να αποβεί μία διαδικαςία ενεργισ διδαςκαλίασ που κα
βοθκιςει τθν κατανόθςθ, τθν μετάβαςθ και τθν ενεργι μάκθςθ.
Σ εκπαιδευτικόσ κα ςτθρίξει υποβοθκθτικά τουσ μακθτζσ ζτςι ϊςτε να
επικεντρϊςουν τθν προςοχι τουσ, να παρατθριςουν, να περιγράψουν, να εξάγουν
ςυμπεράςματα ςχετικά με τα μουςειακά αντικείμενα και αυτό κα γίνει μζςα από το
κατάλλθλο εκπαιδευτικό υλικό που κα χρειαςτεί να δοκεί ςτουσ μακθτζσ. Χτο πλαίςιο
τθσ παροφςασ εργαςίασ παρακζτουμε το υλικό που ςχεδιάςαμε για να
υποςτθρίξουμε τθν επίςκεψθ ςτο εν λόγω Πουςείο, δεδομζνου ότι δεν υπάρχει
αντίςτοιχο υλικό ςτθνεκτενζςτερθ βιβλιογραφία ςχετικά με τθ ςυμβολι τθσ
Πουςειακισ εκπαίδευςθσ ςτθν οικονομικι εκπαίδευςθ. Ψο υλικό αυτό
δθμιουργικθκε μετά από προκαταρτικι επίςκεψθ ςτο χϊρο του Πουςείου με ςκοπό
τθ ςυλλογι του για τθν προετοιμαςία παλαιότερων διδαςκαλιϊν ςτο χϊρο του
Πουςείου. Φυςικά για να υπάρξει επιτυχία ςε μια επανάλθψθ του εγχειριματοσ κα
χρειαςτεί να υπάρξει προετοιμαςία των μακθτϊν και πικανι ίςωσ προςαρμογι του
υλικοφ ςτισ απαιτιςεισ των μακθτϊν. Πε τον τρόπο αυτό, το Πουςείο κα
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αποτελζςειμια ολιςτικι εμπειρία που τθ ςυνζχει θ αρχι τθσ αυτενζργειασ, τθσ
εποπτείασ, τθσ ςυνολικότθτασ, τθσ βιωματικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ ςτθ ηωι
κρατϊντασ ςυνάμα τον ψυχαγωγικό τθσ χαρακτιρα (Δάλκοσ,2000).

Σρακτικι Εφαρμογι: Οομιςματικό και Επιγραφικό Ξουςείο
Υτόχοι
Σι βαςικοί γνωςτικοί ςτόχοιτθσ επίςκεψθσ όλων των μακθτϊν ςτο Πουςείο
είναι: (α) να αποκτιςουν εμπειρίεσ ερχόμενοι ςε επαφι με τα εκκζματα του
Πουςείου και (β) να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ςτο διάβα των αιϊνων, οι τρόποι
ςυναλλαγισ μεταξφ των ανκρϊπων διαφζρουν ωσ προσ τθν ποςότθτα, τθ ςυχνότθτα,
τθν ζκταςθ και τουσ τρόπουσ. Για τουσ μακθτζσ του Ουκείου οι ςτόχοι μπορεί να
επαυξθκοφν γιατί είναι βαςικό: (α) οι μακθτζσ να αναςτοχαςτοφν και να
διερευνιςουν το πϊσ λειτοφργθςαν οι οικονομίεσ ςτισ πόλεισ-κράτθ τθσ Αρχαιότθτασ
και (δ)να κζςουν εκ νζου τα κζματα ςτθ ςφγχρονθ ηωι ζτςι ϊςτε να αποκτιςουν
δεξιότθτεσ μεταγνωςτικζσ πάνω ςτο ρόλο του χριματοσ και ςτθν οικονομικι
οργάνωςθ των νοικοκυριϊν. Επίςθσ, καλό κα ιταν όλοι οι μακθτζσ να αντιλθφκοφν
τθν καλλιτεχνικι αξία των νομιςμάτων και να αποκτιςουν ςυλλεκτικζσ ικανότθτεσ.

Εφαρμογι
Κεωροφμε ότι θ προςζγγιςθ του εκπαιδευτικοφ ςτο Γυμνάςιο κα πρζπει να
είναι κυρίωσ διερευνθτικι, δθλαδι να καταπιαςτεί με τθ ςυλλογι και τθν κατανόθςθ
από τουσ μακθτζσ του εκπαιδευτικοφ μουςειακοφ υλικοφ, με τθ βοικεια των φφλλων
εργαςίασ που παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια. Αντικζτωσ ςτο Οφκειο μια
ομοδοςυνεργατικι προςζγγιςθ, όπωσ παρουςιάηει τθ διαδικαςία ςτθν
ιςτοεξερεφνθςι τθσ θ Υερμάχου Χπ.1, οργανϊνει καλφτερα τθν επίςκεψθ και
επιτρζπει περαιτζρω διερεφνθςθ του κζματοσ ςτο ςχολείο. Αυτό ςυνδυάηεται και με
τισ πθγζσ που παρακζτει ςτθ δικι του ιςτοεξερεφνθςθ ο Χαχάμπθσ Δ2. για
ανακεφαλαίωςθ. Εμείσ, ςτο πλαίςιο αυτισ τθσ εργαςίασ κα παρακζςουμε το πρότυπο
υποςτθρικτικό υλικό που δθμιουργικθκε από εμάσ - δθλ. φφλλα εργαςίασ για
δραςτθριότθτεσ ςε κάκε αίκουςα – ζτςι ϊςτε ο εκπαιδευτικόσ, βαςιςμζνοσ ςτθ
ςυλλογι του υλικοφ από τουσ μακθτζσ, να αναπτφξει τουσ ανωτζρω ςτόχουσ.

Δραςτθριότθτα 1θ: ο αντιπραγματιςμόσ ςτθν Αρχαία Ελλάδα
Ψθν εξισ καλι μαρτυρία για τον αντιπραγματιςμό και τον τρόπο ςυναλλαγισ
των Φοινίκων με τουσ κατοίκουσ των δυτικϊν ακτϊν τθσ Αφρικισ ςυναντοφμε ςτον
Θρόδοτο (τζταρτο βιβλίο των Λςτοριϊν του, «Πελπομζνθ», ςτίχοι 4.196.1-4.196.3):
«[4.196.1] Λζνε επίςθσ οι Καρχθδόνιοι πωσ είναι ζνασ τόποσ τθσ Λιβφθσ και άνκρωποι
που ηουν πιο πζρα από τισ Θράκλειεσ ςτιλεσ, όπου, όταν οι ζμποροι φτάνουν και
βγάηουν από το καράβι τισ πραμάτειεσ τουσ, τισ αραδιάηουν τθ μια δίπλα ςτθν άλλθ
ςτθν ακρογιαλιά, κι φςτερα ξαναμπαίνουν ςτο καράβι τουσ και ςθκϊνουν καπνό· κι οι
άνκρωποι του τόπου βλζποντασ τον καπνό κατεβαίνουν ςτθ κάλαςςα κι ζπειτα
βάηουν εκεί χρυςό, αντίτιμο για τισ πραμάτειεσ, και αποτραβιοφνται μακριά από τισ
1

http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/process.php?wq=1771
http://eprl.korinthos.uop.gr/openwebquest/view/index.php?wq=1455

2
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πραμάτειεσ. [4.196.2]. Τότε οι Καρχθδόνιοι βγαίνουν ςτθ ςτεριά και κάνουν
λογαριαςμό, κι αν τουσ φανεί πωσ ο χρυςόσ είναι τόςοσ, όςο αξίηουν οι πραμάτειεσ
τουσ, τον παίρνουν και πθγαίνουν ςτο καλό· αν όμωσ αυτζσ αξίηουν περιςςότερο,
ξαναμπαίνουν ςτα πλοία τουσ και περιμζνουν, κι οι άλλοι πλθςιάηουν και βάηουν κι
άλλο χρυςό, ωςότου τουσ κάνουν να ςυμφωνιςουν. [4.196.3]. Και λζνε πωσ
κανζναστουσ δεν τρϊει το δίκιο του άλλου· δθλαδι πωσ οφτε οι ίδιοι τουσ αγγίηουν το
χρυςάφι προτοφ φτάςει ςτο ποςό που αξίηουν οι πραμάτειεσ τουσ οφτε οι ντόπιοι
αγγίηουν τισ πραμάτειεσ προτοφ πάρουν οι άλλοι το χρυςάφι.».
Χτο Πουςείο οι μακθτζσ μελετοφν το παραπάνω κείμενο ςε ςυνδυαςμό το
φφλλο εργαςιϊν για τισ προκικεσ αντιπραγματιςμοφ3 ςτθν αίκουςα των Εςπερίδων.
Χάλκινα τάλαντα:
(επάνω) από το ναυάγιο ζξω από τθν
Κφμθ Ευβοίασ και (κάτω) από τισ
οσ
οσ
Μυκινεσ 16 – 14 αι. π.χ.

Εδϊ μπορείσ να ηωγραφίςεισ το
δικό ςου τάλαντο

Θραίον Άργουσ
(δεξιά)Σιδθροί οβελοί και
Δζςμθ 6 οβελϊν
(= 1 δραχμι), (αριςτερά)
Στακμθτικόσ κανϊν βάρουσ 73 Κg

Εδϊ μπορείσ να ηωγραφίςεισ
τουσ δικοφσ ςου οβολοφσ

χιμα1. Ρροςωπικζσ φωτογραφίεσ από τθν αίκουςα Εςπερίδων

Δραςτθριότθτα 2θ: το «χριμα» ςτθν Αρχαιότθτα - αίκουςα 3θ
Συςιαςτικά θ ανάπτυξθ των πόλεων ζφερε κι άλλεσ πθγζσ ειςοδθμάτων πζρα
από ότι τουσ παρείχε θ εκμετάλλευςθ τθσ γθσ. Ζτςι τα νομίςματα, που εμφανίηονται
τζλθ του 7ου αιϊνα, αρχζσ του 6ου αιϊνα, αλλάηουν τθν ελλθνικι οικονομία
διευκολφνοντασ τισ ςυναλλαγζσ. Πε τθν ανάπτυξθ των πόλεων και τθσ Σικονομίασ, τα
μεταλλικά χριματα γίνονται το κφριο μζςο ςυναλλαγισ κατά τθν Αρχαιότθτα. Χτθ
χϊρα μασ «διεκνι» χαρακτθρίςτθκαν από τθ ςφγχρονθ επιςτιμθ τρία νομίςματα: (1)
τα αιγινθτικά (χελϊναι) που κυκλοφόρθςαν ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ
εξυπθρετϊντασ το εμπόριο του νθςιοφ, (2) τα ακθναϊκά (γλαφκεσ) που βρζκθκαν ςε
πολλοφσ «κθςαυροφσ» ςε απομακρυςμζνεσ ανατολικζσ περιοχζσ και (3) τα
κορινκιακά (πϊλοι) που ταξίδεψαν προσ δυςμάσ ςτισ ελλθνικζσ αποικίεσ τθσ Ξάτω
Λταλίασ. Αντίκετα, τα νομίςματα που προζκυψαν από τισ διάφορεσ πολιτικζσ ι
ςτρατιωτικζσ ςυμμαχίεσ και τα κοινά δε γνϊριςαν ανάλογθ επιτυχία και διάδοςθ.
ΥΦΣΧΥΑΚΘΧΕ ΡΑ ΒΦΕΛΧ ΕΡΑ ΡΣΠΛΧΠΑ τθσ Αρχαιότθτασ από:
Ακινα: …………… Αίγινα: …………..…… Μόρινκοσ: …………….
Ηωγράφιςε ςτο πλαίςιο το νόμιςμα που ςου άρεςε πιο πολφ.

χιμα 2. Κάρτα με ερϊτθςθ για τα ςπουδαιότερα νομίςματα τθσ Αρχαιότθτασ
3

Θ πλατφόρμα Σδυςςζασ (http://odysseus.culture.gr/h/4/gh430.jsp?obj_id=4600) επιτρζπει
ςτον εκπαιδευτικό να κάνει εξ αποςτάςεωσ τθν ίδια παρουςίαςθ ςτουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ.
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Οομίςματα από άλλεσ ελλθνικζσ πόλεισ και περιοχζσ
Χτο Πουςείο μποροφν οι μακθτζσ/τριεσ να παρατθριςουν και να ανακαλφψουν
γνωςτά νομίςματα τθσ Αρχαιότθτασ και από άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, όπωσ αυτά
που προζκυψαν από τισ διάφορεσ πολιτικζσ ι ςτρατιωτικζσ ςυμμαχίεσ ςτθν Ελλάδα
και τα κοινά (βλζπε ςχιμα 3).
ΣΤΡΥΣΑΘΘΥΕ ΟΑΒΤΕΙΥ Φ Ρ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΡ ΘΕΞ Α
που ςυναντάμε ςτα νο μίςματ α των κο ινϊν και των ςυμμαχιϊν.
1. ΕΧΒΡΛΜΘ
2. ΜΡΙΟΡΟ
3. ΔΕΝΦΙΜΘ
4. ΑΙΦΩΝΙΜΘ
5. ΜΡΙΟΡΟ
ΥΧΞΣΡΝΙΦΕΙΑ
ΒΡΙΩΦΩΟ
ΑΞΦΙΜΦΧΡΟΙΑ
ΥΧΞΣΡΝΙΦΕΙΑ
ΑΜΑΤΟΑΟΩΟ
6. ΜΡΙΟΡΟ
7. ΑΧΑΛΜΘ
9. Σοιο ΟΡΞΙΥΞΑ ςου αρζςει
8. ΜΡΙΟΡΟ
ΘΕΥΥΑΝΩΟ
ΘΣΕΙΤΩΦΩΟ
ΥΧΞΣΡΝΙΦΕΙΑ
περιςςότερο και γιατί; ………

χιμα 3. Κάρτα ανακάλυψθσ νομιςμάτων των κοινϊν και των ςυμμαχιϊν.
(Λυςάρι για τουσ εκπαιδευτικοφσ: 1. Κεφαλι Νφμφθσ Ευβοίασ, 2. Κάνκαροσ, 3. Στεφάνι από ςτάχυα, 4. Καλθδόνιοσ
κάπροσ, 5.Άρτεμισ, Απόλλων, 6. Ταφροσ, αετόσ, 7. Μονογραφιματα, 8. Κεφαλζσ Διόσ).

Δραςτθριότθτα 3θ: το νόμιςμα τθσ πόλθσ των Ακθνϊν
Θ ποικιλία των ακθναϊκϊν νομιςμάτων είναι ενδιαφζρουςακακϊσ περιλαμβάνει
κζματα που ςχετίηονται με τθ μυκολογία, το εμπόριο και το γεωργικό πλοφτο τθσ
Αττικισ. Σι μακθτζσ μελετοφν το πϊσ διαφοροποιοφνται τα ακθναϊκά νομίςματα ωσ
προσ τα κζματα και με το διάβα του χρόνου,κακϊσ επίςθσ και τισ τεχνικζσ καταςκευισ
τουσ με ςκοπό να ςυνειδθτοποιιςουν τθν αγοραςτικι δφναμθ του χριματοσ εκείνθσ
τθσ εποχισ. Θ ςυςτθματικι αυτι μελζτθ των ακθναϊκϊν νομιςμάτων μασ επιτρζπει να
δοφμε τθν εξισ αντίφαςθ: από τθ μια τα χριματα μασ επιτρζπουν να διατθροφμε τθν
περιουςία μασ χωρίσ να ςυςςωρεφουμε για το ςκοπό αυτό άλλα αγακά, όμωσ από
τθν άλλθ θ οικονομία τθσ χϊρασ μπορεί να επθρεάςει τθ ρευςτότθτά τουσ, ενϊ θ αξία
τουσ δεν παραμζνει ςτακερι.
560-530 π.Χ.: Χτο νόμιςμα του Υειςιςτράτου απεικονίηεται το γ……………….. (1), θ κεφαλι του
β……………………. (2) ι το πρόςκιο …………………………(3).
520/10-480 π.Χ.: Πε τθ Δθμοκρατία που εγκακιδρφει ο Ξλειςκζνθσ, ςτισ πρόςκιεσ όψεισ των
νομιςμάτων εμφανίηεται θ κεφαλι τθσ ……………………….. (4) και ςτισ οπίςκιεσ
………………………….(5).
479-404 π.Χ.: Από τα τζλθ των Πθδικϊν πολζμων ζωσ τθν υποταγι τθσ πόλθσ ςτθν Χπάρτθ ζνα
κλαδί …………………………. (6) προςτίκεται ςτο κράνοσ τθσ κεάσ ……………………………. (7) για να
κυμίηει τθ ςυμβολι τθσ ςτθν ιττα των περςϊν, ενϊ θ μινθ ……………………………….. (8) προςτίκεται
δίπλα ςτθν …………….………… (9) δθλϊνοντασ το νυκτόβιο χαρακτιρα του πουλιοφ. Χτουσ
δφςκολουσ χρόνουσ κατά τθν αποτυχία ςτθ ςικελικι εκςτρατεία θ πόλθ αναγκάηεται να χυτεφςει
το πολφτιμο μζταλλο των επτά αγαλμάτων των Ρικϊν του Υαρκενϊνα και να κόψει χ………….. (10)
νομίςματα. Υαράλλθλα κυκλοφοροφν και υποχάλκινα νομίςματα.
οσ
οσ
4 & 3 αι.: Βλζπουμε τα ίδια νομίςματα με αυτά των προθγοφμενων εποχϊν που μαηί με αυτά
που ζκοψε ο Π. Αλζξανδροσ φτάνουν ωσ τον Λνδό ποταμό. Χτισ δφςκολεσ ϊρεσ θ πόλθ
απογυμνϊνει το …………………………………….. (11) άγαλμα τθσ Ακθνάσ για να κόψει για 2θ φορά
χ……………………. (12) νόμιςμα (295/4 π.Χ.)
οσ
οσ
2 & 1 αι. : Χτισ οπίςκιεσ όψεισ θ …………… ………. (13) περιβάλλεται από τα ονόματα των
υπευκφνων τθσ νομιςματοκοπίασ και από ςτεφάνι ……………………………… (14). Ψα τετράδραχμα των
Ακθνϊν των χρόνων αυτϊν κα πάψουν να εκδίδονται (γφρω ςτο 40 π.Χ.) όταν οι ρωμαίοι
ειςάγουν τα δθνάρια με τουσ …………………………………. (15).

χιμα 4.: Θ εξζλιξθ τθσ αγοραςτικισ αξίασ του ακθναϊκοφ νομίςματοσ
(Λυςάρι για εκπαιδευτικοφσ: 1. Γοργόνειο, 2. Βοδιοφ, 3. Αμφορζα 4. Ραρκζνου Ακθνάσ 5. Θ γλαφκα 6. Ελιάσ 7.
Ακθνάσ 8. Μιςοφζγγαρο 9. Γλαφκα 10. Χρυςά 11. Χρυςελαφάντινο 12. Χρυςό 13. Γλαφκα 14. Ελιάσ 15. Αετοφσ).

Δραςτθριότθτα 4θ: κθςαυροί αρχαίων ελλθνικϊν νομιςμάτων
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Ρομιςματικόσ «κθςαυρόσ» ι αλλιϊσ κθςαυρόσ νομιςμάτων ι εφρθμα είναι ζνα
ςφνολο από νομίςματα που βρζκθκαν μαηί. Κθςαυρόσ ονομάηεται (α) ανεξάρτθτα
από τον αρικμό των νομιςματικϊν τεμαχίων του κοινϊσ αποδεκτοφ νομιςματικοφ
μζςου για τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο ςτθν οποία ανικει, (β) ανεξάρτθτα του
μετάλλου απ’ το οποίο είναι καταςκευαςμζνοσ ι τθσ υποδιαίρεςθσ του. Χτουσ
κθςαυροφσ, πολλζσ φορζσ τα νομίςματα διαςϊηονται μαηί με τα αγγεία ςτα οποία
είχαν αποκθκευκεί ι υπάρχουν κατάλοιπα από τα υφαςμάτινα ι τα δερμάτινα
πουγκιά, μζςα ςτα οποία είχε φυλαχτεί ο «κθςαυρόσ» από τον κάτοχό του. Χυνικωσ,
θ αρχαιολογικι ςκαπάνθ αποκαλφπτει τυχαία τουσ κθςαυροφσ, οι οποίοι εκτόσ από
τθ νομιςματικι τουσ αξία ζχουν και ιδιαίτερθ αρχαιολογικι ςθμαςία, αφοφ θ μελζτθ
τουσ μασ δίνει πολλζσ πλθροφορίεσ για τισ οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ εποχισ ςτθν
οποία ανικει ο κθςαυρόσ. Ψο όνομα του κθςαυροφ δίνεται από τθν τοποκεςία ςτθν
οποία βρζκθκε κατά τθν αρχαιολογικι ζρευνα. Οζμε για παράδειγμα, ο κθςαυρόσ του
Αγίου Λωάννθ Φζντθ, λόγω του τόπου εφρεςθσ, όμωσ όλοι οι κθςαυροί δεν ζχουν τθν
ίδια προζλευςθ, οφτε τθν ίδια αξία. Αξιόλογουσ κθςαυροφσ βρίςκουμε ςτθν αίκουςα
Εςπερίδων του Ρομιςματικοφ Πουςείου, όπωσ βλζπουμε ςτο ςχιμα 5, τουσ οποίουσ
μποροφν να περιγράψουν οι μακθτζσ, και να ςυνειδθτοποιιςουν το ρόλο τθσ
αποκικευςθσ του χριματοσ.

Φωτογραφία
αναςκαφικϊν ερευνϊν
από το
Μουςείο

Κθςαυρόσ από
τον άγ. Λωάννθ ζντθ
Αττικισ, εφρεςθ 1952,
Κρυμμζνοσ κθςαυρόσ:
το 325 – 300 π.χ.

ΜφριναΚαρδίτςθσ, εφρεςθ 1970
Κρυμμζνοσ κθςαυρόσ γφρω ςτο 440 π.χ.
Ρεριελάμβανε 149 αργυροφσ ςτατιρεσ Αιγίνθσ ςε
μελαμβαφι οπλι

χιμα5. Ρροςωπικζσ φωτογραφίεσ από τθν αίκουςα Εςπερίδων
Τταν αναφερόμαςτε ςε κθςαυρό εννοοφμε: (1) εγκαταλειμμζνουσ κθςαυροφσ.
τα νομίςματα ζχουν τοποκετθκεί με τρόπο ϊςτε ο κάτοχόσ τουσ να μθν τουσ
ανακτιςει ποτζ. εδϊ ζχουμε για παράδειγμα, τουσ ταφικοφσ ι τουσ ανακθματικοφσ
κθςαυροφσ. οριςμζνοι λόγω του τόπου που βρζκθκαν χαρακτθρίηονται ωσ ιεροί
κθςαυροί, (2) τυχαίεσ απϊλειεσ.οι πιο γνωςτοί κθςαυροί τθσ κατθγορίασ αυτισ είναι
τα ναυάγια, (3) αποκρφψεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.οι κάτοχοι του κθςαυροφ μπροςτά ςε
ζνα αιφνίδιο κίνδυνο, π.χ. πυρκαγιά, ςειςμόσ, πόλεμοσ, πιραν μζτρα για να
προςτατζψουν το κθςαυρό τουσ και τον ζκρυψαν επιμελϊσ, (4) ςφνολα
αποκθςαυριςμοφ λόγω αποταμίευςθσ.
Χτο Επιγραφικό και Ρομιςματικό Πουςείο ςυναντάμε πολλοφσ νομιςματικοφσ
κθςαυροφσ. Πία πολφ ωραία άςκθςθ είναι να τεκεί θ εξισ ερϊτθςθ ςτουσ μακθτζσ,
όπωσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα των καρτϊν των ερωτιςεων.
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ΑΟΑΞΕΥΑ ΥΦΡΧΥ ΘΘΥΑΧΤΡΧΥ που ςυναντάμε ςτο Ξουςείο
ΒΦΕΧ ΞΑΛ ΥΕΦΛΕΓΦΑΨΕ ζναν κθςαυρό από κάκε κατθγορία..
ΘΘΥΑΧΤΡΥ: ………………………………………… Ματθγορία:…………………………………………
Κρφφτθκε: ……………….……... Βρζκθκε: …………….….……. Υφνκεςθ: ………….………
Υοιοσ κθςαυρόσ αποτελεί τθν ποιο ενδιαφζρουςα περίπτωςθ απόκρυψθσ; Γιατί;
………………………………………………………………………………………………………………………………

χιμα 6. Κάρτα με ερϊτθςθ για τθν αίκουςα των κθςαυρϊν
Ενδεικτικι Λφςθ:
ΘΘΥΑΧΤΡΥ
Μρφφτθκε: 348 π.χ.

Πλυνκοσ Χαλκιδικισ
Βρζκθκε: 1931

Ματθγορία
1θ
Υφνκεςθ: 34 τετράδραχμα

Χτο ςθμείο αυτό κα μποροφςε ο εκπαιδευτικόσ να δϊςει πρόςκετο υλικό για να
μελετθκοφν ο/οι τρόποσ/οι αποκικευςθσ χρθμάτων ςτισ μζρεσ μασ μζςα ςτο
Πουςείο και να βρουν οι μακθτζσ ομοιότθτεσ ι διαφορζσ.

Δραςτθριότθτα 5θ: Θ νομιςματικι μεταρρφκμιςθ και θ διεκνοποίθςθ
του μακεδονικοφ νομίςματοσ
Σ Φίλιπποσ Β’, ςτθ νομιςματοκοπία τθσ Πακεδονίασ, παράλλθλα με τα αργυρά
και τα χρυςά νομίςματα ειςάγει και το διμεταλλιςμό (δθλαδι, νομίςματα από δυο
μζταλλα, χρυςό και άργυρο) εγκαινιάηοντασ μια νζα εποχι ςτθν οικονομία του
Αρχαίου κόςμου. Οίγουσ μόνο μινεσ μετά τθν ανάρρθςι του ςτο κρόνο τθσ
Πακεδονίασ ο Αλζξανδροσ εγκαταλείπει τα αργυρά νομίςματα με τον μακεδονικό
αετό ςε κεραυνό κακϊσ και άλλα νομίςματα που είχε κόψει ο πατζρασ του (για π.χ.
κεφαλι Διόσ/ νεαρόσ αναβάτθσ/ ζφιπποσ άνδρασ) και επιχειρεί μια νομιςματικι
μεταρρφκμιςθ δίνοντασ ςτο μακεδονικό νόμιςμα διεκνι χαρακτιρα.

Σ Αλζξανδροσ υιοκετεί τον ευρφτατα αποδεκτό ακθναϊκό
νομιςματικό κανόνα. Χρθςιμοποιϊντασ κεματολογία από τθ
μακεδονικι μυκολογία όπωσ ……………………………………… ………….. ……. (1)
και το γενάρχθ των κεϊν ……………….. (2) από το πανελλινιο πάνκεο
διειςδφει ςτο διεκνι οικονομικό ςτίβο. Πζςα ςε δζκα χρόνια
ιδρφονται τριάντα ζνα (31) νομιςματοκοπεία ςτθν απζραντθ χϊρα.

ΨΑΕ ΞΑΛ ΒΦΕΧ παλαιά και νεϊτερα μακεδονικά νομίςματα.
ΞΑΨΕΓΦΑΨΕ, ΗΩΓΦΑΦΛΧΕ αυτά που ςου αρζςουν.
χιμα 7: Κάρτα εργαςίασ για τθ νομιςματοκοπία του Μ. Αλεξάνδρου
(Λυςάρι για τον εκπαιδευτικό: 1.κεφαλι θρακλζουσ, γενάρχθ των Μακεδόνων 2. Δία)
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Ψα νομίςματα τθσ Ξάτω Λταλίασ ςυνιςτοφν τθν πιο αντιπροςωπευτικι ζκφραςθ
αυτοφ του Ρζου Ξόςμου, με χαρακτθριςτικζσ παραςτάςεισ τον Θρακλι ι τον
Απόλλωνα. Χτο αϋ μιςό του 5ου αι. π.Χ. τα νομίςματα εναρμονίηονται ςτο ςφνολό
τουσμε τον τφπο των νομιςμάτων τθσ ανατολικισ Πεςογείου.Θ δραςτθριότθτα που
ακολουκεί αναφζρεται ςε αυτά τα νομίςματα και είναι καλό να γίνει παράλλθλα με
τθ ςυμπλιρωςθ των ονομάτων των πόλεων ςε ζνα χάρτθ.
ΒΤΕΥ ΟΡΞΙΥΞΑΦΑαπό τθ Πεγάλθ Ελλάδα. (α) ΓΤΑΨΕ τθν πόλθ και το ςφμβολο που
απεικονίηεται (β) τοποκζτθςε τα ςτο ΧΑΤΦΘ.

ΣΡΝΘ

ΥΧΞΒΡΝΡ

Υ.χ. ΠΕΨΑΥΣΡΨΛΣΡ

Υ.Χ. ΧΨΑΧΩΧ

χιμα 8. Κάρτασ εργαςίασ για τα νομίςματα τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ
Υαράλλθλα, εάν ο εκπαιδευτικόσ ζχει χρόνο ι εάν χωρίςει τουσ μακθτζσ ςε
ομάδεσ μπορεί να μελετιςει τθνομιςματοκοπία τθσ Π. Αςίασ, του Ευξείνου Υόντου
και τθσ Υροποντίδασ που,αν και επθρεάηονται από τθν εξζλιξθ τθσ Ακινασ, θ κάκε
πόλθ ζχει τθ δικι τθσ ιςτορία. Για παράδειγμα, τον 5 ο π.χ. αι. οι περιςςότερεσ
μικραςιατικζσ πόλεισ κάτω από τθν ακθναϊκι κυριαρχία ςταματοφν να κόβουν
νομίςματα, με εξαίρεςθ τθ Χίο και τθ Χάμο. Τμωσ, θ άρςθ των ακθναϊκϊν
περιοριςμϊν οριοκετεί μια νζα περίοδο ακμισ. Χτο ςθμείο αυτό ο εκπαιδευτικόσ
μπορεί να μιλιςει για το πϊσ θ μία οικονομία επθρεάηει τθν άλλθ κακϊσ και για τισ
αλλθλεπιδράςεισ των οικονομιϊν.

Δραςτθριότθτα 6θ : Θ κεματολογία των νομιςμάτων
Ζνα από τα πολλά επιτεφγματα των αρχαίων ελλινων είναι και θ
εξατομικευμζνθ απεικόνιςθ ανκρωπίνων μορφϊν. Σ άνκρωποσ μζςα από τα
πορτρζτα προςπακεί να κρατιςει αναλλοίωτθ τθν εικόνα του αγαπθμζνου προςϊπου
που θ φκορά καταςτρζφει. Χτα νομίςματα τα πορτρζτα άρχιςαν να χαράςςονται ςτισ
νομιςματικζσ ςειρζσ των διαφόρων ςατραπϊν τθσ Ανατολισ (βϋ μιςό του 5ου αι. π.Χ.),
όπου με τουσ διαδόχουσ του Π. Αλεξάνδρου το βαςιλικό πορτρζτο κακιερϊνεται ωσ
νομιςματικόσ τφποσ. Χυνεπϊσ, οι μακθτζσ κα μποροφςαν να αναηθτιςουν και να
αναγνωρίςουν κάποιουσ από αυτοφσ.
ΑΡΑΗΘΨΘΧΕ και ΑΡΑΓΡΩΦΛΧΕ κάποιεσ από τισ χαραγμζνεσ ςτα νομίςματα
προςωπικότθτεσ;
Χτθν Ελλάδα ξεχωριςτι κζςθ των εποχι τθσ ρωμαϊκισ κατοχισ κατζχουν τα
νομίςματα με παραςτάςεισ οικοδομθμάτων ςτθν οπίςκια όψθ, όπωσ ΡΑΣΛ (δίςτυλοι,
τετράςτυλοι, εξάςτυλοι), ΕΥΛΨΩΠΒΛΑ ΧΘΠΑΨΑ ι ΒΩΠΣΛ κακϊσ και άλλεσ καταςκευζσ (π.χ. ο
λαβφρυνκοσ τθσ Ξνωςςοφ), ΞΨΘΦΛΑΞΑ ΧΩΓΞΦΣΨΘΠΑΨΑ (π.χ. θ Ακρόπολθ, το κζατρο του
Διονφςου), ΣΧΩΦΩΠΑΨΛΞΑ ΕΦΓΑ (π.χ. πφλεσ, τείχθ) κακϊσ ΞΑΛ ΟΛΠΑΡΛΑ ΞΑΛ ΦΑΦΣΛ (π.χ. φάροσ
τθσ Αλεξάνδρειασ) τα οποία και ςυμπεριλαμβάνονται ςτθ κεματολογία .
Ψ ΑΕ ΞΑΛ ΒΦΕΧ νομίςματα με τισ παραπάνω κεματολογίεσ.

Δραςτθριότθτα 7θ : Θ αίκουςα των ςυλλεκτϊν, αίκουςα 7
Σι ςυλλζκτεσ μαηεφουν πράγματα ι αντικείμενα επαγγελματικά ι για χόμπι. Σι
ςυλλζκτεσ νομιςμάτων είναι μία ιδιαίτερθ κατθγορία ςυλλεκτϊν. Θ ςυλλογι των
νεοελλθνικϊν νομιςμάτων (τα υπόλοιπα ζχουν αρχαιολογικι αξία) μπορεί να
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βαςίηεται ςε ποικίλουσ λόγουσ: επζνδυςθ, χόμπι λόγω τθσ αιςκθτικισ τουσ αξίασ,
ιςτορικι ςθμαςία κ.ά. Ψο Επιγραφικό και Ρομιςματικό Πουςείο ζχει αξιόλογεσ
ςυλλογζσ που διακζτουν: είτε νομίςματα που είχαν κοπεί ςε μικρι ποςότθτα, είτε
νομίςματα με μεγάλθ ποικιλία, είτε τζλοσ νομίςματα που είχαν κοπεί ςε διαφορετικά
νομιςματοκοπεία. Υαράλλθλα να ςθμειϊςουμε ότι θ Ψράπεηα Ελλάδοσ μετά από
εξουςιοδότθςθ του Ωπουργείου Σικονομικϊν κάκε χρόνο εκδίδει ετθςίωσ ςυλλεκτικά
νομίςματα.
Χτθ ςυνζχεια παρακζτουμε οριςμζνεσ ερωτιςεισ που απαντϊνται μζςα από
ζρευνα ςτθν αίκουςα 7, τθν αίκουςα των ςυλλεκτϊν (οι ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ
ζχουν διατυπωκεί ςε εργαςία από τισ μακιτριεσ του Υειραματικοφ Χχολείου του
Υανεπιςτθμίου Ακθνϊν Τλγασ Ψςαουςζλου και Λωάννασ Χφικα).
Χθμείωςε τα ονόματα κάποιων από τουσ δωρθτζσ τθσ αίκουςασ.
Υαρατιρθςε το πορτρζτο του Ρικολάου Ηωςιμά και βρεσ το δθμιουργό του.
Υαρατιρθςε τα νομίςματα τθσ ςυλλογισ του Αλζξανδρου Χοφτηου και
ανάφερε μερικά από τα κζματά τουσ.
Ανάφερε πζντε διαφορετικά ηϊα που απεικονίηονται ςτα νομίςματα τθσ
ςυλλογισ του Λωάννθ Ξυνδφνθ. Υοιο από αυτά κα μποροφςεσ να
ηωγραφίςεισ;
Υροςπάκθςε να διαβάςεισ το νόμιςμα 29 τθσ ςυλλογισ του Γρ. Εμπεδοκλζοσ.
Εντόπιςε το νόμιςμα από τθ ςυλλογι του Λωάννθ Ξυνδφνθ που φζρει τθ
μορφι του ςτο ςθμερινό ευρϊ.
Σλοκλθρϊνοντασ οι μακθτζσ/τριεσ τθν επίςκεψθ μποροφν να δουλζψουν πάνω
ςτο χάρτθ τθσ Ανατολικισ Πεςογείου προκειμζνου να εμπεδϊςουν ότι είδαν κατά τθν
επίςκεψι τουσ. Επιλογζσ χαρτϊν από τον εκπαιδευτικό ςε ςυνδυαςμό με τα
εκπαιδευτικά φφλλα κα ιταν υψίςτθσ ςθμαςίασ παράλλθλο υλικό.

χιμα 9. Χάρτθσ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου, πθγι: Φωτόδεντρο
Ψ Α  Ε ΞΑ Λ Β Φ Ε Χ μζςα ςτο Επιγραφικό και Ρομιςματικό Πουςείο ποιεσ περιοχζσ ζχουν
το δικό τουσ νόμιςμα και ςθμείωςε τεσ πάνω ςτο χάρτθ. _____________
ΗΩΓΦΑΦΛΧΕ ι ΥΕΦΛΕΓΦΑΨΕ τρία νομίςματα που ςου άρεςαν περιςςότερο κατά
τθν επίςκεψθ.
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Ωσ επίλογοσ
Πετά τα παραπάνω, το κοινϊσ αποδεκτό για τθν Σικονομία αγακό που
ονομάηεται επίςθσ και κοινό ανταλλακτικό μζςο, είναι αυτό που τελικά ςυνικωσ
αποκαλοφμε χριμα. Πε τθν επίςκεψθ που προτείνουμε ςτο Επιγραφικό και
Ρομιςματικό Πουςείο δίνουμε ςτουσ μακθτζσ/τριεσ ερεκίςματα προκειμζνου να
επιςκεφτοφν το Λλιοφ Πζλακρον και να γνωρίςουν τον πρϊτο του ιδιοκτιτθ, τον
Ερρίκο Χλιμαν. Χτθ ςυνζχεια, μποροφν να παρατθριςουν, να μελετιςουν και να
αναςτοχαςτοφν πάνω ςτα νομίςματα τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ, ςτισ ςυναλλαγζσ και ςτθν
εξζλιξθ των οικονομικϊν μεγεκϊν ςτθν Αρχαιότθτα, ζτςι ϊςτε μελετϊντασ το μζλλον
να μπορζςουν να διαλευκάνουν το παρόν.Φυςικά, καλό κα ιταν να μθν ξεχάςουμε
πθγαίνοντασ ςτο Πουςείο να ζχουμε και ζναν μεγεκυντικό φακό ανά ομάδα
μακθτϊν/τριϊν, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό κα μπορζςουν να καυμάςουν τα
απαράμιλλθσ αξίασ ζργα τζχνθσ που αποτελοφν τα αρχαία νομίςματα.

χιμα 10.Ρροςωπικζσ φωτογραφίεσ νομιςμάτων από το Μουςείο
Λδανικό κα ιταν μζςα από το ςυλλεγμζνο από τουσ μακθτζσ /τριεσ μουςειακό
υλικό να γίνει περαιτζρω ζρευνα και διακεματικι μελζτθ τθσ ενότθτασ του χριματοσ
με βάςθ το Πουςείο.
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http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-2757
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Διδαςκαλία τθσ Ξουςικισ και ςχολείο τθσ Υυμπερίλθψθσ:
Θ περίπτωςθ τθσ μεκόδου μουςικισ διδαςκαλίασ «Ξακρισ»
Δρ. Μακρισ Ιωάννθσ
Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ ΑΠΑΙΣΕ

Περίλθψθ
Θ τζχνθ αποτελεί ζνα χϊρο μζςα ςτον οποίο ο μακθτισ αναπτφςςει μια ςειρά από
δεξιότθτεσ ςυναιςκθματικζσ, ςυμπεριφοριςτικζσ και γνωςτικζσ. Με τθ ςωςτι
διδαςκαλία μπορεί να αποτελζςει ζνα καυμάςιο εργαλείο εκπαίδευςθσ. Το ςχολείο
τθσ ςυμπερίλθψθσ από τθν άλλθ αποτελεί ζνα από τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Εκπαιδευτικισ πολιτικισ και κατ’ επζκταςθ τθσ χϊρασ μασ ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ
τθσ Σαλαμάνκασ. Θ ανάπτυξθ καλϊν πρακτικϊν ςυμπερίλθψθσ και ιδιαίτερα αυτϊν
που προζρχονται από το πεδίο τθσ τζχνθσ είναι το ηθτοφμενο. Στθν παροφςα μελζτθ
κα παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα, αλλά και το παιδαγωγικό μοντζλο που
προζκυψε μζςα από τθν κλινικι εφαρμογι ςτο χϊρο των Νοθτικϊν Αναπθριϊν
εφαρμόηοντασ τθ μζκοδο μουςικισ διδαςκαλίασ «Μακρισ» (Μακρισ, 2015; Μακρισ,
2017) ςτα πλαίςια του ςχολείου τθσ Συμπερίλθψθσ, κακϊσ επίςθσ και τθ μετάβαςθ
των ατόμων με νοθτικι αυτονομία ςτθν καλλιτεχνικι αυτονομία.

1. Ειςαγωγι – Σροβλθματικι
H υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ ςε άτυπα περιβάλλοντα μάκθςθσ, όπωσ αυτό τθσ
χορωδίασ ι τθσ ορχιςτρασ, που λειτουργοφν ς’ζνα πλαίςιο τυπικισ εκπαίδευςθσ, για
παράδειγμα αυτό του ςχολείου, αποτελεί μία από τθσ ςτρατθγικζσ του ςχολείου τθσ
ςυμπερίλθψθσ (Πακρισ, Πακρι, 2003). Θ εκπαίδευςθ αυτι ουςιαςτικά παρζχει ίςεσ
ευκαιρίεσ μάκθςθσ, γιατί μια χορωδία ι μια ορχιςτρα ζχει ζναν ςυγκεκριμζνο ςκοπό
και αποτζλεςμα, ενϊ παράλλθλα μπορεί να γίνει χριςθ πολλαπλϊν πθγϊν για τθν
υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ (Πullet, Morales, Guadalupe, Makris et
al, 2012). Θ ιςότιμθ ςυμμετοχι ενόσ ατόμου ςε ζνα τζτοιο ςφνολο είναι αντικείμενο
εκπαίδευςθσ και αποτελεί μια από τισ καλζσ πρακτικζσ που κα αναπτφξουμε ςτθ
ςυνζχεια.
Θ πρακτικι αυτι ζλαβε αρχικά υπόψθ τθσ προγενζςτερεσ ψυχοπαιδαγωγικζσ
μελζτεσ (Πacri, Makris, 2014 a,b,c) και ςτθ ςυνζχεια εφαρμόςτθκε με επιτυχία από
τον Δρ. Λωάννθ Πακρι ςτθν Ελλάδα αρχικά ςτο Χφλλογο Γονζων και Ξθδεμόνων για
άτομα με Αναπθρία το «Εργαςτιρι» με πολφ μεγάλθ απιχθςθ ςτουσ νζουσ με
νοθτικζσ αναπθρίεσ. Θ πρακτικι αυτι ςτθρίηεται: α) ςτισ παρατθριςεισ που
προζκυψαν από το κλινικό ζργο του Δρ. Λωάννθ Πακρι, β) ςτθ κεωρία που ανζπτυξε,
ςφμφωνα με τθν οποία θ διδαςκαλία τθσ μουςικισ μπορεί να γίνει πιο
αποτελεςματικι οπτικοποιϊντασ ι/και λεξικοποιϊντασ τον ιχο (Makris, 2017), γ) ςτθν
επιςτθμονικι διατφπωςθ τθσ διδακτορικισ του κζςθσ ότι οι παράγοντεσ τθσ μουςικισ
λειτουργοφν ακροιςτικά και είναι ανεξάρτθτοι μεταξφ τουσ (Makris, Πullet, 2003) και
δ) ςτθν μζκοδο που ανζπτυξε με βάςθ τθν οποία μπορεί κάποιοσ να δθμιουργιςει
μια traditional orchestra με άτομα με Αμεα (Makris, 2015a; Makris 2015b). Ψα
παραπάνω επιβεβαιϊνονται κακθμερινά από τθν άςκθςθ του κλινικοφ του ζργου,
ενϊ παράλλθλα επιβεβαιϊκθκαν ςτο πλαίςιο τριϊν ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων
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Erasmus + KA2: α) T.E.L.L. through Music που πραγματοποιικθκε ςτθν Οικουανία,
Ελλαδα, Ψςεχία και Ξφπρο (Makris 2016; Vilkeliene, Makris Ingelevicius,
Papatherapontos & Sokolosky, 2017a; Vilkeliene, Makris Ingelevicius, Papatherapontos
& Sokolosky, 2017b β) Π.E.L.O.S. που πραγματοποιικθκε ςτθν Ελλάδα, Οικουανία,
Λρλανδία και Ψουρκία (Makris, 2016; Makris, Trebiene, Nash & Corbasi, 2017) γ) Cap
l’ecole Inclusive που πραγματοποιείται από τθ Γαλλία, Βζλγιο, Ελλάδα, Λταλία
Υολωνία, Υορτογαλία και Φουμανία. Θ μζκοδοσ «Makris» είναι μια πρωτότυπθ
προςζγγιςθ αρκετά δυναμικι, γεγονόσ που τθσ επιτρζπει να επεκτακεί ςτο πεδίο του
χοροφ και του κεάτρου.

2. Ξεκοδολογία
Θ μεκοδολογία «Makris» ςε ότι ςχετίηεται με τθ δθμιουργία ορχιςτρασ
χωρίηεται ςε τρεισ φάςεισ: α) αυτι τθσ ζνταξθσ β) των αρχαρίων και γ) τθσ κανονικισ
ορχιςτρασ.
2.1. Υτθ φάςθ τθσ ζνταξθσ (ατομικι διδαςκαλία):
α) γίνεται μια αρχικι αξιολόγθςθ προκειμζνου να διαπιςτϊςουμε τισ
δεξιότθτεσ ςε γνωςτικό, κινθτικό, επικοινωνιακό και μουςικό επίπεδο, ςτο οποίο
βρίςκεται το άτομο με νοθτικι υςτζρθςθ (Makris et al, 2017).
β) ςυναποφαςίηεται από τον εκπαιδευτι και το άτομο με τισ νοθτικζσ
αναπθρίεσ ποιο μουςικό όργανο κα επικυμοφςε να διδαχκεί (Makris, 2013).
γ) γίνεται διδαςκαλία του επιλεγμζνου μουςικοφ οργάνου με εςτίαςθ ςτθν
βελτίωςθ και εξάςκθςθ των γνωςτικϊν, κινθτικϊν, επικοινωνιακϊν και μουςικϊν
δεξιοτιτων του ατόμου με νοθτικι υςτζρθςθ. Χε αυτι τθ φάςθ χρθςιμοποιοφμε
τεχνικζσ οπτικοποίθςθσ και λεκτικοποίθςθσ, όπωσ ζχει αναπτφξει και παρουςιάςει
επιτυχϊσ ο Δρ. Λωάννθσ Πακρισ ςε διεκνι ςυνζδρια (Makris, 2017) και μερικϊσ ςτο
πρόγραμμα T.E.L.L. Through Music Erasmus+ KA2.
δ) Γίνεται ςυνεχισ αξιολόγθςθ προκειμζνου να διαπιςτϊςουμε εάν το άτομο
μπορεί να μπει ςε ομάδα ζνταξθσ.
2.2. Υτθ φάςθ τθσ ομάδασ των αρχαρίων (Ρμαδικι διδαςκαλία)
Θ φάςθ τθσ ομάδασ των αρχαρίων είναι θ φάςθ όπου το άτομο καλείται για
πρϊτθ φορά να παίξει ςε ζνα μουςικό ςφνολο «αρχαρίων» (Vilkeliene, Makris, 2017).
Χε αυτι τθν φάςθ το άτομο καλείται να χρθςιμοποιιςει τισ μουςικζσ γνϊςεισ του,
αλλά και τισ δεξιότθτεσ που απζκτθςε από τθν φάςθ τθσ ζνταξθσ προκειμζνου να
ςυμμετάςχει ςε μία μουςικι ομάδα.
Χτόχοσ αυτισ τθσ φάςθσ και του εκπαιδευτι είναι θ βελτίωςθ των γνωςτικϊν,
κινθτικϊν, επικοινωνιακϊν μουςικϊν, κακϊσ και κοινωνικϊν δεξιοτιτων του ατόμου
με νοθτικζσ αναπθρίεσ. Αυτι θ φάςθ είναι ομαδικι και το άτομο καλείται να
ςυνεργαςτεί αποτελεςματικά ςυγκεντρωμζνο ςτο πλαίςιο μιασ ομάδασ. Χε αυτι τθ
φάςθ χρθςιμοποιοφμε τισ τεχνικζσ οπτικοποίθςθσ και λεκτικοποίθςθσ που ζχει
αναπτφξει και παρουςιάςει επιτυχϊσ ο Δρ. Λωάννθσ Πακρισ ςε διεκνι ςυνζδρια
(Makris, 2015).
Θ αξιολόγθςθ ς’ αυτι τθ φάςθ γίνεται μζςω τθσ παρατιρθςθσ και είναι
ςυνεχισ. Πζςα ςε μια ομάδα αρχαρίων επιδιϊκεται θ βελτίωςθ των δεξιότθτων ενόσ
ατόμου με νοθτικι υςτζρθςθ, αλλά και τθσ προετοιμαςίασ του, προκειμζνου να
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ενταχκεί ςτθν κανονικι ορχιςτρα του ςχολείου. Ψο τελευταίο μάλιςτα αποτελεί και
ζνα καλό κίνθτρο ςυμμετοχισ και ενεργοποίθςθσ αυτϊν των ατόμων ς’ ζνα τζτοιο
ςφνολο.
2.3. Θ φάςθ τθσ κανονικισ ορχιςτρασ (Ρμαδικι διδαςκαλία)
Θ φάςθ τθσ κανονικισ ορχιςτρασ είναι θ φάςθ κατά τθν οποία τα άτομα με
νοθτικι υςτζρθςθ εργάηονται με ςτόχο τθν προετοιμαςία του ρεπερτορίου για ζνα
event ι μία ςυναυλία. Ψο γεγονόσ αυτό από μόνο του αποτελεί και ζνα κίνθτρο
ςυμμετοχισ και ςυνεργαςίασ ωσ ομάδα για τα άτομα αυτά. Χε αυτό το επίπεδο επίςθσ
ςθμαντικό κίνθτρο είναι ότι μζςα ςε αυτό το ςφνολο τα άτομα με νοθτικά
προβλιματα μποροφν και εκφράηονται ελεφκερα. Υαράλλθλα αποκτοφν μια
επαγγελματικι ςυμπεριφορά.
2.4. Θ φάςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ
H φάςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ είναι θ φάςθ ςτθν οποία ουςιαςτικά
πραγματοποιείται θ κοινωνικι ζνταξθ των ατόμων με νοθτικζσ αναπθρίεσ. Είναι θ
φάςθ που ουςιαςτικά αυτι θ ειδικι ορχιςτρα ςυνεργάηεται με ζνα άλλο φωνθτικό
ςφνολο – χορωδία που αποτελείται από φυςιολογικοφσ μακθτζσ προκειμζνου να
πραγματοποιιςουν μια ςυγκεκριμζνθ εκδιλωςθ.
Θ ςυγκεκριμζνθ φάςθ είναι πολφ ςθμαντικι ςτα πλαίςια του ςχολείου τθσ
ςυμπερίλθψθσ, γιατί από εκπαιδευτικισ πλευράσ το ςχολείο δουλεφοντασ ςε ζνα
άτυπο περιβάλλον μάκθςθσ αναπτφςςει μια παιδαγωγικι ςυμπερίλθψθσ τόςο ςτουσ
μακθτζσ όςο και ςτο εκπαιδευτικό προςωπικό. Θ φάςθ αυτι κζλει αρκετι
προετοιμαςία προκειμζνου οι μακθτζσ να μπορζςουν να λειτουργιςουν
ςυμπεριλθπτικά, αλλά και παράλλθλα να πραγματοποιθκεί μια αποτελεςματικι
ςυνεργαςία. Χτόχοσ αυτισ τθσ φάςθ εκτόσ από το επικυμθτό καλλιτεχνικό
αποτζλεςμα είναι θ κοινωνικι ζνταξθ, οι κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ, θ επικοινωνία
και θ ςυναιςκθματικι ικανοποίθςθ όλων των ςυμμετεχόντων.
Θ ςυγκεκριμζνθ φάςθ και οι αντίςτοιχεσ πρόβεσ είναι κεμιτό να
πραγματοποιθκοφν τόςο ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου όςο και ςτισ εγκαταςτάςεισ
του φορζα ειδικισ αγωγισ. Αυτό είναι κάτι που κα δϊςει τθν αντίςτοιχθ ικανοποίθςθ
ςε όλεσ τισ πλευρζσ.

Φωτογραφία 1: Υρϊτο μζροσ τθσ ςυναυλίασ ςτο Υολιτιςτικό Ξζντρο Πελίνα Περκοφρθ (Μλιο)
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3. Εφαρμογι
Θ παραπάνω μεκοδολογία εφαρμόςτθκε ςε εκδιλωςθ μεταξφ: α) τθσ χορωδίασ
του 1ου Γυμνάςιου Ξαματεροφ με τθν υπεφκυνθ κακθγιτρια μουςικισ τθν κα Ζλλθ
Παραγοφςια και β) τθσ ορχιςτρασ θχόχρωμα του «Εργαςτθρίου» που δθμιουργικθκε
και λειτουργεί υπό τθ Διεφκυνςθ του Δρ. Λωάννθ Πακρι. Aκολουκικθκαν τα εξισ
βιματα:
1) Σ μουςικόσ - ερευνθτισ επιςκζφτθκε το ςχολείο και μίλθςε ςτα παιδιά τθσ
χορωδίασ εξθγϊντασ τουσ τι είναι θ νοθτικι υςτζρθςθ και τον τρόπο με τον
οποίο κα πρζπει να λειτουργιςουν ςτο πλαίςιο μιασ ςυναυλίασ – μουςικισ
ςυνεκπαίδευςθσ.
2) Σ μουςικόσ – ερευνθτισ κακόριςε από κοινοφ το ρεπερτόριο τθσ
ςυναυλίασ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ των ατόμων με
νοθτικι υςτζρθςθ που κα ζπαιηαν ςτθν ορχιςτρα, αλλά και των παιδιϊν
τθσ χορωδίασ.
3) Ψο κάκε ςφνολο διδάχκθκε ξεχωριςτά με τον κακθγθτι του το
ςυγκεκριμζνο ρεπερτόριο.
4) Υραγματοποιικθκαν τζςςερισ κοινζσ πρόβεσ. Σι δφο ςτο ςχολείο (ζδρα τθσ
χορωδίασ) και οι άλλεσ δφο ςτο «εργαςτιρι» ζδρα τθσ ορχιςτρασ. Χτο
τζλοσ κάκε πρόβασ υπιρξε ζνα μικρό κζραςμα ςτα μζλθ τθσ χορωδίασ και
τθσ ορχιςτρασ, γεγονόσ που βοικθςε πολφ ςτθν αλλθλεπίδραςθ και ςτθν
ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων μεταξφ των δφο διαφορετικϊν ομάδων.
5) Υραγματοποιικθκε μια κοινι γενικι πρόβα.
6) Ψόςο θ χορωδία όςο και θ ορχιςτρα είχαν τθν ίδια εμφάνιςθ γεγονόσ που
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ομοιογζνεια των δφο ομάδων.
Εκτόσ από τον μουςικό εξοπλιςμό χρθςιμοποιικθκε θ Υοδόπλθκτρθ Γεννιτρια
Σπτικϊν Χθμάτων των Δρ. Λωάννθ Πακρι – Γεϊργου Γαβρίλθ για τθν κακοδιγθςθ τθσ
Σρχιςτρασ (Πakris, 2015) ενϊ τθν χορωδία τθ διεφκυνε θ κα Ζλλθ Παραγοφςια.

Φωτογραφία 2: Χτιγμιότυπο από τθ ςυναυλία ςτο Υολιτιςτικό Ξζντρο Πελίνα Περκοφρθ (Μλιο)
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4. Αποτελζςματα
Αξιολόγθςθ τθσ καλισ πρακτικισ:
Πζςα από αυτι τθν καλι πρακτικι υπιρξαν κετικά αποτελζςματα τόςο ςτα
παιδιά του ςχολείου όςο και ςτα άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ τθσ ορχιςτρασ.
Χε ότι ζχει ςχζςθ με τουσ μακθτζσ, αλλά και τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου,
δθμιουργικθκε μια νζα κουλτοφρα κατά τθν οποία πλζον θ νοθτικι υςτζρθςθ ζπαψε
να είναι μειονζκτθμα. Ψα άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ λειτοφργθςαν ιςότιμα με τουσ
μακθτζσ του ςχολείου. Ειδικά για τουσ μακθτζσ ιταν μοναδικι ευκαιρία να
πραγματοποιιςουν μια ςυναυλία και να ςυνεργαςτοφν με άτομα με νοθτικι
υςτζρθςθ. Θ νζα αυτι κουλτοφρα μεταβιβάςτθκε και ςτισ οικογζνειεσ τουσ.
Χε ότι ζχει ςχζςθ με τθν ορχιςτρα και τα άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ, θ
ςυνεργαςία αυτι με το ςχολείο είχε ωσ αποτζλεςμα να αυξθκεί θ κοινωνικοποίθςθ
αλλά και αυτοπεποίκθςι τουσ. Σι γονείσ και ςυγγενείσ των ατόμων με νοθτικι
υςτζρθςθ ιταν ςυγκλονιςμζνοι γιατί δεν πίςτευαν ότι τα παιδιά τουσ κα ιταν ποτζ
δυνατόν να πραγματοποιιςουν κάτι αντίςτοιχο.
URL τθσ Χυναυλίασ: https://drive.google.com/drive/my-drive

5. Υυμπεράςματα
Ψα αποτελζςματα τθσ παραπάνω καλισ πρακτικισ ςυμπερίλθψθσ που
πραγματοποιικθκε βαςιςμζνθ ςτθ μζκοδο «Πακρισ» με τθν ςυνεχι εξζλιξθ και
βελτίωςθ από τον Δρ. Λωάννθ Πακρι μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα ζξι μθνϊν οδιγθςαν
ςε μια μοναδικι ςυναυλία ςτο Πζγαρο Πουςικισ Ακθνϊν ςτα πλαίςια τθσ Ζναρξθσ
του εορταςμοφ των 30 Χρόνιων Erasmus + που υλοποίθςε θ Εκνικι Πονάδα τθσ
Ελλάδασ – ΛΞΩ. Χτα πλαίςια αυτισ τθσ ςυναυλίασ μια ορχιςτρα και μια χορωδία
ατόμων με νοθτικζσ αναπθρίεσ ερμινευςε αυτόνομα τραγοφδια υπό τθν διεφκυνςθ
του Δρ. Λωάννθ Πακρι.

Φωτογραφία 3: Εναρκτιρια ςυναυλία ςτο εορταςμό των 30 χρόνων Erasmus + από ορχιςτρα και
χορωδία ατόμων με νοθτικζσ αναπθρίεσ
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URL τθσ Χυναυλίασ: https://youtu.be/W4NnXQF0p3o
https://youtu.be/0lGvNmYxNio
https://youtu.be/gK6MISdu1c0
Χυμπεραςματικά κα μποροφςαμε να ποφμε τα εξισ: α) Ψα παιδιά Αμζα του
εργαςτθρίου «Οίλιαν Βουδοφρθ» με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυναυλία
κοινωνικοποιικθκαν ςε μεγάλο βακμό, ενϊ παράλλθλα ανζπτυξαν μια ςειρά από
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, αφξθςαν το βακμό τθσ αυτοζκφραςθσ ςε μια ομάδα, τθσ
προςοχισ και του αυτοζλεγχου και β) τα παιδιά του ςχολείου μπόρεςαν να
γνωρίςουν μζςω τθσ ςυνεργαςίασ το κζμα των νοθτικϊν αναπθριϊν. Επίςθσ θ
ςυμμετοχι όλων των παιδιϊν ςε αυτι τθ δράςθ τουσ βοικθςε να ψυχαγωγθκοφν,
αλλά και να χαλαρϊςουν.
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Θ αφιγθςθ ιςτοριϊν ωσ διδακτικι και παιδαγωγικι μζκοδοσ
Μακρυμανωλάκθσ Παντελειμων Ανδρζασ

Περίλθψθ
Στθ παροφςα εργαςία παρουςιάηεται θ διδακτικι προςζγγιςθ τθσ αφιγθςθσ ιςτοριϊν.
Αρχικά γίνεται μια περιεκτικι αναφορά ςτα πλεονεκτιματα (διδακτικά και
παιδαγωγικά) κακϊσ και ςε κάποια μειονεκτιματα. Στθ ςυνζχεια αναδεικνφεται,
μζςω τριϊν παραδειγμάτων, θ ςτενι ςχζςθ αυτισ τθσ μεκόδου με τον γενικότερο
πολιτιςμό του τόπου μασ. Τζλοσ γίνεται μια κριτικι ανακεφαλαίωςθ ωσ αφορμι για
περαιτζρω ζρευνα και ςυηιτθςθ.
Νζξεισ κλειδιά : διδακτικι, αφιγθςθ ιςτοριϊν, παιδαγωγικι.

1. Ειςαγωγι
Ζνα από τα ςθμαντικά ηθτιματα που ζχει να αντιμετωπίςει ο εκπαιδευτικόσ
μζςα ςτθ τάξθ είναι το πωσ κα καταφζρει να κρατιςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν
του. Θ δυςκολία αυτι είναι απολφτωσ δικαιολογθμζνθ. Ψα ενδιαφζροντα αλλάηουν
από παιδί ςε παιδί και εξαρτϊνται από ζνα μεγάλο πλικοσ κοινωνικϊν και
ψυχολογικϊν παραγόντων, όπωσ οι προθγοφμενεσ εμπειρίεσ, ο βακμόσ ωριμότθτασ.
Αυτόσ είναι και ζνασ από τουσ βαςικοφσ λόγουσ που οι ςφγχρονεσ τάςεισ ςτθ
διδακτικι είναι οι εκπαιδευτικοί να ακολουκοφν, όπου κρίνεται αναγκαίο, και
εναλλακτικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ όπωσ θ ομαδοςυνεργατικι (Πατςαγγοφρασ,
2000), θ διαφοροποιθμζνθ (Ξουτςελίνθ, 2006) κ.α.
Τμωσ υπάρχουν μερικά “πράγματα” που μπορεί και κζλει να παρακολουκιςει θ
πλειονότθτα των μακθτϊν: τισ περιπζτειεσ, τισ ιςτορίεσ, τουσ μφκουσ, τα παραμφκια.
Αυτό προκφπτει και ςτθ βιβλιογραφία (Egan, 1998 και 2005) αλλά είναι πολφ
ςθμαντικό ότι μπορεί εφκολα να επιβεβαιωκεί ςτθν εκπαιδευτικι κακθμερινότθτα. Ψο
γεγονόσ αυτό ζχει οδθγιςει ςε μια ακόμα εναλλακτικι προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ
και τθσ μάκθςθσ, τθ διδαςκαλία μζςα από τθν αφιγθςθ ιςτοριϊν (Ψeaching through
storytelling).
Θ διδαςκαλία και θ μάκθςθ μζςω αφιγθςθσ ιςτοριϊν είναι τόςο παλιά όςο και
ο ίδιοσ ο ανκρϊπινοσ πολιτιςμόσ. Ωπάρχουν ακόμα και ςτισ μζρεσ μασ κοινωνίεσ ςτισ
οποίεσ ο μοναδικόσ τρόποσ διδαςκαλίασ και μετάδοςθσ γνϊςεων είναι θ αφιγθςθ
ιςτοριϊν. Τλοι άνκρωποι είμαςτε κατά κάποια ζννοια γενετικά προγραμματιςμζνοι
να ακοφμε ιςτορίεσ. Χφμφωνα με τον Bruner (1986) κάκε ιςτορία παςχίηει να κάνει
προςβάςιμο από τθν εμπειρία μασ κάποιο διαχρονικό καφμα. Ζτςι μια ιςτορία μπορεί
να μασ ξαναηωντανζψει το παρελκόν αλλά και να μασ ταξιδζψει ςτο μζλλον. Αυτά τα
χαρακτθριςτικά είναι που προςδίδουν ςτθν αφιγθςθ ιςτοριϊν μια κζςθ ανάμεςα ςτισ
ςφγχρονεσ διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ μεκόδουσ.
Θ προςζγγιςθ αυτι αφορά ουςιαςτικά όλα τα γνωςτικά αντικείμενα που
διδάςκονται ςτα ςχολεία κάκε βακμίδασ. Ζτςι, ζχουμε παραδείγματα από τθν
διδαςκαλία του γλωςςικοφ μακιματοσ ςτο δθμοτικό ςχολείο (Ellis & Brewster, 2014),
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τθ διδαςκαλία τθσ φυςικισ ςτο γυμνάςιο (Trusty, 2009) αλλά και των μακθματικϊν
(Schiro, 2004).
1.1 Σλεονεκτιματα
Ψα πλεονεκτιματα αυτισ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ μποροφν να καταταγοφν
ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ:
Α. Φα παιδαγωγικά
Αφοροφν τισ προςωπικζσ, ψυχολογικζσ αλλά και κοινωνικζσ ανάγκεσ των
μακθτϊν. Τπωσ αναφζρεται από τον Friedberg (1994) οι αφθγιςεισ ιςτοριϊν
βοθκοφν τα παιδιά να αντιλθφκοφν καλφτερα τον κόςμο τουσ. Ψα βαςικά
πλεονεκτιματα τθσ είναι τα εξισ:


Θ οικειότθτα. Ψα παιδιά ςυνθκίηουν να ακοφν μφκουσ, παραμφκια και
ιςτορίεσ οπότε είναι ςχεδόν πάντα πρόκυμα να ακοφςουν άλλθ μια ιςτορία.
Από τθν προκυμία τουσ αυτι εκπορεφεται ζνασ ςεβαςμόσ ςτα όςα λζγονται
αλλά και ςε εκείνουσ που τα λζνε.



Θ οικοδόμθςθ εμπιςτοςφνθσ. Σ πλοφτοσ των εμπειριϊν που μοιράηονται
μζςω των ιςτοριϊν ο αφθγθτισ και ο ακροατισ ενιςχφει τθν ςχζςθ τουσ.



Θ ευελιξία. Σι αφθγιςεισ δίνουν ςυνικωσ μια ελευκερία ςτθν ζκφραςθ, τθ
φανταςία και τθ δθμιουργικότθτα όχι μόνο του αφθγθτι αλλά και του
ακροατι.



Είναι μια ευχάριςτθ διαδικαςία. Σπότε για τον μεν ακροατι ενιςχφεται θ
επικυμία να ςυναντθκεί ξανά με τον αφθγθτι ϊςτε να ακοφςει και να μάκει
καινοφρια πράγματα. Για δε τον αφθγθτι, όςο ευχαριςτιζται αυτό που κάνει
ζχει κίνθτρο να είναι πιο αφοςιωμζνοσ ςτο ζργο του και ενδεχομζνωσ κα είναι
πιο αποτελεςματικόσ.

Είναι χαρακτθριςτικό πωσ όλα τα παραπάνω αναφζρονται από τον Friedberg
(1994) για τθν αφιγθςθ ςτο πλαίςιο μιασ ψυχοκεραπευτικισ ςυνεδρίασ, όπου
αφθγθτισ μπορεί να είναι είτε ο κεραπευτισ είτε το παιδί με τισ όποιεσ ψυχολογικζσ
δυςκολίεσ. Αυτό βζβαια κακόλου δεν μειϊνει τθν αξία των επιςθμάνςεων, οφτε τισ
κακιςτά άςχετεσ με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ψο αντίκετο μάλλον, γίνονται ακόμα
πιο χριςιμεσ, αφοφ ςτισ μζρεσ μασ τα ςχολεία και οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να
ζχουν ζνα πολφ πιο υποςτθρικτικό ρόλο απ’ ότι είχαν παλαιότερα.
Β. Διδακτικά
Τμωσ, εκτόσ από τα παιδαγωγικά πλεονεκτιματα, θ αφιγθςθ ιςτοριϊν μπορεί
να προςφζρει το κάτι παρά πάνω και από τθ ςκοπιά τθσ διδακτικισ. Περικά από τα
πλεονεκτιματα αυτισ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ ςφμφωνα με τθν Green (2004)
είναι τα εξισ :


Μεντρίηει το ενδιαφζρον. Θ αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ, είτε είναι μυκοπλαςία
είτε είναι πραγματικι, προκαλεί το ενδιαφζρον των μακθτϊν και ςυνεπϊσ
είναι μια πολφ καλι αφόρμθςθ για οποιαδιποτε διδαςκαλία



Δίνει δομι και νόθμα. Σι ιςτορίεσ προςφζρουν ςτουσ μακθτζσ μια δομι που
τουσ βοθκά να ςυγκρατιςουν ςτοιχεία και πλθροφορίεσ που διδάςκονται
κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ. Δθμιουργοφν ςτθ μνιμθ ζντονεσ εικόνεσ.
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Υεριγράφουν απλζσ αλλά δυνατζσ ςχζςεισ/εξαρτιςεισ μεταξφ προςϊπων,
γεγονότων και άλλων ςτοιχείων. Ψζλοσ ζχουν μια ροι που βοθκά να
ανακαλζςει ο μακθτισ ζνα ςθμαντικό μζροσ όςων άκουςε. Επίςθσ, μποροφν
να δϊςουν νόθμα και να κάνουν πιο προςιτό κάποιο μζροσ του μακιματοσ
που αλλιϊσ κα ιταν αφθρθμζνο και απρόςιτο.


Μαι πάλι εμπιςτοςφνθ. Τπωσ αναφζρκθκε πιο πάνω θ αφιγθςθ ιςτοριϊν
βοθκά ςτθν δθμιουργία μιασ καλφτερθσ ςχζςθσ μεταξφ του αφθγθτι και του
ακροατι που ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι ο δάςκαλοσ και ο μακθτισ.
Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ γενικότερθ βελτίωςθ του κλίματοσ τθσ τάξθσ και
ςυνεπϊσ καλφτερεσ ςυνκικεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.

1.2 Ξειονεκτιματα
Βζβαια, όπωσ ςε όλεσ τισ διδακτικζσ προςεγγίςεισ υπάρχουν μειονεκτιματα,
ζτςι υπάρχουν και ςε αυτι. Μςωσ τα πιο χαρακτθριςτικά αναφζρονται από τουσ Sole
και Wilson (2002) και είναι τα εξισ:


Ξονόπλευρθ οπτικι. Σι αφθγιςεισ ςυνικωσ εςτιάηουν ςε μια ςυγκεκριμζνθ
πτυχι ενόσ πολφπλοκου ηθτιματοσ. Ψο πρόβλθμα αυτό ενδεχομζνωσ γίνεται
εντονότερο όταν πρόκειται για εξιςτοριςεισ προςωπικϊν εμπειριϊν του
αφθγθτι.



H ςαγινθ. Πια αφιγθςθ είναι ςυχνά τόςο ηωντανι και ςαγθνευτικι που οι
ακροατζσ κολλάνε ςε αυτιν. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθν μποροφν να τθν
κρίνουν ςωςτά και να δυςκολεφονται να κατανοιςουν τθ ςυςχζτιςθ τθσ με τισ
δικζσ τουσ εμπειρίεσ, τα δικά τουσ δεδομζνα, ηθτοφμενα, προβλιματα κ.λπ.

2. Ρ πολιτιςτικόσ πλοφτοσ τθσ Ελλάδασ
Είναι γνωςτό πωσ ςτθ χϊρα μασ υπάρχει ζνασ απίςτευτοσ πλοφτοσ μφκων,
παραμυκιϊν, ιςτορικϊν ανεκδότων και χαρακτθριςτικϊν ιςτορικϊν γεγονότων που
μποροφν μζςω αφθγιςεων να ενςωματωκοφν ςτθ εκπαιδευτικι διαδικαςία και να
τθν διευκολφνουν. Ζνα μζροσ τουσ ζχει ιδθ ςυμπεριλθφκεί ςτα αναλυτικά
προγράμματα, για παράδειγμα θ μυκολογία ςτθ γϋ δθμοτικοφ και τα ομθρικά ζπθ ςτισ
πρϊτεσ τάξεισ του γυμναςίου. Ζνα άλλο μζροσ χρθςιμοποιείται από τουσ
εκπαιδευτικοφσ με ςυςτθματικό τρόπο ςε τζτοιο βακμό που υπάρχει πλικοσ
υποςτθρικτικοφ υλικοφ, ακόμα και μζςα ςτα ςχολικά βιβλία. Για παράδειγμα ςτα
μακθματικά, τα ςχολικά βιβλία ζχουν αρκετά ιςτορικά ςθμειϊματα. Ξυκλοφοροφν
περιοδικά, κυρίωσ από τθν Ελλθνικι Πακθματικι Εταιρία, με πολφ βοθκθτικά άρκρα.
Επίςθσ, γίνονται ςυχνά ςυνζδρια και θμερίδεσ με ειςθγιςεισ γενικοφ αλλά και ειδικοφ
περιεχομζνου. Ψζλοσ κυκλοφοροφν πολλά βιβλία, είτε με κακαρά επιςτθμονικό
προςανατολιςμό όπωσ το Hands on history: Αre source for teaching mathematics, είτε
εκλαϊκευμζνθσ γνϊςθσ όπωσ το Κεϊρθμα του παπαγάλου.
Χτθν ενότθτα αυτι κα αναφερκοφμε ςτθ δεφτερθ κατθγορία, δθλαδι ςτισ
αφθγιςεισ που μποροφν να προκφψουν από κάποιο υποςτθρικτικό υλικό. Κα
παρουςιάςουμε τρία παραδείγματα αφθγιςεων που μποροφν με ςχετικι ευκολία να
ενςωματωκοφν ςτθ διδαςκαλία κάποιων μακθματικϊν εννοιϊν.
2.1 Φο μθδζν ςτο ιςτορικό ςθμείωμα του ςχολικοφ βιβλίου
Τπωσ αναφζρκθκε πιο πάνω, τα ςχολικά βιβλία των μακθματικϊν ζχουν ζνα
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ςθμαντικό πλικοσ ιςτορικϊν ςθμειωμάτων που δίνουν αφορμζσ για όμορφεσ και
πολφ δθμιουργικζσ ςυηθτιςεισ με τουσ μακθτζσ. Χτο βιβλίο τθσ αϋ γυμναςίου
(Βανδουλάκθσ κ.ά., 2017) ςτθ παράγραφο 1.2 ζχει ενςωματωκεί μια πολφ ςφντομθ
αναφορά ςτθν ιςτορία του μθδενόσ. Θ ιςτορικι αναδρομι που γίνεται είναι μικρι
αλλά περιεκτικι. Υεριγράφονται οι διάφορεσ φάςεισ που ζχουν προκφψει ςτθ χριςθ
ενόσ ςυμβόλου για το “τίποτα”. Από τουσ Χουμζριουσ που άφθναν ζνα κενό διάςτθμα
για να δθλϊςουν τθν απουςία αρικμοφ, μζχρι τισ μζρεσ μασ που το μθδζν είναι από
τα δζκα ιςότιμα ψθφία του Λνδοαραβικοφ κεςιακοφ ςυςτιματοσ.
Ζτςι, δίνεται μια ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να καταλάβουν ότι τα ςφμβολα που
χρθςιμοποιοφμε κακϊσ και ο τρόποσ με τον οποίο τα χρθςιμοποιοφμε είναι
αποτζλεςμα μια μακρόχρονθσ εξελικτικισ διαδικαςίασ, ςτθν οποία ςυμμετείχαν
πολλοί λαοί. Τλεσ οι αναφορζσ μποροφν εφκολα να εμπλουτιςτοφν από άλλεσ πθγζσ,
όπωσ γίνεται με τον ςφνδεςμο ςτο εμπλουτιςμζνο θλεκτρονικό βιβλίο
(http://digitalschool.minedu.gov.gr/new/) που αναφζρεται ςτον Ξλαφδιο Υτολεμαίο.
Επίςθσ μποροφν να γίνουν και επεκτάςεισ και ςε κζματα που δεν ςχετίηονται άμεςα
με τα μακθματικά, όπωσ:


Θ κετικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των διαφόρων πολιτιςμϊν. Ψζτοιεσ
αλλθλεπιδράςεισ προάγουν, πζρα από τθν γνϊςθ και τθν επιςτιμθ, μια
βακφτερθ αλλθλοκατανόθςθ κι ζναν αλλθλοςεβαςμό. Χτο παρελκόν τα
ιςλαμικά ζκνθ είχαν μια τεράςτια ςυμβολι προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Ψο
γεγονόσ αυτό είναι ςίγουρα αφορμι για προβλθματιςμό για όςα ςυμβαίνουν
ςτισ μζρεσ μασ.



Θ ετυμολογία των λζξεων μθδζν και ουδζν. Σι δφο λζξεισ ζχουν παρόμοια
ετυμολογία, δθλϊνουν και οι δφο τθν ανυπαρξία ζςτω κι ενόσ. Υζρα όμωσ
από τθν ετυμολογία μποροφμε να αναφερκοφμε και ςτο ςφμβολο, αφοφ
φαίνεται πωσ το ςφμβολο 0 προζκυψε από το πρϊτο γράμμα τθσ λζξθσ
“ουδζν”. Επίςθσ, με αφορμι αυτά, μποροφν να γίνουν και άλλεσ ςυηθτιςεισ
ςχετικά με τα αρικμθτικά ςφμβολα ςτθν αρχαιότθτα και ςιμερα.



Χτο γυμνάςιο, ίςωσ ο ςθμαντικότεροσ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ είναι να
βοθκιςει τον μακθτι ςτθ μετάβαςθ του προσ μια πιο ϊριμθ κατάςταςθ. Τςο
και αν είναι παράδοξο το μθδζν ζχει πολλά να προςφζρει μζςα από γνωμικά
τθσ αρχαιότθτασ όπωσ: μθδζν άγαν, βίᾳ μθδὲν πράττειν, Μθδζνα φίλον ποιοῦ
κ.ά.

2.2 Από τθν ιςτορία των άρρθτων αρικμϊν, ο Κπαςςοσ
Ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά κζματα που μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να
αφθγθκεί μζςα ςτθν τάξθ είναι θ ανακάλυψθ των άρρθτων αρικμϊν, που αποδίδεται
ςτον Μππαςο τον Πεταποντινό. Ωπάρχουν διάφορεσ εκδοχζσ για το τι ακολοφκθςε
μετά τθν ανακάλυψθ των άρρθτων από τον Μππαςο. Θ μια εκδοχι αναφζρει πωσ οι
Υυκαγόρειοι τον απζβαλαν από τθν αδελφότθτα τουσ και μάλιςτα του ζφτιαξαν
ταφικό μνθμείο ςαν να ιταν νεκρόσ. Πια άλλθ εκδοχι αναφζρει πωσ τον ζπνιξαν κατά
τθ διάρκεια ενόσ ταξιδιοφ επειδι θ ανακάλυψι του ιταν αντίκετθ με τισ διδαςκαλίεσ
τουσ. Ψζλοσ υπάρχει και θ εκδοχι πωσ οι κεοί τον τιμϊρθςαν με πνιγμό, για τθν
αςζβεια του να αποκαλφψει τθν αλικεια αυτι.
Σ εκπαιδευτικόσ διθγϊντασ τισ διαφορετικζσ αυτζσ εκδοχζσ μπορεί να κεντρίςει
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το ενδιαφζρον των μακθτϊν ςε πολλά κζματα. Περικά χαρακτθριςτικά είναι τα εξισ:


Ξακθματικά : Ψι είναι οι ρθτοί αρικμοί και τι είναι οι άρρθτοι. Θ δεκαδικι
αναπαράςταςθ ςε αντιδιαςτολι με τθν γεωμετρικι αναπαράςταςθ (κζςθ
πάνω ςτον άξονα) τθσ τετραγωνικισ ρίηασ του δφο 𝟐 .



Ιςτορικά : Υοιοσ ιταν ο Υυκαγόρασ και ο Μππαςοσ. Υοιοι ιταν οι Υυκαγόρειοι,
τι πίςτευαν και τι δίδαςκαν. Υωσ ζφταςαν από τθ Χάμο μζχρι τθν Ξάτω Λταλία.



Θκικά - Φιλοςοφικά : Για τον όρκο ςιωπισ των Υυκαγορείων. Για τθν τιμωρία
του Μππαςου είτε από τουσ Κεοφσ είτε από τουσ ςυντρόφουσ του. Για το
παράδοξο που προκφπτει ςτθν αφιγθςθ, αφοφ ο Υυκαγόρασ και οι
Υυκαγόρειοι ιταν κατά γενικι ομολογία ενάρετοι άνκρωποι, ενϊ ςε μια από
τισ εκδοχζσ τθσ ιςτορίασ φζρονται να φονεφουν τον Μππαςο.

2.3 Θ ζννοια τθσ δφναμθσ ςτα μακθματικά, μζςα από τθν λαϊκι παράδοςθ
Χτθν γϋ γυμναςίου το βιβλίο ξεκινάει με μια επανάλθψθ εννοιϊν που τα παιδιά
διδάςκονται ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ. Σι δυνάμεισ είναι μζςα ςε αυτιν τθν
επανάλθψθ. Χυνικωσ οι κακθγθτζσ ρίχνουν το βάροσ ςτισ ιδιότθτεσ των δυνάμεων.
Αυτό είναι απολφτωσ δικαιολογθμζνο αφοφ κα χρειαςτοφν πολλζσ φορζσ ςτθν φλθ
που ακολουκεί. Τμωσ θ Ξρθτικι λαϊκι ιςτορία του «Ρολυροβικά» (Υικαροφλιου,
2006) μπορεί να φανεί χριςιμθ ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ τθσ ίδιασ τθσ δφναμθσ και
τθσ “ταχφτθτασ” με τθν οποία αυξάνονται οι αρικμοί όταν αυξάνεται ο εκκζτθσ.
Ψο παραμφκι αναφζρεται ςε ζναν φτωχό νεαρό που ιταν ορφανόσ και ηοφςε με
τθν μθτζρα του. Πια μζρα βρικε ςτο δρόμο ζνα ρεβίκι και θ μάνα του τον
ςυμβοφλεψε να το φυτζψουνε. Ψο ρεβίκι αυτό ζκανε μια ρεβικιά που είχε πάνω
είκοςι με τριάντα ρεβίκια. Χτθ ςυνζχεια, πάλι μετά από προτροπι τθσ μθτζρασ του,
φφτεψε τα ρεβίκια αυτά και οι ρεβικιζσ ζκαναν ακόμα περιςςότερα, τα οποία
ξαναφφτευε μζχρι που ζγιναν περίπου διακόςιεσ οκάδεσ. Ψότε ο νεαρόσ πιγε ςτον
βαςιλιά για να βρει αποκικθ για τα ρεβίκια που είχε αποκτιςει. Πετά από κάποιεσ
μικρζσ περιπζτειεσ κι ζνα μικρό ψεματάκι ο βαςιλιάσ τον ζκανε γαμπρό του, αφοφ και
θ πριγκιποποφλα τον είχε ςυμπακιςει. Τταν το ηευγάρι φτάνει ςτο φτωχικό του
νεαροφ, θ πριγκίπιςςα απογοθτεφεται αλλά είναι αποφαςιςμζνθ να μείνει δίπλα ςτο
νεαρό που αγαπάει. Ψελικά, θ εξυπνάδα τθσ, θ τόλμθ τθσ και το κάρροσ τθσ τουσ
οδθγεί μζςα από μια τελευταία περιπζτεια ςτθν ευτυχία.
Σ εκπαιδευτικόσ μπορεί λζγοντασ τθν ιςτορία να κζςει μια ερϊτθςθ
υπολογιςμοφ κάνοντασ μερικά ςτοιχεία τθσ ιςτορίασ πιο ςυγκεκριμζνα. Για
παράδειγμα αν κάκε ρεβικιά κάνει ακριβϊσ τριάντα ρεβίκια που το κακζνα ηυγίηει
μιςό γραμμάριο, πόςεσ φορζσ φφτεψε ο πρωταγωνιςτισ τα ρεβίκια μζχρι να
ξεπεράςουν ςε βάροσ τισ διακόςιεσ οκάδεσ, περίπου διακόςια εξιντα κιλά; Χτθ
ςυνζχεια μπορεί να ρωτιςει πόςεσ ακόμα φορζσ κα τα ξαναφυτζψουν για να
ξεπεράςουν τα χίλια κιλά;
Υαράλλθλα, με το λαϊκό αυτό παραμφκι από τισ Παργαρίτεσ Φεκφμνου, δίνεται
θ ευκαιρία να ςυηθτθκοφν και άλλα πράγματα όπωσ:


Θ πολιτιςτικι επιρροι από τουσ ανατολικοφσ λαοφσ μζςα από τισ παλιζσ
μονάδεσ μζτρθςθσ οκάδεσ και δράμια.



Ψθν τοπικι ιςτορία και τθν οικιακι οικονομία παλαιότερων εποχϊν. Πζςα από
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το παραμφκι φαίνεται θ αξία που είχε θ οικογενειακι παραγωγι αλλά και τα
ρεβίκια ι τα όςπρια γενικότερα πριν μερικζσ γενεζσ.


Ψζλοσ μποροφν να αναπτυχκοφν ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν γενικότερθ
ςτάςθ που υιοκετιςουμε ςτθ ηωι μασ όπωσ είναι θ υπομονι, θ επιμονι, θ
αγωνιςτικότθτα, θ αντοχι, ο πλοφτοσ, θ φτϊχεια, θ τφχθ, θ ευτυχία κ.ά.

3. Αφορμζσ για ςυηιτθςθ και περαιτζρω διερεφνθςθ (αντί επιλόγου)
Ξλείνοντασ, είναι απαραίτθτο να ςτακοφμε με μια κριτικι διάκεςθ ςε όςα
αναφζρκθκαν παραπάνω. Σ κυριότεροσ λόγοσ που επιβάλει μια τζτοια ςτάςθ είναι
πωσ θ ίδια θ εκπαίδευςθ ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ των
μελϊν τθσ κοινωνίασ, οπότε κα πρζπει να είμαςτε πιςτοί ςε αυτι τθ βαςικι αρχι. Χε
καμία περίπτωςθ δεν είναι ο ςκοπόσ μασ θ αυτοαναίρεςθ, αλλά θ βελτίωςθ. Θ
βελτιςτοποίθςθ οποιαςδιποτε ιδζασ, μεκοδολογίασ ι τεχνικισ ςτθρίηεται ςτθν
ικανότθτα μασ να βρίςκουμε τισ ατζλειεσ και να τισ διορκϊνουμε. Ανακεφαλαιϊνουμε
λοιπόν τα βαςικά ςθμεία παρουςιάηοντασ ςυγχρόνωσ τισ δυςκολίεσ που μποροφν να
προκφψουν.


Θ αφιγθςθ ιςτοριϊν ζχει αρκετά διδακτικά αλλά πρωτίςτωσ παιδαγωγικά
πλεονεκτιματα. Φαίνεται πωσ χρειάηεται γενικότερθ παιδεία, αρκετι μελζτθ
και δουλειά ωσ προσ τθν επιλογι των κατάλλθλων αφθγιςεων και ίςωσ
κάποιο επικοινωνιακό ταλζντο.



Χε καμία περίπτωςθ θ εργαςία αυτι δεν ζχει καλφψει όλα τα πλεονεκτιματα ι
τα μειονεκτιματα ι τισ δυςκολίεσ τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ που
παρουςιάςτθκε. Σι λίςτεσ που παρουςιάςαμε δεν καλφπτουν όλα τα
ηθτιματα. Περικά κζματα τα παραλείψαμε ςκοπίμωσ, άλλα τα παρουςιάςαμε
πολφ ςυνοπτικά και ςίγουρα υπάρχουν και μερικά που δεν παρουςιάςτθκαν
λόγω άγνοιασ.



Θ επιλογι τθσ Ελλθνικισ πολιτιςτικισ παράδοςθσ ωσ ςθμείο αναφοράσ και των
μακθματικϊν για τθν επιλογι των παραδειγμάτων ζγινε λόγω μεγαλφτερθσ
εξοικείωςθσ και ςυνεπϊσ μεγαλφτερθσ άνεςθσ ςτθν παρουςίαςι τουσ.
Εννοείται πωσ παρόμοιεσ ιςτορίεσ υπάρχουν και ςε άλλεσ παραδόςεισ όπωσ θ
Ξινεηικι παράδοςθ, οι Αγγλοςαξονικζσ παραδόςεισ ακόμα και εκείνεσ των
Λνδιάνων τθσ Αμερικισ. Μςωσ για τθν κοινωνία όπωσ διαμορφϊνεται αυτι τθν
εποχι, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να πετφχει περιςςότερα πράγματα με μια
επιλογι ιςτοριϊν από διάφορεσ παραδόςεισ.

Ψζλοσ, το ςχολείο και γενικά το εκπαιδευτικό ςφςτθμα πρζπει με κάκε τρόπο να
αποφεφγει να ςυμπεριφζρεται ωσ Υροκροφςτθσ. Τπωσ ο κάκε μακθτισ ζχει
διαφορετικά ταλζντα και διαφορετικζσ ανάγκεσ, το ίδιο ςυμβαίνει και με κάκε
εκπαιδευτικό. Τπωσ λοιπόν κα πρζπει να δίνονται ςτουσ μακθτζσ οι ευκαιρίεσ να
αναπτφςςουν τα ταλζντα τουσ, ζτςι κα πρζπει και κάκε εκπαιδευτικόσ να μπορεί να
κάνει τθ δουλειά του με τον τρόπο που εκείνοσ κεωρεί καταλλθλότερο, είτε αυτό
γίνεται με πιο παραδοςιακζσ μεκόδουσ είτε γίνεται με πιο ςφγχρονεσ. Υάντα όμωσ
υπό τθν διακριτικι εποπτεία αρμόδιων οργάνων, ϊςτε να αποφεφγονται οι
υπερβολζσ και οι αυκαιρεςίεσ και γενικά να προκφπτει το καλφτερο δυνατό
αποτζλεςμα.
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Θαρρϊ πεινϊ, μα εγϊ διψϊ: Ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
το περιβάλλον και τθν ιςτορία ςτθν πόλθ του Θρακλείου
Μαλλιαράκθ τζλλα,
Μουςειοπαιδαγωγόσ

Περίλθψθ
Με αφορμι τισ δεξαμενζσ και τισ κρινεσ του Θρακλείου, διαρκρϊνεται ζνα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ςτόχο τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και τθ
γνωριμία με τθν ιςτορία τθσ πόλθσ για παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ
θλικίασ. Ζχοντασ ςαν βάςθ το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν και με οδθγό τισ
ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ, προςεγγίηουμε τθ μελζτθ ενόσ διακεματικοφ
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, αναλφοντασ τθ διαδικαςία από τθν αρχικι ςφλλθψθ ωσ
το ςχεδιαςμό ςυγκεκριμζνων δραςτθριοτιτων.
Νζξεισ κλειδιά: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περιβάλλον, ιςτορία

1. Ειςαγωγι: Θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με τθν πολιτιςτικι
αγωγι και τθν ιςτορία.
Ψο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «καρρϊ πεινϊ, μα εγϊ διψϊ» αποτελεί μια
απόπειρα ςυνζνωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ με τθν τοπικι ιςτορία.
Δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο μιασ ςειράσ παιδαγωγικϊν περιπάτων ςτο ιςτορικό
κζντρο του Θρακλείου.
Θ επιλογι του υδάτινου ςτοιχείου ωσ κεντρικό κζμα ενόσ εκπαιδευτικοφ
περιπάτου κακορίςτθκε από πολλοφσ, διαφορετικοφσ παράγοντεσ. Αρχικά, τα
οικολογικά ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν (υπερ)κατανάλωςθ νεροφ ςε παγκόςμια
κλίμακα ζχουν αποκτιςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα, ιδίωσ ςτον 21 ο αιϊνα (Ponting, 2011,
375). Ψο κζμα του νεροφ επανζρχεται ςτισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ ωσ
μια βαςικι κεματικι για τθν προςχολικι και πρϊτθ ςχολικι θλικία. (Ποντεςςόρι,
1978˙ ΔΕΥΥΧ-ΑΥΧ Ρθπιαγωγείου, 2003˙ Δθμοποφλου κ.α., χ.χ.)
Υαράλλθλα κεωρικθκε ςκόπιμο να εξεταςτεί το κζμα του κφκλου του νεροφ και
τθσ υδροδότθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ιςτορία. Ψόςο ςτο νθπιαγωγείο, όςο και ςε
όλο το δθμοτικό προβλζπεται ο ςυςχετιςμόσ του μακιματοσ τθσ μελζτθσ
περιβάλλοντοσ και τθσ ιςτορίασ με τθν τοπικι ιςτορία. Ζνασ εκπαιδευτικόσ περίπατοσ
αποτελεί, ίςωσ, τον καλφτερο τρόπο εξερεφνθςθσ τθσ τοπικισ ιςτορίασ. (Δθμοποφλου,
Ππαμπίλα, Φραντηι, Χατηθμιχαιλ, 2003)
Πε τον όρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα νοείται θ οργανωμζνθ επίςκεψθ ςε
μνθμείο, μουςείο ι πολιτιςτικό φορζα. Αποτελείται από ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων
με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, κεματικι, μεκοδολογία και αναμζνει ςυγκεκριμζνα
αποτελζςματα. Ψα ςφγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι αποτζλεςμα
διεπιςτθμονικοφ ςχεδιαςμοφ και ςτθρίηονται ςε μεκόδουσ ενεργθτικισ μάκθςθσ και
οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ (Hooper-Greenhill, 1999).
Χτόχοσ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για παιδιά είναι θ δθμιουργία ενόσ
περιβάλλοντοσ που να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ,
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ενκαρρφνοντασ τον πειραματιςμό, τθν ανακάλυψθ και τθν ζρευνα. Ψα εκπαιδευτικά
προγράμματα ακόμα κι όταν ςυνδζονται με τθ ςχολικι φλθ δεν ζχουν τθ δζςμευςθ
που προκφπτει από τα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν και δεν είναι απαραίτθτο να
πιςτοποιιςουν τθν κατάκτθςθ ςυγκεκριμζνθσ γνϊςθσ ςτο τζλοσ τθσ επίςκεψθσ (Hein,
1998).
Σ ςχεδιαςμόσ του ςυγκεκριμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ βαςίςτθκε κατά
κφριο λόγο ςτισ παιδαγωγικζσ κεωρίεσ του κονςτρουκτιβιςμοφ και τθσ πολλαπλισ
νοθμοςφνθσ. Ψο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ
για το περιβάλλον και τθν αειφορία υπό τθν ζννοια τθσ υποςτιριξθσ μιασ ολιςτικισ
προςζγγιςθσ τθσ μάκθςθσ. Ψο ηιτθμα τθσ οικολογίασ και τθσ προςταςίασ των φυςικϊν
πόρων γίνεται κατανοθτό ωσ ςυνδεδεμζνο άρρθκτα με το κοινωνικό, οικονομικό,
ιςτορικό πλαίςιο (Φλογαΐτθ, 2006).
Χφμφωνα με τθν κονςτρουκτιβιςτικι κεωρία, θ γνϊςθ διαμορφϊνεται κατά τθ
διάρκεια τθσ μάκθςθσ από το ίδιο το άτομο, ςτο μυαλό του και για τον εαυτό του. Θ
γνϊςθ δε κεωρείται μια και μοναδικι αλικεια που υπάρχει ανεξάρτθτα από το
άτομο, αλλά είναι ιςτορικά, κοινωνικά και προςωπικά προςδιοριςμζνθ. Θ μάκθςθ
αντιμετωπίηεται ωσ μια ενεργθτικι διαδικαςία διαμόρφωςθσ νοθμάτων, θ οποία
πραγματοποιείται μζςα από τθν αλλθλεπίδραςθ του ατόμου με το περιβάλλον. Θ
γνϊςθ αποκτάται μζςα από τθν εμπειρία και τισ αιςκιςεισ (Brooks & Brooks, 1999˙
Hein, 1996).
Θ ανάπτυξθ τθσ κεωρίασ του κονςτρουκτιβιςμοφ αποδίδεται ςτον ελβετό
ψυχολόγο, Jean Piaget. Χθμαντικά ςτοιχεία ςυμπλιρωςε ο ρϊςοσ ψυχολόγοσ, Lev
Vygotsky, υποςτθρικτισ του κοινωνικοφ κονςτρουκτιβιςμοφ (Υιαηζ, 2001˙ Vygotsky,
1978). Σι κονςτρουκτιβιςτζσ κεωροφν ότι οι μακθτζσ οικοδομοφν νζεσ γνϊςεισ από
τισ εμπειρίεσ τουσ χρθςιμοποιϊντασ τισ διαδικαςίεσ τθσ προςαρμογισ και τθσ
αφομοίωςθσ. Πε τον όρο προςαρμογι νοείται θ διαδικαςία επαναςχεδίαςθσ τθσ
νοθτικισ αναπαράςταςθσ κάποιου για τον εξωτερικό κόςμο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να
προςαρμοςτεί ςε νζεσ εμπειρίεσ. Πε τον όρο αφομοίωςθ προςδιορίηεται θ πρόςλθψθ
και αποδοχι μίασ νζασ εμπειρίασ από ζνα άτομο δίχωσ να μεταβάλλονται οι
υπάρχουςεσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ του, αλλά αντίκετα διευρφνοντάσ τισ (ο.π.).
Θ κεωρία τθσ πολλαπλισ νοθμοςφνθσ αναπτφχκθκε από τον Howard Gardner, ο
οποίοσ πρϊτοσ υποςτιριξε τθν φπαρξθ πολλαπλϊν τρόπων ςκζψθσ και μάκθςθσ
ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ και αναγνϊριςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ νοθμοςφνθσ:
1. Γλωςςικι - λεκτικι νοθμοςφνθ: θ ικανότθτα να χειρίηεται κανείσ τον λόγο και
να αντιλαμβάνεται τα νοιματα των γραπτϊν κειμζνων.
2. Νογικό - μακθματικι νοθμοςφνθ: θ ικανότθτα κατανόθςθσ των ςχζςεων
μεταξφ των αρικμϊν και δθμιουργίασ δομθμζνων λογικϊν ςυνειρμϊν.
3. Χωροαντιλθπτικι νοθμοςφνθ: θ ικανότθτα να διαμορφϊνει κανείσ μια νοθτι
εικόνα του χϊρου και να μπορεί να κινείται άνετα μζςα ς’ αυτόν.
4. Ξουςικι νοθμοςφνθ: θ ικανότθτα κατανόθςθσ τθσ γλϊςςασ τθσ μουςικισ,
τόνοι, νότεσ, ρυκμόσ.
5. Υωματικι – κιναιςκθτικι νοθμοςφνθ: θ ικανότθτα να αναλφει κανείσ και να
λφνει προβλιματα χρθςιμοποιϊντασ ολόκλθρο το ςϊμα του.
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6. Διαπροςωπικι - επικοινωνιακι νοθμοςφνθ: θ ικανότθτα να καταλαβαίνει
τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ και να ςυνεργάηεται ομαλά μαηί τουσ.
7. Ενδοπροςωπικι νοθμοςφνθ: θ ικανότθτα να αντιλαμβάνεται πλιρωσ τον
εαυτό του και χρθςιμοποιϊντασ τθν αντίλθψι αυτι να λειτουργεί επιτυχθμζνα ςτθ
ηωι του.
8. Φυςιοκρατικι νοθμοςφνθ: Αυτό το είδοσ νοθμοςφνθσ προςτζκθκε πιο
πρόςφατα ςτθ κεωρία του Gardner, αλλά κεωρείται ωσ θ πιο πρωτόγονθ νοθμοςφνθ
των ανκρϊπων, αφοφ ςυνδζεται με τθν ικανότθτα των προϊςτορικϊν προγόνων μασ,
να διαχωρίηουν τα βρϊςιμα από τα δθλθτθριϊδθ φυτά και να αντιλαμβάνονται το
φυςικό περιβάλλον.
Χφμφωνα με τον Gardner, θ μάκθςθ αποτελεί μια πολυδιάςτατθ διαδικαςία που
επιτυγχάνεται με τον ςυνδυαςμό διαφορετικϊν νοθτικϊν λειτουργιϊν που
ςυνυπάρχουν ςε κάκε άνκρωπο. Τλα τα είδθ κεωροφνται ιςάξια, κακϊσ κάκε
άνκρωποσ προςεγγίηει τθ γνϊςθ με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετικό ρυκμό.
(Davis and Gardner, 1999)

2. Γενικοί ςτόχοι
Ψο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “καρρϊ πεινϊ, μα εγϊ διψϊ” ςχεδιάςτθκε ζτςι,
ϊςτε να απευκφνεται ςε παιδιά προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ
(νθπιαγωγείου, Α' και Β' Δθμοτικοφ). Υζρα από τθν ςυνάφεια τθσ ςχολικισ φλθσ με τθ
κεματικι του προγράμματοσ, θ επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικιακισ ομάδασ
προκρίκθκε εξαιτίασ τθσ εξελικτικισ ςφνδεςθσ των μακθτϊν αυτϊν των τάξεων, αλλά
και τθσ κοινισ αντιμετϊπιςθσ τουσ ςε επίπεδο διδακτικισ δραςτθριότθτασ από
μζρουσ τθσ πολιτείασ (Χρυςαφίδθσ, 2005).
Σι ςτόχοι του προγράμματοσ διαμορφϊκθκαν με βάςθ τα αναλυτικά
προγράμματα ςπουδϊν για το νθπιαγωγείο και το δθμοτικό (Σδθγόσ Εφαρμογισ του
Υρογράμματοσ Χπουδϊν, “Υεριβάλλον και Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ”,
Για το Δθμοτικό, 2011), αλλά και τισ ςφγχρονεσ επιταγζσ διεκνϊν οργανιςμϊν για τθν
Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςφμφωνα με τισ οποίεσ: “Οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί
φορείσ πρζπει να προωκιςουν τισ κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ μεκόδουσ και να
αναπτφξουν καινοτόμεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ ςε περιβάλλοντα με εκπαιδευτικι
ςθμαςία. Ρρζπει επίςθσ να αναγνωρίηουν τα παραδοςιακά εκπαιδευτικά ςυςτιματα
ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ.” (Υ.Ε.ΕΞ.Υ.Ε, 1999: 13˙). Θ πρϊτθ επαφι με τθν ζννοια του
κφκλου του νεροφ είναι από τα βαςικά ςτοιχεία που αποτελοφν το ςτακερό ςθμείο
αναφοράσ του προγράμματοσ. Γφρω από τον άξονα τθσ φδρευςθσ τα παιδιά
γνωρίηουν τθν ιςτορία τθσ πόλθσ μζςα από κεντρικά μνθμεία τθσ, τα οποία
ενδεχομζνωσ «προςπερνοφν» ςτθν κακθμερινότθτα.
Υαράλλθλα επιδιϊκεται θ κατανόθςθ του τρόπου φδρευςθσ ενόσ αςτικοφ
κζντρου και το πϊσ αυτόσ άλλαξε ςτο πζραςμα του χρόνου. Υαρατθρϊντασ τθν πόλθ
και αναλφοντασ τον τρόπο υδροδότθςθσ των κρθνϊν και των οικιϊν τα παιδιά
ςυνειδθτοποιοφν τισ αλλαγζσ ςτο φυςικό και δομθμζνο περιβάλλον ωσ ςυνζπεια τθσ
τεχνολογικισ προόδου. Πζςα από τον πειραματιςμό και τθν ανακάλυψθ
αναπτφςςουν τθν κριτικι ςκζψθ, καλλιεργοφν τθν επίλυςθ προβλθμάτων με
διαφορετικοφσ τρόπουσ (Φλογαΐτθ, 2006) και ευαιςκθτοποιοφνται οικολογικά ωσ
προσ τθν διατιρθςθ ενόσ από τα πιο βαςικά αγακά, του νεροφ.
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Ψζλοσ θ δομι του προγράμματοσ με τον χωριςμό των παιδιϊν ςε επιμζρουσ
ομάδεσ ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ και τθν ςφςφιξθ των
κοινωνικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ, μζςω τθσ ανάκεςθσ
εργαςιϊν/προβλθμάτων που απαιτοφν τθν ςφμπραξθ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ για
τθν επίλυςι τουσ (Χρυςαφίδθσ, 2005).
2.1 Υφνδεςθ με τθ ςχολικι φλθ και το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν
Υζρα από τουσ γενικοφσ ςτόχουσ, το ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ζχει ςυγκεκριμζνεσ ςυνδζςεισ με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν για το
νθπιαγωγείο και το δθμοτικό.
Χυνεπϊσ, από τθν ςκοπιά του νθπιαγωγείου μζςα από τισ οριςμζνεσ
δραςτθριότθτεσ και τθ δομι του προγράμματοσ τα παιδιά ενκαρρφνονται ςτθ
διιγθςθ, αφιγθςθ, περιγραφι γεγονότων και αντικειμζνων. Επιδιϊκεται να
εκφράηουν εντυπϊςεισ, ςκζψεισ και ςυμπεράςματα. Δίνονται ευκαιρίεσ ςτα παιδιά
για να προβλθματίηονται και να ερευνοφν ποικίλεσ καταςτάςεισ, ςτθριηόμενα ςε
προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, να ερμθνεφουν ςτοιχεία του κόςμου που τα
περιβάλλει μζςα από διαδικαςίεσ παρατιρθςθσ, περιγραφισ, ςφγκριςθσ,
ταξινόμθςθσ, αντιςτοίχιςθσ και ςυμβολικισ αναπαράςταςθσ. Σ ςχεδιαςμόσ του
προγράμματοσ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ να προςεγγίηουν και να
αποςαφθνίηουν βαςικζσ χρονικζσ ζννοιεσ, να αντιλαμβάνονται τθ χρονικι ακολουκία
γεγονότων. Υαράλλθλα, αναγνωρίηουν ζννοιεσ και γεγονότα του παρελκόντοσ και του
μζλλοντοσ (Υρόγραμμα Χπουδϊν Ρθπιαγωγείου, 2011).
Χε ςχζςθ με τισ πρϊτεσ δφο τάξεισ του δθμοτικοφ επιδιϊκεται να δοκεί θ
ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να εξοικειωκοφν με τον ιδιωματικό λόγο, να εντοπίηουν ςε
κείμενο τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται και να τισ αξιοποιοφν. Πζςα από τισ
δραςτθριότθτεσ τα παιδιά αςκοφνται ςτθ μεκοδικι ςκζψθ, ςτθν παραγωγι
ςυλλογιςμϊν, ςτθν ανάλυςθ εννοιϊν, ςτθ ςφνκεςθ, ςτθ γενίκευςθ και ςτισ λογικζσ
διεργαςίεσ και αναπτφςςουν τθν ικανότθτα επίλυςθσ προβλθμάτων τθσ κακθμερινισ
ηωισ (ΔΕΥΥΧ Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, 2003˙ ΔΕΥΥΧ Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ, 2003˙
ΔΕΥΥΧ Λςτορίασ, 2003).

3. Ξεκοδολογία
Ψο διδακτικό μοντζλο που ακολουκείται ςτθν πορεία τθσ υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ αποτελεί ζναν ςυγκεραςμό τθσ διερευνθτικισ διαδικαςίασ μάκθςθσ,
τθσ ομαδοκεντρικισ και τθσ επαγωγικο-διαλογικισ διδαςκαλίασ. Χτισ πειραματικζσ
δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ οι μακθτζσ “είναι ενεργοί ςτθ δθμιουργία τθσ
γνϊςθσ, μακαίνουν τι ερωτιςεισ να κάνουν, πϊσ να κάνουν προβλζψεισ για τισ
κεωρίεσ και ποιεσ κεωρίεσ ι κανόνεσ να ελζγξουν.” (Woolf et al., 2002: 681). Σ
χωριςμόσ των παιδιϊν ςε μικρότερεσ ομάδεσ ςτοχεφει ακριβϊσ ςτθν αλλθλεπίδραςθ
και τθν ανταλλαγι εμπειριϊν ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ομάδασ ωσ εργαλείο
διευκόλυνςθσ τθσ γνϊςθσ. Οαμβάνοντασ υπ' οψιν και το θλικιακό επίπεδο τθσ ομάδασ
ο/θ μουςειοπαιδαγωγόσ ζχει τον ρόλο του διακριτικοφ κακοδθγθτι/ςυντονιςτι
(Πατςαγγοφρασ, 2006). Ξατά περίπτωςθ, ο/θ μουςειοπαιδαγωγόσ χρθςιμοποιεί τθν
επαγωγικό-διαλογικι μζκοδο κυρίωσ για τθν επαλικευςθ ςυμπεραςμάτων, τθν
παροχι περιςςότερων πλθροφοριϊν ςε ςχζςθ με ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ του
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προγράμματοσ ι τθν ενκάρυνςθ ςυμμετοχισ όλων των μακθτϊν ςτο πρόγραμμα
(Πατςαγγοφρασ, 2006).

4. Σεριγραφι δραςτθριοτιτων
Ψο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ζχει τθ μορφι ενόσ εκπαιδευτικοφ περιπάτου, το
κφριο μζροσ του οποίου διατρζχει τον βαςικό πεηοδρομθμζνο άξονα Βορρά-Ρότου
ςτο κζντρο του Θρακλείου, δθλαδι, τθν οδό 25θσ Αυγοφςτου. Θ επιλογι τθσ
διαδρομισ ζγινε με βαςικό κριτιριο τθν αςφάλεια και τθν άνεςθ των παιδιϊν.
4.1 Α’ ςτακμόσ: Γνωριμία (δεξαμενι Ηάνε, νεϊρια)
Αφετθρία του προγράμματοσ είναι θ ενετικι δεξαμενι Ηάνε ςτα νεϊρια του
Θρακλείου. Θ πρϊτθ δράςθ αφορά ςτθ γνωριμία τθσ ομάδασ των παιδιϊν με τθ
μουςειοπαιδαγωγό και τθ ςυμφωνία των κανόνων που κα διζπουν τον περίπατό μασ.
Σι κανόνεσ κακορίηονται από τα παιδιά, χωρίσ να επιβάλλονται από τον
ενιλικα/υπεφκυνο, ϊςτε τα ίδια τα μικρά μζλθ τθσ ομάδασ να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ
τιρθςισ τουσ. Εν ςυνεχεία θ ομάδα των παιδιϊν χωρίηεται ςε μικρότερεσ υποομάδεσ
για τθν ομαλότερθ και αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ.
Ψο μεγαλόπρεπο μνθμείο τθσ δεξαμενισ δίνει τθν αφορμι για μια ςυηιτθςθ
ςχετικά με τθν ςυλλογι των όμβριων υδάτων ςε μια πόλθ και τθ ςθμαςία τθσ, κυρίωσ
ςε περαςμζνεσ εποχζσ. Πζςα από ζνα απλό πείραμα ςυλλογισ και ρίψθσ νεροφ, οι
μικροί περιπατθτζσ αναπαριςτοφν βιωματικά τον κφκλο του νεροφ.
Θ αφόρμθςθ για τθ δεφτερθ δραςτθριότθτα είναι ζνα παραδοςιακό τραγοφδι,
γνωςτό ςτα περιςςότερα παιδιά (Ζνα νερό κυρά Βαγγελιϊ). Αναλφοντασ τουσ ςτίχουσ
του, τα παιδιά ςυμπεραίνουν τθ διαδρομι του νεροφ ςτθ φφςθ. Χτθ ςυνζχεια
καλοφνται με απλά υλικά να ςυνεργαςτοφν και να τοποκετιςουν τα ςϊματά τουσ
ςτθν κατάλλθλθ κζςθ, ϊςτε να φτιάξουν ζναν αγωγό - κανάλι, το οποίο κα μεταφζρει
το νερό από ζνα ψθλότερο ςε ζνα χαμθλότερο ςθμείο με τισ ελάχιςτεσ δυνατζσ
διαρροζσ.
Δεδομζνου ότι οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ προζρχονται από ςχολεία του
Θρακλείου, μιασ πόλθσ που ταλανίηεται από τθν κακοδιαχείριςθ του νεροφ
(Χπανάκθσ, 1981), κεωρείται εξαιρετικισ ςθμαςίασ να ςυνειδθτοποιιςουν οι
αυριανοί πολίτεσ τισ αιτίεσ απϊλειασ πόςιμου φδατοσ ςτο δίκτυο τθσ πόλθσ.
4.2 Β’ ςτακμόσ: Θ κρινθ Sagredo (Νότηια)
Υερνϊντασ μζςα από τα ενετικά νεϊρια θ ομάδα κατευκφνεται ςτο βορειότερο
άκρο τθσ οδοφ 25θσ Αυγοφςτου. Ανθφορίηοντασ προσ τα περίφθμα «Οιοντάρια»,
ςταματάμε ςε μια άλλθ, λιγότερο γνωςτι κρινθ, τθν κρινθ Sagredo. Χε αυτι τθ
δεφτερθ ςτάςθ θ ομάδα ξεκινάει τθν ανάλυςι τθσ με μια γλωςςολογικι προςζγγιςθ.
Χχολιάηοντασ το όνομα τθσ κρινθσ, αναφερόμαςτε ςτθν ενετοκρατία ςτθν Ξριτθ και
μιλάμε για τθν πολυπολιτιςμικότθτα του νθςιοφ. Ψα παιδιά ενκαρρφνονται ςτθ
ςυνζχεια να παρατθριςουν το ςχιμα τθσ κρινθσ και τθν αρχιτεκτονικι τθσ.
Υειραματιηόμενα με γνωςτά ςε αυτά παιχνίδια, καταγράφουν τα ςυμπεράςματά τουσ
ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κρινθσ, ςε ςχζςθ με το
αρχιτεκτονικό τθσ ςχιμα.
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4.3 Γ’ ςτακμόσ: Θ κρινθ Ξοροηίνι (Νιοντάρια)
Θ ζρευνα κα ςυνεχιςτεί ςτθν επόμενθ ςτάςθ μασ, ςτθν κρινθ Ποροηίνι. Εδϊ οι
μικροί μακθτζσ και μακιτριεσ ςυγκρίνουν τα ςυμπεράςματά τουσ για τισ δφο κρινεσ.
Αφοφ καταγράψουν τα αποτελζςματά τουσ, διαβάηουν με τθ μουςειοπαιδαγωγό ζνα
απόςπαςμα από επιςτολι Ενετοφ αξιωματικοφ, το οποίο και επιβεβαιϊνει τθν ζρευνα
των μακθτϊν. Ακολοφκωσ, καλοφνται να χρθςιμοποιιςουν τθ δθμιουργικι φανταςία
τουσ και ςυνεργαηόμενα μεταξφ τουσ να καταςκευάςουν μια γζφυρα από κακθμερινά
υλικά και παιχνίδια, για να αναπαραςτιςουν τθν υδατογζφυρα ςτα νότια του
Θρακλείου, θ οποία πραγματικά φδρευε τθν κρινθ Ποροηίνι ςτο παρελκόν.
4.4 Δ’ ςτακμόσ: Μρινθ Ξπζμπο - Φοφρκικο ςεμπίλ (Σλατεία Μορνάρου)
Σ περίπατοσ ςυνεχίηεται προσ Ρότο, όπου καταλιγει ςτθν πλατεία Ξορνάρου.
Εκεί βρίςκεται θ κρινθ Ππζμπο και το τουρκικό Χεμπίλ του Χατηι Λμπραιμ Αγά. Πε
αφορμι ζνα άλλο είδοσ δθμόςιασ κρινθσ αυτι τθ φορά, αναφερόμαςτε ςτθν
οκωμανικι περίοδο του Θρακλείου και ςτθ ςθμαςία των φιλανκρωπικϊν ζργων για
τθ μουςουλμανικι κρθςκεία.
Θ τελευταία δραςτθριότθτα επικεντρϊνεται ςτθν ενκάρρυνςθ τθσ οικολογικισ
ευαιςκθςίασ ςτθν κακθμερινότθτα των παιδιϊν. Χρθςιμοποιϊντασ και πάλι τον
πειραματιςμό και το παιχνίδι, τα παιδιά κατανοοφν βιωματικά το πωσ μποροφν να
ςυμβάλλουν ςτθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ κατανάλωςθσ του νεροφ ςτο ςπίτι, μζςα από
τισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ.

5. Αξιολόγθςθ
Θ διαδικαςία τθσ ςυςτθματικισ αξιολόγθςθσ είναι πολφ ςθμαντικι για τθν
οργάνωςθ των ςφγχρονων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Θ μελζτθ των
αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ καταλιγει ςε ςθμαντικά ςυμπεράςματα και παράγει
πολφτιμθ γνϊςθ (Borum, 2000). Σι μουςειοπαιδαγωγοί, αναλφοντασ τα δεδομζνα τθσ
ζρευνασ κοινοφ, μποροφν τεκμθριωμζνα να αποφαςίςουν τι κα μείνει ςτακερό και τι
κα αλλάξει, τι λειτουργεί ςωςτά και τι χρειάηεται βελτίωςθ (Borum, 2000).
5.1 Φα είδθ τθσ αξιολόγθςθσ
Θ αξιολόγθςθ είναι δυνατόν να διακρικεί ςε διαφορετικά ςτάδια ςε ςχζςθ με το
χρόνο κατά τον οποίο διενεργείται (Borum, 2000).
Θ προκαταρκτικι αξιολόγθςθ αναφζρεται ςτθν αξιολόγθςθ που διενεργείται
πριν από το ςχεδιαςμό μιασ δραςτθριότθτασ του μουςείου, όταν ςυνικωσ μια ιδζα
βρίςκεται ακόμα ςτο ςτάδιο τθσ αρχικισ ςφλλθψθσ. Π’ αυτόν τον τρόπο μπορεί
κανείσ να επιβεβαιϊςει τισ υποκζςεισ του ςχετικά με το τι ηθτάει ι τι ενδιαφζρει τουσ
ανκρϊπουσ. Θ προκαταρκτικι αξιολόγθςθ περιλαμβάνει:


Ψθ διαδικαςία του διαλόγου με το κοινό ςχετικά με τισ προςδοκίεσ του
για τα αποτελζςματα ενόσ προγράμματοσ και τισ ανάγκεσ του.

•

Ψα ιδθ υπάρχοντα δεδομζνα/ςτοιχεία που μποροφν αν παρζχουν
πλθροφορίεσ ςχετικά με το κοινό ςτο οποίο ςτοχεφει ζνα πρόγραμμα.

•

Ζρευνα που διεξάγεται ειδικά για το πρόγραμμα προκειμζνου να
εκτιμθκοφν οι ανάγκεσ, τα ενδιαφζροντα και οι γνϊςεισ του κοινοφ.
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Θ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ διενεργείται κατά τθ διάρκεια του ςχεδιαςμοφ τθσ
ζκκεςθσ ι του προγράμματοσ. Τταν πια μια δραςτθριότθτα αρχίηει να παίρνει
ςυγκεκριμζνθ μορφι μποροφν οι υπεφκυνοι του μουςείου να τθν αναπτφξουν ακόμα
περιςςότερο και να τθ βελτιϊςουν. Θ αξιολόγθςθ αυτι περιλαμβάνει διαφορετικζσ
μεκόδουσ όπωσ ςυναντιςεισ του προςωπικοφ για τθν επίβλεψθ και εκτίμθςθ τθσ
προόδου ενόσ προγράμματοσ.
Θ ςυνολικι αξιολόγθςθ ελζγχει τθν επίδραςθ και τον αντίκτυπο τθσ ζκκεςθσ
όταν αυτι ζχει πια ολοκλθρωκεί και ανοίξει ςτο κοινό. Συςιαςτικά με τθ ςυνολικι
αξιολόγθςθ μετράμε τθν «επιτυχία» μιασ δραςτθριότθτασ (Σικονόμου, 2003).
5.2 Ξεκοδολογία αξιολόγθςθσ
Χτο πλαίςιο τθσ προκαταρκτικισ αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου
προγράμματοσ, λιφκθκαν υπ' όψιν τα ςυμπεράςματα τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ “Ψο Πεγάλο Ξάςτρο”. Πζςα από τισ θμιδομθμζνεσ
ςυνεντεφξεισ με εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ προζκυψε θ κεματικι του
προγράμματοσ και θ δομι των δραςτθριοτιτων που βαςίηεται ςε πειραματιςμό με
αντικείμενα γνωςτά ςτα παιδιά. Τταν το περιεχόμενο και οι δραςτθριότθτεσ του
προγράμματοσ είχαν διαμορφωκεί ςε ςθμαντικό βακμό, χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ
τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ςε ομάδα παιδιϊν για τθν βελτίωςθ και τον τελικό
κακοριςμό τθσ μορφισ του. Χτο τελικό ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ χρθςιμοποιείται
κυρίωσ θ μζκοδοσ τθσ παρατιρθςθσ από τθν πλευρά του/τθσ μουςειοπαιδαγωγοφ ςε
όλθ τθν πορεία του περιπάτου. Χτο τζλοσ τθσ βόλτασ, θ μουςειοπαιδαγωγόσ ζχει τθν
ευκαιρία να ςυηθτιςει με παιδιά και εκπαιδευτικοφσ/γονείσ για τα κετικά και τα
αρνθτικά ςθμεία του προγράμματοσ. Πζςα από αυτζσ τισ διαδικαςίεσ το πρόγραμμα
εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ και αναπροςαρμόηεται για να εξυπθρετεί με τον καλφτερο
τρόπο τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα τθσ εκάςτοτε ομάδασ.

6. Υυμπεράςματα
Σ ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ αποτελεί μια
ςφνκετθ διαδικαςία, κατά τθν οποία ο/θ μουςιεοπαιδαγωγόσ οφείλει να λάβει υπ'
όψιν του τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ κεωρίεσ, τισ κεματικζσ των αναλυτικϊν
προγραμμάτων ςπουδϊν και τισ ανάγκεσ τθσ κάκε θλικιακισ ομάδασ προκειμζνου να
μεταςχθματίςει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςε δραςτθριότθτεσ που να ζχουν νόθμα για
τουσ ςυμμετζχοντεσ (Jensen, 1999˙ Falk & Dierking, 2000). Ψο πρόγραμμα “ καρρϊ
πεινϊ, μα εγϊ διψϊ” φιλοδοξεί να αποτελεί μια προςπάκεια προσ αυτι τθν
κατεφκυνςθ. Χε επόμενο ςτάδιο κα ιταν χριςιμο και ενδιαφζρον να διερευνθκεί θ
υλοποίθςθ παρόμοιων προγραμμάτων περιβαλλοντικισ και πολιτιςτικισ εκπαίδευςθσ
ςε άλλα μνθμεία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, αλλά και θ προςαρμογι του ςυγκεκριμζνου
προγράμματοσ ςε διαφορετικζσ θλικιακζσ ομάδεσ.
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Σαράρτθμα – Φωτογραφικό Χλικό

1. Υείραμα ςτθν Δεξαμενι Ηάνε

2. Ξαταγράφοντασ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτθν κρινθ Sagredo
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3.Ερευνϊντασ τθ «φζρουςα ικανότθτα» τθσ Ξρινθσ Ποροηίνι
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Θ Μριτθ ςτον 20ο αιϊνα: εκπαιδευτικά προγράμματα
λαογραφικοφ ενδιαφζροντοσ εντόσ και εκτόσ Ξουςείου
Μαρινάκθ Μαρίνα τζλλα

Περίλθψθ
Θ εργαςία αναφζρεται ςτθ χριςθ τθσ λαογραφίασ ωσ εκπαιδευτικοφ εργαλείου.
Συγκεκριμζνα γίνεται αναφορά ςε εκπαιδευτικά προγράμματα που ςχεδιάςτθκαν και
υλοποιοφνται με αντικείμενο τθ λαογραφία τθσ Κριτθσ κατά τον 20ο αιϊνα, εντόσ ι
εκτόσ μουςειακοφ χϊρου. Αυτά αφοροφν ςτθν κακθμερινι ηωι των Κρθτϊν και τισ
ςυνικειεσ τουσ, ςε κάποια από τα επαγγζλματα που ακολουκοφςαν, αλλά και ςε
ςυνικειεσ και ζκιμα που είχαν κατά τισ μεγάλεσ γιορτζσ του χρόνου. Οι παιδαγωγικζσ
μζκοδοι που χρθςιμοποιικθκαν κατά το ςχεδιαςμό, απαντοφν ςε μεκόδουσ που
περιζχει θ ςφγχρονθ επιςτιμθ τθσ Μουςειοπαιδαγωγικισ.
Νζξεισ – κλειδιά: λαογραφία, Ξριτθ, εκπαιδευτικά προγράμματα

1. Ειςαγωγι
Θ ανά χείρασ εργαςία αποτελεί μζροσ ερευνθτικισ εργαςίασ για τθν ανάδειξθ,
τθν πολιτιςμικι ανάπτυξθ και διάχυςθ τθσ πολιτιςμικισ πλθροφορίασ αναφορικά με
τον τοπικό πολιτιςμό ςτθν Ξριτθ κατά τον 20ο αιϊνα. Ειδικότερα, θ εργαςία αποτελεί
γενικι πρόταςθ για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ λαογραφίασ ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο ςε
ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ςκοπό τθν τόνωςθ και τθ διατιρθςθ τθσ
πολιτιςμικισ ταυτότθτασ.
Θ εργαςία εκκινεί με ςφντομθ αναφορά ςτθν επιςτιμθ τθσ λαογραφίασ ςτθν
Ελλάδα ςυνεχίηει με αναφορά ςτθ μουςειοπαιδαγωγικι και παρουςιάςεισ
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που αφοροφν ςτθ λαογραφία τθσ Ξριτθσ κατά τον 20ο
αιϊνα, για να ολοκλθρωκεί με τθ γενικι πρόταςθ για τθ χριςθ τθσ λαογραφίασ ωσ
εκπαιδευτικό εργαλείο.

2. Ναογραφία
Θ λζξθ «λαογραφία» ςτθν Ελλάδα εμφανίηεται πρϊτθ φορά από τον Ρ.Γ. Υολίτθ
το 1884 (Υολίτθσ 1909). Σ λαογράφοσ τον 20ό αιϊνα είναι ο καταγραφζασ, και ο
ερευνθτισ των παραδόςεων, των πράξεων και των ενεργειϊν που εκδθλϊνονται και
εκφράηουν τον ψυχικό και κοινωνικό βίο του λαοφ (Υολίτθσ, 1909) κατά τθν
προβιομθχανικι εποχι. Αρχικά, οι λαογράφοι ενδιαφζρονται για τα τεκμιρια που
αφοροφν ςτον προφορικό λόγο, τα τραγοφδια, τα παραμφκια, τισ παροιμίεσ. Πετά
από αυτό, το ενδιαφζρον τουσ ςτρζφεται ςτα αντικείμενα τθσ λαϊκισ τζχνθσ, εργαςίασ
και ζκφραςθσ. Ξατά τον Οουκάτο (1978): «Λαογραφία είναι θ επιςτιμθ που
παρακολουκεί και ερμθνεφει τισ εκδθλϊςεισ τθσ ηωισ του λαοφ πνευματικζσ, ψυχικζσ
και (καλλι)τεχνικζσ, αυτζσ που αποτελοφν τον πολιτιςμό του ίδιου του λαοφ και του
ζκνουσ».
Θ μελζτθ τθσ λαϊκισ παράδοςθσ ξεκίνθςε ωσ απάντθςθ ςτο πρόβλθμα του
αγροτικοφ πλθκυςμοφ ωσ προσ το πεδίο τθσ πρακτικισ πολιτικισ. Αρχικι ζννοια
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μελζτθσ ιταν θ πολιτιςμικι ςυνζχεια. Θ λαογραφία φζρνει κοντά τα ζκνθ, αφοφ
πλθροφορεί για το πολιτιςμικό παρελκόν του ατόμου, τθσ οικογζνειασ, τθσ
κοινωνικισ ομάδασ, και παράλλθλα εξυπθρετεί τθν τοπικι και εκνικι αυτογνωςία με
διατοπικό και διεκνιςτικό ςκοπό, δεδομζνου ότι βοθκά τθ ςυγκριτικι μελζτθ εκίμων,
θκϊν, παραδόςεων και πρακτικϊν.
Δεδομζνθσ τθσ εξάρτθςθσ τθσ Ελλάδασ από τθν ευρωπαϊκι προςταςία, θ κζςθ
τθσ λαογραφίασ είχε από τθν αρχι πολιτικι ςθμαςία ωσ προσ το ςχθματιςμό μιασ
εξωτερικισ εικόνασ, αποδεκτισ (Herzfeld, 2002, ς. 25). Σι Ζλλθνεσ, χρθςιμοποιοφν τθ
λαϊκι τουσ παράδοςθ για να υποςτθρίξουν τθν εκνικι τουσ ταυτότθτα κακϊσ και τθν
πολιτιςτικι τουσ φπαρξθ ςτθν Ευρϊπθ. Σ ελλθνικόσ αρχαίοσ κόςμοσ ερευνάται ωσ
πρότυπο για τθ ςφγχρονθ παράδοςθ άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν Γι’ αυτό, οι Ζλλθνεσ
δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο αρχαιολογικό πρότυπο υποςτθρίηοντασ ότι θ
Οαογραφία είναι εγκεκριμζνθ λόγω τθσ αρχαιολογικισ τθσ φφςθσ (Herzfeld, 2002, ςς.
33-34).

3. Ξουςειοπαιδαγωγικι
Θ μουςειοπαιδαγωγικι αποτελεί επιςτθμονικό κλάδο εκπαίδευςθσ ςτο χϊρο
του μουςείου και αφορά όλεσ τισ κατθγορίεσ επιςκεπτϊν (Φιλιππουπολίτθ, 2016, ς.
27). Είναι ζνα πεδίο μελζτθσ ςτο οποίο περιλαμβάνονται παιδαγωγικζσ μζκοδοι που
ςχετίηονται με τθ μθ τυπικι εκπαίδευςθ, μουςειολογικζσ κεωρίεσ, κεωρίεσ του υλικοφ
πολιτιςμοφ και κεωρίεσ πολιτιςτικισ επικοινωνίασ και μάρκετινγκ (Ρικονάνου, 2010,
ς. 16). Θ γνϊςθ τθσ μουςειοπαιδαγωγικισ για όςουσ αναλαμβάνουν το ςχεδιαςμό
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτα μουςεία κρίνεται πολφ ςθμαντικι
(Φιλιππουπολίτθ, 2016, ς. 27).
Ψο μουςείο αποτελεί χϊρο που υποςτθρίηεται θ δια βίου μάκθςθ. Θ μάκθςθ
διακρίνεται ςτθν τυπικι, άτυπθ και μθ τυπικι (Φιλιππουπολίτθ, 2016, ς. 27). Σι
εκπαιδευτικζσ κεωρίεσ που απαντοφν ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα ενόσ μουςείου
διακρίνονται ςε κεωρίεσ γνϊςθσ και ςε κεωρίεσ μάκθςθσ. Τςον αφορά τισ κεωρίεσ
γνϊςθσ, από τθ μια υποςτθρίηουν ότι θ γνϊςθ υπάρχει εριμθν του μακθτευόμενου
και από τθν άλλθ ότι θ γνϊςθ δθμιουργείται από άτομα και ομάδεσ (Φιλιππουπολίτθ,
2016, ς. 28). Θ πρϊτθ προςζγγιςθ χαρακτθρίηεται κετικιςτικι-ρεαλιςτικι προςζγγιςθ
τθσ γνϊςθσ και οι μελετθτζσ ςθμειϊνουν πωσ πρόκειται για παραδοςιακζσ γνϊςεισ
επιςτθμολογίασ ενϊ θ δεφτερθ κονςτρουκτιβιςτικι-ιδεαλιςτικι ςτθν οποία γίνεται
λόγοσ για τθ δυνατότθτα που παρζχεται ςτον μακθτευόμενο για άρκρωςθ κριτικοφ
λόγου (Φιλιππουπολίτθ, 2016, ς. 29).
Τςον αφορά τισ κεωρίεσ μάκθςθσ, χαρακτθρίηονται είτε από πακθτικζσ είτε από
ενεργθτικζσ προςεγγίςεισ. Χτθν περίπτωςθ των πακθτικϊν προςεγγίςεων, ο
μακθτευόμενοσ δεν ζχει ενεργό, κριτικό ρόλο, αντίκετα ςωρεφει πλθροφορίεσ. Χτθν
περίπτωςθ των ενεργθτικϊν προςεγγίςεων, ο ρόλοσ των μακθτευόμενων είναι
ενεργόσ χαρακτθρίηοντασ τθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ «αναδιοργάνωςθ γνϊςεων»
(Φιλιππουπολίτθ, 2016, ς. 30).
Χτα μουςεία για τθ δθμιουργία μουςειοεκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
αξιοποιοφνται ςτοιχεία και από τουσ δφο τφπουσ εκπαιδευτικϊν προςεγγίςεων και
πολυποίκιλα παιδαγωγικά μζςα και τεχνικζσ που ςτόχο ζχουν θ επίςκεψθ ςτο
μουςείο να αποβεί μια ευχάριςτθ εμπειρία. Ψζτοιεσ είναι ο διδακτιςμόσ, ο
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ςυμπεριφοριςμόσ, κεωρία τθσ ανακάλυψθσ, ο κονςτρουκτιβιςμόσ, θ διερεφνθςθ, θ
μάκθςθ μζςω ερεκίςματοσ, θ κοινωνικογνωςτικι μάκθςθ, ο εποικοδομθτιςμόσ, θ
ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ. Επιπλζον περιλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ που
ςτθρίηονται ςτο διδακτιςμό και τθ δεικτικι μζκοδο (Υαπαϊωάννου & Χτεργιάκθ, 2013,
ς. 49 · Φιλιππουπολίτθ, 2016, ς. 31).
Θ προςζγγιςθ του διδακτιςμοφ αποτελεί τθν πιο γνωςτι ςε όλουσ μζκοδο
μάκθςθσ που πραγματοποιείται μζςω παρουςίαςθσ ι διάλεξθσ ςτθν οποία
ςυμμετζχει δάςκαλοσ και μακθτισ/εσ και αποτελεί μια πακθτικι και βραχυπρόκεςμθ
διαδικαςία για το μακθτι (Υαπαϊωάννου, 2010, ς. 24 & Black, 2010, ςς. 167-168). Χτο
επίκεντρο τθσ ςυγκεκριμζνθσ προςζγγιςθσ δεν είναι ο μακθτευόμενοσ και οι
δυνατότθτεσ του, αλλά ο δάςκαλοσ-αυκεντία και το γνωςτικό αντικείμενο
διδαςκαλίασ (Φιλιππουπολίτθ, 2016, ς. 31). Θ προςζγγιςθ του διδακτιςμοφ απαντάται
ςυχνά ςτισ μουςειακζσ εκκζςεισ, αφοφ ο δθμιουργόσ τουσ επικοινωνεί με το κοινό
αντιμετωπίηοντασ το ςαν μία ομάδα χωρίσ διαφοροποιιςεισ (Φιλιππουπολίτθ, 2016,
ς. 31).
Χυνεχίηοντασ με τισ ςυμπεριφοριςτικζσ κεωρίεσ (Χυμπεριφοριςμόσ,
Ππιχεβιοριςμόσ), αναφερόμαςτε ςτθ κεωρία τθσ Ξλαςικισ Εξαρτθμζνθσ Πάκθςθσ, θ
οποία υποςτθρίηει ότι θ μάκθςθ ςυνδζεται με το ερζκιςμα που τθν προκαλεί
(Ελλθνιάδου, Ξλεφτάκθ, & Ππαλκίηασ, 2008, ς. 10 · Υαπαϊωάννου, 2010, ς. 24).
Χαρακτθριςτικά τθσ κεωρίασ του ςυμπεριφοριςμοφ αποτελοφν θ επανάλθψθ και θ
επιβράβευςθ ςε ςωςτζσ απαντιςεισ ςτο τεςτ που τίκεται από τον εκπαιδευτι ςτουσ
μακθτευόμενουσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι και ςε αυτι τθν προςζγγιςθ δεν μελετϊνται
οι ιδιαιτερότθτεσ του κοινοφ (Φιλιππουπολίτθ, 2016, ς. 32). Άξιοσ ερευνθτισ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ κεωρίασ είναι ο Ivan Pavlov που πραγματοποίθςε πειράματα ςε ηϊα.
(Ελλθνιάδου, Ξλεφτάκθ, & Ππαλκίηασ, 2008, ς. 10).
Θ κεωρία τθσ ανακαλυπτικισ ι διερευνθτικισ μάκθςθσ, ςχετίηεται με τθ κεωρία
του εποικοδομθτιςμοφ. Ξαι ςτισ δφο κεωρίεσ ο διδαςκόμενοσ ζχει ενεργό ρόλο ςτθ
διαδικαςία τθσ μάκθςθσ δίνοντασ τροφι ςτθν περιζργεια κι αν υπάρχει διδάςκων,
ζχει απλά κακοδθγθτικό ρόλο. Πζςω αυτισ τθσ κεωρίασ, ο άνκρωποσ ανακαλφπτει
και διερευνά μόνοσ του τθ γνϊςθ (δίνοντασ ςτθν ανακάλυψθ επαγωγικό χαρακτιρα)
με τον τρόπο που επικυμεί και ταιριάηει ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του, κζτοντασ
ερωτιςεισ και επιχειρϊντασ να απαντθκοφν (Υαπαϊωάννου, 2010, ς. 26 · Black, 2010,
ς. 177 · Ρικονάνου, 2010, ςς. 82-83 · Φιλιππουπολίτθ, 2016, ς. 33). Ψα εκπαιδευτικά
προγράμματα ενόσ μουςείου που ςτθρίηονται ςε αυτό το είδοσ μάκθςθσ διακρίνονται
από διαδραςτικά εργαςτιρια, παιχνίδια κρυμμζνου κθςαυροφ και εξερεφνθςθσ που
απευκφνονται ςε ςχολικζσ ομάδεσ και οικογζνειεσ. Ψα μουςεία που απαντϊνται
ςτοιχεία ανακαλυπτικισ μάκθςθσ είναι ςυνικωσ Πουςεία Επιςτθμϊν, Πουςεία
Φυςικισ Λςτορίασ και Υαιδικά Πουςεία. Ψζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτα Πουςεία
Επιςτθμϊν εφαρμόηονται τα διαδραςτικά εκκζματα τα οποία δίνουν τισ περιςςότερεσ
φορζσ τθ δυνατότθτα τθσ επαφισ με το χζρι επιδιϊκοντασ ταυτόχρονα τα διανοθτικι
ενεργθτικότθτα του επιςκζπτθ-μακθτευόμενου (Φιλιππουπολίτθ, 2016, ς. 34).
O Gardner προτείνει τθ κεωρία μάκθςθσ και τισ πολλαπλζσ νοθμοςφνεσ
υποςτθρίηοντασ τθν φπαρξθ οκτϊ διαφορετικϊν ειδϊν νοθμοςφνθσ που κάκε
άνκρωποσ ζχει αναπτφξει άλλεσ ςε μεγαλφτερο και άλλεσ ςε μικρότερο βακμό.
Επιπλζον, ο McCarthy προτείνει είδθ μακθτευόμενων ςφμφωνα με τον τρόπο
πρόςλθψθσ και επεξεργαςίασ πλθροφοριϊν (Ρικονάνου, 2010, ςς. 81-82).
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Θ γνωςτικι προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ αφορά ςτθ γνϊςθ και τθ μνιμθ τονίηοντασ
τθ ςθμαςία των γνωςτικϊν λειτουργιϊν που διενεργοφνται μεταξφ ερεκίςματοσ και
αποτελζςματοσ (Υαπαϊωάννου, Υρόςλθψθ και προβολι του παρελκόντοσ, 2010, ς.
25). Χτο πλαίςιο τθσ γνωςτικισ προςζγγιςθσ, μπορεί να προςτεκεί θ κεωρία του
εποικοδομθτιςμοφ ι κονςτρουκτιβιςμοφ, κατά τθν οποία πρωτεφοντα ρόλο ζχει ο
διδαςκόμενοσ κι όχι θ πλθροφορία. Σ δζκτθσ τθσ πλθροφορίασ ζχει ενεργθτικό ρόλο
και προςλαμβάνει τθ γνϊςθ ςφμφωνα με τισ δικζσ του εμπειρίεσ, ανάγκεσ, αντιλιψεισ
και ιδζεσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα θ ίδια πλθροφορία να ςυνιςτά διαφορετικι
γνϊςθ για κάκε άνκρωπο και οδθγεί ςτθν αλλαγι και τθν ανάπτυξθ του και
ενδεχόμενα ςτθν επικυμία για περιςςότερθ μάκθςθ (Υαπαϊωάννου, 2010, ς. 26 ·
Black, 2010, ς. 169, 178).
Ψζλοσ, αξίηει να ςθμειωκεί θ ςθμαντικότθτα τθσ ζννοιασ του αναςτοχαςμοφ ο
οποίοσ ςυνδζεται με τθ μάκθςθ. Αποτελεί βαςικι διαδικαςία για τισ πειραματικζσ
μορφζσ μάκθςθσ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο διδαςκόμενο «να ςκεφτεί τθν εμπειρία
και να βγάλει κάποιο νόθμα από αυτι» (Black, 2010, ςς. 179-180).

3. Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ψα εκπαιδευτικά προγράμματα απευκφνονται ςε παιδιά, ι ςε ενιλικεσ.
Χυνθκζςτερεσ κατθγοριοποιιςεισ τουσ απευκφνονται ςε ςχολικζσ ομάδεσ,
οικογζνειεσ, άτομα με αναπθρία κ.ά.
Χτόχοι των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων είναι θ επίςκεψθ ςτο μουςείο να
αποτελζςει μια ευχάριςτθ εμπειρία ςυνδυάηοντασ εκπαίδευςθ και ψυχαγωγία και οι
ςυμμετζχοντεσ να εξοικειωκοφν με τθν ζννοια του μουςείου ωσ χϊρο, με τουσ
κανόνεσ ςυμπεριφοράσ που πρζπει να ακολουκοφνται μζςα ςε αυτό και το
περιεχόμενο των κεματικϊν του ενοτιτων. Ακολουκϊντασ μεκόδουσ μθ τυπικισ
εκπαίδευςθσ, παιδιά και ενιλικεσ γνωρίηουν τθν υλικι και άυλθ πολιτιςτικι τουσ
κλθρονομιά και αντιλαμβάνονται τθ ςθμαςία διάςωςθσ και διάδοςθσ τθσ,
ανακαλφπτουν, παρατθροφν, εργάηονται ςε ομάδα, παίηουν και ζρχονται ςε επαφι με
διάφορεσ μορφζσ τζχνθσ. Χτθν περίπτωςθ των προγραμμάτων που άπτονται τθσ
λαογραφίασ, τα οποία παρουςιάηονται ςτο παρόν πόνθμα, ζρχονται ςε επαφι και
γνωρίηουν ςυνικειεσ, ικθ και ζκιμα των Ξρθτικϊν κατά τον περαςμζνο αιϊνα,
αντιλαμβάνονται τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηαν ςυγκρίνοντασ με το ςιμερα,
ζρχονται ςε επαφι με μορφζσ λαϊκϊν τεχνϊν τθσ Ξριτθσ, γεφονται και
παραςκευάηουν προϊόντα που ςυνικιηαν να καταναλϊνουν οι Ξρθτικοί τα περαςμζνα
χρόνια, εμπλουτίηουν το λεξιλόγιο τουσ με νζεσ λζξεισ κ.ά. Σλοκλθρϊνοντασ, αξίηει να
ςθμειωκεί ότι όλα τα προγράμματα, περιγραφζσ των οποίων ακολουκοφν,
πλαιςιϊνονται από παρεμβάςεισ ηωντανισ μουςικισ, τζχνθ που λειτουργεί ωσ μζςο
κετικισ επίδραςθσ ςτθν ψυχολογία των παιδιϊν.
3.1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ξια φορά κι ζναν καιρό…ςτου παπποφ μου το
χωριό»
Ψο παρόν πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε για μακθτζσ Ρθπιαγωγείου και των πρϊτων
τάξεων του Δθμοτικοφ και υλοποιικθκε ςτο Οαογραφικό Πουςείο Λνίου. Υρόκειται
για μια ιςτορία που εκτυλίςςεται ςε ζνα χωριό τθσ Ξριτθσ, κατά το δεφτερο μιςό του
20ου αιϊνα και φζρνει τα παιδιά ςε επαφι με τθν κακθμερινότθτα τθσ περαςμζνθσ
εποχισ. Πζςω τθσ δθμιουργικισ αφιγθςθσ τθσ ιςτορίασ τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι

56

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

με κάποιεσ μορφζσ τθσ λαϊκισ τζχνθσ τθσ Ξριτθσ όπωσ τθν τζχνθ τθ υφαντικισ.
Επιπλζον, επεξεργάηονται αντικείμενα μουςειακοφ χαρακτιρα ι αντίγραφα αυτϊν με
χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθ γνωριμία τουσ με το επάγγελμα και τα εργαλεία του
υποδθματοποιοφ. Ψελειϊνοντασ, δραματοποιοφν ςκθνζσ από τθν ιςτορία και
ςυμμετζχουν ςε εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ και παιχνίδια, όπωσ, να χρωματίςουν τθ
δικι τουσ πατανία το ςχζδιο τθσ οποίασ προζρχεται από πατανίεσ που εκτίκενται ςτο
Πουςείο.
3.2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ξουςικι και χοροί τθσ Μριτθσ»
Σ ςεμιναριακόσ χαρακτιρασ αυτοφ του προγράμματοσ απευκφνεται ςτουσ
μεγαλφτερουσ μακθτζσ του δθμοτικοφ. Χτόχοι του αποτελοφν θ γνωριμία των
μακθτϊν με όλα τα μουςικά όργανα τθσ Ξριτθσ, κάποιουσ ςκοποφσ, μαντινάδεσ και
τραγοφδια αλλά και των βθμάτων γνωςτϊν ι και ξεχαςμζνων χορϊν τθσ Ξριτθσ.
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτελοφν, ο ςκοπόσ του Ερωτόκριτου από το νομό
Οαςικίου, ο ςκοπόσ του γάμου από το νομό Φεκφμνθσ, ο πθδθχτόσ Αςτερουςίων
νομοφ Θρακλείου, ο Ξιςςαμίτικοσ ςυρτόσ του νομοφ Χανίων κ.ά.
3.3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αν δε ςφίξεισ τθν ελιά, δε βγάηει το λάδι»
Ψο ςυγκριμζνο πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε και υλοποιείται ςτο μουςειακό χϊρο
«Φάμπρικα Υαναγιάσ» ςτο χωριό Υαναγιά Υεδιάδασ Θρακλείου. Χτοχεφει ςτθ
γνωριμία των παιδιϊν με τα ςτάδια παραγωγισ ελαιολάδου ςτθν Ξριτθ κατά τον
περαςμζνο αιϊνα. Ζτςι, τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με τα τμιματα που αποτελοφν
το παλιό ελαιοτριβείο, δθλαδι τθ φάμπρικα, μακαίνουν εργαλεία, εξαρτιματα και
ςκεφθ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι του ελαιολάδου κακϊσ και τον τρόπο
χρθςιμοποίθςισ τουσ. Χαρακτθριςτικά γνωρίηουν το αλϊνι και τισ μυλόπετρεσ, τουσ
μποξάδεσ, το πιεςτιριο και το «μποτηαργάτθ», τισ «ντίνεσ» για το λάδι ενϊ μζςα από
τεχνικζσ του κεατρικοφ παιχνιδιοφ «παίηουν» τθν παραγωγι του ελαιολάδου.

Εικ. 1: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αν δε ςφίξεισ τθν ελιά δε βγάηει το λάδι» ςτο μουςειακό χϊρο
«Φάμπρικα Σαναγιάσ»
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3.4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οα φασ το μιλο το λαλϊντα, τ’ αμίλθτο νερό μθν
πιεισ»
Ψο μεγαλφτερο μζροσ αυτοφ του προγράμματοσ αφορά ςτο ζκιμο του Ξλιδονα
ςτθν Ξριτθ τον περαςμζνο αιϊνα. Χτόχοι του προγράμματοσ εκτόσ από τθ γνωριμία
με το ςυγκεκριμζνο ζκιμο είναι να γνωρίςουν τα παιδιά τθ κζςθ που είχε θ μαγεία
ςτθν Ξριτθ είτε μζςα από τισ ςυνικειεσ ςτθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων είτε
από τθν εμπλοκι τθσ ςτα παραμφκια, όπου όλα είναι δυνατό να ςυμβοφν.
3.5. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ξε πυξίδα τθσ γεφςθ»
Αυτό το πρόγραμμα ζχει ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ μεςογειακισ διατροφισ, του
γαςτρονομικοφ πολιτιςμοφ και εν γζνει του πολιτιςμοφ. Χχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε
ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «Γαςτρονομικζσ Υεριπλανιςεισ και ο Υολιτιςμόσ των
Γεφςεων» υπό τθν αιγίδα τθσ Αναπτυξιακισ Θρακλείου και των εκδόςεων ΑΦΑΔΑ, ςε
ςχολεία τθσ Ξριτθσ. Θ δράςθ αποτζλεςε διακρατικι ςυνεργαςία μεταξφ 15 Σμάδων
Ψοπικισ Δράςθσ από 3 χϊρεσ. Σι ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ ιταν θ
Λταλία, θ Υορτογαλία και θ Ξφπροσ. Σι Σμάδεσ Ψοπικισ Δράςθσ ςτθν Ελλάδα ιταν 9
και ουςιαςτικά αφοροφςαν περιφζρειεσ ι πόλεισ ι νθςιά που λειτοφργθςαν ωσ
αντικείμενα μελζτθσ του γαςτρονομικοφ και εν γζνει ο πολιτιςμοφ τουσ. Αυτζσ ιταν θ
Ξριτθ, θ Ξζρκυρα, θ Ηάκυνκοσ, θ Θμακία, το Ξιλκίσ, θ Φλϊρινα και θ Ξοηάνθ. Πετά το
πζρασ των παρουςιάςεων των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων διατζκθκε ςε κάκε
ςχολείο εκπαιδευτικόσ φάκελοσ προσ αξιοποίθςθ με ςχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Εικ.2: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ξε πυξίδα τθ γεφςθ»

3.6. Επετειακά εκπαιδευτικά προγράμματα εμπνευςμζνα από τισ μεγάλεσ γιορτζσ
Ψα επετειακά προγράμματα ςχεδιάςτθκαν και υλοποιοφνται ςε μακθτζσ
Ρθπιαγωγείου και Δθμοτικοφ και προςαρμόηονται κατάλλθλα ςτισ ανάγκεσ κάκε
θλικιακισ ομάδασ. Χτόχοι τουσ είναι οι μακθτζσ να γνωρίςουν ικθ και ζκιμα τθσ
Ξριτθσ του περαςμζνου αιϊνα που ανικουν ςτθν εκάςτοτε γιορτινι περίοδο,
διατροφικζσ ςυνικειεσ τθσ περιόδου αυτισ, να αντιλθφκοφν τον τρόπο

58

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

προετοιμαςίασ για τθν κάκε περίοδο, τα μζςα που χρθςιμοποιοφνταν, να γευτοφν
προϊόντα που παραςκευάηονται αυτζσ τισ γιορτινζσ μζρεσ και τζλοσ, να γνωρίςουν
ςυνικειεσ των κρθτικϊν παλαιότερων ετϊν και τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιηαν
ςυγκρίνοντασ με το ςιμερα. Υραγματοποιοφνται μζςα από τθ ενεργό ςυμμετοχι των
μακθτϊν ςε μια ςειρά από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Χριςτοφγεννα, Σρωτοφγεννα, πρϊτθ γιορτι του
χρόνου»
Αξιοςθμείωτα παραδείγματα του τρόπου υλοποίθςθσ αυτοφ του προγράμματοσ
αποτελοφν θ παραςκευι Χριςτόψωμου τθσ περιοχισ Λεράπετρασ και τα ξεροτιγανα
Αρχιχρονιάσ που απαντϊνται ςτο χωριό Αμαριανό Θρακλείου.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φισ μεγάλεσ αποκρζσ, κουηουλαίνουνται κι οι γρεσ»
Πία από τισ ςθμαντικότερεσ βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνεται
ςτο πρόγραμμα αυτό αποτελεί θ μεταμφίεςθ των παιδιϊν ςφμφωνα με τισ ςυνικειεσ
διαφόρων περιοχϊν τθσ Ξριτθσ, λόγου χάρθ λεράδεσ, αταίριαςτο ηευγάρι, Χιβιανι
μάςκα κ.ά. Επιπλζον, άλλθ δραςτθριότθτα του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ
αποτελεί θ παραςκευι και θ δοκιμι του παραδοςιακοφ κρθτικοφ αποκριάτικου
φαγθτοφ για κάποιεσ περιοχζσ τθσ Ξριτθσ, τα «ηυμερά μακαρόνια», εκμάκθςθ
βθμάτων του χοροφ που ςυνικιηαν να χορεφουν ςτο Οαςίκι τισ Απόκριεσ παλαιότερα
χρόνια, «ηερβόδεξο» αποτελοφν ςθμαντικά εργαλεία του τρόπου που υλοποιείται το
πρόγραμμα.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ωραία που ‘ναι τθ Ναμπρι»
Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ςυνικειεσ και ζκιμα που τοποκετοφνται
χρονικά ςτον κφκλο του χρόνου από τθν Ξακαρά Δευτζρα καταλιγοντασ ςτθν Ξυριακι
του Υάςχα. Πζςω των βιωματικϊν δραςτθριοτιτων που ενδεικτικά αναφζρονται
ακολοφκωσ, τα παιδιά ζρχονται ςε επαφι με το «Οάηαρο» και τθν καταςκευι του,
μακαίνουν τα Οαηαροκάλαντα, καταςκευάηουν βαγιανοφσ ςταυροφσ από τθν περιοχι
τθσ Πεςςαράσ, παραςκευάηουν και δοκιμάηουν τα λαμπριάτικα κουλοφρια,
γνωρίηουν πλθροφορίεσ για το φυλακτό τθσ Πεγάλθσ Υζμπτθσ κ.ά.

4. Σρόταςθ: θ λαογραφία ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο
Ψο άυλο και το υλικό πολιτιςτικό απόκεμα τθσ Ξριτθσ είναι πλοφςιο. Θ διάκεςθ
τθσ εκπαιδευτικισ, τθσ επιςτθμονικισ και τθσ πολιτιςτικισ κοινότθτασ δείχνει
ελπιδοφόρα.
Θ διαχείριςθ τθσ λαογραφικισ κλθρονομιάσ ζχει ποικίλα πλεονεκτιματα τόςο
ςε γενικό πλαίςιο όςο ειδικά και ςτθν εκπαίδευςθ. Για το λόγο αυτό προτείνεται θ
χριςθ τθσ λαογραφίασ ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο προκειμζνου οι μακθτζσ να
απολαφςουν τισ κετικζσ επιπτϊςεισ τθσ ςε ψυχολογικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και
πολιτιςτικό επίπεδο. Θ λαογραφία μελετά εκτόσ των άλλων τισ καλλιτεχνικζσ
εκδθλϊςεισ του λαοφ. Τπωσ ζχει αποδειχκεί από ποικίλεσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ, θ
χριςθ τθσ τζχνθσ και εν γζνει του πολιτιςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ ι ςε οποιοδιποτε
κοινωνικό πλαίςιο, ςυμβάλλει κετικά ςτθν ψυχολογία των ςυμμετεχόντων. Επιπλζον,
θ επαφι με τθ φφςθ που προςφζρει θ λαογραφία, ςυμβάλλει κετικά ςτθν ψυχικι
ιςορροπία. Σι παιδαγωγικζσ μζκοδοι μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ, ςτισ οποίεσ
ςτθρίηονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα που χρθςιμοποιοφν τθ λαογραφία, δίνουν

59

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να κοινωνικοποιθκοφν και να ςυνεργαςτοφν
αμβλφνοντασ οποιοδιποτε κοινωνικό αποκλειςμό μπορεί να υφίςταται. Σι μακθτζσ
ευαιςκθτοποιοφνται και αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία διάςωςθσ του πολιτιςμοφ των
προγόνων τουσ, τονϊνεται θ τοπικι πολιτιςτικι τουσ ταυτότθτα ενϊ θ εκπαιδευτικι
διαδικαςία κακίςταται περιςςότερο ελκυςτικι εξαιτίασ του βιωματικοφ χαρακτιρα
τθσ. Πε αυτό, ενιςχφεται και προςτατεφεται θ πολιτιςμικι μασ κλθρονομιά, τθν οποία
οφείλουμε να ςεβόμαςτε, να προβάλλουμε, να διατθροφμε και να
μεταλαμπαδεφουμε ςτισ νζεσ γενιζσ, παιδεφοντασ τισ από τθ νεαρι θλικία ςε αυτι τθ
ςτάςθ ηωισ.
Χτόχοσ είναι να ςχεδιάηονται και να υλοποιοφνται εκπαιδευτικά προγράμματα
που να καλφπτουν το μεγαλφτερο δυνατό φάςμα από τθ λαογραφία και να
υλοποιοφνται ι να παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τουσ από ομάδα ςε ομάδα, από
ςχολείο ςε ςχολείο εντόσ ι ακόμα και εκτόσ τθσ χϊρασ.
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«Αυριανό Εκτάκι, υιοκζτθςε ζνα Σρωτάκι, μπορείσ»
Δρ. Μαρτίνου ωτθρία,
χολικι φμβουλοσ 4θσ Περιφζρειασ Π.Ε. Ν. Θρακλείου
Μυρωνάκθ Βάνα,
Δαςκάλα 10ου Δθμοτικοφ χολείου –υγγραφζασ για παιδιά

Περίλθψθ
Θ μετάβαςθ των νθπίων από το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό ςχολείο είναι μια
ξεχωριςτι εμπειρία για τθ ηωι του παιδιοφ. Είναι λοιπόν ςθμαντικό όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείσ εκπαιδευτικοί, γονείσ και παιδιά να ςυνεργαςτοφν,
προςπακϊντασ να ςυμβάλλουν ςτον κοινό ςκοπό τθσ ομαλισ μετάβαςθσ των παιδιϊν
ςτο Δθμοτικό. Θ ομαλι μετάβαςθ, εκτόσ από τθν ακαδθμαϊκι επιτυχία του μακθτι,
αποβλζπει και ςτθ ςυναιςκθματικι και κοινωνικι αγωγι του. Το Δθμοτικό Σχολείο,
είναι για το μικρό μακθτι τθσ Α’ τάξθσ μια καινοφρια πραγματικότθτα, με άλλθ
χωροταξικι εικόνα, με διαφορετικό εξοπλιςμό, διαφορετικι επίπλωςθ, πολλοφσ
μακθτζσ και δαςκάλουσ, με άλλεσ δραςτθριότθτεσ, απαιτιςεισ, κακικοντα και
υποχρεϊςεισ. Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται το πρόγραμμα ομαλισ μετάβαςθσ
από το Ν/Γ ςτο Δθμοτικό Σχολείο, το οποίο εφαρμόςτθκε ςτο 10ο Δθμοτικό Σχολείο
Θρακλείου Κριτθσ.
To 10ο Δθμοτικό Σχολείο Θρακλείου υποδζχτθκε με μια μεγάλθ αγκαλιά τα μελλοντικά
«Ρρωτάκια» από τα όμορα Νθπιαγωγεία, δίνοντασ και μια άλλθ διάςταςθ ςτο ςχζδιο
δράςθσ για τθ μετάβαςθ των νθπίων ςτο Δθμοτικό, ςυνδυάηοντάσ το ωσ προλθπτικό
μζτρο για τθν ενδοςχολικι βία. Με το ςφνκθμα: «Αυριανό Εκτάκι, υιοκζτθςε ζνα
Ρρωτάκι, μπορείσ!», τα παιδιά τθσ Ρζμπτθσ Δθμοτικοφ που κα φοιτιςουν τθν επόμενθ
ςχολικι χρονιά ςτθν Ζκτθ Δθμοτικοφ, από απλοί παρατθρθτζσ γίνονται υπεφκυνα
άτομα, με τθν ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτθν προςταςία των μικρϊν τουσ φίλων και
γενικότερα βελτιϊνεται θ ςτάςθ τουσ προσ τουσ κανόνεσ τθσ ςχολικισ ηωισ.
Νζξεισ κλειδιά: μετάβαςθ, νθπιαγωγείο, δθμοτικό, πρόλθψθ ενδοςχολικισ βίασ

1. Ειςαγωγι - Σροβλθματικι
Πια μεγάλθ αλλαγι πραγματοποιείται για τα παιδιά που με τθν ολοκλιρωςθ
τθσ φοίτθςθσ ςτο Ρθπιαγωγείο κα περάςουν τθ μεγάλθ πόρτα του Δθμοτικοφ
Χχολείου, ζνα νζο χϊρο γι’ αυτά. Θ είςοδοσ του παιδιοφ ςτο ςχολείο κεωρείται:
«κρίςιμο γεγονόσ τθσ ηωισ», «κρίςιμθ φάςθ», «ηϊνθ προβλιματοσ» (Woeffray, 1996,
12). Αυτι θ μετάβαςι ςε ζνα νζο και άγνωςτο περιβάλλον «ςυνδζεται με
ςυγκεκριμζνεσ προςδοκίεσ και ενκουςιαςμό, ενϊ ταυτόχρονα μπορεί να παρουςιάςει
ποικίλουσ βακμοφσ ζνταςθσ κι ανθςυχίασ» (Brostrom, 2002, 52). Άλλεσ ερευνθτικζσ
μελζτεσ (Rydolph et al., 2001, 930-931) προςδίδουν ςτθ μετάβαςθ «κετικά
χαρακτθριςτικά» φωτίηοντασ το ςτοιχείο τθσ αλλαγισ ωσ πρόκλθςθ για μια νζα αρχι.
Ψθ ςθμαντικότθτα αυτισ τθσ μετάβαςθσ, τθν αντιλαμβάνονται τα ίδια τα παιδιά. Χτο
τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, οι μακθτζσ τθσ Αϋ τάξθσ μασ λζνε με καμάρι πωσ από το
Χεπτζμβρθ μζχρι τον Λοφνιο, άλλαξαν, μεγάλωςαν, ζκαναν καινοφριουσ φίλουσ,
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ςυνεργάςτθκαν, ζμακαν τα γράμματα που δεν τα γνϊριηαν, ζμακαν να γράφουν, να
διαβάηουν, να κάνουν μακθματικζσ πράξεισ, να ηωγραφίηουν πιο ωραία, κ.ά..
Σι μακθτζσ και οι δάςκαλοι του 10ου Δθμοτικοφ Χχολείου, αποφάςιςαν με χαρά
να υποδεχτοφν τα νζα «Υρωτάκια τουσ» από τα όμορα Ρθπιαγωγεία από τον Λοφνιο
με το δικό τουσ ξεχωριςτό τρόπο, ςε μια προςπάκεια να τα βοθκιςουν να ενταχκοφν
ομαλά ςτθ νζα πραγματικότθτα και να νιϊςουν όμορφα για το νζο τουσ ςχολείο. Εκεί
που φοιτοφν ιδθ κάποια από τα αδερφάκια τουσ, κάποιοι φίλοι, αλλά και τα
παιδάκια τθσ Αϋ τάξθσ που ιταν μαηί τουσ τθν περςινι χρονιά ωσ προνιπια.
Σμαλι μετάβαςθ, λοιπόν, για τα νιπια που κα γραφτοφν ςτθν Υρϊτθ Ψάξθ
ςχεδιάςτθκε από τουσ εκπαιδευτικοφσ του 10ου Δθμοτικοφ Χχολείου και με
πρωταγωνιςτζσ τουσ μακθτζσ τθσ Εϋ Ψάξθσ.

2. Υκοποί του ςχεδίου δράςθσ του προγράμματοσ
Θ ομαλι μετάβαςθ των νθπίων από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό, μζςα από
ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ ιταν ζνασ από τουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ. Επίςθσ θ
πρόλθψθ τθσ ενδοςχολικισ βίασ με τθν ενίςχυςθ τθσ επικοινωνίασ, τθσ ςυνεργαςίασ,
τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ εμπιςτοςφνθσ, αποτζλεςε επίςθσ ςκοπό τθσ
δραςτθριοποίθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ για τθν ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο
Δθμοτικό Χχολείο.

3. Επιδιωκόμενοι ςτόχοι


Ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν τθσ Χχολικισ Πονάδασ, για τθν υποδοχι
των νθπίων, καλλιεργϊντασ τουσ τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ και
ενςυναίςκθςθ.



Επίςκεψθ γνωριμίασ και εξοικείωςθσ των παιδιϊν του Ρθπιαγωγείου με
τουσ χϊρουσ και τα πρόςωπα του Δθμοτικοφ Χχολείου.



Θ ανάπτυξθ κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ μεταξφ δαςκάλων και νθπιαγωγϊν
(εκπαιδευτικϊν δυο διαφορετικϊν δομϊν τθσ ίδιασ βακμίδασ)με τθν
ανταλλαγι εμπειριϊν και τον από κοινοφ ςχεδιαςμό δραςτθριοτιτων.

3.1. Ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν
Θ δράςθ απευκυνόταν ςε όλουσ τουσ μακθτζσ του Δθμοτικοφ Χχολείου, και
κυρίωσ ςτα παιδιά-μακθτζσ που φοιτοφςαν ςτθν Ε’ Ψάξθ κατά το μινα Λοφνιο που
πραγματοποιικθκε θ υποδοχι. Σι μακθτζσ αυτοί που από το Χεπτζμβρθ τθσ νζασ
ςχολικισ χρονιάσ κα ιταν μακθτζσ τθσ ΧΨ’ τάξθσ, ζγιναν οι οικοδεςπότεσ - ξεναγοί ςτο
χϊρο του Χχολείου. Σι ίδιοι, από τον επόμενο χρόνο, κα είχαν τθν προςταςία των
μακθτϊν τθσ Υρϊτθσ τάξθσ.
Θ ευαιςκθτοποίθςθ ζγινε με βιωματικό τρόπο, μζςα από ζνα κεατρικό παιχνίδι.
Ψα παιδιά κλικθκαν να αναςφρουν μνιμεσ για το πϊσ αιςκάνκθκαν, όταν πζραςαν
για πρϊτθ φορά τθν πόρτα του ςχολείου. Υϊσ τουσ φαινόταν το κτίριο, πϊσ τουσ
αντιμετϊπιςαν τα μεγαλφτερα παιδιά, τι δυςκολίεσ φαντάηονταν πωσ κα ζχουν, κ.τ.λ..
Πζςα από παιχνίδια ρόλων μπικαν ςτθ κζςθ του μικροφ μακθτι (καλλιζργεια τθσ
ενςυναίςκθςθσ). Αργότερα με ιδεοκφελλα (brainstorming) ςυμμετείχαν ςτον τρόπο
υποδοχισ των νθπίων, είπαν τισ ιδζεσ τουσ και ζγιναν οι οικοδεςπότεσ τθσ υποδοχισ.
Ανάλογα ερεκίςματα δόκθκαν και ςτισ υπόλοιπεσ τάξεισ από τουσ εκπαιδευτικοφσ.
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Ψα παιδιά καλωςόριςαν ςτισ τάξεισ τουσ τα νιπια με ηωγραφιζσ, καταςκευζσ
τραγοφδια κτλ. Τμωσ τθν ϊρα τθσ υποδοχισ ςτθν αυλι βρίςκονταν μόνο τα παιδιά
τθσ Εϋ τάξθσ και οδιγθςαν τα νιπια ςε κάκε τάξθ.
3.2.Επίςκεψθ γνωριμίασ
Χτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ ιταν θ βιωματικι επαφι των νθπίων με τα
παιδιά, τουσ δαςκάλουσ και τουσ χϊρουσ του ςχολείου. Θ επίςκεψθ ζγινε ςε
προκακοριςμζνθ θμερομθνία, το μινα Λοφνιο, μετά από ςυνεννόθςθ του Δθμοτικοφ
Χχολείου με τα όμορα Ρθπιαγωγεία.
3.3 Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ μεταξφ δαςκάλων και νθπιαγωγϊν
Χτόχοσ τθσ δράςθσ ιταν θ ςυνεφρεςθ των νθπιαγωγϊν και των δαςκάλων ςε μια
«χϊρα», τθ «Λουλουδοχϊρα». Θ ανταλλαγι εμπειριϊν και προτάςεων και ο
ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων για τθν καλφτερθ δυνατι μετάβαςθ από το Ρθπιαγωγείο
ςτο Δθμοτικό.

4. Χλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ
Θ υποδοχι των Ρθπίων από τα όμορα Ρθπιαγωγεία, ςτο 10ο Δθμοτικό Χχολείο
τθσ πόλθσ του Θρακλείου, ζμοιαηε με παραμφκι.
Σι μακθτζσ τθσ Ε’ Ψάξθσ υποδζχτθκαν τα παιδιά του Ρθπιαγωγείου ςτθν είςοδο
του ςχολείου, κουνϊντασ χρωματιςτά πανιά ςτον ιχο μιασ εφκυμθσ μουςικισ. Ζνασ
χρωματιςτόσ δρόμοσ από πανιά, τα οδθγοφςε ςτθν αυλι. Σ/Θ Διευκυντισ/τρια,
καλωςόριηε τα παιδιά και τα προετοίμαηε, λζγοντασ πωσ κάτι παράξενο κα ςυμβεί.
Αυτό ιταν το ςφνκθμα για να εμφανιςτεί θ κυρία Άλφα-Βιτα που ερχόταν
ξαφνικά ςαν να άνεμοσ και αναφωνοφςε: «Ω!! καλϊσ ιρκατε ςτο ςχολείο τθσ χαράσ.
Κζλετε να παίξετε με τα γράμματα μου;»
Ψα παιδιά τθσ Ε’ τάξθσ, χρθςιμοποιϊντασ τα πανιά που πριν ιταν δρόμοσ,
ςχθμάτιηαν τεράςτια γράμματα ςτθν αυλι. Ψο Υ γινόταν μια πόρτα που οδθγοφςε ςτθ
χϊρα των πάγων, ςτουσ πόλουσ τθσ γθσ. Ψα παιδιά γίνονταν πιγκουίνοι, χαιρετιοφνταν
με τισ μφτεσ, τθν πλάτθ κ.τ.λ. Χτο Ψ τα παιδιά μεταμορφϊνονταν ςε τυμπανιςτζσ και
ότι άλλο αρχίηει από Ψ που ζλεγαν τα παιδιά τθσ Εϋ και τα νιπια. Ψο Ε είναι το γράμμα
τθσ ελευκερίασ. Τλοι κινικθκαν ελεφκερα ςτο χϊρο, πάντα με τθ ςυνοδεία
κατάλλθλθσ μουςικισ. Αφοφ ζπαιξαν με διάφορα γράμματα, ςχθμάτιςαν
προτελευταίο το γράμμα Ο, και δθμιουργικθκε μια λουλουδοχϊρα. Ψα παιδιά
κινικθκαν ςτο χϊρο, μάηεψαν φανταςτικά λουλοφδια, τα μφριςαν, τα μοίραςαν το
ζνα ςτο άλλο κ.τ.λ.
Ωςτόςο τα παιδιά τθσ Ε’ τάξθσ είχαν φτιάξει ζνα λουλουδόδρομο, ςκορπίηοντασ
αλθκινά λουλοφδια και ροδοπζταλα που οδθγοφςαν ςτθν πόρτα τθσ Α’ τάξθσ.
«Ω! αναφϊνθςε θ κυρία Άλφα-Βιτα, θ λουλουδοχϊρα
λουλουδόδρομοσ. Ελάτε να ανακαλφψουμε που οδθγεί».
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Εικόνα1 : Φωτογραφία από τθ δράςθ τθσ Σχολικισ Μονάδασ με τα λουλοφδια που
ςχθμάτιςαν το λουλουδόδρομο.
Ψα νιπια, ακολουκϊντασ τα λουλοφδια και τα παιδιά τθσ Εϋ τάξθσ, οδθγικθκαν
ςτισ τάξεισ. Θ κάκε δαςκάλα υποδζχτθκε μαηί με τουσ μακθτζσ τθσ τα νιπια με το δικό
τθσ κνλαδηθό τρόπο.
Πε το τζλοσ τθσ ξενάγθςθσ ςτισ ςχολικζσ τάξεισ, τα παιδιά του Ρθπιαγωγείου
οδθγικθκαν ξανά ςτθν αυλι, όπου τουσ περίμενε το γράμμα το Α, το γράμμα τθσ
Αγάπθσ και τθσ Αγκαλιάσ, που ζμεινε τελευταίο.
Ψα παιδιά τθσ Ε’ τάξθσ, πιαςμζνα χζρι-χζρι με τα νιπια, ζγιναν φίλοι.
Ακοφςτθκαν λόγια, όπωσ: «ςτο ςχολείο μακαίνουμε πάνω από όλα να κοιτάμε ο ζνασ
τον άλλο ςτα μάτια. Ρα αγκαλιαηόμαςτε και να αγαπάμε». Ξι αφοφ όλοι ζγιναν μια
αγκαλιά, ξαφνικά ο ουρανόσ γζμιςε με τα χρϊματα των ςυναιςκθμάτων. Από τον
ουρανό ζπεςαν μπαλόνια. Σι ςτιγμζσ δεν περιγράφονταν με λόγια. Θ ςυγκίνθςθ
μικρϊν και μεγάλων ιταν μεγάλθ.

Εικόνα 2: Φωτογραφία από τθ δράςθ τθσ Σχολικισ Μονάδασ που απεικονίηει τα
μπαλόνια που ζπεφταν από τον ουρανό.
Ψζλοσ, ζγινε ο αποχαιρετιςμόσ. Ψα παιδιά τθσ Ε’ τάξθσ ζδωςαν υπόςχεςθ φιλίασ
με κάκε ζνα από τα νιπια και τουσ πρόςφεραν δϊρα που ζχουν είχαν φτιάξει με τισ
δαςκάλεσ τουσ.
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Εικόνα 3: Φωτογραφία από τθ δράςθ τθσ Χχολικισ Πονάδασ με τα
παιδιά του νθπιαγωγείου

δϊρα για τα

5. Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
Πετά τθν επίςκεψθ οι εκπαιδευτικοί ςυηιτθςαν με τα παιδιά, για τα ςτοιχεία
τθσ δράςθσ που τουσ άρεςαν, για όςα τουσ ζκαναν εντφπωςθ, για όςα κα άλλαηαν,
και όςα κα πρόςκεταν για τθν καλφτερθ διοργάνωςθ τθσ μετάβαςθσ από το
Ρθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό και κυρίωσ για τα ςυναιςκιματα που ζνιωςαν. Ψα παιδιά
τθσ Ε’ τάξθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ ςυηιτθςαν με ποιο τρόπο κα
βοθκοφςαν τουσ καινοφργιουσ τουσ φίλουσ από τθ νζα ςχολικι χρονιά όταν κα είχαν
κάποιο πρόβλθμα, πϊσ κα τουσ προςτάτευαν και πϊσ κα τουσ φρόντιςαν από τθ νζα
ςχολικι χρονιά. Σι δαςκάλεσ τθσ Α’ τάξθσ πρότειναν κοινζσ δραςτθριότθτεσ με τα
νιπια, π.χ. παρακολοφκθςθ μακιματοσ Α’ τάξθσ, όπου τα νιπια κα ςυμμετείχαν
ενεργά ςτισ εργαςίεσ, ανάγνωςθ παραμυκιϊν και εικαςτικϊν δθμιουργιϊν.
Υρότειναν, δθλαδι, τθν επζκταςθ των δράςεων. Σ κετικόσ αντίκτυποσ αυτοφ του
ςχεδίου υποδοχισ οδιγθςε ςτθν παρουςίαςι του ωσ καλισ πρακτικισ αναφορικά με
τθ μετάβαςθ από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό. Θ καλι πρακτικι μετά τθν υλοποίθςι
τθσ ςτθν πράξθ αναδείχκθκε ςε επιμορφωτικζσ ςε Θμερίδεσ τθσ Χχολικισ Χυμβοφλου
4θσ Υεριφζρειασ Υ.Ε. Ρ. Θρακλείου.
Θ ανάδειξθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ γίνεται, για να τονίςει τθ ςθμαντικότθτα
τθσ μετάβαςθσ του παιδιοφ από το Ρθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό. Ανάλογεσ δράςεισ
είναι απαραίτθτο να γίνονται και για το Γυμνάςιο, κακϊσ δρουν ωσ ζνα προλθπτικό
μζτρο για το ςχολικό εκφοβιςμό.
Σι μακθτζσ τθσ Εϋ Ψάξθσ διλωςαν πωσ ζνιωςαν ενκουςιαςμό για το ρόλο που
κα αναλάμβαναν με το ξεκίνθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, να αναλάβουν τθ
φροντίδα ωσ οικοδεςπότεσ για τα νζα «Ρρωτάκια».
Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, ο ρόλοσ που
αναλαμβάνουν οι μακθτζσ βοθκά ςτθν εξαφάνιςθ φαινομζνων ςχολικισ βίασ, κακϊσ
οι μακθτζσ ζχουν αναλάβει ςθμαντικό ρόλο και τονϊνεται το αυτοςυναίςκθμά τουσ.
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Ξαι οι εκπαιδευτικοί του Δθμοτικοφ Χχολείου ζνιωςαν ιδιαίτερα ευχαριςτθμζνοι
που κα ζχουν τθ νζα ςχολικι χρονιά, χαροφμενα και υπεφκυνα παιδιά ςτο χϊρο του
Χχολείου τουσ.
Επίςθσ θ κουλτοφρα ςυνεργαςίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ δυο διαφορετικϊν
δομϊν τθσ ίδιασ βακμίδασ βοθκά και τουσ γονείσ να ζχουν περιςςότερθ εμπιςτοςφνθ
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και να βελτιϊςουν τθν εικόνα που ζχουν για το ζργο που
παρζχεται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ.
Ωσ επόμενθ δράςθ δρομολογείται θ ενθμζρωςθ των γονζων από ειδικό
επιςτιμονα για τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν τα παιδιά κατά τθν μετάβαςθ τουσ
ςτο Δθμοτικό ςχολείο και θ αναηιτθςθ τρόπων, με τουσ οποίουσ μποροφν να
υποςτθρίξουν τθν ομαλι τουσ μετάβαςθ. Αυτι θ ςυνάντθςθ κα πραγματοποιθκεί
απογευματινζσ ϊρεσ, μετά από ςυνεργαςία τθσ Χχολικισ Χυμβοφλου με τθ Διεφκυνςθ
του Δθμοτικοφ Χχολείου, τισ Ρθπιαγωγοφσ και το Χφλλογο Γονζων και Ξθδεμόνων του
Ρθπιαγωγείου.
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μάκθμα «Ιατρικι και Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου» και το
Ξουςείο Ιατρικισ Μριτθσ»
Μουηάσ Ιωάννθσ
Μουςείο Ιατρικισ, χολι Επιςτθμϊν Τγείασ Παν/μίου Κριτθσ
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Μουςείο Ιατρικισ, χολι Επιςτθμϊν Τγείασ Παν/μίου Κριτθσ
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Περίλθψθ
H ειςιγθςθ αναφζρεται ςτθ ςφνδεςθ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ ςτο Μουςείο
Λατρικισ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ. Μετά από μία ςφντομθ αναφορά ςτθ
διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ που ακολουκεί το Μουςείο Λατρικισ, παρουςιάηεται το
διακεματικό μάκθμα «Λατρικι και Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου», το οποίο διδάςκεται
μζςα ςτο Μουςείο. Μζςα από τθν αντικειμενικι περιγραφι των επιμζρουσ
παραμζτρων του καινοτόμου αυτοφ μακιματοσ υπογραμμίηεται θ επιδίωξθ για το
άνοιγμα του Μουςείου Λατρικισ Κριτθσ ςτθν κοινωνία όπου ανικει, με ςκοπό αυτό
να προςφζρει ςυςςωρευμζνθ εμπειρία και γνϊςθ ϊςτε να προαχκεί το ενδιαφζρον
τθσ πανεπιςτθμιακισ και ευρφτερθσ τοπικισ κοινότθτασ για τθν επιςτιμθ και τον
πολιτιςμό.
Νζξεισ κλειδιά: διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ, διακεματικό μάκθμα, Ξedical
Humanities (Ιατρικι και Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου)

1. Θ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ και το Ξουςείο Ιατρικισ Μριτθσ
Θ ςφνδεςθ εκπαίδευςθσ και πολιτιςτικϊν αξιϊν αποτελεί ζναν από τουσ
ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ κάκε μορφισ εκπαίδευςθσ, τυπικισ και άτυπθσ. Θ
εκπαίδευςθ που προςφζρουν τα μουςεία είναι ςυνικωσ άτυπθ και περιλαμβάνει
όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ. Τπωσ αναφζρει θ Φιλιππουπολίτθ (2015), θ άτυπθ μάκθςθ
δεν ζχει όριο θλικίασ και μασ ακολουκεί ςε όλθ μασ τθ ηωι.
Χε ςφγκριςθ με τθν τυπικι εκπαίδευςθ, όπωσ, για παράδειγμα, ζνα τυπικό
πανεπιςτθμιακό μάκθμα, ο χϊροσ ενόσ μουςείου προςφζρει δραςτθριότθτεσ
μάκθςθσ που μποροφν να ςτθρίηονται ςτθν ελεφκερθ επιλογι με ςκοπό τθν
καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ που κατακτάται
ενεργθτικά και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και
κοινωνικισ ευκφνθσ (Ψςίτου, 2014). Θ Ρικονάνου (2015, 14) τονίηει τον αντίκτυπο που
μπορεί να ζχει το μουςείο ςτθν κοινωνία, «ςυμβάλλοντασ ςτθ βελτίωςθ του διάλογου
και τθσ κατανόθςθσ για δυνατότερεσ και αςφαλζςτερεσ κοινότθτεσ, για υγεία,
ευδαιμονία και για ενδυνάμωςθ τθσ δθμόςιασ ηωισ (Generic Social Outcomes)».
Πζςα ςε αυτό το πλαίςιο, τα μουςεία ςιμερα αποτελοφν «ζνα ςθμαντικό χϊρο ςτθ
δθμόςια ςφαίρα για τθ ςυηιτθςθ, τθ δθμιουργία και τθν αμφιςβιτθςθ ιδεϊν»
(Ashley, 2007, 487).
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Βαςικό ρόλο ςτθν άτυπθ μάκθςθ ςτα μουςεία κατζχει θ διακεματικι
προςζγγιςθ. Σ μουςειακόσ χϊροσ παρζχει δυνατότθτεσ για διακεματικζσ, ευζλικτεσ
«ανοικτζσ» μακθςιακζσ διαδικαςίεσ και εναλλακτικζσ αφθγιςεισ (Ρικονάνου, 2015,
ς.94).Θ ζννοια τθσ διεπιςτθμονικότθτασ (interdisciplinarity), δθλαδι θ εξζταςθ
κεμάτων από τθ ςυνδυαςμζνθ ςκοπιά πολλϊν επιςτθμϊν, ακολουκείται ςτο πλαίςιο
και τθσ τυπικισ και τθσ άτυπθσ μάκθςθσ4. Ειδικότερα, ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο τα
τελευταία χρόνια κερδίηει ολοζνα και περιςςότερο ζδαφοσ.
Πία πολφ ςφντομθ αναςκόπθςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ από τθν πλευρά τθσ
επιςτθμολογικισ κεμελίωςισ τθσ δίνει το πλαίςιο ςτο οποίο αναπτφχκθκε αυτι θ
ζννοια. Ψο άνοιγμα του Ρίτςε ςτθν αμφιςβιτθςθ τθσ κακιερωμζνθσ ςτθν εποχι του
ζννοιασ τθσ αλικειασ άφθςε χϊρο για τθν ανάπτυξθ ςτθ ςυνζχεια τθσ
φαινομενολογίασ και τθσ Xαϊντεγκεριανισ ςκζψθσ που οδιγθςαν, ςτθν θπειρωτικι
Ευρϊπθ, ςτον μεταμοντερνιςμό ωσ ζνα ςφςτθμα μετα-γνωςιακισ αναδόμθςθσ τθσ
ςκζψθσ και επζτρεψαν τθν επιςτθμολογικι κεμελίωςθ τθσ ζννοιασ τθσ
«διεπιςτθμονικότθτασ». Χτον Αγγλοςαξονικό κόςμο, από τθν άλλθ πλευρά, ο
πραγματιςμόσ ςυνετζλεςε ςτθν εγκακίδρυςθ τθσ διεπιςτθμονικότθτασ ςτα πλαίςια
τθσ αναηιτθςθσ πρακτικϊν λφςεων ςε προβλιματα, βοθκϊντασ ζτςι να
υπερκεραςτοφν τα εμπόδια κλειςτϊν κεωρθτικϊν ςυςτθμάτων ςτα πεδία τθσ
φιλοςοφίασ και των κοινωνικϊν και ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν (Welch, 2011).
Χε αυτό το επιςτθμολογικό πλαίςιο, θ διεπιςτθμονικότθτα εμπλζκει τισ ζννοιεσ
τθσ πολυπλοκότθτασ, του πλουραλιςμοφ και τθσ υποκειμενικότθτασ ςτθν
διαπραγμάτευςι τθσ με ανκρωπιςτικά και κοινωνικά κζματα. Ωσ προσ τθν
πολυπλοκότθτα, τα επιςτθμολογικά όρια για το τι μποροφμε να ρωτιςουμε δεν
περιορίηονται ςτο κοινωνικό-επιςτθμονικό πλαίςιο, αλλά παράλλθλα διευρφνονται
και ςτο φιλοςοφικό (Tsoukas, 2005, 4). Ζτςι, θ διεπιςτθμονικότθτα ςυνιςτά μία
οντολογικά αναπόφευκτθ γνωςτικι κατάςταςθ του ςφγχρονου ανκρϊπου
(Υαμποφκθσ, 2009, 15).
Βαςικόχαρακτθριςτικότζτοιωνπροςεγγίςεωνείναιότιταόριαμεταξφερευνθτικϊν
πεδίων δεν είναι αυςτθρϊσ κακοριςμζνα, κακϊσ τίποτα δεν υπάρχει απομονωμζνο
από τον υπόλοιπο κόςμο. Θ εξζταςθ ενόσ κζματοσ ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο από
επιςτιμονεσ που ανικουν ςε διαφορετικοφσ τομείσ ζρευνασ, οι οποίοι μοιράηονται
τθν εμπειρία τουσ, μπορεί να φζρει ςτθν επιφάνεια πλευρζσ του κζματοσ που μία
επιςτιμθ από μόνθ τθσ δε κα μποροφςε να διαφωτίςει. Ζτςι, θ ςυνεργαςία των
επιςτθμϊν μπορεί να οδθγιςει ςε καλφτερα αποτελζςματα. Αντίκετα, θ φπαρξθ
άκαμπτων ορίων μεταξφ των επιμζρουσ επιςτθμϊν μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τον
κατακερματιςμό τθσ γνϊςθσ με τθν εξζταςθ ςτοιχείων κάκε επιςτθμονικοφ πεδίου
χωριςτά και τθ ςχολαςτικι κατθγοριοποίθςι τουσ, κάτι που δυςχεραίνει τθν ςφλλθψθ
του όλου. Επομζνωσ, θ διακεματικι- διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ τονίηει τθ ςθμαςία
4

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αξιοποίθςθσ τθσ διακεματικισ προςζγγιςθσ ςτθ ςχολικι τυπικι
εκπαίδευςθ αποτελοφν τα Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. (2003).Κεωρθτικά θ διεπιςτθμονικότθτα δθλϊνει ωσ αρχικό
πεδίο του ενδιαφζροντοσ αυτό που ζχει κάκε επιςτθμονικόσ κλάδοσ να προςφζρει ςτθν εξζταςθ
ενόσ κζματοσ. Πε τον όρο «διακεματικότθτα» το αρχικό πεδίο του ενδιαφζροντοσ ςτρζφεται ςτο
ίδιο το υπό εξζταςθ κζμα με ςκοπό τθν πολφπλευρθ και ολιςτικι του αντιμετϊπιςθ, θ οποία οδθγεί
ςε αναηιτθςθ εννοιϊν και μεκόδων ςε διάφορουσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ (Ψςίφασ, 2007).Χτθν
παροφςα ειςιγθςθ οι όροι «διεπιςτθμονικόσ» και «διακεματικόσ» δε διαφοροποιοφνται
εννοιολογικά.
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των αλλθλεπιδράςεων των επιςτθμονικϊν πεδίων. Αυτι θ προςζγγιςθ δεν
υποδθλϊνει ότι οι επιςτιμεσ χάνουν τθν αυτονομία τουσ. Αντίκετα, θ μία
ςυμπλθρϊνει τθν άλλθ και θ ςυνεργαςία τουσ δθμιουργεί μία νζα δυναμικι.
Θ παραπάνω προςζγγιςθ είναι θ ςθμαντικότερθ ςτον εςωτερικό ςχεδιαςμό
και τθ λειτουργία του Πουςείου Λατρικισ Ξριτθσ (M.I.K.). Αποςτολι του Πουςείου
είναι να προάγει το ενδιαφζρον για τθν επιςτιμθ και τον πολιτιςμό με δράςεισ που
προςεγγίηουν τον άνκρωπο και τισ επιςτιμεσ υγείασ ςε ζνα ευρφ πολιτιςμικό,
ανκρωπιςτικό, κοινωνικό και διακεματικό πλαίςιο. Ψζτοιεσ δράςεισ εκτυλίςςονται
ςε πεδία πολιτιςμοφ όπωσ θ λογοτεχνία, θ φιλοςοφία, οι τζχνεσ, θ θκικι, θ ιςτορία,
θ κρθςκεία, θ ανκρωπολογία, θ ψυχολογία, θ κοινωνιολογία.
Ανατρζχοντασ ςτθν πρόςφατθ ιςτορία του Π.Λ.Ξ. κα πρζπει να αναφζρουμε
ότι θ δθμιουργία ενόσ Πουςείου Λατρικισ υπιρξε ο ςθμαντικότεροσ ςτόχοσ τθσ
ιδρυτικισ ομάδασ του Moρφωτικοφ Χυλλόγου Επιςτθμϊν Ωγείασ του
Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ, ενόσ Χυλλόγου που ιδρφκθκε το 1996 με τθν πρωτοβουλία
του αείμνθςτου κακθγθτι Σφκαλμολογίασ Λωάννθ Ψςαμπαρλάκθ. Χτθν προςπάκεια
αυτι θ ςυνειςφορά του αείμνθςτου ακτινολόγου Πανϊλθ Δετοράκθ, μελετθτι τθσ
Λςτορίασ τθσ Λατρικισ και επόμενου προζδρου του Δ.Χ. του Χυλλόγου, υπιρξε
ανεκτίμθτθ και κακοριςτικι. Ψο Π.Λ.Ξ. ςτεγάηεται ςιμερα ςτα κτιρια τθσ Λατρικισ
Χχολισ, ςε χϊρο που παραχωρικθκε από τθ Χχολι. Ψον Λοφνιο του 2011 το
Πουςείο Λατρικισ με απόφαςθ τθσ Γ.Χ. του Ψμιματοσ Λατρικισ τθσ Χχολισ
Επιςτθμϊν Ωγείασ και επί προεδρίασ του κακθγθτι Ανδρζα Παργιωρι,
αναγνωρίηεται επιςιμωσ ωσ ακαδθμαϊκι μονάδα τθσ Χχολισ Επιςτθμϊν Ωγείασ του
Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ.
Ψο Π.Λ.Ξ., επομζνωσ, ζχει ζναν πολφπλευρο πολιτιςμικό και εκπαιδευτικό
ρόλο, κακϊσ λειτουργεί και ωσ χϊροσ εκδθλϊςεων και διδαςκαλίασ μακθμάτων τθσ
Λατρικισ Χχολισ, ενϊ παράλλθλα ςυνεργάηεται επιςτθμονικά με εργαςτιρια τθσ
Χχολισ. Σι δράςεισ του προςφζρονται ςτο πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ των φοιτθτϊν
τθσ Χχολισ και τθσ ευρφτερθσ δια βίου μάκθςθσ και ανοικτισ εκπαίδευςθσ, είναι δε
πολλζσ και ποικίλεσ (εκκζςεισ, εκδθλϊςεισ, ςτρογγυλζσ τράπεηεσ και ομιλίεσ για το
ευρφ κοινό, υποςτιριξθ φοιτθτϊν ςε διεπιςτθμονικι βάςθ, φιλοξενία του
καινοτόμου διακεματικοφ μακιματοσ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ
Χχολισ «Λατρικι και Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου», το οποίο ςυνδυάηει τισ
ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ με τθν επιςτιμθ τθσ Λατρικισ). Χτθν ειςιγθςθ αυτι κα
παρουςιαςτεί το διακεματικό μάκθμα «Λατρικι και Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου» που
διδάςκεται με ζναν πρωτότυπο τρόπο μζςα ςτο χϊρο του Πουςείου.

2. «Ιατρικι και Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου» ςτο Ξ.Ι.Μ.
Υαρακάτω, κα αναφερκοφμε ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ «Λατρικι και
Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου» ςτο χϊρο του Πουςείου και ςε άμεςθ ςφνδεςθ με αυτόν.
To μάκθμα βαςίηεται ςτθ διεπιςτθμονικι παρουςίαςθ ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν
επιςτθμϊν, αποςκοπϊντασ θ διαδικαςία αυτι να εμπλουτίςει τθ γνϊςθ των φοιτθτϊν
και των λοιπϊν ςυμμετεχόντων αλλά και να δϊςει ερεκίςματα για περαιτζρω μελζτθ,
ζρευνα και εναςχόλθςθ. Είναι κοινό εφρθμα, ςε ζρευνεσ για τθν καινοτομία και τισ
ιδιότθτζσ τθσ, ότι αυτι ενιςχφεται μζςα από τθν διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ και τθν
καλλιζργεια τθσ φανταςίασ (Robinson, 2011).
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Σ εμπλουτιςμόσ τθσ ιατρικισ με τισ ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ είναι ζνα αίτθμα
που ζχει πλζον γίνει αποδεκτό διεκνϊσ όχι μόνο ςτο χϊρο τθσ ιατρικισ αλλά καιςε
άλλουσ ακαδθμαϊκοφσ τομείσ. Αποτελεί κοινι παραδοχι ότι χρειάηονται
προγράμματα ςπουδϊν που κα ςυντελοφν ςτθν παιδεία ολοκλθρωμζνων
προςωπικοτιτων, οι οποίεσ κα μποροφν να αντεπεξζλκουν με αξιϊςεισ ςτισ
μεταμοντζρνεσ προκλιςεισ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ και τα λοιπά θκικά τθσ διλιμματα
(Giddens, 2014). Υάνω ςε αυτι τθν βάςθ διεξάγεται μια ολόκλθρθ ςυηιτθςθ για τθν
αναγκαιότθτα των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν ςτθ ςφγχρονθ εποχι.5
Ζνα τζτοιο θκικό δίλθμμα που παραμζνει ςφγχρονο- θ ςτάςθ απζναντι ςτον
αςκενι και αδφναμο ςυνάνκρωπο- προζρχεται από το χϊρο τθσ αρχαίασ τραγωδίασ
και αναδεικνφεται ανάγλυφα ςτο Φιλοκτιτθ του Χοφοκλι. Αφορά ςτο δίλθμμα του
νεαροφ Ρεοπτόλεμου, του γιου του Αχιλλζα, ανάμεςα ςτο δόγμα που του υπαγορεφει
ο Σδυςςζασ ότι «ο ςκοπόσ αγιάηει τα μζςα» και τθν ζμφυτθ κλίςθ του να
ακολουκιςει το δίκαιο ςυμπονϊντασ τον άρρωςτο και απομονωμζνο
Φιλοκτιτθ.6Χυγκεκριμζνα, ςτον πρόλογο τθσ τραγωδίασ ο Ρεοπτόλεμοσ
«εκπαιδεφεται» από τον Σδυςςζα να εξαπατιςει τον άρρωςτο Φιλοκτιτθ, ο οποίοσ
εγκαταλείφκθκε ςτθν ζρθμθ Οιμνο από τουσ Ζλλθνεσ αρχθγοφσ όταν ζπλεαν προσ τθν
Ψροία πριν από δζκα χρόνια λόγω του άρρωςτου και δφςοςμου ποδιοφ του. …Αλλ’
ακριβϊσ αυτό πρζπει να ςοφιςτοφμε/ τ’ ανίκθτά του όπλα πϊσ κα κλζψεισ./ Το ξζρω,
παιδί μου, δεν είςαι γεννθμζνοσ/ τζτοια γλϊςςα να μιλάσ οφτε να μθχανεφεςαι
ατιμίεσ˙/ είναι όμωσ γλυκό απόκτθμα θ νίκθ˙/ τόλμθςε˙ μίαν άλλθ φορά κα δείξομε τθν
θκικι μασ./ Τϊρα χωρίσ αναςτολζσ για λίγεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ/ δϊς’ μου τον εαυτό
ςου, κι φςτερα ςτθν υπόλοιπθ ηωι/ ασ λζγεςαι ο ευςεβζςτεροσ απ’ όλουσ τουσ
ανκρϊπουσ, ςτ. 76-85 (Webster, 19922).
Θ διαχρονικότθτα του αρχαίου κειμζνου ζγκειται ςτο ότι οι νζοι ςιμερα
ζρχονται αντιμζτωποι ςυνεχϊσ και ζντονα με αντίςτοιχα διλιμματα. Υοιοσ είναι,
επομζνωσ, ο ρόλοσ ενόσ μακιματοσ για τθν εκπαίδευςθ νζων ανκρϊπων και μάλιςτα
γιατρϊν ςτισ ανκρωπιςτικζσ αξίεσ και πϊσ μπορεί να επθρεάςει τθν επιλογι τθσ
μετζπειτα πορείασ τουσ; Αρκεί θ άρτια επιςτθμονικι κατάρτιςι τουσ ι χρειάηεται
παράλλθλα εκπαίδευςι τουσ με ςκοπό τθν καλλιζργεια του ανκρωπιςμοφ, τθσ
ενςυναίςκθςθσ και του αναςτοχαςμοφ; Πε βάςθ τουσ παραπάνω προβλθματιςμοφσ
δθμιουργικθκε ςε Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά πανεπιςτιμια το μάκθμα
MedicalHumanities (Λατρικι και Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ). Χε αυτό το πλαίςιο, ςε
Λατρικζσ Χχολζσ γνωςτϊν πανεπιςτθμίων, όπωσ του Χάρβαρντ και τθσ Ρζασ Ωόρκθσ,
ζχουν ειςαχκεί μακιματα ανκρωπιςτικισ παιδείασ. Χτο Υανεπιςτιμιο του Ψζξασ το
μάκθμα Medical Humanities ζχει αναπτυχκεί ςε όλα τα ζτθ τθσ Λατρικισ Χχολισ ωσ
αναπόςπαςτο τμιμα των ιατρικϊν ςπουδϊν (Jones & Verghese, 2003, 1012-13). Ψα
τελευταία χρόνια, όπωσ φαίνεται, αυτόσ ο τομζασ ςυνεχϊσ επεκτείνεται και
περιλαμβάνει ποικίλα δίκτυα που αλλθλεπιδροφν και αυτό το νζο «κφμα» δεν

5

Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ αποτελεί το βιβλίο Ροιοσ ςκότωςε τον Πμθρο (Hanson & Heath, 1999)
που τονίηει τθν ςθμαςία των κλαςςικϊν ςπουδϊν.
6
2
Για τθν πλοκι του ζργου και ςχόλια, βλ. Webster (1992 ). Σ Φιλοκτιτθσ ζχει προςεγγιςτεί και
προςλθφκεί μζχρι ςιμερα ςτο πλαίςιο των Medical Humanities ωσ ιςτορία αςκζνειασ, πόνου και
κεραπείασ βλ. Novillo-Corvalán(2014, 128-144).Θ προςζγγιςι τθσ όμωσ χριηει προςοχισ ωσ προσ το
τζλοσ του ζργου που δεν είναι μονόπλευρα αιςιόδοξο.
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αποτελεί πια απλϊσ ζνα ςυμπλιρωμα ςτον κόςμο των γιατρϊν και τθσ ιατρικισ, αλλά
ζρχεται ωσ ουςιαςτικό τμιμα του να τον αλλάξει (Bleakey 2015, xi, 17-28, 32).
Βαςικι παραδοχι του μακιματοσ είναι ότι με τθν προςταςία, τθν ανάπτυξθ και
το ςεβαςμό του εγγενοφσ ανκρωπιςμοφ και τθσ δυναμικισ φανταςίασ των φοιτθτϊν
τθσ Λατρικισ, αυτοί κα γίνουν θκικοί, ςυμπονετικοί και ςτοργικοί γιατροί, που ο
κακζνασ κα ιταν περιφανοσ να ζχει για τον εαυτό του και τθν οικογζνειά του (Jones
& Verghese, 2003, 1010, Wetzel, Hinchey & Verghese, 2005, 92). Χθμαντικό είναι να
βοθκθκεί ο φοιτθτισ να κατανοιςει τθ φφςθ του πόνου και τθν εμπειρία τθσ
αςκζνειασ παράλλθλα με τθν παραδοςιακι διδαςκαλία τθσ πακοφυςιολογίασ των
αςκενειϊν μζςα από τθ ςφνδεςθ τθσ ιατρικισ με τισ ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ. Σι
φοιτθτζσ αναπτφςςουν τισ δεξιότθτεσ τθσ παρατιρθςθσ, τθσ κριτικισ ςκζψθσ, του
αναςτοχαςμοφ, τθσ ανάλυςθσ και κατανόθςθσ του εαυτοφ τουσ και των άλλων
παράλλθλα με τθν ικανότθτα τθσ ιατρικισ εξζταςθσ (Wetzel, etal., 2005, 92). Βαςικοί
ςτόχοι είναι επίςθσ θ προαγωγι τθσ πολιτιςμικισ ευαιςκθςίασ και αυτογνωςίασ, θ
ενίςχυςθ των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων αλλά και τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ, θ
διαμόρφωςθ επαγγελματικϊν αξιϊν και ςυμπεριφορϊν (Jones & Verghese, 2003,
1011-12).
Τπωσ παρατθρεί ο Verghese, ςτθν αρχι των ςπουδϊν τουσ οι φοιτθτζσ
προςζρχονται με μεγάλθ ενςυναίςκθςθ για τον πόνο των αςκενϊν τουσ. Ξατά τθ
διάρκεια, όμωσ, και ιδίωσ προσ το τζλοσ των ςπουδϊν οι κλινικζσ εμπειρίεσ και τα
μακιματα που είναι ςχετικά με αυτζσ κεωροφνται πιο ςθμαντικά από όςα κα
προςζφεραν οι ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ ςτθν ιατρικι. Είναι βαςικό, επομζνωσ, οι
φοιτθτζσ να ξανακυμοφνται για ποιουσ λόγουσ επζλεξαν τθν ιατρικι ςχολι, να
ςκεφτοφν για τουσ ςτόχουσ, τα ςυναιςκιματα, και τισ ςτάςεισ τουσ που μπορεί να
άλλαξαν κατά τθ διάρκεια των εκπαιδευτικϊν εμπειριϊν τουσ και να
επαναξιολογιςουν τθ δζςμευςι τουσ ςτο λειτοφργθμα που επζλεξαν (Jones &
Verghese, 2003, 1013).
Ψο μάκθμα «Λατρικι και Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου» που προςφζρεται ςτθν
Λατρικι Χχολι του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ ζχει ωσ ςτόχο τθν εξοικείωςθ και τθν
ευαιςκθτοποίθςθ των ςυμμετεχόντων ςε κζματα γενικισ παιδείασ (όπωσ ο
πολιτιςμόσ, θ τζχνθ, θ φιλοςοφία) με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ γιατρϊν με
ανκρωπιςτικι παιδεία. Χτα μακιματα αξιοποιοφνται οι μόνιμεσ και περιοδικζσ
εκκζςεισ, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εν γζνει δραςτθριότθτεσ του Π.Λ.Ξ. ωσ
ευκαιρίεσ για πρακτικι και αναςτοχαςμό ςε βαςικοφσ τομείσ των ανκρωπιςτικϊν
επιςτθμϊν. Χε αυτό το πλαίςιο καλοφνται ωσ διδάςκοντεσ άτομα από διαφορετικοφσ
χϊρουσ ζρευνασ με κεματολογία που προζρχεται από τθ φιλοςοφία, τισ τζχνεσ, τθ
λογοτεχνία, τθν ιςτορία, τθν ανκρωπολογία, τισ κλαςςικζσ ςπουδζσ, τθν ψυχολογία
και τθν κοινωνιολογία.
Θ μεκοδολογία που ακολουκείται, αν και βαςίηεται ςτθν τυπικι μάκθςθ, αφοφ
πρόκειται για μάκθμα τθσ Λατρικισ Χχολισ, παρουςιάηει ςε αρκετά ςθμεία
χαρακτθριςτικά τθσ άτυπθσ μάκθςθσ. Ζτςι, αποςκοπεί ςτθ βιωματικι ςφνδεςθ τθσ
γνϊςθσ με τισ εμπειρίεσ των φοιτθτϊν, ςτθρίηεται και αξιολογείται με βάςθ τθν
αυτενζργεια, κακϊσ οι φοιτθτζσ επιλζγουν οι ίδιοι και παρουςιάηουν διακεματικζσ
εργαςίεσ με βάςθ πλευρζσ κεμάτων που ςχολιάςτθκαν ςτο μάκθμα, υλοποιείται με
ςυηιτθςθ ςε ομάδεσ κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων και κατά τισ παρουςιάςεισ των
εργαςιϊν των φοιτθτϊν κακϊσ και αναςτοχαςμό (προφορικό και γραπτό). Χτο
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γενικότερο πλαίςιο του μακιματοσ διοργανϊνονται παράλλθλεσ δράςεισ που
απευκφνονται ςτουσ φοιτθτζσ και ςτο ευρφ κοινό, όπωσ ομιλίεσ με προςκεκλθμζνουσ
ομιλθτζσ, θμερίδεσ, παρουςιάςεισ ταινιϊν, παρουςιάςεισ εργαςιϊν φοιτθτϊν ςε
ςυνζδρια και εκδθλϊςεισ, κακϊσ και ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ που το Πουςείο
διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με άλλουσ φορείσ.7
Ψα κζματα είναι ποικίλα και άπτονται πολλϊν αντικειμζνων από διαφορετικοφσ
τομείσ ζρευνασ ςε διακεματικι πάντοτε προςζγγιςθ, όπωσ θ παρουςίαςθ ζργων
τζχνθσ και θ ανάγνωςθ κειμζνων τθσ λογοτεχνίασ που αναφζρονται ςτθν εμπειρία τθσ
αςκζνειασ, τθσ ίαςθσ, τθσ ςχζςθσ αςκενοφσ με το κεραπευτι, τθσ αλλαγισ που
επιφζρει θ χρόνια πάκθςθ, κακϊσ και θ αςκζνεια ςε ςχζςθ με τθν ανάρρωςθ. Επίςθσ,
ζμφαςθ δίνεται ςε κζματα όπωσ οι αρετζσ του γιατροφ, δθλαδι ο ςεβαςμόσ και θ
ςυμπόνια, θ τιμιότθτα και το κάρροσ, θ αυτογνωςία και θ ωριμότθτα με αξιοποίθςθ
αποςπαςμάτων από αντίςτοιχεσ κινθματογραφικζσ ταινίεσ και λογοτεχνικά ζργα
(διθγιματα, αυτοβιογραφίεσ). Άλλα κζματα είναι οι θκικζσ αρχζσ και θ ιπποκρατικι
παράδοςθ με χριςθ υλικοφ από τθ λογοτεχνία και τθ φιλοςοφία, θ διαχείριςθ των
υπαρξιακϊν και επαγγελματικϊν ςυγκροφςεων από τουσ φοιτθτζσ πριν από τα
εξάμθνα τθσ κλινικισ άςκθςθσ (όπου προςκεκλθμζνοι κλινικοί γιατροί ςυηθτοφν ςε
ομάδεσ φοιτθτϊν, με παρουςίαςθ ςυμπεραςμάτων, και αναςτοχαςμό). Πε επίκεντρο
τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με το περιβάλλον και τθ φφςθ, παρουςιάηονται επίςθσ θ
αξιοποίθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ από τθν εμπειρικι κεραπευτικι των
αςκενειϊν του ανκρϊπου κακϊσ και οι ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ ζρευνασ ςτον τομζα
αυτό.
Ζνα καινοτόμο και πολφ ενδιαφζρον κζμα είναι θ ειςαγωγι ςτθν αφθγθματικι
Λατρικι με εργαλείο λογοτεχνικά κείμενα, για παράδειγμα, τθν Οδφςςεια, όπου
κίγονται τα διαχρονικά υπαρξιακά κζματα ςτο ζργο. Θ μυκικι αφιγθςθ εξετάηεται ςε
διαφορετικά αφθγθματολογικά επίπεδα και ςτθ ςυνζχεια γίνεται ςφνδεςθ
παρελκόντοσ- παρόντοσ μζςα από τισ αναλογίεσ ανάμεςα ςτο εξεταηόμενο ζργο και
τισ αφθγιςεισ ςθμερινϊν αςκενϊν και γιατρϊν. Πία αντίςτοιχθ περίπτωςθ με
ομαδικι ςυηιτθςθ και αναςτοχαςμό αποτελεί θ προςζγγιςθ επιλεγμζνων βιβλίων του
πρωτοπόρου ςτθν ανάδειξθ τθσ αφθγθματικισ ιατρικισ OliverSacks (Ξυπνιματα, Ο
άνκρωποσ που μπζρδεψε τθ γυναίκα του με ζνα καπζλο). Ωπογραμμίηονται θ
υποκειμενικι πραγματικότθτα των προςβεβλθμζνων από τθν αςκζνεια ατόμων, θ
οξυδερκισ παρατιρθςθ και θ ανκρωπολογικι πνευματικότθτα.

3. Υυμπεράςματα
Από τα παραπάνω κακίςταται εμφανζσ ότι το διακεματικό μάκθμα «Λατρικι και
Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου» προςφζρει εκπαίδευςθ ςε ζνα ευρφ πολιτιςμικό πεδίο
διδάςκοντασ «τισ ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ ςτθν ιατρικι αρχικά δθλϊνοντασ τθν αξία
7

Για παράδειγμα, ςτο πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ Ρερί Λατρϊν Τζχνθ (01-10/03/2017) ςτθ Βαςιλικι του
Αγίου Πάρκου ςτο Θράκλειο παρουςιάςτθκαν οι εργαςίεσ των φοιτθτϊν του μακιματοσ, Χριςτίνασ
Ξεφαλίδθ, Ξαλλιρόθσ Αργείτθ, Χριςτου Ψςαγκάρθ, Υαναγιϊτθ Ππάρτηου και Αςθμζνιασ Ακουςάκθ
(υπεφκυνοσ κακθγθτισ Λωάννθσ Πουηάσ).Επίςθσ, εκδθλϊςεισ ζχουν διοργανωκεί ςε ςυνεργαςία με
τoΓραφείο Χχολικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θρακλείου και
το Υειραματικό Οφκειο όπωσ θ εςπερίδα Εκιςτικζσ ουςίεσ: ζνασ επί τθσ ουςίασ διάλογοσ για τισ
ςφγχρονεσ προκλιςεισ (09/12/2016) ςτθν αίκουςα Ανδρόγεω ςτο Θράκλειο. Χυμμετοχι υπιρξε και
ςτο 18ο Υαγκριτιο Λατρικό Χυνζδριο (04/06/2016)ςτο Φζκυμνο.
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τουσ ςτθν πρακτικι, κακθμερινι ηωι, και με τθν πίςτθ ςτθν δφναμι τουσ να
εμπλουτίςουν και να μεταμορφϊςουν ηωζσ» (Wetzeletal., 2005, 96).Ψο μάκθμα είναι
ανοικτό ςτο κοινό ενϊ προγραμματίηεται και θ διαδικτυακι πρόςβαςθ ςε αυτό ςτο
εγγφσ μζλλον. Πε το άνοιγμα αυτοφ του μακιματοσ ςτο ευρφ κοινό, ανάμεςα ςτισ
υπόλοιπεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ του, το Πουςείο Λατρικισ Ξριτθσ ςτο πλαίςιο μιασ
διεπιςτθμονικισ και διακεματικισ προςζγγιςθσ των ανκρωπιςτικϊν και κοινωνικϊν
επιςτθμϊν και ακολουκϊντασ τον ενεργό ρόλο που διαδραματίηουν διεκνι μουςεία
ςτισ κοινότθτζσ τουσ, ανοίγεται ςτθν κοινωνία όπου ανικει, προςφζροντασ
ςυςςωρευμζνθ εμπειρία και γνϊςθ με ςκοπό τθν προαγωγι του ενδιαφζροντοσ τθσ
ακαδθμαϊκισ αλλά και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ για τθν επιςτιμθ και τον πολιτιςμό.
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Περίλθψθ
Θ εργαςία παρουςιάηει τθν επιμορφωτικι δράςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν
εκπαιδευτικοί των Δθμοτικϊν Σχολείων τθσ 8θσ Ρεριφζρειασ Ρ.Ε.Ν. Θρακλείου από
τον Απρίλιο του 2014, που ςτθ ςυνζχεια ςυγκρότθςαν κοινότθτα πρακτικισ. Σκοπόσ
τθσ επιμόρφωςθσ είναι να καταςτοφν ικανοί οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόηουν με
άνεςθ ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ που απαιτοφν τόςο τθν ενεργι
εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ, όςο και τθν ανάπτυξθ
επικοινωνιακϊν και άλλων ανϊτερου επιπζδου δεξιοτιτων εκ μζρουσ των μακθτϊν.
Ακόμθ, ςκοπόσ τθσ επιμόρφωςθσ είναι θ ςφγχρονθ προςζγγιςθ τθσ μορφωτικισ
διαδικαςίασ να διαμορφϊςει ζνα ιδιαίτερο κλίμα ςτθ ςχολικι ηωι που απζχει πολφ
από αυτό του παραδοςιακοφ ςχολείου. Ζτςι, θ ςχολικι ηωι χαρακτθρίηεται από το
ανοικτό ςχολικό κλίμα, από δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν ςε επαρκείσ ευκαιρίεσ για
τθν ανάπτυξθ του ικουσ τθσ κοινότθτασ και περιλαμβάνει υποςτιριξθ των παιδιϊν να
γίνουν ικανά και να ςυνειςφζρουν ςε μια δθμοκρατικι κοινωνία, με το
μεταςχθματιςμό του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ςε «ψυχικά ανκεκτικι κοινότθτα» που
παρζχει υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ ς’ όλα τα παιδιά.

Ειςαγωγι
Θ ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με πολιτικζσ
ςκοπιμότθτεσ και αποφάςεισ ςχετικζσ με τθ διαμόρφωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ.
Λδιαιτζρωσ φορτιςμζνοσ ιδεολογικά είναι ο χϊροσ που αναφζρεται ςτθ διδακτικι
προςζγγιςθ, ςτουσ κανόνεσ δθλαδι και ςτισ αρχζσ που επιβάλλονται για τθ
διαμόρφωςθ του μακιματοσ, και λιγότερο αυτόσ που αναφζρεται ςτα περιεχόμενα
τθσ μάκθςθσ (Helm & Katz, 2002). Σι ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ, που κζτουν υψθλζσ
προςδοκίεσ, ςτθρίηονται ςτθ βάςθ τθσ ςυνεργαςίασ και όχι του ανταγωνιςμοφ και
παράλλθλα δίνουν ζμφαςθ ςτθν φπαρξθ εςωτερικϊν κινιτρων που βαςίηονται ςτα
ενδιαφζροντα των παιδιϊν, κρίνονται ωσ οι πλζον κατάλλθλεσ προσ τθν κατεφκυνςθ
μεταςχθματιςμοφ του ςχολείου ςε δθμοκρατικι κοινότθτα. Επίςθσ, κατάλλθλεσ είναι
και ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ, που μετακζτουν τθν ευκφνθ για τθ μάκθςθ τουσ ςτα
ίδια τα παιδιά, μζςω τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ τουσ και τθσ λιψθσ αποφάςεων για τθ
διαδικαςία μάκθςθσ τουσ. Σι δάςκαλοι επίςθσ οφείλουν να εκφράηουν τισ υψθλζσ
τουσ προςδοκίεσ για τα παιδιά με τθ δθμιουργία ςχζςεων με τουσ μακθτζσ τουσ που
ςτθρίηεται ςτο ιδιαίτερο ενδιαφζρον και φροντίδα για κακζναν μακθτι ξεχωριςτά, με
τθ διαμόρφωςθ μιασ προςωπικισ προςζγγιςθσ απζναντι ςτθ διδαςκαλία και με τθν
αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ (Henderson & Milstein, 2003).
Θ παραπάνω διαμόρφωςθ του όλου κλίματοσ τθσ ςχολικισ ηωισ εξαρτάται
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κυρίωσ από το ςτυλ θγεςίασ που υιοκετεί τόςο ο εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ, όςο και
όλοι οι εμπλεκόμενοι τθσ ςχολικισ μονάδασ, όπωσ ο διευκυντισ και ο Χφλλογοσ
Διδαςκόντων. Χτα ανταγωνιςτικά περιβάλλοντα τα πρόςωπα εςτιάηουν το
ενδιαφζρον τουσ ςτισ αποτυχίεσ των άλλων και ο κακζνασ εργάηεται ενάντια ςτουσ
άλλουσ προκειμζνου να επιτφχει ατομικοφσ ςτόχουσ. Αντικζτωσ, ςτα ςυνεργατικά
περιβάλλοντα, τα άτομα ςυνεργάηονται για τθ μεγιςτοποίθςθ του κοινοφ
αποτελζςματοσ, αναπτφςςοντασ παράλλθλα το ικοσ τθσ κοινότθτασ Ψο ικοσ τθσ
κοινότθτασ δθμιουργείται όταν αναμζνεται από όλα τα μζλθ τθσ να ςυνειςφζρουν ςτθ
ηωι τθσ ομάδασ και ενκαρρφνονται ςε αυτι τουσ τθν προςπάκεια, ακόμθ και αν
πολλά το επιτυγχάνουν με διαφορετικοφσ τρόπουσ (Helm & Katz, 2002).
Ζτςι διακρίνουμε το «ανοιχτό» ςχολικό κλίμα κατά το οποίο όλοι οι
εμπλεκόμενοι ςυνεργάηονται αρμονικά, με αίςκθμα ευκφνθσ, ενϊ διακρίνονται για το
χαμθλό βακμό κατευκυντικισ ςτάςθσ και περιοριςμϊν. Εν αντικζςει με το «κλειςτό»
ςχολικό κλίμα, όπου οι εκπαιδευτικοί και ο διευκυντισ τείνουν περιςςότερο να
δίνουν κατευκφνςεισ και να κζτουν περιοριςμοφσ παρά να ενκαρρφνουν και να
ςτθρίηουν πρωτοβουλίεσ, με αποτζλεςμα οι μακθτζσ να διακρίνονται για τθν απραξία
και τθν αδιαφορία τουσ (Πατςαγγοφρασ, 2007; Χαΐτθσ, 2008).
Ψο κετικό ψυχολογικό κλίμα προωκεί τθ ςχολικι μάκθςθ, διότι ενιςχφει τθν
αυτό – εκτίμθςθ του μακθτι, δθμιουργεί τθν αίςκθςθ αποδοχισ του ωσ ςθμαντικοφ
προςϊπου από τον εκπαιδευτικό και παρζχει δυνατότθτεσ ςυλλογικισ δράςθσ και
πειραματιςμοφ με νζεσ ιδζεσ και πρακτικζσ. Σι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να εςτιάηουν
περιςςότερο ςτισ δυνατότθτεσ παρά ςτισ αδυναμίεσ των μακθτϊν τουσ. Υράγματι,
ζνα ςχολείο που παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ όχι μόνο να αποκτιςουν
γνϊςεισ, αλλά και να δθμιουργιςουν ςτενζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ αποτελεί
ςθμαντικό προςτατευτικό παράγοντα απζναντι ςε αγχογόνεσ καταςτάςεισ με τισ
οποίεσ ζρχονται αντιμζτωποι οι μακθτζσ όπωσ, τθν αφξθςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων,
ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ κατάχρθςθσ ουςιϊν, τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των
διαηυγίων, τθσ φπαρξθσ βίασ, τα οποία παρακωλφουν τθν αποτελεςματικότθτα του
ςχολείου. Θ ανάδειξθ τθσ εκπαίδευςθσ ωσ μοναδικισ ευκαιρίασ για τθν προαγωγι τθσ
ζνταξθσ περικωριοποιθμζνων κοινωνικϊν ομάδων, ςυμβάλλοντασ ςτισ ίςεσ ευκαιρίεσ,
τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ και τθν ενςωμάτωςθ, μζςω μακθςιακϊν κοινοτιτων οι
οποίεσ είναι ανοικτζσ για όλουσ, νοιάηονται και ανταποκρίνονται ςτισ πολιτιςμικζσ
ιδιαιτερότθτεσ των μελϊν (European Commission, 2012). Ψα ςχολεία που ςυνιςτοφν
μακθςιακζσ κοινότθτεσ αυτοφ του είδουσ προςφζρουν ζνα αςφαλζσ περιβάλλον
καλλιζργειασ και υποςτιριξθσ για όλα τα παιδιά, ςυμπεριλαμβανομζνων όςων
προζρχονται από μθ προνομιοφχεσ οικογζνειεσ και κοινωνικζσ ομάδεσ, περιορίηοντασ
το ςτρεσ των διακρίςεων και τθσ απόρριψθσ και δίνοντασ ευκαιρίεσ για κετικι
ςυμμετοχι ςε μακθςιακζσ και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ και για κετικζσ
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Ψα ςχολεία μασ κα πρζπει να εντάξουν τθν ευεξία των
παιδιϊν ςτουσ ςτόχουσ τόςο τθσ διδαςκαλίασ όςο και τθσ κουλτοφρασ τουσ. Σι
δεξιότθτεσ ηωισ είναι δυνατόν να διδαχκοφν με εξίςου ςυςτθματικό τρόπο όςο και τα
μακθματικά ι θ λογοτεχνία. Πια προςζγγιςθ του ςχολείου ωσ ολότθτα (whole school
approach), θ οποία περιλαμβάνει το ςχολικό κλίμα κακϊσ και το επίςθμο αναλυτικό
πρόγραμμα ςε όλεσ τισ πτυχζσ του, κα πρζπει να εκφράηει τισ εμπειρίεσ και τισ
κουλτοφρεσ των διάφορων πολιτιςμικϊν και εκνοτικϊν ομάδων και να είναι ςφμφωνο
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με τισ ιδιαιτερότθτεσ όλων των παιδιϊν ωσ προσ τθ μάκθςθ, τθν κουλτοφρα και τα
κίνθτρα (Banks, 2003; Henderson & Milstein, 2003).
Επιπλζον, το κετικό ψυχολογικό κλίμα ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ απαιτεί
πρωτίςτωσ από τον θγζτθ από τθ κζςθ του διευκυντι ςχολείου να αναπτφξει
ςυνεργατικι κουλτοφρα, να δθμιουργεί ηεςτζσ διανκρϊπινεσ ςχζςεισ και εν τζλει να
δθμιουργεί ζνα ηεςτό, κετικό κλίμα μάκθςθσ, μια κετικι αυτοεικόνα του ςχολείου
(Πατςαγγοφρασ, 2007; Ξατςαρόσ, 2008; Χαΐτθσ, 2008; Γιαννικοποφλου, 2011). Θ
ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν ςε κάκε ςχολικι μονάδα επθρεάηεται ιςχυρά από το
διευκυντι, ο οποίοσ οφείλει να εκπαιδεφει ςωςτά τουσ ςυνεργάτεσ του για τον τρόπο
άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ, να τουσ εμψυχϊνει και να τουσ κακοδθγεί, κακϊσ και
να τουσ παρζχει ζνα πλαίςιο ελευκερίασ πρωτοβουλιϊν, δθμιουργϊντασ τουσ ζτςι τθν
αίςκθςθ ότι οι ίδιοι μποροφν να αναλάβουν δράςθ ςφμφωνα με τθ δικι τουσ κρίςθ.
Ζνασ τρόποσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι είναι ο διευκυντισ να εκχωριςει
αρμοδιότθτεσ – ευκφνεσ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου του. Ακόμθ, πζρα από το
αίςκθμα τθσ ευκφνθσ κα πρζπει να αναπτφξει το αίςκθμα τθσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ
των μελϊν τθσ ομάδασ, να λειτουργεί ωσ εμψυχωτισ τθσ ςυλλογικισ προςπάκειασ και
τζλοσ να δθμιουργεί μια οργανωτικι κουλτοφρα ςυλλογικϊν οραμάτων και ςτόχων
(Πατςαγγοφρασ, 2007; Χαΐτθσ, 2008). Θ ςφγχρονθ ζμφαςθ που αφορά ςτθν
αναδόμθςθ του εκπαιδευτικοφ πλαιςίου, εςτιάηεται ςτθ μετάκεςθ ευκφνθσ για τθ
διοίκθςθ του ςχολείου ςτο ίδιο το ςχολείο και ωσ εκ τοφτου επιδιϊκει να προςδϊςει
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ πιο ουςιϊδεισ ρόλουσ, μζςα ςτο πλαίςιο του ευρφτερου
εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ (Henderson & Milstein, 2003).
1. Υκοπόσ τθσ επιμόρφωςθσ
Τλα αυτά προχποκζτουν μια μεγάλθ ςτροφι ςτθν επαγγελματικι ταυτότθτα
του εκπαιδευτικοφ. Σ ςφγχρονοσ εκπαιδευτικόσ πρζπει να είναι ζνασ ςχεδιαςτισ
περιβαλλόντων μάκθςθσ για τουσ μακθτζσ ϊςτε να εργάηονται ενεργά ςε αυτά και
δεν κα είναι διεκπεραιωτισ ζτοιμθσ φλθσ. Αντί να είναι αυταρχικόσ, κα πρζπει να
επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να αναλάβουν μεγαλφτερθ ευκφνθ για τθ δικι τουσ μάκθςθ.
Χτθν αναγκαιότθτα αυτι εςτιάηεται και θ παροφςα πρόταςθ επιμόρφωςθσ που
ςτοχεφει να αποκτιςουν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςε
ςχζςθ με ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκοδολογίεσ και τεχνικζσ και να καταςτοφν ικανοί να
τισ εφαρμόηουν με επιτυχία πρωτίςτωσ ςτθν κακθμερινι διδακτικι τουσ πρακτικι,
αλλά και κατά τθν υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδίων εργαςίασ ςτθν ευζλικτθ ηϊνθ.
Επιδιϊκεται ο εκπαιδευτικόσ να αμφιςβθτιςει τθν κακιερωμζνθ ςχολικι πρακτικι,
που μζνει αγκιςτρωμζνθ ςτθν τακτικι τθσ «μετάδοςθσ» γνϊςθσ, που προςφζρεται
ζτοιμθ και δε ςυνδζεται με τισ εμπειρίεσ ι τα βιϊματα του μακθτι. Ακόμθ, ςκοπόσ
τθσ επιμόρφωςθσ είναι τα ςχολεία να ενκαρρυνκοφν να υλοποιιςουν δφο ςχζδια
δράςθσ που κρίκθκαν ωσ τα πιο ςθμαντικά που επιδζχονται βελτίωςθ από τα ςχολεία
που ςυμμετείχαν πιλοτικά ςτθν Αυτοαξιολόγθςθ Εκπαιδευτικοφ Ζργου (ΑΕΕ), όπωσ
βελτίωςθ διδακτικϊν πρακτικϊν και ςχολικοφ κλίματοσ.
Σι εκπαιδευτικοί επιμορφϊκθκαν ςε ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ και
τεχνικζσ που απαιτοφν τόςο τθν ενεργι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ διαδικαςία
μάκθςθσ, όςο και τθν ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν και άλλων ανϊτερου επιπζδου
δεξιοτιτων εκ μζρουσ των μακθτϊν, όπωσ: κριτικι ςκζψθ, επίλυςθ προβλθμάτων,
αποδοχι διαφορετικϊν οπτικϊν – απόψεων, ανταλλαγι ιδεϊν μζςα από τθν
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αλλθλεπίδραςθ και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε ομάδεσ εργαςίασ. Χφμφωνα, με
τθν Ξριτικι Κεωρία το παιδί δεν μακαίνει απλϊσ πράττοντασ αλλά δίνεται μεγάλθ
ςθμαςία και ςτθν καλλιζργεια εκ μζρουσ των μακθτϊν ικανοτιτων, όπωσ τθσ
υπεφκυνθσ κοινωνικισ δράςθσ, τθσ αξιολόγθςθσ κοινωνικϊν καταςτάςεων, τθσ
διευκζτθςθσ ςυγκροφςεων, τθσ ευελιξίασ δράςθσ, τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, τθσ
ςυναπόφαςθσ, τθσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ κ.ά. χαρακτθριςτικά πολιτϊν που
ςυγκροτοφν μια δθμοκρατικι κοινωνία (Helm & Katz, 2002: xv). Ωσ εκ τοφτου, οι
εκπαιδευτικοί εξαςκικθκαν ςε ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ όπωσ τθ ςυνεργατικι
μάκθςθ, τθ διερευνθτικι μάκθςθ, το project αλλά και ςε ςφγχρονεσ διδακτικζσ
τεχνικζσ για παράδειγμα: παιχνίδια ρόλων, debate, θκικό δίλθμμα, καταιγιςμό ιδεϊν,
πείραμα, εννοιολογικοφσ χάρτεσ, τα ζξι καπζλα ςκζψθσ κτλ. Σι τεχνικζσ αυτζσ
αξιοποιικθκαν και για τθ ςυναιςκθματικι αγωγι των μακθτϊν, ϊςτε οι
εκπαιδευτικοί να αποκτιςουν ικανότθτεσ για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν τουσ ςτθν
απόκτθςθ δεξιοτιτων και εμπειριϊν για ειρθνικι επίλυςθ των μεταξφ τουσ
ςυγκροφςεων, με τελικό ςτόχο τθ βελτίωςθ του ςχολικοφ κλίματοσ. Δυςτυχϊσ τα
εκπαιδευτικά ςυςτιματα ςε όλο τον κόςμο δεν ζχουν δθμιουργιςει οργανωμζνα
ςχολικά προγράμματα που να ςτοχεφουν ςτθ «ςυναιςκθματικι εκπαίδευςθ» των
μακθτϊν για παράδειγμα ςτον ζλεγχο τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ ι ςτθν ανάπτυξθ
τθσ ςυνεργατικότθτασ και ςτθν ικανότθτα υπεράςπιςθσ των ατομικϊν δικαιωμάτων
μζςω διαλόγου, αλλά περιορίηονται ςε εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ εςτιαςμζνουσ ςτθν
ακαδθμαϊκι πρόοδο των μακθτϊν (Χοφία Ψριλίβα & Giovanni Chimienti, 1998;
Ξαμπζρθ-Ψηουριάδου & Υανταηι, 2004). Ξρίκθκε ςυνεπϊσ ότι ζνα ςχζδιο δράςθσ
εςτιαςμζνο ςτθ «ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ» των παιδιϊν κα είναι ιδιαίτερα
ςθμαντικό για τουσ μακθτζσ των δθμοτικϊν ςχολείων τθσ 8θσ Υεριφζρειασ ΥΕΡ
Θρακλείου.
Ακόμθ, οι εκπαιδευτικοί εγκατζλειψαν τθν απομόνωςθ τθσ τάξθ τουσ
εργάςτθκαν ςυλλογικά. Από τθν ατομικι υπόκεςθ μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ πζραςαν
ςτθ ςυλλογικι ςυνδιαμόρφωςι τθσ με τουσ μακθτζσ και με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ.
Ανζπτυξαν μια επαγγελματικι κουλτοφρα αμοιβαίασ υποςτιριξθσ και ανταλλαγισ και
δθμιοφργθςαν μια επαγγελματικι κοινότθτα πρακτικισ. Υράγματι, οι εκπαιδευτικοί
από κάκε ςχολείο ςχεδίαςαν ομαδικά διακεματικζσ μακθςιακζσ ενότθτεσ που τισ
δίδαξαν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ςπουδϊν τουσ και τισ επαναςχεδίαςαν
ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν τουσ. Επιπλζον οι εκπαιδευτικοί τεκμθρίωςαν
τισ μακθςιακζσ επιδόςεισ και λειτοφργθςαν ωσ ερευνθτζσ δράςθσ με τθ ςυνζργεια
των ςυναδζλφων τουσ. Ψα διδακτικά ςχζδια ςτθ ςυνζχεια αναρτικθκαν ςε μια
ψθφιακι πλατφόρμα και διαμοιράςτθκαν ςτο ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ
για να διαφοροποιθκοφν και να χρθςιμοποιθκοφν ανάλογα με τισ διδακτικζσ ανάγκεσ
(Αρβανίτθ, 2013).

2. Χλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ
Θ επιμορφωτικι δράςθ απευκφνκθκε τζλοσ Λανουαρίου του 2014 ςε 160
δαςκάλουσ όλων των τάξεων των 25 δθμοτικϊν ςχολείων που απαρτίηουν ςυνολικά
τθν 8θ Υεριφζρεια Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ (ΥΕΡ)
Θρακλείου, φςτερα από διεξοδικι ενθμζρωςθ και πρόςκλθςθ με ςχετικι εγκφκλιο
ςτθν οποία και ανταποκρίκθκαν με κετικζσ αποφάςεισ τουσ οι Χφλλογοι Διδαςκόντων.
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Θ δράςθ ξεκίνθςε αρχικά με ςεμινάριο επιμόρφωςθσ των διευκυντϊν των
ςχολείων τθσ 8θσ Υεριφζρειασ ΥΕΡ Θρακλείου ςτα μζςα Παρτίου 2014 με
αντικείμενο: «Επιμορφωτικζσ Δράςεισ περιόδου Απριλίου 2014 – Λουνίου 2015 &
project Βία και Εκφοβιςμόσ ςτα Χχολεία – Διαχείριςθ Χυγκροφςεων», κακϊσ όπωσ
αναφζραμε είναι κακοριςτικόσ ο ρόλοσ του διευκυντι του ςχολείου για τθν ανάπτυξθ
ςυνεργατικισ κουλτοφρασ και ανοικτοφ ςχολικοφ κλίματοσ. Από το 2014 ωσ ςιμερα
υλοποιικθκαν περί τα 50 ςεμινάρια ςτο πλαίςιο τθσ επιμορφωτικισ αυτισ δράςθσ ςε
ςυνεργαςία με ειδικοφσ επιςτιμονεσ, Υανεπιςτθμιακοφσ Ξακθγθτζσ και λοιποφσ
φορείσ, που απευκφνονταν τόςο ςε εκπαιδευτικοφσ όςο και ςε διευκυντζσ των
ςχολείων εςτιαςμζνα ςτισ κεματικζσ που προαναφζρκθκαν.
Σι εκπαιδευτικοί που ςυμμετείχαν ςτθν επιμορφωτικι δράςθ εργάςτθκαν
ομαδικά και ατομικά και προςζγγιςαν βιωματικά διδακτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ
που διαπραγματεφτθκε θ επιμόρφωςθ. Επίςθσ, αξιοποίθςαν κατάλλθλο εκπαιδευτικό
υλικό, ζντυπο και θλεκτρονικό το οποίο ςχεδιάςτθκε και επελζγθ ειδικά για το ςκοπό
τθσ επιμορφωτικισ αυτισ δράςθσ. Δόκθκε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν υποςτιριξθ του
εκπαιδευτικοφ ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα και πρακτικι. Ωλοποιικθκαν πρακτικζσ
που ςυνζβαλλαν ςτθ δθμιουργία ςυνεργατικοφ κλίματοσ και ςτθν αξιοποίθςθ τθσ
δυναμικισ τθσ ομάδασ για παιδαγωγικοφσ ςκοποφσ. Σ ςχεδιαςμόσ τθσ επιμόρφωςθσ
προςζφερε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθν δυνατότθτα να εφαρμόςουν με κριτικό τρόπο
αυτά που διαπραγματεφεται το επιμορφωτικό πρόγραμμα, να διερευνιςουν τθ
χρθςιμότθτα τουσ, να προτείνουν νζουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ εφαρμογισ με βάςθ
τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τάξθσ τουσ ςε ςυνεργαςία πάντα με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ
ςτο πλαίςιο τθσ κοινότθτασ πρακτικισ που ςυγκρότθςαν.
2.1 Εκπαιδευτικό υλικό εςτιαςμζνο ςτθ κεματικι βελτίωςθ του ςχολικοφ κλίματοσ
Χτθν ιςτοςελίδα Εκπαίδευςθ: ανακαλφπτοντασ τθν άγνοια μασ και ςτθν ενότθτα
Επιμόρφωςθ είναι αναρτθμζνο εκπαιδευτικό υλικό που αποτελεί το αποτζλεςμα τθσ
επιμορφωτικισ δράςθσ που παρακολοφκθςαν οι εκπαιδευτικοί των Δθμοτικϊν
Χχολείων τθσ 8θσ Υεριφζρειασ Υ.Ε.Ρ. Θρακλείου από τον Απρίλιο 2014, οι οποίοι ςτθ
ςυνζχεια ςυγκρότθςαν κοινότθτα πρακτικισ. Ψο εκπαιδευτικό υλικό κάκε ζτουσ είναι
εςτιαςμζνο ςε μια ςφγχρονθ διδακτικι μεκοδολογία ι διδακτικζσ τεχνικζσ και
περιλαμβάνει
ζνα
κεωρθτικό
μζροσ
εκτενοφσ
παρουςίαςθσ
τθσ
μεκοδολογίασ/τεχνικισ και ζνα πρακτικό μζροσ, όπου κάκε ςχολείο τθσ 8θσ
Υεριφζρειασ ΥΕΡ Θρακλείου περιγράφει αναλυτικά πωσ εφάρμοςε τθν αντίςτοιχθ
μεκοδολογία ςτθ διδακτικι πράξθ. Ψο εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να μελετιςει
κάκε εκπαιδευτικόσ που αντιμετωπίηει ςχετικά διδακτικά κζματα ςτθν τάξθ του, όπωσ
και οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί που τοποκετοφνται κάκε χρόνο ςτθν Υεριφζρεια
και ο αρικμόσ τουσ είναι πολφ μεγάλοσ. Υροωκείται ζτςι θ ενθμζρωςθ, επικοινωνία,
ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν τθσ περιοχισ ευκφνθσ μασ, αλλά και θ
προβολι τθσ προςφοράσ του Διδακτικοφ Υροςωπικοφ τθσ 8θσ Υεριφζρειασ ΥΕΡ
Θρακλείου ςτθν εκπαίδευςθ.
Ειδικότερα, το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό είναι εςτιαςμζνο ςτθ κεματικι
βελτίωςθ του ςχολικοφ κλίματοσ και ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Χχολικισ
Χυμβοφλου μαηί με επιπλζον υλικό που αφορά ςτθ βελτίωςθ των διδακτικϊν
μεκοδολογιϊν/τεχνικϊν:
i.

«Ψο Υαιχνίδι Φόλων ωσ Διδακτικι Ψεχνικι ςτθν Εκπαίδευςθ» ISBN: 978-
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618-81481-0-9 (Ππαγιάτθ, 2014β)
ii.

«Mζκοδοσ project με αντικείμενο το ςχολικό εκφοβιςμό», ISBN: 978618-81481-2-3 (Ππαγιάτθ, 2016).

Χτόχοσ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ ωσ προσ το Υαιχνίδι ρόλων ιταν οι
εκπαιδευτικοί να διαχειριςτοφν μζςω αυτισ τθσ τεχνικισ επιτυχϊσ κζματα
ςυγκροφςεων ςτο χϊρο του ςχολείου, αλλά και γενικότερα κοινωνικά ηθτιματα που
εγείρουν θκικά διλιμματα από τθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν. Ειδικότερα, με το
παιχνίδι ρόλων το παιδί αντιλαμβάνεται τθν πολυπλοκότθτα των προβλθμάτων,
διαπιςτϊνει ότι θ ςυναίνεςθ για τθν εξεφρεςθ μιασ λφςθσ που να ικανοποιεί
αντιπαρατικζμενεσ κοινωνικζσ ομάδεσ δεν είναι πάντα εφκολθ, μακαίνει να
ςυνδιαλζγεται κατά τθν επίλυςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων και να λαμβάνει
υπόψθ του τθν άποψθ των άλλων.
Ακόμθ, θ επιμορφωτικι δράςθ αφοροφςε και ςτθ μζκοδο project, που
κεωρείται ζντονα ιδεολογικά φορτιςμζνθ και αναφζρεται ςτο προοδευτικό
παιδαγωγικό κίνθμα, κακϊσ ανατρζπει μια ςειρά αντιλιψεων που κακθλϊνουν τθ
ςχολικι ηωι ςε ανταγωνιςτικότθτα, ατομικιςμό, δαςκαλοκεντριςμό, απραξία,
αδιαφορία κ.τ.λ. Σι αντιλιψεισ που επιχειρεί να ανατρζψει θ μζκοδοσ project ζχουν
ςχζςθ με το ρόλο του μακθτι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, τθ ςθμαςία τθσ
κακθμερινότθτασ ςτθ ςχολικι ηωι, τθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ των γνωςτικϊν
αντικειμζνων και γενικότερα τθ ςφνδεςθ τθσ ςχολικισ δράςθσ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ
τθσ, με τθν κακθμερινι πραγματικότθτα ωσ μια προςπάκεια αυτονόμθςθσ και
αυτοδιάκεςθσ του ατόμου και τθσ ομάδασ (Helm & Katz, 2002: xii). Θ μζκοδοσ project
ςυμβάλλει μεταξφ άλλων ςτθν καλλιζργεια πνεφματοσ ςυνεργατικότθτασ μζςω
ομαδικϊν δραςτθριότθτων που ςτοχεφουν τόςο ςε αμοιβαίουσ ςτόχουσ, όςο και ςε
επαρκείσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ του ικουσ τθσ κοινότθτασ. Επιπρόςκετα, με τθ
μζκοδο project επιδιϊκεται να βακφνει θ εκτίμθςθ των παιδιϊν για τισ γνϊςεισ και
ικανότθτεσ των άλλων, αλλά και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι προςπάκειεσ των
άλλων ςυνειςφζρουν ςτθν προςωπικι τουσ ευθμερία, να μάκουν οι μακθτζσ
λεπτομερϊσ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ τα μζλθ μιασ κοινότθτασ αλλθλεξαρτϊνται
και να μάκουν να αποδίδουν αξία ςτθ διαφορετικότθτα μζςα ςτθν κοινότθτα και να
τθν αντιλαμβάνονται ωσ ςτοιχείο εμπλουτιςμοφ τθσ κοινωνίασ.
2.2 Χλοποίθςθ Σανευρωπαϊκοφ Σρογράμματοσ Ψυχικισ Ανκεκτικότθτασ «RESCUR:
Ζνα Εμπόδιο, Ξια Ευκαιρία!»
Θ ςυνζχιςθ επιμόρφωςθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ τθσ 8θσ Υεριφζρειασ ΥΕΡ
Θρακλείου ςε ηθτιματα ςυναιςκθματικισ αγωγισ των μακθτϊν κρίκθκε αναγκαία,
κακϊσ ςχετικά κζματα δεν διαπραγματεφεται ςυςτθματικά το Υρόγραμμα Χπουδϊν
τθσ τυπικισ εκπαίδευςθσ, ενϊ παράλλθλα το προςωπικό των ςχολείων υπογραμμίηει
τθν αφξθςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων, τα οποία παρακωλφουν τθν
αποτελεςματικότθτα του ςχολείου.
Χτο τζλοσ Ροεμβρίου 2016 ςυνολικά οκτϊ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 8θσ
Υεριφζρειασ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ (Υ.Ε.Ρ.)
Θρακλείου, αποδζχτθκαν πρόταςθ τθσ αρμόδιασ Χχολικισ Χυμβοφλου και
επιμορφϊκθκαν, ϊςτε να υλοποιιςουν ςτο πλαίςιο τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ και των
Βιωματικϊν Δράςεων από το ςχολικό ζτοσ 2016-2017 project ςτθ κεματικι «Χτίηοντασ
τα ςχολεία ωσ ψυχικά ανκεκτικζσ κοινότθτεσ», προκειμζνου να λειτουργιςουν ωσ
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κοινότθτα – μάκθςθσ πρακτικισ και τα επόμενα ςχολικά ζτθ. Θ ψυχικι ανκεκτικότθτα
αναφζρεται ςτισ διαδικαςίεσ προςαρμογισ ςτο κοινωνικό περιβάλλον παρά τθν
πικανότθτα φπαρξθσ δφςκολων και αντίξοων ςυνκθκϊν. Ψο ςχολικό ζτοσ 2016-2017
πραγματοποιικθκαν τρία ςεμινάρια ςτθ ςχετικι κεματικι.
Για τθ βζλτιςτθ επιςτθμονικι ςτιριξθ αυτισ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ και
ςυνζχιςθσ τθσ το ζτοσ 2017-2018, απευκφναμε εγγράφωσ αίτθμα ςυνεργαςίασ το
πρϊτο δεκαιμερο του Παρτίου 2017 ςτον κ. Πατςόπουλο Αναςτάςιο - Επίκουρο
Ξακθγθτι του Υαιδαγωγικοφ Ψμιματοσ Υροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του Υανεπιςτιμιου
Ξριτθσ & Διευκυντι Πονάδασ Χχολικισ Ψυχολογίασ ςτο Ξζντρο Ερευνϊν & Πελετϊν
(ΞΕΠΕ) του Υανεπιςτιμιου Ξριτθσ, που ζγινε αποδεκτό. Ψαυτόχρονα, προτείναμε με
ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςυνεργαςία ςτουσ Διμουσ που ανικουν χωρικά τα ςχολεία τθσ
8θσ Υεριφζρειασ ΥΕΡ Θρακλείου, δθλ. ςτο Διμο Γόρτυνασ και Φαιςτοφ, με ςκοπό τθν
ανάδειξθ τόςο του ιδιαίτερου ρόλου του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν προαγωγι τθσ
ψυχικισ ανκεκτικότθτασ, όςο και τθν ανάπτυξθ ενόσ δικτφου ςχολείων που κα
υιοκετιςουν ζνα ποιοτικό τρόπο επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ (εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, δομζσ κοινωνικισ και εκπαιδευτικισ
πολιτικισ των Διμων) με απϊτερο ςκοπό το μεταςχθματιςμό του ςχολικοφ
περιβάλλοντοσ ςε «ψυχικά ανκεκτικι κοινότθτα» που παρζχει υποςτιριξθ και
κακοδιγθςθ ς’ όλα τα παιδιά. Υιο ςυγκεκριμζνα, θ υποςτιριξθ ςτα ςχολεία από τουσ
Διμουσ και τθ Πονάδα Χχολικισ Ψυχολογίασ του Υαν/μίου Ξριτθσ κα αφοροφςε ςε
δράςεισ πρωτογενοφσ πρόλθψθσ, που ςτοχεφουν ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ ψυχικισ
υγείασ και τθσ πρόλθψθσ ςτο μικρόκοςμο του ςχολείου και απαιτοφν εξειδικευμζνθ
κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν από ειδικοφσ επιςτιμονεσ, αλλά και ςτθ διαςφνδεςθ
ςχολείων, οικογενειϊν και φορζων τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ που διαδραματίηουν
κακοριςτικό ρόλο, ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ τθσ Χχολικισ
Ψυχολογίασ, ςτθ μάκθςθ και ανάπτυξθ των παιδιϊν. Αποτζλεςμα των παραπάνω
διαβουλεφςεων ιταν τζλοσ Παΐου 2107 ςτο πρακτικό τθσ τακτικισ ςυνεδρίαςθσ του
Δθμοτικοφ Χυμβουλίου του Διμου Φαιςτοφ να αποφαςιςτεί ομόφωνα (αρ. απόφαςθσ
74/2017) και να καταγραφεί ότι «ο Διμοσ οφείλει να κινθκεί ϊςτε να υποςτθρίξει το
ζργο των εκπαιδευτικϊν, γονζων και των ίδιων των παιδιϊν …ςε κζματα εφαρμογισ
προλθπτικϊν προγραμμάτων ψυχικισ ανκεκτικότθτασ ςτα ςχολεία του νομοφ μασ για
το τρζχον και ενδεχομζνωσ το επόμενο ςχολικό ζτοσ».
Ψθν τρζχουςα ςχολικι χρονιά 2017-2018 άρχιςε να υλοποιείται θ καινοτόμοσ
εκπαιδευτικι δράςθ ςτα ςχολεία τθσ 8θσ Υεριφζρειασ ΥΕΡ Θρακλείου που αφορά
ςτθν ετιςια υλοποίθςθ ενόσ Υανευρωπαϊκοφ Υρογράμματοσ Ψυχικισ
Ανκεκτικότθτασ. Ψο πρόγραμμα ονομάηεται «RESCUR: Ζνα Εμπόδιο, Πια Ευκαιρία!»
και πρόκειται για ζνα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που ο κ. Πατςόπουλοσ μαηί με τθν
ερευνθτικι του ομάδα ςυνζγραψαν μαηί με πανεπιςτθμιακοφσ από τθ Πάλτα, τθν
Λταλία, τθν Υορτογαλία, τθ Ξροατία και τθ Χουθδία. Ψο πρόγραμμα περιλαμβάνει
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ 25 ωρϊν κατά τισ οποίεσ οι εκπαιδευτικοί επιμορφϊνονται
ςτθ κεωρία τθσ πρόλθψθσ και των προλθπτικϊν προγραμμάτων αλλά και ζχουν και
πρακτικι εξάςκθςθ με το υλικό του προγράμματοσ «RESCUR: Eνα Εμπόδιο, Πια
Ευκαιρία!». Ψο Χεπτζμβριο, ζγινε μια ανοιχτι πρόςκλθςθ από τθν αρμόδια Χχολικι
Χφμβουλο ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 8θσ Υεριφζρειασ ΥΕΡ Θρακλείου.
Ψελικά, κατζκεςαν αίτθςθ ςτο προλθπτικό πρόγραμμα 27 ςυνάδελφοι που εκελοντικά
ικελαν να επιμορφωκοφν και να βοθκιςουν ςτθν υλοποίθςθ του προλθπτικοφ
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προγράμματοσ. Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα
ξεκίνθςε το Χεπτζμβριο - Σκτϊβριο 2017 με δφο διιμερα ςεμινάρια, ςυνεχίςτθκε τον
Λανουάριο του 2018 και βρίςκεται ςε εξζλιξθ.
Ψο «RESCUR: Ζνα Εμπόδιο, Πια Ευκαιρία!» είναι ζνα πρόγραμμα που ζχει
κεματικοφσ άξονεσ που ςχετίηονται με τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ
παιδιϊν από 4 ετϊν και μζχρι 12 ετϊν. Ψο πρόγραμμα διαμζςου καλοςχεδιαςμζνων
δραςτθριοτιτων διδάςκει ςτα παιδιά πϊσ να αντιμετωπίηουν προβλιματα όπωσ θ
απόρριψθ, ο εκφοβιςμόσ, θ απϊλεια και ο αποχωριςμόσ, οι ςυγκροφςεισ εντόσ και
εκτόσ οικογζνειασ, θ αποτυχία και άλλα εμπόδια που όλα τα παιδιά ενδεχομζνωσ να
βιϊςουν. Επίςθσ βοθκά τα παιδιά να κατανοιςουν τα αρνθτικά τουσ ςυναιςκιματα
(π.χ. άγχοσ, λφπθ, απογοιτευςθ, ματαίωςθ) και να βρουν τρόπουσ να τα
τροποποιιςουν και να μπορζςουν να λειτουργιςουν και να προάγουν τθ μάκθςι
τουσ. Σ εφοδιαςμόσ των παιδιϊν με τισ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ για τθν υπερπιδθςθ
εμποδίων που ςχετίηονται με τθ φτϊχεια, τθν μετοίκθςθ και τθν μετανάςτευςθ, τθν
ανεργία, τουσ οικογενειακοφσ ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ, τον εκφοβιςμό, τθ βία και
τον κοινωνικό αποκλειςμό, αποτελεί επζνδυςθ για τθ διάπλαςθ μιασ γενιάσ ψυχικά
ανκεκτικϊν Ευρωπαίων πολιτϊν για τα επόμενα χρόνια. Ψο παρόν αναλυτικό
πρόγραμμα αποςκοπεί επίςθσ ςτθν ενκάρρυνςθ των ευάλωτων παιδιϊν τθσ
Ευρϊπθσ, ϊςτε να αξιοποιιςουν τα προτεριματα τουσ για να ξεπεράςουν τισ
δυςκολίεσ τθσ ηωισ τουσ, ςυνεχίηοντασ να εξελίςςονται και να προοδεφουν (Cefai et
al., 2015).
Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 εγχειρίδια για νθπιαγωγοφσ και
δαςκάλουσ δθμοτικοφ, ζνα ειςαγωγικό εγχειρίδιο του εκπαιδευτικοφ και το εγχειρίδιο
του γονζα που ςτοχεφει να αναδείξει τισ δράςεισ και ςυμπεριφορζσ του γονζα για να
προάγει τθ ψυχικι ανκεκτικότθτα του παιδιοφ του. Σ γενικότεροσ ςτόχοσ είναι θ
προαγωγι τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ των μακθτϊν μασ από το νθπιαγωγείο και
μζχρι το δθμοτικό. Ζνασ άλλοσ αλλά εξίςου ςθμαντικόσ ςτόχοσ τθσ υλοποίθςθσ αυτοφ
του προγράμματοσ είναι θ υποςτιριξθ και ενδυνάμωςθ των ίδιων των εκπαιδευτικϊν
και θ επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ και ανάπτυξθ. Υρογράμματα όπωσ αυτό που
ενςωματϊνονται ςτο κφριο αναλυτικό πρόγραμμα του ςχολείου και διδάςκονται από
τουσ εκπαιδευτικοφσ του, είναι πικανότερο να αποβοφν πιο αποτελεςματικά – με
κριτιριο τα μακροχρόνια οφζλθ για τουσ μακθτζσ – ςυγκριτικά με τισ επιπρόςκετεσ,
ςυμπλθρωματικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ υλοποιοφνται από τουσ ειδικοφσ που δεν
ανικουν ςτο προςωπικό του ςχολείου (Hoagwood et al., 2007; Durlak et al., 2011;
Cefai et al., 2015). Επίςθσ, ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εμπλζκονται και οι
γονείσ γιατί ότι γίνεται ςτο ςπίτι κα πρζπει να ςυνδζεται με τισ δράςεισ τουσ
ςχολείου, οπότε να προάγεται μια ςυνζργεια γονζων και εκπαιδευτικϊν. Χτο πλαίςιο
ενθμζρωςθσ των γονζων των μακθτϊν πραγματοποιικθκε εκδιλωςθ ςτισ 7
Σκτωβρίου 2017 ςτο Υολφκεντρο Ποιρϊν, ζγιναν ενθμερϊςεισ των γονζων από τουσ
υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ κάκε τάξθσ που υλοποιεί το προλθπτικό πρόγραμμα,
διαμοιράςτθκε το ςχετικό εγχειρίδιο για γονείσ του προγράμματοσ και οι γονείσ
αδιαλείπτωσ εκπονοφν ςτο ςπίτι με τα παιδιά τουσ δραςτθριότθτεσ του
προγράμματοσ παράλλθλα με αυτζσ που υλοποιοφνται ςτο ςχολείο.
Θ καινοτόμα αυτι δράςθ ζχει μια πρωτοτυπία ςε πολλά επίπεδα. Υρϊτον είναι
μια ςυνζργεια τθσ Χχολικισ Χυμβοφλου τθσ 8θσ Υεριφζρειασ ΥΕΡ Θρακλείου με το
Υανεπιςτιμιο Ξριτθσ (Πονάδα Χχολικισ Ψυχολογίασ) και με το Διμο Φαιςτοφ και
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κατά δεφτερον είναι μοναδικι ςε επίπεδο Υανεπιςτθμίου και ςε επίπεδο Ξριτθσ.
Υεραιτζρω θ εφαρμογι του προλθπτικοφ αυτοφ προγράμματοσ ςτα ςχολεία τθσ 8θσ
Υεριφζρειασ ΥΕΡ Θρακλείου προάγει τθ διαςφνδεςθ του Υανεπιςτθμίου με τισ
τοπικζσ κοινωνίεσ τθσ Ξριτθσ και τζλοσ προωκεί τθν εφαρμογι τθσ Υανεπιςτθμιακισ
ζρευνασ και καινοτομίασ ςτθ ςχολικι πρακτικι.

3. Υυμπεράςματα - αποτίμθςθ τθσ επιμόρφωςθσ
Ψον πρϊτο χρόνο υλοποίθςθσ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ ζγινε αποτίμθςθ τθσ
από τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ (Ππαγιάτθ, 2015) και προζκυψε ότι θ
ςυντριπτικι πλειοψθφία του δείγματοσ ζμεινε πάρα πολφ ωσ πολφ ικανοποιθμζνθ
από: το επιμορφωτικό πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό υλικό τθσ επιμόρφωςθσ, τθ
ςυμβολι τθσ επιμόρφωςθσ ςτθν εμπζδωςθ τθσ φιλοςοφίασ των νζων προγραμμάτων
ςπουδϊν, τθ κετικι επίδραςθ τθσ ςτθ διδαςκαλία, τθ δθμιουργία δικτφου
ςυνεργαςίασ μεταξφ ςχολείων και Χχολικισ Χυμβοφλου, το επίπεδο και τισ
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ των επιμορφωτριϊν, τθν κετικι επίδραςθ τθσ
επιμόρφωςθσ ςτουσ μακθτζσ και από τθ ςυμμετοχι ςε κοινότθτα πρακτικισ. Τπωσ
ενδεικτικά επιςιμαναν οι εκπαιδευτικοί: «ιταν μια καινοτόμοσ δράςθ που δεν είχε
ξανά πραγματοποιθκεί ςτο ςχολείο μασ. Ρολφ ικανοποιθτικι απαραίτθτο να
ςυνεχιςτεί» (36ο υποκείμενο), «ςυμμετείχαν όλοι οι μακθτζσ, οι οποίοι ζδειξαν
μεγάλο ενδιαφζρον να διερευνιςουν ςε βάκοσ το πρόβλθμα, να αναηθτιςουν λφςεισ,
να επικοινωνιςουν και να ςυνεργαςτοφν» (32ο υποκείμενο) και «μασ άρεςε πολφ θ
ςυμμετοχι ςε κοινότθτα πρακτικισ. Ωραία εμπειρία. Ξεφεφγεισ από τθν ομάδα τθσ
τάξθσ και ζρχεςαι ςε επαφι με τουσ ςυναδζλφουσ και τα παιδιά άλλων τάξεων.
Καλλιεργείται θ ομαδικότθτα, θ αλλθλοβοικεια κτλ» (47ο υποκείμενο) (Ππαγιάτθ,
2014α).
Θ αποτίμθςθ των εκπαιδευτικϊν για τισ ςφγχρονεσ διδακτικζσ μεκόδουσ και
τεχνικζσ τθσ επιμόρφωςθσ ιταν κετικι. Ειδικότερα, για παράδειγμα ςφμφωνα με τθ
γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν το παιχνίδι ρόλων: «Κεωροφμε ότι ιταν μια πολφ
πετυχθμζνθ εκπαιδευτικά διαδικαςία, γιατί τα παιδιά ςε μια ιρεμθ ψυχολογικι φάςθ
παρακολοφκθςαν τον εαυτό τουσ, πωσ αντιδρά κάτω από ςυνκικεσ πίεςθσ. Επίςθσ,
ιταν ζνασ νζοσ τρόποσ εργαςίασ, ο οποίοσ τουσ κζντριςε το ενδιαφζρον και
προςπάκθςαν τα μζγιςτα. Κα ικελα να τονίςω, ότι παρόλο που τθν διδαςκαλία τθν
πραγματοποιιςαμε τισ τελευταίεσ διδακτικζσ ϊρεσ τα παιδιά ιταν γεμάτα με ενζργεια
και όρεξθ» (Ππαγιάτθ, 2014β). Επιπρόςκετα, ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ των
εκπαιδευτικϊν με τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου project ςτθ κεματικι ςχολικόσ
εκφοβιςμόσ «Μειϊκθκαν κατά πολφ τα περιςτατικά που αφοροφςαν τθν κοροϊδία πιο
«αδφναμων» μακθτϊν ωσ προσ κάποιο ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό τουσ αφοφ
κυμόντουςαν όλοι ότι όλοι είμαςτε διαφορετικοί ςε κάτι όπωσ και οι μαργαρίτεσ και
οι ελζφαντεσ μεταξφ τουσ» (Ππαγιάτθ, 2016).
Ψζλοσ, οι εκπαιδευτικοί που ςυμμετζχουν ςτο Υανευρωπαϊκό Υρόγραμμα
Ψυχικισ Ανκεκτικότθτασ «RESCUR: Ζνα Εμπόδιο, Πια Ευκαιρία!» διαπιςτϊνουν ιδθ
τθ κετικι επίδραςθ του ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ γονιϊν – μακθτϊν –
εκπαιδευτικϊν, ςτθ βελτίωςθ του ςχολικοφ κλίματοσ και ζχουν ωσ τϊρα μείνει
απόλυτα ικανοποιθμζνοι από τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςτισ τάξεισ τουσ. Πε
τθν ολοκλιρωςθ ωςτόςο του προγράμματοσ κα γίνει και επιςτθμονικά ςυνεπισ
αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του από το Υανεπιςτιμιο Ξριτθσ (Πονάδα Χχολικισ
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Ψυχολογίασ).
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Ζρευνα δράςθσ για τθν ανάπτυξθ του θμερθςίου
προγράμματοσ του νθπιαγωγείου
Μπαδιεριτάκθ Μαρία, χολικι φμβουλοσ 19θσ και
69θσ Περιφζρειασ Προςχολικισ Αγωγισ
Σςατςαράκθ τυλιανι, Νθπιαγωγόσ

Περίλθψθ
Θ ζρευνα δράςθσ αποτελεί ζρευνα που πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο μιασ
πρωτότυπθσ και εποικοδομθτικισ ςυνεργαςίασ των Διδακτικϊν Αςκιςεων του Τμιματοσ Ρροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ και τθσ Ρρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ εκφμνθσ από το ςχολικό ζτοσ 2015-16. Θ ζρευνα δράςθσ διεξάγεται
μζςα από εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ και ςυλλογι
δεδομζνων που αφοροφν τθ διδακτικι μεκοδολογία που εφαρμόςτθκε ςτισ τάξεισ
ομάδασ νθπιαγωγείων τθσ πόλθσ του εκφμνου. Οι ςυναντιςεισ αυτζσ αναπτφςςουν
τα χαρακτθριςτικά των ςταδίων μIασ ζρευνασ δράςθσ (ςτοχοκεςία, ςχεδιαςμόσ
δράςεων, αναςκόπθςθ και αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ
δράςεων). Τα εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων τθσ ζρευνασ είναι ποικίλα και ςε όλα
γίνεται ανάλυςθ περιεχομζνου από τισ ςυντονίςτριεσ τθσ ζρευνασ. Θ ζρευνα δράςθσ
αποτελεί το κφριο μεκοδολογικό εργαλείο κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των
Ρρογραμμάτων που υλοποιικθκαν ςτθν ομάδα των νθπιαγωγείων που ςυμμετζχουν,
με κετικά αποτελζςματα για όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ ςτθ διαδικαςία. Πλθ θ ομάδα
μαηί παίρνει το χαρακτιρα μακθςιακισ κοινότθτασ που εξελίςςεται και μακαίνει ωσ
ζνα ςϊμα.
Νζξεισ – κλειδιά: Ζρευνα δράςθσ, Υρογράμματα

1.Ειςαγωγι
Θ ζρευνα δράςθσ αποτελεί ζρευνα που πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο μιασ
πρωτότυπθσ και ιδιαίτερα εποικοδομθτικισ ςυνεργαςίασ των Διδακτικϊν Αςκιςεων
του Ψμιματοσ Υροςχολικισ Εκπαίδευςθσ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ και τθσ
Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Φεκφμνθσ από το ςχολικό ζτοσ 2015-16. Θ Χχολικι
Χφμβουλοσ τθσ 19θσ και 69θσ Υεριφζρειασ Υροςχολικισ Αγωγισ κ. Παρία
Ππαδιεριτάκθ ςυνεργάηεται με τθν επόπτρια τθσ ομάδασ των διδακτικϊν αςκιςεων
κ. Παρία Αμπαρτηάκθ Πόνιμθσ Επίκουρθσ Ξακθγιτριασ Υροςχολικισ Υαιδαγωγικισ,
προκειμζνου να ςυντονίςουν από κοινοφ τθν υλοποίθςθ τθσ Διδακτικισ Άςκθςθσ ςε
νθπιαγωγεία τθσ πόλθσ του Φεκφμνου. Χτθν ζρευνα δράςθσ λαμβάνουν μζροσ οι
νθπιαγωγοί των νθπιαγωγείων τθσ άςκθςθσ και όλοι οι φοιτθτζσ τθσ ομάδασ. Σπότε ο
ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ δράςθσ είναι να ζρκουν κοντά οι άνκρωποι τθσ
προςχολικισ εκπαίδευςθσ με τον κόςμο των πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν. Επομζνωσ οι
φοιτθτζσ μζςα από τθν ςυνεχι και κακθμερινι αλλθλεπίδραςθ με τισ νθπιαγωγοφσ
τθσ τάξθσ αποκτοφν μία μεγάλθ εμπειρία του επαγγελματικοφ τουσ ρόλου, που όλοι
ζχουν να πάρουν και να δϊςουν, μζςα από αυτι τθ ςυνεργαςία και τθν επαφι.

2.Φρόποσ διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ
Θ ζρευνα δράςθσ διεξάγεται μζςα από εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ μεταξφ των
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μελϊν τθσ ομάδασ και ςυλλογι δεδομζνων που αφοροφν τθ διδακτικι μεκοδολογία
που εφαρμόςτθκε ςτισ τάξεισ. Σι ςυναντιςεισ αυτζσ αναπτφςςουν τα χαρακτθριςτικά
των ςταδίων μίασ ζρευνασ δράςθσ ( τα οποία ςυνοψίηονται ωσ εξισ: Χτοχοκεςία
ςφμφωνα με τα ηθτιματα που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν, ςχεδιαςμόσ αντίςτοιχων
προσ τουσ ςτόχουσ δράςεων, αναςκόπθςθ και αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων, εκ
νζου ςτοχοκεςία, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ των δράςεων (Altrichter, Posch &
Somekh, 2001).
Υιο ςυγκεκριμζνα: Σι ςυναντιςεισ μεταξφ των ςυμμετεχόντων πραγματοποιοφνται ςε εγκαταςτάςεισ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ για ζνα τρίωρο κάκε
εβδομάδα. Αρχικά γίνεται ςυηιτθςθ για κζματα ι προβλιματα που απαςχόλθςαν
εκπαιδευτικοφσ και φοιτθτζσ ςτθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ, γίνεται αξιολόγθςθ των
αποτελεςμάτων των διδακτικϊν παρεμβάςεων των φοιτθτϊν και μπαίνουν οι άξονεσ
για τον ςχεδιαςμό τθσ επόμενθσ εβδομάδασ. Σι άξονεσ κακορίηονται με βάςθ α) τθν
αξιολόγθςθ των υλοποιιςεων που προθγοφνται και β) κεωρθτικά ηθτιματα που
τίκενται από τθν Επόπτρια Ξακθγιτρια και τθ Χχολικι Χφμβουλο, και γ) ιδζεσ και
πρακτικζσ που προτείνουν οι νθπιαγωγοί πάνω ςτον τρόπο διδακτικισ προςζγγιςθσ
των κεμάτων. Σ τελικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ επόμενθσ υλοποίθςθσ γίνεται μζςα από
ςυηιτθςθ ςε ομάδεσ γφρω από τουσ ςτόχουσ, τισ ζννοιεσ και τισ δραςτθριότθτεσ που
πρζπει να γίνουν, και μζςα από τισ ανταλλαγζσ μεταξφ των ςυντονιςτριϊν, των
νθπιαγωγϊν και των φοιτθτϊν προκφπτει ο τελικόσ ςχεδιαςμόσ των μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων τθσ εβδομάδασ.

3.Φρόποι ςυλλογισ και ανάλυςθσ των δεδομζνων
Εργαλεία ςυλλογισ δεδομζνων τθσ ζρευνασ αποτελοφν τα ζγγραφα προγραμματιςμοφ του προγράμματοσ, τα θμερολόγια καταγραφϊν τθσ Επόπτριασ Ξακθγιτριασ και τθσ Χχολικισ Χυμβοφλου, τα θμερολόγια καταγραφϊν φοιτθτϊν και
νθπιαγωγϊν (που περιζχουν καταγραφζσ των λεκτικϊν αλλθλεπιδράςεων των παιδιϊν και φωτογραφικό υλικό), οι γραπτζσ αποτιμιςεισ που ζκαναν οι εκπαιδευτικοί
μετά τθν ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων, δείγματα εργαςίασ των παιδιϊν και οι
ςυνεντεφξεισ με τουσ φοιτθτζσ τθσ ομάδασ ζρευνασ δράςθσ (οι οποίεσ απομαγνθτοφωνοφνται).
Χε όλα τα παραπάνω γίνεται ποιοτικι ανάλυςθ, και πιο ςυγκεκριμζνα, ανάλυςθ
περιεχομζνου (Ψςιϊλθσ, 2014) κατά τθν οποία οι ςυντονίςτριεσ τθσ ζρευνασ
διαβάηουν τα κείμενα ι εξετάηουν το φωτογραφικό υλικό και τα δείγματα εργαςίασ
και ςθμειϊνουν τα κζματα που προκφπτουν, τισ λφςεισ που δίνονται, και τισ ενδείξεισ
οι οποίεσ καταδεικνφουν τθν επιτυχία ι τα εμπόδια που ςυναντά μία προγραμματιςμζνθ δράςθ.
Ψα κζματα αυτά γίνονται αντικείμενο περαιτζρω επεξεργαςίασ από τθν ομάδα
τθσ ζρευνασ δράςθσ και ςυγχρόνωσ αντιςτοιχοφν ςτα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.

4.Σρογράμματα που υλοποιικθκαν μζςα από τθν ζρευνα δράςθσ
Θ ζρευνα δράςθσ αποτελεί το κφριο μεκοδολογικό εργαλείο κατά τθ διάρκεια
υλοποίθςθσ Υρογραμμάτων από το ςχ. ζτοσ 2015-16 ζωσ και το τρζχον ςχ. ζτοσ.
Χυγκεκριμζνα:
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4.1 Υχολικό ζτοσ 2015-16
1. Υρόγραμμα «Θ διδαςκαλία των εννοιϊν του μακρόκοςμου ςε παιδιά
προςχολικισ και πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ» : με ςτόχο τθν προςζγγιςθ των εννοιϊν και
των φαινομζνων του μακρόκοςμου. Ψο πρόγραμμα υλοποιικθκε μετά από τθν
επιμόρφωςθ των ςυμμετεχόντων νθπιαγωγϊν και φοιτθτϊν μζςα από το Χφςτθμα
Διαχείριςθσ Πάκθςθσ του ΘΟΕκτρονικοφ Πακιματοσ Αςτρονομίασ (ΘΟΕΠΑ). Ψο
ΘΟΕΠΑ αποτελεί μία θλεκτρονικι πλατφόρμα που περιζχει ςυνδυαςμό
πλθροφοριακϊν κειμζνων και πολυμεςικοφ υλικοφ με ςκοπό τθν κάλυψθ
επιμορφωτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν ςτον τομζα των βαςικϊν γνϊςεων και
τθν παιδαγωγικι γνϊςθ περιεχομζνου ςχετικά με ζννοιεσ αςτρονομίασ (μακρόκοςμου) (Αμπαρτηάκθ,Ψςατςαράκθ, Πακιουδάκθ, Ππαδιεριτάκθ, & Ξαλογιαννάκθσ,
2017).
2. Υρόγραμμα «We are living under the same sun”: πρόγραμμα επικοινωνίασ
μζςω αλλθλογραφίασ μεταξφ των νθπιαγωγείων του Φεκφμνου με νθπιαγωγεία και
παιδικοφσ ςτακμοφσ τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ. Χτο πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ
οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι παιδικοί ςτακμοί των δφο χωρϊν αντάλλαξαν μθνφματα,
πλθροφορίεσ, αντικείμενα και χειροτεχνίεσ για να γνωρίςουν καλφτερα τον πολιτιςμό
τθσ κάκε χϊρασ (ικθ, ζκιμα, μουςικι, λαϊκι παράδοςθ).
4.2 Υχολικά ζτθ 2016-17 και 2017-18
Υρόγραμμα «H τζχνθ ιςτορικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ: Υροςεγγίηοντασ τον άλλον μζςα από τθ διερευνθτικι
μάκθςθ (ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ MOV-UP)».Ψο MOV-UP (Early
Childhood Education: Building sustainable motivation and value paradigm for life) είναι
ζνα Erasmus+ πρόγραμμα που ςυντονίηεται ςτθν Ελλάδα από το Υανεπιςτιμιο
Ξριτθσ.
Χτόχοι του Υρογράμματοσ (Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο (2014). Ανακεωρθμζνο
Υρόγραμμα Χπουδϊν Ρθπιαγωγείου) αποτελοφν:
1.Ρα κατανοιςουν τα παιδιά τθν αλλαγι που ςυντελείται μζςα ςτο χρόνο.
2.Ρα προςπακιςουν να προβοφν ςε ιςτορικζσ ερμθνείεσ, να διατυπϊςουν
υποκζςεισ για τισ ςχζςεισ αιτίασ-αποτελζςματοσ,
3.Ρα προςπακιςουν να κατανοιςουν τα κίνθτρα που ϊκθςαν τουσ ανκρϊπουσ
τθσ εποχισ που ερευνάται να κάνουν ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ,
4.Ρα αιςκανκοφν τον τρόπο με τον οποίο το παρελκόν ςυνδζεται με το ςιμερα,
5.Ρα προςεγγίςουν τθ διαφορετικότθτα μζςα από τθν ιςτορικι ερμθνεία και
ζρευνα.
Ψο πρόγραμμα αρχίηει με τθν διερεφνθςθ και επεξεργαςία χρονικϊν και
χωρικϊν εννοιϊν που είναι απαραίτθτεσ για α) τθν κατανόθςθ των ιςτορικϊν
κεμάτων, β) τθ χριςθ εργαλείων και ςυμβάςεων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν μελζτθ
και τθν καταγραφι των ιςτορικϊν κεμάτων και γ) τθν κατανόθςθ του τρόπου με τον
οποίο καταγράφουμε και μελετάμε τθν ζλευςθ του χρόνου και τισ αλλαγζσ που αυτι
επιφζρει (βλ. για παράδειγμα Χτραταριδάκθ-Ξυλάφθ, 2006). Χυγκεκριμζνα, γίνεται θ
επεξεργαςία χωρικϊν εννοιϊν όπωσ οι ζννοιεσ προςανατολιςμοφ (δεξιά, αριςτερά,
μπροσ, πίςω, πάνω από, κάτω από κλπ.), τα ςθμεία του ορίηοντα, θ προοπτικι, θ
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κάτοψθ, ςχεδιάγραμμα (χάρτθσ). Χρονικζσ ζννοιεσ που επεξεργαηόμαςτε είναι οι
ζννοιεσ πριν, μετά, πριν από, μετά από, πριν από μερικά χρόνια, ςτα πολφ παλιά
χρόνια, χρονικι περίοδοσ (ενετικι, οκωμανικι, βυηαντινι, κλπ.), τότε, τϊρα, ςτο
μζλλον, ςυγχρόνωσ, κλπ.
Χυγχρόνωσ, γίνεται ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δεξιοτιτων και γνϊςεων που αφοροφν ςτισ διαδικαςίεσ ζρευνασ όπωσ, π.χ. θ άςκθςθ ςτθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ και
τθν καταγραφι των αποτελεςμάτων, θ ςφγκριςθ διαφορετικϊν πθγϊν πλθροφοριϊν
και διαφορετικϊν εκδοχϊν μίασ ιςτορίασ, κ.λπ.
Χε ζνα τρίτο ςτάδιο τα παιδιά ενκαρρφνονται να εςτιάςουν ςε ζνα αντικείμενο,
μνθμείο, ι γεγονόσ τθσ τοπικισ ιςτορίασ, να κάνουν μία ι περιςςότερεσ εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ ι αυτοψία, και να διερευνιςουν τθ χρονικι περίοδο με τθν οποία
ςχετίηεται το εν λόγω ςθμείο ενδιαφζροντοσ. Σι εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ κα επιλζγονται με τθ ςυνεργαςία των παιδιϊν, (ϊςτε μζςα από τθ μακθτοκεντρικι
διαδικαςία) τα παιδιά να γίνουν ενεργοί ςυμμετζχοντεσ ςτον προγραμματιςμό και τθν
εξζλιξθ του προγράμματοσ. Πε τον τρόπο αυτό οι επιςκζψεισ κα ςυνδζονται άμεςα
με τα ενδιαφζροντά τουσ κακϊσ και με τα ερεκίςματα που προςφζρει θ τοπικι
κοινότθτα/ κοινωνία. Εντοπίηονται οι κφριεσ ιδζεσ και τα ςθμεία που αφοροφν ςτθ
ςυνεργαςία, ι τα κοινωνικά προβλιματα των ανκρϊπων και γίνεται περαιτζρω
επεξεργαςία μζςα από τθν εικαςτικι δθμιουργία των παιδιϊν και τθν διερεφνθςθ ςε
ςυμβολικό-εκφραςτικό επίπεδο (Helm&Katz, 2011).
Ξατά το ςχολικό ζτοσ 2016-17 το ιςτορικό μνθμείο που εςτιάςαμε ιταν θ Λ.Π.
Αρκαδίου Φεκφμνου. Πε αφορμι το ιςτορικό αυτό μνθμείο με εξζχουςα ςθμαςία
ςτθν τοπικι ιςτορία και ςτουσ αγϊνεσ ανεξαρτθςίασ του κρθτικοφ λαοφ από τουσ
Σκωμανοφσ κατακτθτζσ, οι μακθτζσ μασ είχαν τθν ευκαιρία να προςεγγίςουν τθν
περίοδο που ςυνζβθ το ολοκαφτωμα τθσ Πονισ μζςα από ιςτορικζσ πθγζσ κατάλλθλα
δοςμζνεσ ϊςτε να είναι κατανοθτζσ αλλά και τθν επιτόπια ζρευνα, τθν επίςκεψι μασ
ςτθ Πονι και τθν εξερεφνθςι τθσ μζςα από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ. Ψο τρζχον
ςχολικό ζτοσ δεν ζχει γίνει τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι, ο εντοπιςμόσ του ςθμείου ι
αντικειμζνου ενδιαφζροντοσ.
Ψα αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα ςτα οποία κα καταλιξει θ ζρευνα των
παιδιϊν κα παρουςιαςτοφν μζςα από εικαςτικζσ-πολυτροπικζσ δθμιουργίεσ και
παρουςιάςεισ των παιδιϊν προσ ζνα ακροατιριο γονζων, ςυμμακθτϊν και άλλων
παραγόντων. Ξατά το ςχολικό ζτοσ 2016-17 τα αποτελζςματα του εν λόγω
προγράμματοσ παρουςιάςτθκαν ςε επιμορφωτικι θμερίδα που παρακολοφκθςαν
όλοι οι νθπιαγωγοί του Ρ. Φεκφμνου.

5. Ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ Σρογράμματοσ «H τζχνθ ιςτορικισ
ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ:
Σροςεγγίηοντασ τον άλλον μζςα από τθ διερευνθτικι μάκθςθ»
Για να διευκολφνουμε τα παιδιά όςο γίνεται περιςςότερο και να τα βοθκιςουμε
να κατανοιςουν δφςκολεσ ζννοιεσ και γεγονότα που ςυνδζονται με ζνα ιςτορικό
μνθμείο/ γεγονόσ και μια ςυγκεκριμζνθ ιςτορικι περίοδο χρειάηεται να γίνει κάποια
προεργαςία πάνω ςε βαςικζσ χρονικζσ, χωρικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ ζρευνασ οι
οποίεσ πραγματοποιοφνται ςε εξελικτικι ςειρά.
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5.1 Ιςτοριογραμμζσ
Χτόχοι:
1. Ρα κατανοοφν απλζσ ζννοιεσ που αφοροφν το χρόνο και να χρθ-ςιμοποιοφν
τθν αντίςτοιχθ ορολογία.
2. Ρα ςυςχετίηουν γεγονότα, πρόςωπα και αντικείμενα ϊςτε να αναπτφξουν μια
αρχικι αίςκθςθ χρονολόγθςθσ.
Δραςτθριότθτεσ: Ψα παιδιά επιδίδονται ςτθ δθμιουργία διαφόρων ιςτοριογραμμϊν όπωσ τθν καταςκευι τθσ προςωπικισ τουσ ιςτοριογραμμισ, χρθςιμοποιϊντασ φωτογραφίεσ από τθ γζννθςι τουσ ζωσ τθ φοίτθςι τουσ ςτο
νθπιαγωγείο τοποκετϊντασ τισ ςτθ ςωςτι χρονικι ςειρά. Πε τον τρόπο αυτό τα
παιδιά διθγοφνται τθν προςωπικι τουσ ιςτορία. Πποροφν επίςθσ να καταςκευάςουν
ιςτοριογραμμζσ εβδομαδιαίεσ ι μθνιαίεσ ςχετικζσ με δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ ι τισ
ςχολικζσ γιορτζσ.
5.2 Σερίπατοι ςτθ γειτονιά
Χτόχοι:
1. Ρα γνωρίςουν τα νιπια τθ διεφκυνςθ, τθν περιοχι ςτθν οποία κατοικοφν.
2. Ρα χρθςιμοποιοφν εργαλεία τθσ γεωγραφίασ όπωσ οι χάρτεσ για να βρουν τισ
πλθροφορίεσ που χρειάηονται.
3. Ρα διαβάηουν απλά ςφμβολα
4. Ρα ςυνεργάηονται ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ και να ακολουκοφν κανόνεσ.
5. Ρα αναπτφξουν ικανότθτεσ επικοινωνίασ.
Δραςτθριότθτεσ: Ψα παιδιά επιδίδονται ςε τοπικοφσ περιπάτουσ για να
καταγράψουν με ςχζδια, φωτογραφίεσ και βιντεοςκοπιςεισ τα ορόςθμα και τα
χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ. Χτθν αναηιτθςι τουσ εντοπίηουν μοτίβα, ςυςτάδεσ,
χαρακτθριςτικά, ςϊματα και αντικείμενα που επαναλαμβάνονται. Τταν τα παιδιά
επιςτρζψουν ςτο ςχολείο ςυηθτοφν ότι τα εντυπωςίαςε ςχολιάηουν τισ φωτογραφίεσ
που τράβθξαν, διατυπϊνουν προβλθματιςμοφσ από τυχόν εμπόδια ι προβλιματα
που αντιμετϊπιςαν. Πποροφν επίςθσ να «κακαρογράψουν» τισ ςθμειϊςεισ τουσ και
να προςκζςουν ςτοιχεία που κατά τθν ζξοδό τουσ δεν μπόρεςαν.
Χτο δεφτερο περίπατό τουσ τα παιδιά επιδίδονται ςε μια πιο ςυςτθματικι
παρατιρθςθ, καταγράφοντασ με λεπτομζρεια κακετί που χαρακτθρίηει τθ γειτονιά και
μασ δίνει πλθροφορίεσ π.χ. καταγράφουν τα ςπίτια, τα καταςτιματα, τα ςιματα, τα
αυτοκίνθτα, προςζχουν τθν οδό και τον αρικμό κλπ. Ξατά τθν ζξοδό τουσ επίςθσ
μποροφν να επιςκεφτοφν ζνα κατάςτθμα, το ςπίτι ενόσ παιδιοφ τθσ ομάδασ και να
πάρουν ςυνζντευξθ από τον ιδιοκτιτθ ι τον ζνοικο. Εναλλακτικά μποροφν να
ςυνομιλιςουν με κάποιο περαςτικό.
Χτισ επόμενεσ μζρεσ τα παιδιά βαςιηόμενα ςτισ καταγραφζσ τουσ μποροφν να
καταςκευάςουν τθ μακζτα τθσ γειτονιάσ χρθςιμοποιϊντασ χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ
τροφίμων. Πποροφν να παίξουν με αυτιν προςκζτοντασ και άλλα υλικά όπωσ
παιγνίδια π.χ. ανκρωπάκια, δζντρα, ηϊα, ι να διακοςμιςουν ι να ηωγραφίςουν τισ
ςυςκευαςίεσ-ςπίτια.
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Χε ζνα τρίτο ςτάδιο μποροφν να φτιάξουν τθν κάτοψθ τθσ γειτονιάσ ι ζνα χάρτθ
τθσ γειτονιάσ με ζμφαςθ ςτα χαρακτθριςτικά του χϊρου που παρατιρθςαν.
Σι περίπατοι ςτθ γειτονιά αποτελοφν βαςικό ςτάδιο προετοιμαςίασ των
εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων που κα πραγματοποιθκοφν αφοφ τα παιδιά εντοπίςουν
το ςθμείο του ενδιαφζροντοσ από τθν τοπικι ιςτορία. Θ εμπειρία των παιδιϊν από
τουσ περιπάτουσ ( όπωσ οι διάφορεσ καταγραφζσ, θ δθμιουργία του χάρτθ τθσ
γειτονιάσ), κα βοθκιςουν τα παιδιά ςτθν επιτόπια μελζτθ του ιςτορικοφ μνθμείου.

6. Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ δράςθσ
Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων τθσ παραπάνω ζρευνασ δράςθσ ζδειξε ότι μζςα
από αυτι τθ διαδικαςία:
1. Σι νθπιαγωγοί ςυμμετζχουν με ουςιαςτικό τρόπο ςτο ςχεδιαςμό και τθν
υλοποίθςι τόςο τθσ Διδακτικισ Άςκθςθσ, όςο και ςτο ςχεδιαςμό και βελτίωςθ των
προγραμμάτων που υλοποιοφνται με τθν ανατροφοδότθςθ που παρείχαν ςχετικά με
τουσ ςτόχουσ και τα αποτελζςματά τουσ.
2. Σι νθπιαγωγοί εμπλουτίηουν τθ διδακτικι τουσ εμπειρία και τισ ανάλογεσ
γνϊςεισ μζςα από τθν επιμόρφωςθ και τθν ενθμζρωςι τουσ ςχετικά με ςφγχρονεσ
εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ: Ψουσ δίνεται θ ευκαιρία να
δοκιμάςουν καινοτόμεσ προςεγγίςεισ και να αςκθκοφν ςε νζεσ μεκόδουσ, να
αναπτφξουν περιςςότερο τθν ικανότθτά τουσ να διειςδφουν ςτθ μακθςιακι
διαδικαςία και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ που ςυμβάλλουν ςτθν
αλλαγι του τρόπου που προςεγγίηουν τθ μάκθςθ και εργάηονται μζςα ςτθν τάξθ.
3. Χθμαντικι είναι και θ υλικι ενίςχυςθ των νθπιαγωγείων κατά τθν διάρκεια
υλοποίθςθσ των προγραμμάτων από το Υανεπιςτιμιο Ξριτθσ και το πρόγραμμα
Erasmus+. Ψα δφο από τα τρία παραπάνω προγράμματα είχαν χρθματοδότθςθ θ
οποία επζτρεψε να αγοραςτεί εκπαιδευτικό υλικό, ϊςτε να υλοποιθκοφν πιο
εξειδικευμζνεσ δραςτθριότθτεσ.
4. Σι δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται καλφπτουν όλουσ του τομείσ ανάπτυξθσ
του παιδιοφ και δίνεται ζμφαςθ ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του μακθτι. Εςτιάηουν
περιςςότερο ςτθν καταςκευι και όχι ςτθ ςτείρα απομνθμόνευςθ τθσ γνϊςθσ. Θ
μεκοδολογία υλοποίθςθσ των προγραμμάτων είναι θ μακθτοκεντρικι διαδικαςία, θ
ςυνεργατικι μάκθςθ, θ βιωματικι και ανακαλυπτικι μάκθςθ μζςα από τθν χριςθ
πρωτογενϊν πθγϊν (διεξαγωγι ζρευνασ, μελζτθ πεδίου κ.λ.π.), θ διεπιςτθμονικιδιακεματικι προςζγγιςθ των κεμάτων και θ δθμιουργικι και ελεφκερθ ζκφραςθ μζςα
από τθν εικαςτικι και καλλιτεχνικι ζκφραςθ των παιδιϊν (βλ. για παράδειγμα
Ξαψάλθσ & Ρθμά, 2015·Πατςαγγοφρασ, 2002).
5. Βελτιϊνεται επίςθσ θ προετοιμαςία των φοιτθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
Διδακτικισ Άςκθςθσ κάτι που ςυμβάλει επίςθσ ςτθν ποιότθτα τθσ πρακτικισ τουσ
εξάςκθςθσ μζςα ςτθν τάξθ.
6. Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα δράςθσ φζρνει κοντά τουσ ανκρϊπουσ τθσ
προςχολικισ εκπαίδευςθσ με τον κόςμο των πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν και βοθκά τισ
εκκο-λαπτόμενεσ νθπιαγωγοφσ να αποκτιςουν μία εισ βάκοσ εμπειρία του
επαγγελματικοφ τουσ ρόλου. Χυγχρόνωσ βοθκά ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
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εν ενεργεία, μζςα από τθ ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ και όλθ θ ομάδα μαηί παίρνει το
χαρακτιρα μακθςιακισ κοινότθτασ που εξελίςςεται και μακαίνει ωσ ζνα ςϊμα.
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Φο πολιτιςτικό κεφάλαιο και ο φυςικόσ κόςμοσ τθσ περιοχισ
του «Ξινωικοφ Ξονοπατιοφ» μζςω τθσ Εκπαίδευςθσ για τθ
Βιϊςιμθ/Αειφόρο Ανάπτυξθ
Μπουργουτηιάνθσ Μάριοσ8
Μακράκθσ Βαςίλειοσ9

Περίλθψθ
Θ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ (ΒΑ) και θ Εκπαίδευςθ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ βρίςκουν πεδίο
εφαρμογισ ςτο Βιϊςιμο Τουριςμό (ΒΤ). Οι εφαρμογζσ του ΒΤ βοθκοφν ςτθ διατιρθςθ,
ανάδειξθ και προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ενιςχφονται από τθν
εκπαίδευςθ και τισ παιδαγωγικζσ τθσ διαςτάςεισ, με τθ ςυμβολι των Τεχνολογιϊν
Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), για τθ δθμιουργία ενόσ μακθςιακοφ
περιβάλλοντοσ δια βίου μάκθςθσ. Θ μελζτθ ςκοπό ζχει να αναπτφξει ζνα πλαίςιο
ςφγκλιςθσ μεταξφ των ιςτορικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και του φυςικοφ κόςμου ςτο
Μινωικό Μονοπάτι που ςυνδζει τθν αρχαία Λφττο με το Οροπζδιο Λαςικίου και να
υιοκετιςει ςτρατθγικζσ, για τθ διατιρθςθ του πολιτιςτικοφ τοπίου μζςω τθσ ΕΒΑ, με
εργαλείο τισ ΤΡΕ και προτείνοντασ μορφζσ ΒΤ ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ και προςταςίασ.
Το ερευνθτικό εργαλείο ςτο οποίο εςτιάηει θ παροφςα μελζτθ είναι θ ςυνζντευξθ
αφιγθςθ ηωισ (life-storyinterview), κατά τθν οποία με επαγωγικι προςζγγιςθ
αναδεικνφονται κεματικζσ και ζννοιεσ που ςυνδζονται με τθ ΒΑ.
Νζξεισ κλειδιά: εκπαίδευςθ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, ςυνζντευξθ-αφιγθςθ ηωισ,
Πινωικό Πονοπάτι

1. Ειςαγωγι
Θ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ (ΒΑ) απαιτεί αλλαγι ςτάςεων, αξιϊν και ςυμπεριφορϊν
τόςο ςε ατομικό όςο και ςε κοινωνικό επίπεδο (Shallcross et al., 2009), κακϊσ θ
ανκρωπότθτα εμφανίηεται να βαδίηει ςε ζνα μθ βιϊςιμο οικονομικό μονοπάτι που
ζχει επιφζρει πλικοσ κοινωνικϊν, οικονομικϊν και πολιτιςτικϊν ανιςοτιτων που
αποτρζπουν τθν αναηιτθςθ ενόσ εναλλακτικοφ μονοπατιοφ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ
(Makrakis, 2017). Ψο οικονομικό μοντζλο ανάπτυξθσπου ζχει τον κφριο ρόλο ςτθν ζωσ
τϊρα κατάςταςθ του πλανιτθ, οφείλει να αντικαταςτακεί με τθν αναηιτθςθ τθσ
αφκονίασ μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ, τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ και τθσ
ςυμμετοχικισ μάκθςθσ (Webster & Johnson, 2011). Θ ΒΑ αποτελεί ςφμφωνα με τθν
αναφορά Brundtland (WCED, 1987),τθν ανάπτυξθ που «ικανοποιεί τισ ανάγκεσ
τουπαρόντοσ χωρίσ να διακυβεφεται θ ικανότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν
ναικανοποιιςουν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ», «ςτθρίηεται ςε τρεισ αλλθλζνδετουσ και
αλλθλοενιςχυόμενουσ πυλϊνεσ - τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι ανάπτυξθ
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και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ - τα οποία πρζπει να κακορίηονται ςε τοπικό,
εκνικό, περιφερειακό και παγκόςμιο επίπεδο» (UNWSSD, 2002).
Θ ανάγκθ για ςυλλογικι αντιμετϊπιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, τθσ
οικονομίασ, του κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφπεριβάλλοντοσ, οδθγεί ςτθν ενςωμάτωςθ
τουσ ςε βιϊςιμα αναπτυξιακά ςχζδια, όπωσ είναι ο Βιϊςιμοσ Ψουριςμόσ (ΒΨ). Θ
ζννοια του ΒΨ εξελίςςεται ωσ πεδίο ζρευνασ και πρακτικισ μζςα από πλικοσ
διαςκζψεων και αναφορϊν (WCED, 1987· UNCED, 1992· UNGΑ Resolution 65/173,
2010·UNESCO, 2010), ωσ αυτό το είδοσ τουριςμοφ που διατθρεί τθν ιςορροπία μεταξφ
τθσ κοινωνίασ, τθσ οικονομίασ και τθσ οικολογίασ, ενϊ μια πιο πρόςφατθ αναφορά
ςτο ΒΨ, είναι και μζςω των δεκαεπτά ςτόχων για τθ ΒΑ-Sustainable Developmen
tGoalsor SDG’s (UNGA, 2015). Πζςω του ΒΨ και των διάφορων μορφϊν του μποροφν
να επιταχυνκοφν βιϊςιμεσ λφςεισ ςε τοπικό επίπεδο και να αναπτυχκοφν ςτρατθγικζσ
και για τθ διατιρθςθ του πολιτιςτικοφ τοπίου10 (Malaika & Raswol, 2014 κ.α.). H
ανάπτυξθ μοντζλων ΒΨ, κατά προτεραιότθτα ςε τομείσ πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ
ςφμφωνα με τθν Agenda 21 (UNCED, 1992) και το Nordic World Heritage Foundation
(1999), αναδεικνφει τθ ςφνδεςθ του ΒΨ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τρόπουσ
βιϊςιμθσ αλλθλεπίδραςθσ τουριςμοφ και πολιτιςμοφ, μζςω μορφϊν ΒΨ.
Θ τουριςτικι βιομθχανία ςυνεχίηει να ανκίηει ςε οικονομικό επίπεδο (WTTC,
2015 ab), επιςκιάηοντασ όμωσ ςυχνά τθ λειτουργία των τοπικϊν κοινοτιτων
προκαλϊντασ περαιτζρω περιβαλλοντικι και πολιτιςτικι υποβάκμιςθ (Bhattacharya
& Kumari, 2004). Ξατά ςυνζπεια, οι τουριςτικζσ ςπουδζσ οφείλουν πλζον, εντόσ ενόσ
διεπιςτθμονικοφ διαλόγου με τον τομζα των πολιτιςμικϊν ςπουδϊν, να αναπτφξουν
μία κρίςιμθ για τθν ακαδθμαϊκι παιδεία ςυηιτθςθ (Bennett, 2007). Χτθ διελκυςτίνδα
ανάμεςα ςτθν οικονομικι κρίςθ και τθν ανάγκθ για οικονομικι ανάπτυξθ, ελλοχεφει ο
κίνδυνοσ εκμετάλλευςθσ, υπερπροβολισ και εν γζνει υποβάκμιςθσ όχι μόνο του
τουριςτικοφ προϊόντοσ, αλλά και του περιβάλλοντοσ, του πολιτιςμοφ και τθσ
κοινωνίασ. Θ εκπαίδευςθ αποτελεί δομικό ςτοιχείο για τθ βιωςιμότθτα και παρόλθ τθ
ςχζςθ βιωςιμότθτασ και τουριςμοφ, δεν ζχει υπάρξει ςυςτθματικι προςοχι ςτθν
εκπαίδευςθ για τθ βιωςιμότθτα ςτον τουριςμό (Moscardo, 2015) και θ ανάπτυξθ τθσ
παιδαγωγικισ του ΒΨ υςτερεί (T. Jamal, Taillon & Dredge, 2011).
H Εκπαίδευςθ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ (ΕΒΑ), ενιςχφει τουσ πυλϊνεσ τθσ ΒΑ,
προωκεί τθν ποιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ για όλουσ, βοθκά ςτθν ενδυνάμωςθ δομϊν
και τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων (capacity building), με τθν ΕΒΑ να διαδίδεται δια και
μζςω κάκε μορφισ εκπαίδευςθσ: τυπικι, μθ-τυπικι, άτυπθ ςε μια δια βίου
μακθςιακι διαδικαςία (UNCED, 1992·UNESCO, 2009·Makrakis, 2011). Σι ΨΥΕ ζχουν
ςθμαντικό ρόλο ςτθν προϊκθςθ τθσ ΕΒΑ με τρεισ τρόπουσ: α) αυξάνοντασ τθν
πρόςβαςθ ςε εκπαιδευτικό υλικό ςχετικό με τθ βιωςιμότθτα, β) ςυμβάλλοντασ ςτθν
προϊκθςθ νζων τρόπων διαδραςτικισ μάκθςθσ για κζματα ΒΑ και γ) μζςω τθσ
ανοικτισ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφορία και ςτθ γνϊςθ (Makrakis, 2010˙ Makrakis
2011).
Σ τουριςμόσ προςφζρει τθ δυνατότθτα για απόκτθςθ δεξιοτιτων ςτισ ΨΥΕ, με
τον θλεκτρονικό υπολογιςτι να χρθςιμοποιείται για τθν αναηιτθςθ, επεξεργαςία,
παρουςίαςθ και αποκικευςθ τθσ πλθροφορίασ (Ψαµουτςζλθ, 2009). Ψα ψθφιακά
10

Τπου πολιτιςτικό τοπίο, αναφζρεται το ςφνολο των πολιτιςτικϊν/πολιτιςμικϊν και φυςικϊν πόρων
μιασ περιοχισ (Meyer, 2014).
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μζςα, όπωσ οι φορθτζσ ςυςκευζσ (smartphones, tablets, ipods κ.α.) δφναται να
εμπλακοφν ςτον τομζα τθσ μάκθςθσ ςτο πλαίςιο του ταξιδιοφ, τθσ περιβαλλοντικισ
διατιρθςθσ και του ΒΨ, όπωσ φανερϊνεται ςτθ μελζτθ των Tan & Law (2015), αρκεί τα
ςυςτιματα αυτά να ζχουν ςτο επίκεντρο το περιεχόμενο, τθν αλλθλεπίδραςθ
ανκρϊπου-ςυςτιματοσ και τθν ελεφκερθ/άτυπθ επιλογι μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ,
εντόσ του οποίου ςυντελοφνται οι ταξιδιωτικζσ εμπειρίεσ. Θ χριςθ θλεκτρονικϊν
μζςων και ψθφιακισ τεχνολογίασ μπορεί να βοθκιςει τον τουριςμό πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ, κακϊσ παρζχει ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ για τισ περιοχζσ αυτζσ,ϊςτε να
παρουςιάηονται με διαδραςτικό και ενδιαφζροντα τρόπο (Nordic World Heritage
Foundation, 1999).
Ψο ταξίδι ζχει τθν ικανότθτα να αλλάηει τα άτομα μζςω των εμπειριϊν, των
παραςτάςεων, των αλλθλεπιδράςεων ςε πολλαπλά επίπεδα (Gambrell, 2015) και
δφναται να αποτελζςει το πλαίςιο για δια βίου μάκθςθ και ανάπτυξθ ικανοτιτων. Σ
τουριςμόσ που ςχετίηεται με τον πολιτιςμό και τθ φφςθ γίνεται ολοζνα και
περιςςότερο ελκυςτικόσ για επιςκζπτεσ που αποηθτοφν ςτισ διακοπζσ τουσ
μοναδικότθτα, προκλιςεισ και κάποιο εκπαιδευτικό ςκοπό (Nordic World Heritage
Foundation, 1999). Σ οικοτουριςμόσ (ωσ κομμάτι του ΒΨ) περιλαμβάνει κάποιασ
μορφισ εκπαίδευςθ (Ψαμουτςζλθ, 2009) και θ ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ
μπορεί να αποτελζςει ζνα επιπλζον εργαλείο ΒΑ(UNESCO/ICOM, 2011).

2. Σολιτιςτικό τοπίο, τοπικι ιςτορία και εκπαίδευςθ για τθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ
Θ παραπάνω προβλθματικι βρίςκει πεδίο μελζτθσ ςτο Πινωικό Πονοπάτι (ΠΠ)
ανάμεςα ςτθν αρχαία Οφττο και το Σροπζδιο Οαςικίου. H διαδρομι ενςωματϊνει
μυκολογικζσ και ιςτορικζσ προεκτάςεισ, κακϊσ και πλικοσ πολιτιςτικϊν,
περιβαλλοντικϊν και εκπαιδευτικϊν διαςτάςεων. Θ διαδρομι ιταν πολφ ςθμαντικι
ςτθ διάρκεια των αιϊνων και ιδιαίτερα πολυςφχναςτθ, κακϊσ ςυνζδεε το Σροπζδιο
Οαςικίου με τθν πεδιάδα του Ξαςτελλίου (Χαλκιαδάκθσ, 2002). Υαρόμοια,
ενδιαφζρον παρουςιάηει θ γεωγραφία, τα φυςικά και τα πολιτιςτικά ςτοιχεία τθσ
γφρω περιοχισ με τθν Αρχαία Οφττο ι Οφκτο, το ςθμερινό χωριό Οφττοσ/Υρϊθν ιδάσ
και το Ψυχρό/Δικταίο Άνδρο.
Ψα χαρακτθριςτικά του ΠΠ και τθσ περιοχισ που το περικλείει, όπωσ
αναφζρονται παραπάνω, προςφζρουν το διττό ρόλο τθσ διεξαγωγισ τθσ μελζτθσ και
τθσ ανάπτυξθσ δράςθσ. Θ ΕΒΑ και ςε ςυνδυαςμό με εργαλεία Ψεχνολογίασ
Επικοινωνίασ και Υλθροφοριϊν (ΨΥΕ) που βαςίηονται ςτουσ ζξι πυλϊνεσ των
δεξιοτιτων τθσ μάκθςθσ για τον 21ο αιϊνα11 και ςτισ δζκα κριτικζσ δεξιότθτεσ για τθν
προϊκθςθ προσ ζνα μονοπάτι ΒΑ12, αποτελοφν το πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ τθσ
παιδαγωγικισ του ΒΨ ςτο ΠΠ.
11

μακαίνοντασ να μακαίνω, μακαίνοντασ να υπάρχω, μακαίνοντασ να δρω, μακαίνοντασ να ηω μαηί με
τουσ άλλουσ (βιϊςιμα), μακαίνοντασ να μεταςχθματίηω τον εαυτό μου και τθν κοινωνία, μακαίνοντασ
να δίνω και να μοιράηομαι (Makrakis&Kostoulas-Makrakis, 2014; 2016)
12

κριτικι ςκζψθ και επίλυςθ προβλθμάτων, επικοινωνία, ςυνεργαςία, δθμιουργικότθτα και καινοτομία,
ςυνδεςιμότθτα και δικτφωςθ, κριτικι ςυνείδθςθ/ςυνειδθτοποίθςθ, κριτικόσ αναςτοχαςμόσ,
διαπολιτιςμικι ικανότθτα, ςυνυπευκυνότθτα, καταςκευι τθσ γνϊςθσ(Makrakis&Kostoulas-Makrakis,
2014; 2016)
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Θ ιςτορία και θ ΒΑ ωσ πεδία ςυγκλίνουν,όπωσ ςτοπαράδειγμα του
Υανεπιςτθμίου του Warwick13, κακϊσ θεξζταςθ τθσ ςχζςθσ ιςτορίασ – ΒΑ είναι
απαραίτθτθ ςιμερα,κακϊσ και θ ςυμβολι τθσ ιςτορίασ για τθν ανάπτυξθ γνϊςεων και
εμπειριϊν γφρω από τθν κατανόθςθ κεμάτων που ςχετίηονται με τθν ΒΑ. Θ ςφγχρονθ
επιςτθμονικι ζρευνα ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ, για να καταφζρει να εςτιάςει
ςτθ ςχζςθ ανκρϊπου, ανκρϊπινθσ δράςθσ και ςκζψθσ και κοινωνίασ, ενςωματϊνει
ποικίλεσ νζεσ προςεγγίςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μικροϊςτορίασ, εςτιάηει ςε
πθγζσ που κεωροφνταν ιςςονοσ ςθμαςίασ (Χουρδάκθσ, 2009), ενϊ ακόμθ θ γενικι
και θ τοπικι ιςτορία μετο διδακτικό αντικείμενο τθσ μελζτθσ του περιβάλλοντοσ ι με
τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθςυγκλίνουν ωσ κεματικζσ, αλλά και ωσ αντικείμενα με
διακεματικό και διεπιςτθμονικό τρόπο (Οεοντςίνθσ, 1996). Σι μικροϊςτορικζσ
προςεγγίςεισ προςφζρουν τθ μοναδικότθτα τθσ κζαςθσ τθσ ιςτορίασ, ζνα μζροσ τθσ,
που δεν αποκόπτεται όμωσ ςε καμία περίπτωςθ με το ιςτορικό όλο, αλλά αφορά μια
ατομικι, ιδιαίτερθ (μοναδικι) και υποκειμενικι πλευρά, δθμιουργϊντασ ζτςι το
κατάλλθλο πεδίο για τθ δθμιουργία μιασ ιςτορίασ από τθ βάςθ του κοινωνικοφ
ςυνόλου, ςτθν οποία αναδεικνφονται οι απλοί κακθμερινοί άνκρωποι, οι οποίοι ςε
άλλθ περίπτωςθ χάνονται ςτθν παραδοςιακι ιςτοριογραφία και ςυνάμα θ μελζτθ
αυτισ τθσ «απλισ» πλευράσ τθσ ιςτορίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ μελζτθ τθσ «επίςθμθσ»
πλευράσ τθσ ιςτορίασ, δθμιουργεί ζνα ιςτορικό «πάρε-δϊςε» που μόνο κετικά μπορεί
να προςφζρει ςτο ερευνθτικό πεδίο (Χουρδάκθσ, 2004· 2009· 2014).
Σ Χουρδάκθσ (2009), αναφζρει πωσ όποιοσ επικυμεί να αςκιςει το λειτοφργθμα
του δαςκάλου, κα πρζπει πρϊτα να γίνει ο ίδιοσ μακθτισ και να μάκει όςα ςυνκζτουν
τον κόςμο ενόσ παιδιοφ (ςελ. 16), ζτςι και ςτθν προςζγγιςθ που ακολουκείται ςτθν
παροφςα ζρευνα, οι αφθγιςεισ ηωισ αποτελοφν τον ςυνδετικό ιςτό για όςα
ςυνκζτουν τον κόςμο του «Πινωικοφ Πονοπατιοφ», ενϊ επιπλζον οι μικροϊςτορικζσ
προςεγγίςεισ βοθκοφν ςτθ ςυγκρότθςθ εκείνου του υλικοφ το οποίο από τθ μία κα
διαδϊςει κοινωνικά κρυμμζνεσ, αποςιωπθμζνεσ ι ξεχαςμζνεσ δομζσ και από τθν
άλλθ κα ςυμβάλλει ςτθ διαςφνδεςθ με τθ γενικι ιςτορία, μζςα από τρόπουσ που κα
ζχουν βαρφτθτα, βίωμα, ιςτορικότθτα, αλλά και (τοπικι/χρονικι) επικαιρότθτα, για
μια παιδαγωγικι προςζγγιςθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ μζςα από το πρίςμα τθσ
μικροϊςτορίασ και τθσ εκπαίδευςθσ για τθ βιϊςιμθ/αειφόρο ανάπτυξθ.
Σι δυνατότθτεσ του ΒΨ, όπωσ αναπτφςςονται ςτθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ
και με γνϊμονα το πολιτιςτικό τοπίο του ΠΠ, παρουςιάηονται ωσ το ιδανικό πεδίο
για τθν επίτευξθ των παιδαγωγικϊν, εκπαιδευτικϊν και αναπτυξιακϊν ςκοπϊν τθσ
μελζτθσ. Θ ΕΒΑ προςφζρει το μονοπάτι ςυνεργαςίασ με τουσ απαραίτθτουσ
ανκρϊπινουσ πόρουσ, όπωσ ςχολεία και τθν τοπικι κοινωνία που κα εκπαιδευτοφν
ςτθ διατιρθςθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ και πολιτιςμοφ, με τθ ςυνδρομι και ποικίλων
φορζων.
Χκοπόσ τθσ μελζτθσ είναι, επομζνωσ,ζνα πλαίςιο ςφγκλιςθσ μεταξφ των
ιςτορικϊν πολιτιςτικϊν πόρων και του φυςικοφ κόςμου ςτο ΠΠ και θ υιοκζτθςθ
ςτρατθγικϊν για τθ διατιρθςθ του πολιτιςτικοφ τοπίου μζςω τθσ ΕΒΑ, με εργαλείο τισ
ΨΥΕ και προτείνοντασ μορφζσ ΒΨ ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ και προςταςίασ. Σι ςτόχοι
13

Λςτορία και Υαγκόςμια Βιϊςιμθ
Ανάπτυξθhttp://www2.warwick.ac.uk/study/undergraduate/courses/v1l8 (ανακτικθκε 25 Αυγοφςτου,
2017)
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τθσ μελζτθσ ςυγκεκριμενοποιοφνται: α) ςτθνεξζταςθ του οικοτουριςμοφ ι του
πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ωσ μορφϊν ΒΨ για το ΠΠ, β) ςτθν ανάπτυξθ δράςεων που κα
βαςίηονται ςτισ ΨΥΕ για τθν προϊκθςθ του ΠΠ με ποικίλεσ διαςτάςεισ, γ) ςτθν
ευαιςκθτοποίθςθ για τθν τοπικι ιςτορία και κλθρονομιά μζςω τθσ ΕΒΑ, δ) ςτθ
διερεφνθςθ τρόπων ενδυνάμωςθσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, και ε) ςτθν αξιολόγθςθ του
βακμοφ ενςωμάτωςθσ του πολιτιςτικοφ τοπίου και του ΒΨ ωσ βιϊςιμων λφςεων ςτο
ςιμερα.

3. Ξζκοδοσ
Θ επιλογι τθσ μεκοδολογίασ ςε μία ζρευνα, τα ερευνθτικά εργαλεία και ο
τρόποσ χριςθσ τουσ εξαρτάται από τισ οντολογικζσ και επιςτθμολογικζσ αντιλιψεισ
του ερευνθτι( Πακράκθσ, 2005), με τισ βαςικζσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ να
διαχωρίηονται ςτισ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ προςεγγίςεισ. Θ ποιοτικι προςζγγιςθ τθσ
κοινωνικισ πραγματικότθτασ υιοκετείται, κακϊσ οι ποςοτικζσ μετριςεισ από μόνεσ
τουσ δε μποροφν να λάβουν υπόψθ και τισ δφο διαςτάςεισ τθσ κοινωνικισ ηωισ και
των δομϊν, αλλά και των απροόπτων και ενδεχομζνων που διαμορφϊνουν τθν
κοινωνικι δράςθ. Για ζναν επιςτιμονα τθσ εκπαίδευςθσ απαιτείται θ «κατανόθςθ»
αιτίου – αιτιατοφ και όχι απλά θ εξιγθςθ των ηθτθμάτων, αφοφ προθγθκεί θ
«ανακάλυψθ» των ηθτθμάτων αυτϊν μζςα από πραγματικοφσ ανκρϊπουσ, από
κοινωνικοφσ χϊρουσ που δεν είναι οικείοι και μζςω μιασ λογικισ ανακάλυψθσ
ςφνδεςθσ κοινωνικϊν φαινομζνων που δεν είχαν ςυνδεκεί κατά το παρελκόν (Alheit
& Bergamini, 1995). Θ ποιοτικι ερευνθτικι προςζγγιςθ προςφζρει εφροσ τεχνικϊν:
τθν ανάλυςθ λόγου, τθν ανάλυςθ εγγράφων, τισ προφορικζσ ιςτορίεσ και τισ ιςτορίεσ
ηωισ, τθν εκνογραφία και τθ ςυμμετοχικι παρατιρθςθ κακϊσ και άλλεσ. Ψαυτόχρονα
αναδεικνφεται ωσ ιςχυρό ρεφμα απάντθςθσ ςτθν επικρατοφςα άποψθ και αντίλθψθ
τθσ ορκότθτασ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των ποςοτικϊν μεκόδων (Dey, 1993).
Από τα ποικίλα ερευνθτικά εργαλεία τθσ ποιοτικισ ερευνθτικισ προςζγγιςθσ, θ
παροφςα μελζτθ επιλζγει τθν αφιγθςθ ιςτοριϊν ωσ ερευνθτικό εργαλείο και
ςυγκεκριμζνα τθ ςυνζντευξθ-αφιγθςθ ηωισ (The life-story interview), κατά τθν οποία
μζςω του εργαλείου «Σδθγόσ ςυνζντευξθσ για το ΠΠ», ο ερωτϊμενοσ ανακαλεί
μνιμεσ και βιϊματα από το ΠΠ. Σι θμιδομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ-αφθγιςεισ ηωισ
ςχεδιάςτθκαν, διεξιχκθςαν και επεξεργάςτθκαν ςε δφο μζρθ. Ψο α’ μζροσ αφοροφςε
τθν προετοιμαςία και τθ διεξαγωγι τθσ ςυνζντευξθσ-αφιγθςθσ ηωισ (Alheit,
1997·Atkinson, 2002·Ψςιϊλθσ, 2014), ενϊ το β’ μζροσ αφορά τθν κωδικοποίθςθ,
ανάλυςθ και παρουςίαςθ των ςυγκεντρωκζντων δεδομζνων (Makrakis & KostoulasMakrakis, 2017).
H αφιγθςθ ηωισ-life story αναφζρεται ςυχνότερα ςε μια ςυγκεκριμζνθ περίοδο
τθσ ηωισ του ατόμου που μπορεί να εμπεριζχει και ζνα ςθμείο καμπισ ςτο βίο του
ατόμου, ι ςτο ςφνολο τθσ ηωισ του ατόμου και περιγράφεται με δικά του λόγια
(Chase, 2005). Θ ςυνζντευξθ-αφιγθςθ ηωισ (ι αφθγθματικι ςυνζντευξθ), είναι μία
προςζγγιςθ που χρθςιμοποιεί μιασ μορφισ ατομικι ςυνζντευξθ, θ οποία
κατευκφνεται προσ τθν τεκμθρίωςθ τθσ ηωισ του ατόμου ι μια πτυχι αυτισ που ζχει
αναπτυχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ του (Sage Dictionary of Social Research
Methods,2006), ενϊ θ διενζργεια μιασ αφθγθματικισ ςυνζντευξθσ αποτελεί πράξθ
(Alheit, 1997, ςελ. 7). Θ μζκοδοσ τθσ ςυνζντευξθσ «αφιγθςθ ηωισ» αποτελεί μια
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ιδιαίτερα πλαιςιωμζνθ, ιδιαίτερα εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ για τθν ςυλλογι
ποιοτικϊν πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν ανκρϊπινθ εμπειρία (Atkinson, 2002).
Θ αναβίωςθ του ενδιαφζροντοσ για τισ βιογραφικζσ αφθγιςεισ ςυντελζςτθκε
από το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1960 με τθ ςτροφι ςτο ερμθνευτικό παράδειγμα,
αλλά και λόγω των δυνατοτιτων που προςφζρει θ βιογραφικι και αφθγθματικι
προςζγγιςθ για τθ μελζτθ των κοινωνικϊν φαινομζνων και ςτθ δυναμικι και ςτθν
ιςτορικι τουσ διάςταςθ, τθ δυνατότθτα των αφθγιςεων να λειτουργιςουν ωσ
προνομιακόσ τόποσ μελζτθσ του βιωματικοφ κόςμου των υποκειμζνων και τθσ
πρόςβαςθσ που προςφζρουν ςτθ «γραμματικι» των κανόνων τθσ κακθμερινισ ηωισ.
Επιπλζον λόγοι ιταντο πολιτικό αίτθμα να δοκεί φωνι ςε ομάδεσ αποκλειςμζνεσ ωσ
τότε, αλλά και του ρεφματοσ τθσ προφορικισ ιςτορίασ, τθσ «ιςτορίασ από τα κάτω»
(Ψςιϊλθσ, 2010).
Θ ιςτορία «από τα κάτω» δίνει τθν κοινωνιολογικι, οικονομικι και
ανκρωπολογικι διάςταςθ τθσ ιςτορίασ, ςε αντίκεςθ με τον παραδοςιακό ιςτορικό
λόγο που αντιμετωπίηει τθν ιςτορία ωσ διαδοχι φατριϊν και εκνοτικϊν
ςυγκροφςεων. Δεν καταγράφει απλά γεγονότα, αλλά ςτρζφεται ςε ευρφτερα ςφνολα,
δθμιουργεί δεςμοφσ μεταξφ τθσ πολιτιςμικισ ιςτορίασ και των κοινωνικϊν επιςτθμϊν,
τοποκετεί ςτθν ίδια ιςτορικι ηυγαριά τθν κυρίαρχθ τάξθ και τον κακθμερινό άνκρωπο
(Χουρδάκθσ, 2009: 1006). Θ ςτροφι προσ τθ μικροϊςτορικι προςζγγιςθ του ιςτορικοφ
γίγνεςκαι ανικει ςε μια ευρφτερθ ςτροφι των κοινωνικϊν επιςτθμϊν προσ τθ μικρι
(ατομικι ι/και ομαδικι), ςτραμμζνθ ςτον απλό άνκρωπο και ςτα ςυναιςκιματα και
τισ ςκζψεισ του κλίμακα ζρευνασ, που ζλαβε χϊρα τθ δεκαετία του 1980 (Χουρδάκθσ,
ό.π.:1027).

4. Αποτελζςματα
Θ ερευνθτικι πορεία περιλαμβάνει επανειλθμμζνεσ επιςκζψεισ ςτθν περιοχι
του ΠΠ και τθν πραγματοποίθςθ ζντεκα (11) ςυνεντεφξεων ςε κατοίκουσ τθσ
περιοχισ του ΠΠ, από τισ οποίεσ οι εννζα (9) θχογραφικθκαν, ενϊ ςε δφο (2)
ηθτικθκε να μθν θχογραφθκείθ ςυνζντευξθ. Χτθν τελευταία περίπτωςθ θ
αποδελτίωςθ των γραπτϊν ςθμειϊςεων πραγματοποιικθκε ςε ςφντομο χρόνο για
τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ απϊλειασ δεδομζνων. Θ μία (1) ςυνζντευξθ αφοροφςε μία
ομάδα τριϊν (3) ατόμων με τον ερευνθτι και τουσ ερευνϊμενουσ να αλλθλεπιδροφν,
με τθν παρζμβαςθ και ενόσ ακόμθ ατόμου ςτον άξονα τθσ ςυηιτθςθσ προςφζροντασ
εποικοδομθτικά ςε αυτιν14. Πετά τθ μεταγραφι των ςυνεντεφξεων ςε γραπτό
κείμενο, ακολοφκθςαν πολλαπλζσ αναγνϊςεισ που προςζφεραν οικειοποίθςθ με τα
δεδομζνα. Χτθ ςυνζχεια αυτζσ επεξεργάςτθκαν ςφμφωνα με το μεκοδολογικό
ςχεδιαςμό ςε δφο κφκλουσ.
Σ πρϊτοσ κφκλοσ αφορά ςτθ κεματοποίθςθ και κατθγοριοποίθςθ των
ευρθμάτων και τα δεδομζνα αναλφκθκαν ςε τρία ςτάδια. Χτοπρϊτο
ςτάδιοπραγματοποιικθκε θ ανάλυςθ και ερμθνεία κάκε ιςτορίασ με επαγωγικι
14

Θ δεδομζνθ ςυνζντευξθ-ςυηιτθςθ δεν κεωρείται πωσ παρεκκλίνει μεκοδολογικά, κακϊσ ςτον αρχικό
ςχεδιαςμό είχαν προβλεφτεί τζτοιου είδουσ καταςτάςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ ανοιχτότθτασ και τθσ
διαφοροποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ και τθσ μθ αυςτθρά προκακοριςμζνθσ τυπολογίασ, οι οποίεσ είχαν
αποφαςιςτεί να επιτραποφν ςτο βακμό που δεν ιταν δυνατό να αποφευχκοφν, ενϊ παράλλθλα
προςζφεραν πολφτιμα δεδομζνα.
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προςζγγιςθ, ςτο δεφτερο ςτάδιο αναγνωρίςτθκαν κοινά, επαναλαμβανόμενα ι
αναδυόμενα ςθμεία και προχϊρθςε θ κατθγοριοποίθςθ των δεδομζνων και ςτο τρίτο
ςτάδιο οι ςυνεπαγωγζσ και οι κεματικζσ ανάμεςα ςτα δεδομζνα οπτικοποιοφνται και
μελετϊνται μζςω ενόσ εννοιολογικοφ χάρτθ. Ψα ςυμπεράςματα ζννοιεσ που
εξάγονται μζςα από τον πρϊτο κφκλο επεξεργαςίασ των δεδομζνων παρουςιάηονται
ςτον Υίνακα 1.

Σ δεφτεροσ κφκλοσ αφορά ςτθ διαςφνδεςθ των ευρθμάτων με τουσ άξονεσ τθσ
ΒΑ και τθν περαιτζρω αξιοποίθςθ τουσ και παρουςιάηεται ςτον Υίνακα 2.

Σίνακασ 2

Σι ζννοιεσ και οι επιμζρουσ κεματικζσ που προζκυψαν από τθν επεξεργαςία των
δεδομζνων κεωρείται πωσ ςυνάδουν ςε περιεχόμενο και διαςτάςεισ με τουσ
πυλϊνεσ/άξονεσ τθσ ΒΑ και θ διαςφνδεςθ αυτι γίνεται φανερι ςτον άξονα
«κοινωνία» μζςω των εννοιϊν ςχζςεισ και χριςθ, ςτον άξονα «οικονομία» με τισ
ζννοιεσ ςυναλλαγζσ και χριςθ, ςτον άξονα «περιβάλλον» με τισ ζννοιεσ φυςικό
περιβάλλον, ςθμεία και χριςθ και ςτον άξονα «πολιτιςμόσ» μζςω των εννοιϊν τοπικι
ιςτορία, ςθμεία και χριςθ.
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Ψα παραπάνω αποτελζςματα αποτελοφν ζναυςμα για τα επόμενα βιματα τθσ
μελζτθσ. Θ κεματικι τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ δίνει πεδίο για τθν
εννοιολόγθςθ και εφαρμογι του ΒΨ και τθ διαμόρφωςθ του πλαιςίου για τθν
οικονομικι διάςταςθ και τθ ςφνδεςθ του πολιτιςμοφ με τθν οικονομία, τθν
επιχειρθματικότθτα, τθ χειραφζτθςθ και τθν τοπικι κοινωνία, μζςω ζρευνασ ςτουσ
επαγγελματίεσ του τουριςμοφ. Δεν μπορεί να μθ γίνει αντιλθπτι θ αναφορά ςτο
ηιτθμα τθσ Αειφορικισ Δικαιοςφνθσ (Makrakis, 2017) με τισ ζξι ζννοιεσ να
αντανακλοφν ηθτιματα δικαιοςφνθσ ςτουσ τζςςερισ πυλϊνεσ τθσ ΒΑ, να δίνουν αξία
και προςοχι ςε ανκρϊπουσ και καταςτάςεισ και να οδθγοφνςτθν ανάπτυξθ ενόσ
κϊδικα θκικισ (και πράξθσ) για τθν επίςκεψθ ςτο ΠΠ.
Πζςω των αφθγιςεων και με επαγωγικι προςζγγιςθ των εννοιϊν και των
κεματικϊν που ςυνδζονται με τθ ΒΑ, αναδεικνφεται το ιςτορικό/διαχρονικό πλαίςιο
και θ εξζλιξθ του ςτο παρόν και το μζλλον και θ παιδαγωγικι διάςταςθ μζςω των
διαφόρων μορφϊν μάκθςθσ, αλλά και τθσ μελζτθσ περίπτωςθσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ
τοπικισ ιςτορίασ με άξονα τθ ΒΑ και τουσ τζςςερισ πυλϊνεσ τθσ. Χτο πλαίςιο τθσ υπό
εξζλιξθσ διδακτορικισ διατριβισ ακολουκεί θ ολιςτικι κζαςθ τθσ περιοχισ του ΠΠ
μζςω τθσ δθμιουργίασ ενόσ μακθςιακοφ αντικειμζνου με παιδαγωγικι-εκπαιδευτικι
διάςταςθ που καλείται να ςυνδζςει τθν τοπικι ιςτορία, τθν ΕΒΑ και το ΒΨ και που κα
βαςίηεται ςτισ ΨΥΕ.

5. Βιβλιογραφικζσαναφορζσ
Atkinson, R. (2002). The life story interview. In J. F. Gubrium & J. A. Holstein (Eds.),
Handbook of interview research (pp. 121–140). SAGE Publications, Inc.
Bennett, R. J. (2007). Moving off the Beaten Track : Developing a Critical Literacy in
Backpacker Discourse. Murdoch University.
Bhattacharya, P., & Kumari, S. (2004). Application of Criteria and Indicator for
Sustainable Ecotourism : Scenario under Globalization. “The Commons in an Age
of Global Transition: Challenges, Risk and Opportunities.”
Chase, S. E. (2005). Narrative Inquiry: Multiple Lenses, Approaches, Voices. In N. K.
Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The SAGE handbook of qualitative research (3rd ed,
pp. 651–659). Thousand Oaks: Sage Publications.
Dey, I. (1993). Qualitative Data Analysis. Routledge.
Gambrell, J. A. (2015). A Critical Race Analysis of Travel for Transformation :
Pedagogy for the Privileged or Vehicle for Socio-Cultural Transformation?
Portland State University.Dissertations and Theses. Paper 2485.
Jamal, T., Taillon, J., & Dredge, D. (2011). Sustainable tourism pedagogy and
academic-community collaboration: A progressive service-learning approach.
Tourism
and
Hospitality
Research,
11(2),
133–147.
http://doi.org/10.1057/thr.2011.3
Jupp, V., & Sage Publications. (2006). The Sage dictionary of social research
methods. London: SAGE Publications.

101

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

Makrakis, V. (2010). Strategies to reinforce the role of ICT in teaching and learning
for sustainability. in M. Witthaus, K. Candless & R. Lambert (Ed.), Tomorrow
today (pp. 169–171). Leicester: Tudor Rose & UNESCO.
Makrakis, V. (2011). ICT-enabled education for sustainable development: Merging
theory with praxis. In M. Youseef & S. A. Anwar (Eds.), Proceedings of the 4th
Annual Conference on e-Learning Excellence in the Middle East – in Search of
New Paradigms for Re-engineering Education (pp. 223-232). Dubai: Hamdan Bin
Mohammed e-University.
Makrakis, V. (2017). Unlocking the potentiality and actuality of ICTs in developing
sustainability-justice curricula and society. Knowledge Cultures, 5(2), 103–122.
http://doi.org/10.22381/KC5220177
Makrakis, V., & Kostoulas-Makrakis, N. (2014). An instructional-learning model
applying problem-based learning enabled by ICTs. In A. Anastasiadis et al. (Eds.),
Proceedings of the 9th Panhellenic Conference on ICTs in Education (pp. 921-933),
5-7 October, University of Crete
Makrakis, V., & Kostoulas-Makrakis, N. (2016). Bridging the qualitative–quantitative
divide: Experiences from conducting a mixed methods evaluation in the RUCAS
programme.
Evaluation
and
Program
Planning,
54,
144–151.
http://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2015.07.008
Makrakis, V., & Kostoulas-Πakrakis, N. (2017). A Semi-structured Interview Toolkit.
Malaika, M. J., & Raswol, L. (2014). Activating heritage tourism in Akre city by
applying sustainable ecotourism approaches. European Scientific Journal,
2(February), 90–100.
Meyer, Z. L. (2014). Α cultural landscape approach to submerged cultural resource
management: cultural heritage ecotourism opportunities for the shipwrecks of
Lake Union, Seattle, Washington. University of Washington.
Moscardo, G. (2015). The Importance of Education for Sustainability in Tourism. In
G. Moscardo & P. Benckendorff (Eds.), Education for Sustainability in Tourism SE 1 (pp. 1–21). Springer Berlin Heidelberg. http://doi.org/10.1007/978-3-66247470-9_1
Nordic World Heritage Foundation. (1999). Sustainable Tourism and Cultural
Heritage.
Tan, E., & Law, R. (2015). mLearning as a softer visitor management approach for
sustainable tourism. Journal of Sustainable Tourism, 24(1), 1–21.
http://doi.org/10.1080/09669582.2015.1049610
UNESCO (2010). Teaching and learning for a sustainable future. A multimedia
teacher education programme. Ανακτικθκε 30 Φεβρουαρίου, 2017, από
http://www.unesco.org/education/tlsf/index.html
UNESCO. (2009). Bonn Declaration. UNESCO World Conference on Education for
Sustainable
Development.
Ανακτικθκε
10
Χεπτεμβρίου,
2017,
απόhttp://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188799e.pdf

102

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

UNESCO/ICOM. (2011). Role of Museums in Education and Cultural Tourism
Development.
Ανακτικθκε
29
Δεκεμβρίου
2015,
από
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/images/M
P5-CI/2011/programme_eng_all.pdf
United Nations (2002). Report of the World Summit on Sustainable
Development.Ανακτικθκε
6
Χεπτεμβρίου,
2015,
από
http://www.un.org/jsummit/html/documents/summit_docs/131302_wssd_repo
rt_reissued.pdf
United Nations Conference on Environment & Development (1992). Agenda 21.
Ανακτικθκε
25
Απριλίου,
2015,
από
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
United Nations General Assembly Resolution 65/173. (2010). Promotion of
ecotourism for poverty eradication and environment protection, A/65/440(20
December
2010)
Ανακτικθκε
30
Παρτίου,
2015,
από
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/173
United Nations General Assembly Resolution A/69/L.85 (2015). Transforming our
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (12 August 2015).
Ανακτικθκε
19
Χεπτεμβρίου,
2015,
από
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E
World Commission on Environment and Development (1987). Our common future.
Oxford University Press.
World Travel & Tourism Council. (2015). WTTC Travel & Tourism Economic Impact
2015 Greece/ World
Alheit, P. (1997). Θ αφθγθματικι ςυνζντευξθ. Πια ειςαγωγι. Χτο Χ. Υαπαϊωάννου,
P. Alheit, &H. S. Olesen (Επιμ.), Κοινωνικόσ μεταςχθματιςμόσ, εκπαίδευςθ και
τοπικι κοινωνία. (pp. 1–12). Φζκυμνο/Ανϊγεια: Υανεπιςτιμιο Ξριτθσ.
Alheit, P., &Bergamini, S. (1995). Βιογραφικι ζρευνα και ζρευνα ιςτοριϊν ηωισ Πια
νζα ποιοτικι προςζγγιςθ ςτισ κοινωνικζσ επιςτιμεσ. Πια ειςαγωγι. Χτο S. κ. α.
Papaioannou (Ed.), Education, Culture and Modernization (Vol. 1, pp. 121–144).
Anogia Workbook Roskilde University: Roskilde University.
Οεοντςίνθσ, Γ. Ρ. (1996). Διδακτικι τθσ ιςτορίασ. Ακινα.
Πακράκθσ,
Β.
(2005).
Ηθτιματα
αξιολόγθςθσ
τθσ
μακθςιακισ
αποτελεςματικότθτασ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορίασ και τθσ επικοινωνίασ,
ςτο Χ. Φετάλθσ, Οι προθγμζνεσ τεχνολογίεσ του διαδικτφου ςτθν υπθρεςία τθσ
μάκθςθσ. Ξαςτανιϊτθσ
Ψαµουτςζλθ, Ξ. (2009). Εκπαίδευςθ για βιϊςιμο τουριςμό. Εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ. Τουριςμόσ και περιβάλλον. Ξζντρο Υεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ Αρχανϊν
Ψςιϊλθσ, Γ. (2010). Θ επικαιρότθτα τθσ βιογραφικισ προςζγγιςθσ ςτθν ποιοτικι
κοινωνικι ζρευνα. Χτο Π. Υουρκόσ & Π. Δαφζρμοσ (Επιμ.), Ροιοτικι Ζρευνα
ςτισ Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ: Επιςτθμολογικά, Μεκοδολογικά και Θκικά Ηθτιματα
(ςελ. 347–370). Ακινα: Ψόποσ.

103

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

Ψςιϊλθσ, Γ. (2014). Μζκοδοι και τεχνικζσ ανάλυςθσ ςτθν ποιοτικι κοινωνικι
ζρευνα. Ακινα: Ξριτικι
Χαλκιαδάκθσ, Ε.Γ. (2002). Τα δθμόςια ζργα τθσ Κρθτικισ Ρολιτείασ 1898-1913 :
Θράκλειο. Δθμοτικι Υολιτιςτικι Επιχείρθςθ Χανίων
Χουρδάκθσ, Α. (2004). Από τθ μικροϊςτορία τθσ παιδείασ: ζνα παιδικό λεφκωμα του
1900-1904. Ακινα: Ατραπόσ.
Χουρδάκθσ, Α. (2009). Από τθ μικροϊςτορία τθσ εκπαίδευςθσ: δφο ανζκδοτα
λευκϊματα φιλίασ 1900-1904 & 1926-1927, και άλλα μικροϊςτορικά τεκμιρια
ςχολικισ ηωισ. Ακινα: Ατραπόσ.
Χουρδάκθσ, Α. (2014). Ανομολόγθτα μυςτικά κοριτςιϊν από το παρελκόν. Ακινα:
Εκδόςεισ Gutenberg.
Webster, K., & Johnson, C. (2011). Λογικι και αειφορία: εκπαιδεφοντασ για ζναν
κόςμο χαμθλοφ άνκρακα.Ακινα: Επίκεντρο.

104

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: θ πραγμάτωςθ μιασ άρρθκτθσ και
αλλθλοδιαδραςτικισ ςχζςθσ ςτο πλαίςιο του ςχολείου
Ντοφλια Ακθνά
χ.υμβ. Α/κμιασ Εκπ/ςθσ, Δρ. Επιςτθμϊν Αγωγισ

Περίλθψθ
Ο πολιτιςμόσ είναι ςφμφυτοσ με τθν ταυτότθτα, το χαρακτιρα και τθν πρόοδο μιασ
κοινωνίασ όπωσ εξελίςςεται ςε μια οριςμζνθ εποχι, τθν πολιτιςμικι και πολιτιςτικι
ανάπτυξθ και δράςθ τθσ (υλικά και πνευματικά ζργα, ικθ και ζκιμα, δραςτθριότθτεσ)
κακϊσ με τθν πνευματικι καλλιζργειά τθσ (αξίεσ, παραδόςεισ, παιδεία, μόρφωςθ, αιςκθτικι . Ωσ ζννοια, ο πολιτιςμόσ εμπεριζχει τθν εκπαίδευςθ αλλά και θ εκπαίδευςθ
από τθν πλευρά τθσ αναδεικνφει και διδάςκει τισ εκφάνςεισ του πολιτιςμοφ ωσ
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ διαμόρφωςθ και κατανόθςθ τθσ ταυτότθτασ ενόσ
λαοφ. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν εκπαίδευςθ και τον πολιτιςμό είναι άρρθκτθ κι αυτό
κακιςτά επιτακτικι τθν ανάγκθ διαρκοφσ αναηιτθςθσ νζων τρόπων μζςω των οποίων
ο Ρολιτιςµόσ ςτισ διάφορεσ εκφάνςεισ του κα μπορζςει να αναδειχκεί και να
παρουςιαςτεί ςτουσ μακθτζσ, τουσ μελλοντικοφσ πολίτεσ τθσ κοινωνίασ. Ο ρόλοσ του
δαςκάλου είναι κακοριςτικόσ και ου-ςιαςτικόσ κακϊσ είναι αυτόσ που κα
διαμεςολαβιςει για τθν εποικοδομθτικι αυτι με-τουςίωςθ τθσ ςχζςθσ ςτουσ
μακθτζσ. Θ παροφςα ειςιγθςθ παρουςιάηει τρόπουσ, με-κόδουσ, τεχνικζσ και
προγράμματα μζςα από τα οποία μεταδίδεται ο πολιτιςμόσ ςτουσ μακθτζσ ςτθ
μακθςιακι διαδικαςία ςυμβάλλοντασ ςτθν ευρεία μόρφωςθ και παιδεία τουσ.
Νζξεισ- κλειδιά: εκπαίδευςθ, αξίεσ, πολιτιςμόσ, προγράμματα, ρόλοσ δαςκάλου,
βίωμα

Ειςαγωγι
Βαςικι αποςτολι του ςφγχρονου ςχολείου αποτελεί ‘’θ ολόπλευρθ αρµονικι
και ιςόρροπθ ανάπτυξθ των διανοθτικϊν και ψυχοπνευµατικϊν δυνάµεων των
µακθτϊν, ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςε ολοκλθρωµζνεσ προςωπικότθτεσ και να ηιςουν δθµιουργικά’’ (N.1566/85, άρκρο 1, παρ.1, ΦΕΞ 303/Β και
ΦΕΞ 304/Β, 13-3-2003). Ανάμεςα επομζνωσ ςτουσ βαςικοφσ ςτόχουσ τθσ εκπαίδευςθσ ςυγκαταλζγονται θ ανάπτυξθ και καλλιζργεια του λόγου, προφορικοφ και
γραπτοφ, που αποτελεί ζκφανςθ πολιτιςμοφ, θ καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ και
τθσ δθμιουργικότθτασ, κακϊσ και θ διαμόρφωςθ και ενίςχυςθ τθσ πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ του παιδιοφ. Θ εκπαίδευςθ μζςα από τθν αγωγι αναπτφςςει τα πεδία τθσ
κριτικισ, τθσ θκικισ, τθσ γνωςτικισ και αιςκθτικισ ςφλλθψθσ του κόςμου, παρζχει τθν
επιςτθμολογικι και φιλοςοφικι κεϊρθςθ των εννοιϊν και των ιδεολογικϊν
ρευμάτων τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ και αναηθτεί τθ νοθματοδότθςθ τθσ ηωισ ςτισ
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και ςτθν κοινωνικι πρόοδο. Ωσ διαδικαςία εξάλλου, θ
εκπαίδευςθ ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι διαμόρφωςθ, ειςάγει δθλαδι τουσ μακθτζσ ςε
γνϊςεισ, αξίεσ, αρετζσ (Χριςτοδοφλου, 2012). Θ καλλιζργεια των αξιϊν, ωσ φορζασ
πολιτιςμοφ, ςυνειςφζρει ςτθ γνωςτικι και θκικι ανάπτυξθ των μακθτϊν, ςυμβάλλει
ςτθ διαμόρφωςθ των ςτάςεων και αντιλιψεων τουσ, διαμορφϊνοντασ τουσ
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αυριανοφσ πολίτεσ τθσ κοινωνίασ και ςυμβάλλοντασ ςτον εξανκρωπιςμό του
ανκρϊπου όςο και ςτον διαρκι εκδθμοκρατιςμό τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ.
Σ Υαπανοφτςοσ ιςχυριηόταν ότι ςτα πλαίςια τθσ παιδείασ ο άνκρωποσ οφείλει
να ενςτερνιςτεί αξίεσ, να διαποτιςτεί με το ιδεολογικό τουσ περιεχόμενο, διότι κι
αυτόσ με τθ ςειρά του, ωσ ηωντανό κφτταρο του κοινωνικοφ ιςτοφ, γίνεται φορζασ των
αξιϊν αυτϊν και ςυνεχιςτισ τθσ ιςτορίασ του (Υαπανοφτςοσ, 1977: 168). Θ ανάγκθ
επομζνωσ τθσ ςυμβολισ του ςχολείου ςτθν ανάπτυξθ και τθν εδραίωςθ των αξιϊν
είναι ςιμερα περιςςότερο από ποτζ επιτακτικι ςε μια εποχι που παρατθροφνται
ζξαρςθ των φαινομζνων βίασ, επικετικότθτασ, παραβατικότθτασ και ριξθσ των
διαπροςωπικϊν ςχζςεων. Γίνεται επομζνωσ κατανοθτό ότι θ καλλιζργεια αξιϊν πζρα
από τθ διαμόρφωςθ χαρακτιρων ςυμβάλλει και ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και θρεμία
μιασ πολιτείασ, ενϊ κεωρείται ο βαςικόσ και ςθμαντικότεροσ δρόμοσ προ-ετοιμαςίασ
των αυριανϊν ενεργϊν πολιτϊν και τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ. Σι
αξίεσ επομζνωσ κακορίηουν τθν επιλογι μζςων και προτφπων δράςθσ και
διαδραματίηουν βαςικό ρόλο ςτο ςφςτθμα πεποικιςεων και ςτάςεων ατόμων,
λειτουργοφν ωσ κακοδθγθτικοί άξονεσ για τθν επιλογι ςυμπεριφορϊν και περιζχουν
γνωςτικά και ςυναιςκθματικά ςτοιχεία και κίνθτρα για δράςθ (Χακαλάκθ, 1984: 2933).
Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που το ςχολείο δεν ζχει μόνο ωσ αποςτολι τθ μετάδοςθ
γνϊςεων αλλά και τθν καλλιζργεια ςτάςεων, αντιλιψεων, αξιϊν που διαμορ-φϊνουν
τθν ταυτότθτα του ατόμου και χαρακτθρίηουν τθν ποιότθτα τθσ ςτάςθσ, του
χαρακτιρα και τθσ δράςθσ του. Ξι αυτό μπορεί να γίνει μόνο από τθ διεπιςτθμονικι
και διακεματικι προςζγιςθ τθσ γνϊςθσ κακϊσ και τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ κι
εμπλοκι των τεχνϊν (εικαςτικισ, μουςικισ, κεατρικισ) και των άλλων ειδικοτιτων, με
τον κακοριςτικό ρόλο του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ κα διαμεςολαβιςει για να
μεταλαµπαδεφςει τθν αξία του πολιτιςμοφ και να εµπνεφςει αξίεσ. Αξίεσ θκικζσ,
κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ, ιδιαίτερα ςτθ χϊρα µασ, µία χϊρα µε πλοφςια
πολιτιςµικι παράδοςθ και ςπουδαίο πολιτιςμό, που ζχει διαχρονικι και παγκόςμια
εμβζλεια ςτον τόπο και ςτο χρόνο.

1. Θ επαφι των μακθτϊν με τον πολιτιςμό ςτο ςχολικό πλαίςιο
Είναι γεγονόσ ότι μακιματα πολιτιςμοφ δεν υπάρχουν ωσ αυτοφςια και
αυτοτελι γνωςτικά αντικείμενα. Σ πολιτιςμόσ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ του διατρζχει τα
διάφορα γνωςτικά αντικείμενα και τισ εκδθλϊςεισ των ανκρϊπων τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ. Χτα γνωςτικά αντικείμενα, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να λάβει αφόρμθςθ
από διάφορεσ αναφορζσ. Ζτςι, ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ γίνεται λόγοσ για τουσ
διάφορουσ ιςτορικοφσ πολιτιςμοφσ, τισ μορφζσ, τα επιτεφγματά τουσ και τθν
επίδραςθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ιςτορικισ ςυνείδθςθσ των λαϊν. Χτο μάκθμα τθσ
Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ, υπάρχει αν και αποςπαςματικά αναφορά ςτουσ χϊρουσ
πολιτιςμικισ αναφοράσ, τα μουςεία, το λαϊκό πολιτιςμό, τα ικθ και τα ζκιμα. Χτο
μάκθμα τθσ γλϊςςςασ οι μακθτζσ εκπαιδεφονται όχι μόνο ςτθ ςωςτι εκμάκθςθ των
διαςτάςεων τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, αλλά και ςτθν καλλιζργεια τθσ ωσ φορζα
πολιτιςμικϊν αξιϊν, ςθμαςιολογικϊν κωδίκων και επικοινωνιακοφ μζςου. Θ
εμβάκυνςθ όμωσ και θ ουςιαςτικι προςζγγιςθ με τον πολιτιςμό επαφίεται ςτθν
ευαιςκθςία και το μεράκι του εκπαιδευτικοφ, ο οποίοσ ανάλογα με τισ γνϊςεισ του
και τα μζςα που διακζτει καλείται να μεςολαβιςει, ϊςτε να γνωρίςουν οι μακθτζσ τα
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διάφορα επίπεδα και τισ εκφάνςεισ του πολιτιςμοφ τουσ. Θ φπαρξθ τθσ Ευζλικτθσ
Ηϊνθσ ςτισ μικρζσ τάξεισ επιτρζπει τθν εναςχόλθςθ με προγράμματα πολιτιςτικά που
κι αυτά με τθ ςειρά τουσ ςυμβάλλουν ςτθν ίδια κατεφκυνςθ. Σ ρόλοσ επο-μζνωσ του
εκπαιδευτικοφ αποτελεί το ζναυςμα για όλθ αυτι τθν προςπάκεια επαφισ και
γνωριμίασ των μακθτϊν με τον πολιτιςμό το δικόσ τουσ και των άλλων χωρϊν. Θ
γνϊςθ και θ ςυνεχισ επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ κεωρείται αναγκαία. Χιμερα,
περιςςότερο από ποτζ, ςτθ δφςκολεσ κοινωνικζσ, οικονομικζσ και θκικζσ ςυγκυρίεσ
που βιϊνουμε, θ ανάγκθ διατιρθςθσ και διαμόρφωςθσ τθσ ταυτότθτασ, τθσ
ςυλλογικότθτασ, τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και ςυνοχισ, είναι όςο ποτζ άλλοτε
αναγκαία και επιτακτικι. Ξαι φυςικά ο χϊροσ μζςα από τον οποίο κα πρζπει να
ξεκινά θ προςπάκεια αυτι είναι ο χϊροσ του ςχολείου.

2. Θ πραγμάτωςθ τθσ ςχζςθσ ‘’Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ’’ ςτο ςχολικό
πλαίςιο
Θ γλωςςικι καλλιζργεια, θ καλλιτεχνικι ζκφραςθ, θ κεατρικι αγωγι, θ μουςικι
εκπαίδευςθ, θ δθμιουργικότθτα ςτθν αιςκθτικι αγωγι παρζχονται μόνο ςτθ
ςυμβατικι ι διεκπεραιωτικι τουσ εκδοχι, αφοφ ουδζποτε κρίκθκε αναγκαίο να
αναπτυχκεί μια βακιά πολιτιςμικι παιδεία με ςτόχο τθν κριτικι ςκζψθ, τθ ςυλ-λογικι
μνιμθ, τθ δθμιουργικι κουλτοφρα, τθν πνευματικι χειραφζτθςθ των νζων
ανκρϊπων. Ωσ εκπαιδευτικοί μποροφμε με τθ ςωςτι κακοδιγθςθ, κατάρτιςθ και
εκπαίδευςθ να ςυμβάλλουμε ςτθν επιτυχι πραγμάτωςθ τθσ ςχζςθσ εκπαίδευςθσ και
πολιτιςμοφ. Χτθν ερϊτθςθ πϊσ κα επιτευχκεί αυτό, θ απάντθςθ δίνεται ωσ εξισ: μζςα
από προγράμματα φιλαναγνωςίασ, πολιτιςτικά προγράμματα, προγράμματα τοπικισ
ιςτορίασ και αξιοποίθςθσ όλων των μορφϊν τζχνθσ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ.
2.1 Σρογράμματα φιλαναγνωςίασ
Διάφορα προγράμματα μποροφν να υλοποιθκοφν με αφορμι τα γνωςτικά αντικείμενα που να ςυνδζουν τισ γνϊςεισ με τθν κακθμερινότθτα και τα βιϊματα των
παιδιϊν και καλλιεργοφν αξίεσ και ςτάςεισ. Λδιαίτερα, τα προγράμματα φιλαναγνωςίασ μποροφν να ςυμβάλλουν ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Ψα τελευταία
χρόνια με πρωτοβουλία Χχολικϊν Χυμβοφλων υλοποιοφνται ετιςια προγράμματα
φιλαναγνωςίασ ςε εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ τα υλοποιοφν με τουσ
μακθτζσ τουσ. Ψα προγράμματα αυτά, πζρα από τθν καλλιζργεια τθσ γλϊςςασ,
ςυμβάλλουν ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν, γνωςτικι, ςυναιςκθματικι,
κοινωνικι, διαπροςωπικι, θκικι. Θ βιωματικι προςζγγιςθ, θ εμπλοκι των τεχνϊν και
οι ενεργθτικζσ τεχνικζσ που αξιοποιοφνται, διαμορφϊνουν ζνα ιδιαίτερα
εποικοδομθτικό και παιδαγωγικά κετικό κλίμα για τθν πολιτιςμικι και πολιτιςτικι
όςμωςθ των μακθτϊν. (Ρτοφλια, 2016) Χτα προγράμματα αυτά φιλαναγνωςίασ πζρα
από τισ γενικζσ αξίεσ καλλιεργοφνται και θκικζσ και πολιτιςτικζσ, ενϊ παράλλθλα
παραδίδονται μακιματα δθμοκρατίασ και πολιτιςμοφ μζςα από τθν δθμιουργικι
πραγμάτευςθ των ιςτοριϊν. Ζτςι, ζννοιεσ όπωσ ‘’δικαίωμα- υποχρζωςθ’’, ‘’ελευκερίαδθμοκρατία’’, ‘’όριο-παραβίαςθ’’, ‘’ταυτότθτα-διαφορετικότθτα’’, ‘’ςεβαςμόσ–
προςβολι’’, μποροφν να γίνουν αντικείμενο επε-ξεργαςίασ μζςα από τισ αφθγιςεισ
ιςτοριϊν που ευαιςκθτοποιοφν το παιδί και κινθτοποιοφν τθ ςκζψθ του, ενϊ
διάφορεσ ςφγχρονεσ ενεργθτικζσ τεχνικζσ (όπωσ είναι ο κφκλοσ, ςυνείδθςθσ, θ
δραματοποίθςθ, θ δθμιουργικι γραφι, θ χριςθ του κινθματογράφου και των ΠΠΕ,
κ..ά) καλλιεργοφν τθν ενςυναίςκθςθ μζςα από το βίωμα μιασ κατάςταςθσ. Σι
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μακθτζσ με αφορμι μια ιςτορία ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ και μζςα από ενεργθτικό
διάλογο και ςυνεργαςία προςπακοφν να επιλφςουν ζνα πρόβλθμα με κριτικι ςτάςθ
και δθμιουργικότθτα. Ψο βιβλίο ωσ μορφωτικό και πολιτιςτικό αγακό μυεί τουσ
μακθτζσ ςε ζννοιεσ που αποτελοφν βαςικά εποικοδομιματα ενόσ πολιτιςμοφ, όπωσ
είναι θ ελευκερία ζκφραςθσ, ο διάλογοσ, θ ςυνεργαςία, ο ςεβαςμόσ. Ψα βιωματικά
ςεμινάρια- εργαςτιρια δίνουν τροφι για ςκζψθ και δθμιουργία ςε εκπαιδευτικοφσ
και μακθτζσ και το μζςο για να προβλθματιςτοφν και να ξεκλειδϊςουν νζεσ πόρτεσ με
ενςυναίςκθςθ. Επιπλζον, καλλιεργείται θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, κακϊσ όλοι
μπαίνουν ςτθ κζςθ του Άλλου και κατανοφν πτυχζσ που μζχρι τϊρα αγνοοφςαν, ενϊ
βελτιϊνουν τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ τουσ και καλλιεργοφν τθν αιςκθτικι τουσ
απόλαυςθ, όταν αξιοποιοφν και τθν τζχνθ. Εξάλλου, τα κζματα ενόσ λογοτεχνικοφ
βιβλίου, αφοροφν τθν ίδια τθ ηωι. Γιϋαυτό και ςθμαντικό ρόλο παίηει ςε αυτό θ
επιλογι των κατάλλθλων βιβλίων και ο τρόποσ με τον οποίο παρουςιάηονται οι
ιςτορίεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ το αναπτυξιακό επίπεδο των μακθτϊν κι αξιοποιϊντασ
τισ εμπειρίεσ και τα ενδιαφζροντα τουσ, ϊςτε με τθ ςυηιτθςθ να ενεργοποιθκοφν τα
ενςωματωμζνα κοινωνικά και πολιτιςμικά βιϊματα που κα αποτελζςουν τθ βάςθ
ςτθν αναγνωςτικι-ερμθνευτικι προςζγγιςθ των κειμζνων και τθ δόμθςθ του
νοιματοσ (Holland, 1975:113-4). Ξαι φυςικά, κακοριςτικόσ είναι ο τρόποσ με τον
οποίο κα εμφυςιςει ο εκπαιδευτικόσ τθν αγάπθ για το διάβαςμα, κακϊσ με
παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ, με ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ και ενεργθτικζσ τεχνικζσ, με
τθ ςυμβολι κι άλλων τεχνϊν (Barthes 2007) κα βοθκιςει το μακθτι να οικειοποιθκεί
το λόγο, να απολαφςει τθ μαγεία τθσ μυκοπλαςίασ, να κρίνει, να ςχολιάςει, να
ςυναιςκανκεί, να κοινωνικοποιθκεί (Ξατςίκθ-Γκίβαλου, 19975). Πε άλλα λόγια, να
εμβαπτιςτεί μζςα ςτο κείμενο και ςτθ ςθμαςιολογικι αφκονία των λζξεων
(Αναγνωςτοποφλου, 2002:78), καλλιεργϊντασ τθ φανταςία, τθν κριτικι του ςκζψθ και
τθ δθμιουργικότθτα του ςε όλο το εφροσ του. Ψθν ϊρα τθσ ανάγνωςθσ ο αναγνϊςτθσ
εκτίκεται ςτθν ετερότθτα ενόσ άλλου κόςμου, προςϊπων και πολιτιςμϊν,
αναγνωρίηοντασ τον εαυτό του ωσ μζροσ αυτοφ του παλίμψθςτου και κατανοϊντασ
καλφτερα το ίδιο και τουσ άλλουσ, ερχόμενοσ ςε επαφι με αξίεσ, ιδζεσ, ιδανικά. Θ
ιδιαίτερθ ςχζςθ του παιδιοφ με τθν ανάγνωςθ κακορίηει και τθν πορεία του ωσ
ενεργοφ αναγνϊςτθ (Παλαφάντθσ, 2005) με πολλαπλζσ παραμζτρουσ και
προεκτάςεισ(Ξαλογιρου2008) για τθ μελλοντικι του διαμόρφωςθ ωσ ενεργοφ,
κριτικοφ αναγνϊςτθ και πολίτθ (Υαπαδάτοσ, 2014).
2.2 Σρογράμματα πολιτιςτικά – Επιςκζψεισ ςε χϊρουσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ
Θ επαφι του μακθτι με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, ο ςεβαςμόσ και θ
κατανόθςθ του πολιτιςμικά διαφορετικοφ, θ ιςότιμθ ανάδειξθ ςτοιχείων από το
πολιτιςμικό κεφάλαιο όλων των μακθτϊν αποτελοφν βαςικι προχυπόκεςθ τθσ
μακθςιακισ διαδικαςίασ. Σ λαϊκόσ μάλιςτα πολιτιςμόσ αποτελεί από τα ουςιαςτικά
αγακά τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ των λαϊν και ζκφραςθ τθσ πολιτιςμικισ τουσ
ταυτότθτασ, κακϊσ και προνομιακό πεδίο ςφηευξθσ και δθμιουργικισ ανταλλαγισ
ςτάςεων, ιδεϊν και αξιϊν μεταξφ των πολιτιςμϊν γιϋαυτό και πρζπει να ζρχεται το
παιδί ςε επαφι με αυτόν από τισ πρϊτεσ κιόλασ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ
παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των ςτοιχείων του λαϊκοφ πολιτιςμοφ μπορεί να επιτευχκεί
με τθν εναςχόλθςθ των παραμυκιϊν, παροιμιϊν, λαϊκϊν δρϊμενων, τραγουδιϊν,
θκϊν και εκίμων, προφορικισ παράδοςθσ, τθσ λαογραφίασ ι με τισ επιςκζψεισ ςτα
μουςεία και ςε χϊρουσ πολιτιςμικισ ααφοράσ. Ακόμθ καλφτερα με τθ δθμιουργία
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ενόσ ‘’μουςείου’’ ςτο χϊρο του ςχολείου (Ρτοφλια, 2012) ι τθν αξιοποίθςθ των
εικονικϊν μουςείων μζςω τθσ χριςθσ των νεϊν τεχνολογιϊν. Τλα αυτά υποςτθρίηουν και εμπλουτίηουν τθ μάκθςθ, ενϊ προάγουν τον πολιτιςμό, ενερ-γοποιοφν
τθν πολλαπλι νοθμοςφνθ και κζτουν το μακθτι ςτο προςκινιο τθσ εκπαιδευτικισ
διεργαςίασ παρζχοντασ του τθ χαρά τθσ εξερεφνθςθσ και τθσ ανακάλυψθσ μζςα από
ςυνεργατικζσ διαδικαςίεσ, προςφζροντασ ευκαιρίεσ ζμπνευςθσ και αναςτοχαςμοφ,
αλλά και ζκφραςθσ τθσ δθμιουργικότθτάσ του μζςα από τθν τζχνθ και τον πολιτιςμό.
Χφμφωνα μάλιςτα με τον Kandinsky (1996: 1-7), θ ανκρϊπινθ φπαρξθ για να
πραγματωκεί χρειάηεται το ςυγκεραςμό τζχνθσ και πολιτιςμοφ, που εξαςφαλίηει τθν
πνευματικι καλλιζργεια. Γνωρίηοντασ το παρελκόν, οι μακθτζσ κατανοοφν καλφτερα
το παρόν και ςχεδιάηουν με ςφνεςθ και ςεβαςμό το μζλλον. Θ εναςχόλθςθ επομζνωσ
των μακθτϊν με το λαϊκό πολιτιςμό, υλικό και πνευματικό, ωφελεί πολλαπλά του
μακθτζσ (Περακλισ, 2002). Θ παιδαγωγικι και γόνιμθ αξιοποίθςθ όλων των φορζων
(πολιτιςτικοί ςφλλογοι, μουςειακοί χϊροι) και μζςων (πολιτιςτικά προγράμματα,
αξιοποίθςθ υλικοφ των ςχολικϊν εγχειριδίων) από τον εκπαιδευτικό και θ μεταξφ
τουσ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία ςυμβάλλει τα μζγιςτα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.
Σι μακθτζσ αποκτοφν πολιτιςμικι μόρφωςθ γνωρίηοντασ τον πολιτιςμό ςε όλεσ του
τισ εκφάνςεισ, ςυνειδθτοποιοφν τθν μορφωτικι του αξία, αποδζχονται τθν
πολιτιςμικι ετερότθτα και καλλιεργοφν ςτάςθ αποδοχισ, ενϊ παράλλθλα διευρφνουν
τουσ πνευματικοφσ τουσ ορίηοντεσ και υιοκετοφν νζουσ τρόπουσ ςκζψθσ και
αντίλθψθσ.
Χτισ μικρζσ τάξεισ θ επαφι των παιδιϊν με το λαϊκό πολιτιςμό μπορεί να λάβει
ποικίλεσ μορφζσ: μζςω τθσ ςυνάντθςθσ με ανκρϊπουσ μιασ άλλθσ γενιάσ ( π.χ. γιαγιά
που κα αφθγθκεί ζνα λαϊκό παραμφκι), μζςω βιωματικισ μάκθςθσ (αναβίωςθ
εκίμων), μζςω τθσ τζχνθσ, μζςω των νζων τεχνολογιϊν, με τισ επιτόπου επιςκζψεισ ςε
χϊρουσ πολιτιςμικισ αναφοράσ( π.χ. μουςεία, μνθμεία) κ.ά.. Ζτςι, τουσ δίνεται θ
ευκαιρία να αντιλθφκοφν ότι όλα τα είδθ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ διατθροφν
αναλλοίωτθ ςτον χρόνιο τθν αξία τουσ, ενϊ μποροφν να μεταςχθμα-τιςτοφν γόνιμα
και εποικοδομθτικά ςτθ ςφγχρονθ εποχι (π.χ. ψθφιακόσ Ξαραγκιόηθσ).
2.3 Γνωριμία με τθν τοπικι ιςτορία
Ψζλοσ, θ επαφι των παιδιϊν με τον πολιτιςμό μπορεί να γίνει με τθ δθμιουργικι
αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ ιςτορίασ. Σι εναλλακτικζσ μορφζσ διδαςκαλίασ τθσ ιςτορίασ
δίνουν τθ δυνατότθτα ενόσ διαφορετικοφ μακιματοσ ιςτορίασ, όπου μακθτζσ και
εκπαιδευτικοί ςυναντιοφνται με τον πολιτιςμό, τθν ιςτορία, το παρελκόν με ζνα
διαφορετικό τρόπο και ςυνομιλοφν μαηί τουσ. Ζνα διακεματικό ςχζδιο εργαςίασ που
αξιοποιεί ζνα τοπικό μνθμείο- ςτοιχείο του πολιτιςμοφ τθσ περιοχισ (π.χ. ζνα άγαλμα,
μια κρινθ, ζνα ρολόι, κ.τ.λ.) ι άλλεσ πθγζσ (π.χ. γραμματόςθμα, γελοιογραφίεσ,
εικόνεσ, φωτογραφίεσ, οικόςθμα, ντοκιμαντζρ, πίνακεσ, κ.ά.) μποροφν να ενταχκοφν
ςτθ μακθςιακι διαδικαςία κακιςτϊντασ τθν πιο δθμιουργικι, ενδιαφζρουςα,
βιωματικι (Αγγελάκοσ-Ξόκκινοσ, 2004). Σ ςχεδιαςμόσ πολιτιςμικϊν διαδρομϊν αντί
για τισ τυποποιθμζνεσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ι ζνα κυνιγι κθςαυροφ αναφορικά
με τθν ιςτορία του τόπου παρζχει ουςιαςτικι μάκθςθ, βιωματικι και διαδραςτικι.
Ψζλοσ, θ αξιοποίθςθ τθσ Ψζχνθσ ςε όποια μορφι τθσ (εικαςτικι, μουςικι, κεατρικι,
αρχιτεκτονικι, κινθματογραφικι, κ.ά) κζτει τισ προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία
ενεργϊν, κριτικϊν και ςυνειδθτοποιθμζνων πολιτϊν, ενϊ ςε ςυνδυαςμό με τθν
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τοπικι Λςτορία και τον Υολιτιςμό αποτελοφν επίςθσ μιασ δθμιουργικι ςφηευξθ με
ιδιαίτερθ παιδαγωγικι και μορφωτικι αξία για τουσ μακθτζσ.

Αντί επιλόγου
Θ εκπαίδευςθ δεν αποτελεί μόνο φορζα γνϊςεων αλλά και πολιτιςμοφ. Σ ρόλοσ
του εκπαιδευτικοφ είναι κομβικόσ ςτθ διαμεςολάβθςθ αυτισ τθσ άρρθκτθσ και
αλλθλοδιαδραςτικισ ςχζςθσ μεταξφ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ. Απαιτείται επιμόρφωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και μεράκι προκειμζνου να εκπαιδεφςουμε και να
μορφϊςουμε τουσ μελλοντικοφσ ενςυνείδθτουσ κριτικοφσ και πεπαιδευμζνουσ
πολίτεσ τθσ κοινωνίασ μασ. Εκπαιδευτικοί και γονείσ οφείλουμε να αυτενεργιςουμε
ςτο μικρόκοςμο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ και να διεκδικιςουμε ςυλλογικά τον
επαναπροςδιοριςμό του ρόλου τθσ τζχνθσ και του πολιτιςμοφ μζςα ςτο εκπαιδευτικό
μασ γίγνεςκαι.
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Θ δια βίου μάκθςθ και εκπαίδευςθ των θλικιωμζνων
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Περίλθψθ
Θ παροφςα εργαςία αποτελεί μια κριτικι προςζγγιςθ του πεδίου τθσ δια βίου
μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ των θλικιωμζνων (lifelong learning in later life). Αρχικά
γίνεται μια ειςαγωγι ςτον όρο τθσ δια βίου μάκθςθσ και ςτθ ςθμαςία τθσ για τθν
εξζλιξθ του ατόμου. Ακολουκεί μια περιγραφι τθσ ομάδασ των υπεριλικων
εκπαιδευομζνων, των χαρακτθριςτικϊν και των αναγκϊν τουσ, με μια προςπάκεια
αναγνϊριςθσ των κίνθτρων και των λόγων ςυμμετοχισ τουσ ςε δραςτθριότθτεσ
μάκθςθσ και εκπαίδευςθσ. Εξετάηονται επίςθσ οι μορφζσ μάκθςθσ που οργανϊνονται
ανά τον κόςμο και ςτθν Ελλάδα και απευκφνονται ςε άτομα που διανφουν τθν τρίτθ
και τζταρτθ θλικία ηωισ τουσ, κακϊσ και ζνασ ςχολιαςμόσ του πεδίου με βάςθ
ςτοιχεία και προβλθματιςμοφσ από τθν παγκόςμια ζρευνα ςτο κζμα.

Ειςαγωγι
Χκοπόσ τθσ παρακάτω ανάλυςθσ είναι να γνωςτοποιιςει και να
ευαιςκθτοποιιςει ςχετικά με τα κζματα εκπαίδευςθσ που αφοροφν τα άτομα τθσ
τρίτθσ και τζταρτθσ θλικίασ. Επικυμθτό αποτζλεςμα για τουσ αναγνϊςτεσ είναι ο
προβλθματιςμόσ ςε αυτό το κζμα, και θ δθμιουργία ςυηιτθςθσ για το ςχεδιαςμό και
τθν εφαρμογι δράςεων εκπαίδευςθσ με θλικιωμζνο κοινό ςτθν ελλθνικι
πραγματικότθτα, με αφορμι τα ςτοιχεία από τθν παγκόςμια βιβλιογραφία αλλά και
ςτρατθγικζσ πολιτικζσ διεκνϊν φορζων.

1. Θ δια βίου μάκθςθ
Σ όροσ δια βίου μάκθςθ εμφανίηεται ςτθν παγκόςμια βιβλιογραφία και
απαςχολεί ερευνθτζσ και μελετθτζσ μετά τθ δεκαετία του ’70, και θ ςυςτθματικι
ζρευνα και μελζτθ του ςυμβαδίηει με τθν αρχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ με τον όρο που
τθ γνωρίηουμε τϊρα (Υρόκου, 2009). Θ ουςία τθσ δια βίου μάκθςθσ είναι
ςυνδεδεμζνθ με τθν φφςθ του ανκρϊπου να μακαίνει, με ςκοπό να αποδϊςει νόθμα
ςτον κόςμο γφρω του και ςτθ ηωι του (Jarvis, 2012). Θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ
τεχνολογίασ και ο ταχφτατοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ, εντείνει τθν
ανάγκθ για ςυνεχιηόμενθ μάκθςθ και τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων υψθλοφ επιπζδου. Σι
αλλαγζσ είναι ςτθ φφςθ τθσ κοινωνίασ, επομζνωσ για να μπορεί να παραμείνει
κάποιοσ ενεργό μζλοσ τθσ είναι αναγκαίο να μακαίνει ςυνεχϊσ, με μια διαδικαςία
μεταςχθματίηουςα όπωσ χαρακτθρίηει τθ μάκθςθ ο Merizow, με ςκοπό τθν μάκθςθ
και τθν αλλαγι (Jarvis, 2003). Χαρακτθριςτικό είναι ότι θ τάςθ αυτι επθρεάηει όλα τα
επίπεδα και ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ, και όχι τθ εξζχουςα ελίτ όπωσ ίςχυε κάποτε, με
οφζλθ ατομικά και προςωπικά, όπωσ θ απόκτθςθ προςόντων, γνϊςθ, δεξιότθτεσ,
αλλά και μθ οικονομικά, που ςχετίηονται με το περιβάλλον, τθν υγεία και τθν
οικογζνεια, όπωσ τα κζτει ο Schuller ςτο ζργο του. Ππορεί όμωσ να περιλαμβάνουν
και οφζλθ για τθν κοινωνία ςυλλογικά, όπωσ ο εκελοντιςμόσ, θ αναπαραγωγι τθσ
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εκπαίδευςθσ, θ μείωςθ τθσ εγκλθματικότθτασ και θ παραγωγι κοινωνικοφ κεφαλαίου
(Υρόκου, 2009).
Σι ςυηθτιςεισ και οι προβλθματιςμοί των ερευνθτϊν γφρω από τθ δια βίου
μάκθςθ ζχουν κατά καιροφσ κατευκυνκεί από διάφορεσ ιδζεσ. Θ ουμανιςτικι
προςζγγιςθ, με τον Jarvis να αναφζρει ότι ηοφμε ςε ζναν κόςμο όπου μασ κινθτοποιεί
ςυνεχϊσ να μακαίνουμε και να αναηθτοφμε νζεσ γνϊςεισ, κζτει τθν εκπαίδευςθ ωσ
δικαίωμα του ατόμου. Ψθ δεκαετία του ’80 με τθν ςτροφι προσ τθν οικονομία - θ δια
βίου εκπαίδευςθ ζρχεται να εξυπθρετιςει τισ οικονομικζσ και κοινωνικζσ αλλαγζσ
που ςυντελοφνται. Χτθ ςυνζχεια ο ΣΣΧΑ, μζςα από ζρευνεσ και μετριςεισ ανά τισ
χϊρεσ αναδεικνφει τισ ανιςότθτεσ που υπάρχουν όχι μόνο ςτθ ςφνδεςθ εκπαίδευςθσ
και αγοράσ εργαςίασ, αλλά και ςτθ ςυμμετοχι ςτθ δια βίου εκπαίδευςθ, γεγονόσ που
κινθτοποιεί νζεσ πολιτικζσ ςτο πεδίο. Ψα τελευταία χρόνια ζχει βρεκεί ςτο προςκινιο
θ αναγκαιότθτα ςφνδεςθσ τθσ μάκθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ με τθν υγεία και τθν
ευηωία.

2. Θ δια βίου μάκθςθ ςτθν Φρίτθ θλικία
2.1 Θ κοινωνικι ομάδα των θλικιωμζνων
Πε αφορμι τθν αφξθςθ του γθραιοφ πλθκυςμοφ του κόςμου το ενδιαφζρον
ςτρζφεται ςε αυτι τθν ομάδα πλθκυςμοφ (Talmage et all, 2016). Θ «δθμογραφικι
επανάςταςθ» επιτελείται ωσ επί το πλείςτον ςτισ θλικίεσ άνω των 60 ετϊν
(ςχεδιάγραμμα 1). Σ Υαγκόςμιοσ Σργανιςμόσ Ωγείασ κζτει ωσ επιτακτικι ανάγκθ να
ςτραφοφν οι κοινωνίεσ ςε πρακτικζσ που κα διατθριςουν τουσ θλικιωμζνουσ υγιείσ
και ενεργοφσ, με ςκοπό να διατθρθκεί ηωντανι θ ίδια θ κοινωνία. Τπωσ αναφζρει και
ο Boschier (Jarvis, 2003) μια κοινωνία που μακαίνει είναι μια κοινωνία που βαςίηεται
ςτον εκπαιδευόμενο ςυμμετζχοντα ςε μια εκπαίδευςθ προςβάςιμθ προσ όλουσ, με
ζνα ςφςτθμα ευζλικτο και ιςόβιο, ανοιχτό ςε όλα τα είδθ τθσ μάκθςθσ. Ακόμθ, ο
Υ.Σ.Ω. κζτει ωσ ςτρατθγικι πολιτικι του για τθν περίοδο 2002-2015 τον όρο «active
ageing», τθ διαμόρφωςθ μιασ κετικισ εμπειρίασ ηωισ όςο το άτομο γερνάει, με τθν
προϊκθςθ τθσ υγείασ, τθσ αςφάλειασ και τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ ςτθν κοινωνία
(WHO, 2002).

Σχεδιάγραμμα 1

Σι Findsen & Formosa (2011) χαρακτθρίηουν τθν θλικιωμζνθ ηωι (later life)ωσ
μια ευρεία κοινωνικι κατθγορία που περιλαμβάνει και χαρακτθρίηεται από
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ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο ρόλο των ανκρϊπων, φυςικζσ αλλαγζσ (γιρασ) αλλά και
άλλεσ μεταβάςεισ, όπωσ κάνατοσ ςυντρόφου, ςυνταξιοδότθςθ κ.ά. Σι μελετθτζσ τθσ
γθρεολογίασ χαρακτθρίηουν τουσ υπεριλικεσ ωσ υποκείμενα ενεργά, δρϊντα άτομα
ςτθν κοινωνία, άποψθ που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ παλιότερεσ αντιλιψεισ όπου
αντιμετωπίηονταν με οίκτο επειδι δεν μποροφςαν να ακολουκιςουν τα πρότυπα τθσ
κοινωνίασ, κεωροφνταν πακθτικοί αποδζκτεσ τθσ νζασ τάξθσ πραγμάτων, χωρίσ να
κεωροφνται ικανοί για μάκθςθ και μεταςχθματιςμό τθσ γνϊςθσ ςτθν νεοκρατοφμενθ
κοινωνία που ηουν (English & Mayo, 2012). Υαρά τθν παραδοχι ότι οι γνωςτικζσ
διαδικαςίεσ επθρεάηονται από τθν θλικία, οι Findsen & Formosa (2011) αναφζρουν
ότι οι υπεριλικεσ μποροφν να μάκουν αξιοποιϊντασ άλλουσ αντιςτακμιςτικοφσ
παράγοντεσ, όπωσ τθν εξυπνάδα, τθ ςφνδεςθ γνϊςθσ και εμπειρίασ, τθν επίμονθ
περιζργεια και τθ δυνατότθτα να εντάςςουν τθ νζα γνϊςθ ςε πλαίςια υψθλοφ
νοιματοσ, αποτζλεςμα τθσ εμπειρίασ τουσ.
2.2 Θ ςθμαςία τθσ δια βίου μάκθςθσ για τουσ θλικιωμζνουσ
Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ μάκθςθ, τυπικι και μθ τυπικι, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τα επιτυχθμζνα γθρατειά, κακϊσ ςφμφωνα με τον Linderman (Tam, 2018),
θ μάκθςθ είναι φυςικι και παρεμβατικι ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα που δίνει τθ
δφναμθ ςτα άτομα να προςαρμοςτοφν ςτισ αλλαγζσ τθσ ηωισ. Σ Dewey κζτει τθν
εκπαίδευςθ ωσ μια διαδικαςία που διαςφαλίηει τθν ανάπτυξθ και τθν επάρκεια ηωισ,
ανεξαρτιτου θλικίασ, ενϊ ο Freire, ο οποίοσ τονίηει τθν ανκρϊπινθ φφςθ των
εκπαιδευομζνων, οι οποίοι μποροφν να δθμιουργοφν ρόλουσ και όχι να ακολουκοφν
αυτοφσ που κζτουν οι άλλοι, όντασ ελεφκεροι για αναςτοχαςμό και δράςθ ςυμμετζχοντασ ςε ζνα κοινωνικο-πολιτιςτικό περιβάλλον (Jarvis, 2003).
Θ UNESCO αναγνωρίηει τθν αναγκαιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ ςε αυτζσ τισ θλικίεσ
ωσ ζνα τρόπο να διατθριςουν τα άτομα τθν ανεξαρτθςία τουσ ςτθν κοινωνία,
γεμίηοντασ νόθμα τθ ηωι τουσ και αντιμετωπίηοντασ τισ αλλαγζσ (UNESCO, 1997). Θ
Tam, για μια ζρευνα που διεξιγαγε ςτθν Ξίνα (2016), βαςίηεται ςτουσ ςκοποφσ και
ςτο νόθμα τθσ εκπαίδευςθσ των θλικιωμζνων όπωσ το κζτει ο Formosa,
αναδεικνφοντασ τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ. Οειτουργικά μπορεί να ςυνειςφζρει ςτθν
προςαρμογι των ατόμων ςτισ αλλαγζσ που προκφπτουν από τθν ςυνταξιοδότθςθ
αλλά και ςε κζματα που αφοροφν τθν υγεία και τθ γιρανςθ. Ππορεί να αποτελζςει
όχθμα για τθν ενδυνάμωςθ και τθ χειραφζτθςθ των ατόμων, αλλά και τθν προςωπικι
ανάπτυξθ και ολοκλιρωςθ. Πζςα από τθν εκπαίδευςθ τα άτομα μποροφν να δϊςουν
νόθμα ςτισ εμπειρίεσ τθσ μζχρι τότε ηωισ τουσ, αλλά και αυτζσ που κα ακολουκιςουν,
αλλά και να βρουν τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των αδιεξόδων από τισ καταςτάςεισ
κρίςθσ που επικρατοφν ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ.
Πζςα από ζρευνεσ που πραγματοποιοφνται ςτθν ελλθνικι επικράτεια φαί-νεται
ότι άτομα άνω των 60 χρόνων που αςχολικθκαν με παραδοςιακοφσ χοροφσ
εμφάνιςαν καλφτερα επίπεδα ςε τομείσ που χαρακτθρίηουν τθν ποιότθτα ηωισ όπωσ
πόνο, φυςικό ρόλο, κοινωνικι λειτουργικότθτα, ηωτικότθτα, ςυναιςκθματικό ρόλο και
πνευματικι υγεία (Ππουγιζςθ, 2015), αλλά και τα ποςοςτά κατάκλιψθσ μειϊ-νονται
ςτισ περιπτϊςεισ που τα άτομα ζχουν κοινωνικι δραςτθριότθτα και εμπλζκονται ςε
δράςεισ (Χτυλιανοποφλου κ.ά., 2010).
Χφμφωνα με τθν Tam (2018), θ περίοδοσ τθσ ςυνταξιοδότθςθσ μπορεί να είναι
αρκετά ςτρεςογόνοσ, ςυνδεδεμζνθ με αςκζνειεσ και απογοιτευςθ, ι μπορεί να
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αποτελζςει μια ευκαιρία για εξζλιξθ ελευκερία και ευκαιρία για να διαμορφϊςει
κανείσ μια καλφτερθ ποιότθτα ηωισ. Ψο πϊσ κα το αντιμετωπίςει κάποιοσ εξαρτάται
από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ θ οικονομικι του κατάςταςθ, θ φυςικι του
κατάςταςθ και ο ςχεδιαςμόσ. Θ ίδια, αναλφοντασ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ τθσ,
εντάςςει αυτοφσ τουσ παράγοντεσ ςτθ λίςτα με τα εμπόδια που μπορεί να
αντιμετωπίηουν οι υπεριλικεσ ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαδικαςίεσ εκπαίδευςθσ. Θ
χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και αυτοπεποίκθςθ, οι αρνθτικζσ εμπειρίεσ από τθν
προθγοφμενθ εκπαιδευτικι εμπειρία και θ φκίνουςα πορεία τθσ υγείασ - κυρίωσ τθσ
μνιμθσ- μπορεί επίςθσ να ςτακοφν ωσ εμπόδια ςτθν επιλογι κάποιου.

3. Εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ και πρακτικζσ δια βίου μάκθςθσ για τουσ
θλικιωμζνουσ.
Ψα πρϊτα βιματα για το ςχεδιαςμό πολιτικϊν που υποςτθρίηουν τισ
μεγαλφτερεσ θλικίεσ γίνονται μζςα από διάφορουσ πολιτικοφσ, κοινωνικοφσ φορείσ
και προγράμματα εκπαιδευτικά και εκελοντικά. Tο πρόγραμμα Sage για παράδειγμα,
ςχεδιαςμζνο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, εςτιάηει ςτθ ςοφία ωσ αποτζλεςμα μεγάλθσ
εμπειρίασ και κφριοσ ςτόχοσ του είναι να ανιχνεφςει τισ βαςικζσ και πραγματικζσ
ανάγκεσ των θλικιωμζνων, να χρθςιμοποιιςει τισ εμπειρίεσ και γνϊςεισ τουσ και να
τουσ εμφυςιςει τθν πίςτθ ότι είναι χριςιμοι ςτθν κοινωνία. Σ Υ.Σ.Ω. προγραμματίηει
τθ ςτρατθγικι του για τθν επόμενθ δεκαετία με τον όρο «healthy ageing», με κφριο
ςτόχο τθ λειτουργικότθτα, ανάπτυξθ δθλαδι των ικανοτιτων που χρειάηεται κανείσ
για να ηει και να ζχει όλα αυτά που εκτιμάει, τθν ικανότθτα να ικανοποιεί τισ βαςικζσ
του ανάγκεσ, να μακαίνει, να λαμβάνει αποφάςεισ, να διατθρεί κοινωνικζσ
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και να ςυνειςφζρει ςτθν κοινωνία που ηει. (WHO, 2017)
Ψα τελευταία χρόνια τα μουςεία και οι πολιτιςτικοί χϊροι ζχουν κάνει ζνα
άνοιγμα προσ τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ τουσ,
διαμορφϊνουν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράςεισ. Σ οριςμόσ του μουςείου από
το ICOM ωσ «ζνα μόνιμο ίδρυμα, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, ςτθν υπθρεςία τθσ
κοινωνίασ και τθσ ανάπτυξισ τθσ, ανοικτό ςτο κοινό, που ζχει ωσ ζργο του τθ ςυλλογι,
τθ μελζτθ, τθ διατιρθςθ, τθ γνωςτοποίθςθ και τθν ζκκεςθ τεκμθρίων του
ανκρϊπινου πολιτιςμοφ και περιβάλλοντοσ, με ςτόχο τθ μελζτθ, τθν εκπαίδευςθ και
τθν ψυχαγωγία» ζρχεται να περιγράψει τον ακριβι ρόλο τουσ. Ψα μουςεία
ςυμβάλουν ςτθ μείωςθ των πρακτικϊν κοινωνικοφ αποκλειςμοφ μζςα από
περιβάλλοντα που ευνοοφν τθν επανεξζταςθ ςυμπεριφορϊν και πεποικιςεων (Camic
& Chatterjee, 2013). Ενδείκνυνται για τθ διαμόρφωςθ διαδικαςιϊν μάκθςθσ των
θλικιωμζνων, κακϊσ προςφζρουν εξ οριςμοφ τθν αλλθλεπίδραςθ με διαφορετικζσ
ιδζεσ και αναπαραςτάςεισ ςε κοινωνικό και προςωπικό επίπεδο, χαρακτθριςτικά που
οδθγοφν ςτθν ουςιαςτικι μάκθςθ και ςτθν κοινωνικι αλλαγι ςφμφωνα με τον Freire
(Goulding, 2012). Ωσ δομζσ που ςχεδιάηουν μορφζσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ
αποτελοφν μζλθ τθσ πολιτικισ κουλτοφρασ και δθμόςια εκπαίδευςθσ, κακϊσ
διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτισ πολιτικζσ τθσ γνϊςθσ και των αναπαραςτάςεων
εάν κανείσ κζςει το ερϊτθμα «με ποιο κριτιριο οργανϊνεται ζνα μουςείο και ποια
κομμάτια τθσ κουλτοφρασ παρουςιάηει;»
Ψα εκπαιδευτικά τμιματα των μουςείων μποροφν να ςχεδιάςουν και να
προςφζρουν ςτουσ θλικιωμζνουσ επιςκζπτεσ τουσ προγράμματα, όχι με τθν αυςτθρι
ζννοια του όρου, αλλά κυρίωσ ωσ εμπειρίεσ που ζχουν νόθμα. Σι Westerhof,
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Bohlmeijer, and Webster’s (2010) βρίςκουν μια ςφνδεςθ μεταξφ τθσ αναπόλθςθσ
προθγοφμενων εμπειριϊν και τθσ ψυχικισ υγείασ. Πε αφορμι εκκζματα και
δραςτθριότθτεσ των μουςείων δίνεται θ ευκαιρία για μια περίλθψθ τθσ
προθγοφμενθσ ηωισ, μια επαφι με προθγοφμενεσ διαμάχεσ και αντικζςεισ, των
οποίων θ επίλυςθ και αποδοχι μπορεί να βοθκιςει ςε μια ενδυνάμωςθ απζναντι
ςτθν ευάλωτθ κατάςταςθ του γιρατοσ και του επερχόμενου κανάτου (Goulding,
2012).
Θ ςτροφι του ενδιαφζροντοσ προσ τθν εκπαίδευςθ των μεγαλφτερων θλικιακά
ατόμων ζχει μια δυναμικι κοινωνικοφ κράτουσ, κακϊσ είναι μια πολιτικι ςτθν οποία
διαφαίνεται θ αντίλθψθ ότι θ κοινωνία φροντίηει για τουσ πολίτεσ τθσ, φροντίηει για
τθ υγιι εξζλιξι τθσ. Σι πολιτικοί παράγοντεσ και οι κοινωνικοί φορείσ προςαρμόηονται
ςιγά ςιγά ςτισ αλλαγζσ που προκφπτουν από τα δθμογραφικά δεδομζνα, αν και είναι
αναγκαία θ ςυνζχιςθ των ερευνϊν ςχετικά με το κζμα. Ψο γεγονόσ ότι οι μελζτεσ που
ζχουν πραγματοποιθκεί εςτιάηουν κυρίωσ ςτθν πρόλθψθ ι αντιμετϊπιςθ τθσ κακισ
υγείασ των πολιτϊν και πϊσ μπορεί θ εκπαίδευςθ να ςυμβάλλει ςε αυτό, χωρίσ να
γίνεται εμβάκυνςθ ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ τρίτθσ και τζταρτθσ θλικίασ, εγείρει
μερικά ερωτιματα. Θ μετάβαςθ ςε αυτά τα θλικιακά γκρουπ είναι δφςκολθ
διαδικαςία, για τθ ψυχικι υγεία του ατόμου κυρίωσ, κακϊσ ζχει πολλά να
διαχειριςτεί. Ψα προγράμματα και οι κατευκφνςεισ που ακολουκοφνται προσ
βοικεια- εκπαίδευςθ των υπερθλίκων άραγε αντανακλοφν όντωσ ςτισ επικυμίεσ τουσ;
Ι ικανοποιοφν ανάγκεσ που επιβάλει κακαρά και μόνο θ κοινωνία. Ψο γεγονόσ επίςθσ
ότι θ ςτροφι αυτι ζχει ςυμπζςει με τθν ειςβολι τθσ οικονομίασ και τθσ αγοράσ
εργαςίασ ςτθν δια βίου εκπαίδευςθ προκαλεί το ερϊτθμα εάν όντωσ ο ςκοπόσ είναι
το wellbeing των μεγαλφτερων ανκρϊπων. Ι μιπωσ ςτόχοσ είναι θ αξιοποίθςι τουσ
προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ, και κυρίωσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, είτε
επαναπροςδιορίηοντασ το ρόλο τουσ μζςα ςε αυτι, είτε αποκτϊντασ νζεσ ταυτότθτεσ
και ρόλουσ προςφοράσ ςτθν εργαςιακι αγορά; Υοφ πρζπει να εςτιάςει πραγματικά θ
εκπαίδευςθ των θλικιωμζνων;
Θ μελζτθ των κινιτρων, των επικυμιϊν και κυρίωσ των αποτελεςμάτων τθσ
εκπαίδευςθσ ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ είναι αρκετά δφςκολθ και εξατομικευμζνθ,
αλλά και αναγκαία, ειδικά με μια κατεφκυνςθ προςζγγιςθσ των ατόμων που τείνουν
να απζχουν από αυτζσ τισ διαδικαςίεσ. Δθμιουργοφνται πολλά ερωτιματα προσ
ζρευνα, ειδικά αν αναλογιςτεί κανείσ ότι τα άτομα που οδεφουν προσ αυτζσ τισ
θλικίεσ κα είναι πιο εκπαιδευμζνα και καταρτιςμζνα από τισ προθγοφμενεσ γενιζσ,
επομζνωσ με διαφορετικζσ ανάγκεσ κινθτοποίθςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ ηωισ μετά τθ
ςφνταξθ. Υϊσ μποροφν οι φορείσ πολιτιςμοφ να ςυμβάλλουν ςτθν διευκόλυνςθ και
ενδυνάμωςθ των ατόμων τθσ τρίτθσ και τζταρτθσ θλικίασ;

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ:
Camic, P. M. & Chatterjee, H. J. (2013). Museums and art galleries as partners for
public health interventions. Perspectives in Public Health, 133(1), DOI:
10.1177/1757913912468523
Clover, D. E. & Bell, L. (2013). Contemporary Adult Education Philosophies and
Practices in Art Galleries and Museums in Canada and the UK. Adult Learner: the
Irish Journal of Adult and Community Education, p29-43. 2013

116

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

English, L.M. & Mayo, P. (2012). Learning with Adults: A Critical Pedagogical
Introduction. Rotterdam: Sense Publishers.
Findsen, B. & Formosa, M. (2011). Lifelong learning in later life: a handbook on older
adult learning. Rotterdam: Sense Publishers
Goulding, A. (2012). Lifelong Learning for People Aged 64+ Within the Contemporary
Art Gallery Context, Educational Gerontology, 38(4), 215-227, DOI:
10.1080/03601277.2010.544569
Hiemstra, R. (1976). The older adult’s learning projects, Educational Gerontology:
An International Quarterly, 1(4), 331-341, DOI: 10.1080/0360127760010402
Jamieson, A. (2016). Retirement, learning and the role of Higher Education,
International Journal of Lifelong Education, 35(5), 477-489, DOI:
10.1080/02601370.2016.1224036
Jarvis, P. (2003). Συνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, κεωρία και πράξθ (επιμ.
Α.Ξόκκοσ). Ακινα: Πεταίχμιο. (ζτοσ ζκδοςθσ πρωτοτφπου 1983)
Jarvis, P. (2012). Learninginlaterlife. New York: Routledge.
Kunter, C., Egger, R., Huber, E., Zimmer, G., Painter, A. (2008). Το εγχειρίδιοSage.
Οευκωςία. Ανακτικθκε από:http://sage.projekter.eu/
Lido, C., Osborne, M., Livingston, M., Thakuriah, P., Sila-Nowicka, K. (2016). Older
learning engagement in the modern city. International Journal of Lifelong
Education, 35(5), 490-508, DOI: 10.1080/02601370.2016.1224037
Mestheneos, E.& Withnall A. (2016). Ageing, learning and health: making
connections, International Journal of Lifelong Education, 35(5), 522-536, DOI:
10.1080/02601370.2016.1224039
Ππουγιζςθ, Π. (2015). Διαφορζσ ςτθν ψυχικι υγεία και τθ Συναιςκθματικι
Νοθμοςφνθ νζων και θλικιωμζνων, που ςυμμετζχουν ςε χορό και άλλα είδθ
άςκθςθσ (Αδθμοςίευτθ διδακτορικι διατριβι). Υανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ
Υρόκου, Ε. (2009). Εκπαίδευςθ ενθλίκων και δια βίου μάκθςθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν
Ελλάδα. Ακινα: Διόνικοσ.
Χτυλιανοποφλου, Χ., Ξουλιεράκθσ, Γ., Ξαραγιάννθ, Β., Ππαμπάτςικου, Φ. & Ξουτισ,
Χ. (2010). Χυχνότθτα εμφάνιςθσ κατάκλιψθσ ςε θλικιωμζνα άτομα, αποδζκτεσ
υπθρεςιϊν Ξζντρων Ανοικτισ Υροςταςίασ Θλικιωμζνων (Ξ.Α.Υ.Θ.), Το βιμα του
Αςκλθπιοφ,
9(4),490-504,
ανακτικθκε
από
http://hypatia.teiath.gr/xmlui/?locale-attribute=el
Talmage,A. C., Mark, R., Slowey M.& Knopf, R.C. (2016). Age Friendly Universities
and engagement with older adults: moving from principles to practice,
International Journal of Lifelong Education, 35(5), 537-554, DOI:
10.1080/02601370.2016.1224040
Tam, M. (2018). Retirement and learning: A longitudinal qualitative approach,
Educational Gerontology, 44(1), 54-63, DOI: 10.1080/03601277.2017.1389486

117

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

Tam, M. (2016). Later life learning experiences: listening to the voices of Chinese
elders in Hong Kong, International Journal of Lifelong Education, 35(5), 569-585,
DOI: 10.1080/02601370.2016.1224042
Tyler, M. A. (2017). Lifelong learning in later life: a handbook on older adult
learning.
International
Journal
10.1080/02601370.2017.1382191

of

Lifelong

Education,

DOI:

UNESCO (1997). Ageing populations: adult learning and ageing populations.
Germany: Publications Department, UNESCO Institute for Education.
WHO (2017). 10 priorities: towards a decade of healthy ageing. Retrieved from
http://www.who.int/ageing/10-priorities/en/

118

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ eTwinning ωσ προσ τθν απιχθςθ τθσ
ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα
Παπαδάκθσ ταμάτθσ,
Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ, Μζλοσ Παιδαγωγικισ Ομάδασ τθσ
Εκνικισ Τπθρεςίασ Τποςτιριξθσ τθσ δράςθσ eTwinning

Περίλθψθ
Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκι δράςθ, μζςω τθσ οποίασ
ςχολεία από διαφορετικζσ χϊρεσ (ευρωπαϊκζσ και μθ), κάνοντασ χριςθ εργαλείων
Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), ςυνεργάηονται ϊςτε να
αποκομίςουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιςμικά οφζλθ. Θ δράςθ παροτρφνει
μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοφσ από διάφορεσ χϊρεσ να γνωριςτοφν, να
ανταλλάξουν απόψεισ και να δθμιουργιςουν δεςμοφσ φιλίασ και ςυνεργαςίασ. Θ
δράςθ eTwinning, από το 2005 μζχρι ςιμερα, ενιςχφει τθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν
προγραμμάτων μεταξφ ςχολείων και εκπαιδευτικϊν. Θ μεγάλθ ανάπτυξι του όμωσ, ςε
όλθ τθν Ευρϊπθ, άνοιξε νζεσ προοπτικζσ ςτθ δράςθ. Σιμερα το eTwinning είναι ίςωσ
το μεγαλφτερο δίκτυο εκπαιδευτικϊν ςτθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ. Στθν παροφςα
εργαςία, μζςω παράκεςθσ ςτατιςτικϊν κυρίωσ ςτοιχείων, επιχειρείται μια ςφντομθ
παρουςίαςθ τθσ δράςθσ eTwinning προκειμζνου να καταδειχτεί θ δθμοτικότθτά τθσ
ςτθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα.
Νζξεισ κλειδιά: eTwinning, θλεκτρονικι αδελφοποίθςθ ςχολείων

1. Ειςαγωγι
Ψο eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκι δράςθ, μζςω τθσ
οποίασ ςχολεία από διαφορετικζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, αλλά και χϊρεσ τθσ Αφρικισ και
τθσ Αςίασ, κάνοντασ χριςθ εργαλείων Ψεχνολογιϊν Υλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν
(ΨΥΕ), ςυνεργάηονται ϊςτε να αποκομίςουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιςμικά
οφζλθ (Crawley, Gilleran, Nucci & Scimeca, 2013).
Θ δράςθ, τόςο ςτθν απλι όςο και ςτθ διευρυμζνθ τθσ μορφι (eTwinning Plus)
παροτρφνει μακθτζσ /τριεσ και εκπαιδευτικοφσ από περιςςότερεσ από 30 χϊρεσ, και 3
θπείρουσ, να γνωριςτοφν, να ανταλλάξουν απόψεισ και να δθμιουργιςουν δεςμοφσ
φιλίασ και ςυνεργαςίασ (Papadakis, 2016). Ψο eTwinning, από το 2005 μζχρι ςιμερα,
ενιςχφει τθν ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν προγραμμάτων μεταξφ ςχολείων και
εκπαιδευτικϊν (Ξαλογιαννάκθσ & Υαπαδάκθσ, 2011). Θ δράςθ eTwinning είναι ίςωσ
το μεγαλφτερο δίκτυο εκπαιδευτικϊν ςτθν ιςτορία τθσ εκπαίδευςθσ και ςίγουρα το
πιο επιτυχθμζνο εκπαιδευτικό πείραμα διεκνϊσ (Υαπαδάκθσ, 2015).

2. Ιςτορικι ειςαγωγι ςτθ δράςθ eTwinning
Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ τουϋ90, το πρόγραμμα Comenius βοθκοφςε τα
ςχολεία να ανοίξουν τισ πόρτεσ τουσ ςτθν ευρωπαϊκι ςυνεργαςία (Gilleran et al.,
2007). Πζςω των ποικίλων ςκελϊν του προςζφερε τθν ευκαιρία ςε εκατοντάδεσ
χιλιάδεσ μακθτζσ /τριεσ, εκπαιδευτικό προςωπικό και άλλουσ /εσ πρωταγωνιςτζσ
/ριεσ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, να αποκτιςουν διεκνι εμπειρία, να λάβουν μζροσ ςε
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ευρωπαϊκά ςυλλογικά ζργα, να επιςκεφκοφν τουσ/τισ ομότιμοφσ τουσ ςε άλλεσ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ, να
μοιραςτοφν και να ςυγκρίνουν παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και να αναπτφξουν
καλφτερεσ δεξιότθτεσ διδαςκαλίασ και εκμάκθςθσ (Crawley, Gerhard, Gilleran & Joyce,
2008).
Ωςτόςο, με τθν πάροδο των ετϊν, οι νζεσ τεχνολογίεσ ιρκαν να εκμθδενίςουν
τισ αποςτάςεισ, να καταργιςουν ςτθν πράξθ τα ςφνορα και να δϊςουν νζεσ ευκαιρίεσ
ςυνεργαςίασ ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ αλλά και ςτουσ/τισ μακθτζσ /τριεσ όλων των
εκπαιδευτικϊν βακμίδων (Crawley, Gerhard, Gilleran & Joyce, 2010). Ποιραία, άλλαξε
ο τρόποσ αυτϊν των ανταλλαγϊν και προςαρμόςτθκε ςτθ ςθμερινι ψθφιακι εποχι
(Υαπαδάκθσ, 2015, 2016), παίρνοντασ τθ μορφι τθσ θλεκτρονικισ αδελφοποίθςθσ
των ςχολείων.
Χτο πλαίςιο αυτό, ζλαβε χϊρα από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι θ επίςθμθ ζναρξθ
του προγράμματοσ ςτισ 14 Λανουαρίου του 2005, θ δράςθ θλεκτρονικισ
αδελφοποίθςθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ Ευρϊπθσ ι αλλιϊσ με τθν επίςθμθ
ονομαςία: eTwinning (Gilleran et al., 2007). Ψο eTwinning (www.etwinning.net)
ξεκίνθςε ωσ μια ευρωπαϊκι δράςθ του προγράμματοσ Διά Βίου Πάκθςθσ, μζςω τθσ
οποίασ ςχολεία από διαφορετικζσ χϊρεσ, κάνοντασ χριςθ εργαλείων Ψεχνολογιϊν
Υλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ), ςυνεργάηονται ϊςτε να αποκομίςουν
παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιςμικά οφζλθ (Υαπαδάκθσ & Ξαλογιαννάκθσ, 2009).
Ενταγμζνθ αρχικά (2004-6) ςτο πρόγραμμα eLearning τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και
ςτθ ςυνζχεια ςτο Comenius και ςτο Erasmus+, θ δράςθ αυτι γνωρίηει, ιδθ από τθν
ζναρξιτθσ, ςθμαντικι επιτυχία (ζχει τιμθκεί με το 1ο Υαγκόςμιο Βραβείο Επίδραςθσ
ςτθ Πάκθςθ) και διαχρονικά το μζλλον τθσ προβλζπεται λαμπρό (Crawley et al.,
2010). Διαδοχικά, ςτθ διευρυμζνθ μορφι τθσ δράςθσ, εντάχκθκαν και ςχολικζσ
μονάδεσ από χϊρεσ τθσ βόρειασ Αφρικισ και τθσ κεντρικισ Αςίασ (Εικόνα 1).
Θ δράςθ eTwinning ζχει ςυμβάλει ςτθν εδραίωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ
ωσ ζνα μόνιμο χαρακτθριςτικό τθσ ςχολικισ ηωισ (Papadakis & Kalogiannakis, 2010).
Αντί να παρζχει χρθματοδότθςθ ςε επιλεγμζνα ζργα, δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ,
ϊςτε να «ςυναντθκοφν» ψθφιακά οι εκπαιδευτικοί, να ςυμφωνιςουν για τον τρόπο
με τον οποίο μποροφν να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ και να ξεκινιςουν τα δικά τουσ
ζργα όποτε και όπωσ επικυμοφν, με ελαχιςτοποιθμζνθ διοίκθςθ (Ξαλογιαννάκθσ &
Υαπαδάκθσ, 2011). Θ ευρωπαϊκι πλατφόρμα του eTwinning (www.etwinning.net)
είναι ζνα ςθμείο ςυνάντθςθσ για όλουσ/εσ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που
ενδιαφζρονται για τθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ. Ψουσ παρζχει ιδζεσ για ζργα,
ςυμβουλζσ και υποςτιριξθ για τθ ςυνεργαςία με τουσ/τισ ςυναδζλφουσ τουσ και
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ τουσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, ςε ζνα αςφαλζσ διαδικτυακό
περιβάλλον (Crawley et al., 2013). Ψουσ δίνει τθν ευκαιρία να μοιραςτοφν τισ
διδακτικζσ τουσ πθγζσ και να προβάλουν τθ ςωςτι πρακτικι τουσ. Αρωγοί ςτθν
προςπάκεια τουσ αυτι είναι οι διάφορεσ Εκνικζσ Ωπθρεςίεσ Χτιριξθσ (ΕΩΩ), οι οποίεσ
τουσ προςφζρουν ςτιριξθ μζςα από ςτοχευμζνεσ δράςεισ, όπωσ ενθμερωτικά
newsletters, ςεμινάρια επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, webinars κ.α. (Papadakis, 2016).
Ψο eTwinning υποςτθρίηεται ςτθ χϊρα μασ από τθν Ελλθνικι Ωπθρεςία eTwinning που
λειτουργεί από το Ερευνθτικό Ακαδθμαϊκό Λνςτιτοφτο Ψεχνολογίασ Ωπολογιςτϊν.
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Εικόνα 1. Θ διευρυμζνθ εφαρμογι τθσ δράςθσ eTwinning
Ωςτόςο το eTwinning εξελίςςεται πζρα από μία ευζλικτθ υποςτθρικτικι
υποδομι για τθν εφαρμογι κοινϊν παιδαγωγικϊν ςχολικϊν ζργων. Πζςω των
πολλϊν online και ofﬂine ευκαιριϊν κατάρτιςθσ αλλά κυρίωσ μζςω τθσ
αλλθλεπίδραςθσ με ςυναδζλφουσ από άλλεσ χϊρεσ, αναδεικνφεται ςε ζνα πολφ
αποτελεςματικό εργαλείο για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν, ειδικά
τϊρα που ενςωματϊνει πλιρωσ τα εργαλεία κοινωνικισ δικτφωςθσ Web 2.0, τα οποία
είναι πολφ δθμοφιλι ςτο Διαδίκτυο μζςω τθσ πλατφόρμασ TwinSpace (Υαπαδάκθσ,
2015, 2016).
Ψο eTwinning ςτοχεφει ςτθ διευρυμζνθ και ποιοτικότερθ ςυνεργαςία. Φζρνει
κοντά εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ από όλθ τθν Ευρϊπθ με πολλοφσ και
ποικίλουσ τρόπουσ: περιςςότερα ςχολεία ςυμμετζχουν, περιςςότερα ενδιαφζροντα
ζργα αναπτφςςονται, νζοι τφποι αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν προκφπτουν
(Crawley et al., 2008, 2010).

3. Υχολικζσ μονάδεσ & Θλεκτρονικι αδελφοποίθςθ
Θ δράςθ eTwinning δθμιουργικθκε για να δϊςει ςτα ςχολεία τθν ευκαιρία να
μάκουν μαηί, να μοιραςτοφν τισ απόψεισ τουσ και να δθμιουργιςουν καινοφργιεσ
φιλίεσ. Υροωκεί αντίςτοιχα τθ ςυνείδθςθ του ευρωπαϊκοφ πολυγλωςςικοφ και
πολυπολιτιςμικοφ κοινωνικοφ μοντζλου (Crawley et al., 2013). H δράςθ παροτρφνει
τουσ νζουσ διαφορετικϊν κρατϊν να μάκουν οι μεν για τουσ δε κακϊσ και για τθ
ςχολικι και οικογενειακι τουσ κουλτοφρα, ενϊ παράλλθλα κα εξαςκοφν τισ
ικανότθτεσ τουσ ςτισ Ψεχνολογίεσ Υλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν. Ψο eTwinning
βελτιϊνει τθν παιδαγωγικι διαδικαςία, ενϊ τα ςχολεία κρίνουν τθ δράςθ ωσ
δραςτθριότθτα που προςκζτει αξία ςτθ ςυμβατικι μάκθςθ (Υαπαδάκθσ &
Ξαλογιαννάκθσ, 2009). Τμωσ αυτόσ δεν είναι ο μοναδικόσ ςτόχοσ του eTwinning,
κακϊσ ξεπερνά τθ ςτενι ζννοια τθσ κεματικισ ςυνεργαςίασ των ςχολείων
ςτοχεφοντασ ςε μια πλιρθ και ςυςτθματικι ςυνεργαςία των ςχολείων ςε όλα τα
επίπεδα (Πακθτζσ/τριεσ, Εκπαιδευτικοί, ςχολικζσ τάξεισ και Διεφκυνςθ ςχολείου).
Ψο eTwinning μπορεί να οριςτεί ωσ μία ςυνεργαςία μακράσ διάρκειασ όπου
τουλάχιςτον δφο ςχολεία από τουλάχιςτον δφο ευρωπαϊκζσ χϊρεσ χρθςιμοποιοφν τισ
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ΨΥΕ για να φζρουν εισ πζρασ μαηί μία παιδαγωγικι δραςτθριότθτα (Crawley et al.,
2013). Αυτό μπορεί να γίνει ςε πολλά επίπεδα: μία ανταλλαγι μεταξφ δφο
εκπαιδευτικϊν, δφο ομάδων εκπαιδευτικϊν ι τμιματα κεμάτων, δφο βιβλιοκθκάριων
ι δφο διευκυντϊν/ντριϊν. Ψο eTwinning προςβλζπει ςε εκπαιδευτικζσ ςυνεργαςίεσ
όπου ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν, διευκυντϊν/ντριϊν και προςωπικοφ
υποςτιριξθσ κα εμπλακεί ςε μία πολυεπίπεδθ δραςτθριότθτα. Σ ςκοπόσ είναι να
ςυνεργαςτεί το προςωπικό δφο ςχολείων για μακρφ χρονικό διάςτθμα. Θ ςυνεργαςία
μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει ζνα μεγάλο φάςμα κεμάτων, όπωσ διδακτζα φλθ ι
ακόμα και κζματα ςχετικά με τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ (Crawley et al., 2008;
2010; 2013).
Πζςω του eTwinning, από τθν ζναρξθ τθσ δράςθσ, πριν από 14 χρόνια,
περιςςότεροι από 535.000 εκπαιδευτικοί από όλθ τθν Ευρϊπθ ςυνεργάηονται ςτο
πλαίςιο διεκνϊν ςχολικϊν δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν περιςςότερα
από 188.000 ςχολικά ιδρφματα από 32 ευρωπαϊκζσ και τρίτεσ χϊρεσ με περιςςότερα
από 220.000 εγκεκριμζνα ζργα (Εικόνα 2, 3, 4). Χτα 14 χρόνια από τθ κζςπιςι του το
πρόγραμμα eTwinning εξελίχκθκε από ζνα εργαλείο εξεφρεςθσ εταίρων για τουσ
εκπαιδευτικοφσ ςε μία πλοφςια, πανευρωπαϊκι κοινότθτα διδαςκαλίασ και μάκθςθσ
(Εικόνα 3)

Εικόνα 2. Υπάρχοντεσ/ουςεσ χριςτεσ και νζοι/εσ χριςτεσ τθσ δράςθσ ανά ζτοσ
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Εικόνα 3. Εγγεγραμμζνοι/εσ χριςτεσ ανά χϊρα ζωσ και τισ 31/12/2017
Θ δράςθ eTwinning δεν ςκοπεφει να αντικαταςτιςει τθν παραδοςιακι μορφι
ανταλλαγισ μακθτϊν/τριϊν. Είναι μία ςυνεργατικι δράςθ όπου 2 τουλάχιςτον
ςχολεία από 2 τουλάχιςτον ευρωπαϊκζσ ι και τρίτεσ χϊρεσ αλλά ακόμθ και από τθν
ίδια χϊρα, κάνοντασ χριςθ εργαλείων Ψεχνολογιϊν Υλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν,
ςυνεργάηονται ϊςτε να αποκομίςουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτιςμικά οφζλθ
(Εικόνα 4).

Εικόνα 4. Αρικμόσ εγγεγραμμζνων ςχολείων ανά ζτοσ
Τλοι/εσ οι Ευρωπαίοι/εσ μακθτζσ/τριεσ μζςω τθσ δράςθσ eTwinning ζχουν τθ
δυνατότθτα με τθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν τουσ να ςυμμετάςχουν ςε κοινά
παιδαγωγικά projects με κάποιο ςχολείο από άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα. Επίςθσ τα
τελευταία χρόνια (2014) θ δράςθ επιτρζπει τθ ςυνεργαςία ςχολείων και από τθν ίδια
χϊρα (εκνικά ζργα) (Εικόνα 5). Ενδεικτικό τθσ ποιότθτασ των κοινϊν ςχεδίων είναι ο
ςυνεχϊσ αυξανόμενοσ αρικμόσ των εκνικϊν ετικετϊν ποιότθτασ με τα οποία
βραβεφονται τα εγκεκριμζνα ςχζδια από τισ διάφορεσ Εκνικζσ Ωπθρεςίεσ Ωποςτιριξθσ
(Εικόνα 6).
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Εικόνα 5. Εγκεκριμζνα Ευρωπαϊκά και εκνικά ζργα ανά ζτοσ

Εικόνα 6. Εκνικζσ ετικζτεσ ποιότθτασ ανά ζτοσ

4. Θ Ελλάδα διαπρζπει ςτο eTwinning
Διατθρϊντασ τθν παράδοςθ που κζλει τα ελλθνικά ςχολεία να αγκαλιάηουν τισ
εκάςτοτε ευρωπαϊκζσ δράςεισ, ζτςι και ςτθν περίπτωςθ του eTwinning, θ ςυμμετοχι
τθσ χϊρασ μασ ιταν ενκουςιϊδθσ από τθν ζναρξθ του ζργου και οι επιτυχίεσ μασ,
τόςο ςε ςχετικό όςο και ςε απόλυτο μζγεκοσ, ιταν δυςανάλογεσ με το μζγεκοσ τθσ
χϊρασ (Υαπαδάκθσ & Ξαλογιαννάκθσ, 2009 · Υαπαδάκθσ, 2015).
Ενδεικτικά, θ Ελλάδα βρίςκεται ςτακερά ςτισ πρϊτεσ κζςεισ ςε ςυμμετοχζσ,
χωρίσ να λθφκεί υπόψιν θ πλθκυςμιακι αναλογία. Υροπορεφονται τθσ Ελλάδασ
χϊρεσ είτε μεγαλφτερεσ πλθκυςμιακά είτε με αναπτυγμζνα εκπαιδευτικά ςυςτιματα,
όπωσ θ Γαλλία και θ Γερμανία. Χε ςυνεργαςία με το Ερευνθτικό Ακαδθμαϊκό
Λνςτιτοφτο Ψεχνολογίασ Ωπολογιςτϊν, θ Εκνικι Ωπθρεςία Ωποςτιριξθσ (ΕΩΩ) –
Υαιδαγωγικι Σμάδα ζχει αναλάβει το δφςκολο ζργο τθσ ενθμζρωςθσ των
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εκπαιδευτικϊν για τθ δράςθ, τθ ςτιριξθ των ςυνεργαςιϊν τουσ, όπου χρειάηεται, με
παράλλθλθ δθμοςιοποίθςθ των βζλτιςτων πρακτικϊν, κακϊσ και τθ διοργάνωςθ των
ετιςιων εκνικϊν διαγωνιςμϊν. Χτισ εικόνεσ 7, 8 και 9 απεικονίηεται θ αλματϊδθσ
αποδοχι τθσ δράςθσ ςε πανελλινιο επίπεδο ςε ςχζςθ με το πλικοσ των
εκπαιδευτικϊν που υλοποιοφν ζργα eTwinning, το πλικοσ των εγκεκριμζνων ζργων
ανά περιφζρεια κακϊσ και τθ διαρκϊσ αυξανόμενθ αποδοχι του ζργου από τθν
εκπαιδευτικι κοινότθτα.

Εικόνα 7. Ρλικοσ εκπαιδευτικϊν που ζχουν υλοποιιςει ζργα ανά περιφζρεια

Εικόνα 8. Εγκεκριμζνα ζργα ανά περιφζρεια
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Εικόνα 9. Θ εξζλιξθ του ζργου από τθν ζναρξθ του ζωσ και τον Λανουάριο 2018.

5. Επίλογοσ
Χε ζναν κόςμο ςτακερισ αλλαγισ και ανάπτυξθσ, θ κοινότθτα του eTwinning
ςυνεχίηει να μεγαλϊνει και να αναπτφςςεται, για να ταιριάξει με τισ αλλαγζσ που
είναι ουςιϊδεισ για τθν εργαςία των εκπαιδευτικϊν και τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία
(Crawley et al., 2013). Θ δράςθ eTwinning, είναι μία ςθμαντικι δφναμθ ςτθν
ευρωπαϊκι εκπαίδευςθ, κακϊσ περιλαμβάνει ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων:
διεξαγωγι των ζργων, ομαδικι εργαςία, online ςυναντιςεισ, εργαςτιρια, διαςκζψεισ
και δραςτθριότθτεσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ. Θ κοινότθτα του eTwinning κα
εξαςφαλίςει ότι: όταν οι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να δθμιουργιςουν ζνα ζργο για να
διευρφνουν τουσ ορίηοντεσ των μακθτϊν/τριϊν τουσ, μποροφν να το κάνουν με το να
ςυνδεκοφν ςτθ Διαδικτυακι Υφλθ του eTwinning (Crawley et al., 2010). Τταν
επικυμοφν να λάβουν ςυμβουλζσ από άλλουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ για το πϊσ να
αναπτφξουν ζνα ζργο, μποροφν να απευκυνκοφν ςτθν κοινότθτα για υποςτιριξθ.
Τταν επικυμοφν να μεταδϊςουν τθν εργαςία τουσ, μποροφν να το κάνουν
χρθςιμοποιϊντασ τα εργαλεία τθσ πλατφόρμασ. Ξαι, όταν επικυμοφν να ςυηθτιςουν
με άλλουσ/εσ ι να βελτιϊςουν τισ επαγγελματικζσ τουσ δεξιότθτεσ, μποροφν να το
κάνουν μζςω των Σμάδων eTwinning, των Εργαςτθρίων Επαγγελματικισ Ανάπτυξθσ ι
των Εκδθλϊςεων Εκμάκθςθσ. Σ κόςμοσ του eTwinning είναι μία πλοφςια και
παλλόμενθ κοινότθτα που γεννά πολλζσ ευκαιρίεσ, διακζςιμθ προσ όφελοσ όλων των
εκπαιδευτικϊν.
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Περίλθψθ
Κζμα τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ είναι θ ςυγκριτικι παρουςίαςθ τθσ διδαςκαλίασ των
Αρχαίων Ελλθνικϊν και των Λατινικϊν ςτο Γενικό Λφκειο, ςτα Σχολεία Ευρωπαϊκισ
Ραιδείασ κακϊσ και ςε κάποια (ενδεικτικά) Λφκεια τθσ Ευρϊπθσ με ζμφαςθ
ςτθνΚφπρο και τθνΛταλία. Ριο ςυγκεκριμζνα κα εξετάςουμε κατά πόςο επιτυγχάνονται
οι ςτόχοι που κζτουν τα Αναλυτικά Ρρογράμματα όςον αφορά ςτθν επαφι των
μακθτϊν με τον κλαςικό πολιτιςμό και αν κα μποροφςαμε να υιοκετιςουμε ςτο
Γενικό Λφκειο κάποιεσ καλζσ πρακτικζσ από τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ςυςτιματα
προςαρμόηοντάσ τισ, φυςικά, ςτισ ανάγκεσ και τα ηθτοφμενα του ελλθνικοφ
ςυςτιματοσ.
Νζξεισ κλειδιά: Αρχαία Ελλθνικά, Οατινικά, Αναλυτικά προγράμματα, Χχολεία
Ευρωπαϊκισ Υαιδείασ.

Ειςαγωγι
Σ προβλθματιςμόσ για τθ ςκοπιμότθτα τθσ διδαςκαλίασ των κλαςικϊν γλωςςϊν
ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και μζςω αυτϊν του κλαςικοφ πολιτιςμοφ δεν είναι
καινοφριοσ. Ξατά καιροφσ τίκεται το ερϊτθμα ποιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ
των «νεκρϊν» γλωςςϊν ςε ζνα ςφγχρονο ςχολείο και γιατί να βαςανίηονται οι μικροί
μακθτζσ προςπακϊντασ να απομνθμονεφςουν τφπουσ και να προςεγγίςουν μία
δφςκολθ, κατά γενικι ομολογία, γλϊςςα, όπωσ θ Αρχαία Ελλθνικι. Σι απαντιςεισ ςτα
ερωτιματα αυτά και οι ςχετικζσ κεωρίεσ ποικίλλουν. Κα αναφζρουμε δφο
ενδιαφζρουςεσ κεωρίεσ που αναπτφχκθκαν πριν από μερικζσ δεκαετίεσ. Θ πρϊτθ
υποςτθρίηει ότι πολλζσ από τισ κατθγορίεσ τθσ ςκζψθσ μασ, πολλοί από τουσ τρόπουσ
κζαςθσ του κόςμου που βρίςκονται πίςω από τον τρόπο ςυμπεριφοράσ του
ςφγχρονου ανκρϊπου προζρχονται από τθν ελλθνο-ρωμαϊκι μασ κλθρονομιά. Ζχει
διαπιςτωκεί ότι είναι πιο εφκολο να αντιλθφκοφμε, για παράδειγμα, τθν πολιτικι
κεωρία μζςω τθσ μελζτθσ τθσ Ακθναϊκισ Δθμοκρατίασ παρά μζςω των ςφγχρονων
πολιτικϊν κεωριϊν, ι τθ κεωρία τθσ θκικισ μζςω του Χωκράτθ, παρά μζςω τθσ
ςφγχρονθσ θκικισ κεωρίασ. Θ δεφτερθ κεωρία υποςτθρίηει ότι ο αρχαίοσ κόςμοσ
μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ του παιδιοφ ωσ προσ τθν εξζλιξθ, τθν
ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ και τθν κοινωνικότθτα. Σ πλοφτοσ τθσ μυκολογίασ και θ
καλλιζργεια τθσ φανταςίασ μζςω αυτισ ςυντελεί ςτθν ιςορροπθμζνθ ανάπτυξθ του
παιδιοφ ςε ςυνδυαςμό με τθν παρατιρθςθ του ανκρϊπινου χαρακτιρα. Επιπλζον,
αναπτφςςει τθν κριτικι του ικανότθτα, ςτθν προςπάκειά του να κατανοιςει τισ αξίεσ
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ενόσ διαφορετικοφ πολιτιςμοφ. Σι δφο αυτζσ κεωρίεσ δεν είναι αντίκετεσ, αλλά
μάλλον ςυμπλθρωματικζσ. Θ πρϊτθ καμποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ “Εκπαίδευςθ
ςτισ Ξλαςικζσ Χπουδζσ”, ενϊ θ δεφτερθ ωσ “Εκπαίδευςθ μζςω των Ξλαςικϊν
Χπουδϊν”15.Ξαι οι δφο προαναφερκείςεσ κεωρίεσ αναδεικνφουν τθ ςυμβολι του
κλαςικοφ πολιτιςμοφ ςτθν κοινωνικο-ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ,
δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ άλλων δεξιοτιτων πζραν των γνωςτικϊν.
Χφμφωνα με το Αναλυτικό Υρόγραμμα του Γενικοφ Ουκείου, βαςικόσ ςκοπόσ
τθσ διδαςκαλίασ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Γραμματείασ, ςτο νζο
Υρόγραμμα Χπουδϊν, είναι θ επαφι των μακθτϊν με τισ πνευματικζσ δθμιουργίεσ
των Αρχαίων Ελλινων, με τισ οποίεσ ςυνδζεται ο νεοελλθνικόσ και ο ευρωπαϊκόσ
πολιτιςμόσ. Θ επαφι αυτι κα τουσ βοθκιςει να διαπιςτϊςουν ομοιότθτεσ, διαφορζσ
και αναλογίεσ τόςο ςτο επίπεδο τθσ γλωςςικισ μορφισ και των γλωςςικϊν τφπων όςο
και ςτο επίπεδο όλων εκείνων των ςτοιχείων που ςυνκζτουν τον πολιτιςμό (ιδζεσ,
νοοτροπίεσ, αντιλιψεισ, ικθ, ζκιμα(ΦΕΞ 156 (22/01/2015), τ. Βϋ ςελ. 1).Για τα
Οατινικά αναφζρεται, ανάμεςα ςτουσ άλλουσ ςτόχουσ, πωσ επιδιϊκεται με τθ
διδαςκαλία οι μακθτζσ να ζρκουν ςε μια πρϊτθ επαφι, μζςα από διακεματικζσ
αναφορζσ και αξιοποιϊντασ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ του ςχολικοφ εγχειριδίου, με τα
βαςικά ςτοιχεία του ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ (αξίεσ, ιδζεσ, νομοκεςία, πολιτικι, τζχνεσ,
κρθςκεία κ.λπ.) και να γνωρίςουν, μζςα από τα κείμενα που κα διδαχκοφν, κάποιεσ
πτυχζσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ βίου των αρχαίων ωμαίων αλλά και τισ ςχζςεισ
τουσ με άλλουσ λαοφσ (ΦΕΚ 940 (25/05/2015), τ. Βϋ ςελ. 1-2).
Χφμφωνα με το Αναλυτικό Υρόγραμμα των Χχολείων Ευρωπαϊκισ Υαιδείασ,
όςον αφορά ςτθ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν, επιδιϊκεται το αντικείμενο να
διευρφνει τον πολιτικό, ιςτορικό και φιλοςοφικό ορίηοντα των διδαςκομζνων μζςω
τθσ πρόςβαςθσ ςε πολιτιςμικά ςτοιχεία που ευνοοφν τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ του
ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ, όπωσ για παράδειγμα ςτισ ζννοιεσ δθμοκρατία,
φιλανκρωπία, φιλοςοφία, πλατωνικόσ, τζχνθ, κεωρία, πράξθ, αγϊν- Ολυμπιακοί
Αγϊνεσ-, κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο τα Αρχαία Ελλθνικά ςυμβάλλουν ςτθ διαμόρφωςθ
τθσ προςωπικότθτασ των νζων τόςο ωσ ξεχωριςτϊν οντοτιτων όςο και ωσ
ςυνειδθτϊν, αυτόνομων και υπεφκυνων πολιτϊν16. Τςον αφορά ςτα Οατινικά, θ
διδαςκαλία τουσ βοθκά τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν καλφτερα τθ ςφγχρονθ
πραγματικότθτα μζςα από τθ ςφγκριςθ με τθν κοινωνία των Λατίνων και τθν επαφι με
ζννοιεσ όπωσ οικονομία, νόμοσ, κρθςκεία, κοινωνικι και πολιτικι ηωι.Για τα Σχολεία
Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ τα Λατινικά, όπωσ και τα Αρχαία Ελλθνικά, είναι διεκνείσ
γλϊςςεσ τθσ κουλτοφρασ, κακϊσ ενκαρρφνουν τθ κατανόθςθ των πολιτιςμϊν τθσ
Ευρϊπθσ, μζςα από τθν επαφι με κείμενα που τουσ ζχουν διαμορφϊςει και
ςυνεχίηουν να τουσ επθρεάηουν17.
Πε μια πρϊτθ ματιά παρατθροφμε πωσ οι ςτόχοι και ςτα δφο εκπαιδευτικά
ςυςτιματα είναι παρεμφερείσ. Ψόςο το Ρζο Οφκειο, όςο και τα Χχολεία Ευρωπαϊκισ
Υαιδείασ, προςβλζπουν ςε μια ουςιαςτικι επαφι των μακθτϊν με τον κλαςικό
πολιτιςμό, με απϊτερθ επιδίωξθ τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ςθμερινισ
πραγματικότθτασ. Απομζνει να δοφμε πϊσ προςπακεί να το επιτφχει το κακζνα.
15

Για λεπτομερζςτερθ ανάλυςθ των κεωριϊν αυτϊν, βλ. Smith (1977), 6-26.
Υρόγραμμα του μακιματοσ «Διδαςκαλία Γλωςςϊν και Υολιτιςμϊν τθσ Αρχαιότθτασ. Επιλογι:Αρχαία
Ελλθνικά», Ref.:2010-D-239-el-2, ςελ. 4.
17
LatinSyllabus – S2-S7, Ref.: 2014-01-D-35-en-3, ςελ. 2-3.
16
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Μυρίωσ μζροσ
Χε αυτό το ςθμείο κεωροφμε ςκόπιμο να αναφζρουμε κάποια βαςικά ςτοιχεία
για το ςφςτθμα των Ευρωπαϊκϊν Χχολείων, ϊςτε να τεκεί θ βάςθ για τθν
πραγμάτευςθ του κζματοσ. Ψα Χχολεία Ευρωπαϊκισ Υαιδείασ ζχουν πρωτοβάκμιο και
δευτεροβάκμιο κφκλο ςπουδϊν, ςε διάφορεσ γλϊςςεσ. Ακολουκοφν δικό τουσ
Υρόγραμμα Χπουδϊν,το οποίο, μετά τθν επιτυχι του ολοκλιρωςθ, οδθγεί ςτθ λιψθ
του Ευρωπαϊκοφ Απολυτθρίου και ςτθν ειςαγωγι των αποφοίτων ςε Ανϊτατα
Εκπαιδευτικά Λδρφματα. Θ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ αποτελείται από τρεισ κφκλουσ
ςπουδϊν: ο πρϊτοσ είναι οι τάξεισ S1 ζωσ S3, ο δεφτεροσ οι S4 και S5 και ο τρίτοσ οι
τάξεισ S6 και S7 (HS1 είναι θ αντίςτοιχθ ΧΨ’ Δθμοτικοφ ςτο ελλθνικό ςφςτθμα, οι S2
ζωσ S4 είναι οι τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου και οι S5 ζωσ S7 οι αντίςτοιχεσ τρεισ του
Γενικοφ Ουκείου). Σι γραπτζσ εξετάςεισ ςτα Χχολεία Ευρωπαϊκισ Υαιδείασ γίνονται
δφο φορζσ τον χρόνο. Χτισ τελευταίεσ τάξεισ, μάλιςτα, (S6 και S7) υπάρχει θ
δυνατότθτα προφορικισ εξζταςθσ ςτθ κζςθ τθσ γραπτισ18.
Ψα Αρχαία Ελλθνικά ωσ αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο, όπωσ και τα Οατινικά,
ςτα Χχολεία Ευρωπαϊκισ Υαιδείασ είναι μάκθμα επιλογισ. Υροςφζρεται ςτουσ
μακθτζσ θ δυνατότθτα να τα επιλζξουν από τθν S2 ωσ δίωρο μάκθμα. Θ ίδια
δυνατότθτα προςφζρεται ξανά ςτθν S4 αυτι τθ φορά ωσ τετράωρο μάκθμα επιλογισ,
το οποίο κα πρζπει να ςυνεχίςουν και ςτθν S5. Ψζλοσ, ςτθν S6 και ςτθν S7, όταν
καλοφνται οι μακθτζσ να επιλζξουν τα μακιματα που κα τουσ οδθγιςουν ςε
ςυγκεκριμζνεσ πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ, μποροφν και πάλι να περιλάβουν ςτισ
επιλογζσ τουσ τα Αρχαία Ελλθνικά και τα Οατινικά, είτε ωσ δίωρο είτε ωσ τετράωρο
μάκθμα. Επιπλζον, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ L1
(μθτρικι γλϊςςα, ςτθ δικι μασ περίπτωςθ θ ελλθνικι) διδάςκονται μεταφραςμζνα
κείμενα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ: ενδεικτικά αναφζρουμε τθν Αντιγόνθ του Χοφοκλι
ςτθν S4, τα οποία ςυνεξετάηονται με τθν νεοελλθνικι γλϊςςα και τθν νεοελλθνικι
λογοτεχνία.
Χτθν S5 ςυγκεκριμζνα (θ αντίςτοιχθ Αϋ Ουκείου) οι μακθτζσ κα μελετιςουν
απλά ποιθτικά κείμενα τθσ αττικισ διαλζκτου π.χ. αποςπάςματα από τθν «Ελλθνικι
*Ραλατινι+ Ανκολογία», κ.λπ. Επίςθσ, κα ζρκουν ςε επαφι με επιλεγμζνα κείμενα
από τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ ιςτορικοφσ ςυγγραφείσ19. Σι παραπάνω ςυγγραφείσ
μποροφν,επίςθσ, να μελετθκοφν κεματικά. Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν προτείνει τθ
διδαςκαλία κειμζνων τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ που ζχουν ωσ κζμα τουσ τθν ελλθνικι
μυκολογία για το πρϊτο εξάμθνο και για το δεφτερο εξάμθνο κειμζνων που
πραγματεφονται το κζμα τθσ νεότθτασ. Θ εξζταςθ πραγματοποιείται δφο φορζσ τον
χρόνο (Λανουάριο και Λοφνιο) και διαρκεί δφο διδακτικζσ ϊρεσ (90 λεπτά). Χτο πρϊτο
μζροσ τθσ εξζταςθσ δίνεται ςτουσ μακθτζσ ζνα κείμενο διδαγμζνο (60 με 80 λζξεισ)
και καλοφνται να το μεταφράςουν, χωρίσ λεξικό. Ξαλοφνται ακόμθ να απαντιςουν ςε
ερωτιςεισ νοθματικζσ κακϊσ και ςε άλλεσ που αποςκοποφν ςτθ γραμματικι και
ςυντακτικι κατανόθςθ του κειμζνου. Σι τελευταίεσ βακμολογοφνται με 2 μονάδεσ
από τισ ςυνολικζσ 10. Χτο δεφτερο τμιμα τθσ εξζταςθσ καλοφνται να μεταφράςουν
18

Για τισ εξετάςεισ ςτα Ευρωπαϊκά Χχολεία, βλ. https://www.eursc.eu/en/EuropeanSchools/studies/studies-organisation.
19
Υρόγραμμα του μακιματοσ «Διδαςκαλία Γλωςςϊν και Υολιτιςμϊν τθσ Αρχαιότθτασ. Επιλογι:Αρχαία
Ελλθνικά», Ref.:2010-D-239-el-2, ςελ. 6.
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ζνα άγνωςτο κείμενο τθσ αρχαίασ ελλθνικισ με τθ βοικεια λεξικοφ. Αυτι είναι και μία
από τισ βαςικζσ διαφορζσ των Χχολείων Ευρωπαϊκισ Υαιδείασ με το ελλθνικό
εκπαιδευτικό ςφςτθμα, όπου δεν επιτρζπεται θ χριςθ λεξικϊν κατά τθ διάρκεια τθσ
εξζταςθσ.
Χτθν S6 θ πόλθ κράτοσ είναι θ κεματικι υπό το πρίςμα τθσ οποίασ διδάςκεται το
μάκθμα των Αρχαίων Ελλθνικϊν με επιλογι κειμζνων ποιθτικϊν ι/ και ιςτορικϊν.
Ενϊ ςτθν S7 θ κεματικι ζχει να κάνει με τθ φιλία μζςα από κείμενα φιλοςοφικά ι/
και ρθτορικά. Ξαι ςτισ δυο τάξεισ θ εξζταςθ χωρίηεται ςε δφο τμιματα. Χτο πρϊτο,
που βακμολογείται με 50 από τισ ςυνολικά 100 μονάδεσ, οι μακθτζσ καλοφνται να
απαντιςουν ςε ερωτιςεισ πάνω ςε κείμενα που περιλαμβάνονται ςτθ διδακτζα φλθ.
Χτο δεφτερο τμιμα καλοφνται να μεταφράςουν ζνα άγνωςτο κείμενο (70 με 100
λζξεισ περίπου) με τθ βοικεια λεξικοφ και γραμματικισ. Χε κανζνα τμιμα τθσ
εξζταςθσ δεν περιλαμβάνονται ερωτιςεισ γραμματικισ και ςυντακτικοφ. Θ εξζταςθ
του μακιματοσ των Αρχαίων Ελλθνικϊν ολοκλθρϊνεται με μια προφορικι φάςθ
(υποχρεωτικι για όλουσ τουσ μακθτζσ), θ οποία περιλαμβάνει ζνα διδαγμζνο κείμενο
τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ, το οποίο ο μακθτισ επιλζγει με κλιρωςθ και καλείται να το
μεταφράςει και να απαντιςει ςε ερωτιςεισ που κα του κάνουν οι δφο εξεταςτζσ με
βάςθ το κείμενο. Αν κεωριςει ο μακθτισ πωσ δεν είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτο
κείμενο που επζλεξε, του δίνεται θ δυνατότθτα να επιλζξει ζνα δεφτερο με άριςτα
αυτι τθ φορά το 8 και όχι το 10, όπωσ κα ιταν αν είχε κρατιςει το πρϊτο κείμενο.
Ψα κζματα των προφορικϊν εξετάςεων τα ειςθγοφνται οι διδάςκοντεσ του
μακιματοσ, αλλά θ εξζταςθ γίνεται παρουςία ενόσ δεφτερου εξεταςτι από άλλο
ςχολείο. Ξαι τα γραπτά των εξετάςεων του Λανουαρίου τα επιμελείται ο διδάςκων,
ενϊ αυτά των εξετάςεων του Λοφνθ ζρχονται κεντρικά από τισ Βρυξζλλεσ και
διορκϊνονται από δφο εξεταςτζσ.Ψζλοσ, είμαςτε υποχρεωμζνοι να επιςθμάνουμε
πωσ ςτουσ μακθτζσ τθσ S7 δίνεται θ δυνατότθτα, εφόςον το επικυμοφν κι όχι επειδι
ζχουν κάποια μακθςιακι δυςκολία, να εξεταςτοφν προφορικά ςτα ίδια κζματα.
Αντίςτοιχθ είναι και θ διδαςκαλία των Οατινικϊν ςτα Χχολεία Ευρωπαϊκισ
Υαιδείασ, με μια διαφοροποίθςθ ςτθν εξζταςθ. Χυγκεκριμζνα, θ τρζχουςα κεματικι
για τισ τάξεισ S6 και S7 είναι θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν ρωμαϊκι κοινωνία. Θ εξζταςθ
και πάλι λαμβάνει χϊρα δφο φορζσ τον χρόνο (Λανουάριο και Λοφνιο) και
περιλαμβάνει τρία μζρθ, τα οποία βακμολογοφνται ιςόποςα. Χτο πρϊτο μζροσ οι
μακθτζσ καλοφνται να μεταφράςουν δφο άγνωςτα κείμενα τθσ λατινικισ, ζνα
λογοτεχνικό κι ζνα μθ λογοτεχνικό. Χτο δεφτερο μζροσ καλοφνται να απαντιςουν ςε
ερωτιςεισ πάνω ςε κείμενα που ζχουν διδαχτεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ
χρονιάσ, με μία ερϊτθςθ γραμματικισ, θ οποία βακμολογείται με 5 μονάδεσ από τισ
ςυνολικζσ 100. Χε αυτό το τμιμα υπάρχει και μια ερϊτθςθ, θ οποία ηθτά από τουσ
μακθτζσ να αξιολογιςουν τισ διαφορετικζσ μεταφράςεισ του ίδιου κειμζνου. Χτο τρίτο
μζροσ, εδϊ ζγκειται θ διαφοροποίθςθ από τα Αρχαία Ελλθνικά, καλοφνται να
γράψουν ζνα δοκιμιακό κείμενο με αφορμι κάποιο από τα κείμενα που διδάχτθκαν
κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, ςυςχετίηοντασ τθν αποκτθκείςα γνϊςθ με ηθτιματα
τρζχοντα. Υροσ διευκόλυνςθ των μακθτϊν τουσ παρζχονται φωτογραφίεσ ςχετικζσ με
το προσ απάντθςθ ερϊτθμα20. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ τα προτεινόμενα κείμενα προσ
20

Για τθ δομι τθσ εξζταςθσ ςτα Οατινικά, βλ. BaccalaureatusEuropaeus, Lingua Latina, Pensum 20172018,FeminaeRomanae, ςελ. 2.
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διδαςκαλία, τόςο ςτα Αρχαία Ελλθνικά, όςο και ςτα Οατινικά, αλλάηουν κάκε δφο
χρόνια.
Χτο Γενικό Οφκειο ςτο ελλθνικό ςφςτθμα ςτθν Αϋ τάξθ τα Αρχαία Ελλθνικά
διδάςκονται 5 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ ωσ μάκθμα γενικισ παιδείασ, από τισ οποίεσ οι
τρεισ είναι αφιερωμζνεσ ςτθν ιςτοριογραφία κι οι άλλεσ δφο ςτο εγχειρίδιο γλωςςικισ
διδαςκαλίασ (ΦΕΞ 156 (22/01/2015), τ. Βϋςελ. 2). Χτθ Βϋ τάξθ τα Αρχαία Ελλθνικά
παραμζνουν μάκθμα Γενικισ Υαιδείασ, με 2 ϊρεσ δράματοσ και ςυγκεκριμζνα τθσ
Αντιγόνθσ του Χοφοκλι. Υροςφζρονται ακόμθ, ςε όςουσ ζχουν επιλζξει το
επιςτθμονικό πεδίο των Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, τρεισ ϊρεσ Αρχαίων Ελλθνικϊν
(ρθτορικόσ λόγοσ) και κεματογραφία.Χτθν Γϋ τάξθ, τζλοσ, τα Αρχαία Ελλθνικά
διδάςκονται πια μόνο ωσ μάκθμα πεδίου 5 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ (αντιπροςωπευτικά
κείμενα ιςτοριογραφίασ και φιλοςοφίασ κακϊσ και κεματογραφία). Χτθν ίδια τάξθ
διδάςκονται για πρϊτθ φορά και τα Οατινικά 3 ϊρεσ τθν εβδομάδα (ΦΕΞ 940
(25/05/2015), τ. Βϋςελ. 1-2).
Για να ανταποκρικοφν οι μακθτζσ με επιτυχία ςτισ εξετάςεισ που κα οδθγιςουν
ςτθν είςοδό τουσ ςε κάποιο πανεπιςτιμιο, καλοφνται να είναι ςε κζςθ, ςτο μάκθμα
των Αρχαίων Ελλθνικϊν, να μεταφράςουν απόςπαςμα από πρωτότυπο κείμενο που
ζχουν διδαχτεί κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ
κατανόθςθσ, κακϊσ και να μεταφράςουν ζνα απόςπαςμα από άγνωςτο κείμενο με
ερωτιςεισ που αφοροφν ςτθ ςυντακτικι του δομι και ςε γραμματικά φαινόμενα. Σι
μακθτζσ, κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςουν λεξικό
ι γραμματικι. Από τισ παραπάνω ερωτιςεισ αξίηει να επιςθμάνουμε πωσ όςεσ
αφοροφν ςτθ γραμματικι και το ςυντακτικό ςυγκεντρϊνουν 20 μονάδεσ από τισ
ςυνολικά 100.
Τςον αφορά ςτα Οατινικά, ςφμφωνα με το Υρόγραμμα Χπουδϊν, οι μακθτζσ
διδάςκονται κείμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςτα οποία και
εξετάηονται πανελλαδικϊσ ςτο τζλοσ. Χυγκεκριμζνα τουσ ηθτείται να μεταφράςουν
κάποιο απόςπαςμα, το οποίο και βακμολογείται με 40 μονάδεσ από τισ 100 ςυνολικά,
ενϊ οι υπόλοιπεσ 60 μονάδεσ αντιςτοιχοφν αποκλειςτικά ςε ερωτιςεισ γραμματικισ
και ςυντακτικοφ21.
Χτθν Ξφπρο ζγινε πολφ πρόςφατα μία ςθμαντικι αναμόρφωςθ ςτο Υρόγραμμα
Χπουδϊν των Αρχαίων Ελλθνικϊν και Οατινικϊν, τόςο ςτο Γυμνάςιο, όςο και ςτο
Οφκειο. Ασ επικεντρωκοφμε ςτο Υρόγραμμα του Ουκείου που εμπίπτει ςτο κζμα τθσ
ειςιγθςισ μασ. Ξατ’ αρχάσ προβλζπεται θ διδαςκαλία μεταφραςμζνων κειμζνων, ςε
αντίκεςθ με το ελλθνικό Οφκειο, όπου τα Αρχαία Ελλθνικά διδάςκονται μόνο από το
πρωτότυπο. Χυγκεκριμζνα, ειςάγεται για μία ϊρα τθ βδομάδα για τθν Αϋ Ουκείου
τραγωδία (αποςπάςματα από τθν Ροιθτικι του Αριςτοτζλθ και θ Εκάβθ του
Ευριπίδθ), για τθ Βϋ Ουκείου φιλοςοφία με ςυνεξζταςθ ελλθνικϊν και λατινικϊν
κειμζνων (αποςπάςματα από το Συμπόςιο του Υλάτωνα, τα Ρολιτικά του Αριςτοτζλθ
και το Derepublica του Ξικζρωνα) και για τθ Γϋ Ουκείου ρθτορικι (παράλλθλθ εξζταςθ
των Φιλιππικϊν του Δθμοςκζνθ με τον λόγο InCatilinam του Ξικζρωνα).
Χφμφωνα με τουσ ςυντάκτεσ του Υρογράμματοσ Χπουδϊν:

21

Για τθ δομι των κεμάτων των Αρχαίων Ελλθνικϊν και των Οατινικϊν, βλ. τα Κζματα των
Υανελλαδικϊν Εξετάςεων προθγοφμενων ετϊν.
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Θ ςυνεξζταςθ ελλθνικϊν και λατινικϊν κειμζνων καταδεικνφει τθν οργανικι
ςχζςθ του ελλθνορωμαϊκοφ πολιτιςμοφ, και ςυνδζει τον κλαςικό ελλθνικό κόςμο με
τισ εποχζσ που διαμεςολαβοφν ζωσ και τθ νεότερθ εποχι. Ζτςι, ςτθ Βϋ Λυκείου
κείμενα του Κικζρωνα μζςα από αποςπάςματα από το 1ο και 3ο Βιβλίο του
κικερϊνειου Derepublica, τα οποία εκκζτουν τθ κεωρία του φιλοςόφου περί
πολιτευμάτων, μποροφν να μελετθκοφν κατ’ αντιπαραβολι με αποςπάςματα από τα
Ρολιτικά του Αριςτοτζλουσ. Συνεχίηοντασ τθ λογικι τθσ αντιπαραβολισ ελλθνικισ και
λατινικισ γραμματείασ, για τθν Γϋ Λυκείου προτείνεται να διδάςκονται (εφόςον
εγκρικεί θ ειςαγωγι μιασ ϊρασ διδαςκαλίασ κοινοφ κορμοφ) οι Φιλιππικοί Λόγοι του
Δθμοςκζνουσ και ο Α’ Κατιλινιακόστου Κικζρωνα. Ρρόκειται και ςτισ δφο περιπτϊςεισ
για ςφοδροφσ πολιτικοφσ λόγουσ, οι οποίοι εκφωνικθκαν ςε οριακζσ ςτιγμζσ τθσ
ελλθνικισ και ρωμαϊκισ ιςτορίασ22.
Θ ςυνεξζταςθ αρχαίων ελλθνικϊν και λατινικϊν κειμζνων αποτελεί πολφ
ςθμαντικι ςυμβολι ςτθν κατανόθςθ του ελλθνο-ρωμαϊκοφ πολιτιςμοφ και ςτθν
επιςιμανςθ κοινϊν γνωριςμάτων των δφο πολιτιςμϊν που διαμόρφωςαν τον
ευρωπαϊκό πολιτιςμό εν γζνει. Υαράλλθλα, διδάςκονται αρχαία ελλθνικά κείμενα
από το πρωτότυπο: ςτθν Αϋ Ουκείου ανκολόγιο ιςτορικϊν ςυγγραφζων (Θρόδοτοσ,
Κουκυδίδθσ, ενοφϊντασ, μεταγενζςτεροι ιςτορικοί από τθν ελλθνιςτικι περίοδο
μζχρι το Βυηάντιο) για 2 ϊρεσ τθ βδομάδα, ςτθ Βϋ Ουκείου α. ρθτορικι (Ουςίασ,
ΚατάΕρατοςκζνουσ), β. θ ζκφραςθ του προςωπικοφ αιςκιματοσ ςτθν Αρχαία
Ελλθνικι Οογοτεχνία (λυρικι ποίθςθ, ελλθνιςτικι ποίθςθ, μυκιςτόρθμα), γ. Βυηαντινι
γραμματεία και δ. Κεματογραφία (αττικοί ςυγγραφείσ) για 4 ϊρεσ τθ βδομάδα. Ψζλοσ,
ςτθ Γϋ Ουκείου διδάςκονται ο Επιτάφιοσ του Κουκυδίδθ και ο ΟιδίπουσΤφραννοσ του
Χοφοκλι, ενϊ παράλλθλα οι μακθτζσ εξαςκοφνται ςτο άγνωςτο κείμενο και ςτθν
αντίςτροφθ μετάφραςθ για 4 ϊρεσ τθ βδομάδα ςυνολικά. Για τα Οατινικά το
Υρόγραμμα Χπουδϊν ακολουκεί το αντίςτοιχο των ελλθνικϊν ςχολείων.
Χτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ θ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν και
των Οατινικϊν είναι προαιρετικι ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ενϊ είναι
ςυςτθματικι ςτα Υανεπιςτιμια. Ασ δοφμε ενδεικτικά τθν κατάςταςθ όπωσ
διαμορφϊνεται ςιμερα ςε κάποιεσ χϊρεσ. Χτθν Λταλία οι κλαςικζσ γλϊςςεσ
βρίςκονται ςε πολφ υψθλι κζςθ, αφοφ διδάςκονται ςτα κλαςικά λφκεια (περίπου
800) και οι δφο γλϊςςεσ 4 ϊρεσ τθ βδομάδα ζκαςτθ. Ξλαςικά λφκεια βρίςκουμε και
ςτθ Γερμανία, όπου είναι λιγότερα, με ανάλογο ωρολόγιο πρόγραμμα. Χτα υπόλοιπα
ςχολεία, με εξαίρεςθ τα ελλθνικά ςχολεία τθσ ομογζνειασ, θ διδαςκαλία είναι
προαιρετικι και ςυχνά γίνεται μια προςπάκεια ςφνδεςθσ τθσ Αρχαίασ και τθσ Ρζασ
Ελλθνικισ γλϊςςασ, τόςο ςτο Υρόγραμμα Χπουδϊν, όςο και ςτα διδακτικά εγχειρίδια.
Αντικζτωσ, ςτθν Υορτογαλία και ςτθν Σλλανδία, όπου τα Οατινικά και κυρίωσ τα
Αρχαία Ελλθνικά, διδάςκονται ςε λίγα ςχολεία, δεν επιχειρείται θ ςφνδεςθ τθσ
αρχαίασ μορφισ τθσ γλϊςςασ με τθ μεταγενζςτερθ εκδοχι τθσ, δθλαδι τθ νζα
ελλθνικι, αλλά δίνεται ζμφαςθ ςτθν άποψθ ότι θ εκμάκθςθ των κλαςικϊν γλωςςϊν
ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν εκμάκθςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ και άλλων ςφγχρονων
γλωςςϊν23. Χτθ Δανία τα Αρχαία Ελλθνικά διδάςκονται προαιρετικά ωσ μάκθμα
επιλογισ και όχι ωσ ξζνθ γλϊςςα με ζνα πρόγραμμα διάρκειασ 2,5 ετϊν. Ωςτόςο, το
22

Ρρόγραμμα Σπουδϊν Αρχαίων Ελλθνικϊν και Λατινικϊν, Ωπουργείο Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ τθσ
Ξφπρου, Οευκωςία 2010, ςελ. 24.
23
Βλ. Bulwer,2006, ςς.94, 100-101.
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μάκθμα «Αρχαίοσ Ελλθνικόσ Υολιτιςμόσ» διδάςκεται ςε όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ.
Χτθ Πεγάλθ Βρετανία θ διδαςκαλία είναι προαιρετικι ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ
των ξζνων γλωςςϊν ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ (και ςτο δθμοτικό) 24. Ξάκε
ςχολείο αποφαςίηει αν κα εντάξει τισ κλαςικζσ γλϊςςεσ ςτο πρόγραμμά του. Εκτόσ
από τθ Π.Βρετανία και θ Ξροατία ζχει επιχειριςει να ειςαγάγει τθν προαιρετικι
διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν και ςτο δθμοτικό ςχολείο. Χτθν Αυςτρία, τθν
Λςπανία, τθ Γαλλία και το Βζλγιο θ διδαςκαλία των κλαςικϊν γλωςςϊν είναι
προαιρετικι και το πρόγραμμα ςπουδϊν εκτείνεται μεταξφ 4 και 5 ετϊν για 2 ζωσ 4
ϊρεσ τθ βδομάδα. Χε χϊρεσ όπωσ θ Φωςία και θ Φουμανία οι κλαςικζσ γλϊςςεσ
διδάςκονται πρωτίςτωσ ςε εκκλθςιαςτικά λφκεια.
Ασ εξετάςουμε λίγο πιο αναλυτικά το πρόγραμμα του Ξλαςικοφ Ουκείου ςτθν
Λταλία, ςτο οποίο είναι υποχρεωτικι θ διδαςκαλία και των Οατινικϊν και των Αρχαίων
Ελλθνικϊν ωσ ξεχωριςτά, διακριτά μακιματα και όχι ωσ ζνα μάκθμα, όπωσ ςυμβαίνει
ςε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, με τον τίτλο “Ξλαςικόσ Υολιτιςμόσ” 25. Χτο Οφκειο θ
φοίτθςθ είναι πενταετισ (14-18 ετϊν) και προβλζπεται θ διδαςκαλία των Αρχαίων
Ελλθνικϊν, που επιγράφεται ωσ “Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα και Υολιτιςμόσ”, για 4
ϊρεσ τθ βδομάδα για τισ 2 πρϊτεσ τάξεισ και 3 ϊρεσ για τισ 3 επόμενεσ, ενϊ των
Οατινικϊν, που επιγράφεται αντίςτοιχα ωσ “Οατινικι Γλϊςςα και Υολιτιςμόσ”, για 4
ϊρεσ τθν εβδομάδα για όλεσ τισ τάξεισ. Ωσ προσ τθ διδακτζα φλθ ιςχφουν τα
ακόλουκα: Για τα Οατινικά ςτισ 2 πρϊτεσ τάξεισ διδάςκεται γραμματικι και
ςυντακτικό μζςα από αποςπάςματα Οατίνων ςυγγραφζων (Ξαίςαρασ, Χαλλοφςτιοσ,
Βιργίλιοσ, Ξικζρωνασ)26. Χτισ επόμενεσ τάξεισ θ φλθ είναι θ εξισ: ςτθν 3θ τάξθ
μελετάται θ λογοτεχνία από τισ απαρχζσ μζχρι τον Ξαίςαρα (ςυγγραφείσ Βιργίλιοσ,
Ξαίςαρασ ι Χαλλοφςτιοσ, Ξικζρωνασ), ςτθν 4θ τάξθ θ λογοτεχνία από τον Ξαίςαρα
μζχρι τθν περίοδο του Αυγοφςτου (ςυγγραφείσ Οουκριτιοσ, Ξάτουλλοσ, Σράτιοσ,
Ξικζρωνασ ι Οίβιοσ), ςτθν 5θ τάξθ θ λογοτεχνία από τον Ψιβζριο μζχρι τον 5 ο αιϊνα
(ςυγγραφείσ Ψάκιτοσ, Χενζκασ, Υλαφτοσ ι Ψερζντιοσ και κανόνεσ μζτρου ςτθν ποίθςθ).
Αντίςτοιχθ, δθλαδι χρονολογικι27, είναι θ διάταξθ τθσ φλθσ και ςτο μάκθμα των
24

Θ ςφγχρονθ τάςθ ςτθ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν και των Οατινικϊν είναι θ ζνταξι τουσ ςτο
πλαίςιο των τρεχουςϊν γλωςςολογικϊν κεωριϊν που διζπουν τθν απόκτθςθ τθσ δεφτερθσ γλϊςςασ. Σι
κλαςικζσ γλϊςςεσ, δθλαδι, αν και νεκρζσ, τείνουν να διδάςκονται με τισ μεκόδουσ και τισ τεχνικζσ των
ξζνων γλωςςϊν. Γενικά, ενκαρρφνεται ςτθ διδαςκαλία θ εφαρμογι κεωριϊν που αφοροφν ςτο πϊσ
κατακτοφμε και χρθςιμοποιοφμε μία δεφτερθ ι τρίτθ γλϊςςα. Ωπό αυτό το πρίςμα χρθςιμοποιοφνται
οι νζεσ τεχνολογίεσ, θ παραγωγι κειμζνου, θ προφορικι ςυηιτθςθ. Για τα ηθτιματα αυτά, βλ. Morrell
(2006).
25
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα του Ξλαςικοφ Ουκείου, κακϊσ και των υπόλοιπων
τφπων Ουκείου ςτθν Λταλία, βλ. Bulwer (2006), 70-80.
26
Σι μακθτζσ ςτισ 2 πρϊτεσ τάξεισ αναμζνεται να είναι ςε κζςθ:
-να διαβάηουν ςωςτά τα κείμενα
-να ξζρουν να χρθςιμοποιοφν ςωςτά το λεξιλόγιο
-να ξζρουν να χρθςιμοποιοφν ζνα λεξικό
-να αναγνωρίηουν ςυντακτικά και γραμματικά τουσ όρουσ
-να κάνουν ςυγκρίςεισ μεταξφ Οατινικϊν, Ελλθνικϊν, Λταλικϊν, κλπ.
-να αναγνωρίηουν λατινικά πολιτιςμικά ςτοιχεία ςτα κείμενα
-να κατανοοφν και να μεταφράηουν κείμενα διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ
-να χρθςιμοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςε εργαςίεσ ςχετικζσ με τθ Οατινικι γλϊςςα.
27
Χτα περιςςότερα ςχολεία των ευρωπαϊκϊν χωρϊν θ διάταξθ τθσ φλθσ είναι χρονολογικι. Κεματικι ι
ειδολογικι είναι μόνο ςε κάποια λίγα ςχολεία του Βελγίου, ςε κάποιεσ τάξεισ ςτθν Ξφπρο, όπωσ
φάνθκε παραπάνω, και ςε κάποιεσ τάξεισ του Ευρωπαϊκοφ Χχολείου.
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Αρχαίων Ελλθνικϊν. Πε εξαίρεςθ τισ 2 πρϊτεσ τάξεισ, που διδάςκεται γραμματικι και
ςυντακτικό, ςτθν 3θ τάξθ ορίηεται θ λογοτεχνία από τισ απαρχζσ μζχρι τον Υίνδαρο
(ςυγγραφείσ: ϋΣμθροσ και ιςτοριογράφοι), ςτθν 4θ τάξθ Αττικι λογοτεχνία
(ςυγγραφείσ: λυρικοί ποιθτζσ και Υλάτωνασ), ςτθν 5θ τάξθ ελλθνιςτικι λογοτεχνία
(μία τραγωδία και ζνασ ρθτορικόσ λόγοσ).
Τςον αφορά ςτο ηιτθμα τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, οι μακθτζσ εξετάηονται
προφορικά και γραπτά. Θ προφορικι εξζταςθ παίρνει 35 μονάδεσ, θ γραπτι εξζταςθ
περιλαμβάνει τρία τεςτ (όπου ηθτείται παραδοςιακά θ μετάφραςθ κειμζνου με τθ
χριςθ λεξικοφ), 15 μονάδεσ ζκαςτο, άρα 45 μονάδεσ και οι υπόλοιπεσ 20 μονάδεσ
αξιολογοφν όλθ τθ δουλειά του μακθτι κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. ϋΕτςι ο μακθτισ
φτάνει ςτο “άριςτα”, που είναι το 100.

Υυμπεράςματα
Ζχει ιδθ επιςθμανκεί θ βαςικι διαφορά ανάμεςα ςτα Χχολεία Ευρωπαϊκισ
Υαιδείασ και το Γενικό Οφκειο, θ δυνατότθτα δθλαδι που προςφζρεται ςτον μακθτι
να επιλζξει εκείνοσ το ςυνδυαςμό μακθμάτων που επικυμεί με μεγαλφτερθ ευελιξία,
αφοφ αυτό που ονομάηουμε “επιςτθμονικά πεδία” καλείται να το δθμιουργιςει ςτθν
ουςία μόνοσ του. Θ άλλθ βαςικι διαφορά ζγκειται ςτον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ
αξιολόγθςθ του μακιματοσ των Αρχαίων Ελλθνικϊν, όςο και των Οατινικϊν, με
χαρακτθριςτικότερθ τθν εξζταςθ που οδθγεί ςτθ λιψθ του Απολυτθρίου, ςτθν οποία
δίνεται θ δυνατότθτα χριςθσ λεξικοφ και γραμματικισ κι επιπλζον οι μακθτζσ
εξετάηονται υποχρεωτικά και προφορικά, ενϊ, εφόςον το επικυμοφν μποροφν να
εξεταςτοφν κατ’ αποκλειςτικότθτα προφορικά. Επιςθμαίνουμε πωσ τα γραμματικά και
ςυντακτικά φαινόμενα δεν εξετάηονται ςτισ δφο τελευταίεσ τάξεισ ςτα Αρχαία
Ελλθνικά, ενϊ ςτα Οατινικά υπάρχει μια μόνο ερϊτθςθ γραμματικισ που
βακμολογείται πολφ λίγο αναλογικά προσ τισ υπόλοιπεσ, οι οποίεσ εςτιάηουν ςτθν
κατανόθςθ και τθν αξιολόγθςθ των πλθροφοριϊν από τα δοκζντα κείμενα. Πια
τελευταία, εξαιρετικά ςθμαντικι διαφορά είναι θ ςυχνότθτα με τθν οποία αλλάηουν
τα προσ διδαςκαλία και εξζταςθ κείμενα ςτα Χχολεία Ευρωπαϊκισ Υαιδείασ,
περιλαμβάνοντασ, κατά τθ γνϊμθ μασ αντιπροςωπευτικότερα δείγματα τθσ αρχαίασ
γραμματείασ (π.χ. Υαλατινι Ανκολογία).
Θ διδαςκαλία του μακιματοσ των Αρχαίων Ελλθνικϊν, όπωσ και των Οατινικϊν,
για τα περιςςότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ςυςτιματα, είναι προαιρετικι με τθν
εξαίρεςθ τθσ Ξφπρου. Επιπλζον, ςχεδόν ςε όλα τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα τθσ
γθραιάσ θπείρου θ γραμματικι και το ςυντακτικό διδάςκονται ςτισ πρϊτεσ τάξεισ και
ςτισ τελευταίεσ δεν εξετάηονται αυτόνομα, όπωσ ςτο δικό μασ Γενικό Οφκειο.
Χε αυτό το ςθμείο κρίνουμε ςκόπιμο να αναρωτθκοφμε τι τελικά ζχουμε ςτο
μυαλό μασ όταν μιλάμε για επαφι των μακθτϊν με τον κλαςικό πολιτιςμό μζςω τθσ
διδαςκαλίασ των Αρχαίων Ελλθνικϊν και των Οατινικϊν. Αν κρίνουμε πωσ θ
πραγματικι επαφι ζχει ςυμβεί, όταν οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να κλίνουν ριματα
ςτθν Αρχαία Ελλθνικι και να αναγνωρίηουν ςυντακτικοφσ όρουσ, τότε το Γενικό
Οφκειο ανταποκρίνεται επιτυχϊσ ςτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ και δεν υφίςταται
λόγοσ για παραπάνω ςυηιτθςθ.Αν, όμωσ, κεωροφμε πωσ ζνδειξθ επιτυχοφσ επαφισ
με τον κλαςικό πολιτιςμό είναι θ ικανότθτα του μακθτι να πραγματευτεί ζνα κζμα
ευρφτερου χαρακτιρα και ενδιαφζροντοσ, ςχετικό με τον κλαςικό πολιτιςμό, τότε
ίςωσ κα μποροφςαμε να ειςάγουμε και ςτα δικά μασ ςχολεία κάποιεσ από τισ
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πρακτικζσ των Χχολείων Ευρωπαϊκισ Υαιδείασ και των υπολοίπων ςχολείων τθσ
Ευρωπαϊκισ θπείρου. Κα μποροφςαμε, ίςωσ, να ειςθγθκοφμε τθ χριςθ τθσ
γραμματικισ και του λεξικοφ τθν ϊρα τθσ εξζταςθσ. Ψο ςθμαντικό, τελικά, ςτθν εποχι
τθσ πλθροφορίασ, όπωσ ζχουμε ςυνθκίςει να αποκαλοφμε τθν τρζχουςα, δεν είναι να
παράγεισ αποφοίτουσ που μποροφν να κάνουν απ’ ζξωχριςθ γραμματικϊν και
ςυντακτικϊν κανόνων, αλλά να είναι ςε κζςθ να εντοπίςουν τα φαινόμενα και να
μπορζςουν ςτθ ςυνζχεια, όταν κλθκοφν να μεταφράςουν και να κατανοιςουνζνα
κείμενο, να κάνουν χριςθ των αντίςτοιχων κανόνων. Άλλωςτε, ςφμφωνα και με τα
Αναλυτικά Υρογράμματα, τα Αρχαία Ελλθνικά και τα Οατινικά είναι ζνα εργαλείο για
να προςεγγίςουνοι μακθτζσ τον κλαςικό πολιτιςμό, ϊςτε να κατανοιςουν καλφτερα
όςα ςυμβαίνουν ςιμερα.
Κα μποροφςαμε ακόμθ να προτείνουμε τθν προςζγγιςθ των αρχαίων κειμζνων,
Αρχαίων Ελλθνικϊν και Οατινικϊν μζςα από κεματικζσ ενότθτεσ, όπωσ, για
παράδειγμα αυτι των Οατινικϊν ςτα Χχολεία Ευρωπαϊκισ Εκπαίδευςθσ, όπου
διδάςκονται κείμενα που αφοροφν ςτθ κζςθ των γυναικϊν ςτον ρωμαϊκό κόςμο.
Αντίςτοιχθ απόπειρα ζχει γίνει και ςτθ διδαςκαλία των Ρζων Ελλθνικϊν ςτθν Α’
Ουκείου και, κατά τθ γνϊμθ μασ, είναι περιςςότερο αποτελεςματικι ςτθν πρόκλθςθ
του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν κακϊσ και ςτθ δθμιουργία μιασ ςφαιρικότερθσ
άποψθσ για αυτό που ονομάηουμε “κλαςικό πολιτιςμό” μζςα από τθν προςζγγιςθ
ποικίλων ειδϊν γραπτοφ λόγου από διαφορετικζσ εποχζσ. Πια καλι, τζλοσ, ιδζα είναι
θ ςυνεξζταςθ κειμζνων τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ και Οατινικισ λογοτεχνίασ, όπωσ ιδθ
γίνεται ςε κάποια Οφκεια του εξωτερικοφ, ϊςτε οι μακθτζσ να αντιλθφκοφν τθ
ςυνζχεια.
Χυμπεραςματικά, για τθ ςυρρίκνωςθ των κλαςικϊν ςπουδϊν, κατά τθ γνϊμθ
μασ, πζρα από τθ γενικότερθ ςτροφι προσ διδακτικά αντικείμενα τα οποία κα
καταςτιςουν τουσ μακθτζσ ανταγωνιςτικοφσ ςτθ μετζπειτα πορεία τουσ, ίςωσ να
ευκφνεται και θ αδυναμία των Αναλυτικϊν Υρογραμμάτων να επιτφχουν αυτό που
προςδοκοφν.Χτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα,τουλάχιςτον,φαίνεται να δίνεται
μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθ διδαςκαλία των Αρχαίων Ελλθνικϊν και των Οατινικϊν ωσ
γλωςςϊν και λιγότερο ωσ μζςων για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ςκζψθσ των
κλαςικϊν χρόνων. Μςωσ είναι καιρόσ να ανακεωριςουμε κάποιεσ από τισ πρακτικζσ
μασ, ϊςτε να προςανατολίςουμε τουσ μακθτζσ ςε αυτό που τα Αναλυτικά
Υρογράμματα κι οι εκπαιδευτικοί επιδιϊκουμε: τθν ουςιαςτικι επαφι με τον κλαςικό
πολιτιςμό ςυνολικά ωσ εφόδιο ςτθ μετζπειτα πορεία τουσ ωσ υπεφκυνων πολιτϊν.
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Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ «Αρχαία
Γραμματεία»,ΦΕΞ 156 (22/01/2015), τ. Βϋ.

Ελλθνικι

Γλϊςςα

και

Ρρόγραμμα Σπουδϊν του μακιματοσ Λατινικά τθσ Ομάδασ Ρροςανατολιςμοφ
Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν τθσ Γϋ τάξθσ Θμερθςίου Γενικοφ Λυκείου και τθσ Δϋ
τάξθσ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, ΦΕΞ 940 (25/05/2015), τ. Βϋ .
Ρρόγραμμα του μακιματοσ «Διδαςκαλία Γλωςςϊν και Ρολιτιςμϊν τθσ
Αρχαιότθτασ. Επιλογι: Αρχαία Ελλθνικά», Χχολεία Ευρωπαϊκισ Εκπαίδευςθσ,
Réf.: 2010-D-239- el-2, 2010.
BaccalaureatusEuropaeus, LinguaLatinaPensum
ΧχολείαΕυρωπαϊκισΕκπαίδευςθσ, 2017.

2017-18,

FeminaeRomanae,

LatinSyllabus – S2 - S7,Χχολεία Ευρωπαϊκισ Εκπαίδευςθσ, Ref.: 2014-01-D-35-en-,
2014.
https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/studies-organisation

138

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

H Γαλλικι Υχολι των Μακολικϊν Μαλογραιϊν ςτα Χανιά και θ
ςχζςθ τθσ με τθν τοπικι κοινωνία
Δρ. Παπαςπυρίδου Παραςκευι
Διευκφντρια του Δθμοτικοφ χολείου
Νοςοκομείου Παίδων «Θ Αγία οφία»

Περίλθψθ
Το 1852 δφο Αδελφζσ του τάγματοσ «Άγιοσ Λωςιφ τθσ Εμφανίςεωσ», φκάνουν ςτα
Χανιά, παίρνοντασ μετάκεςθ από τθ Σφρο.
Φςτερα από λίγουσ μινεσ και κατόπιν αιτιματοσ τθσ επικεφαλισ τουσ, ςτζλνονται ςτθν
Κριτθ δφο ακόμθ μοναχζσ ϊςτε όλεσ μαηί να αποτελζςουν μια πρϊτθ πενταμελι
Αδελφότθτα του τάγματοσ ςτο νθςί. Θ απόφαςι τουσ να εγκαταςτακοφν ςτθν Κριτθ
ελιφκθ κατόπιν πρόςκλθςθσ των Καπουτςίνων μοναχϊν.
Οι μοναχζσ κατοικοφν αρχικά ς’ ζνα ενοικιαηόμενο ακίνθτο του Καμίτ Μπζθ, ςτθ
ςυνοικία του λιμανιοφ. Εκτόσ από τα ζργα φιλανκρωπίασ και τθν περίκαλψθ
αρρϊςτων και θλικιωμζνων, οι Γαλλίδεσ μοναχζσ αςχολοφνται με τθ μόρφωςθ και τθ
διαπαιδαγϊγθςθ κακολικϊν παιδιϊν και παιδιϊν άλλων κρθςκευμάτων, τα οποία
τουσ εμπιςτεφονται οι οικογζνειεσ του νθςιοφ.
Ζτςι ξεκινά θ ιςτορία παροχισ εκπαίδευςθσ του γαλλικοφ τάγματοσ ςτθν κοινωνία τθσ
Κριτθσ και θ ιςτορία τθσ Γαλλικισ Σχολισ που άρχιςε να λειτουργεί το 1895, ςτθ
Χαλζπα Χανίων.
Με βάςθ το ιδθ ςυγκεντρωμζνο και ταξινομθμζνο αρχειακό υλικό και τθ ςχετικι
διδακτορικι μασ διατριβι, κα επιχειριςουμε καταρχάσ τθ ςκιαγράφθςθ τθσ Σχολισ
και ςτθ ςυνζχεια τθν παρουςίαςθ τθσ ςχζςθσ τθσ με τθ τοπικι κοινωνία, κατά μικοσ
τθσ ιςτορικισ τθσ πορείασ.
Νζξεισ-κλειδιά: Γλϊςςα, εκπαίδευςθ, πολιτιςμόσ, ςχολείο-κοινωνία

1. Ειςαγωγι - Θ λειτουργία τθσ Γαλλικισ Υχολισ ςτα πλαίςια του
ιςτορικοφ ςυγκείμενου
Θ ιςτορικι περιιγθςθ ςτα εκάςτοτε γεγονότα ζχει γίνει κατόπιν επιλογισ
ςυγκεκριμζνων ιςτορικϊν περιόδων τθσ Χχολισ. Αυτζσ οι περίοδοι κακορίςτθκαν με
βάςθ τθν ιςτορία τθσ Ξριτθσ, αλλά και του αρχειακοφ υλικοφ το οποίο
ςυγκεντρϊκθκε και κατατάχκθκε ςτισ ακόλουκεσ περιόδουσ: α) Θ άφιξθ των
Ξακολικϊν Ξαλογραιϊν ςτα Χανιά και τα χρόνια μζχρι τθν κιρυξθ τθσ Ξρθτικισ
Αυτονομίασ (1852-1898). β) Θ περίοδοσ τθσ Ξρθτικισ Υολιτείασ (1898-1913) γ) Θ
ζνωςθ τθσ Ξριτθσ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα και θ περίοδοσ ζωσ το τζλοσ τθσ
γερμανικισ κατοχισ (1913-1945) δ) Θ μεταπολεμικι περίοδοσ μζχρι το κλείςιμο του
Γυμναςίου (1945-1966) και ε) Θ τελευταία περίοδοσ λειτουργίασ τθσ Χχολισ (19661983). Χτο παρόν κείμενο ζγινε μια πολφ περιλθπτικι κι ενδεικτικι αναφορά
οριςμζνων από τα ςθμαντικότερα γεγονότα των εκάςτοτε περιόδων, γιατί δεν κα
μποροφςε να γίνει αναλυτικι και πλιρθσ καταγραφι όλων των γεγονότων τθσ Χχολισ,
που ςυνδζονται με τθν ιςτορία τθσ και τισ ςχζςεισ τθσ με τθν τοπικι κοινωνία.
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2. Υκοποί και ςτόχοι τθσ Υχολισ
Από τθ μελζτθ του Ξανονιςμοφ για τθ διοίκθςθ και τα ζκιμα του Ψάγματοσ
(1910:185) και του παλαιότερου κανονιςμοφ τθσ Χχολισ (1902), διαπιςτϊνουμε ότι οι
Αδελφζσ του Αγίου Λωςιφ, οριοκετοφν το ζργο τουσ ςτθν περίκαλψθ των αρρϊςτων,
και ςε ζργα φιλανκρωπίασ, ενϊ παράλλθλα αςχολοφνταν με τθ μόρφωςθ και τθ
διαπαιδαγϊγθςθ όλων των παιδιϊν, ανεξαρτιτωσ κρθςκείασ ι δόγματοσ, κοινωνικισ
και οικονομικισ προζλευςθσ με ιδιαίτερθ μζριμνα για τα φτωχά και ορφανά παιδιά,
όπου ςφμφωνα με το άρκρο 2 (Ξανονιςμόσ 1902), οι Αδελφζσ δεν κα αρνοφνταν τθν
παρουςία τουσ. Αντίκετα ςε ςυνεννόθςθ με τον Θγοφμενο κα τουσ παρζχεται τροφι,
ενδφματα και μόρφωςθ δωρεάν. Ψθν ίδια πλθροφορία επιβεβαιϊνουμε από το
Χρονικό τθσ Χχολισ (Υαπαςπυρίδου, 2009, 178, τ. Α,ϋ 2-3).
Επίςθσ, από τον κανονιςμό τθσ Χχολισ (1902), πλθροφοροφμαςτε ότι ο βαςικόσ
ςκοπόσ του ιδρφματοσ είναι θ πνευματικι, θκικι διάπλαςθ κι θ εκπαίδευςθ των
μικρϊν κοριτςιϊν (Αςθμομφτθ-Εκκεκάκθ, 2004, 288-289).
Ενδιαφζρον ζχουν ωςτόςο και οι εκπαιδευτικοί ςτόχοι τθσ Χχολισ: Εκτόσ από
τθν εναςχόλθςθ των μακθτριϊν με τα Σικοκυρικά, θ ανάγκθ εκμάκθςθσ τριϊν
διαφορετικϊν γλωςςϊν από τισ μακιτριεσ, αποτελεί ζναν από τουσ ςτόχουσ του
ιδρφματοσ κι επιςθμαίνεται ςτο άρκρο 3 του καταςτατικοφ (1902). Διαπιςτϊνουμε
ακόμα μζςω αυτοφ του άρκρου, πόςο καλά τα τάγματα γνϊριηαν τα κοινωνικά
δεδομζνα τθσ πόλθσ: «επειδι ςτθ χϊρα όπου βριςκόμαςτε πολλζσ γλϊςςεσ είναι ςε
χριςθ, για να είμαςτε ωφζλιμοι ςε όλουσ και να προςεγγίςουμε μεγάλθ μερίδα
ανκρϊπων, δίνουμε εντολι όπωσ (…) ςτθ μελζτθ του πιάνου και τθσ γαλλικισ
προςτεκεί θ ελλθνικι και θ ιταλικι γλϊςςα». Εξάλλου επιςθμαίνεται, ότι οι μακιτριεσ
κα πρζπει να αποδεικνφουν τθν πρόοδό τουσ, ςτισ ετιςιεσ εξετάςεισ των
διαφορετικϊν γλωςςϊν.
Τπωσ διαβάηουμε ςτον Ξανονιςμό για τθ διοίκθςθ του τάγματοσ (1910:187),
ςκοπόσ των Αδελφϊν είναι να προςπακιςουν να ανακρζψουν παιδιά ολοκλθρωμζνα,
με καλοφσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ και εφόδια τθν εκπαίδευςθ και τθν αρετι.
Χτα μετζπειτα χρόνια, πλθροφοροφμαςτε από ανακοίνωςθ του ιδρφματοσ
(1962) ότι ο ςκοπόσ τθσ Χχολισ παραμζνει ίδιοσ και είναι «θ ανάπτυξθ πνευματικϊν
ικανοτιτων των μακθτριϊν μζςω τθσ διδαςκαλίασ, του καλοφ παραδείγματοσ και τθσ
αγωγισ, για τθ δθμιουργία θκικϊν χαρακτιρων».
Ωσ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ του ιδρφματοσ, ενδιαφζροντα ςτοιχεία
προςφζρει ακόμθ θ αλλθλογραφία τθσ Χχολισ (Registre des correspondances), με
τουσ αντιπροςϊπουσ τθσ Γαλλικισ Υρεςβείασ και του Υροξενείου.
Πελετϊντασ αυτά τα ζγγραφα διαπιςτϊνουμε, πωσ θ διάδοςθ τθσ γαλλικισ
γλϊςςασ και του γαλλικοφ πολιτιςμοφ, παρζμεινε ζνασ από τουσ βαςικότερουσ
ςκοποφσ του τάγματοσ, μζχρι το κλείςιμο του εκπαιδευτθρίου το 1983.
Είναι ςθμαντικό νϋ αναφερκεί πωσ αν και οι μοναχζσ καλλιεργοφςαν το πρότυπο
τθσ καλισ ςυηφγου, μθτζρασ, κόρθσ και οικοδζςποινασ, θ αντίλθψθ αυτι δεν
περιορίςτθκε μόνο ςτθν αςτικι τάξθ, αλλά αντικζτωσ απευκφνκθκε ςε όλεσ τισ
κοινωνικζσ τάξεισ, ςε όλεσ τισ γυναίκεσ. Πελετϊντασ τα επαγγζλματα των γονζων,
διαπιςτϊςαμε πωσ θ Χχολι δεν απευκυνόταν αποκλειςτικά ςτισ πιο εφρωςτεσ
κοινωνικζσ τάξεισ, αλλά και ςε παιδιά μεςοαςτικισ προζλευςθσ, χωρίσ να
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αποκλείονται τα πιο φτωχά και τα πιο ευκατάςτατα παιδιά. Χτα χρόνια του ’60, οι
κοινωνικζσ εξελίξεισ επθρεάηουν το πρότυπο τθσ Χχολισ: οι μακιτριεσ του
εκπαιδευτθρίου τελείωναν το Ελλθνικό Γυμνάςιο και κάποιεσ από αυτζσ, ςυνζχιηαν τισ
ςπουδζσ τουσ ςτο Υανεπιςτιμιο, όχι μόνο για τθν απόκτθςθ περιςςότερων γνϊςεων,
αλλά πολφ ςυχνά με απϊτερο ςκοπό τθν αναηιτθςθ εργαςίασ και τθν εξαςφάλιςθ
οικονομικισ αυτοτζλειασ.
Υριν αναχωριςει το τάγμα των Αδελφϊν από το νθςί το 1983, μετά το κλείςιμο
όλων των τμθμάτων τθσ Χχολισ, διαβάηουμε μία τελευταία ςκζψθ τουσ
(Υαπαςπυρίδου, 2009, 142, Χρονικό τομ. Β,ϋ 167): Κεωροφν ότι θ παρουςία τουσ ςτα
Χανιά δικαιϊκθκε, αφοφ οι γονείσ κατανόθςαν πωσ ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ Χχολισ δεν
ιταν το κζρδοσ, αλλά θ ουςιαςτικι προςφορά εκπαίδευςθσ και ευρφτερθσ παιδείασ,
ςτισ μακιτριεσ του ιδρφματοσ.

3. Γζννθςθ και εξζλιξθ τθσ Υχολισ
3.1 Ρ ερχομόσ των Μακολικϊν Μαλογραιϊν ςτα Χανιά, θ ίδρυςθ τθσ Γαλλικισ Υχολισ
και τα χρόνια μζχρι τθ κιρυξθ τθσ Μρθτικισ Αυτονομίασ (1852-1898)
Ψο ζτοσ 1852, δφο Αδελφζσ του τάγματοσ «Άγιοσ Λωςιφ τθσ Εμφανίςεωσ»
φκάνουν ςτα Χανιά, παίρνοντασ μετάκεςθ από τθ Χφρο, υπό τθν Θγουμζνθ Elisa Semi
(Χαρίτοσ, 2001, 54 · Αςθμομφτθ-Εκκεκάκθ, 2004, 27). Τπωσ διαπιςτϊςαμε από τισ
ιςτορικζσ πθγζσ όπου αναφζρεται το γεγονόσ, τα ονόματα των υπολοίπων μοναχϊν
δεν γίνονται γνωςτά. Σ ερχομόσ τουσ όμωσ ςτο νθςί είναι γεγονόσ αδιαμφιςβιτθτο
(Vialar,1901,583, 597 · Χαρίτοσ, 2001:54 · Αςθμομφτθ- Εκκεκάκθ, 2004: 27 · Hoesl,
1982: 150). Ϊςτερα από λίγουσ μινεσ και κατόπιν αιτιματοσ τθσ επικεφαλισ τουσ,
ςτζλνονται ςτθν Ξριτθ δφο ακόμα μοναχζσ, ζτςι ϊςτε όλεσ μαηί να αποτελζςουν μια
πρϊτθ πενταμελι Αδελφότθτα του τάγματοσ ςτο νθςί. Θ άφιξθ του τάγματοσ
ςυμπίπτει με τθν περίοδο των Ψανηιμάτ (1839-1876), δθλαδι των νομοκετικϊν
μεταρρυκμίςεων του 19ου αιϊνα, που ςυνετζλεςαν ςτον «εκδυτικιςμό» του
οκωμανικοφ κράτουσ (Αναγνωςτοποφλου, 1997, 19, 45). Ξάτω από αυτό το κακεςτϊσ
ευνοικθκε θ ίδρυςθ ςχολείων των κακολικϊν ιεραποςτολϊν. Υαράλλθλα, θ Ξριτθ
διανφει τθ δεφτερθ περίοδο τθσ τουρκικισ κυριαρχίασ (1841-1878), ενϊ διοικθτισ του
νθςιοφ είναι ο Χαλιχ Υαςάσ. Ξατά τθ διάρκεια τθσ εξουςίασ του (1851-1854),
επιτρζπει να ιδρυκοφν και να λειτουργιςουν ελλθνικά ςχολεία ςτθν Ξριτθ (Ψςίβθσ,
1993), που ςτο διάςτθμα τθσ επανάςταςθσ (1800-1829) παρζμεναν κλειςτά. Τμωσ το
ηιτθμα τθσ εκπαίδευςθσ των κοριτςιϊν δεν ζχει αντιμετωπιςτεί. Υαρκεναγωγεία δεν
υπάρχουν, θ τουρκικι είναι θ επίςθμθ γλϊςςα επικοινωνίασ και μόνο οι
ευκατάςτατοι Ξριτεσ ςτζλνουν τισ κόρεσ τουσ για εκπαίδευςθ ςτθν Ακινα και τθ Χφρο
(Υαπαδογιαννάκθσ, Χουρδάκθσ & Φεράκθσ, 1998).
Ξάτω από αυτζσ τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ, ζρχονται ςτο νθςί, οι Αδελφζσ του
Αγίου Λωςιφ. Θ απόφαςι τουσ να εγκαταςτακοφν ςτθν Ξριτθ, ςυνδζεται με τουσ
Λταλοφσ Ξαπουτςίνουσ. Εκείνθ τθν περίοδο, το τάγμα των Ξαπουτςίνων και ειδικότερα
ο εφθμζριοσ Χεραφίνοσ από τθ Χικελία, αναπτφςςουν μια ζντονθ εκπαιδευτικι και
κοινωνικι δραςτθριότθτα ςτθν πόλθ των Χανίων, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα μια
μεγάλθ οικονομικι ενίςχυςθ από τουσ εμπόρουσ και φίλουσ τθσ κακολικισ κοινότθτασ
(Φοφςςοσ-Πθλιδϊνθσ, 1996). Ζτςι, όταν το 1851 ο εφθμζριοσ Χεραφίνοσ, επικοινωνεί
με τθν ιδρφτρια Αιμιλία ντε Βιαλάρ (1797-1856), ζχει ιδθ δθμιουργιςει τισ
προχποκζςεισ για τθν εμφάνιςθ του τάγματοσ «Άγιοσ Λωςιφ τθσ Εμφανίςεωσ» ςτα
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Χανιά. Χυγχρόνωσ ζχει πλθροφορθκεί, τθν επιτυχι δράςθ των Αδελφϊν ςτθ Χφρο,
όπου είχαν ιδθ εγκαταςτακεί από το 1846 (Χαρίτοσ, 2001).
Χφντομα το μικρό τουσ οίκθμα κρίνεται ανεπαρκζσ για τθ ςτζγαςι τουσ.
Υαράλλθλα οι μακθτζσ τουσ αυξάνονται. Σι Αδελφζσ αναγκάηονται να ενοικιάςουν
ζνα μεγαλφτερο κτίριο, ςτθν ίδια περιοχι (1856), το οποίο επίςθσ είναι ακατάλλθλο,
και για το λόγο αυτό οι Ξαπουτςίνοι τουσ παραχωροφν ζνα πιο ευρφχωρο οίκθμα
κοντά ςτισ δικζσ τουσ εγκαταςτάςεισ με καταβολι 500 γαλλικϊν φράγκων, θ οποία
ςταματά το 1862, με τθ μεςολάβθςθ του Υρόξενου Derché.
Από το 1875 μζχρι το 1880, το ςχολείο και το Σρφανοτροφείο ακμάηουν. Ψα
παιδιά αυξάνονται και οι Αδελφζσ αναγκάηονται να τροποποιιςουν τουσ χϊρουσ
όπου προςζφεραν ιατρικζσ βοικειεσ για να τουσ προςαρτιςουν ςτο ςχολείο. Ψθν ίδια
εποχι (8 Παΐου 1881), ψθφίηεται ςτθν Ξρθτικι Βουλι ο «νόμοσ περί παιδείασ». Σ
νόμοσ αυτόσ όριηε τθ βαςικι παιδεία υποχρεωτικι και για τα δφο φφλα και ίςχυςε
μζχρι το 1898 (Δετοράκθσ, 1990: 412). Χτο μεταξφ, οι μακιτριεσ των Αδελφϊν,
αυξάνονται ςυνεχϊσ. Ψο 1892 ξεπερνάνε τισ 150 και τθν επόμενθ χρονιά φτάνουν τισ
200. Θ μεγάλθ αφξθςθ των παιδιϊν, θ παλαιότθτα του κτιρίου κι θ οικονομικι
επιβάρυνςθ του ενοικίου κα οδθγιςει τθν Θγουμζνθ Anna-Joseph Pocard ςτθν αγορά
νζου οικιματοσ ςτθ Χαλζπα, το Ροζμβριο του 1895 (Υαπαςπυρίδου 2009: 37, Βιβλίο
Εξερχόμενων Εγγράφων 1927-1938, 9).
Ωςτόςο ςθμαντικό ρόλο ςτθ μετακόμιςθ τθσ Χχολισ (1896) ζπαιξε και θ ςτάςθ
των γονζων. Σι ευκατάςτατεσ οικογζνειεσ που κατοικοφςαν ςτθ Χαλζπα κι ζςτελναν
τα παιδιά τουσ ςτθ Γαλλικι Χχολι Χανίων, αντιμετϊπιηαν προβλιματα κατά τθ
μετακίνθςι τουσ, με τουσ ακατάλλθλουσ δρόμουσ το χειμϊνα και τθν αφόρθτθ ηζςτθ
το καλοκαίρι. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ οι γονείσ επικυμοφςαν τθν άμεςθ
μετεγκατάςταςθ τθσ Χχολισ ςτθ Χαλζπα (Υαπαςπυρίδου, 2009, 36, Χρονικό, τόμοσ Α,ϋ
5).
3.2 Θ περίοδοσ τθσ Μρθτικισ Σολιτείασ (1898-1913)
Χτισ 9 Δεκεμβρίου 1898 ο Υρίγκιπασ Γεϊργιοσ, αποβιβάηεται ςτθ Χοφδα, ωσ
Ϊπατοσ Αρμοςτισ Ξριτθσ, εγκαινιάηοντασ ταυτόχρονα τθν περίοδο τθσ Ξρθτικισ
Υολιτείασ. Οόγω του υψθλοφ επιπζδου διδαςκαλίασ των γαλλικϊν και τθσ άριςτθσ
επίδοςθσ των μακθτριϊν, θ Χχολι ειςζπραττε μια μεγάλθ κοινωνικι καταξίωςθ.
Πζςα ςϋαυτό το πλαίςιο τθν επιςκζφκθκε κι ο Υρίγκιπασ Γεϊργιοσ μεταξφ άλλων
προςωπικοτιτων:
Στισ 3 Οκτωβρίου του 1899, (…), το Γαλλικό Οικοτροφείο είχε τθν τιμι να δεχτεί
τθν επίςκεψθ τθσ Βαςίλιςςασ Πλγασ, του Ρρίγκιπα Γεωργίου και τθσ Ρριγκίπιςςασ
Μαρίασ (…). Μια νεαρι Ελλθνίδα μακιτρια απθφκυνε ζνα καλωςόριςμα ςτθ
Βαςίλιςςα και ςτθ ςυνοδεία τθσ. Το ςφντομο κείμενο τθσ μακιτριασ διαβάςτθκε τόςο
τζλεια ςτα γαλλικά, που θ Βαςίλιςςα είπε ςτθν Θγουμζνθ:
«Αυτό το παιδί κα πρζπει να είναι Γαλλίδα. Τόςο ωραία προφζρει». Κι όταν θ
Θγουμζνθ απάντθςε αρνθτικά, θ Βαςίλιςςα επαίνεςε το παιδί, ςτα ελλθνικά.
(Υαπαςπυρίδου, 2009, 47, Χρονικό, τόμοσ Α,ϋ 26).
Χτισ 25 Λουλίου 1900, αναφζρεται ςτο Χρονικό μία ακόμθ εκδιλωςθ όπου
ςυμμετείχε ο Υρίγκιπασ ωσ προεδρεφων: πρόκειται για τθν τελετι απονομισ
βραβείων, ςτουσ αριςτοφχουσ μακθτζσ τθσ Χχολισ, θ οποία διοργανϊνεται ςτθ
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Χαλζπα. Υαρευρίςκονται, ο γενικόσ Υρόξενοσ, αξιωματικοί, επίςθμοι φορείσ και
πολλοί γονείσ και φίλοι τθσ Χχολισ. Για τθ διαμόρφωςθ του εξωτερικοφ χϊρου ο
καπετάνιοσ Robard και μζλθ του πλθρϊματοσ, δοφλεψαν οκτϊ μζρεσ. Σ καπετάνιοσ
δάνειςε ςτισ Αδελφζσ τζντεσ από το πλοίο του και τοποκζτθςε ςτθν αυλι ςθμαίεσ,
ελλθνικζσ και γαλλικζσ. Θ γιορτι αυτι άφθςε εποχι. Χε ςκθνι που ςτικθκε μπροςτά
ςτθ Χχολι, παρουςιάςτθκαν από τισ μακιτριεσ ςφντομεσ γαλλικζσ κωμωδίεσ και
μουςικά κομμάτια, με τθ ςυνοδεία πιάνου. Θ εκδιλωςθ ςχολιάςτθκε από τισ
εφθμερίδεσ τθσ εποχισ ιδιαίτερα επαινετικά (Υαπαςπυρίδου, 2009, 47, Χρονικό,
τόμοσ Α,ϋ 54).
Ψθν άνοιξθ του 1911 γίνεται αναφορά ςτο Χρονικό ςε ζνα ακόμα αςυνικιςτο
γεγονόσ: Σ κυβερνιτθσ του πλοίου «Edgar Quinet» με το όνομα Charlier, είχε
εντυπωςιαςτεί τόςο από τθν πρόοδο των μακθτριϊν και τθν υποδοχι που του
επεφφλαξαν, ϊςτε αποφάςιςε να καλζςει όλθ τθ Χχολι να επιςκεφκεί το πλοίο του.
Επιπλζον, επειδι υπιρχε το πρόβλθμα τθσ μεταφοράσ, ο πλοίαρχοσ ςτζλνει
δεκαπζντε άμαξεσ να παραλάβουν δαςκάλεσ και μακιτριεσ από τθν Χαλζπα. Σι
άμαξεσ καταλιγουν ςτο λιμάνι τθσ Χοφδασ. Τλο το προςωπικό του ςχολείου και οι
μακιτριεσ μεταφζρονται ςτο πλοίο με βάρκεσ. Αφοφ τελειϊνει θ ξενάγθςθ, τουσ
περιμζνει μια μικρι ζκπλθξθ: θ προβολι μιασ κινθματογραφικισ ταινίασ, εξαιρετικοφ
ενδιαφζροντοσ. Οίγο μετά το γεφμα επιςτρζφουν ςτθ Χχολι, διατθρϊντασ για πάντα
μζςα τουσ μια ωραία ανάμνθςθ (Υαπαςπυρίδου, 2009, 51, Χρονικό, τόμοσ Α,ϋ 70-72).
Τπωσ αναφζρει και θ Αςθμομφτθ-Εκκεκάκθ (2004: 63) «όλεσ αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ
εκείνου του απογεφματοσ, αποτελοφςαν με τα δεδομζνα τθσ εποχισ, κάτι το
πραγματικά πρωτοποριακό για ζνα ςχολείο».
3.3 Θ Ζνωςθ τθσ Μριτθσ με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα και θ περίοδοσ μζχρι το τζλοσ τθσ
γερμανικισ κατοχισ (1913-1945)
Θ Ζνωςθ τθσ μεγαλονιςου με τθν υπόλοιπθ Ελλάδα ςθματοδοτεί και το τζλοσ
τθσ ιδιαίτερθσ ιςτορίασ τθσ.
Ψο ςχολικό ζτοσ 1913, οι Αδελφζσ παρατθροφν με ιδιαίτερθ ικανοποίθςθ τθν
αφξθςθ των μακθτϊν τουσ. Ξαι ςτα γαλλικά, οι επιτυχίεσ ςυνεχίηονται: τζςςερισ
μακιτριεσ διαγωνίηονται για το ανϊτερο δίπλωμα γαλλικϊν (brevet) και περνοφν και
οι τζςςερισ τισ εξετάςεισ με επιτυχία. Σ ίδιοσ ο Υρόξενοσ ονόματι Gaussin, τισ επαινεί
και τισ ςυγχαίρει, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ ςχολικισ γιορτισ. Θ ςτάςθ του κα
ςυμβάλει κατά πολφ ςτθν μεγάλθ αφξθςθ των μακθτϊν τισ επόμενεσ χρονιζσ. (1914:
94 μακθτζσ 1915: 159 μακθτζσ ).
Ψο 1916 είναι μια ακόμθ δφςκολθ χρονιά. Τλοσ ο κόςμοσ αντιμετωπίηει
οικονομικά προβλιματα. Ψο ίδιο ςυμβαίνει και με τισ μοναχζσ Ωςτόςο, μζςα ςτισ
δυςκολίεσ, πλθροφοροφμαςτε μια ευχάριςτθ τροπι για τα εκπαιδευτικά ηθτιματα τθσ
Χχολισ: Ξατόπιν μεςολάβθςθσ του ίδιου του Υρόξενου προσ το Γαλλικό Ωπουργείο
Υαιδείασ, θ Χχολι αποκτά μια μόνιμθ επιτροπι εξετάςεων για τθ χοριγθςθ γαλλικϊν
τίτλων. Υρόκειται για τθ χοριγθςθ του βαςικοφ πτυχίου (certificat d’études) και του
ανϊτερου πτυχίου ςπουδϊν ςτα γαλλικά (brevet).
Ψο brevet pour l’enseignement primaire είχε κεςμοκετθκεί ςτθ Γαλλία,
(Αςθμομφτθ-Εκκεκάκθ, 2004, 66) από το 1812, αντιςτοιχοφςε με τα δεδομζνα εκείνθσ
τθσ εποχισ ςτο δίπλωμα του Ελλθνικοφ Διδαςκαλείου κι ζδινε τθν δυνατότθτα ςτισ
κατόχουσ τουσ να διδάξουν γαλλικά ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.
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Θ περιγραφι μιασ εκδρομισ ςτο Φζκυμνο καταγράφεται αναλυτικά για πρϊτθ
φορά ςτο Χρονικό το 1927 (Υαπαςπυρίδου, 2009, 64, τόμοσ Α,ϋ 106-110). Θ εκδρομι
οργανϊνεται τον Λοφνιο με τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ και ςυμμετζχουν μόνο οι
Αδελφζσ και οι εςϊκλειςτεσ μακιτριεσ. Ζτςι, πραγματοποιείται και μια επικυμία
παλιϊν μακθτριϊν τθσ Χχολισ που είχαν επανειλθμμζνα καλζςει τισ Αδελφζσ ςτθν
πόλθ τουσ. Άλλωςτε υπιρχαν και κάποιεσ παλαίμαχεσ μοναχζσ τθσ Χχολισ, οι οποίεσ
δεν είχαν ακόμα επιςκεφκεί το Φζκυμνο, αν και βρίςκονταν 30 χρόνια ςτα Χανιά.
Ψον Δεκζμβριο του 1930, ζνα νζο ηιτθμα προκφπτει: θ ελλθνικι κυβζρνθςθ
προειδοποιεί το ίδρυμα των Αδελφϊν ότι κα ζκλεινε οριςτικά, εάν θ διευκφνουςα τθσ
Χχολισ, δεν ζςτελνε ζγκαιρα το αντίγραφο, από τθν άδεια λειτουργίασ του. Τπωσ
πλθροφοροφμαςτε από τθν εφθμερίδα τθσ κυβερνιςεωσ με θμερομθνία 2
Λανουαρίου 1931, ζχει ψθφιςτεί και δθμοςιεφεται τθν περίοδο εκείνθ ο νόμοσ 4862
(ΦΕΜ 2 Αϋ, 07-01-1931) «περί ξζνων ςχολείων». Χφμφωνα με το νόμο αυτό,
απαγορεφεται θ λειτουργία ξζνου ςχολείου χωρίσ τθ ςχετικι άδεια, από το Ωπουργείο
Υαιδείασ. Θ Θγουμζνθ απευκφνει επιςτολι προσ τον Ωπουργό Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ,
με ςκοπό τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ τθσ Χχολισ. Θ άδεια εκδίδεται. Ψο ηιτθμα
τακτοποιείται (Υαπαςπυρίδου, 2009, 67, Χρονικό, τόμοσ Α,ϋ 136).
Tα δραματικά γεγονότα του 1940, περιγράφονται εκτενϊσ και με παραςτατικό
τρόπο από τθ ςυγγραφζα, ενϊ είναι ζντονα τα αιςκιματα τθσ κλίψθσ και του
αποτροπιαςμοφ των Αδελφϊν για τθν ιταλικι ειςβολι (Υαπαςπυρίδου, 2009, 71,
Χρονικό, τόμοσ Α,ϋ 149-152).
Ψον Πάιο του 1943 οι Αδελφζσ κινδυνεφουν να εκδιωχκοφν από τθ Χαλζπα. Σι
Γερμανοί ζχουν ιδθ επιτάξει κάποια από τα δωμάτια τθσ Χχολισ, που λίγο καιρό πριν
είχαν αφιςει ςτθ διάκεςθ των μοναχϊν. Ωςτόςο μια Ξυριακι πρωί, Γερμανοί
αξιωματικοί ηθτοφν τθν εκκζνωςθ του κτιρίου. Σι Αδελφζσ βρίςκονται ςε απόγνωςθ,
επικοινωνοφν με τον ςτρατθγό Bräuer και παραμζνουν ςτθ Χαλζπα κατόπιν εντολισ
του (Υαπαςπυρίδου, 2009, 75, Χρονικό, τόμοσ Α,ϋ 162-165).
3.4 Θ μεταπολεμικι περίοδοσ τθσ Υχολισ ζωσ το κλείςιμο του Γυμναςίου (19451966)
Ζνα μινα μετά τθ ςυνκθκολόγθςθ, ςτισ 19 Λουνίου 1945, οι Γερμανοί ςτρατιϊτεσ
εγκαταλείπουν το ςπίτι τθσ Χαλζπασ και τα Χανιά. Για λίγο, οι Αδελφζσ ελπίηουν ότι
κα επιςτρζψουν ςτουσ δικοφσ τουσ ρυκμοφσ. Ωςτόςο, οι προςδοκίεσ τουσ
διαψεφδονται. Σι Άγγλοι εγκακίςτανται ςτο κτίριο τθσ Χαλζπασ. Δεν το εγκαταλείπουν
παρά τθν 1θ Παΐου 1946. Πε τθν αποχϊρθςι τουσ, οι ηθμιζσ και οι καταςτροφζσ του
κτιρίου είναι ανυπολόγιςτεσ. Σι μοναχζσ ξεκινοφν τισ επιςκευζσ. Θ Θγουμζνθ
απευκφνει αίτθμα άμεςθσ επιχοριγθςθσ ςτθ γαλλικι κυβζρνθςθ και τουσ τοπικοφσ
φορείσ των Χανίων. Χυναντάει άρνθςθ από παντοφ (Υαπαςπυρίδου, 2009, 78,
Χρονικό, τόμοσ Α,ϋ 169).
Εκτόσ από τθν επαναλειτουργία του Σικοτροφείου (1946), τθν επόμενθ χρονιά
(1947), ιδρφονται ςτθ Χαλζπα οι τρεισ πρϊτεσ τάξεισ του Ελλθνικοφ Γυμναςίου. Από το
1949 ζωσ το 1964, θ Χχολι διανφει τθ καλφτερθ εποχι τθσ: διοργανϊνονται πλικοσ
από κεατρικζσ παραςτάςεισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, δραςτθριότθτεσ και εκδρομζσ. Σ
τφποσ μιλάει εγκωμιαςτικά για τισ γιορτζσ αυτζσ που ςτθ δεκαετία 1950-1960 κα
αποτελζςουν παράδοςθ, ςτθν κοινωνία τθσ Ξριτθσ. Είναι θ χρυςι εποχι τθσ Χχολισ!
Ψο 1950 θ ςχολικι χρονιά ξαναρχίηει. Τμωσ είναι μια διαφορετικι χρονιά. Χτθ Χαλζπα
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ξεκινά θ λειτουργία ενόσ πλιρουσ Σκτατάξιου Ελλθνικοφ Λδιωτικοφ Γυμναςίου
Κθλζων κι ζτςι το όνειρο γίνεται πραγματικότθτα.
Ωςτόςο λίγα χρόνια αργότερα, (1964) ςυναντάμε ςτο Χρονικό ςε μεγάλθ ζκταςθ
και για πρϊτθ φορά, τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ Θγουμζνθσ, ςε εξομολογθτικοφσ
τόνουσ, ςχετικά με το ζργο, τθν αποςτολι και τα εμπόδια των Αδελφϊν ςτθ Χαλζπα.
Ζνα εφλογο ερϊτθμα είναι, αν οι παρακάτω προβλθματιςμοί οφείλονται ςε ςτοιχείο
ιδιοςυγκραςίασ τθσ ςυντάκτριασ, ι αποτελοφν ςκζψεισ ωσ προσ τισ δυςκολίεσ που
αντιμετϊπιηε θ Χχολι, παράλλθλα με εκείνεσ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ και τθσ
κοινωνίασ γενικότερα.
Γράφει θ Θγουμζνθ χαρακτθριςτικά: Μεγάλοσ αρικμόσ των μακθτριϊν μασ
ςτερείται τθν αφκονία και τθν ευτυχία. Το ζργο μασ δε βρίςκεται ςτον κόςμο των
πλουςίων. Ρλάι μασ ηει ζνασ κόςμοσ φτωχϊν, αξιοςζβαςτοι εργάτεσ, καταπονθμζνοι
από τθ φροντίδα του επιοφςιου (…). Ρρζπει να μοιραηόμαςτε και να ανακουφίηουμε
τον πόνο των ταπεινϊν (Υαπαςπυρίδου, 2009, 119-120, Χρονικό, τόμοσ Β,ϋ 82-83). Χτισ
εγγραφζσ το Χεπτζμβριο του 1964-65, οι Αδελφζσ προςπακοφν να διευκολφνουν τουσ
γονείσ με εκπτϊςεισ. Οι περιςςότεροι από αυτοφσ είναι αγρότεσ και αγωνιοφν για τθν
επιβίωςθ, μζςα ςτισ δυςκολίεσ τθσ ζνδειασ (Υαπαςπυρίδου, 2009, 120, Χρονικό,
τόμοσ Βϋ, 93). Είναι, επίςθσ, ςθμαντικό νϋ αναφερκεί πωσ, το 1965 δφο ορκόδοξοι
ιερείσ, επιλζγουν αυτι τθ Χχολι για τθ φοίτθςθ των παιδιϊν τουσ και μιλοφν με πολφ
εγκωμιαςτικά ςχόλια για το ζργο των Αδελφϊν.
Ψον Δεκζμβριο του 1965, επιςθμαίνεται για άλλθ μια φορά ςτο Χρονικό θ
δυςχερισ οικονομικι κατάςταςθ του εκπαιδευτθρίου. Χτο τζλοσ αυτοφ του ζτουσ
παφει να λειτουργεί το Γαλλικό Γυμνάςιο τθσ Χχολισ. Ψο οριςτικό κλείςιμο τθσ Χχολισ
πλθςιάηει.
3.5 Θ τελευταία περίοδοσ λειτουργίασ τθσ Υχολισ ςτα Χανιά (1966-1983)
Υυμπεράςματα
Ψο Χεπτζμβριο του 1966 θ Επαρχιακι Θγουμζνθ αποφαςίηει το κλείςιμο του
Ελλθνικοφ Γυμναςίου. Δθμιουργοφνται αντιδράςεισ, αλλά είναι δφςκολο να αλλάξει θ
απόφαςθ αυτι, αφοφ το ςχολείο δεν μπορεί να καλφψει τα ζξοδά του. Ζτςι θ Χχολι
ςυνεχίηει τθν πορεία τθσ ωσ Φροντιςτιριο Γαλλικϊν, χωρίσ τθ δευτεροβάκμια
βακμίδα τθσ, ενϊ εγκαινιάηεται θ τελευταία περίοδοσ λειτουργίασ τθσ (1966-1983).
Ξατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, οι Αδελφζσ αγωνίηονται πολφ για τθν επιβίωςι
τουσ, αναλαμβάνοντασ ακόμα και μεταφράςεισ κειμζνων. Τμωσ θ οικονομικι
κατάςταςθ δυςκολεφει όλο και περιςςότερο, χωρίσ να διαφαίνεται φωσ. Από τον
Σκτϊβριο (1966), αρχίηει θ επαναλειτουργία του Σικοτροφείου, το οποίο κα κλείςει
το 1974. Επίςθσ ξεκινά θ λειτουργία Γαλλικοφ Ρθπιαγωγείου (1972-1978).
Για πρϊτθ φορά γίνεται νφξθ ςτο Χρονικό το χειμϊνα του 1981, για τισ μεγάλεσ
παγωμζνεσ αίκουςεσ τθσ Χαλζπασ και τθν ανεπαρκι κζρμανςθ με τισ ςόμπεσ. Σ
τελευταίοσ χρόνοσ λειτουργίασ του Λδρφματοσ, είναι ιδιαίτερα δφςκολοσ για τισ
Αδελφζσ, όπωσ πλθροφοροφμαςτε από το Χρονικό. Χτοιχεία για τουσ εγγεγραμμζνουσ
μακθτζσ δεν υπάρχουν. Θ αντίςτροφθ μζτρθςθ για τθ Χχολι ζχει αρχίςει. Χτισ 5
Παρτίου του 1983, θ Επαρχιακι Θγουμζνθ ανακοινϊνει ςτισ Αδελφζσ τθν πϊλθςθ του
ςπιτιοφ τουσ ςτθν Υολυτεχνικι Χχολι και ςτισ 13 Σκτωβρίου 1983, υπογράφεται το
ςυμβόλαιο πϊλθςθσ τθσ Χχολισ.
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Ψο κλιβερό νζο γίνεται γριγορα γνωςτό ςτθν τοπικι κοινωνία και προκαλεί
αντιδράςεισ. Χίγουρα ζγιναν προςπάκειεσ και διατυπϊκθκαν γραπτζσ διαμαρτυρίεσ,
ςε υπθρεςίεσ και αρμόδια όργανα. Δεν υπιρξε όμωσ κανζνα αποτζλεςμα. Πετά από
μια εκπαιδευτικι και φιλανκρωπικι προςφορά 131 ετϊν ςτθν Ξριτθ, θ Γαλλικι Χχολι
κλείνει οριςτικά το Δεκζμβριο του 1983.
Τπωσ ιδθ αναφζρκθκε, πολλοί λόγοι οδιγθςαν ςτο κλείςιμο τθσ Χχολισ και
ςυνδζονται με τον ανταγωνιςμό που προκάλεςαν άλλα αγγλικά, γαλλικά και
γερμανικά ιδρφματα, τθ δυςχερι οικονομικι κατάςταςθ του εκπαιδευτθρίου, τθν
προχωρθμζνθ θλικία των Αδελφϊν, τα προβλιματα τθσ υγείασ τουσ και τθν δυςκολία
των Ωπευκφνων να ανανεϊςουν το διδακτικό προςωπικό τθσ Χαλζπασ.
Άραγε, αν αυτά τα προβλιματα είχαν τότε επιλυκεί, κα κατάφερνε θ Χχολι να
παρατείνει τθ λειτουργία τθσ ςτα Χανιά, ςυνεχίηοντασ το ζργο τθσ μζχρι τισ μζρεσ μασ,
ωσ δίγλωςςο ελλθνογαλλικό ίδρυμα, ι κα δυςκολευόταν να ακολουκιςει τισ
ραγδαίεσ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ τθσ νζασ εποχισ;
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Αξιοποίθςθ τθσ Φζχνθσ και του Σολιτιςμοφ ςτθ διδαςκαλία των
Ξακθματικϊν τθσ ΥΦϋ τάξθσ δθμοτικοφ – Διερεφνθςθ των
περιεχομζνων των ςχολικϊν εγχειριδίων
Περικλειδάκθσ Α. Γιϊργοσ
Εκπαιδευτικόσ ΠΕ 70
Διδάκτωρ Επιςτθμϊν Αγωγισ

Περίλθψθ
Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι από τα ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία τθσ ανάλυςθσ
περιεχομζνου των ςχολικϊν εγχειριδίων, βιβλίου μακθτι και τετραδίου εργαςιϊν, τθσ
τελευταίασ τάξθσ του δθμοτικοφ ςχολείου:
Να εξαχκοφν ςυμπεράςματα ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ ςτοιχείων τζχνθσ και πολιτιςμοφ
ςτισ μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ και ςτα μακθματικά προβλιματα που
περιλαμβάνονται ςτα εγχειρίδια των Μακθματικϊν τθσ ΣΤϋ δθμοτικοφ.
Να γίνει ςυηιτθςθ και προτάςεισ για τθ ςυςτθματικι αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ςτθ
διδαςκαλία των Μακθματικϊν.
Κα παρουςιαςτοφν τα ερευνθτικά αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ
περιεχομζνου των ςχολικϊν εγχειριδίων Μακθματικϊν τθσ ΣΤϋ δθμοτικοφ ςχολείου ωσ
προσ τθν αξιοποίθςθ τθσ Τζχνθσ και ςτοιχείων πολιτιςμοφ ςτισ εκφωνιςεισ και ςτισ
διαδικαςίεσ επίλυςθσ των μακθματικϊν προβλθμάτων, των εφαρμογϊν και των
δραςτθριοτιτων και να γίνουν προτάςεισ για αλλαγζσ - βελτιϊςεισ των βιβλίων και ο
ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν προγραμμάτων των εκπαιδευτικϊν.
Νζξεισ-κλειδιά: τζχνθ, πολιτιςμόσ, Πακθματικά, ςχολικά εγχειρίδια ΧΨϋ δθμοτικοφ

1. Ειςαγωγι –Σροβλθματικι
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να παρουςιαςτοφν τα ερευνθτικά
αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ανάλυςθ περιεχομζνου των ςχολικϊν
εγχειριδίων (Βιβλίου Πακθτι και Ψετραδίου Εργαςιϊν) τθσ ΧΨϋ τάξθσ του δθμοτικοφ
ςχολείου, ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ τθσ Ψζχνθσ και ςτοιχείων πολιτιςμοφ ςτισ
εκφωνιςεισ και ςτισ διαδικαςίεσ επίλυςθσ των προβλθμάτων, των εφαρμογϊν και
των δραςτθριοτιτων.
Ρα αναλυκοφν και να ςυηθτθκοφν δεδομζνα που αφοροφν ςτοιχεία τζχνθσ και
πολιτιςμοφ ςτισ δραςτθριότθτεσ και εφαρμογζσ των ςχολικϊν εγχειριδίων των
Πακθματικϊν. Ψα κριτιρια που αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου,
ιταν τα κζματα των εκφωνιςεων των δραςτθριοτιτων και προβλθμάτων και οι
απαιτιςεισ των διαδικαςιϊν επίλυςθσ τουσ.
Επίςθσ, να γίνουν προτάςεισ για τθ ςφνδεςθ τθσ διδαςκαλίασ των Πακθματικϊν
ςτθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ με τθν Ψζχνθ και τον Υολιτιςμό με τθ χριςθ
κατάλλθλου διδακτικοφ υλικοφ, τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ και διεπιςτθμονικϊν και
διακεματικϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων.

148

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

2. Θ αξιοποίθςθ τθσ Φζχνθσ ςτθ διδαςκαλία των Ξακθματικϊν
Χε ζρευνα τθσ Forseth (1980) θ Ψζχνθ χρθςιμοποιικθκε αποτελεςματικά για να
αναπτφξει δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων ςε παιδιά και να προςφζρει ευχάριςτεσ
εμπειρίεσ ςτθν εκμάκθςθ των Πακθματικϊν.
Σι Burton, Horowitz και Abeles (1999), ο Willett (1992) και θ Werner (2001),
κατζλθξαν ςε ευριματα που δείχνουν πωσ θ διδαςκαλία μζςω τθσ Ψζχνθσ ζχει κετικζσ
επιδράςεισ ςτθ δθμιουργικι και ευζλικτθ ςκζψθ, ςτθ ςκζψθ πάνω ςε προβλιματα και
ςτθν παραγωγι ιδεϊν από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ κατά τθ διαδικαςία επίλυςθσ
προβλθμάτων.
Σι Οαλαηιςθ και Αργφρθ (2013) ζδειξαν ότι θ αξιοποίθςθ τθσ Ψζχνθσ βοικθςε τα
παιδιά να βελτιϊςουν τισ επιδόςεισ τουσ ςτο μάκθμα τθσ Γεωμετρίασ.
Χτο Χχζδιο εργαςίασ MathimARTika οι μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ προςζγγιςαν
αποτελεςματικά κζματα των Πακθματικϊν και τθσ Ψζχνθσ που διδάςκονται ςε
μεγαλφτερθ τάξθ λόγω των δυςκολιϊν τουσ (π.χ. πολυπλοκότθτα των Φράκταλσ,
Οόγοι & Αναλογίεσ που διδάςκονται ςτθν Χτϋ τάξθ) (Ψςακίρθ & Οεμονίδθσ, 2015). Θ
ςυγκεκριμζνθ μελζτθ ζδειξε, επίςθσ, πωσ τα παιδιά μετά το ςχζδιο εργαςίασ
διαφοροποίθςαν τισ απόψεισ τουσ για τθν αξία των Πακθματικϊν ςε εξωςχολικζσ
καταςτάςεισ, όπωσ ςτθν Ψζχνθ.
Ερευνθτικά αποτελζςματα δείχνουν ότι οι μακθτζσ μπορεί να εμπλακοφν
αποδοτικά ςτθ μάκθςθ των Πακθματικϊν όταν τα προβλιματα διατυπϊνονται ςτο
πλαίςιο φανταςτικϊν ιςτοριϊν. Σι φανταςτικζσ ιςτορίεσ δθμιουργοφν κίνθτρα
μάκθςθσ και βοθκοφν ςτθν ανάπτυξθ τθσ μακθματικισ ςκζψθσ. Σι ιςτορίεσ
αποτελοφν ςθμαντικι πθγι φανταςίασ. Τςο πιο απόμακρο και διαφορετικό είναι κάτι
από τθν κακθμερινι εμπειρία και το περιβάλλον των μακθτϊν, τόςο περιςςότερο κα
δεςμεφςει τθ φανταςία τουσ. Ψο ςτοιχείο τθσ ζκπλθξθσ, του μυςτθρίου, τθσ
περιπζτειασ ι του παράλογου ςε ζνα κείμενο μακθματικισ λογοτεχνίασ κάνει τα
Πακθματικά πιο ελκυςτικά (Ξολζηα, 2009).

3. Θ ςυμβολι τθσ Φζχνθσ ςτθν ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτα
Ξακθματικά
Θ ςτάςθ απζναντι ςτα Πακθματικά μπορεί να οριςτεί από το πόςο ζνα άτομο
ςυμπακεί ι αντιπακεί τα Πακθματικά και πόςο ςθμαντικά ι αςιμαντα
αντιλαμβάνεται τα Πακθματικά ςτθ ηωι του (Ma & Kishor, 1997; Hannula, 2002; O’
Donnell, 2011). Θ Ψζχνθ δθμιουργεί ζνα οικείο περιβάλλον ςτουσ μακθτζσ
μικραίνοντασ το χάςμα μεταξφ Πακθματικϊν και παιδιϊν και κάνοντασ τα
Πακθματικά πιο προςιτά (Aslaksen, 2002, ς. 83).
Θ αξιοποίθςθ δραςτθριοτιτων Αιςκθτικισ Αγωγισ δθμιουργεί κίνθτρα μάκθςθσ
και αναπτφςςει κετικά ςυναιςκιματα απζναντι ςτα Πακθματικά, αλλά και προσ άλλα
μακιματα (Ρζα Χυμπλθρωματικά Υρογράμματα Χπουδϊν, 2011, ς. 10).
Σι Οαλαηιςθ και Αργφρθ (2013) ζδειξαν ότι θ αξιοποίθςθ τθσ Ψζχνθσ βοικθςε τα
παιδιά να αναπτφξουν κετικζσ ςτάςεισ για τα Πακθματικά και τθ χρθςιμότθτά τουσ
και βελτίωςαν τισ επιδόςεισ τουσ ςτο μάκθμα τθσ Γεωμετρίασ.
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Σι Ψςακίρθ & Οεμονίδθσ (2015) ςε ζρευνά τουσ εφάρμοςαν το ςχζδιο εργαςίασ
‘MathimARTika’ για τα Πακθματικά και τθν τζχνθ ςε μακθτζσ τθσ Ε’ τάξθσ δθμοτικοφ.
Ψο MathimARTika αποτζλεςε μια διδακτικι πρόταςθ ςφνδεςθσ των Πακθματικϊν και
τθσ Ψζχνθσ. Ψο ςχζδιο εργαςίασ ιταν διακεματικό και ςυνδφαηε τα μακιματα των
Πακθματικϊν, τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ, των ΨΥΕ και ςτοιχεία από τθν Λςτορία τθσ
Ψζχνθσ. Ψο Χχζδιο Εργαςίασ φάνθκε να επθρζαςε τθ ςτάςθ όλων ςχεδόν των μακθτϊν
προσ τα Πακθματικά, τόςο εκείνων που ζδειχναν ςυμπάκεια όςο και εκείνων που δεν
είχαν καλι ςχζςθ με αυτά πριν το MathimARTika.
Θ μακθματικι λογοτεχνία ςυντελεί ςτο να διαμορφϊςουν οι μακθτζσ κετικζσ
ςτάςεισ και ςυναιςκιματα απζναντι ςε ζνα αντικείμενο που ςυνικωσ προκαλεί φόβο
(Ξολζηα, 2009).

4. Σροτάςεισ για ςφνδεςθ Φζχνθσ και Ξακθματικϊν – αξιοποίθςθ
Ιςτορίασ τθσ Φζχνθσ και τθσ Φεχνολογίασ
Σι Ψςακίρθ & Οεμονίδθσ (2015) αξιοποίθςαν με πολφ κετικά αποτελζςματα ςτθν
ζρευνά, τουσ παρακάτω τομείσ Ψζχνθσ:
Ψθν Λςλαμικι Ψζχνθ με το Βεδικό Ψετράγωνο. Ψο Βεδικό Ψετράγωνο είναι μια
παραλλαγι ενόσ τυπικοφ πίνακα τθσ προπαίδειασ 9x9. Χε κάκε τετράγωνό του
τοποκετείται το μονοψιφιο άκροιςμα του γινομζνου τθσ αντίςτοιχθσ γραμμισ και
ςτιλθσ. Σι ιδιότθτεσ του Βεδικοφ τετραγϊνου διαμόρφωςαν τθ βάςθ πολφπλοκων
μοτίβων και ςχεδίων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραδοςιακι Λςλαμικι τζχνθ.
Ψα αγγεία τθσ Γεωμετρικισ εποχισ προςφζρουν πλοφςιο υλικό για τισ χαράξεισ.
Χτα αγγεία υπάρχει ποικιλία γραμμϊν και ςχθμάτων, που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν
για τθν αναγνϊριςθ, ςφγκριςθ και ανάλυςθ μοτίβων που επαναλαμβάνονται με
κάποια κανονικότθτα.
Ψα Ψάγκραμ τθσ Ξινζηικθσ Ψζχνθσ και Σριγκάμι-Ξιριγκάμι τθσ Λαπωνικισ Ψζχνθσ.
Ψα Ψάγκραμ βρίςκουν εφαρμογι ςτθ Γεωμετρία. Εξαςκοφν τουσ μακθτζσ ςτθν
ανάλυςθ και τθ ςφνκεςθ ςχθμάτων από άλλα μικρότερα ςχιματα. Βοθκοφν ςτθν
κατανόθςθ γεωμετρικϊν εννοιϊν όπωσ τα εμβαδά, θ ιςότθτα, θ ομοιότθτα, θ
ςυμμετρία. Σι δραςτθριότθτεσ δίπλωςθσ και κοπισ των Σριγκάμι και Ξιριγκάμι
αναδεικνφουν αρκετζσ γεωμετρικζσ ζννοιεσ, χριςιμεσ κυρίωσ για τθν εμπειρικι
μελζτθ τθσ ςυμμετρίασ.
Ψθν Αναγεννθςιακι Ψζχνθ με το Χρυςό Οόγο. Σ χρυςόσ λόγοσ (Φ) κεωρείται ότι
δίνει τισ αρμονικζσ ανκρϊπινεσ αναλογίεσ. Σρίηεται ωσ ο λόγοσ κετικϊν αρικμϊν που
ζχει αρικμθτικι τιμι ίςθ περίπου με 1,618. Ψα ςχιματα που εμπεριζχουν ςτθ
γεωμετρία τουσ τθν αναλογία του Φ κεωροφνται τα πιο αρμονικά και ευχάριςτα από
αιςκθτικισ άποψθσ και μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθ διδακτικι πράξθ.
Ψθ Χφγχρονθ και Ποντζρνα Ψζχνθ. Ωπάρχουν πολλά, ςθμαντικά ζργα με ςτοιχεία
Πακθματικϊν, όπωσ: γεωμετρικά ςχιματα, ςτερεά ςϊματα, άξονεσ ςυμμετρίασ,
μεταςχθματιςμοί (ςμικρφνςεισ-μεγεκφνςεισ-περιςτροφζσ). Χτθν κατθγορία αυτι είναι
τα πλακόςτρωτα και θ Σπτικι Ψζχνθ, μορφι αφθρθμζνθσ γεωμετρικισ τζχνθσ με
ςκοπό τθν πρόκλθςθ του κεατι μζςω φαινομζνων οπτικισ απάτθσ και
ψευδαιςκιςεων που αφοροφν ςτθν προοπτικι, ςτα ςχιματα και ςτα επίπεδα.
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Ψθν Ψζχνθ με τθ Δυναμικι Γεωμετρία και τθν Ψζχνθ Φράκταλ. Ψα λογιςμικά
Δυναμικισ Γεωμετρίασ διακζτουν μενοφ γεωμετρικϊν μεταςχθματιςμϊν. Ζτςι,
προςφζρουν τθ δυνατότθτα καλλιτεχνικϊν μακθματικϊν δθμιουργιϊν, όπωσ τα
Φράκταλσ.

5. Θ μεκοδολογία τθσ ζρευνασ
Θ ανάλυςθ περιεχομζνου των ςχολικϊν εγχειριδίων τθσ ΧΨϋ του δθμοτικοφ
ςχολείου ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ ςτοιχείων τζχνθσ και πολιτιςμοφ ςτισ μακθματικζσ
δραςτθριότθτεσ και ςτα μακθματικά προβλιματα που περιλαμβάνονται ςτα
εγχειρίδια. Ψα κριτιρια που αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου,
δθλαδι οι μονάδεσ καταγραφισ, ιταν τα κζματα των εκφωνιςεων των
δραςτθριοτιτων και προβλθμάτων και οι απαιτιςεισ των διαδικαςιϊν επίλυςθσ
(Βάμβουκασ, 2010).

6. Φα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ περιεχομζνου
Ψα ερευνθτικά αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ παρουςιάηονται ανά είδοσ
(δραςτθριότθτεσ, εφαρμογζσ και δραςτθριότθτεσ – εφαρμογζσ Ρζων Ψεχνολογιϊν). Σι
δραςτθριότθτεσ και Εφαρμογζσ των Πακθματικϊν που είναι ςχετικζσ με τθν Ψζχνθ και
τον Υολιτιςμό είναι ιςοκατανεμθμζνεσ ςτο Βιβλίο του Πακθτι, δθλαδι περίπου ίδιοσ
αρικμόσ ανά κατθγορία. Αντίκετα, ςτα τζςςερα Ψετράδια Εργαςιϊν τα Ρροβλιματα
που οι διατυπϊςεισ τουσ αφοροφν ςε κζματα που ζχουν αντλθκεί από τθν Ψζχνθ και
τον Υολιτιςμό είναι περίπου διπλάςιεσ από τισ αντίςτοιχεσ Δραςτθριότθτεσ με
Ανακάλυψθ.
6.1 Δραςτθριότθτεσ και Εφαρμογζσ Ξακθματικϊν ςχετικζσ με Φζχνθ και Σολιτιςμό
Υχολικοφ εγχειριδίου Ξακθματικϊν ΥΦϋ τάξθσ
Τπωσ προκφπτει από τον πίνακα 1, από τθν ανάλυςθ των εκφωνιςεων
(διατυπϊςεων) των μακθματικϊν δραςτθριοτιτων, εφαρμογϊν, προβλθμάτων και
δραςτθριοτιτων με ανακάλυψθ του Βιβλίου του Πακθτι των Πακθματικϊν τθσ ΧΨϋ
τάξθσ (Ξαςςϊτθ, Ξλιάπθσ & Σικονόμου, χχα), προζκυψαν τα ακόλουκα
αποτελζςματα:
Χτο Βιβλίο του Πακθτι υπάρχουν 12 μακθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και 13
Εφαρμογζσ οι διατυπϊςεισ των οποίων αφοροφν ςε κζματα που ζχουν αντλθκεί από
τθν Ψζχνθ και τον Υολιτιςμό. Ξαταγράφθκαν, επίςθσ, 3 μακθματικζσ δραςτθριότθτεσ
και 4 εφαρμογζσ οι διατυπϊςεισ των οποίων αφοροφν ςε κζματα που ζχουν αντλθκεί
από τισ Ρζεσ Ψεχνολογίεσ.
Σίνακασ 1: Δραςτθριότθτεσ και Εφαρμογζσ ςχετικζσ με Φζχνθ ςτο Βιβλίο Ξακθτι
Οζεσ Φεχνολογίεσ
Δραςτθριότθτεσ

12

Εφαρμογζσ

Υφνολο
Δραςτθριότθτεσ

Εφαρμογζσ

3

4

13
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Σι διατυπϊςεισ των προβλθμάτων και προβλθματικϊν καταςτάςεων των
Δραςτθριοτιτων ςχετίηονται με τα ακόλουκα κζματα: Κζατρο, Πουςικι, Φιλοςοφία,
Αρχαιολογία και Ζργα παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.
Σι διατυπϊςεισ των προβλθμάτων και προβλθματικϊν καταςτάςεων των
Εφαρμογϊν ςχετίηονται με τα ακόλουκα κζματα: Ξινθματογράφο, Κζατρο, Πουςικι,
Χορό, Σλυμπιακοφσ Αγϊνεσ, Οαϊκό Υολιτιςμό, Αρχιτεκτονικι, Ανκρϊπουσ των
Γραμμάτων (Υοιθτζσ) και Αρχαία Ξινεηικι Ψζχνθ.
6.2 Δραςτθριότθτεσ και Εφαρμογζσ Ξακθματικϊν, των Φετραδίων Εργαςιϊν
Ξακθματικϊν ΥΦϋ τάξθσ με εκφωνιςεισ ςχετικζσ με Φζχνθ και Σολιτιςμό
Από τθν ανάλυςθ των εκφωνιςεων (διατυπϊςεων) των μακθματικϊν
δραςτθριοτιτων, εφαρμογϊν, προβλθμάτων και δραςτθριοτιτων με ανακάλυψθ των
Ψετραδίων Εργαςιϊν (Ψ.Ε.) Πακθματικϊν τθσ ΧΨϋ τάξθσ προζκυψαν τα παρακάτω
αποτελζςματα:
Χτα τζςςερα Ψετράδια Εργαςιϊν (Ξαςςϊτθ, Ξλιάπθσ & Σικονόμου, χχβ)
υπάρχουν ςυνολικά 20 Υροβλιματα και 12 Δραςτθριότθτεσ με Ανακάλυψθ οι
διατυπϊςεισ των οποίων αφοροφν ςε κζματα που ζχουν αντλθκεί από τθν Ψζχνθ και
τον Υολιτιςμό. Επίςθσ, καταγράφθκαν 9 Υροβλιματα και 2 Δραςτθριότθτεσ με
Ανακάλυψθ οι διατυπϊςεισ των οποίων αφοροφν ςε κζματα που ζχουν αντλθκεί από
τισ Ρζεσ Ψεχνολογίεσ.
Σίνακασ 2: Δραςτθριότθτεσ και Εφαρμογζσ, των Φετραδίων Εργαςιϊν Ξακθματικϊν
με εκφωνιςεισ ςχετικζσ με Φζχνθ και πολιτιςμό
Οζεσ Φεχνολογίεσ
Φετράδια
εργαςιϊν

Σροβλιματα

αϋ τεφχοσ

7

βϋ τεφχοσ

Δραςτθριότθτεσ

Υφνολο
Σροβλιματα

Δραςτθριότθτεσ

6

4

-

17

2

2

3

1

8

γϋ τεφχοσ

6

2

2

1

11

δϋ τεφχοσ

5

2

-

-

7

Υφνολο

20

12

9

2

43

Σι διατυπϊςεισ των Ρροβλθμάτων ςτα Ψ.Ε. ςχετίηονται με τα ακόλουκα κζματα:
Υαιδικι Οογοτεχνία, Υαιδικό Κζατρο, Εικαςτικά, Χορωδίεσ, Κεατρικι Αγωγι, Χορό,
Ξινθματογράφο, Βιβλία, Βιβλιοκικεσ, Πουςικι, Πνθμεία Υαγκόςμιασ κλθρονομιάσ
και Εικαςτικζσ Ξαταςκευζσ.
Σι διατυπϊςεισ των προβλθμάτων και προβλθματικϊν καταςτάςεων των
Δραςτθριοτιτων με Ανακάλυψθ των Ψ.Ε. ςχετίηονται με τα ακόλουκα κζματα:
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Πνθμεία Υαγκόςμιασ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ, Λςτορικά κζματα και πρόςωπα,
Χυγγραφείσ, Εικαςτικζσ δθμιουργίεσ και Οαϊκό Υολιτιςμό άλλων λαϊν.

7. Υυμπεράςματα - προτάςεισ
Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των πενιντα (57) μακθματικϊν Δραςτθριοτιτων,
Υροβλθμάτων και Εφαρμογϊν του Βιβλίου του Πακθτι και των Ψετραδίων Εργαςιϊν
Πακθματικϊν τθσ ΧΨϋ Ψάξθσ που τα κζματα των εκφωνιςεων τουσ ζχουν αντλθκεί
από τθν Ψζχνθ και τον Υολιτιςμό κρίνεται ωσ ικανοποιθτικόσ.
Χτα ςχολικά εγχειρίδια των Πακθματικϊν τθσ ΧΨϋ τάξθσ (Β.Π. και Ψ.Ε.) θ
αξιοποίθςθ ςτοιχείων τθσ Ψζχνθσ και του Υολιτιςμοφ εξαντλείται ςε πολφ μεγάλο
βακμό ςτισ εκφωνιςεισ των Υροβλθμάτων και των Δραςτθριοτιτων. Θ αξιοποίθςθ
τθσ Ψζχνθσ απουςιάηει από τισ διαδικαςίεσ επίλυςθσ των μακθματικϊν Υροβλθμάτων,
των Εφαρμογϊν και των Δραςτθριοτιτων. Από τα ςχολικά εγχειρίδια απουςιάηουν θ
δθμιουργικι αξιοποίθςθ τθσ Ψζχνθσ κατά τθν επίλυςθ των Υροβλθμάτων και
προβλθματικϊν καταςτάςεων, όπωσ και προτάςεισ εφαρμογισ διεπιςτθμονικϊν και
διακεματικϊν δραςτθριοτιτων διδακτικϊν προςεγγίςεων με ςτόχο τθ διαςφνδεςθ
των Πακθματικϊν με τθν Ψζχνθ, τθν ιςτορία τθσ Ψζχνθσ και τθν αξιοποίθςθ των ΨΥΕ.
Από αρκετζσ ζρευνεσ ζχει προκφψει ότι οι δραςτθριότθτεσ τθσ Ψζχνθσ που
ςχετίηονται με τθν εκμάκθςθ των Πακθματικϊν δθμιουργοφν ζνα ευνοϊκό κλίμα
μάκθςθσ, καλλιεργοφν δεξιότθτεσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ κάνουν το
μακθςιακό ζργο πιο εφκολο και ενδιαφζρον, μειϊνουν τον φόβο και το άγχοσ για τα
Πακθματικά και προςφζρουν χαρά και ευχαρίςτθςθ αναπτφςςουν τθ
δθμιουργικότθτα των μακθτϊν (Forseth, 1980 · Werner, 2001 · Οαλαηιςθ & Αργφρθ,
2013 · Ψςακίρθ & Οεμονίδθσ, 2015).
Σι εκπαιδευτικοί ςχεδιάηοντασ προςεκτικά και υλοποιϊντασ δραςτθριότθτεσ
Πακθματικϊν και Ψζχνθσ μπορεί να φζρουν ςε επαφι τουσ μακθτζσ με μακθματικζσ
ζννοιεσ ανϊτερθσ τάξθσ και να επζλκει ουςιαςτικι κατανόθςθ τουσ (Ψςακίρθ &
Οεμονίδθσ, 2015). Είναι απαραίτθτο ςε μελλοντικι ανακεϊρθςθ των ςχολικϊν
εγχειριδίων των Πακθματικϊν τθσ ΧΨϋ δθμοτικοφ να αξιοποιθκοφν με πιο
δθμιουργικό τρόπο, ςτισ διαδικαςίεσ επίλυςθσ, περιςςότερα ςτοιχεία Ψζχνθσ και
Υολιτιςμοφ, αλλά και προτάςεισ για τθν αξιοποίθςθ των Ρζων Ψεχνολογιϊν.
Ψα ελλείμματα των περιεχομζνων των ςχολικϊν εγχειριδίων των Πακθματικϊν,
ωσ προσ τθν αξιοποίθςθ τθσ Ψζχνθσ και του Υολιτιςμοφ ςτθ διδαςκαλία των
Πακθματικϊν ςτθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ μποροφν να αντιςτακμιςτοφν από τουσ
εκπαιδευτικοφσ με κατάλλθλεσ διδακτικζσ επιλογζσ και με τθ ςυνεργαςία των
εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων (Δάςκαλοι, εκπαιδευτικοί Εικαςτικϊν, κεατρικισ Αγωγισ,
Υλθροφορικισ). Υροτείνεται θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων των ΨΥΕ (π.χ. Οογιςμικά
δυναμικισ Γεωμετρίασ ι άλλα λογιςμικά, όπωσ το RNA) και θ εφαρμογι
διεπιςτθμονικϊν και διακεματικϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων για τθ διαςφνδεςθ τθσ
Ψζχνθσ και των Πακθματικϊν.
Απαραίτθτθ κρίνεται και θ εκπόνθςθ διδακτικοφ υλικοφ και οδθγιϊν ςε κεντρικό
επίπεδο (ΛΕΥ) για τθ ςυςτθματικι αξιοποίθςθ τθσ Ψζχνθσ και τθσ Οογοτεχνίασ ςτθ
διδακτικι πράξθ των Πακθματικϊν. Επίςθσ, κακοριςτικι μπορεί να είναι θ ςυμβολι
των εκπαιδευτικϊν ςτθν ποιοτικι αυτι αλλαγι και για το ςκοπό αυτό απαιτείται ο
ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ επιμορφϊςεων για τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςτθ
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ςυςτθματικι αξιοποίθςθ τθσ Ψζχνθσ και τθσ Οογοτεχνίασ ςτθ διδαςκαλία των
Πακθματικϊν ςτθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ (Ρθπιαγωγείο, Δθμοτικό).
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Εκπαίδευςθ".
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Αξιοποιϊντασ τθ Θεραπεία Φζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ:
προςεγγίςεισ Εικαςτικισ Θεραπείασ και Χοροκεραπείασ
Πλάτςκου τζλλα
Μπατάκθ Ειρινθ

Περίλθψθ
Θ βιωματικι προςζγγιςθ τθσ τζχνθσ μπορεί να ανοίξει νζουσ δρόμουσ ςτθν
εκπαίδευςθ, κακϊσ ανακινεί ςκζψεισ και ςυναιςκιματα και ενεργοποιεί λειτουργίεσ
απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ των μακθτϊν όπωσ
θ ενεργι ακρόαςθ, θ ενςυναίςκθςθ, το άμεςο και ειλικρινζσ «ςχετίηεςκαι». Στθν
παροφςα ειςιγθςθ επιλζχκθκαν παραδείγματα από τον χϊρο τθσ Εικαςτικισ
Κεραπείασ και τθσ Χοροκεραπείασ, τα οποία αναδεικνφουν τρόπουσ με τουσ οποίουσ
τζτοιεσ προςεγγίςεισ μποροφν να λειτουργιςουν ωσ μοχλόσ προςωπικισ και
ςυλλογικισ ανάπτυξθσ και καλλιζργειασ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν. Θ
κεωρθτικι και βιωματικι γνϊςθ των προςεγγίςεων αυτϊν από τουσ εκπαιδευτικοφσ
δφναται να εμπλουτίςει τθν εκπαιδευτικι πρακτικι, θ οποία φαίνεται πωσ ακόμθ
πριμοδοτεί τθν ανάπτυξθ γνωςτικϊν λειτουργιϊν (μνιμθ, προςοχι, αντίλθψθ, ςκζψθ,
λόγο, γραφι) ςυχνά εισ βάροσ τθσ ςωματικισ και ψυχοςυναιςκθματικισ επίγνωςθσ
των μακθτϊν.
Νζξεισ κλειδιά: Κεραπεία Ψζχνθσ, Εικαςτικι Κεραπεία, Χοροκεραπεία

1. Ειςαγωγι - Σροβλθματικι
Χφμφωνα με τον Δθμθτρόπουλο (1999) ωσ «Κεραπεία Πζςω τθσ Ψζχνθσ» ι
«Κεραπεία Ψζχνθσ» ορίηεται μια «ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ τεχνικι που
περιλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ κάκε είδουσ τζχνθσ (ηωγραφικισ, χοροφ, μουςικισ,
γλυπτικισ, πλαςτικισ, δράματοσ κτλ.) προκειμζνου να βοθκθκεί το άτομο ςτθν
αυτοπραγμάτωςθ και προςαρμογι του» (256). Ωσ προσ τθ διαγνωςτικι τθσ
λειτουργία θ Κεραπεία Ψζχνθσ μπορεί να περιλαμβάνει δραςτθριότθτεσ που
«διευκολφνουν τθν αποκάλυψθ χαρακτθριςτικϊν και προβλθμάτων του ατόμου,
ςυγκροφςεων, υποςυνείδθτων κινιτρων» ι ζχουν ςτόχο τθν «ζκφραςθ και
εξωτερίκευςθ ςυναιςκθμάτων» και τθ «διευκόλυνςθ τθσ επικοινωνίασ», ενϊ ωσ προσ
τθ κεραπευτικι επιδιϊκεται, μεταξφ άλλων, «θ κάκαρςθ, θ ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων
που αλλιϊσ είναι αδφνατο να εκφραςτοφν» και «θ λφςθ ςυγκροφςεων» (256-257).
Σι κεραπείεσ αυτζσ αναπτφχκθκαν πάρα πολφ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ: όπωσ
μασ εξθγεί ο McLeod (2005, 39) «πρόςφατα το ψυχόδραμα και θ κεραπεία μζςω
τζχνθσ κακιερϊκθκαν ωσ ειδικζσ ςυμβουλευτικζσ προςεγγίςεισ, με τα δικά τουσ
ξεχωριςτά κεωρθτικά μοντζλα, τμιματα κατάρτιςθσ και επαγγελματικά περιοδικά».
Αντίςτοιχθ πρόοδοσ ζχει ςθμειωκεί ςτθ Πουςικοκεραπεία, ενϊ θ Δραματοκεραπεία
και θ Χοροκεραπεία φαίνεται πωσ ακολουκοφν επιτυχϊσ.
Θ παροφςα ειςιγθςθ υποςτθρίηει τθ χριςθ επιλεγμζνων προςεγγίςεων τθσ
Εικαςτικισ Κεραπείασ και τθσ Χοροκεραπείασ ςτθν εκπαίδευςθ, με τρόπουσ που
αξιοποιοφν μεκόδουσ και τεχνικζσ που οι ςυγκεκριμζνεσ Κεραπείεσ Ψζχνθσ
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χρθςιμοποιοφν, προκειμζνου να επιτευχκοφν παιδαγωγικοί και ςυμβουλευτικοί
ςτόχοι, άρρθκτα ςυνδεδεμζνοι με τθν προςωπικι ανάπτυξθ των μακθτϊν.

2. Εικαςτικι Θεραπεία
Θ Εικαςτικι Κεραπεία εφαρμόηεται ατομικά ι ομαδικά από επαγγελματίεσ τθσ
ψυχικισ υγείασ (ψυχολόγουσ - ψυχαναλυτζσ - ψυχοκεραπευτζσ) με εικαςτικι παιδεία
ι από εικαςτικοφσ καλλιτζχνεσ που ζχουν ειδικευκεί ςτθν εφαρμογι τθσ. Κα πρζπει
να αποςαφθνίςουμε ότι ο αγγλικόσ όροσ, που αναφζρεται ςε καλλιτεχνικζσ
δραςτθριότθτεσ οριοκετθμζνεσ ςτον χϊρο των εικαςτικϊν, καλφπτει τόςο τθν ζννοια
τθσ δθμιουργίασ εικαςτικϊν ζργων για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ (art as therapy), τθν
αξιοποίθςθ δθλαδι των εγγενϊν κεραπευτικϊν ιδιοτιτων που ζχει για τον καλλιτζχνθ
θ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ του ζργου του, όςο και τθ χριςθ των εικαςτικϊν ωσ
τεχνικισ κατά τθν ψυχοκεραπεία από αναλυτικοφσ ψυχοκεραπευτζσ(artintherapy) ι
και κφριασ μεκόδου ψυχοκεραπείασ (ArtPsychotherapy/Eικαςτικι Ψυχοκεραπεία).
Θ Εικαςτικι Κεραπεία ζχει ςθμειϊςει ιδιαίτερθ ανάπτυξθ ςτισ αγγλόφωνεσ
χϊρεσ. Τπωσ μασ πλθροφορεί θ Waller (2001, 23) ςτθ Πεγάλθ Βρετανία εφαρμόςτθκε
με επιτυχία μετά τθ λιξθ του Βϋ Υαγκοςμίου Υολζμου, αρχικά ςε χϊρουσ
νοςοκομείων, όπου υπιρχε μεγάλθ ανάγκθ «κάκαρςθσ» ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον
πόλεμο, λόγω των ςυνεπειϊν του ςτθν ψυχικι τουσ υγεία. Πζχρι τθ δεκαετία του ϋ80
οι Εικαςτικοί Κεραπευτζσ είχαν πετφχει τθν επαγγελματικι τουσ αναγνϊριςθ, τθν
ενςωμάτωςθ τουσ ςτο Εκνικό Χφςτθμα Ωγείασ και τθ δθμιουργία Υανεπιςτθμιακϊν
τμθμάτων βαςικισ και μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ ςτο επάγγελμα τουσ (Waller,
1995).
Χτθ χϊρα μασ ζχει ςθμειωκεί μεγάλθ ανάπτυξθ κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ,
ενϊ παρζχεται θ δυνατότθτα ςπουδϊν εξειδίκευςθσ ι και βαςικισ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ, δια ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ, από ιδιωτικά εκπαιδευτικάκζντρα ζωσ και
Υανεπιςτιμια.
2.1. Σροςεγγίςεισ Εικαςτικισ Θεραπείασ
Χτθ διάρκεια των τελευταίων δεκαετιϊν ζχουν διατυπωκεί από Εικαςτικοφσ
Κεραπευτζσ διαφορετικϊν κατευκφνςεων ποικίλεσ απόψεισ για τθ χριςθ και
χρθςιμότθτα τθσ. Σ βακμόσ κατευκυντικότθτασ των κεραπευτϊν και θ αποδοχι ι μθ
τθσ χριςθσ τθσ ερμθνείασ των παραγόμενων ζργων είναι ςθμαντικζσ παράμετροι ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ κεραπευτικισ προςζγγιςθσ τθσ εικαςτικισ κεραπείασ. Υαρακάτω
παρουςιάηονται ενδεικτικζσ προςεγγίςεισ ϊςτε ςτθ ςυνζχεια, με γνϊμονα τθν
αξιοποίθςι τουσ ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο, να προτακοφν ςυγκεκριμζνεσ εφαρμογζσ.
2.1.1. Ηωγραφίηοντασ τον υγιι εαυτό.
Θ αντίλθψθ τθσ δυνατότθτασ αυτοκεραπείασ με τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων
τεχνικϊν παρουςιάηεται από τθ L. Capaccione (1990). Θ όλθ προςζγγιςθ ςυνίςταται
ςτθν ενεργοποίθςθ του εςωτερικοφ καλλιτζχνθ-κεραπευτι. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται
ςτθ δθμιουργία κετικϊν εικόνων, που εκφράηουν τθν υπερνίκθςθ των δυςκολιϊν και
τον επικυμθτό τρόπο ηωισ του ατόμου. Χε διάλογο με τον εςωτερικό του κεραπευτι,
ο κεραπευόμενοσ πλάκει τθν καινοφργια του ηωι ςυμβολίηοντάσ τθν με τισ εικαςτικζσ
του δθμιουργίεσ.
2.1.2. Ο πακθτικόσ κεραπευτισ.
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Θ άποψθ τθσ «πακθτικότθτασ» εκφράηεται από τον Adamson (1984), ζναν από
τουσ πρωτεργάτεσ τθσ Εικαςτικισ Κεραπείασ ςτθ Βρετανία. Αυτόσ, βαςιηόμενοσ ςτθν
πεποίκθςθ ότι πρζπει να επζλκει «το πλιρωμα του χρόνου» για τθν τζχνθ όςο και για
τθ κεραπεία, ςυςτινει απεριόριςτθ υπομονι, κακότι μπορεί να περάςουν μινεσ ι
ακόμα και χρόνια αναμονισ για τθν ζλευςθ τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργικότθτασ
κάποιου. Ζτςι, ο κεραπευτισ δεν κα πρζπει να προτείνει καν ςτον κεραπευόμενο να
ηωγραφίςει, κακϊσ θ ιδζα κα πρζπει να είναι αποκλειςτικά δικι του. Τταν αυτό
ςυμβεί, ο κεραπευτισ δεν επιχειρεί να δϊςει κάποια ερμθνεία ςτο ζργο, πιςτεφοντασ
πωσ θ μοναδικι ερμθνεία κα πρζπει να προζλκει από τον ίδιο τον παραγωγό του.
Αντίκετα, οφείλει να ξεπεράςει τον πειραςμό τθσ ερμθνείασ, που ςυχνά οδθγεί ςτθν
προβολι των δικϊν του ςυναιςκθμάτων και ςτο κακρζφτιςμα τθσ δικισ του
ψυχολογικισ κατάςταςθσ (ςελ. 7).
2.1.3. Σο άτομο ςε κεραπευτικό διάλογο με τα ζργα του.
Χε μονοπάτια κεραπευτικισ ανίχνευςθσ και αρνοφμενοσ ωσ περιοριςτικι τθ
διχοτόμθςθ μεταξφ art as therapy και artintherapy, ο McNiff (1994) επικαλείται τισ
εςωτερικζσ, ενςτικτϊδεισ, αρχζτυπεσ ψυχικζσ δυνάμεισ αυτοΐαςθσ μζςω τθσ τζχνθσ,
που λειτουργοφν ψυχοκεραπευτικά κακϊσ θ ψυχι «ανοίγεται ςτον εαυτό τθσ» και
ενςτερνίηεται τθ κεϊρθςθ των εικαςτικϊν ζργων ωσ οδθγϊν - «ψυχοπομπϊν» (1419). Απορρίπτει και αυτόσ κάκε ερμθνεία ι τάςθ για ζλεγχο των κεραπευόμενων από
τον κεραπευτι, πιςτεφοντασ πωσ κάτι τζτοιο κάκε άλλο παρά δραςτθριοποιεί τα
ψυχικά αποκζματα που απαιτείται να ενεργοποιθκοφν ςτθ κεραπεία (26). Θ
κεραπευτικι αλλαγι προζρχεται από τον αναςτοχαςμό για τα ζργα, τον εςωτερικό
διάλογο που προκαλείται από αυτά και με αυτά: τα ζργα κεραπεφουν.
Χε ομαδικι κεραπεία ο ζνασ μπορεί να παίξει τον ρόλο του ‘διευκολυντι’ του
άλλου ςτον κεραπευτικό διάλογο με τα ζργα του με κατάλλθλεσ ερωτιςεισ που
προςκαλοφν ςτθ χριςθ και άλλων μορφϊν ζκφραςθσ όπωσ μουςικι, κίνθςθ,
απαγγελία. Ζτςι, θ διαδικαςία τθσ απόδοςθσ ερμθνείασ από τον κεραπευόμενο είναι
ταυτόςθμθ με τον ςυνεχι «εναρμονιςμό» του με το περιβάλλον (56).
2.1.4. Θ ηωγραφικι ωσ μζςο επικοινωνίασ με το αςυνείδθτο.
Σ G.Furth (1988), ακολουκϊντασ τθ φροχδικι κεωρία για τθ λειτουργία του
αςυνείδθτου, κεωρεί τθ χριςθ τθσ ηωγραφικισ ωσ μζςο ανάςυρςθσ γεγονότων από
το αςυνείδθτο και τονίηει τθ ςπουδαιότθτα τθσ ερμθνείασ των ςχεδίων από τον
κεραπευτι. Ψο ίδιο ςθμαντικά για τον ςκοπό αυτό κεωροφνται τα αυκόρμθτα όςο και
τα «κατά παραγγελία» ζργα (25). Επιπλζον, υποςτθρίηει ότι θ εικαςτικι ζκφραςθ, που
είναι αποκαλυπτικι και εξυπθρετεί διαγνωςτικοφσ και κεραπευτικοφσ ςκοποφσ,
μπορεί να φανεί χριςιμθ και ωσ πρόγνωςθ ακόμθ και για επερχόμενθ αςκζνεια και
άρα, μζςω τθσ κεραπευτικισ διαδικαςίασ, πικανι αποφυγι τθσ (124).
2.1.5. Σο «παιχνίδι» με τα εικαςτικά.
Θ αποςφνκεςθ του εγϊ μζςω τθσ καλλιτεχνικισ διαδικαςίασ και θ αναδόμθςθ
του μζςω τθσ επεξεργαςίασ των καλλιτεχνικϊν μορφϊν επεξθγείται από τθν Dalley
(1995, 29). Ακολουκϊντασ τισ κζςεισ των Freud, Jung και Winnicott, θ κεραπεφτρια
υποςτθρίηει επίςθσ ότι «όπωσ το παιχνίδι, ζτςι και θ αυκόρμθτθ ηωγραφικι αποτελεί
το κζντρο του κεραπευτικοφ ζργου και, όπωσ ο ελεφκεροσ ςυνειρμόσ, ζτςι και το
αςυνείδθτο υλικό μπορεί να γίνει ςυνειδθτό μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ. Θ τζχνθ
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κάνει τουσ ενιλικουσ ικανοφσ να παίξουν» και άρα να αναηθτιςουν και να
ανακαλφψουν τον εαυτό τουσ (45-46).
Ψισ κεωρίεσ των Kleinκαι Winnicott χρθςιμοποιεί ςτθν προςζγγιςθ τθσ και θ F.
Weir (1995) αναφερόμενθ ςτα προβλιματα του εγϊ ςε ςχζςθ με τθ ςυμβολικι
ζκφραςθ και ςτθν εμφάνιςθ των εςωτερικϊν «αντικειμζνων» ςτθ δθμιουργικι
διαδικαςία.
2.1.6. Θεραπεφοντασ τθ ςχάςθ μεταξφ ςϊματοσ, νου και πνεφματοσ.
Ακολουκϊντασ ιδζεσ και τεχνικζσ του Jung και τθσ Κεραπείασ Gestalt θ
NowellHall (1995) χρθςιμοποιεί τθν Εικαςτικι Κεραπεία ωσ εναλλακτικό είδοσ
κεραπείασ που ςυμπλθρϊνει τθν κεντρικι, ομαδικι αναλυτικι κεραπεία, με ςτόχο τθ
κεραπεία τθσ ςχάςθσ μεταξφ ςϊματοσ, νου και πνεφματοσ, θ οποία εμφανίηεται ςε
διαταραχζσ τθσ προςωπικότθτασ. Θ κεραπεφτρια ςυμπεραίνει ότι τα οφζλθ για τουσ
κεραπευόμενουσ είναι πολλαπλά, κακϊσ θ ανάπτυξθ τουσ προχωρά προσ το
ξεδίπλωμα τθσ «ενεργθτικισ φανταςίασ» μζςα από τθ δραςτθριοποίθςθ τθσ χριςθσ
τθσ γλϊςςασ των ςυμβόλων (262).
2.1.7. Ομαδικι Διαντιδραςτικι Θεραπεία.
Θ διαφορά αυτισ τθσ διαπροςωπικισ προςζγγιςθσ από τθν ψυχαναλυτικι είναι
ότι δεν απαιτείται από τον κεραπευόμενο να αναψθλαφιςει το παρελκόν του κακϊσ,
όπωσ εξθγεί θ Waller (2001), ςτθν ομαδικι κεραπεία διαπροςωπικισ κατεφκυνςθσ «ο
διαντιδραςτικόσ κεραπευτισ τονίηει τθν αμοιβαία αντιςτοιχοφςα δράςθ ι επίδραςθ
ανάμεςα ςτα μζλθ και υποςτθρίηει ότι θ αλλθλεπίδραςθ είναι ο κφριοσ παράγοντασ
για αλλαγι» (52).
2.2. Εφαρμογζσ Εικαςτικισ Θεραπείασ ςτθν εκπαίδευςθ
Από τισ παραπάνω προςεγγίςεισ γίνονται φανερζσ κάποιεσ πικανζσ
κατευκφνςεισ που κα μποροφςε να λάβει θ υιοκζτθςθ τθσ χριςθσ των εικαςτικϊν από
εκπαιδευτικοφσ με ςτόχουσ «κεραπευτικοφσ» για τουσ μακθτζσ τουσ υπό τθν ζννοια
τθσ κατανόθςθσ του εαυτοφ και τθσ ςυναιςκθματικισ ανάπτυξθσ ςε προςωπικό
επίπεδο, αλλά και ςε διαπροςωπικό επίπεδο, τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
επικοινωνίασ, ενςυναίςκθςθσ κλπ. Υροτεινόμενεσ επιλογζσ ςε ατομικό ι ομαδικό
επίπεδο, παρατίκενται παρακάτω:


ο εκπαιδευτικόσ ωσ «πακθτικόσ κεραπευτισ», ο οποίοσ παρζχει τον
χϊρο και τον χρόνο ςε εν δυνάμει κεραπευτικι εικαςτικι δραςτθριότθτα
και, χωρίσ να ςχολιάηει, παρατθρεί και ακοφει τουσ μακθτζσ του
ςυλλζγοντασ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν προςωπικότθτά τουσ και τα
ηθτιματα που τουσ ενδιαφζρουν ι απαςχολοφν, τισ οποίεσ μπορεί να
αξιοποιιςει περαιτζρω ςε εξατομικευμζνθ ι διαφοροποιθμζνθ
μακθςιακι διαδικαςία. Επιπλζον, αφινει τα εικαςτικά ζργα να δράςουν
κεραπευτικά, μζςα από τον «εςωτερικό διάλογο» με τον δθμιουργό
μακθτι, ςε προςωπικό πάντα επίπεδο.



ο εκπαιδευτικόσ, μζςω ενκάρρυνςθσ και προτροπισ, κακοδθγεί τον
μακθτι ςτθν εικαςτικι δθμιουργία κετικϊν εικόνων του εαυτοφ του,
ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν ενεργοποίθςθ του διαλόγου με τον «εςωτερικό
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κεραπευτι» ι τισ αρχζτυπεσ ψυχικζσ δυνάμεισ του, ςτον δρόμο για τθν
επίλυςθ προβλθμάτων και το ξεπζραςμα πικανϊν δυςκολιϊν του.


Εκμεταλλευόμενοσ τθ κεραπευτικι δυναμικι τθσ ομάδασ, ο
εκπαιδευτικόσ κα μποροφςε να ςυντονίςει κατάλλθλα μια ςυηιτθςθ
όπου ο κάκε μακθτισ κα μποροφςε να μιλιςει για το ζργο του, ςε ζνα
άνοιγμα προσ τουσ ςυμμακθτζσ του, ςε διαδικαςία «εναρμονιςμοφ»
ςτθν ομάδα. Θ αλλθλεπίδραςθ κα μποροφςε να εμπλουτιςτεί και με
χριςθ άλλων μορφϊν τζχνθσ, όπωσ ποίθςθσ εμπνευςμζνθσ από τα ζργα,
χριςθ μουςικισ και κίνθςθσ κλπ.

3. Χοροκεραπεία
Θ Χοροκεραπεία αποτελεί μια κεραπευτικι πρακτικι θ οποία χρθςιμοποιεί ωσ
βαςικά τθσ ςτοιχεία τθν κίνθςθ και τον χορό για ψυχοκεραπευτικοφσ ςκοποφσ, με
ςτόχο τθν ιςόρροπθ εξζλιξθ του ατόμου ςε ςωματικό, ςυναιςκθματικό, γνωςτικό και
κοινωνικό επίπεδο. Ξατά τθ διάρκεια μιασ χοροκεραπευτικισ διαδικαςίασ μποροφν
να χρθςιμοποιθκοφν διαφορετικά είδθ χοροφ ανάλογα με τισ ανάγκεσ των
ςυμμετεχόντων και τισ γνϊςεισ των κεραπευτϊν. Θ Χοροκεραπεία ωσ μζκοδοσ δίνει
ζμφαςθ ςτθ δθμιουργικότθτα και τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ομάδασ ωσ πθγι αλλαγισ,
και χρθςιμοποιεί ςυςτιματα ανάλυςθσ τθσ κίνθςθσ για να αποκαταςτιςει τθν
ψυχοφυςικι ιςορροπία των κεραπευόμενων.
Σι ρίηεσ τθσ Χοροκεραπείασ χάνονται ςτα βάκθ του χρόνου, κακϊσ ςυνδζονται
ςτενά με τθ λατρευτικι, κεραπευτικι, κοινωνικι διάςταςθ του χοροφ. Πζςω
ομαδικϊν τελετουργιϊν ο άνκρωποσ επιδίωκε να κεραπεφςει αςκζνειεσ, να γιορτάςει
τον ερχομό τθσ άνοιξθσ, να ξορκίςει τα κακά πνεφματα κ.α (Οάηου και Ψςζκου, 2016).
Ωσ μζροσ μιασ τελετουργίασ ςυναντάμε τθ χοροκεραπεία και ςτθν Αρχαία Ελλάδα
τόςο ςτθν Αρχαία Ψραγωδία όςο και ςτα Αςκλθπιεία.
Θ ζννοια του χοροφ ωσ κεραπευτικοφ μζςου κα επανεμφανιςτεί ςτισ αρχζσ του
20 αιϊνα, και με κυριότερεσ προςωπικότθτεσ τθν Marian Chace και τθν Πary
Wigman κα διαρκρωκεί ωσ μζκοδοσ κεραπείασ ςτθν αρχι ςτισ ΘΥΑ και από εκεί ςε
άλλεσ χϊρεσ. Επιπλζον, ζνασ από τουσ κυριότεροσ εκφραςτζσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν
κίνθςθ (movementeducation) κεωρείται ο RudolfLaban, για τον οποίο το ςϊμα είναι
εργαλείο ζκφραςθσ, και θ εκφραςτικι κίνθςθ κοινωνόσ ιδεϊν μζςα από τον χορό ι
άλλεσ μορφζσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. O Laban ανζλυςε τθν κίνθςθ ςτα ςυςτατικά
τθσ ςτοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν τθ ςωματικι επίγνωςθ, τθν επίγνωςθ του
χϊρου, του χρόνου, του βάρουσ και τθσ ροισ. Θ ςυνειςφορά του αποτζλεςε τθ βάςθ
ποικίλων μετζπειτα κεωρθτικϊν και πρακτικϊν προςεγγίςεων ςτο κζμα του χοροφ και
τθσ εκφραςτικισ κίνθςθσ ςτθν εκπαίδευςθ (Laban,1975).
ου

3.1. Υφγχρονεσ χοροκεραπευτικζσ προςεγγίςεισ
Θ χοροκεραπεία τροφοδοτείται από, αλλά και τροφοδοτεί μζςω μιασ δυναμικισ
αλλθλεπίδραςθσ πολλοφσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ όπωσ τθ γλωςςολογία, τθν
κβαντικι επιςτιμθ και τθν ανκρωπολογία, και φυςικά τον ςφγχρονο χορό, με
αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ πλικουσ προςεγγίςεων ςτουσ κόλπουσ τθσ. Υαρακάτω
ζχουμε επιλζξει τθν παρουςίαςθ τριϊν βαςικϊν προςεγγίςεων, τισ οποίεσ κεωροφμε
ικανζσ να επθρεάςουν κετικά τον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ.
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3.1.1. Θ κεραπεία μζςω του χοροφ και τθσ κίνθςθσ (Dance Movement Therapy, DMTΧΚΘ)
H κεραπευτικι διαδικαςία με τθν ΧΞΚ, ζτςι όπωσ αναπτφχκθκε με βάςθ τθν
αμερικανικι προςζγγιςθ, επιδιϊκει τθν εναρμόνιςθ του ςϊματοσ με τον νου μζςα
από τθ δθμιουργικότθτα, τθ κεραπευτικι ςχζςθ, τθν επεξεργαςία του αςυνείδθτου
και τθν επίγνωςθ του ςϊματοσ και τθσ κίνθςθσ του κεραπευόμενου. Υεριλαμβάνει τα
ακόλουκα ςτάδια, τα οποία δεν νοοφνται γραμμικά αλλά μποροφν να επαναλθφκοφν
πολλζσ φορζσ κατά τθ διάρκεια αυτισ:
α. προετοιμαςία (preparation): δθμιουργία ενόσ αςφαλοφ σ περιβάλλοντοσ
χϊρου, φωτεινοφ και λιτοφ, ϊςτε να διαμορφωκεί ςταδιακά μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ
ςτα μζλθ τθσ ομάδασ.
β. επϊαςθ (incubation): Χτόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ εςωτερικοφ
περιβάλλοντοσ ςτον κάκε κεραπευόμενο, ςτθ διαμόρφωςθ του οποίου ςυμβάλλουν θ
ανάδυςθ και δουλειά με τθ χριςθ εικόνων, θ χαλαρι ατμόςφαιρα, ςυμβολικζσ
κινιςεισ και κϊδικεσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ που κα χρθςιμοποιιςει ο κεραπευτισ.
γ. φϊτιςθ (illumination) - καταιγιςμόσ ιδεϊν: Ψο ςτάδιο αυτό περιλαμβάνει τθ
λεκτικι ζκφραςθ τθσ ςωματικισ και ψυχικισ εμπειρίασ μζςω του διαλόγου μεταξφ
κεραπευόμενου και κεραπευτι, με ςτόχο τθν αποκάλυψθ και επίλυςθ
υποςυνείδθτων κινιτρων που αναδφκθκαν ςε προθγοφμενο ςτάδιο, τον
προβλθματιςμό και τθν αυτογνωςία του ςυμμετζχοντα.
δ.αξιολόγθςθ (evaluation): Χτο τελευταίο ςτάδιο δίδεται ζμφαςθ γφρω από τισ
ιδζεσ και τθ ςθμαςία τθσ διαδικαςίασ για τον ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ προετοιμάηεται
για τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεραπείασ (Οάηου και Ψςζκου, 2016).
3.1.2. Θ Χοροκεραπεία με τθν Πρωτόγονθ Ζκφραςθ
Θ Υρωτόγονθ Ζκφραςθ είναι ζνα αναγνωριςμζνο χοροκεραπευτικό μοντζλο, το
οποίο διζδωςε από το 1980 θ Francis Schott-Billmann, θ οποία διερεφνθςε διεξοδικά
και ανζδειξε μθχανιςμοφσ των κεραπευτικϊν τελετουργιϊν των παραδοςιακϊν
πολιτιςμϊν, προςπακϊντασ να επαναςυνδζςει τουσ ανκρϊπουσ του δυτικοφ
πολιτιςμοφ με τισ ρίηεσ του χοροφ. Ξατά ςυνζπεια, o όροσ «πρωτόγονθ» δθλϊνει το
πρωταρχικό και κεμελιϊδεσ ςτθν ανκρϊπινθ ζκφραςθ, ενϊ θ «ζκφραςθ» ωσ ζννοια
δθλϊνει το ξεδίπλωμα εςωτερικϊν πρωτόγονων ςυναιςκθμάτων μζςω τθσ κίνθςθσ,
τα οποία δείχνουν τθν αρμονικι ςχζςθ ςϊματοσ - νου (Οάηου και Ψςζκου, 2016). Θ
μζκοδοσ αυτι, που παρουςιάηει μια μορφι χοροφ ρυκμικοφ, χαροφμενου ρυκμοφ, θ
οποία εκτελείται μζςω απλϊν, επαναλθπτικϊν, δυαδικϊν, ςυμμετρικϊν ι αντίκετων
κινιςεων, περιλαμβάνει τθ χριςθ τθσ φωνισ από τουσ ςυμμετζχοντεσ κακϊσ και τθ
ςυνοδεία τυμπάνου.
Θ κεραπευτικι ενζργεια των χορευτικϊν τελετουργιϊν και τθσ Υρωτόγονθσ
Ζκφραςθσ ςυνίςταται ςυνοπτικά:
α. Χτθν εκφόρτιςθ των ενορμιςεων, που υλοποιείται μζςω τθσ χορευτικισ
ζκφραςθσ, μζςω μιασ κετικισ αποκωδικοποιιςθσ και ςυμβολοποίθςθσ, θ οποία
επιτρζπει τθν κάκαρςθ τουσ. Υαίηοντασ για παράδειγμα τον κυνθγό, τθν πριγκίπιςςα,
τον πάνκθρα ι τον μάγο, ικανοποιοφνται ενορμιςεισ με ζναν τρόπο που είναι
ταυτόχρονα ςυμβολικόσ, επιτρεπτόσ και καλλιτεχνικόσ.
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β. Χτθ δθμιουργία ενόσ χϊρου δθμιουργικισ ελευκερίασ που επιτρζπει ςτον
κακζνα να εκφράςει τθν ατομικότθτα του, αλλά και μια ςυλλογικι και αρχετυπικι
ιςτορία με τθν οποία ςυνδζεται (Schott-Billmann, 1997).
3.1.3. H Αυκεντικι Κίνθςθ ςτθ Χοροκεραπεία
Υρόκειται για ζνα μοντζλο κίνθςθσ ςτθ χοροκεραπευτικι πρακτικι με αναφορζσ
ςτθ ψυχολογία του βάκουσ του C.G. Jung, και ςυγγζνεια με αρχαίεσ κεραπευτικζσ και
διαλογιςτικζσ πρακτικζσ. Αναπτφχκθκε από τθ χορεφτρια και ψυχοκεραπεφτρια
MaryWhitehouse με ςτόχο μια βακφτερθ κατανόθςθ τθσ ψυχικισ πραγματικότθτασ
μζςα από τθν αυκόρμθτθ και φυςικι κίνθςθ και ζκφραςθ του ςϊματοσ.
Χτθν προςζγγιςθ τθσ Αυκεντικισ Ξίνθςθσ περιλαμβάνεται θ παρουςία του
«κινοφμενου», του προςϊπου δθλαδι που κινείται ςυνικωσ με μάτια κλειςτά
ακοφγοντασ τισ εςωτερικζσ του ενορμιςεισ, και του «μάρτυρα», ο οποίοσ ςυνοδεφει
χωρίσ κριτικι με τθν παρουςία του τθ διαδικαςία κίνθςθσ και ζκφραςθσ του
«κινοφμενου». Πετά τθν κίνθςθ, υπάρχει λεκτικι ανατροφοδότθςθ μεταξφ
κινοφμενου και μάρτυρα, όπου ο κακζνασ περιγράφει τθν εμπειρία του, τισ εικόνεσ
και το τι προςζλαβε με τισ αιςκιςεισ του. Ξατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολφνεται θ
ανάδυςθ και θ διερεφνθςθ προςωπικοφ και ςυλλογικοφ αςυνείδθτου και ςυμβολικοφ
υλικοφ, με ιδιαίτερο νόθμα για τον κινοφμενο και για τθν ενδυνάμωςθ τθσ
ςυνειδθτότθτασ του.
3.2. Εφαρμογζσ των χοροκεραπευτικϊν προςεγγίςεων ςτθν εκπαίδευςθ.
Βάςει των παραπάνω προςεγγίςεων, ο χορόσ μπορεί να οριςτεί ωσ μια ερμθνεία
των ιδεϊν, ςυναιςκθμάτων και αιςκθτθριακϊν εντυπϊςεων των μακθτϊν, ζτςι όπωσ
αυτζσ εκφράηονται ςυμβολικά ςε μορφζσ κίνθςθσ μζςα από τθ μοναδικι χριςθ του
ςϊματοσ τουσ (Dimondstein, 1974).
Θ αξιοποίθςθ των χοροκεραπευτικϊν προςεγγίςεων ςτθν εκπαίδευςθ μπορεί
να λάβει χϊρα μζςω πολιτιςτικϊν προγραμμάτων, ςτο πλαίςιο εκπαιδευτικϊν
επιμορφωτικϊν δράςεων για εκπαιδευτικοφσ, κακϊσ και ςυμβουλευτικϊν δράςεων
για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ.
Θ εφαρμογι τουσ ςτθν εκπαίδευςθ επιτρζπει τόςο ςτουσ μακθτζσ όςο και τουσ
ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ να κατακτιςουν τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ:
α. να αξιοποιιςουν το δυναμικό και τισ δυνατότθτζσ τουσ προκειμζνου να
υποςτθριχκεί θ ςυναιςκθματικι, ςωματικι, γνωςτικι και κοινωνικι εξζλιξι τουσ.
β. να αναδείξουν τθν αξία τθσ βιωματικισ και ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ
μζςα από τον χορό και τθν κίνθςθ, προκειμζνου θ εκπαιδευτικι διαδικαςία να μθν
περιορίηεται ςτθν επίτευξθ γνωςτικϊν ςτόχων.
γ. να αποκτιςουν επίγνωςθ για τον ρόλο του χοροφ και τθσ κίνθςθσ του
ςϊματοσ ωσ κακρζπτθ του ψυχοςυναιςκθματικοφ τουσ κόςμου.
δ. να ενιςχφςουν τθν αυτοπεποίκθςθ τουσ, τθν αυτενζργεια και τθν απόλαυςθ
που προκαλεί θ προςωπικι δθμιουργία ςτο πλαίςιο μιασ ςυλλογικισ προςπάκειασ
που εμπλζκει το ςϊμα και τθν αυκόρμθτθ ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων.
Σι παραπάνω ςτόχοι αποκτοφν ιδιαίτερθ ςθμαςία τόςο για τουσ κιναιςκθτικοφσ
μακθςιακοφσ τφπουσ όςο και για τουσ μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, των οποίων
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οι δυνατότθτεσ και οι ανάγκεσ ςυχνά παραβλζπονται από τισ αποκλειςτικά λεκτικζσ
μορφζσ διδαςκαλίασ. Ζχει παρατθρθκεί, για παράδειγμα, μακθτζσ που εμφανίηουν
υπερκινθτικότθτα και ελλειμματικι προςοχι, να εμπλζκονται ενεργά και να αποκτοφν
αναγνϊριςθ από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ςε ρόλο χορογράφου κατά τθ διάρκεια μιασ
χορευτικισ ςφνκεςθσ από ομάδα μακθτϊν.
Επιπρόςκετα, εμπειρικζσ ζρευνεσ αναδεικνφουν τθν αποτελεςματικότθτα του
χοροφ ςτθν ανάπτυξθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων, τθν ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ
των μακθτϊν, και τθ μείωςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ ςε μακθτζσ που
ςυμμετείχαν ςε πρόγραμμα δθμιουργικοφ χοροφ οκτϊ εβδομάδων (LoboandWinsler,
2006).

Υυμπεράςματα
Ωποςτθρίηεται ότι οι κεραπευτικζσ πρακτικζσ μζςω τεχνικϊν όπωσ αυτζσ που
εφαρμόηονται ςτθν Εικαςτικι Κεραπεία και ςτθ Χοροκεραπεία, αλλά και ςτθ
Πουςικοκεραπεία και ςτθ Δραματοκεραπεία, δίνουν τθ δυνατότθτα ςε
εκπαιδευτικοφσ, επιςτιμονεσ και επαγγελματίεσ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ να
αναηθτιςουν νζεσ, διαφορετικζσ, παιδαγωγικζσ, καλλιτεχνικζσ και ψυχοκεραπευτικζσ
προςεγγίςεισ, και να τισ εφαρμόςουν ςε διαφορετικά περιβάλλοντα τυπικισ και
άτυπθσ μάκθςθσ, εκπαίδευςθσ και ςυμβουλευτικισ.
Κα πρζπει, όμωσ, να γίνει ξεκάκαρο ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν προτείνεται να
μπει ο εκπαιδευτικόσ ςε ρόλο ψυχολόγου ι ψυχοκεραπευτι, οφτε βζβαια ότι μπορεί
να υποκαταςτιςει τζτοια διαδικαςία όταν αυτι απαιτείται. Σ διακριτόσ του ρόλοσ
ςυνίςταται ςτο να χρθςιμοποιιςει τισ εγγενείσ δυνατότθτεσ τθσ εικαςτικισ
δθμιουργίασ ι τθσ κίνθςθσ και του χοροφ ςτο πλαίςιο τθσ παιδαγωγικισ διαδικαςίασ
με ςτόχο τθν κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ ςυναιςκθματικι, ψυχικι καικοινωνικι
ενδυνάμωςθ των μακθτϊν του, προκαλϊντασ ζτςι ζνα είδοσ μάκθςθσ που
ςυντελείται μζςω τθσ καλλιτεχνικισ τουσ ζκφραςθσ και διάδραςθσ με τα παραγόμενα
ζργα αλλά και με τουσ άλλουσ (ςυν)δθμιουργοφσ τθσ ομάδασ τουσ.
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"Σροτάςεισ Σολιτιςμοφ και Σαιδείασ από το ςφγχρονο
ελλθνικό ςχολείο : όταν θ Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ςυναντά τθν
Εκπαίδευςθ Ανθλίκων, ςτο πλαίςιο των Μοινοτιτων Ξάκθςθσ
και Υυνεργαςίασ και των Διαςχολικϊν Δικτφων επιςτθμονικισ
και παιδαγωγικισ αρμοδιότθτασ τθσ Υχολικισ Υυμβοφλου"
Ραμουτςάκθ Α. Ιωάννα,
χολικι φμβουλοσ Φιλολόγων
τθσ Π.Δ.Ε. Κριτθσ

ΠΕΡΙΛΘΨΘ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ είναι θ ανάδειξθ αφενόσ του ςφγχρονου ελλθνικοφ
ςχολείου ωσ χϊρου καλλιζργειασ Ρολιτιςμοφ και Ραιδείασ, κακϊσ και διαμόρφωςθσ
αντίςτοιχων προτάςεων, εξαιρετικά χριςιμων για τθ ςθμερινι κοινωνία και αφετζρου
τθσ αλλθλοτροφοδοτικισ ςχζςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και Ανθλίκων.
Ραρουςιάηονται αντιπροςωπευτικά παραδείγματα από τισ Κοινότθτεσ Μάκθςθσ και
Συνεργαςίασ και τα Διαςχολικά Συνεργατικά Δίκτυα επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ
αρμοδιότθτασ τθσ ςυγγραφζωσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ δθμιουργίεσ, με το ςυντονιςμό τθσ
Σχολικισ Συμβοφλου, αξιοποιικθκαν ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, ςε
Βιωματικά Εργαςτιρια, για εμπζδωςθ και αναςτοχαςμό, για περαιτζρω ζμπνευςθ των
εκπαιδευτικϊν, ανατροφοδοτϊντασ τθ διδακτικι πράξθ και τθν παραγωγι νζων
προτάςεων Ρολιτιςμοφ και Ραιδείασ. Μζςα από μια τζτοια διαδικαςία
αλλθλοτροφοδότθςθσ, το ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο κατάξιϊνεται, γιατί, παρά τισ
δυςκολίεσ τθσ εποχισ, μπορεί, με τα κατάλλθλα πνευματικά ερεκίςματα και
λειτουργϊντασ, πραγματικά, ωσ κοινότθτα μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ προςϊπων, να
αποτελεί ςθμείο αναφοράσ για όλουσ. Στο πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, θ
αξιοποίθςθ ι θ προετοιμαςία ανάλογων προτάςεων ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ τθσ
αλλθλοτροφοδοτικισ ςχζςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και Ανθλίκων. Ραράλλθλα,
υποςτθρίηει τθν περαιτζρω επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν και τθν
αυτοβελτίωςθ όλθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, μια και υποδεικνφει τρόπουσ πολφεπίπεδθσ και ςυςτθ-ματικισ καλλιζργειασ του Ρολιτιςμοφ και αναγωγισ του ςε τρόπο
ηωισ ςτθ διδακτικι πράξθ και ςτθν εν γζνει ςχολικι ηωι.
Νζξεισ, Φράςεισ-κλειδιά : ςχολείο, προτάςεισ Υολιτιςμοφ, Υαιδείασ, κοινότθτα,
μάκθςθ, ςυνεργαςία, Εκπαίδευςθ Ενθλίκων, Εκπαίδευςθ Ανθλίκων

1. Ειςαγωγι- Σροβλθματικι
Αφετθρία του προβλθματιςμοφ μασ ςτάκθκε αφενόσ θ ςτερεότυπθ αντίλθψθ
ότι οι προτάςεισ Υολιτιςμοφ και Υαιδείασ αναμζνονται, ςυνικωσ, από το αρμόδιο
Ωπουργείο ι τθν κοινωνία προσ το ςχολείο, το οποίο καλείται να τισ υλοποιιςει, να τισ
εφαρμόςει και αφετζρου θ πεποίκθςθ μασ ότι, όςο δφςκολθ κι αν είναι θ κοινωνικοοικονομικι ςυγκυρία, πυλϊνεσ Αγωγισ και Υαιδείασ, όπωσ το ςχολείο, κα πρζπει να
παραμζνουν φάροι φωτεινοί, να αποτελοφν ςθμείο πολιτιςμικισ αναφοράσ, θκικισ
ανφψωςθσ και ανάταςθσ τθσ κοινωνίασ μασ, οδθγϊντασ τθν ςε ευρφτερθ ευθμερία
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και πρόοδο. Ψο ςχολείο, αν πραγματικά λειτουργεί ωσ δυναμικι κοινότθτα μάκθςθσ
και ςυνεργαςίασ, παρά τισ ποικίλεσ δυςκολίεσ, μπορεί, μζςα από τζτοιεσ προτάςεισ
Υολιτιςμοφ και Υαιδείασ, να αντιςτακεί ςε νοςθρζσ καταςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ,
όπωσ ςτθ βία, ςτο ψζμα, ςτθν αδικία, ςτθν αναξιοκρατία, ςτθν εν γζνει παρακμι,
προβάλλοντασ υγιι πρότυπα ηωισ και ελπίδασ για το μζλλον. Βαςικζσ προχποκζςεισ
για τθν καλλιζργεια ουςιαςτικισ Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ, τόςο ςε επίπεδο διαφόρων
καλλιτεχνικϊν δθμιουργιϊν, όςο και ςε επίπεδο τρόπου ηωισ και ςυμπεριφοράσ, ςε
κάκε ζκφανςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, αποτελοφν :


Ψο καλό ςχολικό κλίμα και οι υγιείσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των μελϊν μζςα
ςτο ςχολείο



Θ λειτουργία του ςχολείου ωσ κοινότθτασ μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ
προςϊπων



Ψο υψθλό όραμα, με ανκρωποκεντρικό προςανατολιςμό, το οποίο κα
ςυνδζει τον Υολιτιςμό και τθν Υαιδεία με τισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ
των ανκρϊπων, κα ςυμβάλλει ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αξίασ του
Υολιτιςμοφ και τθσ Υαιδείασ για τθ ηωι και κα αποδίδει αξία ςτο πνεφμα.
Χφμφωνα με τον Ξ. Ψςιρόπουλο (Ψςιρόπουλοσ, 1983), με τον όρο ϋϋπνεφμαϋϋ
εννοοφμε όλεσ εκείνεσ τισ δυνάμεισ που πλάκουν πολιτιςμό, που
ακανατίηουν μια εποχι, που κάνουν τον άνκρωπο ομοτράπεηο τθσ
ακαναςίασ όπωσ τθν Τζχνθ, τον ελεφκερο, υπεφκυνο ςτοχαςμό…ϋϋ .



Ανανζωςθ ενδιαφερόντων, πνευματικϊν ερεκιςμάτων και ζμπνευςθ, μζςα
από ςυνεχι υποςτιριξθ, επιμόρφωςθ, ενκάρρυνςθ και ανατροφοδότθςθ.
Ξαι εδϊ ο ρόλοσ του/τθσ Χχολικοφ/-ισ Χυμβοφλου είναι κακοριςτικόσ ςτθν
παροχι ςωςτισ κακοδιγθςθσ, ενκάρρυνςθσ, υψθλϊν πνευματικϊν
ερεκιςμάτων, εμψφχωςθσ και ανανζωςθσ των πνευματικϊν ενδιαφερόντων.



Ξαλι διάκεςθ των μελϊν



Χαφινεια ςτόχων και μζςων επίτευξισ τουσ



Υρακτικζσ αποτίμθςθσ των αποτελεςμάτων, ςτο πλαίςιο του αναςτοχαςμοφ,
τθσ ανατροφοδότθςθσ και τθσ αυτοβελτίωςθσ.

2. Μυρίωσ Ξζροσ : ροι-κεωρίεσ και μζκοδοι
2.1. Σολιτιςμόσ και Σαιδεία ςε Μοινότθτεσ Ξάκθςθσ και Υυνεργαςίασ Σροςϊπων
Αν ςυμβουλευτοφμε τα διάφορα διάφορα λεξικά, ςτο λιμμα ϋϋΡολιτιςμόσϋϋ κα
ςυναντιςουμε ποικίλεσ ςθμαςιολογικζσ αποχρϊςεισ, οι οποίεσ ςυνκζτουν τθν
κεντρικι ζννοια. Ενδεικτικά, αναφζρουμε τισ εξισ (Χρθςτικό Οεξικό τθσ Ακαδθμίασ
Ακθνϊν, 2014) :
Ρολιτιςμόσ:
α) το ςφνολο των θκικϊν, πνευματικϊν, υλικϊν και τεχνολογικϊν επιτευγμάτων
μιασ κοινωνίασ ι ενόσ ςυνόλου κοινωνιϊν,
β) ο πνευματικόσ πολιτιςμόσ, που αφορά ειδικότερα ςτθ γλϊςςα, ςτθν
επιςτιμθ, ςτθ φιλοςοφία, ςτθν Ραιδεία, ςτισ ιδζεσ, ςτα ικθ και ζκιμα, ςτουσ κϊδικεσ
και τουσ κεςμοφσ, ςτθν πνευματικι κλθρονομιά,
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γ) ο βακμόσ πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ,
δ) ο ςφγχρονοσ τρόποσ ηωισ (π.χ. τεχνολογικά αγακά, ανζςεισ),
ε) ο τρόποσ ηωισ και ςυμπεριφοράσ, που είναι αποτζλεςμα μόρφωςθσ και
Ραιδείασ (ψυχικι ευγζνεια, εκλεπτυςμζνοι τρόποι) ϋϋ κ.ά.
και αντίςτοιχα ωσ ϋϋΡαιδείαϋϋ ορίηεται θ θκικι, πνευματικι και ψυχικι αγωγι,
μόρφωςθϋϋ. Χυμπλθρϊνοντασ, κα λζγαμε, πωσ Υαιδεία είναι θ ευρφτερθ καλλιζργεια
του ανκρϊπου, θ οποία δεν προκφπτει αναγκαςτικά και μόνο από το εκπαιδευτικό
ςφςτθμα, αλλά, κυρίωσ, από τθν ατομικι προςπάκεια και το μόχκο, τθν
αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον, τισ βιωματικζσ εμπειρίεσ κ.ά.
Αδιαμφιςβιτθτα, τα κζματα Υολιτιςμοφ και Υαιδείασ ςτο ςχολείο είναι
άρρθκτα ςυνδεδεμζνα με αυτό που ονομάηουμε ϋϋκλίμα ςχολείουϋϋ ι ϋϋςχολικό
κλίμαϋϋ. Υολλζσ φορζσ, αναφερόμαςτε ςτο ςχολικό κλίμα, αλλά δε ςυνειδθτοποιοφμε
ότι όλοι, είτε ωσ γονείσ, είτε ωσ μακθτζσ/-τριεσ, είτε ωσ εκπαιδευτικοί, το
ςυνδιαμορφϊνουμε. Θ ςυνδιαμόρφωςθ και θ παγίωςθ κετικοφ κλίματοσ μζςα ςε μια
ςχολικι μονάδα αυξάνει, ςαφϊσ, τθν αποδοτικότθτα όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ, κακϊσ ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία τουσ και
ςυνυφαίνεται με τθ κετικι διάκεςι τουσ για εργαςία και δθμιουργία. Αυτι και μόνο θ
ευρυκμία εκφράηει και υποςτθρίηει ςε πολλαπλά επίπεδα τθν ζννοια του Υολιτιςμοφ.
Αντανακλάται, δε, με κετικό τρόπο και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία (Φαμουτςάκθ, 2013).
Γι’ αυτό και θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςπουδαιότθτασ του καλοφ κλίματοσ ςτο ςχολείο
από πλευράσ όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για τθ λιψθ αποφάςεων,
πρωτοβουλιϊν και ςτοχευμζνων δράςεων προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ κρίνεται
επιτακτικι και απαραίτθτθ. Ψο ςχολικό κλίμα δεν είναι ςτατικό και δεδομζνο.
Διαμορφϊνεται ςταδιακά, υπόκειται ςε εξζλιξθ, γι’ αυτό και θ διαδικαςία
ςυνδιαμόρφωςισ του ςυνιςτά μια δυναμικι διαδικαςία (Φαμουτςάκθ, 2013).
Σι εκπαιδευτικοί μιασ τζτοιασ κοινότθτασ κεωροφν τθν ίδια τθ μάκθςθ ωσ
πρόκλθςθ, ωσ ευκαιρία δθμιουργίασ, θ οποία δεν βαςίηεται ςε μια απλι αντιγραφι
μοντζλων, αλλά ςε βιωμζνεσ εμπειρίεσ, κοινά ςυλλογικά οράματα και ενδιαφζροντα,
τα οποία εκπλθρϊνονται με αμοιβαία δζςμευςθ, προκυμία, ικανότθτα, ςυν-ευκφνθ
και κοινζσ προςδοκίεσ (Ρτοφλια- Φαμουτςάκθ, 2017).
Αυτό το όραμα πρζπει να ζχει ςτο κζντρο του τον Υολιτιςμό και τθν Υαιδεία,
εςτιάηοντασ όχι μόνο ςτο επιτελοφμενο ζργο, αλλά και ςτισ ςχζςεισ των προςϊπων.
Γιατί, ςε μια διαδικαςία μάκθςθσ και αγωγισ, κα πρζπει να μασ ενδιαφζρει κυρίωσ θ
ςχζςθ των προςϊπων και θ παιδαγωγικι μασ παρουςία ζχει νόθμα, όταν μασ δζνει
ωσ ανκρϊπουσ, αφοφ μασ κακιςτά ιςότιμουσ ςυνομιλθτζσ και ςυνεργάτεσ. Βαςικι
αρχι ςε αυτι τθν επικοινωνία είναι ότι δεν επιβάλλουμε πράγματα, αλλά παρζχουμε
ευκαιρίεσ και επιλογζσ ςτον άλλο, μζςα από κοινζσ εμπειρίεσ, για να αλλάξει
(Φαμουτςάκθ, 2017). Αυτι είναι μιαν άλλθ αυκεντικι πρόταςθ Υολιτιςμοφ για τθν
ανκρϊπινθ επικοινωνία, μζςα ςε μία κοινότθτα.
Αν μεταφζρομε ςτο μικρό-κοςμο του ςχολείου τθν πολφ εφςτοχθ άποψθ του Ξ.
Ψςιρόπουλου (Ψςιρόπουλοσ, 1983), πωσ ϋϋΡολιτιςμόσ πλάκεται μονάχα, όταν όλεσ οι
δυνάμεισ του κόςμου ιςορροπιςουν και ςυνεργαςτοφν αρμονικά μεταξφ τουσϋϋ, κα
διαπιςτϊςουμε, πραγματικά, πωσ ο πολιτιςμόσ δεν προάγεται με ζνταςθ, με
φαςαρίεσ, με ανιςορροπία και δυςαρμονία, αλλά μζςα ςε ζνα ιςορροπθμζνο
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περιβάλλον, όπου τα μζλθ του ςυνεργάηονται αρμονικά, νοιάηονται το ζνα το άλλο,
όπου εκτόσ από τουσ ςτόχουσ, τθν οργάνωςθ και το επιτελοφμενο ζργο, υπάρχουν
αρχζσ και αξίεσ, όπωσ αλλθλοςεβαςμόσ, αλλθλεγγφθ, ικοσ και αξιοπρζπεια,
αςφάλεια, εμπιςτοςφνθ και εν γζνει υγιείσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ.
Ωπό αυτι τθ κεϊρθςθ, εάν το ςχολείο κζλει να λειτουργεί ωσ κοινότθτα
μάκθςθσ προςϊπων, επαναπροςδιορίηει τον προςανατολιςμό του, ανανεϊνεται και
λειτουργεί, πραγματικά, ςυλλογικά και πιο ανκρϊπινα, αναςτοχάηεται, ςυνεργάηεται,
δθμιουργεί, διδάςκει και διδάςκεται, ςυνδζεται με τθν τοπικι κοινωνία και τα άλλα
ςχολεία, παραμζνει ανοιχτό, αλλά, ταυτόχρονα, με ιςχυροφσ ςυνεκτικοφσ δεςμοφσ
(Φαμουτςάκθ, 2017). Θ ποιότθτα τθσ ςυμπεριφοράσ των ανκρϊπων του ςθματοδοτεί
και τθν υπόςταςθ τουσ ωσ προςϊπων. Ψα άτομο μετατρζπεται ςε πρόςωπο, όταν
προφανϊσ, νοιάηεται για τον άλλο, το ςυνάνκρωπο, υποτάςςοντασ το ατομικό ςτο
κοινό καλό, υπό το πρίςμα μιασ κοινωνικισ αποςτολισ (Φαμουτςάκθ, 2015, 2017). Πε
τον τρόπο αυτό, το ςχολείο εκφράηοντασ τον Υολιτιςμό όχι μόνο μζςα από το
εκπαιδευτικό ζργο, αλλά και μζςα από τθν αξία και τθν ποιότθτα που αποδίδει ςτισ
ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, ςτον κακθμερινό τρόπο ηωισ και ςυμπεριφοράσ των μελϊν του,
καταξιϊνεται και αποτελεί ςθμείο αναφοράσ για τθν κοινωνία.
Επιπροςκζτωσ, αυτι θ κοινότθτα επιδιϊκει να ανανεϊνει τα πνευματικά τθσ
ενδιαφζροντα, κακϊσ, όπωσ επιςθμαίνει και ο Ξ. Ψςιρόπουλοσ, είναι ϋϋ….Αναγκαίο ν’
απoκτιςει ο άνκρωποσ τθ βαςικι βιοτικι του αξιοπρζπεια : να μθν πεινά (εννοεί
πνευματικά), να μθ γυμνθτεφει, γιατί πολιτιςμόσ δεν πλάκεται από τουσ πειναςμζνουσ
(Ψςιρόπουλοσ, 1983). Θ πολφ εφςτοχθ αυτι παρατιρθςθ μασ οδθγεί κατευκείαν ςτισ
διαςτάςεισ τθσ μάκθςθσ, τισ οποίεσ προςδιορίηει ο ςφγχρονοσ κεωρθτικόσ τθσ
μάκθςθσ Illeris, ωσ εξισ::


το περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ,



τα κίνθτρα τθσ μάκθςθσ και



θ αλλθλεπίδραςθ ατόμου- περιβάλλοντοσ.

2.2. Ξεκοδολογία- Ανάλυςθ δεδομζνων
Για τθ ςυγκεκριμζνθ ειςιγθςθ αξιοποιικθκε θ βιωματικι εμπειρία και θ
ςυνεργαςία με τα ςχολεία επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ αρμοδιότθτασ τθσ
ςυγγραφζωσ, ςτο πλαίςιο των αντίςτοιχων Ξοινοτιτων μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ και
των Διαςχολικϊν Δικτφων Χυνεργαςίασ, τα ςτοιχεία από τα ερωτθματολόγια και τα
φφλλα εργαςίασ, κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων με εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ,
τα οποία δόκθκαν για διάφορεσ βιωματικζσ και αναςτοχαςτικζσ αςκιςεισ. Θ
ανίχνευςθ των δεδομζνων ζγινε επαγωγικά, ςε ςυνδυαςμό με μεκόδουσ και τεχνικζσ
ςυνεργατικισ, ανακαλυπτικισ και διερευνθτικισ μάκθςθσ, πάνω ςτισ οποίεσ
βαςίηονται και οι αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και Ανθλίκων.

3. Ενδεικτικά παραδείγματα προτάςεων Σολιτιςμοφ και Σαιδείασ από
το ςφγχρονο ελλθνικό Υχολείο :
Στο πλαίςιο των αντίςτοιχων Ξοινοτιτων Πάκθςθσ και Χυνεργαςίασ και των
Διαςχολικϊν Δικτφων Χυνεργαςίασ επιςτθμονικισ και παιδαγωγικισ αρμοδιότθτασ
τθσ ςυγγραφζωσ, ζχουν αναπτυχκεί, μζχρι ςιμερα, πολφ αξιόλογεσ προτάςεισ
Υολιτιςμοφ και Υαιδείασ από τισ οποίεσ κα παρουςιάςομε δφο αντιπροςωπευτικά
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παραδείγματα. Σι προτάςεισ αυτζσ φζρνουν κοντά τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων
(Εκπαιδευτικϊν) και τθν Εκπαίδευςθ Ανθλίκων (Πακθτϊν/Πακθτριϊν), κακϊσ θ μία
ανατροφοδοτεί τθν άλλθ και αναδεικνφει τθν αναγκαιότθτα ςυςτθματικότερθσ
ςφνδεςισ τουσ. Σι πολιτιςμικζσ αυτζσ παρεμβάςεισ αποτυπϊνουν, με τον καλφτερο
τρόπο, τισ ποικίλεσ ςθμαςιολογικζσ αποχρϊςεισ τθσ ζννοιασ του Υολιτιςμοφ, αφοφ,
όπωσ τονίςαμε, ϋϋΡολιτιςμόσϋϋ δεν είναι μόνο το ςφνολο των επιτευγμάτων, αλλά και
ο τρόποσ ηωισ, ςυμπεριφοράσ και ζκφραςθσ.
3. 1. Σρϊτο παράδειγμα : Θ αξιοποίθςθ μιασ μακθτικισ δθμιουργίασ ωσ ζργου
Φζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων και θ αναπλαιςίωςι τθσ ςτθ ςχολικι
πραγματικότθτα
Χτο πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν, ςε Βιωματικό Εργαςτιριο, με
κζμα: ϋϋΚαλλιεργϊντασ κϊδικεσ αξιϊν ςτο ςχολείο –Εκπαίδευςθ μζςα από τθν Τζχνθ,
με ςυνδυαςμό τεχνικϊν παρατιρθςθσ ζργων Τζχνθσϋϋ, παρουςιάςτθκε από τθ
ςυγγραφζα το προϊόν τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με τουσ μακθτζσ/-τριζσ τθσ, πριν από
μερικά χρόνια. Ψα παιδιά, με τθν παρακίνθςι τθσ ςυμμετείχαν ςτο Διεκνι διαγωνιςμό
με κζμα ϋϋΑλλθλεγγφθ, ςφνκθμα νεολαίασϋϋ, ςτον οποίο ζπρεπε να ςυντάξουν ζνα
κείμενο για τθν αλλθλεγγφθ και μια αντίςτοιχθ καλλιτεχνικι δθμιουργία. Εξθγικθκε
ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ ο τρόποσ δουλειάσ και το πϊσ αξιοποιικθκε θ δυναμικι
κάκε ομάδασ. Ψο αποτζλεςμα τθσ ςυλλογικισ αυτισ προςπάκειασ ιταν θ κατάκτθςθ
του Αϋ Υανελλθνίου Βραβείου και πολλϊν άλλων επαίνων.
Χτθν Αϋ Φάςθ τθσ επιμόρφωςθσ, αξιοποιιςαμε τθ ςυγκεκριμζνθ μακθτικι
καλλιτεχνικι δθμιουργία, ζνα μθ αναμενόμενο ζργο Ψζχνθσ, όχι και τόςο γνωςτό.
Υρόκειται, όμωσ, για ζργο υψθλισ αιςκθτικισ και ςφλλθψθσ. Αυτό και μόνο το
γεγονόσ, ςε ςυνδυαςμό με το εξαιρετικό μινυμά του, το κακιςτά κορυφαίο ζργο
Ψζχνθσ, αναδεικνφοντασ το μεγάλο ταλζντο των παιδιϊν ςτθ Ηωγραφικι. Σι
εκπαιδευτικοί, ςε ομάδεσ εργαςίασ, παρα-τιρθςαν, ςε προςομοιωμζνο περιβάλλον
ςχολικοφ τμιματοσ, το ζργο Ψζχνθσ, με ςυνδυαςμό τεχνικϊν και μεκόδων
παρατιρθςθσ ζργων Ψζχνθσ (Ψεχνικι Artful Thinking και τεχνικι Υζρκινσ πολλαπλισ
νοθμοςφνθσ - Harvard για εμβάκυνςθ), με ειδικά ςχεδιαςμζνα φφλλα εργαςίασ),:
α) για τθν ανάδειξθ τθσ αιςκθτικισ του ζργου (με ςτόχο τθν καλλιζργεια τθσ
αιςκθτικισ αντίλθψθσ, τθσ φιλοκαλίασ και τθσ κριτικισ ςκζψθσ των εκάςτοτε
εκπαιδευομζνων),
β) για τθν ανάδειξθ του περιεχομζνου του, του μθνφματόσ του (με ςτόχο τθν
εφρεςθ του λόγου τθσ δθμιουργίασ αυτοφ του ζργου και, ςυνεκδοχικά, τθν ευρφτερθ
καλλιζργεια του ανκρϊπου, τθν ενςυναίςκθςθ, τθν κοινωνικι ευαιςκθτοποίθςθ γφρω
από τθν ζννοια τθσ αλλθλεγγφθσ κ.ά) και
γ) για τθν εμπζδωςθ τθσ μεκόδου ϋϋΠεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςω
αιςκθτικισ εμπειρίασϋϋ (Freire, 2011, Ξόκκοσ et al, 2011, Mezirow et al, 2007),
ςυηθτϊντασ για το πϊσ μποροφν, μζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ να αλλάξουν τυχόν
ςτερεότυπεσ και μονολικικζσ αντιλιψεισ, οι οποίεσ εμποδίηουν τθν κοινωνικι
ςυνείδθςθ και ςυμπεριφορά (Ξόκκοσ et al,,2011). Δόκθκαν οι απαραίτθτεσ οδθγίεσ
και ςυνδζκθκε το κεντρικό κριτικό ερϊτθμα (-Μποροφμε, πραγματικά, να
καλλιεργιςουμε, να εμπνεφςουμε αξίεσ ςτο ςχολείο και με ποιο τρόπο;) με το
ςυγκεκριμζνο ζργο Ψζχνθσ. Επιπροςκζτωσ, αξιοποιικθκαν ςκίτςα και άλλα ομόκεμα
ζργα Ψζχνθσ, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ τεχνικζσ παρατιρθςθσ και αξιοποίθςισ τουσ
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ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ. Πζςα από αυτι τθ διαδικαςία, οι εκπαιδευτικοί
ςυνειδθτοποίθςαν τα επίπεδα προςζγγιςθσ και παρατιρθςθσ ζργων Ψζχνθσ, κατά τθ
διδακτικι πράξθ, αξιοποιϊντασ ςυνδυαςμό τεχνικϊν, με κριτικό και δθμιουργικό
τρόπο.
Ξατά τθν Βϋ Φάςθ και με αφορμι το κείμενο των μακθτϊν για τθν Αλλθλεγγφθ,
ςυηθτικθκε το πϊσ μποροφμε να μεταλαμπαδεφςουμε, να εμπνεφςουμε ι να
διδάξουμε αξίεσ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ-τριζσ μασ, εντόσ και εκτόσ τάξθσ:
- με το παράδειγμά μασ ι μζςω του παραδείγματοσ άλλων ανκρϊπων,
- με πρότυπα παιδείασ και λόγου,
- μζςω του διαλόγου,
- μζςω τεχνικϊν ςυνεργατικισ, ενεργθτικισ βιωματικισ μάκθςθσ,
- μζςω κοινϊν βιωματικϊν δραςτθριοτιτων και εμπειριϊν,
- μζςω ζργων Ψζχνθσ.
Θ ςυνάντθςθ ζκλειςε με μια ςυηιτθςθ Εργαςίασ και κριτικά ερωτιματα, που
διατυπϊκθκαν με βάςθ το ςυνοδευτικό κείμενο των μακθτϊν με τθν Αλλθλεγγφθ. Πε
τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία μια μακθτικι δθμιουργία (καλλιτεχνικι ςφνκεςθ και
κείμενο), που υλοποιικθκε ςε μία κοινότθτα μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ προςϊπων,
βοικθςε μιαν άλλθ κοινότθτα μάκθςθσ Ενθλίκων, εκείνθ των Εκπαιδευτικϊν, να
αναςτοχαςτεί πάνω ςτθ διδακτικι πράξθ, να εμπνευςτεί και να δθμιουργιςει μια νζα
πρόταςθ Υολιτιςμοφ, θ οποία παρουςιάηεται παρακάτω.
3.2. Θ αναπλαιςίωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εμπειρίασ ςε νζο περιβάλλον μάκθςθσ και
ο μεταςχθματιςμόσ τθσ ςε νζα πρόταςθ Σολιτιςμοφ
Θ όλθ προςπάκεια, βάςει του αναςτοχαςμοφ και τθσ ανατροφοδότθςθσ που
ακολοφκθςε, με ερωτθματολόγια και φφλλα εργαςίασ, ςτθ ςυηιτθςθ εργαςίασ που
πραγματοποιικθκε τότε, αλλά και ςε επόμενεσ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, οδιγθςε
τθ ςυνεργατικι αυτι κοινότθτα μάκθςθσ εκπαιδευτικϊν, ςτον εμπλουτιςμό τθσ
διδακτικισ πράξθσ, ωσ εξισ :
1) με ενίςχυςθ του περιεχομζνου και των κινιτρων μάκθςθσ: πλαιςίωςθ και
άλλων διδακτικϊν Ενοτιτων με ζργα Ψζχνθσ, ςε διάφορα φιλολογικά μακιματα και
2) με ενίςχυςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ ατόμου- περιβάλλοντοσ:
α) Σι εκπαιδευτικοί, παρακίνθςαν τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςτθ ςχολικι τουσ
κοινότθτα να αναλάβουν ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ.
Χυγκεκριμζνα, οι μακθτζσ/-τριεσ, ενεργοποιικθκαν από αντίςτοιχεσ δράςεισ,
αξιοποίθςθσ ομόκεμων ζργων Ψζχνθσ μζςα ςτθν τάξθ, ςε ςυνδυαςμό με κείμενα και
οδθγικθκαν ςτθ δθμιουργία Δικτφων Αλλθλεγγφθσ (Φαμουτςάκθ, 2016) τα οποία
ςχετίηονται με τθν παροχι βοικειασ και ςτιριξθσ ανάμεςα ςε ςυμμακθτζσ π.χ.
αξιοποιϊντασ τθν παλιά, αλλά αποτελεςματικι αλλθλοδιδακτικι μζκοδο, μετά το
πζρασ των μακθμάτων, κάποιοι προχωρθμζνοι μακθτζσ βοθκοφν ςυμμακθτζσ τουσ
ςτα μακιματα, ςε χϊρο και χρόνο που εκείνοι επιλζγουν, ϊςτε να διαχυκεί θ ζννοια
τθσ εκελοντικισ προςφοράσ και τθσ αλλθλεγγφθσ ςτθ μακθτικι κοινότθτα,
εμπράκτωσ, με τθν υποςτιριξθ και των εκπαιδευτικϊν. Αυτά τα Δίκτυα αποτελοφν μια
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εξαιρετικι πρόταςθ Υολιτιςμοφ από το ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο προσ το κοινωνικό
ςφνολο.
β) Διερευνικθκε, επίςθσ, το πόςο κα μποροφςε θ ςυςτθματικι εναςχόλθςθ με
τθν Ψζχνθ και, ειδικότερα θ αξιοποίθςθ ζργων Ψζχνθσ ςτο ςχολείο, να ςυμβάλει ςτθν
καταπολζμθςθ αρνθτικϊν φαινομζνων, όπωσ τθσ βίασ, τθσ παραβατικότθτασ και τθσ
εν γζνει άςχθμθσ ςυμπεριφοράσ, εντόσ και εκτόσ ςχολείου. Σι προτάςεισ που
διατυπϊκθκαν αποτελοφν προτάςεισ Υολιτιςμοφ και Υαιδείασ, κακϊσ ειςάγουν
ςυςτθματικά τθ διδαςκαλία τθσ Ψζχνθσ ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα, για τθν
αντιμετϊπιςθ παιδαγωγικϊν προβλθμάτων.
3.3. Δεφτερο παράδειγμα: Από τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων ςτθ διατφπωςθ πρόταςθσ
Σολιτιςμοφ και Σαιδείασ από το ςφγχρονο ελλθνικό Υχολείο για τον
επαναςχεδιαςμό του αςτικοφ τοπίου γφρω από το ςχολείο
Χτο ίδιο πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ των Εκπαιδευτικϊν, τθσ υποςτιριξθσ και
ενδυνάμωςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, αλλά και τθσ ςυνειδθτισ προϊκθςθσ τθσ
φιλοκαλίασ ςτο ςχολείο, παρουςιάηεται και θ παρακάτω πρόταςθ, ξεκινϊντασ από
τθν πεποίκθςθ ότι μία από τισ εκφάνςεισ του Υολιτιςμοφ είναι και ο ςεβαςμόσ όχι
μόνο ςτα πρόςωπα, αλλά και ςτο χϊρο που μασ περιβάλλει,. Θ ςυγκεκριμζνθ
πρόταςθ αναδεικνφει πϊσ μπορεί ο χϊροσ, εντόσ και εκτόσ του ςχολείου, μπορεί να
γίνει πιο όμορφοσ, λειτουργικόσ, φιλικόσ και ευχάριςτοσ για όλουσ, με πρωτοβουλίεσ
τθσ ίδιασ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Χυνίςταται δε ςε ζνα καινοτόμο πρόγραμμα
δθμοκρατικοφ αςτικοφ επαναςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με το οποίο οι μακθτζσ επαναςχεδιάηουν το αςτικό τοπίο γφρω από το ςχολείο τουσ, με τίτλο, “Ο δρόμοσ είχε τθ
δικι του ιςτορία, είπανε όμωσ πωσ τθν ζγραψαν παιδιά...”, και πραγματοποιικθκε
από το 1ο Γενικό Οφκειο Χανίων.
Πία από τισ εκφάνςεισ τθσ ςυμμετοχικισ δθμοκρατίασ ςυνίςταται ςτθν
ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτο ςχεδιαςμό του αςτικοφ τουσ περιβάλλοντοσ και
ονομάηεται ονομάηεται ςυμμετοχικόσ αςτικόσ ςχεδιαςμόσ (collaborative urban
planning) (Ευρωπαϊκι Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι, 2011, Patsy Healy, 1997,
Flashnews, 2011). Υρόκειται για μια δθμοκρατικι διαδικαςία, θ οποία τοποκετεί ςε
ιςότιμθ βάςθ τθν επιςτθμονικι γνϊςθ και κάκε ςφςτθμα κατανόθςθσ τθσ
πραγματικότθτασ όπωσ τισ θκικζσ αξίεσ και τισ πολιτιςμικζσ παραδόςεισ, οι οποίεσ
ςχετίηονται με τθ δομι και τθ λειτουργία του αςτικοφ περιβάλλοντοσ.
Θ προςπάκεια αυτι ξεκίνθςε από τθν ανάγκθ βελτίωςθσ του χϊρου μζςα και
ζξω από το ςχολείο, μζςα από μια δθμοκρατικι διαδικαςία, αλλά και από τθν
ευρφτερθ ανάγκθ μετάδοςθσ ςτθ μακθτικι κοινότθτα μιασ κετικισ ςτάςθσ απζναντι
ςτο αςτικό περιβάλλον (Ξυριακάκθ, ανκουδάκθσ, Φαμουτςάκθ, 2015).
Θ περίπτωςθ του 1ου Γενικοφ Ουκείου Χανίων αποτελεί τθν πρϊτθ προςπάκεια
αυτοφ του τφπου, ςε πανελλινιο επίπεδο, και πραγματοποιικθκε με τθν εκελοντικι
ςυνειςφορά ειδικϊν επιςτθμόνων με ειδίκευςθ ςτθν αρχιτεκτονικι, ςτον
πολεοδομικό ςχεδιαςμό, ςτον ςυμμετοχικό ςχεδιαςμό και ςτθν αρχιτεκτονικι τοπίου,
με πλικοσ βιωματικϊν δράςεων και Εργαςτθρίων Χυμμετοχικοφ Χχεδιαςμοφ. Ξατά
τθν πρϊτθ δράςθ, με τίτλο «Ο δρόμοσ μασ αλλιϊσ» όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ ζφεραν ςτο χϊρο κατοικίδια, καρζκλεσ, τραπεηάκια, παιχνίδια, βιβλία,
αναψυκτικά και εδζςματα, ςαν να ιταν ζνα Ξυριακάτικο πρωινό ςτθν εξοχι, ςτον
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κιπο ι ςτθν αυλι του ςπιτιοφ. Ψο πεδίο άλλαξε όψθ με τθν εφιμερθ τοποκζτθςθ των
ςκθνικϊν τθσ κεατρικισ ομάδασ και διαφόρων αντικειμζνων. Πε αυτόν τον τρόπο,
δθμιουργικθκε μια ατμόςφαιρα παιχνιδιοφ ςε ζναν χϊρο, τον οποίο οι μακθτζσ
διαςχίηουν κάκε μζρα, ςυχνά, γεμάτοι από το άγχοσ και τουσ προβλθματιςμοφσ τθσ
κακθμερινότθτασ. Εκείνθ τθν θμζρα όμωσ, ο δρόμοσ ιταν όλοσ δικόσ τουσ για
παιχνίδι, διαςκζδαςθ και χαρά. Θ εκδιλωςθ πλαιςιϊκθκε και από δφο αςκιςεισ
αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ. Θ πρϊτθ ςκοπό είχε για να διερευνθκεί θ χριςθ των
γφρω δρόμων και θ ςχζςθ των μακθτϊν με αυτοφσ. Θ δεφτερθ διιμερθ δράςθ είχε
τίτλο «Τλα είναι δρόμοσ» και αποτζλεςε ζνα μικρό φεςτιβάλ με ηωντανι μουςικι,
κερινό ςινεμά, κεατρικό παιχνίδι και χορό. Ψο τελικό ςχζδιο πρότεινε, μεταξφ άλλων
χρωματιςμό τθσ αςφάλτου, φυτεφςεισ, τοποκζτθςθ κακιςτικϊν, πάρκινγκ ποδθλάτων
και άλλα ςτοιχεία αςτικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και κάποιεσ εικαςτικζσ παρεμβάςεισ
ςτα όρια του δρόμου (Ξυριακάκθ, ανκουδάκθσ, Φαμουτςάκθ, 2015).
Χτόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ δθμόςιου χϊρου, όπου κα πρωταγωνιςτοφν οι
πεηοί και οι ποδθλάτεσ, κα μπορεί να φιλοξενιςει διαφορετικζσ εκδθλϊςεισ και να
οδθγιςει ςτθν αιςκθτικι και περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ. Σ χϊροσ κα
εξελίςςεται και κα εμπλουτίηεται κάκε χρόνο από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, μζςα από
μια δθμοκρατικι διαδικαςία.

4. Υυηιτθςθ - Υυμπεράςματα
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ςφγχρονο ςχολείο, προςπακϊντασ να
ανταποκρικεί ςτισ προκλιςεισ των καιρϊν, οφείλει να είναι πιο ανκρϊπινο, ποιοτικό
και δθμιουργικό ϋ ζνα ςχολείο, που κα ενϊνει και κα προάγει τθ γνϊςθ, ςυνδυαςμζνθ
με τθν αρετι. Ζνα τζτοιο ςχολείο αξιϊν, ςυν-ευκφνθσ, ςυν-απόφαςθσ, εξωςτρζφειασ
και ςυλλογικϊν διαδικαςιϊν, με όραμα για τον άνκρωπο και τθν κοινωνία, οφείλει να
λειτουργεί ωσ κοινότθτα μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ προςϊπων και όχι, απλϊσ,
ατόμων. Ξι αυτι είναι θ πρϊτθ και πιο βαςικι πρόταςθ Υολιτιςμοφ και Υαιδείασ που
μπορεί να υποςτθρίξει, διαχρονικά, ζνα ςχολείο.
Χτισ επιμζρουσ προτάςεισ που αναπτφχκθκαν, διαπιςτϊςαμε πωσ ο Υολιτιςμόσ
και θ Υαιδεία μποροφν, με ςθμείο αναφοράσ το ςχολείο, να υποςτθριχκοφν ςε
πολλαπλά επίπεδα, ςτθ βάςθ τθσ αλλθλοτροφοδοτικισ ςχζςθσ τθσ Εκπαίδευςθσ
Ενθλίκων (Εκπαιδευτικϊν) και Ανθλίκων (Πακθτϊν/Πακθτριϊν). Χτθν πρϊτθ
πρόταςθ Υολιτιςμοφ και Υαιδείασ είδαμε πωσ μια μακθτικι δθμιουργία, θ οποία
υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ Ανθλίκων (Πακθτϊν/Πακθτριϊν),
τροφοδοτεί τθν Εκπαίδευςθ Ενθλίκων (Εκπαιδευτικϊν) και λειτουργεί ωσ ερζκιςμα
και κίνθτρο, το οποίο προετοιμάηει και, τελικά, οδθγεί ςε νζεσ πολιτιςμικζσ προτάςεισ
και παρεμβάςεισ, υπό το πρίςμα τθσ ςυςτθματικισ προϊκθςθσ των αξιϊν και των
ςτάςεων ηωισ ςτθ ςχολικι κοινότθτα. Θ δεφτερθ πρόταςθ προετοιμάηεται και πάλι
ςτθν Ξοινότθτα μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ των Εκπαιδευτικϊν, ςτο πλαίςιο τθσ
επιμόρφωςισ τουσ, και υλοποιείται ςε μια ευρφτερθ Ξοινότθτα μάκθςθσ και
ςυνεργαςίασ Ανθλίκων και Ενθλίκων, ςυνιςτϊντασ τθν πρϊτθ, μζχρι ςιμερα, γνωςτι
προςπάκεια ςτον ελλαδικό χϊρο για τθν ςυμμετοχι μακθτϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ ςτον δθμοκρατικό αςτικό ςχεδιαςμό και επαναςχεδιαςμό τοπίου. Ξαι οι
δφο προτάςεισ αναπτφςςονται ςτθν προοπτικι ενόσ δθμοκρατικοφ ςχολείου, που
επενδφει ςτθν ευρφτερθ καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ του ανκρϊπου, ςτθν
προετοιμαςία των κοινωνικά, θκικά και αιςκθτικά ευαίςκθτων πολιτϊν, που οφείλει
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να εςτιάηει ςτο κετικό και όχι ςτο αρνθτικό, να προλαμβάνει ι και να κεραπεφει τθ
βία, τθν παραβατικότθτα και τθν εν γζνει άςχθμθ ςυμπεριφορά.
Πε τον τρόπο αυτό, υποςτθρίηεται, με τον καλφτερο τρόπο, θ ςφνδεςθ τθσ
κεωρίασ με τθν πράξθ και, ζτςι, το ϋϋφιλοκαλοφμεν μετ’ ευτελείασϋϋ από τον
Ρερικλεουσ Επιτάφιο του Κουκυδίδθ, δεν παραμζνει μια απλι φράςθ, που
χαρακτιριηε μια ςυγκεκριμζνθ εποχι ςτθν αρχαία Ακινα, αλλά ςυνδζεται με τθ
ςθμερινι κοινωνικι πραγματικότθτα και αναπλαιςιϊνεται, με βάςθ τισ ςθμερινζσ
ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των ανκρϊπων, ςε ζνα άλλο χϊρο και χρόνο.
Ωλοποιείται, δε, από άλλα πρόςωπα, με ανάλογο, όμωσ, ςεβαςμό και αίςκθςθ ςυνευκφνθσ. Σι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ βοικθςαν τθ μακθτικι κοινότθτα να μάκει να
λαμβάνει μζροσ ςτθ λιψθ πρωτοβουλιϊν και αποφάςεων, που επθρεάηουν τθν ίδια
τθ ςχολικι κοινότθτα, αλλά και τθν τοπικι ι ευρφτερθ κοινωνία.
Χυνδυάηοντασ τα παραπάνω δεδομζνα, κα μποροφςαμε, επίςθσ, να
καταλιξουμε και ςτα εξισ πρόςκετα ςυμπεράςματα για τθν Εκπαίδευςθ Ανθλίκων
(εδϊ, Πακθτϊν) και Ενθλίκων (εδϊ, Εκπαιδευτικϊν). Σι δφο ομάδεσ, αν και ζχουν,
φαινομενικά, αρκετζσ διαφορζσ, οι οποίεσ προκφπτουν, κυρίωσ, από τθ θλικιακι και,
κατ’ επζκταςθ, τθν ψυχικο-πνευματικι και ςωματικι τουσ κατάςταςθ, τισ
μακθςιακζσ- επιμορφωτικζσ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντά τουσ, τουσ ςτόχουσ τουσ
κ.ά, ςυγκλίνουν ςε αρκετά ςθμεία, τα οποία είναι χριςιμο να επιςθμανκοφν :
α) Ξαι οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ, αποτελοφν ανκρϊπινο δυναμικό, που
παρά το διαφορετικό θλικιακό επίπεδο, τα διαφορετικά ενδιαφζροντα, τισ
διαφορετικζσ ανάγκεσ, τουσ ςτόχουσ κ.λ.π., είναι αποδζκτεσ, που αποπνζουν
ςεβαςμό από το γεγονόσ και μόνο ότι είναι άνκρωποι.
β) Ζχουν ςυγκεκριμζνεσ αντιλιψεισ, πεποικιςεισ, πιςτεφω, ιδζεσ, ςυναιςκιματα
αλλά και επιμορφωτικζσ- εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, τισ οποίεσ οφείλει να λάβει υπόψθ
του ο εκάςτοτε δάςκαλοσ- επιμορφωτισ. Επίςθσ, θ φπαρξθ πικανϊν παγιωμζνων
αντιλιψεων και ςτερεοτφπων ι θ τυχόν απροκυμία τουσ μπροςτά ςτο καινοφριο και
μθ οικείο μπορεί να παρεμποδίςει τθ μάκθςθ ι και τθν επικοινωνία και αυτι είναι
μια άλλθ παράμετροσ, θ οποία δε κα πρζπει να αγνοθκεί.
γ) Ξαι οι δφο ομάδεσ επιδιϊκουν, ανάμεςα ςτα άλλα, :
1) ουςιαςτικό περιεχόμενο μάκθςθσ, το οποίο κα ζχει νόθμα γι’ αυτοφσ,
2) τθ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με τθν πράξθ,
3) τθν ποικιλία και όχι τθ μονομζρεια ςτθ διατφπωςθ των ςτόχων (διατφπωςθ
ςτόχων και ςτα τρία επίπεδα (ςε επίπεδο γνϊςεων, ςε επίπεδο ςτάςεων και αξιϊν και
ςε επίπεδο δεξιοτιτων- ικανοτιτων),
4) τθ δθμιουργία κατάλλθλου περιβάλλοντοσ μάκθςθσ,
5) τθν προϊκθςθ διαπροςωπικισ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ, με βάςθ και τισ
αναπτυξιακζσ ανάγκεσ ενθλίκων- ανθλίκων,
6) τθν ενκάρρυνςθ των αναςτοχαςτικϊν διαδικαςιϊν και τθσ ανατροφοδότθςθσ
7) τθν προϊκθςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και ζκφραςθσ, τθσ κριτικισ ματιάσ
και τθσ πολιτιςμικισ ενςυναίςκθςθσ (Υαπαναοφμ, 2014),
τθν αρτιότθτα τθσ οργάνωςθσ ενόσ μακιματοσ-μιασ παρουςίαςθσ,
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τθν ενκάρρυνςθ, τθν υποςτιριξθ κάκε προςπάκειασ, τθν εμψφχωςθ,
τθν παιδαγωγικι, ανκρϊπινθ οπτικι και ενςυναίςκθςθ,
τθν ουςιαςτικι επικοινωνία και ςυνεργαςία,
τθν αξιοποίθςθ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ, αλλά και κάκε μζλουσ τθσ.
Θ ανάγκθ για ςυςτθματικι ςφνδεςθ και καλλιζργεια ουςιαςτικϊν και ποιοτικϊν
ςχζςεων ςτισ Ξοινότθτεσ μάκθςθσ και ςυνεργαςίασ, με επίκεντρο τον Ρολιτιςμό και
τθν Ραιδεία, είτε αφοροφν μακθτζσ είτε εκπαιδευτικοφσ είτε και τισ δφο ομάδεσ μαηί,
είναι επιτακτικι, για τθ ςθμερινι εποχι. Αυτι θ πρόταςθ είναι και θ ςυμβολι τθσ
ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ, γιατί μζςα από μια τζτοια διαδικαςία αλλθλοτροφοδότθςθσ,
το ςφγχρονο ελλθνικό ςχολείο καταξιϊνεται, κακϊσ, ο Ρολιτιςμόσ και θ Ραιδεία, παρά
τισ δυςκολίεσ τθσ εποχισ, καλλιεργοφνται ςυςτθματικά, ςυλλογικά και αποτελοφν
ςυνειδθτό τρόπο ηωισ, ο οποίοσ εκφράηεται τόςο ςτθ διδακτικι πράξθ, όςο και ςτθν
ευρφτερθ ςχολικι και κοινωνικι ηωι, μεταδίδοντασ μθνφματα αλλθλεγγφθσ και
ανκρωπιάσ ςτθν ευρφτερθ κοινωνία.

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ
ArchDaily. (2012). Superkilen, Υθγι http://www.archdaily.com/286223/superkilentopotek-1-big-architects-superflex/, ανακτικθκε ςτισ 10.02.2015.
Ευρωπαϊκι Σικονομικι και Ξοινωνικι Επιτροπι (2011). «Θ ςυμμετοχικι
δθμοκρατία
ςε
πζντε
ςθμεία»,
Διαδικτυακι
πθγι:
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2011-10-el.pdf, 10.02.2015.
Maroš ŠEFČOVIČ, (2012). ‘From words to action: making “More Europe” a reality’,
Διαδικτυακι
πθγι:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12726_en.pdf, 10.02.2015.
Patsy Healy (1997). Collaborative Planning – Shaping places in fragmented societies,
Διαδικτυακι πθγι: http://books.google.gr/books?id=psW_hMb3AH8C .
Flashnews (2011). Εκελοντικι διαμόρφωςθ πάρκου ςτθν Αμπεριά από τθν P-public,
Διαδικτυακι
πθγι:
http://flashnews.gr/post/16496/e8elontiki-diamorfosiparkou-stin-amperia-apo-tin-p-public, 10.02.2015.
Freire, P. & Shor, I. (2011). Απελευκερωτικι Αγωγι. Ακινα: Πεταίχμιο.
Εκπαιδευτικό υλικό του Υρογράμματοσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Δεκζμβριοσ
2013- Απρίλιοσ 2014) Βλ. Πζγα, Γ. (2011). Θ τζχνθ ςτο ςχολικό ςφςτθμα ωσ
ςτοχαςτικι διεργαςία : Α. Ξόκκοσ και Χυνεργάτεσ, (2011). Εκπαίδευςθ μζςα από
τισ Ψζχνεσ. Ακινα: Πεταίχμιο.
Illeris, K.(2006). The three dimensions of learning: Conference: ϋϋNew developments
in understanding learningϋϋ at the Danish University of Education, 30/3/2006.
URLhttp://www.dpu.dk/site.aspx;p=8249.
Ξόκκοσ Α. και Χυνεργάτεσ, (2011). Εκπαίδευςθ μζςα από τισ Ψζχνεσ. Ακινα:
Πεταίχμιο - Εκπαιδευτικό υλικό του Υρογράμματοσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων
(Δεκζμβριοσ 2013- Απρίλιοσ 2014) Βλ. και Πζγα, Γ. (2011). Θ τζχνθ ςτο ςχολικό
ςφςτθμα ωσ ςτοχαςτικι διεργαςία: Ξόκκοσ Α. και Χυνεργάτεσ, (2011).
Εκπαίδευςθ μζςα από τισ Ψζχνεσ. Ακινα: Πεταίχμιο.

174

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

Ξυριακάκθ, Γ., ανκουδάκθσ, Ρ., Φαμουτςάκθ, Λ.(2015). Ξαινοτόμο πρόγραμμα
αςτικοφ επαναςχεδιαςμοφ : οι μακθτζσ επαναςχεδιάηουν το αςτικό τοπίο γφρω
από το ςχολείο τουσ. Κεςςαλονίκθ: Υρακτικά Υανελλθνίου Χυνεδρίου ΥΕΧΧ.
Mezirow, J. και Χυνεργάτεσ (2007). Θ Πεταςχθματίηουςα Πάκθςθ. Ακινα:
Πεταίχμιο.
Ρτοφλια Ακ. - Φαμουτςάκθ Λ.(2017) ‘’Ψο ςχολείο ωσ ςυνεργατικι κοινότθτα
μάκθςθσ για τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ:
Ενδεικτικά παραδείγματα από τθν επιμόρφωςι τουσ, ςτο πλαίςιο του
Διαςχολικοφ Δικτφου Χυνεργαςίασ, Χφνδεςθσ των δφο βακμίδων Εκπαίδευςθσ,
ομαλισ μετάβαςθσ και ςυνζχειασ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, Υρακτικά 4ου
Χυνεδρίου ΥΕΧΧ, Γιάννενα.
Υαπαναοφμ, Η. (2014). Ωποςτθρίηοντασ τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των
εκπαιδευτικϊν, επιμ. Υαπαναοφμ Η. - Οιακοποφλου Π. Ακινα: Access-Γραφικζσ
Ψζχνεσ Α.Ε.
Φαμουτςάκθ, Λ. (2013), Ψο ςχολικό κλίμα και οι παράγοντεσ ςυνδιαμόρφωςισ του,
Ακινα: ΕΞΞΔΑ.
Φαμουτςάκθ, Λ.(2016). Πεταςχθματίηουςα μάκθςθ με επίκεντρο τον Άνκρωπο, ςτο
ςθμερινό ελλθνικό ςχολείο : Πετατρζποντασ το τμιμα από ακροιςτικό ςφνολο
ατόμων ςε κοινότθτα μάκθςθσ προςϊπωνϋϋ, Θράκλειο: Υρακτικά Χυνεδρίου
Υ.Δ.Ε.Ξριτθσ.
Φαμουτςάκθ Λ. (2017). Ξριτικι Υαιδαγωγικι και Υαιδαγωγικι Φθτορικι ςτο
ςφγχρονο ςχολείο: θ ενεργοποίθςθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ των
εκπαιδευομζνων με ςτόχο τθν αλλαγι- Χθμειϊςεισ Βιωματικοφ Εργαςτθρίου.
Θμερίδα για τουσ/τισ Διευκυντζσ/-τριεσ ςχολικϊν μονάδων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ,
Χανιά 2017.
Ψςιρόπουλοσ Ξ., (1983). Σ πολιτιςμόσ μασ και τα πρωτεία του πνεφματοσ: Κεμζλιο,
Ππαχαράκθσ, Κεςςαλονίκθ, ςς. 207-208.
Χρθςτικό Οεξικό τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν. (2014). Ακαδθμία Ακθνϊν, επιμ. Χρ.
Χαραλαμπάκθσ, Ακινα.

175

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

«Ξοντζλα για τθν εκπαίδευςθ αλλοδαπϊν μακθτϊν. Ανάλυςθ
περιςτατικοφ διάκριςθσ ςε Δθμοτικό Υχολείο»
αςλισ-Θεοτοκάτοσ Γιϊργοσ, Δάςκαλοσ, M.Ed., ΕΑΠ
Πατζρασ Χριςτοσ, Δάςκαλοσ, Μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ Π.Σ.Π.Ε. Παν/μιο Κριτθσ

Περίλθψθ
Τα τελευταία τρία χρόνια θ ζκρυκμθ κατάςταςθ ςε χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ ζφερε
ζναν μεγάλο αρικμό προςφφγων ςτθν Ελλάδα που προςτζκθκε ςτον ιδθ υπάρχοντα
πλθκυςμό μεταναςτϊν από διάφορεσ χϊρεσ που είχαν εγκαταςτακεί τα τελευταία
εικοςιπζντε χρόνια ςτθ χϊρα. Φαινόμενα διακρίςεων, ρατςιςμοφ και εκνικιςμοφ είναι
όλο και πιο ςυχνά ςτθ κοινωνία γενικότερα και ςτα ςχολεία ειδικότερα. Θ περιγραφι
ενόσ περιςτατικοφ διάκριςθσ εναντίον προςφφγων ςε ςχολείο τθσ Κεςςαλονίκθσ
αναδεικνφει πωσ οδθγικθκαν οι εμπλεκόμενοι ςτα ςτερεότυπα και τισ προκαταλιψεισ
μζςα από τθν κατθγοριοποίθςθ και επεδίωξαν τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ τουσ
ταυτότθτασ. Θ κεωρία τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ χρθςιμοποιικθκε για να εξθγθκεί το
φαινόμενο τθσ διάκριςθσ ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο.
Νζξεισ-κλειδιά: μοντζλα
προκατάλθψθ/ςτερεότυπο

εκπαίδευςθσ

αλλοδαπϊν,

περιςτατικό

διάκριςθσ,

Ειςαγωγι
Θ μεγάλθ ειςροι μεταναςτϊν και προςφφγων τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ βρικε το
ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα απροετοίμαςτο ωσ προσ τθν ομαλι ζνταξθ τουσ ςτθν
εκπαίδευςθ. Ψο εκπαιδευτικό ςφςτθμα παρζμεινε, ςφμφωνα με ζρευνεσ εκνοκεντρικό
και αφομοιωτικό (Dragonas, Fragoudaki & Inglessi, 1996, όπ. ανάφ. ςτο Sarafidou,
Govaris & Loumakou, 2013) και οι Ζλλθνεσ μακθτζσ διατθροφν αρνθτικζσ απόψεισ για
τουσ μετανάςτεσ ςυμμακθτζσ τουσ (Dimakos & Tasiopoulou, 2003). Θ φπαρξθ
διακρίςεων από τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαίδευςθ είναι γεγονόσ και θ εξάλειψθ
τουσ είναι αναγκαία προκειμζνου να εκπλθρωκεί ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ εκπαίδευςθσ
που είναι θ προετοιμαςία των μελλοντικϊν ενθλίκων για μια αρμονικι ςυνφπαρξθ ςε
μια πολυπολιτιςμικι κοινωνία που ςυνεχϊσ αλλάηει (Sarafidou et al, 2013).
Θ εκπαίδευςι τουσ, αλλά και θ κοινωνικι ζνταξι τουσ γενικότερα, εγείρει
διάφορα ηθτιματα, όπωσ θ καταςτολι δθμιουργίασ ανιςοτιτων, θ ξενοφοβία, θ
προκατάλθψθ απζναντι ςτουσ μετανάςτεσ και θ εςωςτρζφεια τθν οποία μπορεί να
εκδθλϊςουν οι ίδιοι. Υροκειμζνου οι παραπάνω καταςτάςεισ να αντιμετωπιςτοφν ι
και αν είναι δυνατόν να εξαλειφκοφν, κάκε πολυπολιτιςμικι κοινωνία εφαρμόηει
διάφορεσ πολιτικζσ για τθν άμβλυνςι τουσ. Ξρίςιμο ρόλο ςτα παραπάνω ηθτιματα
διαδραματίηει ο ρόλοσ του ςχολείου που μπορεί να αποτρζψει, αλλά και να δϊςει
ζμφαςθ ςε κζματα που αφοροφν το ρατςιςμό και τον κοινωνικό αποκλειςμό των
αλλοδαπϊν μακθτϊν.
Υιο αναλυτικά, ο Jeevanantham (1998) τονίηει ότι «θ γνώςθ και οι δεξιότθτεσ
που προωκούνται από τα ςχολεία αποτελοφν προζκταςθ των πρακτικϊν με τισ οποίεσ
τα παιδιά τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ ζχουν κοινωνικοποιθκεί. Ψα τελευταία βιϊνουν τθ
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ςχολικι ηωι ωσ κανονικι , γιατί αντιπροςωπεφει μια μορφι ηωισ ςτθν οποία ζχουν
εμπειρίεσ·μεγαλϊνουν ςε ζναν κόςμο που είναι ςτακερόσ γι ’ αυτά, γιατί αποτελεί
ςυνζχεια του κόςμου ςτον οποίο
μυικθκαν, εξαςκικθκαν και κεωροφςαν ωσ
δεδομζνο. Χε ένα τζτοιο γνϊριμο περιβάλλον τα παιδιά τθσ κυρίαρχθσ ομάδασ ζχουν
περιςςότερεσ πικανότθτεσεπιτυχίασ ι διατιρθςθσ των προνομιακϊν τουσ κζςεων».
Ψα παιδιά των αλλοδαπϊν όμωσ αντιμετωπίηουν μια ιδιαίτερα δφςκολθ
πραγματικότθτα. Ψο πολιτιςμικό τουσ κεφαλαίο δε φαίνεται να αναγνωρίηεται. Δεν
ζχουν κοινωνικοποιθκεί μζςα ςτον κυρίαρχο πολιτιςμό και ζτςι οι εμπειρίεσ τουσ από
τα ςχολεία των χωρϊν υποδοχισ είναι εντελϊσ διαφορετικζσ, γιατί αντανακλοφν ζναν
τρόπο ηωισ με τον όποιο δεν είναι εξοικειωμζνα. Ειςάγονται και μεγαλϊνουν ςε ζναν
κόςμο που είναι αντιφατικόσ, γιατί ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ δικι τουσ κουλτοφρα.
Πζςα ςε αυτό το περιβάλλον που τα φοβίηει
, αλλά και τα αποςταςιοποιεί
δθμιουργϊντασ αντιδραςτικζσ ςυμπεριφορζσ, τα παιδιά αυτά «αποτυγχάνουν»
διαιωνίηοντασ ζτςι τθν κατάςταςθ που τα καταπιζηει. Σ κοινωνικόσ αποκλειςμόσ και θ
ςυνεπακόλουκθ οικονομικι δυςχζρεια αποκτοφν τθ ςθμαςία τθσ υλικισ
επιβεβαίωςθσ μιασ ςυςτθματικά καταςκευαςμζνθσ ςυνείδθςθσ, θ οποία απλά
δικαιολογεί, για τα παιδιά των αδφνατων κοινωνικϊν ομάδων, τθν «κατϊτερθ» κζςθ
τουσ (Jeevanantham,1998).
Θ αποδυνάμωςθ των αιτιϊν που οδθγοφν ςε διακρίςεισ προχποκζτει τθ ςωςτι
ερμθνεία και κατανόθςθ από τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ. Χτόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ ςε
βάκοσ μελζτθ ενόσ περιςτατικοφ διάκριςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον ϊςτε να
τεκμθριωκοφν κεωρθτικά τα αίτια που οδιγθςαν ςε αυτό.

1. Θεωρία τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ
Χφμφωνα με τουσ Tajfel & Turner (1979), θ κοινωνικι ταυτότθτα αποτελείται
από εκείνεσ τισ όψεισ τθσ αυτοεικόνασ ενόσ ατόμου που προζρχονται από τισ
κοινωνικζσ κατθγορίεσ ι ομάδεσ ςτισ οποίεσ κεωρεί το άτομο ότι ανικει.
Θ κεωρία ςτθρίηεται ςε τρεισ βαςικζσ αρχζσ:
o
o

o

Ψα άτομα επιδιϊκουν να αποκτιςουν και να διατθριςουν μια κετικι
κοινωνικι ταυτότθτα θ οποία ςυμβάλει κετικά ςτθν αυτοεκτίμθςι τουσ.
Θ κοινωνικι ταυτότθτα ςτθρίηεται ςε ςυγκρίςεισ που γίνονται ανάμεςα
ςτθν ομάδα που ανικει κάποιοσ και ςε άλλεσ ομάδεσ. Ψο αποτζλεςμα τθσ
ςφγκριςθσ κακορίηει αν θ ταυτότθτα είναι κετικι ι όχι. Θ εφνοια των μελϊν
τθσ ομάδασ κάποιου είναι μια διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ επιτυγχάνεται θ
εξφψωςθ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ κάποιου.
Ψα μζλθ μιασ ομάδασ που βιϊνουν αρνθτικι ταυτότθτα κα επιδιϊξουν είτε
να φφγουν από τθν ομάδα κι αν αυτό δεν είναι εφικτό να επιδιϊξουν
αλλιϊσ τθ κετικι διάκριςθ.

2. Ξοντζλα και προςεγγίςεισ για τθν εκπαίδευςθ των αλλοδαπϊν
μακθτϊν
Είναι γνωςτό πωσ το ςχολείο αποτελεί το βαςικό μθχανιςμό κοινωνικοποίθςθσ
τόςο για τουσ γθγενείσ όςο και για τουσ αλλοδαποφσ μακθτζσ. Για τον λόγο αυτό,
κατά τθν προςπάκεια ζνταξθσ των μεταναςτϊν μακθτϊν ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ
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των κρατϊν υποδοχισ κεςπίςτθκαν μζτρα που αφοροφςαν τθν προςπάκεια παροχισ
κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ.
Χτα πλαίςια αυτϊν των προςπακειϊν γίνεται λόγοσ για διάφορα μοντζλα και
ςτρατθγικζσ που αφοροφν τθν ενςωμάτωςθ των μεταναςτϊν. Σι προςπάκειεσ αυτζσ
άλλοτε αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία ωσ πολιτικζσ και άλλοτε ωσ μοντζλα ι
ςτρατθγικζσ. Ωςτόςο, οι όροι αυτοί ενδζχεται να ζχουν και διαφορετικό περιεχόμενο
(Ρικολάου, 2005).
Υιο ςυγκεκριμζνα, ο Υετρουλάκθσ (1992) ςθμειϊνει ότι «το μοντζλο είναι ζνα
είδοσ ςχεδιαγράμματοσ που περιγράφει με ςυμβολικό και αναλογικό τρόπο ιδζεσ και
κεωρίεσ». Δθλαδι, ζνα μοντζλο μπορεί να αφορά ςε ενζργειεσ ι ςχζδια που αφοροφν
τθν εκπαίδευςθ ι ακόμα και τθν οικονομία, τθν πολιτικι ι τον πολιτιςμό. Ακόμα, ο
Πατςαγγοφρασ (1998) περιγράφει το μοντζλο ωσ «μια γενικότερθ παιδαγωγικι
διδακτικι πρόταςθ που βαςιηόμενθ ςε προτάςεισ τθσ κεωρθτικισ παιδαγωγικισ, τθσ
ψυχολογίασ ι τθσ διδακτικισ ζρευνασ, (α) κζτει εκπαιδευτικζσ προτεραιότθτεσ, (β)
επιλζγει διαδικαςίεσ και (γ) ορίηει ρόλουσ για τον εκπαιδευτικό και τον μακθτι».
Χτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται τα πζντε μοντζλα διαχείριςθσ τθσ ςυνφπαρξθσ
πολιτιςμϊν ςτθν εκπαίδευςθ: (α) το αφομοιωτικό, (β) τθσ ενςωμάτωςθσ, (γ) το
πολυπολιτιςμικό, (δ) το αντιρατςιςτικό και (ε) το διαπολιτιςμικό.
2.1 Αφομοιωτικό μοντζλο
Σ όροσ «αφομοίωςθ» περιλαμβάνει εκείνθ τθ διαδικαςία κατά τθν οποία
κάποια διαφορετικά χαρακτθριςτικά εξαφανίηονται ςταδιακά και θ κζςθ τουσ
αντικακίςταται από νζα κυρίαρχα χαρακτθριςτικά του περιβάλλοντοσ . Αυτι θ
διαδικαςία, ςτθν περίπτωςθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν , ζχει ωσ τελικό ςτάδιο τθν
πλιρθ αντικατάςταςθ αξιϊν, κανόνων, προτφπων και τρόπων
ςυμπεριφοράσ
(Γεωργογιάννθσ, 1999).
Θ αρχι του μοντζλου τθσ αφομοίωςθσ βρίςκει τισ ρίηεσ τθσ ςτον Β’ Υαγκόςμιο
Υόλεμο και ζπειτα, όπου θ μετανάςτευςθ είχε λάβει τεράςτιεσ διαςτάςεισ. Εκείνθ τθν
περίοδο οι κυβερνιςεισ είχαν να αντιμετωπίςουν ποικίλα προβλιματα που
προζκυπταν από τθ ςυνφπαρξθ πολλϊν και διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν ομάδων. Ζτςι,
το πρϊτο μοντζλο που εφαρμόςτθκε είχε ωσ ςτόχο τθν πλιρθ αφομοίωςθ των
μεταναςτϊν. Υροςπάκθςαν, δθλαδι, μζςω (α) τθσ εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ
και (β) τθσ εκπαίδευςθσ που αναπαράγει τα πολιτιςμικά ςτοιχεία, τισ αξίεσ και τουσ
κανόνεσ τθσ χϊρασ υποδοχισ, να αφομοιϊςουν τα διαφορετικά πολιτιςμικά ςτοιχεία
των μεταναςτϊν (Figueroa, 1995).
Ωςτόςο, θ πρακτικι αυτι του επιπολιτιςμοφ παρουςίαςε ςθμαντικζσ
αδυναμίεσ. Σι μετανάςτεσ και τα παιδιά τουσ παρουςίαηαν δυςκολία ςτο να
ενςτερνιςτοφν και να αφομοιϊςουν τα νζα πολιτιςμικά ςτοιχεία τθσ χϊρασ υποδοχισ,
κακϊσ θ κοινωνικοποίθςι τουσ ςυνζβαινε ταυτόχρονα ςε δφο διαφορετικά
περιβάλλοντα. Ψο πρϊτο περιβάλλον αποτελοφςε θ οικογζνεια και οι κοινότθτεσ –
ομάδεσ ςτισ οποίεσ διαβίωναν οι αλλοδαποί. Χε αυτό το περιβάλλον τα πολιτιςμικά
τουσ ςτοιχεία διατθροφνταν ςτο πλαίςιο των ομοεκνϊν τουσ. Ψο δεφτερο περιβάλλον
αποτελοφςε το περιβάλλον τθσ χϊρασ ςτθν οποία διζμεναν. Χε αυτι τθν περίπτωςθ θ
εςωτερίκευςθ των αξιϊν τουσ επιβάλλονταν ςταδιακά από τισ κυβερνιςεισ, κακϊσ θ
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αποδοχι τουσ από το νζο περιβάλλον είχε ωσ αφετθρία τθ μίμθςθ τθσ πολιτιςμικισ
ςυμπεριφοράσ τθσ χϊρασ υποδοχισ (Singh, 1993).
Ψο αφομοιωτικό μοντζλο κυριάρχθςε τθ δεκαετία του 1960. Χιμερα, το
μοντζλο αυτό κεωρείται ξεπεραςμζνο. Ωςτόςο, βρίςκει ακόμα υποςτθρικτζσ που
κεωροφν ότι είναι απαραίτθτθ θ αφομοίωςθ των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων των
μεταναςτϊν για τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτο νζο κοινωνικό περιβάλλον. Ξεντρικό ρόλο
ςτθν άποψθ αυτι ζχουν οι αντιλιψεισ για τθν ζννοια του ζκνουσ. Ζτςι, οι
εκνοκεντρικζσ αντιλιψεισ τείνουν να κεωροφν τθν φπαρξθ διαφορετικϊν
πολιτιςμικϊν και εκνοτικών ομάδων επικίνδυνθ ςε μια κοινωνία (Γεωργογιάννθσ,
1999).
2.2 Ξοντζλο τθσ Ενςωμάτωςθσ
Ψο μοντζλο τθσ ενςωμάτωςθσ αποτελεί μια διαφορετικι οπτικι για τθν ζνταξθ
των μεταναςτϊν και διαφζρει από το μοντζλο τθσ αφομοίωςθσ που ζχει ωσ ςτόχο τον
επιπολιτιςμό και τθ ςυμμόρφωςθ ςφμφωνα με τθν κυρίαρχθ κουλτοφρα.
Πε τον όρο «ενςωμάτωςθ» νοείται εκείνθ θ διαδικαςία κατά τθν οποία τα
διαφορετικά χαρακτθριςτικά των πολιτιςμικϊν
ομάδων προςαρμόηονται ι
μεταβάλλονται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να λειτουργοφν αρμονικά με το κυρίωσ
«ςϊμα» πεποικιςεων, αντιλιψεων και αξιϊν τθσ χϊρασ υποδοχισ . Άρα, ο ςκοπόσ
αυτοφ του μοντζλου επικεντρϊνεται ςτθν εναρμόνιςθ όλων των πολιτιςμικϊν ομάδων
και ςτθν αποφυγι ςυγκροφςεων (Πάρκου, 1996).
Βαςικι αρχι αυτισ τθσ οπτικισ αποτελεί θ άποψθ ότι οι αλλοδαποί ζχουν τθ
δικι τουσ κουλτοφρα και για αυτό είναι δφςκολο να αφομοιωκοφν απόλυτα όλα τα
χαρακτθριςτικά τουσ. Άλλωςτε, θ ςυνφπαρξθ των λαϊν αποτελεί μια διαρκι
αλλθλεπίδραςθ και επομζνωσ θ αφομοίωςθ είναι μια αντιανκρωπιςτικι και ουτοπικι
αντίλθψθ (Γεωργογιάννθσ, 1999).
Ζτςι, ο ςτόχοσ τθσ ενςωμάτωςθσ είναι θ διατιρθςθ εκείνων των πολιτιςμικϊν
ςτοιχείων των μεταναςτϊν που (α) δεν ςυγκρούονται ευκζωσ με τα ανάλογα τθσ
χϊρασ υποδοχισ και (β) επιτυγχάνουν να ειςαγάγουν τθν ευεργετικι καινοτομία για
τθ χώρα υποδοχισ. Χτθν πρϊτθ περίπτωςθ οι αξίεσ, οι ςυμπεριφορζσ και οι
παραδόςεισ των μεταναςτϊν διατθροφνται αμετάβλθτα ςτο κοινωνικό τουσ πλαίςιο.
Τμωσ, όταν προκφψει δίλθμμα μιασ επιλογισ που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν
κουλτοφρα τθσ χϊρασ υποδοχισ, τότε για να μθν προκλθκεί ςφγκρουςθ τα άτομα
υιοκετοφν τθ ςυμπεριφορά τθσ χϊρασ υποδοχισ (Singh, 1993).
Χτθ δεφτερθ περίπτωςθ, οι μετανάςτεσ μποροφν να ειςάγουν οριςμζνα δικά
τουσ πολιτιςμικά ςτοιχεία ςτθν χϊρα υποδοχισ, όταν αυτά είναι προσ το όφελόσ τθσ.
Πε αυτόν τον τρόπο προάγεται θ καινοτομία αλλά και αναγνωρίηεται θ αξία του
πολιτιςμοφ των αλλοδαπϊν, αποτρζποντασ ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ και πικανι
απόρριψι τουσ (Singh, 1993).
Τςον αφορά το πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ, το μοντζλο τθσ ενςωμάτωςθσ
αναγνωρίηει τθν πολιτιςμικι ιδιαιτερότθτα των μεταναςτϊν και τισ ανάγκεσ ζκφραςισ
τθσ. Για αυτό φροντίηει να παρζχει ίςεσ ευκαιρίεσ ςτα παιδιά των μεταναςτϊν,
διατθρϊντασ τόςο τθ δικι τουσ κουλτοφρα ενϊ φροντίηει παράλλθλα και τθν
εκπαίδευςι τουσ με πρόςκετθ διδαςκαλία. Ψο επικυμθτό αποτζλεςμα είναι θ
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γρθγορότερθ και ομαλότερθ προςαρμογι τουσ ςτο κοινωνικό ςφνολο (Allan & Hill,
1995).
2.3 Φο πολυπολιτιςμικό μοντζλο
Ψο πολυπολιτιςμικό μοντζλο αποτελεί τθν εναλλακτικι πρόταςθ ςτισ
προθγοφμενεσ οπτικζσ. Ψα μοντζλα τθσ αφομοίωςθσ και τθσ ενςωμάτωςθσ ζχουν ωσ
βαςικό προαπαιτοφμενο τθ διατιρθςθ του εκνικοφ πολιτιςμοφ τθσ χϊρασ υποδοχισ.
Χε μεγαλύτερο θ́ μικρότερο βακμό, αντιμετωπίηουν τθν ιςότιμθ ςυνφπαρξθ πολλϊν
πολιτιςμϊν ωσ απειλι για τθ ςτακερότθτα και τθν αναπαραγωγι μιασ κοινωνίασ
Αφετθρία τθσ ςυγκρότθςθσ του πολυπολιτιςμικοφ μοντζλου
είναι ο
πλουραλιςμόσ και θ αναγκαιότθτα τθσ ςυμμετοχισ
όλων των πολιτιςμϊν ςτθ
διαδικαςία μεταβολισ μιασ κοινωνίασ. Γίνεται πλζον αποδεκτό ότι με τα προθγοφμενα
μοντζλα όχι μόνο δεν επιλφονται τα προβλιματα των μεταναςτϊν και δεν
επιτυγχάνεται να ενταχκοφν δθμιουργικά ςτθν κοινωνία υποδοχισ, αλλά και θ
κοινωνία δεν ενςωματϊνει τθν καινοτομία και τα ευεργετικά ςτοιχεία των άλλων
πολιτιςμϊν, με αποτέλεςμα να αναπτύςςεται με χαμθλότερουσ ρυκμοφσ (Πάρκου,
1996).
Ζτςι, το πολυπολιτιςμικό μοντζλο όχι μόνο δεν παρεμποδίηει , αλλά ενκαρρφνει
τθ διατθ́ρθςθ των πολιτιςμικών παραδόςεων των εκνικϊν ομάδων. Ψο κράτοσ δεν έχει
τθν αποςτολθ́ τθσ διατθ́ρθςθσ και επιβολθ́σ του κυρίαρχου εκνικοφ πολιτιςμοφ, αλλά
είναι ουδζτερο και αποτελεί τον εγγυθτι τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, διατθρϊντασ
ίςεσ αποςτάςεισ προσ όλεσ τισ εκνικζσ ομάδεσ (Πάρκου, 1996).
Χτο επίπεδο τθσ εκπαίδευςθσ , θ πολυπολιτιςμικθ́ προςέγγιςθ εςτιάηει ςτθν
αναγκαιότθτα ειςαγωγισ τθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία μζςω τθσ διδαςκαλίασ
τόςο του εκνικοφ πολιτιςμοφ του μετανάςτθ όςο και των άλλων πολιτιςμϊν. Είναι
απαραίτθτο να διδαχκοφν και τα παιδιά των κυρίαρχων
πολιτιςμικϊν ομάδων τον
πολιτιςμό των μεταναςτϊν , ζτςι ϊςτε να κατανοις ουν καλφτερα τισ ιδιαιτερότθτζσ
τουσ. Πζςω αυτισ τθσ διαδικαςίασ κα αποφευχκοφν τα φαινόμενα
ρατςιςμοφ
(Cushner, 1998).
Ωςτόςο, και ςε αυτι τθν περίπτωςθ παρατθρείται διάςταςθ απόψεων ωσ προσ
τθ μορφθ́ που κα λαμβάνει θ εκπαίδευςθ. Σριςμζνεσ οπτικζσ υποςτθρίηουν ότι ςε ζνα
πολυπολιτιςμικό ςχολείο το πρόγραμμα κα πρζπει να δίδει
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ
διδαςκαλία των διαφορετικϊν εκνοτιτων, με ιςότιμουσ όρουσ. Άλλοι υποςτθρικτζσ
ςθμειϊνουν ότι με αυτι τθν πρακτικι ενιςχφεται θ πόλωςθ ανάμεςα ςτισ εκνικζσ
ομάδεσ, με ςυνέπεια να οδθγούνται ςε επικίνδυνουσ ανταγωνιςμοφσ (Πάρκου, 1996).
2.4 Φο αντιρατςιςτικό μοντζλο
Σ ρατςιςμόσ ζχει πολφμορφεσ διαςτάςεισ και είναι
ενςωματωμζνοσ ςε
ποικίλουσ κεςμοφσ, άτυπουσ και ε πίςθμουσ, που λειτουργούν ςυμπλθρωματικά ωσ
προσ το αποτέλεςμα που δεν είναι
άλλο από τον αποκλειςμό των μειονοτικϊν
ομάδων από τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι, προσ όφελοσ των κυρίαρχων ομάδων. Χτισ
ςφγχρονεσ δθμοκρατικζσ κοινωνίεσ, ο όροσ ρατςιςμόσ χρθςιμοποιείται ευρφτερα για
να περιγράψει όλων των τφπων τισ διακρίςεισ που βαςίηονται ςτθ φυλι , ςτο φύλο ,
ςτθν κοινωνικθ́ προέλευςθ , ςτο κρθ́ςκευμα , ςτα φυςιογνωμικά χαρακτθριςτικά , ςτο
οικονομικό επίπεδο (Ψςιάκαλοσ, 2000).
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Θ παραπάνω παραδοχι ςτάκθκε αφορμι για τθν ανάπτυξθ του αντιρατςιςτικοφ
μοντζλου ςτθν εκπαίδευςθ , που αναπτύχκθκε ωσ αντίκεςθ ςτο πολυπολιτιςμικό και
το αφομοιωτικό μοντέλο . Ψο αντιρατςιςτικό μοντζλο δεν αποτελεί μια ςυγκεκριμένθ
οπτικι που εςτιάηει ςτα προ βλιματα ζνταξθσ των μεταναςτϊν , αλλά αφορά ςε
ολόκλθρο το ςφςτθμα αξιϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν και κοινωνικϊν δομϊν που
παρεμποδίηουν τθν ενςωμάτωςθ των μειονοτικϊν ομάδων και τθν ιςότιμθ ζνταξι
τουσ ςτθν κοινωνία (Gillborn,1995).
Ζτςι, οι βαςικοί ςτόχοι του αντιρατςιςτικοφ μοντζλου διαμορφϊνονται ωσ εξισ
(Πάρκου, 1996) (α) ιςότθτα: τόςο ςτθ διαδικαςία τθσ εκπαίδευςθσ όςο και ςτθν
προςπάκεια μεταςχθματιςμοφ των ευρφτερων κοινωνικϊν δομϊν, που αναπαράγουν
τισ ρατςιςτικέσ διακρίςεισ. Αν δεν μεταβλθκούν οι κοινωνικέσ δομζσ που παράγουν το
ρατςιςμό, θ αντιρατςιςτικθ́ εκπαίδευςθ κα καταςτεί ανεπαρκθ́σ , (β) δικαιοςφνθ: το
κράτοσ οφείλει να είναι ο εγγυθτισ των ίςων
αποςτάςεων απζναντι ςε όλεσ τισ
εκνοτικζσ/μειονοτικζσ ομάδεσ και (γ) χειραφζτθςθ/απελευκζρωςθ: δθλαδι, θ
προςπάκεια απελευκζρωςθσ όλων από τα ρατςιςτικά ςτερεότυπα που διαιωνίηουν
τθν ανιςότθτα.
2.5 Φο διαπολιτιςμικό μοντζλο
Ψο διαπολιτιςμικό́ μοντέλο ςτθρίηεται ςτο βαςικό και αναφαίρετο δικαίωμα τθσ
πολιτιςμικισ ζκφραςθσ, ςτθν ελευκερία ζκφραςθσ , ςτθν ανεξικρθςκία και ςτο
δικαίωμα του ανκρϊπου να αυτοκακορίηεται . Θ διδαςκαλία του πολιτιςμού των
μεταναςτϊν ςτθ χϊρα υποδοχισ ζχει ακριβϊσ τθ βάςθ τθσ ςτο ςεβαςμό́ των άλλων
πολιτιςμϊν, αλλά και ςτθν αλτρουιςτικί κέςθ
ότι δεν υπάρχει κατϊτεροσ και
ανϊτεροσ πολιτιςμόσ, παρά μόνο διαφορετικοί πολιτιςμοί (Ξανακίδου-Υαπαγιάννθ,
1997).
Ψο διαπολιτιςμικό μοντζλο ςτθρίηεται ςτθν παραπάνω κεωρθτικι και ιδεολογικι
βάςθ, ςθμειϊνοντασ παράλλθλα πωσ δεν είναι
αναγκαία μόνο θ ιςότιμθ
αντιμετϊπιςθ των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν, αλλά και θ φπαρξθ εκείνων των διαφλων
επικοινωνίασ, ϊςτε να είναι εφικτό να ςυνυπάρξουν αρμονικά και δθμιουργικά
διαφορετικοί πολιτιςμοί. Χυνεπϊσ, θ διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ κατανοείται ωσ αρχι
και ςτόχοσ ταυτόχρονα (Γκόβαρθσ, 2001).
Υιο ςυγκεκριμζνα , ο Δαμανάκθσ (1998) υπογραμμίηει ότι το διαπολιτιςμικό
μοντζλο βαςίηεται ςτισ παρακάτω κεωρθτικζσ αρχζσ:
(α) ςτθν αρχθ́ τθσ ιςοτιμίασ των πολιτιςμϊν: Θ αρχθ́ αυτθ́ υιοκετεί τθ ςτάςθ τθσ
αξιολογικισ ουδετερότθτασ, ςε ό ,τι αφορά τθν ιεράρχθςθ των διαφόρων πολιτιςμϊν,
ςφμφωνα με τθν οποία όλοι οι πολιτιςμοί είναι εξίςου ςθμαντικοί για τουσ φορείσ
τουσ και δέχεται τθν ιςότιμθ αντιμετϊπιςι τουσ,
(β) ςτθν αρχθ́ τθσ ιςοτιμίασ του μορφωτικού κεφαλαίου : Πζχρι τθ δεκαετία του
1980, θ εκπαιδευτικθ́ πολιτικθ́ των ευρωπαϊκών χωρϊν, κεωροφςε ότι το μορφωτικό
κεφάλαιο των παιδιϊν των μεταναςτϊν ιταν ελλειμματικό και γι’ αυτό τα διάφορα
μζτρα που υιοκετοφςαν ιταν κατά βάςθ αντιςτακμιςτικά και αφοροφςαν κυρίωσ τα
παιδιά των μεταναςτϊν και όχι τουσ μακθτζσ που προζρχονταν
από τθν κυρίαρχθ
πολιτιςμικι ομάδα. Χτθ δεκαετία του 1980, το μορφωτικό κεφ άλαιο των αλλοδαπϊν
ζπαψε να κεωρείται ελλειμματικό, αλλά διαφορετικό και τα μζλθ τθσ πλειονότθτασ κα
ζπρεπε να κάνουν αποδεκτι αυτι τθ διαφορετικότθτα,
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(γ) ςτθν αρχθ́ των ίςων
ευκαιριϊν: Θ αναγνώριςθ από το ςχολείο του
κοινωνικοπολιτιςμικοφ και μορφωτικοφ κεφαλαίου των αλλοδαπϊν μακθτϊν, είναι
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ομαλι ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ.
Επιπλζον, το Ευρωπαΐκό Χυμβοφλιο (Council of Europe 1986: 36) τονίηει ότι το
διαπολιτιςμικό μοντζλο εκπαίδευςθσ αποτελεί ςθμαντικό λίκο για τθν ειρθνικι
ςυνφπαρξθ των λαϊν. Αναλυτικότερα, (α) αποτελεί βαςικι αρχι και ςτόχο που διζπει
κάκε ςχολικι δραςτθριότθτα , (β) ςθμείο αναφοράσ είναι θ άμεςθ εμπειρία των
παιδιϊν ςτισ κοινωνίεσ υποδοχισ, (γ) διευρφνει τουσ υφιςτάμενουσ εκπαιδευτικοφσ
ςτόχουσ του ςχολείου, (δ) αποτελεί τθ βάςθ για τθν αμοιβαία επίδραςθ διαφορετικϊν
πολιτιςμϊν των χωρϊν καταγωγισ και υποδοχισ, (ε) δθμιουργεί τθν υποδομι για τθν
ανάπτυξθ νζου τφπου πολυπολιτιςμικότθτασ ςτισ χώρεσ υποδοχι, (ςτ) μεταςχθματίηει
τθν εκνοκεντρικθ́ βάςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ χώρεσ υποδοχισ, (η) δθμιουργεί μια νζα
οπτικι ςτον τρόπο που βιϊνεται θ εκπαίδευςθ και ο πολιτιςμόσ, (θ) αποτελεί μζςο για
τθν αξιολόγθςθ των ευκαιριώ ν ςτθ ηωθ́ και μια νέα προςαρμογι ςτθν ζννοια τθσ
οικονομικισ και κοινωνικισ ζνταξθσ.
Τλα τα παραπάνω οδθγοφν ςτθ διαπίςτωςθ τθσ ςθμαςίασ και τθσ
αναγκαιότθτασ τισ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ ςτισ μζρεσ μασ, αλλά και ςτθν
προςπάκεια που πρζπει να καταβάλλουν όλοι οι εκπαιδευτικοί για τθ διάςταςι τθσ
ςε όλουσ τουσ τομείσ του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ Χπουδϊν.

3. Σαρουςίαςθ ενόσ περιςτατικοφ διάκριςθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον
Χε ζνα τμιμα τθσ ζκτθσ τάξθσ Δθμοτικοφ Χχολείου μιασ υποβακμιςμζνθσ
περιοχισ του κζντρου τθσ Κεςςαλονίκθσ κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ
ξεκίνθςαν να παρακολουκοφν μακιματα δφο αγόρια, πρόςφυγεσ, ςυριακισ
καταγωγισ κακϊσ ςτο ςχολείο λειτοφργθςε ςφμφωνα με εντολι του Ωπουργείου
Υαιδείασ ΔΩΕΥ. Σι μακθτζσ ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα είναι κυρίωσ παιδιά Ελλινων τθσ
εργατικισ τάξθσ κακϊσ και πζντε παιδιά αλβανικισ καταγωγισ που γεννικθκαν και
μεγαλϊνουν ςτθν Ελλάδα. Σι παρζεσ των παιδιϊν ζχουν διαμορφωκεί ιδθ από τισ
προθγοφμενεσ χρονιζσ και ςε γενικζσ γραμμζσ οι Ζλλθνεσ κάνουν μεταξφ τουσ παρζα
όπωσ και οι Αλβανοί αντίςτοιχα. Σι ςχζςεισ των δφο ομάδων είναι τυπικζσ με
περιςταςιακζσ προςτριβζσ μεταξφ τουσ.
Πόλισ οι μακθτζσ ζμακαν τθν εκνικότθτα των νζων ςυμμακθτϊν τουσ υπιρξε
αντίδραςθ από τθν ομάδα των μακθτϊν αλβανικισ καταγωγισ. Απομακρφνκθκαν από
τα κρανία κοντά τουσ και άρχιςαν να τουσ φωνάηουν τρομοκράτεσ. Σ εκπαιδευτικόσ
που ιταν παρϊν τουσ ηιτθςε να θρεμιςουν.

4. Βακφτερθ ανάλυςθ των αιτιϊν τθσ διάκριςθσ
Σι μακθτζσ αλβανικισ καταγωγισ και οι γονείσ των Ελλινων και Αλβανϊν
μακθτϊν αντζδραςαν ςτθν ζλευςθ των μακθτϊν από τθ Χυρία προβαίνοντασ ςτθ
χριςθ ςτερεοτφπων. Ψα ςτερεότυπα είναι προκαταςκευαςμζνα ςχιματα αντίλθψθσ –
ςκζψθσ (διανοθτικζσ εικόνεσ – ιδζεσ), που παρεμβάλλονται ςτθν πραγματικότθτα και
τθν αντίλθψθ που πάμε να ςχθματίςουμε γι` αυτι τθν πραγματικότθτα, προκαλϊντασ
απλοποιιςεισ και γενικεφςεισ που τθ διαςτρεβλϊνουν. Ξατ’ αυτόν τον τρόπο
απζδωςαν τθν ιδιότθτα του τρομοκράτθ και του ‘βρωμιάρθ’ ςτουσ Χφρουσ μακθτζσ
(Δραγϊνα, Χκοφρτου & Φραγκουδάκθ, 2001). Χτθριηόμενοι ςτο ςτερεότυπο, οι
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πρόςφυγεσ είναι τρομοκράτεσ ι είναι βρϊμικοι οδθγικθκαν ςτθν προκατάλθψθ.
Υροκατάλθψθ είναι θ αρνθτικι, δυςμενισ προδιάκεςθ και ςτάςθ απζναντι ςε
πρόςωπα ι ςε ομάδεσ, θ οποία εκπθγάηει από ςτερεότυπεσ πεποικιςεισ και όχι από
τθν εξακρίβωςθ των πραγματικϊν χαρακτθριςτικϊν και διαμορφϊνεται εκ των
προτζρων από εξωτερικό επθρεαςμό και χωρίσ ενδελεχι εξζταςθ των πραγμάτων
(Δραγϊνα, Χκοφρτου & Φραγκουδάκθ, 2001).
Σι ςυμμακθτζσ απομακρφνονται από κοντά τουσ κακϊσ φοβοφνται για τθν
αςφάλεια τουσ και οι γονείσ ηθτοφν τθν απομάκρυνςθ τουσ από το ςχολείο γιατί
αποτελοφν απειλι για τθν υγεία των παιδιϊν.
Χτα ςτερεότυπα αυτά οι Αλβανοί μακθτζσ οδθγικθκαν από τθ διεργαςία τθσ
κατθγοριοποίθςθσ με βάςθ τθν εκνικότθτα. Ξακϊσ θ εκνικότθτα ιδθ
χρθςιμοποιικθκε ςτισ ςχζςεισ με τουσ Ζλλθνεσ ςυμμακθτζσ τουσ προκειμζνου να
καταταγοφν ςε ομάδεσ και να ορίςουν τθν ταυτότθτα τουσ με βάςθ αυτι, οι Αλβανοί
μακθτζσ κεωροφν ότι θ ςυγκεκριμζνθ κατθγοριοποίθςθ ζχει μεγάλθ ςθμαςία γι’
αυτοφσ. Αντίςτοιχα θ κατθγοριοποίθςθ που προβαίνουν οι γονείσ τονίηει τισ διαφορζσ
μεταξφ των κατθγοριϊν Ζλλθνεσ και πρόςφυγεσ όπου οι Ζλλθνεσ ηουν ςε ςπίτια και
είναι κακαροί και οι πρόςφυγεσ ηουν ςε κζντρα φιλοξενίασ (hotspot) με κακζσ
ςυνκικεσ υγιεινισ. Ψονίηουν ζτςι τισ ομοιότθτεσ μζςα ςτθ δικι τουσ ομάδα κακϊσ και
τισ διαφορζσ από τθν άλλθ ομάδα. Σι Αλβανοί μακθτζσ και οι Ζλλθνεσ γονείσ
χρθςιμοποιοφν ςτερεότυπα, ςφμφωνα με τθ κεωρία τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ.
Χφμφωνα με τθ κεωρία τθσ «κοινωνικισ ταυτότθτασ», κάκε άτομο που ηει ςτα πλαίςια
ενόσ οργανωμζνου κοινωνικοφ ςυνόλου τείνει να τοποκετεί τον εαυτό του ςε ζνα
πλικοσ κοινωνικϊν κατθγοριϊν-ομάδων. Ψο γεγονόσ αυτό ζχει ωσ άμεςθ ςυνζπεια
τον -ςε μεγάλο βακμό- προςδιοριςμό τθσ εικόνασ του εαυτοφ μζςα από τθν ιδιότθτα
του μζλουσ αυτϊν των ομάδων. Σι προαναφερκείςεσ ομάδεσ νιϊκουν να απειλείται θ
κοινωνικι τουσ ταυτότθτα (Tajfel, 1981,οπ.αναφ.ςτο Δραγϊνα κ. ςυν., 2001).
Επομζνωσ προκειμζνου να διατθριςουν ι να αποκτιςουν κετικι κοινωνικι
ταυτότθτα υποτιμοφν τθν κοινωνικι ομάδα των προςφφγων (ζξω-ομάδα) και
ενιςχφουν τθ δικι τουσ ομάδα (ζςω-ομάδα) (Δραγϊνα κ. ςυν., 2001).
Θ διαρκισ ςφγκριςθ με άλλεσ ομάδεσ ςκοπεφει ςτθν εδραίωςθ τθσ ταυτότθτασ
μιασ ομάδασ και αυτό είναι εφικτό μζςα από τθν αναηιτθςθ των διαφορϊν ανάμεςα
τουσ (Tajfel, 1972 οπ. αναφ. ςτο Φραγκουδάκθ & Δραγϊνα, 1997). Τταν αυτι θ
ςφγκριςθ ζγινε με τθν ομάδα των Ελλινων είχε αρνθτικά αποτελζςματα για τθν
ομάδα των Αλβανϊν. Για να ενιςχφςουν το κφροσ τθσ ζςω-ομάδασ τουσ, και
δεδομζνου ότι θ μετακίνθςθ ςτθν ζξω-ομάδα των Ελλινων δεν είναι δυνατι
(διαφορετικι εκνικότθτα) προςζφυγαν ςτθ ςτρατθγικι τθσ κοινωνικισ
δθμιουργικότθτασ επιλζγοντασ να ςυγκρικοφν με μια ομάδα χαμθλότερου κφρουσ
από τθ δικι τουσ (Δραγϊνα κ. ςυν., 2001).
Ανάλογα οι γονείσ προκειμζνου να ενιςχφςουν το κφροσ τθσ ζςω-ομάδασ τουσ
(μζλθ τθσ εργατικισ τάξθσ) επιλζγουν μια άλλθ ζξω-ομάδα, χαμθλότερου κφρουσ, για
να ςυγκρικοφν και μια διάςταςθ (κατοικία, κακαριότθτα), που κα τουσ οδθγιςει να
εξαςφαλίςουν κετικι κοινωνικι ταυτότθτα (Δραγϊνα κ. ςυν., 2001). Δεν προςζφυγαν
ςτον κοινωνικό ανταγωνιςμό κακϊσ κεωροφν το χαμθλό κφροσ τθσ ομάδασ τουσ
νόμιμο και ςτακερό, επομζνωσ θ ςφγκριςθ με τθν υποδεζςτερθ ζξω-ομάδα των
προςφφγων κα εξυψϊςει τθν κοινωνικι τουσ ταυτότθτα (Βοςνιάδου, 1999).
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Θ αντίδραςθ των μακθτϊν και των γονζων προσ τουσ Χφριουσ μακθτζσ
οφείλεται και ςτθ φορτιςμζνθ ατμόςφαιρα που επικρατεί τθ δεδομζνθ χρονικι
ςτιγμι ςτθν Ελλάδα. Ψα Π.Π.Ε βομβαρδίηουν το κοινό με ειδιςεισ για τθν άκλια
κατάςταςθ διαβίωςθσ των προςφφγων. Χυνεχείσ είναι οι αναφορζσ για τρομοκρατικά
χτυπιματα ςε χϊρεσ του δυτικοφ κόςμου όπου εμπλζκονται ςε αυτά πρόςφυγεσ.
Χφμφωνα με τθν ψυχολογία του λόγου «θ ταυτότθτα καταςκευάηεται μζςα από τον
λόγο» (Δραγϊνα κ. ςυν., 2001), αφοφ οι άνκρωποι υιοκετοφν τισ ειδιςεισ και τισ
αφθγιςεισ ωσ προςωπικζσ τουσ κζςεισ. Ψα ςτερεότυπα που εκφράηουν τα υποκείμενα
ςτθν παραπάνω αφιγθςθ δεν είναι αποτζλεςμα λανκαςμζνων λογιςμϊν,
απλοποιιςεων ι προκαταλιψεων αλλά καταςκευάηονται κοινωνικά και εκφράηουν
κεςμικό ι ατομικό ςυμφζρον (Δραγϊνα κ. ςυν., 2001).
Θ αντίδραςθ του εκπαιδευτικοφ ςτθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν, επιβολι τθσ
πεικαρχίασ με απειλζσ για παραπομπι ςτο γραφείο του διευκυντι, μπορεί να
ερμθνευκεί από τουσ Αλβανοφσ μακθτζσ ωσ μια προςπάκεια τθσ κυρίαρχθσ ζξωομάδασ των Ελλινων να υποτιμιςει τθν ζςω-ομάδα τουσ. Επιπλζον με αυτι του τθν
αντίδραςθ δυναμιτίηει παραπάνω τθν ατμόςφαιρα και διογκϊνει το πρόβλθμα τθσ
διάκριςθσ.

5. Υυμπεράςματα
Θ απόκτθςθ κετικισ κοινωνικισ ταυτότθτασ ςυνεπάγεται τθ βελτίωςθ του
κφρουσ τθσ ομάδασ και τθν αφξθςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ των μελϊν τθσ ζχοντασ όμωσ
αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τόςο για τθν ίδια τθν ομάδα όςο και για τθν υποτιμθμζνθ ομάδα.
Θ υποτιμθμζνθ ομάδα μπορεί να εςωτερικεφςει τθν υποτίμθςθ και μοιρολατρικά να
αποδεχτεί τθ κζςθ τθσ χωρίσ καμιά προςπάκεια για δράςθ ϊςτε να τθ βελτιϊςει
(Δραγϊνα κ. ςυν., 2001). Θ κυρίαρχθ ομάδα απορροφθμζνθ από τθν προκατάλθψθ
προσ τθν υποτιμθμζνθ ομάδα ωσ φορζα των προβλθμάτων τθσ παραβλζπει τισ
πραγματικζσ αιτίεσ αυτϊν (Simpson & Yinger, 1985, οπ. αναφ. ςτο Δραγϊνα κ. ςυν.,
2001).
Θ εκπαιδευτικι κοινότθτα είναι απαραίτθτο να γνωρίηει τισ κεωρίεσ τθσ
κοινωνικισ ταυτότθτασ και τθσ ψυχολογίασ του λόγου προκειμζνου να ερμθνεφςει και
να απαλείψει τα φαινόμενα διάκριςθσ μζςα ςτο ςχολείο και να προετοιμάςει τουσ
αυριανοφσ ενιλικεσ απαλλαγμζνουσ από προκαταλιψεισ που οδθγοφν ςε διχαςμό
τθσ κοινωνίασ.
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Iδεολογία και Υχολικόσ Σολιτιςμόσ: Θ περίπτωςθ τθσ
ςχολικισ ηωισ ςτο δθμοτικό ςχολείο κατά τθν επταετι
δικτατορία 1967-1974
πακαράκθ Π. Ανδρονίκθ, Phd, Med

Περίλθψθ
Με αφετθρία κεωρθτικζσ παραδοχζσ, που ςυηθτοφν τον ιδεολογικό ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ, κα διερευνιςουμε τθν προβολι τθσ ιδεολογίασ τθσ 21θσ Απριλίου 1967 ςτισ
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ που ςυγκακόριςαν τον Σχολικό Ρολιτιςμό ςτθν πρωτοβάκμια
εκπαίδευςθ.
Ρϊσ διαμορφϊνεται λοιπόν θ ςχολικι ηωι, όταν οι κεςμικζσ ρυκμίςεισ τθσ δικτατορικισ κυβζρνθςθσ «ςυναντοφν» τθ ςχολικι κουλτοφρα και τα εκπαιδευτικά ικθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ περιόδου;
Υπό το πρίςμα αυτό, επιχειρείται με τθ ςυνεκτίμθςθ γραπτϊν πολιτιςμικϊν τεκμθρίων και προφορικϊν μαρτυριϊν, θ διερεφνθςθ των εγγραφϊν τθσ ιδεολογίασ του απριλιανοφ κακεςτϊτοσ τόςο ςτισ εντελλόμενεσ αρχζσ οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ ηω-ισ
κακϊσ και ςτισ επιβαλλόμενεσ μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ και πρακτικζσ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ςε τομείσ του εςωςχολικοφ και εξωςχολικοφ περιβάλλοντοσ.
Θ ςυηιτθςθ των ρθτϊν και άρρθτων ιδεολογικϊν παρεμβολϊν κατά τθν υπό μελζτθ
περίοδο ςτο πλαίςιο μετάδοςθσ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, όπωσ εγγράφονται ςτισ
κεςμικζσ ρυκμίςεισ και υποςταςιοποιοφνται με τισ τελετουργίεσ κανονάρχθςθσ των
ςυμμετεχόντων ςτθ ςχολικι ηωι, πιςτεφουμε ότι πρωτίςτωσ κα αναδείξει Ρρακτικζσ
διαπαιδαγϊγθςθσ/ «πεικάρχθςθσ» του κοινωνικοφ /παιδαγωγικοφ υποκειμζνου κατά
τθν ςυγκρότθςθ τθσ πολιτιςμικισ του ταυτότθτασ, αποτυπϊνοντασ κρίςιμα «ςυμβάντα» ιδεολογικισ «χριςθσ» του Σχολικοφ Ρολιτιςμοφ.
Νζξεισ- Μλειδιά: Ωλικότθτα ιδεολογίασ- Υρακτικζσ πεικάρχθςθσ υποκειμζνουΧχολικόσ πολιτιςμόσ- Χχολικι ηωι

1. Υκοπόσ και προβλθματικι τθσ μελζτθσ
Πε αφετθρία τισ παραδοχζσ α) μαρξιςτικϊν ρευμάτων και κυρίωσ του Ο.
Αλτουςζρ, για τθν ιδεολογία, τθν «υλικότθτά» τθσ και τισ ιδεολογικζσ λειτουργίεσ τθσ
εκπαίδευςθσ,28 β) του B. Bernstein για τισ ςυνκικεσ κοινωνικοπολιτιςμικισ αναπα28 28

Είναι γνωςτό ότι ο Ο. Aλτουςζρ διατυπϊνοντασ τθν αξιωματικι κζςθ: “H ιδεολογία ζχει υλικι
υπόςταςθ” και κεωρϊντασ ότι θ “φλθ νοείται με πολλοφσ τρόπουσ”, εντοπίηει τθν υλικι φπαρξθ τθσ
ιδεολογίασ ςτουσ ιδεολογικοφσ μθχανιςμοφσ του κράτουσ (I.M.K) και πιο ςυγκεκριμζνα ςτισ πρακτικζσ
που επιβάλλουν ςτα άτομα. Χτθν αλτουςεριανι ςκζψθ το υποκείμενο και ο χαρακτιρασ τθσ ιδεολογίασ
(κρθςκευτικι, εκπαιδευτικι, πολιτικι), διαμεςολαβοφνται από το ςυγκεκριμζνο τυπικο-λειτουργικό
ςτοιχείο, που επιβάλλει θ λειτουργία των ιδεολογικϊν μθχανιςμϊν (εκκλθςιαςτικι λειτουργία, ςχολικι
μζρα, πολιτικι ςυγκζντρωςθ). Oι πρακτικζσ αυτζσ ρυκμίηουν τθ ςυμπεριφορά του υποκειμζνου, αφοφ
αυτό “οφείλει να μεταγράφει τισ ιδζεσ του ςτισ πράξεισ τθσ υλικισ πρακτικισ του”. H ενςωμάτωςθ των
ιδεϊν του ατόμου ςτθ δράςθ του, ςυμβάλλει ςτθ “μετατροπι”/ “ςυγκρότθςι του” ςε υποκείμενο (βλ.
Aλτουςζρ, Ο. 1976, 102-106).
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ραγωγισ29 και γ) τθσ μεταςτρουκτουραλιςτικισ οπτικισ του M. Foucault για τθ διαπλοκι πεικαρχίασ και γνϊςθσ ςτο ςχολείο,30 κα ςυηθτιςουμε τθν προβολι τθσ
ιδεολογίασ τθσ 21θσ Απριλίου 1967 ςτισ εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ που κυριάρχθςαν
ςτθ ςχολικι ηωι, νοθματοδϊντασ τον Χχολικό Υολιτιςμό31 ςτο πρωτοβάκμιο ςχολείο
τθσ περιόδου.
Είναι γνωςτό ότι ο Ρολιτιςμόσ, ωσ πλζγμα άυλων και υλικϊν ςτοιχείων μιασ
κοινωνίασ, διαςυνδζεται άμεςα ι ζμμεςα με τθν αιςκθτικι τθσ κακθμερινότθτασ.
Χυνακόλουκα, ο Χχολικόσ Υολιτιςμόσ, ωσ ςφνολο ιςτορικά παραδεδομζνων προτφπων νοιματοσ, που εμπεριζχουν νόρμεσ, κανόνεσ αξίεσ, πεποικιςεισ, τελετουργίεσ, ςχολικά ικθ, παραδόςεισ, αποτυπϊνει τθν κοινωνικο-ιδεολογικά προςδιοριςμζνθ γνωςιοπαραγωγικι διαδικαςία και ςυνακόλουκα τθν εκπαιδεφουςα κουλτοφρα κάκε περιόδου. Επομζνωσ θ ςχολικι ηωι, αποτυπϊνοντασ πολιτιςμικά προτάγματα, προςεγγίηεται ωσ δυναμικό πεδίο με πολυεπίπεδεσ αφετθρίεσ ωσ προσ το
περιεχόμενό τθσ και ςθμαντικζσ επιδράςεισ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ πολιτιςμικισ
ταυτότθτασ και τθσ υποκειμενικότθτασ του εκπαιδευόμενου ατόμου.
Υϊσ διαμορφϊνεται, λοιπόν, ςτο πρωτοβάκμιο ςχολείο, όταν οι κεςμικζσ
ρυκμίςεισ τθσ δικτατορικισ κυβζρνθςθσ «ςυναντοφν» τθ ςχολικι κουλτοφρα τθσ
ςυγκεκριμζνθσ περιόδου αλλά και τθν αντίδραςθ των πρωταγωνιςτϊν τθσ ςχολικισ
ηωισ (δαςκάλων, ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ);
Ωλοποιείται ςτθ ςχολικι ηωι ό, τι κεςμικά εντζλλεται;
Χτθν παροφςα εργαςία, θ οποία εδράηεται ςε προγενζςτερεσ μελζτεσ μασ, για
τον ιδεολογικό ρόλο τθσ εκπ/ςθσ, κατά τθ μεταξικι και απριλιανι δικτατορία
29

Αναφερόμαςτε ςτθ «κεωρία των κωδίκων» του Bernstein και ειδικότερα ςτθ αντίλθψθ των «κωδίκων» ωσ πολιτιςμικά προςδιοριςμζνων μθχανιςμϊν τοποκζτθςθσ και ςτισ ςυναφείσ κατθγοριοποιιςεισ τουσ, ωσ μορφϊν δόμθςθσ και μετάδοςθσ εκπαιδευτικισ γνϊςθσ με ανάλογεσ επιπτϊςεισ ςτθ
ςυγκρότθςθ μορφϊν ςυνείδθςθσ, ςυμβατϊν με τισ αξιϊςεισ (κατανομι εξουςίασ, αρχζσ ελζγχου) των
ταξικϊν ςχζςεων. Χτθν μελζτθ μασ με τθ χριςθ τθσ ζννοιασ, αναφερόμαςτε ςτθ γνωςιοπαραγωγικι
λειτουργία του ςχολείου, τθν οποία αντιλαμβανόμαςτε ωσ επιλογι, ςυγκρότθςθ και μετάδοςθ τθσ
ςχολικισ γνϊςθσ και ωσ εκ τοφτου ωσ ςυνιςταμζνθ περιεχομζνου ςχολικισ γνϊςθσ και «πρακτικϊν»
μετάδοςισ τουσ. Αναλυτικότερα βλ. Bernstein, B. 1991, 161-167.
30
Θ εννοιοδότθςθ τθσ πεικαρχίασ από το Foucault, αντλϊντασ από τθ ςκζψθ του Durkheim, κακορίηει
τθν κακυπόταξθ/αντικειμενοποίθςθ των υποκειμζνων ςτισ ςχζςεισ εξουςίασ. Ωσ μορφι ςυνείδθςθσ,
ιδιαίτερα ςτθ ςχολικι τθσ εκδοχι (ςχολικι πεικαρχία), ςυγκροτείται από τθ βιωμζνθ και ςτθ ςυνζχεια,
εςωτερικευμζνθ, μζςω τθσ ςυνικειασ, εμπειρία υπακοισ, ρυκμιςμζνθσ πράξθσ και ςυμπεριφοράσ κατά
τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ψο ςφνολο των ρυκμιςτικϊν κανόνων που κάκε πεικαρχικό corpus
εμπεριζχει, ςυνιςτά ζνα ιςτορικά και ςυγχρονικά διακριτό ςχολικό ςφμπλεγμα γνϊςθσ-πεικαρχίασ, που
ενοποιεί τθ δράςθ του ςχολείου. Αναλυτικότερα βλ. Χολομϊν, Λ.1994, 116-118.
31
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν παροφςα εργαςία, ο όροσ « Χχολικόσ Υολιτιςμόσ» χρθςιμοποιείται με
τθν ζννοια τθσ «Χχολικισ Ξουλτοφρασ», όπωσ αυτι εγγράφεται ςε πτυχζσ τθσ γνωςιοπαραγωγικισ
διαδικαςίασ και τθσ ςχολικισ ηωισ. Ενδεικτικά, για τθ ςυηιτθςθ που αφορά ςτθν εννοιολογικι
διαςάφθςθ του όρου, βλ. Υλεξουςάκθ, Ε. (2007). Κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ.
Ρολιτιςμόσ και Σχολείο. Ακινα: ΩΥΕΥΚ- Υανεπιςτιμιο Ακθνϊν, όπωσ ανακτικθκε 2 Λουνίου 2019 από:
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3229/935.pdf, και επίςθσ Ξρζμου, Ε. (2011). Τα επικοινωνιακά μζςα και ο ςχολικόσ πολιτιςμόσ ωσ κεμζλια που διαμορφϊνουν τον πολιτικό κεςμό τθσ
Ραιδείασ ςτθν Ελλάδα. (Αδθμοςίευτθ διδακτορικι Διατριβι). Υανεπιςτιμιο Αιγαίου. Ψμιμα Ξοινωνιολογίασ. Χχολι Ξοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Φόδοσ. Ωπό το πρίςμα αυτό, κεωροφμε ότι « θ ςχολικι ηωι»
κακορίηει αλλά και κακορίηεται από τον Χχολικό Υολιτιςμό και τα κυρίαρχα εκπαιδευτικά ικθ.
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(Υαπαδάκθσ & Χπακαράκθ, 2004, Χπακαράκθ, 2001, 2010) επιχειρείται ςυνκετικι διερεφνθςθ, τόςο ςε επίπεδο εκπαιδευτικισ πολιτικισ όςο και ςχολικισ πράξθσ, τθσ
ιδεολογίασ του απριλιανοφ κακεςτϊτοσ ςτισ αρχζσ και ςτθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ
ηωισ και ςυνακόλουκα ςτισ κεςμικά επιβαλλόμενεσ μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ και
πρακτικζσ, ςε τομείσ του εςωςχολικοφ και εξωςχολικοφ περιβάλλοντοσ, που αφοροφν: α) ςτθ διεξαγωγι ςχολικϊν και εξωςχολικϊν εκδθλϊςεων, όπωσ: διαφωτιςτικζσ ςυγκεντρϊςεισ, ςχολικζσ εορτζσ ( π.χ εορταςμόσ τθσ εκνικισ επετείου τθσ 21θσ
Απριλίου 1967, εορταςμόσ επετείων αντικομμουνιςτικοφ περιεχομζνου κλπ),
κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ δθμοτικοφ ςχολείου, β) ςτισ διαςτάςεισ τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμοτικοφ ςχολείου, όπωσ: λειτουργία ςχολικισ βιβλιοκικθσ, εκιμοτυπικζσ εκδθλϊςεισ (τελετζσ ζναρξθσ ςχολικισ μζρασ, χριςθ εμβλθμάτων ςτθν τάξθ κλπ).
Θ παροφςα μελζτθ, βαςίηεται ςτθ ςυνεκτίμθςθ γραπτϊν πολιτιςμικϊν τεκμθρίων/ πρωτογενϊν πθγϊν τθσ περιόδου (εκπαιδευτικι νομοκεςία, κείμενα ςτελεχϊν
εκπαίδευςθσ, εκπαιδευτικά περιοδικά, ςχολικζσ εγκφκλιοι, αρχεία ςχολείων, ατομικοί υπθρεςιακοί φάκελοι εκπαιδευτικϊν, κ.λπ) και «ζμμεςων» πθγϊν προφορικισ
ιςτορίασ (προςωπικζσ μαρτυρίεσ δαςκάλων, ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ), προκειμζνου
να αναδειχκοφν τα κυρίαρχα χαρακτθριςτικά τθσ ςχολικισ ηωισ και ςυνακόλουκα θ
εκπαιδεφουςα κουλτοφρα, ςτο πρωτοβάκμιο ςχολείο τθσ επταετοφσ δικτατορίασ.
Θ ςυηιτθςθ των ρθτϊν και άρρθτων ιδεολογικϊν παρεμβολϊν κατά τθν υπό
μελζτθ περίοδο, ςτο πλαίςιο μετάδοςθσ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ, όπωσ εγγράφονται ςτισ
κεςμικζσ ρυκμίςεισ και υποςταςιοποιοφνται με τισ τελετουργίεσ κανονάρχθςθσ των
ςυμμετεχόντων ςτθ ςχολικι ηωι, πιςτεφουμε ότι ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ Υρακτικϊν
διαπαιδαγϊγθςθσ/ «πεικάρχθςθσ» του κοινωνικοφ /παιδαγωγικοφ υπο-κειμζνου
κατά τθν ςυγκρότθςθ τθσ πολιτιςμικισ του ταυτότθτασ, αποτυπϊνοντασ κρίςιμα
«ςυμβάντα» ιδεολογικισ «χριςθσ» τθσ ςχζςθσ πολιτιςμοφ και εκπαίδευςθσ.

2. Θ/Ρι ιδεολογία (εσ) τθσ 21θσ Απριλίου 1967
Φορείσ και ςτελζχθ τθσ Δικτατορίασ, με διαφορετικό πολιτικό παρελκόν, πολλαπλζσ ςκοπιμότθτεσ και διαφορετικά αξιολογικά ςυςτιματα, διατυπϊνουν αντιφατικζσ απόψεισ, φαςιςτοειδοφσ, μζχρι και ςοςιαλιςτικοφ χαρακτιρα. Ωπό ο πρίςμα
αυτό, γίνεται λόγοσ για “ψευδοϊδεολογίεσ” που ςυναρμολογικθκαν βιαςτικά (Glogg,
R., ό.π., 81, 103· Iςτορία Eλλθνικοφ Ζκνουσ, ό.π., 286· Mελετόπουλοσ, M., ό.π., 450·
Υαπαδθμθτρίου, Δ., ό.π., 164, Χπακαράκθ, 2010).
Ψα μεγαλεπίβολα αναγεννθτικά οράματα του ςτρατιωτικοφ κακεςτϊτοσ για μια
Ρζα Πεγάλθ Ελλάδα Ελλινων Χριςτιανϊν προπαγανδίηονται ςυςτθματικά ςε επίπεδο
τόςο εικόνασ όςο και λόγου, με τρόπουσ μάλιςτα που κακιςτοφν αναγκαία τθ γλωςςικι κάκαρςθ μετά από τθ λιξθ τθσ ιδεολογικισ κεομθνίασ που προκάλεςε το κακεςτϊσ. Πυκικά ςφμβολα (αναγεννϊμενοσ Φοίνικασ) και πρόςωπα, ζνδοξεσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ (επανάςταςθ 1821, Βυηάντιο κ.λπ.), επιτεφγματα άλλων εποχϊν, ςυνειρμικζσ ταυτίςεισ (Ελλάσ Ανζςτθ), αυκαίρετεσ εξομοιϊςεισ κεςμικοφ και ιδεο-λογικοφ
περιεχομζνου, παραπειςτικζσ ςυηεφξεισ ( Ζκνοσ- Επανάςταςθ), πομπϊδεισ κλιςεισ για
ατομικό και κοινωνικό εξαγνιςμό και πολιτικι επαναδιαπαιδαγϊγθςθ με ιδεολογιματα του χκεσ (αντικομμουνιςμόσ-εκνικοφρορφνθ), αποτελοφν δομικά ςτοιχεία
του παραπλανθτικοφ εξουςιαςτικοφ λόγου τθσ δικτατορίασ (Χπακαράκθ, ό.π)
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Θ ιδιοτυπία του κακεςτϊτοσ, προϊόν τθσ διάδραςθσ εξωγενϊν και ενδογενϊν
παραγόντων, φαίνεται να υπονομεφει τθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ ενιαίασ πολιτικισ
φιλοςοφίασ και ςαφοφσ ιδεολογικοφ περιγράμματοσ. Ψο ιδεολογικό κενό αντιμετωπίηεται από τουσ ιδεολογικοφσ φορείσ του κακεςτϊτοσ, με τθν επίκλθςθ ιδεολογθμάτων τθσ προδικτατορικισ περιόδου (εκνικοφροςφνθ, αντικομμουνιςμόσ) και τον
εμπλουτιςμό τουσ με νεωτερικά ςτοιχεία (εκνικι αναδιαπαιδαγϊγθςθ κ.λπ.), ανεπαρκι ωςτόςο για τθ δόμθςθ μιασ διακριτισ κεωρθτικισ καταςκευισ.
Ωσ εκ τοφτου, αναςφρονται αυτοφςια ι επαναπροςδιορίηονται αλθςμόνθτα και
διχαςτικά ιδεϊδθ του παρελκόντοσ, όπωσ προκφπτει με τθν καταγραφι κομβικϊν εννοιϊν/υποεννοιϊν και ςυνδθλϊςεων του κακεςτωτικοφ λόγου, επιβεβλθμζνθ για τισ
ανάγκεσ και προθγοφμενθσ μελζτθσ μασ (ό.π), παρά τον όποιο κίνδυνο δόμθςθσ ενόσ
εξωπραγματικοφ ιδεολογικοφ περιγράμματοσ.
Σίν. I
Μομβικζσ ζννοιεσ και ςυνδθλϊςεισ τθσ ιδεολογίασ του απριλιανοφ κακεςτϊτοσ
ΕΟΟΡΙΕΥ

ΥΧΟΔΘΝΩΥΕΙΥ

«Εκνοςωτιριοσ»/ «Εκνικι»/« Εκνοαναγεννθτικι Απριλιανι» Επανάςταςισ»
«Ρζα Δθμοκρατία»

Ελλθνοχριςτιανιςμόσ

Εκνικιςμόσ

Αναγζννθςθ, Φοίνικασ, Χτρατόσ
Χριςτόσ Ανζςτθ- Ελλάσ Ανζςτθ,
Φιλικι Εταιρεία., Επανάςταςθ 1821
Αντικομμουνιςμόσ, Υεικαρχθμζνθ
Ελευκερία, Υολιτικι Αναδιαπαιδαγϊγθςθ/
Αγωγι Ελλινων με τθ ςυμβολι
ελλθνοχριςτιανικϊν αρετϊν
Ελλθνοχριςτιανικόσ ανκρωπιςμόσ,
Ελλάσ Ελλινων Χριςτιανϊν, Ελλθνικι
Υαράδοςθ, Πεγάλθ και Ευδαίμων Ελλάσ,
Ρζα μεγάλθ Λδζα, Ρζοσ άνκρωποσ ελλθνικοφ
τφπου και όχι «είδοσ»,
Ξλαςικι Ελλάδα, Βυηάντιο
Αντικομμουνιςμόσ, Λςτορικό Υαρελκόν, υγιισ
Ανκρωπιςτικόσ διεκνιςμόσ ςε αντίκεςθ με το «νοςθρό»
διεκνιςμό των κομμουνιςτϊν
Διαφφλαξθ εκνικισ προςωπικότθτασ,
Ελλθνικόσ τρόποσ ηωισ, Αντιευρωπαϊςμόσ,

Χτο επόμενο κεφάλαιο κα διερευνιςουμε αν και πϊσ οι ιδεολογικζσ τθσ
αναφορζσ, ςε επίπεδο λόγου και αλλθλεπιδρϊντασ με τθν κυρίαρχα εκπαιδευτικά
ικθ τθσ περιόδου (εκπαιδευτικό πεδίο δφναμθσ), μετουςιϊκθκαν ςε ςφςτοιχεσ
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ ςτο πρωτοβάκμιο ςχολείο κατά τθν επταετι δικτατορία.

3. Ιδεολογικζσ παρεμβάςεισ ςε τομείσ ςχολικισ ηωισ του δθμοτικοφ
ςχολείου κατά τθν επταετι δικτατορία
Χτθν παρόν κεφάλαιο και ςφμφωνα με τισ κεωρθτικζσ και επιςτθμολογικζσ
παραδοχζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, αναφορικά με τθν επίδραςθ τθσ ςχολικισ ηωισ, ωσ
πεδίου ιδεολογικϊν και πολιτιςμικϊν προταγμάτων, ςτθν υποκειμενικότθτα των
εκπαιδευομζνων, επιχειρείται θ πολυεπίπεδθ αναςφνκεςι τθσ με τθν ποιοτικι ανάλυςθ κυρίωσ των κεςμικϊν κειμζνων.
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Ωπό το πρίςμα αυτό, μελετϊνται εντελλόμενεσ μορφζσ αλλθλεπίδραςθσ και
πρακτικζσ «πεικάρχθςθσ» του δθμοτικοφ ςχολείου κατά τθν επταετι δικτατορία,
όπωσ:
 Αποςτολι του δθμοτικοφ ςχολείου και ρόλοσ του δαςκάλου
 Διεξαγωγι εκδθλϊςεων: διαφωτιςτικζσ ςυγκεντρϊςεισ, ςχολικζσ εορτζσ,
κοι-νωνικζσ εκδθλϊςεισ, κοινωφελείσ δράςεισ.
 Διαςτάςεισ τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του δθμοτικοφ
ςχολείου, όπωσ: λειτουργία ςχολικισ βιβλιοκικθσ, εκιμοτυπικζσ
εκδθλϊςεισ (τελετζσ ζναρξθσ ςχολικισ μζρασ, χριςθ «επαναςτατικϊν
εμβλθμάτων ςτο ςχολικό χϊρο κλπ).
3.1. Φο «παιδαγωγοφν» ςχολείο τθσ επταετοφσ δικτατορίασ και ο ρόλοσ του
δαςκάλου.
«Μεταβλθκείτε, εγκαταςπαρμζνοι εισ τα ακρωρείασ τθσ θρωικισ μεγαλονιςου Κριτθσ
και διαπνεόμενοι υπό του Ρνεφματοσ τθσ Επαναςτάςεωσ τθσ 21θσ Απριλίου 1967
εισ οτρθροφσ πρευςβευτάσ του αναδθμιουργικοφ ρόλου τθσ Εκνικισ Κυβερνιςεωσ»
(εγκφκλιοσ αρικ.πρωτ. 2905/17-10-68, Γ.Α.Κ.N.H., ΕΚΡ. 29,ΦΑΚ.88)

Ψο δθμοτικό ςχολείο κατά τθν επταετι δικτατορία, προςδοκάται να λειτουργιςει ωσ «Ξζντρο Ηωισ», ,…), «ικανό να εμπνζει, να κατευκφνει και να ανυψϊνει, ου
μόνον τθν ανιλικον αλλά και τθν θνδρωμζνθν γενεάν» (εγκ. αρικ. πρωτ. 14/1/31-371, Γ.Α.Ξ.Ρ.Θ, ΕΞΥ.29, ΦΑΞ.90), θ ανάπλαςθ τθσ οποίασ μάλιςτα, ςυνεξαρτάται με τθν
διάπλαςθ τθσ νζασ γενιάσ, αναλαμβάνοντασ ενεργό ρόλο «ςτον τομζα τθσ πνευματικισ διαφϊτιςθσ και του μεταςχθματιςμοφ αναχρονιςτικϊν ι αντιπνευματικϊν και
αντικοινωνικϊν πεποικιςεων ,…-»(ό.π).
Υρόκειται για το «παιδαγωγοφν ςχολείον», με δράςθ «πολφ πζραν του περιβόλου του» (αρικ. πρωτ. 4/1/8-2-71 εγκφκλιοσ, Γ.Α.Ξ.Ρ.Θ, ΕΞΥ.29, ΦΑΞ.90). Χτο
πλαίςιο αυτό, θ οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ και πράξθσ, εξακολουκεί και κατά τθν
υπό μελζτθ περίοδο, να εδράηεται ςτο αίτθμα όχι μόνο παροχισ αγωγισ εκνικοκρθςκευτικοφ περιεχομζνου ςτουσ μακθτζσ αλλά και κακοδθγθτικοφ/ επιμορφωτικοφ ζργου ςτθν ευρφτερθ κοινότθτα.
Θ αποςτολι του δαςκάλου ςτο «Χχολείο- Ξζντρο Ηωισ» τθσ επταετοφσ δικτατορίασ, προςεγγίηεται ωσ λειτοφργθμα που ςυντελεί ςτθν ελλθνοπρεπι αγωγι ανθλίκων και ενθλίκων. Ωλοποιϊντασ «τον διαχρονικό ρόλο» του αφοςιωμζνου, θκικά
άμεμπτου ατόμου και παιδαγωγοφ και το επιβεβλθμζνο κεςμικά κακικον του ζνκερμου εκνικοφ διαφωτιςτι, καλείται από τουσ προϊςταμζνουσ του (αρικ. πρωτ.
413/14/27-2-69 εγκφκλιοσ, ΓΑΞ.Ρ.Θ., ΕΞΥ 29, ΦΑΞ 87). να ςυμβάλει υποχρεωτικά ςτθν
πολιτικι προπαγάνδα ι ςφμφωνα με τουσ ικφνοντεσ, ςτθν επίτευξθ των
εκνοαναγεννθτικϊν οραμάτων του κακεςτϊτοσ(Χπακαράκθ, 2010).
Είναι εμφανζσ ότι με κεςμικό μανδφα τον διευρυμζνο ρόλο του κοινωνικοφ
παιδαγωγοφ και αναμορφωτι, επιςτρατεφεται ιδεολογικά, υπό ςυνκικεσ, μάλιςτα,
θμεριςιασ υπαλλθλίασ,32 με ελάχιςτα δικαιϊματα αυτοδιάκεςθσ και προςωπικισ
32 Αξίηει να ςθμειωκεί ότι υπενκυμίηεται το κακικον τθσ 40ωρθσ εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν και
απαγορεφεται ρθτά και κατθγορθματικά θ απομάκρυνςθ από τθν ζδρα τουσ, χωρίσ άδεια επικεωρθτι:
«Ρϊσ όμωσ κα επιτευχκοφν ταφτα όταν ο διδ/λοσ μεταβαίνει εισ το χωρίον εκάςτθν πρωίαν εισ τασ 8
π.μ. και απομακρφνεται εξ αυτοφ ευκφσ αμζςωσ μετά τθν λιξιν των μακθμάτων; Ρϊσ είναι δυνατόν να
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ηωισ (ό.π). Ωπό το πρίςμα αυτό, θ ςυμπερίλθψθ ςτισ εργαςιακζσ του υποχρεϊςεισ,
τθσ προςφοράσ διαφωτιςτικοφ ζργου, εντόσ και εκτόσ ςχολικοφ προγράμματοσ και
χϊ-ρου (κοινοτικά καταςτιματα, καφενεία κ.λπ.), ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ,
ακόμθ και κατά τισ κερινζσ διακοπζσ - όταν θ επικαιρότθτα και οι πολιτικοκοινωνικζσ
ςυν-κικεσ το επιβάλλουν, ανάγεται ςε ειδικό επαγγελματικό κακικον.33
Χε κάκε περίπτωςθ θ παιδευτικι αποςτολι του δθμοτικοφ ςχολείου και κατά
τθν επταετι δικτατορία δεν εξαντλείται εντόσ των τειχϊν του. Ψο κακεςτϊσ, μάλιςτα,
με αυξθμζνεσ τισ ανάγκεσ νομιμοποίθςθσ και επιβίωςισ του, αποδίδει ιδιαίτερθ
βαρφτθτα ςτθν οργάνωςθ δραςτθριοτιτων, εμπλουτίηοντασ με «καινοτόμουσ» τομείσ τον ςχολικό και εξωςχολικό βίο, όπωσ: παιδαγωγικζσ ςυγκεντρϊςεισ- διαφωτιςτικζσ ομιλίεσ-νζεσ ςχολικζσ εορτζσ- τελετζσ (Χπακαράκθ, 2010).
Χτο πλαίςιο αυτό εντάςςεται και το κακικον οργάνωςθσ παιδαγωγικϊν
ςυγκεντρϊςεων, για τθν ανάπτυξθ επίκαιρων και ςοβαρϊν κεμάτων αγωγισ (υπουργ.
εγκ. αρικ.πρωτ. 65710/ 53 και 141570/ 118, ό.π.), με ομάδα –ςτόχο του ςυλλόγουσ
γονζων και τθν ευρφτερθ ςχολικι κοινότθτα. Χτθν ουςία, θ προβολι τουσ ωσ βαςικι
ςυνιςτϊςα τθσ ςχολικισ ηωισ και θ ςυνακόλουκθ κεςμικι επιχείρθςθ επαναλειτουργίασ τουσ, 34 με το πρόςχθμα τθσ ςυμβολισ τουσ ςτθν ευρφτερθ μορφωτικι,
εκνικι και κοινωνικι αποςτολι του ςχολείου, διαςυνδζεται με τισ προπαγανδιςτικζσ
ανάγκεσ του κακεςτϊτοσ, όπωσ προκφπτει άλλωςτε από τισ αρχζσ και το περιεχόμενο
ςυναφϊν δράςεων, οι οποίεσ και κα ςυηθτθκοφν διεξοδικότερα ςτθ ςυνζχεια τθσ
εργαςίασ μασ.
Επιπρόςκετα, θ ιδεολογικι επζνδυςθ του κακεςτϊτοσ, ςτθν εςωτερικι οργάνωςθ και λειτουργία του δθμοτικοφ ςχολείου, επιχειρείται να διαςφαλιςτεί από τθν

επιδράςει ευεργετικϊσ επί των κατοίκων του χωρίου εισ ο υπθρετεί και να ανυψϊςει το πνευματικόν
τουσ επίπεδον, όταν δεν ςυναςτρζφεται μετ’αυτϊν, όταν δεν κάκεται εισ το καφενείον και εκεί υπό
τφπον ςυηθτιςεωσ ν’αναπτφξει ς’αυτοφσ τασ ςκζψεισ και τασ ιδζασ του.,…-. Εφ’όςον όμωσ υπάρχουν
λόγοι ςοβαροί επιβάλλοντεσ τθν απομάκρυνςιν εκ του χωρίου ,…- δζον να υποβλθκεί θμίν αναφορά εν
θ κα εκτίκενται ςυγκεκριμζνωσ οι λόγοι και ουχί αορίςτωσ, ίνα χορθγιςωμεν τθν ςχετικιν άδειαν» (εγκ.
αρικ.πρωτ. 2500/96/24-11-69, ό.π.).
33

Αποκαλυπτικι, για τθν «ειδικι» αποςτολι του δαςκάλου κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο, είναι θ
επιςιμανςθ του Ε. Υαπανοφτου ςε μεταπολιτευτικό ζντυπο: «δεν υπάρχει μόνο ο Χτρατόσ που φζρει
τα όπλα. Ωπάρχουν και αυτοί, 50-60 χιλιάδεσ εκπαιδευτικοί, που είναι ς’όλθ τθν Ελλάδα μοιραςμζνοι,
ζωσ το πιο μικρό χωριό και που ζχουν ζνα όπλο αρκετά ιςχυρό ςτα χζρια τουσ, το πραγματικό όπλο, με
το οποίο διαμορφϊνουν μια γενεά.» (Υαπανοφτςοσ, 1975). Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ
εκτεταμζνθ «κοινωνικι» δράςθ του δαςκάλου αξιολογείται, όπωσ προκφπτει από τισ ατομικζσ
υπθρεςιακζσ εκκζςεισ. Σι άξονεσ αξιολόγθςθσ τθσ, όπωσ τίκενται από τουσ επικεωρθτζσ, ςυμβάλλουν
ςτθ διεξοδικι καταγραφι των ειδικϊν κακθκόντων του δαςκάλου κατά τθν υπό μελζτθ περίοδο.
Ενδεικτικά. Βλ. (Ζκκεςθ υπθρεςιακισ ικανότθτοσ 1969-1970, Ατομικόσ Φάκελοσ Χ.Ε, Ωποφάκελοσ Εϋ
Ωπθρεςιακι Λκανότθσ, Γ.Α.Ξ.Ρ.Θ., αταξινόμθτο υλικό ) και αναλυτικότερα Χπακαράκθ, 2010, 241-248.
34

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ενϊ ο κεςμόσ των παιδαγωγικϊν ςυγκεντρϊςεων «γονζων και κθδεμόνων»
προβλζπεται και κατά τθν προδικτατορικι περίοδο, υπάρχουν βάςιμεσ ενδείξεισ ότι παραμζνει
ανενεργόσ, λόγω μειωμζνθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερομζνων. Ενδεικτικά από τθ μελζτθ ςχετικϊν
πινάκων των μθνιαίων δελτίων εκκζςεων λειτουργίασ του 6/κεςίου δθμοτικοφ ςχολείου Αγ. Βαρβάρασ, περιφζρειασ Γόρτυνοσ νομοφ Θρακλείου (1966-1970), καμία παιδαγωγικι ςυγκζντρωςθ δεν
διεξάγεται μζχρι και τον Χεπτζμβριο του 1967 (Φάκελοσ Εκκζςεων Οειτουργίασ Χχολείου, Γ.Α.Ξ. Ρομοφ
Θρακλείου, ΕΞΥ 34, ΦΑΞ. 73).
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κατίςχυςθ ενόσ ιεραρχικοφ ςχιματοσ κεςμικισ35 και εξωςκεςμικισ απόδοςθσ λόγου
τθσ εξακτινωμζνθσ “εκνοαποςτολικισ” δράςθσ του ςχολείου και των λειτουργϊν του,
τόςο ςτον οικείο επικεωρθτι όςο και ςε νεόδμθτα, κακεςτωτικά κζντρα εξουςίασ,
όπωσ: Εκνικόσ Χτρατόσ, Ξ.Ω.Υ, Ψ.Ε. Α υπαίκρου, Ρομάρχεσ, Υρόεδροι Ξοινότθτασ κλπ.
Αξίηει δε να ςθμειωκεί ότι θ ιδεολογικι ςτράτευςθ του δαςκάλου κεωρείται
εκνικό και κεμελιϊδεσ υπθρεςιακό κακικον και ωσ εκ τοφτου αξιολογείται από τουσ
επικεωρθτζσ, ωσ προςόν υπθρεςιακισ «ευδοκιμότθτασ» και ανζλιξθσ, όπωσ
προκφπτει από τθν ποιοτικι ανάλυςθ εκκζςεων υπθρεςιακισ ικανότθτασ επικεωρθτϊν και γενικϊν αναφορϊν ςε βιβλία Εκκζςεων Επικεωριςεων Χχολείων και
Διδ/λων τθσ υπό μελζτθ περιόδου (Χπακαράκθ, ό.π).
Εν κατακλείδι, το κακεςτϊσ δεν καινοτομεί αλλά αξιοποιεί, ενεργοποιεί και
ανανοθματοδοτεί τα υπάρχοντα κεςμικά δεδομζνα και εκπαιδευτικά προτάγματα
που κακορίηουν τα ςχολικά ικθ/ςχολικό πολιτιςμό τθσ περιόδου36, ςτθν προςπάκεια νομιμοποιθμζνθσ πολιτικοϊδεολογικισ ςτράτευςθσ του δθμοτικοφ ςχολείου Ωσ
εκ τοφτου, με το πρόςχθμα τθσ ευόδωςθσ των ελλθνοχριςτιανικϊν ςκοπεφςεων τθσ
αγωγισ και ειδικότερα τθσ απόδοςθσ εκνικισ χροιάσ ςτθ ςχολικι πράξθ, αναδιευκετεί
τισ προτεραιότθτεσ του ςχολικοφ βίου, εντάςςοντασ νζα περιεχόμενα ςε ιδθ απόδεκτοφσ τομείσ ςχολικισ δράςθσ, με εμφανείσ ιδεολογικζσ εγγραφζσ (π.χ εορταςμόσ
τθσ εκνικισ επετείου τθσ Επανάςταςθσ τθσ 21θσ Απριλίου 1967).
Επιπρόςκετα, με τθν επίκλθςθ ιδεολογικϊν αγκυλϊςεων τθσ εκνικοφροςφνθσ
και τθσ επιβεβλθμζνθσ πανελλινιασ κωράκιςθσ ζναντι τθσ διαβρωτικισ προςπάκειασ
35

Χε επίπεδο κεςμικισ απόδοςθσ λόγου, αναφερόμαςτε ςτθν υποχρεωτικι ςυμπλιρωςθ και υποβολι
από τουσ Διευκυντζσ, εντφπων ι ιδιόχειρων εγγράφων, όπωσ : α) Ψο μθνιαίο Δελτίον Εκκζςεωσ τθσ
κίνθςθσ του ςχολείου. Υρόκειται για τετραςζλιδο ζντυπο με πίνακεσ –πεδία προσ ςυμπλιρωςθ, που
παρζχει τθ δυνατότθτα ευςφνοπτθσ καταγραφισ δομικϊν ςτοιχείων τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ και
λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, κυρίωσ, ςχετικϊν με υλικοτεχνικζσ υποδομζσ και πτυχζσ τθσ
ςχολικισ ηωισ και τθσ λειτουργίασ του ςυλλόγου Γονζων και Ξθδεμόνων.
Χτο ίδιο ζγγραφο ηθτείται ςφντομθ καταγραφι τθσ ςυμβολισ του ςχολείου ςτθ λειτουργία των
εγκεκριμζνων μακθτικϊν οργανϊςεων (κατθχθτικό, ομάδα προςκόπων, Ε.Ε.Χ.Ρ. κ.λπ.) κακϊσ και θ
άποψι των διδαςκόντων για τισ παιδαγωγικζσ επιδράςεισ τουσ ςτουσ μακθτζσ. Αν λθφκεί υπόψθ θ
επιχείρθςθ ιδεολογικισ αξιοποίθςθσ τθσ ςχολικισ ηωισ, είναι εμφανισ θ κεςμικι μζριμνα του
κακεςτϊτοσ για τθν αποτελεςματικότθτα του διαφωτιςτικοφ/προπαγανδιςτικοφ ρόλου του ςχολείου.
Β) Θ ιδιόχειρθ Γενικι Ετιςια Ζκκεςθσ Ρεπραγμζνων ςτθ λιξθ κάκε ςχολικοφ ζτουσ. Θ ομοιότθτα του
φφουσ και του περιεχομζνου ανάλογων εγγράφων, με εξαίρεςθ μόνο τθν αιςκθτι διαφοροποίθςι τουσ
ωσ προσ τα πεδία: Σχολικαί εορταί και Ραιδαγωγικαί ςυγκεντρϊςεισ, τθ ςυμπερίλθψθ περιςταςιακά
κάποιων άλλων τομζων: Σχολικι βιβλιοκικθ κ.λπ., ιδεολογικά φορτιςμζνων, παραπζμπει περιςςότερο
ςε πράξθ τυπικισ διεκπεραίωςθσ του επιβεβλθμζνου κεςμικά κακικοντοσ απόδοςθσ λόγου τθσ
ςχολικισ μονάδασ, κζτοντασ εμμζςωσ υπό αμφιςβιτθςθ τθν αντιςτοιχία των καταγραφϊν με τθ
ςχολικι πράξθ.
36

Αναφερόμαςτε ςτισ δεςπόηουςεσ κζςεισ τθσ Υροοδευτικισ Εκπαίδευςθσ, τθσ Ρζασ Αγωγισ και του
Χχολείου Εργαςίασ για τθν εμπλουτιςμζνθ μορφι τθσ ςχολικισ ηωισ, βαςιςμζνθσ ςε αυκεντικζσ
ευκαιρίεσ κοινωνικισ μάκθςθσ και ψυχαγωγίασ, όπωσ: Σχολικζσ γιορτζσ, Μακθτικά απογεφματα,
Μακθτικζσ εςπερίδεσ, ψυχαγωγικζσ εκδρομζσ, αγωνίςματα ςτίβου, οπτικοακουςτικά μζςα διδαςκαλίασ
και ψυχαγωγίασ των μακθτϊν, χειροτεχνικά εργαςτιρια, μακθτικζσ χορωδίεσ και ςτα πλαίςια τθσ
οργάνωςθσ μακθτικισ αυτοδιοίκθςθσ, θ δθμιουργία μακθτικϊν ομάδων ποικίλων δράςεων (π.χ
ςχολικοφ κιπου, φιλοτελιςμοφ, φυςιογνωςτικϊν ςυλλογϊν, Ερυκροςταυριτϊν, Ρροςκόπων, Σχολικοφ
Συνεταιριςμοφ, ζκδοςθσ μακθτικοφ περιοδικοφ κ.λπ
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του κομμουνιςμοφ, κεμιτοποιείται, κεςμοκετείται και ςυςτθματοποιείται, θ μετάπλαςθ των κρατικϊν λειτουργϊν-ςτθν περίπτωςι μασ, των δαςκάλων- ςε ιδεολογικοφσ αναμεταδότεσ. Ψο δθμοτικό ςχολείο τθσ επταετοφσ δικτατορίασ τελεί υπό
τθν κεςμικι τουλάχιςτον ομθρία των κακεςτωτικϊν προπαγανδιςτικϊν μθχανιςμϊν.
Ωςτόςο, αν και το ςχολείο και θ επαγγελματικι ςυμπεριφορά των δαςκάλων
προςαρμόηεται τυπικά προσ «τασ υποδείξεισ» των προϊςταμζνων τουσ, υπό το φόβο
των πικανϊν κυρϊςεων, όπωσ: απόλυςθσ- δθμοφιλοφσ πρακτικισ ιδεολογικισ
εκκακάριςθσ του κλάδου, ιδιαίτερα κατά τθν πρϊτθ περίοδο τθσ δικτατορικισ
επιβολισ- υπθρεςιακισ ςταςιμότθτασ, δυςμενϊν μετακζςεων κ.λπ.) και υπό το
κράτοσ άτυπων μθχανιςμϊν πίεςθσ και εξαναγκαςμοφ, με καταλυτικι τθ ςυνδρομι
«παραγόντων» τθσ τοπικισ κοινωνίασ περιοχισ, υπό αμφιςβιτθςθ φαίνεται να
τίκεται, τελικά, θ ομοιόμορφθ- ςφμφωνα με τα γραπτά τεκμιρια τθσ περιόδου- δράςθ του ςχολικοφ μθχανιςμοφ (Χπακαράκθ, 2010).
Χφμφωνα με ερευνθτικά αποτελζςματα (ό.π) θ δυναμικι «παράςταςθ» που
εξελίςςεται ςε κάκε ςχολείο, υπό τθν επιρεια των κεςμικϊν καταναγκαςμϊν αλλά
και των ςτάςεων, αντιλιψεων, ερμθνειϊν των ςυντελεςτϊν τθσ, κακιςτά αβζβαιθ τθν
ουςιαςτικι ςυμβολι του πρωτοβάκμιου ςχολείου ςτθ ιδεολογικι αναπαραγωγικι
διαδικαςία τθσ επταετίασ.
Ωπό το πρίςμα αυτό, θ εννοιολογικι απόςταςθ μεταξφ «ςυμμόρφωςθσ» και
«ςυναίνεςθσ» φαίνεται να κακορίηει τισ τελικζσ ιδεολογικζσ εγγραφζσ ςτθν εκπαιδεφουςα κουλτοφρα τθσ περιόδου. Θ ςυμμόρφωςθ τεκμθριϊνεται. Αντίκετα, θ
ςυναίνεςθ των εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν τθσ περιόδου, μζςα από τθν ερμθνευτικι
προςζγγιςθ των προςωπικϊν νοθματοδοτιςεων του ρόλου τουσ και ωσ καταλυτικόσ
παράγοντασ τθσ αποτελεςματικότθτασ κάκε (αντι)-μεταρρυκμιςτικοφ ςυμβάντοσ,
ακόμθ και ςε περιόδουσ χριςθσ πρωτόγνωρων τεχνικϊν πεικάρχθςθσ ςτο ςχολικό
ςφςτθμα, δεν φαίνεται δεδομζνθ.
3.2 Ιδεολογικζσ εγγραφζσ τομζων ςχολικισ ηωισ ι Υχολικόσ Σολιτιςμόσ με
«Επαναςτατικι» αιςκθτικι.
Σ εκνικοκρθςκευτικόσ χαρακτιρασ τθσ ςχολικισ ηωισ αποτελεί κεμελιϊδεσ
γνϊριςμα τθσ λειτουργίασ τοφ δθμοτικοφ ςχολείου τθσ περιόδου και υποςτθρίηεται
από ανάπτυξθ δράςεων ςε τομείσ εξωςχολικισ και ενδοςχολικισ εργαςίασ, όπωσ: Θ
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εξωςχολικζσ οργανϊςεισ, εγκεκριμζνων και ελεγχόμενων
ιδεολογικϊν προςανατολιςμϊν (Ε.Ε.Χ.Ρ, Χ.Ε.Υ, Χϊμα Αλκίμων και Ελλινων Σδθγϊν,
Ξατθχθτικά ςχολεία), o τακτικόσ και ζκτακτοσ εκκλθςιαςμόσ εκπαιδευτικϊν και
μακθτϊν (εγκ. αρικ.πρωτ. 65710/53/16-05-67, ΕΞΥ29, ΦΑΞ 87, (διαταγι
εκπαιδευτικοφ ςυμβοφλου, υπ’αρίκμ. 1704/30-10-1971, Γ.Α.Ξ.Ρ.Θ, ΕΞΥ. 29,
ΦΑΞ.911130/ 33/17.8.67 Εγκφκλιοσ επικεωρθτι Β’ Υεριφζρειασ Φεκφμνθσ, Φάκελοσ
Εγκυκλίων Επικεωρθτϊν Δθμοτικοφ Χχολείου Υρινζ).
Λδιαίτερθ ςθμαςία αποδίδεται από το κακεςτϊσ ςτθν τζλεςθ εκδθλϊςεων
εκνικοκρθςκευτικοφ χαρακτιρα, ςε εξωςχολικοφσ ι ςχολικοφσ χϊρουσ, με ςυνδιοργανωτζσ τοπικοφσ φορείσ. Υρόκειται για εκδθλϊςεισ που διεξάγονται με τθν ευκαιρία
κρθςκευτικϊν, εκνικϊν, τοπικϊν εορτϊν και άλλων επετείων. Εντάςςονται ςτον
τομζα πνευματικϊν δραςτθριοτιτων τθσ ςχολικισ ηωισ και ακολουκοφν κατά βάςθ το
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παγιωμζνο τελετουργικό του εκπαιδευτικοφ παρελκόντοσ (παρελάςεισ, εκκλθ-ςιαςμό,
ψαλμοφσ κρθςκευτικϊν φμνων ι εκνικϊν αςμάτων, απαγγελίεσ ποιθμάτων, κεατρικζσ
παραςτάςεισ). (εγκ.αρικ.πρωτ. 588/ 37/28-05-72, Γ.Α.Ξ.Ρ. Θ, ΕΞΥ.29, ΦΑΞ 91).
Χτο πλαίςιο αυτό, αναδομείται κεςμικά το ςχολικό εορτολόγιο (Β.Δ. 157/69), με
τθν ζνταξθ για πρϊτθ φορά προπαγανδιςτικϊν εορτϊν, όπωσ θ εκνικι επζτειοσ τθσ
21θσ Απριλίου και άλλων αντικομμουνιςτικοφ περιεχομζνου (του Εφζδρου Υολεμιςτοφ, τθσ Υολεμικισ Αρετισ των Ελλινων, τθσ 2Σθσ επετείου των κομμουνιςτοςυμμοριτϊν ςτο Γράμμο και ςτο Βίτςι). Ενϊ, παράλλθλα και ιδθ υφιςτάμενεσ
ςχολικζσ εορτζσ (28θ Σκτωβρίου, 25θ Παρτίου, Ψριϊν Λεραρχϊν κ.λπ.) αποκτοφν
ιδιαίτερθ εκνικοκρθςκευτικι χροιά και προπαγανδιςτικό χαρακτιρα. (Χπακαράκθ,
ό.π).
Πζςα από τθν επιβολι κεματικϊν ςυςχετίςεων του ςυμβολικοφ τουσ νοιματοσ
με τθν ιδεολογικοπολιτικι φυςιογνωμία τθσ Εκνικισ Επανάςταςθσ, μετατρζπονται ςε
«χϊρουσ εξφμνθςθσ τθσ «Εκνικισ Ξυβερνιςεωσ». Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ
προπαγανδιςτικισ χριςθσ των ςχολικϊν εορτϊν και εκδθλϊςεων αποτελεί ο εορταςμόσ τθσ 150 ετθρίδοσ τθσ Επανάςταςθσ του 1821, μζςα από τθν αυκαίρετθ εξομοίωςθ των επαναςτατικϊν επιτευγμάτων του 1821 και 1967. Ενδεικτικά:
«25θ Μαρτίου: Εκνικι Απελευκζρωςισ
21θ Απριλίου: Εκνικι Αναγζννθςισ
Από τα ιδανικά τθσ 25θσ Μαρτίου εξεπιγαςεν θ 21θ Απριλίου. Είναι θ
διάςωςισ, θ διαφφλαξισ και θ ολοκλθρωμζνθ πραγμάτωςίσ των.»
Σθγι: Γ.Α.Μ.Ο.Θ., ΕΜΣ.17, ΦΑΜ.95

Ωπό το πρίςμα αυτό, με τθν αξιοποίθςθ κετικϊν κρθςκευτικϊν ςυνειρμϊν και
ευρθματικϊν προπαγανδιςτικϊν κεματικϊν εξομοιϊςεων, επεκτείνεται το εφροσ τθσ
ιδεολογικισ χριςθσ του δθμοτικοφ ςχολείου, μεταπλάκοντασ τισ ςχολικζσ εορτζσ, ςε
δοφρειο ίππο άλωςθσ νοθμάτων, ςυμβόλων, πρακτικϊν με άρρθτθ ι ρθτι ςυμβολικι
βία.
Επιπρόςκετα ο καινοτόμοσ εορταςτικόσ διάκοςμοσ, με τθν εμφατικι παρουςία
ςυμβόλων τθσ «Επανάςταςθσ»: ανκοςτολιςμζνα άρματα, με ομοιϊματα του μυκικοφ
φοίνικα, μετατροπι τρακτζρ ςε ςτρατιωτικά άρματα, εγγράφει, για άλλθ μια φορά,
εμφατικά, τθν «επαναςτατικι» αιςκθτικι ςτον Χχολικό Υολιτιςμό τθσ υπό μελζτθ
περιόδου, αναδιαμορφϊνοντασ χϊρουσ και πολιτιςμικά κείμενα (ανα)διαπαιδαγϊγθςθσ και ςυγκρότθςθσ υποκειμενικοτιτων και επαγγελματικϊν ταυτοτιτων.
Πε τθν κεςμοκζτθςθ και τθ λειτουργία τθσ Ξεντρικισ Επιτροπισ Εορταςμοφ,
νζου οργάνου, εποπτευόμενου άμεςα από τθν Υροεδρία τθσ Ξυβζρνθςθσ, τθν ζκδοςθ
ςχετικϊν διαταγϊν από ανϊτατα κυβερνθτικά ςτελζχθ (Αντιπρόεδροσ τθσ Ξυβζρνθςθσ κ.λπ.) και τθ νομαρχία, τθν αποςτολι διευκρινιςτικϊν εγκυκλίων και διαγραμμάτων πανθγυρικϊν ομιλιϊν από τουσ επικεωρθτζσ, τθ λεπτομερι ρφκμιςθ του
τελετουργικοφ τυπικοφ ι τθν αναπροςαρμογι του, για τθν κάλυψθ των ζκτακτων
πολιτικοϊδεολογικϊν αναγκϊν τθσ περιόδου, επιχειρείται θ κεντρικι ρφκμιςθ και
αυςτθρι εποπτεία του κανονιςτικοφ πλαιςίου διεξαγωγισ και ελζγχου των δθμόςιων
εμφανίςεων του ςχολείου. Πε τθν άμεςθ αποςτολι Εκκζςεωσ Ψελζςεωσ τθσ Χχολι-κισ
Εορτισ, μετά τθ λιξθ ελζγχεται θ ςυμμόρφωςθ του ςχολείου ςτισ ςχετικζσ υπο-
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δείξεισ. (Ζκκεςισ Υερί εορταςμοφ επετείου τθσ Επαναςτάςεωσ τθσ 21θσ Απριλίου 1967
εισ το ςχολείον, Γ.Α.Ξ.Ρ. Θ, ΕΞΥ 29, ΦΑΞ.114).
Πζςα από τθν τροποποίθςθ δομικϊν και ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ,
δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ για τθν υλικι πραγμάτωςθ των κακεςτωτικϊν
ιδεολογθμάτων. Χτθν περίπτωςθ αυτι το αίτθμα του εκνικοκρθςκευτικοφ φρονθματιςμοφ με τθν ανάπτυξθ εκνικοκρθςκευτικϊν δράςεων, αξιοποιείται εμ-φανϊσ για
τθν ιδεολογικι κατιχθςθ των ςυμμετεχόντων. Θ ςυγκεντρωτικι λειτουργία του
ελλθνικοφ ςυςτιματοσ, κακιςτά εφικτι και ελζγξιμθ τθ ςυμμόρφωςθ και τθν ιδεολογικι λειτουργία του ςχολικοφ μθχανιςμοφ. Ξατά τθν περίοδο τθσ επταετίασ, πζραν
των ιδεολογικϊν αναφορϊν του Οόγου για τθν εκπαίδευςθ, εμφανισ είναι ο
ιδεολογικόσ ςτιγματιςμόσ των επιβαλλόμενων Υρακτικϊν.
Εξάλλου, οι προκζςεισ ιδεολογικισ ςτράτευςθσ του δθμοτικοφ ςχολείου
υποςταςιοποιοφνται και ςτθν περίπτωςθ διεξαγωγισ άλλων ςχολικϊν δράςεων.
Υρόκειται για τθν επιβολι αυςτθρά προςδιοριςμζνων πρακτικϊν που υπθρετοφν
τουσ ςτόχουσ τθσ ιδεολογικισ αναπαραγωγισ με τθν άςκθςθ «ςυμβολικισ βίασ» και
τθν εκπομπι και επιβολι άρρθτων μθνυμάτων. Χτθν κατθγορία αυτι ςυγκαταλζγονται δράςεισ όπωσ:
- Θ ςυμμετοχι μακθτϊν και δαςκάλων ςε κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ, όπωσ θ
διενζργεια εράνων για ςκοποφσ με άμεςεσ ι ζμμεςεσ ιδεολογικζσ αναφορζσ («υπζρ
τθσ ανεγζρςεωσ ανδριάντοσ παριςτϊντοσ τθν 21θ Απριλίου 1967», κ.λπ.). Χτο πλαίςιο
αυτό, ευδιάκριτθ είναι θ προςπάκεια ανανοθματοδότθςθσ υφιςτάμενων ςχολικϊν
δραςτθριοτιτων, με εμφανι ςτόχο τθν υπθρζτθςθ των πολιτικοϊδεολογικϊν αναγκϊν
τθσ δικτατορίασ.
- Θ ιδεολογικι αξιοποίθςθ τομζων τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ
του δθμοτικοφ ςχολείου, με πρακτικζσ όπωσ: α) ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςχολικισ
βιβλιοκικθσ με ςυςτθνόμενα ι απαγορευμζνα βιβλία εκνικοκρθςκευτικοφ και
αντικομμουνιςτικοφ περιεχομζνου, β) θ ελεγχόμενθ κυκλοφορία και χρθςιμοποίθςθ
μακθτικϊν περιοδικϊν εκνικοκρθςκευτικϊν προςανανατολιςμϊν, γ) θ καταςκευι ι
επαναλειτουργία ςχολικϊν πολυγράφων, με ςκοπό τθν εκτφπωςθ μακθτικϊν εντφπων
και τθ διάδοςθ των εκπαιδευτικϊν ιδεωδϊν τθσ περιόδου, δ) θ αξιοποίθςθ του
υπάρχοντοσ οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ (κυρίωσ του ςχολικοφ κινθματογράφου)
για τθν προβολι προπαγανδιςτικϊν ταινιϊν ςε μακθτζσ και κατοίκουσ, με τθ
ςυνδρομι του ςτρατοφ, ε) ο ςυντονιςμόσ τθσ καταςκευισ θρϊου και μνθμείου πεςόντων, «επί τω τζλει του καλφτερου φρονθματιςμοφ μακθτϊν και κατοίκων (εγκ.
αρικ.896/31/ 27-3-68, Γ.Α.Ξ.Ρ.Θ., ΕΞΥ.29, ΦΑΞ. 87).
-Θ προαγωγι του εκπαιδευτικοφ ιδεϊδουσ του Ζλλθνα –Χριςτιανοφ με τθν
επιβεβλθμζνθ ςυμμετοχι των εμπλεκομζνων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςε
εκιμοτυπικζσ εκδθλϊςεισ και πρακτικζσ, ζντονθσ εκνικιςτικισ χροιάσ, όπωσ: κακθμερινι τελετι ζναρξθσ του ςχολικοφ προγράμματοσ, με προςευχι, ζπαρςθ ςθμαίασ, ψαλμό του εκνικοφ φμνου, τελετι λιξθσ με υποςτολι ςθμαίασ, ανάπτυξθ
επετειακϊν γεγονότων και χριςθ ςυνκθμάτων πατριωτικοφ περιεχομζνου, ανάρτθςθ
του ςυμβόλου «τθσ Επανάςταςθσ»(διαταγι υπ’αρικμ. 37204/Ξ/Ο7-8-68, κοινοποιθκείςα ςτα ςχολεία με τθν υπ’αρικμ. 121995/εγκ. 156/11-9-68 του υπουργείου Εκνικισ
Υαιδείασ), του αναγεννϊμενου φοίνικα, ςε περίοπτθ κζςθ του ςχολικοφ χϊρου και ςε
όλεσ τισ ςχολικζσ αίκουςεσ (εγκ.αρικ.πρωτ. 2337/77/21-9-68, Γ.Α.Ξ.Ρ.Θ, ΕΞΥ.29,

195

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

ΦΑΞ.87, 3.016/121/11-12-71, Γ.Α.Ξ.Ρ.Θ, ΕΞΥ. 29, ΦΑΞ.91), ανάρτθςθ πινάκων αντικομμουνιςτικοφ περιεχομζνου, τελετζσ υποδοχισ του Π. Αλεξάνδρου, με ζντονο
εκνικιςτικό χρϊμα και εμφανι ςυμβολικι βία κατά τθ διαδικαςία ςυγκρότθςθσ τθσ
υποκειμενικότθτασ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. (εγκ.1462/78,
1549/84/4-8-1972, Γ.Α.Ξ.Ρ.Θ, ΕΞΥ. 29, ΦΑΞ.87, Χπακαράκθ, ό.π).

4. Υυμπεράςματα
Εν κατακλείδι, βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ του ιδεολογικοφ λόγου του κακεςτϊτοσ:
Ελλθνο-χριςτιανιςμόσ- Αντικομμουνιςμόσ - «Εκνοςωτιριοσ Επανάςταςισ», εγγράφονται ςτισ ςχολικζσ και εξωςχολικζσ δράςεισ τθσ περιόδου, με τθ χριςθ «ςυμβολικισ
βίασ» (χριςθ προπαγανδιςτικϊν ςυμβόλων κ.λπ.) και υπό ςυνκικεσ κεςμικοφ
καταναγκαςμοφ. Θ επιχείρθςθ ιδεολογικισ ςτράτευςθσ του ςχολικοφ μθχανιςμοφ
εντείνεται κατά τθ διάρκεια τθσ επταετίασ, παραγγζλλοντασ κεςμικά τθ μετάλλαξθ
του ςχολείου ςε κζντρο προπαγάνδασ και του δαςκάλου ςε εκνικοφ διαφωτιςτι, με
ςτόχευςθ τθν αναδιαπαιδαγϊγθςθ/διαφϊτιςθ ενθλίκων και ανθλίκων.
Επιπρόςκετα, θ «επαναςτατικι» αιςκθτικι ςε επίπεδο ςχολικισ ηωισ, αξιοποιϊντασ τα κυρίαρχα εκπαιδευτικά ικθ τθσ περιόδου, υποςταςιοποιείται ςε «τοξικά», προπαγανδιςτικά «κείμενα» ςυγκρότθςθσ υποκειμενικοτιτων. Θ «υλικό-τθτα»
τθσ κακεςτωτικισ ιδεολογίασ εγχαράςςεται, με πρακτικζσ όπωσ:
 θ κεςμικά επιβεβλθμζνθ και αυςτθρά ελεγχόμενθ διεξαγωγι τελετϊν,
εορτϊν, εκνικϊν επετείων, παρελάςεων, εράνων, εκδθλϊςεων, «παιδαγωγικϊν» ςυγκεντρϊςεων, με απροκάλυπτεσ αναφορζσ ςε κακεςτωτικά
ιδεολογιματα,
 θ ζκκεςθ των εκπαιδευομζνων ςε κακθμερινζσ εκιμοτυπικζσ εκδθλϊςεισ, εκνικοκρθςκευτικοφ περιεχομζνου, με τθν κατίςχυςθ προπαγανδιςτικϊν ςυνκθμάτων ιδεολογικϊν ςυνδθλϊςεων,
 θ προπαγανδιςτικι αξιοποίθςθ τομζων τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ και
λειτουργίασ του δθμοτικοφ ςχολείου (ςχολικι βιβλιοκικθ, κινθματογράφοσ, μακθτικά περιοδικά κλπ)
Σ ςχολικόσ πολιτιςμόσ κατά τθν επταετι δικτατορία ςυγκροτείται με
πρωτόγνωρεσ τεχνικζσ «πεικάρχθςθσ», ςτοχεφοντασ ςτθν ιδεολογικι κακυπόταξθ των
υποκειμζνων. Ψο πεικαρχικό corpus που εμπεριζχει, φαίνεται να ςυνιςτά ςτθν ιςτορία
τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ ζνα διακριτό ςχολικό ςφμπλεγμα γνϊςθσ-πεικαρχίασ, που
εμπλουτίηει τθ ςυηιτθςθ για τον ιδεολογικό ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ ςε αυταρχικά
κακεςτϊτα.
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ΦΑΞ.91: Ειςερχόμενα 1971-72
ΦΑΞ.95: Διαφωτιςτικό υλικό Εκνικισ Διαφωτίςεωσ
ΦΑΞ.114: Εξερχόμενα 1967-68
ΦΑΞ. 115: Εξερχόμενα 1969-70
ΦΑΞ. 117: Εμπιςτευτικά ζγγραφα ειςερχόμενα-εξερχόμενα
Δθμοτικό Χχολείο Αγ. Βαρβάρασ
ΕΞΥ.34
ΦΑΞ.34: Βιβλίον Υράξεων Χυλλόγου Διδαςκάλων
ΦΑΞ.38: Βιβλίον Υράξεων Χχολικισ Εφορείασ
ΦΑΞ.71: Ειςερχόμενα διαφϊτιςθσ
ΦΑΞ 72: Διαφωτιςτικό υλικό
ΦΑΞ 73: Εκκζςεισ λειτουργίασ ςχολείου 1968-1971
ΦΑΞ.169: Εξερχόμενα Χχολικισ Εφορείασ-Απόρρθτοσ
Ατομικοί υπθρεςιακοί φάκελοι δαςκάλων (αταξινόμθτο υλικό)
Β) Αρχείο Δθμοτικοφ ςχολείου Υρινζ Φεκφμνου (αταξινόμθτο υλικό)
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Επιμορφωτικι Δράςθ Υτιριξθσ Οζων Διευκυντϊν:
αντιμετϊπιςθ των προβλιματα και των δυςκολιϊν πουκα
ςυναντιςουν κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ
ταυρινοφδθσ ταφροσ
Φυςικόσ
Τποδιευκυντισ 2ου ΓΕΛ Χίου
Med πουδζσ ςτθν Εκπαίδευςθ (ΕΑΠ)

Περίλθψθ
Θ καταγεγραμμζνθ ζλλειψθ δομθμζνθσ επιμορφωτικισ πολιτικισ ςτον ελλαδικό
χϊρο, ςτθν ειςαγωγικι και ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ
τόςο για τα υποψιφια όςο και για τα εν ενεργεία διευκυντικά ςτελζχθ ςχολικϊν
μονάδων, φζρνει ςε δυςχερι κζςθ τον εκπαιδευτικό, κυρίωσ αυτόν που για πρϊτθ
φορά, αναλαμβάνει ζνα ςφνκετο και απαιτθτικό ρόλο και καλείται να γίνει ο βαςικόσ
πυλϊνασ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ του ςχολείου. Θ παροφςα ερευνθτικι
προςπάκεια, ζχοντασ ωσ ςθμείο αναφοράσ, τόςο το ςφνκετο ρόλο του διευκυντι, που
επωμίηεται ςχζςεισ, διοικθτικά, οργανωτικά και οικονομικά κζματα και προπάντων το
ρόλο του παιδαγωγοφ-θγζτθ, όςο και τα προβλιματα και τισ δυςκολίεσ που καλείται
να αντιμετωπίςει λόγω τθσ ελλιποφσ επιμόρφωςθσ, τθσ ζλλειψθσ διοικθτικισ
επάρκειασ και ετοιμότθτασ, τθσ μθ επίγνωςθσ του ρόλου κακϊσ και τθσ
προχπάρχουςασ κουλτοφρασ, ζχει ςκοπό τθν παρουςίαςθ ενόσ «ςχεδίου δράςθσ» για
τθ ςτιριξθ του «νζου διευκυντι». Πια πολυδιάςτατθ επιμορφωτικι δράςθ κεωρίασ
και πράξθσ ςχεδιαςμζνθσ με βάςθ τα διεκνι επιςτθμονικά πρότυπα, ςτθ βάςθ τθσ
εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ςε ςυμφωνία με τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των νζων
διευκυντϊν κα ζχει ωσ αποτζλεςμα ςε πρϊτο επίπεδο τθν ενδυνάμωςθ και
επαγγελματικι ανάπτυξθ αυτϊν και ςε δεφτερο επίπεδο τθν αποτελεςματικότερθ
λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Νζξεισ κλειδιά: διευκυντισ, επιμόρφωςθ, επαγγελματικι ανάπτυξθ

1.Ειςαγωγι
Χτο πλαίςιο του μεταςχθματιςμοφ και τθσ ςυνεχοφσ εξζλιξθσ του ςχολείου,
κακϊσ το ίδιο επωμίηεται παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο, εξελίςςεται κακθμερινά
και ο Διευκυντισ. Σ τελευταίοσ αναλαμβάνει ςφνκετο και απαιτθτικό ρόλο και
καλείται να γίνει ο βαςικόσ αρωγόσ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ του ςχολείου. Ωσ εκ
τοφτου καλείται να κατζχει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που διαρκϊσ πρζπει να
αναπτφςςονται και να εξελίςςονται.
Θ απουςία επιμορφωτικισ δομισ που κα επωμίηεται τθν ειςαγωγικι και
ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ των Διευκυντϊν Χτελεχϊν
των ςχολικϊν μονάδων ςτον Ελλαδικό χϊρο φζρνει ςε δυςχερι κζςθ τον
εκπαιδευτικό που για πρϊτθ φορά αναλαμβάνει τθν διοίκθςθ μιασ ςχολικισ μονάδασ.

199

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

2. Ρ χαρακτιρασ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ
Ψο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ωσ αντανάκλαςθ του πλαιςίου που
διακατζχει τθ δθμόςια διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα και παρά τθ ςχετικι ρθτορικι τθσ
αποκζντρωςθσ παραμζνει ζνα ςυγκεντρωτικό ςφςτθμα (Ξουτοφηθσ, 2012).
Σι πρϊτεσ προςπάκειεσ αποκζντρωςθσ ξεκίνθςαν ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του
’80 με το νόμο 1566/85 προςπάκειεσ που ςυνεχίςτθκαν τθν περίοδο 1994-96, το 1997
με το νόμο 2525/97, το 2000 με το νόμο 2817/2000, το 2002 με το νόμο 2986/2002
(Ξατςαρόσ, 2008: 102-103). Χτισ προαναφερόμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, θ μείωςθ
τθσ κάκετθσ εξάρτθςθσ των ςχολείων από τθν κεντρικι και περιφερειακι διοίκθςθ
δεν ςυμπορεφτθκε με μια οριηόντια ενςωμάτωςθ ςτθν τοπικι κοινωνία, γεγονόσ που
ζχει δθμιουργιςει ζνα ιδιόμορφο μοντζλο αποςυγκζντρωςθσ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ (Barroso, 2001, όπ. αναφ. ςτο Υαπακωνςταντίνου, 2007: 68).

3. Ρ Υφνκετοσ ρόλοσ του Διευκυντι ςχολικισ μονάδασ
Ψα κακικοντα και τα δικαιϊματα που εκχωροφνται ςτθ Διεφκυνςθ ςχολικισ
μονάδασ του Δθμόςιου ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ δφνανται να
αναλυκοφν ςε δφο επίπεδα: α) το δομικό-οργανωτικό β) το ατομικό-διαπροςωπικό
(Υαπαναοφμ, 1995, όπ. αναφ. ςτο Φεντίφθσ 2012: 25).Ψο πρϊτο αφορά ςτουσ
γενικοφσ ςκοποφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που προςδιορίηονται από το κεςμικό πλαίςιο
τθσ πολιτείασ και ςτο οποίο ενεργεί ςφμφωνα με τισ προςδοκίεσ των ιεραρχικά
ανωτζρων του. Ψο δεφτερο αφορά ςτον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ωσ
πρόςωπο το ρόλο του εντόσ του πολιτιςμικοφ περιβάλλοντοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ
κακϊσ ενεργεί ςφμφωνα με τισ ατομικζσ και τισ ςυλλογικζσ προςδοκίεσ (Υαπαναοφμ,
1995, όπ. αναφ. ςτο Χτζφοσ, 2007: 81).
3.1. Διοικθτικά-Ρργανωτικά-Ρικονομικά κακικοντα
Θ ςχολικι μονάδα ωσ εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ και προκειμζνου να επιτευχκεί
ςυντονιςμόσ και ορκολογικι διαχείριςθ ανκρϊπινων, υλικϊν και χρθματικϊν πόρων
υπόκειται ςε κανόνεσ διοίκθςθσ (Χατηθπαναγιϊτου, 2003, όπ. αναφ. ςτο Οεμονι &
Ξολεηάκθσ, 2013: 167). Ψο πρόςωπο που Διευκφνει τθ ςχολικι μονάδα για να
ανταποκρικεί ςτο ρόλο αυτό, είναι απαραίτθτο να κατζχει βαςικζσ γνϊςεισ διοίκθςθσ
(Χαΐτθσ, 2007, όπ. αναφ. ςτο Γουρναρόπουλοσ, 2009: 64) ϊςτε να προγραμματίηει, να
οργανϊνει, να διευκφνει-κακοδθγεί και τζλοσ να ελζγχει-αξιολογεί (Ξουτοφηθσ, 1999,
όπ. αναφ. ςτο Οεμονι & Ξολεηάκθσ, 2013: 167) με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ και τθ
ςυνεχι βελτίωςθ (Δθμθτρακόπουλοσ, 1998, όπ. αναφ. ςτο Οεμονι & Ξολεηάκθσ, 2013:
167) και ικανότθτεσ προκειμζνου να αςκεί διοίκθςθ (Χαΐτθσ, 2007, όπ. αναφ. ςτο
Γουρναρόπουλοσ, 2009: 64).
3.2. Ρ Διευκυντισ ωσ παιδαγωγόσ-θγζτθσ
Σ ςθμαντικότεροσ ρόλοσ τθσ Διεφκυνςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ είναι αυτόσ του
παιδαγωγοφ-θγζτθ που οφείλει να μεριμνά για τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ
διδαςκαλίασ και το αποτζλεςμα τθσ μάκθςθσ. Σι Stoll, FinkandEarl ςθμειϊνουν ότι «Θ
αειφόροσ θγεςία δεν αμφιταλαντεφεται. Βάηει τθ μάκθςθ ςτο κζντρο όλων των
δράςεων τθσ θγεςίασ. Θ μάκθςθ των παιδιϊν ζρχεται πρϊτα και μετά οτιδιποτε άλλο
τθν υποςτθρίηει» (Κεοδωρίδθσ & Ξυκραιϊτθσ, 2010a).
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Χφμφωνα με το μοντζλο PIMRS (Principal Instructional Management Rating
Scale) του Hallinger (1983) θ Διεφκυνςθ κακίςταται υπεφκυνθ να αποςαφθνίςει ςτο
εκπαιδευτικό προςωπικό τθ διδακτικι αποςτολι του ςχολείου, να επιβλζψει τθ
διαχείριςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ και τθ διδαςκαλία, να αναπτφξει κετικό
μακθςιακό κλίμα, να παρατθριςει και να βελτιϊςει τθ διδαςκαλία και εν κατακλείδι
να αξιολογιςει το διδακτικό αποτζλεςμα (Κεοδωρίδθσ & Ξυκραιϊτθσ, 2010b).
3.3. Θ επαγγελματικι ςχζςθ του Διευκυντι με εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, γονείσ
Θ Διεφκυνςθ ωσ διοικθτικό ςτζλεχοσ πρζπει να διακρίνεται από το προςόν τθσ
άμεςθσ αντιλθπτικισ ικανότθτασ και τθσ ευζλικτθσ επικοινωνιακισ δεξιότθτασ. Είναι
το πρόςωπο που καλείται να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ κατάλλθλου κλίματοσ για
εποικοδομθτικι λειτουργία του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και τθσ μακθτικισ
κοινότθτασ. Χτθν κατεφκυνςθ αυτι επιδεικνφει ο ίδιοσ ωσ πρότυπο, τισ κατάλλθλεσ
ςυμπεριφορζσ, αναδεικνφει τθν πρζπουςα ςχολικι κουλτοφρα και καλφπτει τισ
φυςικζσ εργαςιακζσ και μακθςιακζσ ανάγκεσ τουσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ
τουσ (Ανκοποφλου, 1999b: 201).
Χφμφωνα με τον Ε. Ηάχαρθ (1981) και τουσ Χ. Κεοφιλίδθ, Π. Χτυλιανίδθ (2002)
ο/θ Διευκυντισ/Διευκφντρια οφείλει να αναγνωρίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ
μακθτζσ ωσ πνευματικζσ προςωπικότθτεσ και να αναπτφςςει μαηί τουσ ςυνεργατικζσ
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με απϊτερο ςτόχο τθν αποτελεςματικότθτα τθσ
εκπαιδευτικισ μονάδασ (Χτραβάκου, 2002: 78-80).
Ψο επίπεδο τθσ επικοινωνίασ που διαμορφϊνει θ Διεφκυνςθ, ωσ ςυνδετικόσ
κρίκοσ, μεταξφ των ανϊτερων ςτελεχϊν τθσ διοικθτικισ τθσ παιδαγωγικισ
κακοδιγθςθσ και των υφιςταμζνων εκπαιδευτικϊν διαμορφϊνει το ανάλογο
παιδαγωγικό κλίμα (Ξοκάλθ, 1986, όπ. αναφ. ςτο Χτραβάκου, 2002: 83). Θ αμφίδρομθ
επικοινωνία τόςο με τουσ γονείσ των μακθτϊν όςο μια με τουσ τοπικοφσ κοινωνικοφσ
φορείσ ςυμβάλει ςτθν δθμιουργικι εμπλοκι αυτϊν ςτο ςχολικό γίγνεςκαι.

4. Οζοσ Διευκυντισ: Σροβλιματα-Δυςκολίεσ
Δικαίωμα
υποβολισ
υποψθφιότθτασ
για
τθν
κατάλθψθ
κζςθσ
Διευκυντι/Διευκφντριασ ςε ςχολικι μονάδα δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχουν οι
εκπαιδευτικοί τθσ οικείασ βακμίδασ που κατζχουν κατ’ ελάχιςτον οκταετι
εκπαιδευτικι υπθρεςία, πενταετι διδακτικι με τριετι ςτον αντίςτοιχο τφπο ςχολείου
(Ρ. 3848, Άρκρο 11, Υαρ. 4). Σ ίδιοσ νόμοσ περιγράφει ςτο Άρκρο 14τα κριτιρια
επιλογισ, ςτο Άρκρο 16, Υαρ. 8 τα ςυμβοφλια επιλογισ, ςτο Άρκρο 18 το χρόνοσ και
τθ διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων από τουσ ενδιαφερόμενουσ και ςτο άρκρο 21
τθ διαδικαςία τθσ κρίςθσ τθσ επιλογισ και τθσ τοποκζτθςθσ τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ
ςχολικζσ μονάδεσ.
4.1. Θ ελλιπισ επιμόρφωςθ
Πε τθ διαδικαςία επιλογισ που περιγράφτθκε παραπάνω επιλζγεται να
υπθρετιςει ωσ Διευκυντισ ςχολικισ μονάδασ «ο εκπαιδευτικόσ» που χκεσ ιταν ςτθν
τάξθ και ςιμερα καλείται να ανταπεξζλκει ςε νζα εντελϊσ διαφορετικά κακικοντα.
Δεν μεςολαβεί καμιά μορφι ειςαγωγικισ επιμόρφωςθσ που κα του παρείχε ςτιριξθ
και κα του ζδινε κατευκφνςεισ (Πυλωνά, Βαϊραμίδου & Ξαραβαςίλθσ, 2007: 58).
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Χε χϊρεσ όπωσ θ Πεγάλθ Βρετανία λειτουργοφν προγράμματα που
προετοιμάηουν τα μελλοντικά διευκυντικά ςτελζχθ. Πάλιςτα υλοποιοφνται
διαφορετικά προγράμματα ανάλογα με τα χρόνια υπθρεςίασ (Αλεξογιαννοποφλου,
2006: 109). Χτθν Ελλάδα αντίκετα ςφμφωνα με ςχετικζσ ζρευνεσ των Ηαβλανοφ
(1981), Χαΐτθ (1990, 1997), Πιχόπουλου (2005) και Γουρναρόπουλου (2006) θ
πλειοψθφία των διευκυντϊν και διευκυντριϊν δεν ζχουν διδαχκεί-επιμορφωκεί ςτο
αντικείμενο τθσ διοίκθςθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ (Γουρναρόπουλοσ,2009: 65).
Θ ζρευνα των Ψςιάκκιροσ και Υαςιαρδισ (2006: 550) αναδεικνφει τθν
αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ και κατάρτιςθσ του Διευκυντικοφ Χτελζχουσ τθσ ςχολικισ
μονάδασ ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ ανάλθψθσ των κακθκόντων, ενϊ ςτθν ζρευνα
του Γουρναρόπουλου (2009: 85) κεωρείται αναγκαία θ επιμόρφωςθ αυτι όχι μόνο ςε
χρόνο προγενζςτερο τθσ ανάλθψθσ των κακθκόντων αλλά και προγενζςτερο του
χρόνου επιλογισ. Επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ που κα είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ
ανάγκεσ των άπειρων Χτελεχϊν (Daresh & Playko, 1994, Dunning, 1996, όπ. αναφ. ςτο
Γεωργίου κ.ςυν., 2005) και που ςτόχο κα ζχει τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των
νεοδιοριηόμενων διευκυντϊν και διευκυντριϊν (Bush&Jackson, 2002, όπ. αναφ. ςτο
Γεωργίου κ.ςυν., 2005).
4.2. Ζλλειψθ Διοικθτικισ επάρκειασ και Διοικθτικισ ετοιμότθτασ
Θ ζλλειψθ διοικθτικισ επάρκειασ δθλαδι κεωρθτικϊν, επιςτθμονικϊν και
ερευνθτικϊν γνϊςεων ςτθ διοίκθςθ εκπαιδευτικϊν μονάδων ςυνθγορεί και ςε
ζλλειψθ διοικθτικισ ετοιμότθτασ δθλαδι πρακτικι εφαρμογι των εξειδικευμζνων
γνϊςεων (Γεωργογιάννθσ, Οάγιοσ & Ξουνζλθ, 2005).
Ζρευνα των Παςτροκανάςθ, Ψςαποφρθ και Χτρατι (2011) δείχνει για τουσ νζουσ
διευκυντζσ και διευκφντριεσ διοικθτικι ανεπάρκεια και κατ’ επζκταςθ ζλλειμμα
διοικθτικισ ετοιμότθτασ, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν περιοριςμζνθ αντιλθπτικι
ικανότθτα του γίγνεςκαι και τθ μθ άμεςθ αντίδραςθ ςε αυτό(Σικονόμου, 2014: 120).
Σι εκπαιδευτικοί που καλοφνται για πρϊτθ φορά να Διευκφνουν ςχολικι
μονάδα, τόςο κατά τθ διάρκεια των βαςικϊν τουσ ςπουδϊν(Σικονόμου, 2014: 124)
όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ ειςαγωγικισ τουσ επιμόρφωςθσ (Ακαναςοφλα-Φζππα,
2005) δεν είχαν τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε πρακτικι άςκθςθ διοικθτικοφ πεδίου
αλλά πορεφονται με τισ προκαταλιψεισ που ζχουν αναπτυχκεί μζςω τθσ
παρατιρθςθσ των διευκυντϊν κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλικισ τουσ
ςταδιοδρομίασ (Athanasoula-Reppa & Lazaridou, 2008).
4.3. Θ απομόνωςθ,θ ιδιϊτευςθ και θ εςωςτρζφεια
Ψθ νοοτροπία τθσ απομόνωςθσ και τθσ ιδιϊτευςθσ που χαρακτθρίηει τον
εκπαιδευτικό ςτα πρϊτα βιματα του διδακτικοφ του ζργου, τθ ςυναντάμε και ςτα
πρϊτα βιματα του διοικθτικοφ του ζργου όπου «ωσ πρωτάρθσ αποφεφγει να ηθτιςει
τθ βοικεια των ςυναδζλφων του από το φόβο μθ φανερϊςει τισ αδυναμίεσ του»
(Ανκοποφλου, 1999a: 50). Σ ανταγωνιςμόσ με διευκυντικά ςτελζχθ άλλων ςχολικϊν
μονάδων και ο φόβοσ μιπωσ διαπιςτωκεί ανικανότθτα, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
περιχαράκωςθ, τθ μθ εκμετάλλευςθ ευκαιριϊν για ςυηιτθςθ των ςκζψεων και των
προβλθμάτων και τθ μθ επαφι με διοικθτικζσ προςεγγίςεισ άλλων (AthanasoulaReppa&Lazaridou, 2008· Πατςαγγοφρασ, 2005).
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Σ νζοσ Διευκυντισ εμφανίηει άγχοσ για το βακμό τθσ αποδοχισ που κα ζχει
τόςο από το μακθτικό πλθκυςμό όςο και από το εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ
μονάδασ. Άγχοσ που ςφμφωνα με το Χαΐτθ (2008) προζρχεται από το αίςκθμα τθσ
ανεπάρκειασ και το φόβο τθσ αποτυχίασ και που κατά τον Ξατςουλάκθ (1999) οδθγεί
ςτθ πτϊςθ τθσ αυτοεκτίμθςισ τθν οποία αμφνεται με τθν εςωςτρζφεια (Αγαπθτοφ Χ.,
αφάκοσ Ε. & Υίκλασ Λ., 2012).
4.4. Ξθ επίγνωςθ του ρόλου
Υαρόλο που θ διεφκυνςθ κατζχει πρωτεφοντα ρόλο ςτθ λειτουργία τθσ
εκπαιδευτικισ μονάδασ, οι περιςςότερεσ δθμοςιευμζνεσ ζρευνεσ, άρκρα και βιβλία
επικεντρϊνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, παραγκωνίηοντασ τα προβλιματα που
αφοροφν τα διευκυντικά ςτελζχθ (Ostell & Oakland, 1995, όπ. αναφ. ςτο Ψςιάκκιροσ &
Υαςιαρδισ, 2006: 542).
Χε αντιςτοιχία με το νεοδιόριςτο εκπαιδευτικό, ο εκπαιδευτικόσ που
αναλαμβάνει για πρϊτθ φορά διευκυντικι κζςθ, διαπιςτϊνει ότι ο επαγγελματικόσ
ρόλοσ που ζχει επωμιςτεί διαφζρει πολφ από τθν εικόνα που είχε ςχθματίςει γι’
αυτόν κατά τθ κθτεία του ωσ εκπαιδευτικόσ (Αγαπθτοφ κ. ςυν., 2012) δθλαδι υπάρχει
ζλλειμμα επίγνωςθσ των νζων του επαγγελματικϊν αρμοδιοτιτων και υποχρεϊςεων
προσ τουσ υφιςταμζνουσ του, τισ προϊςτάμενεσ αρχζσ, τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ,
του νομικοφ πλαιςίου που διζπει αυτζσ, των διοικθτικϊν και τεχνικϊν ικανοτιτων που
απαιτοφνται προκειμζνου να φζρει ςε πζρασ αυτζσ (Γεωργίου κ. ςυν., 2005).
4.5.Αντιμζτωποσ με τα άμεςα προβλιματα λειτουργίασ, τθν προχπάρχουςα
κουλτοφρα, τθ ςκιά του προκατόχου του και τθν ομαλι οργανωςιακι αλλαγι
Ψο νζο Διευκυντικό Χτζλεχοσ αναλαμβάνει κακικοντα με τθν ζναρξθ τθσ νζασ
ςχολικισ χρονιάσ οπότε θ «περίοδοσ υποδοχισ» του ςυμπίπτει με μια περίοδο που ο
εκπαιδευτικόσ οργανιςμόσ βρίςκεται ςε πλιρθ ανάπτυξθ και αντιμζτωπο με
προβλιματα κτιριακισ υποδομισ, ζλλειψθσ προςωπικοφ και υλικοτεχνικοφ
εξοπλιςμοφ.
Δεν ζχει το χρόνο και τθ δομι που κα το κατατοπίςει ςε πρακτικά κζματα, κα το
ξεναγιςει ςτουσ χϊρουσ του οργανιςμοφ περιγράφοντασ τον τρόπο χριςθσ τουσ και
τα προβλιματα τουσ, κα το φζρει ςε γνωριμία με τα μζλθ του εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ, κα το ενθμερϊςει ςε κζματα που άπτονται του μακθτικοφ δυναμικοφ
(Ανκοποφλου, 1999a: 48-49). Επίςθσ δεν ζχει τον απαιτοφμενο «χρόνο ανοχισ» για να
προςδιορίςει τθν κουλτοφρα37 τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ, να εξοικειωκεί ςταδιακά
με αυτιν, να τθ διαχειριςτεί ςτθν περίπτωςθ που αυτι διαφζρει από το δικό του
όραμα, να απεμπλακεί από το «φάνταςμα» του προκατόχου του και να διαμορφϊςει
μαηί με τα μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ μονάδασ ςταδιακά νζα κουλτοφρα λειτουργϊντασ
ο ίδιοσ ωσ παράδειγμα προσ μίμθςθ (Ανκοποφλου, 1999a: 22-23).

37

Σ Day (2003, ςελ. 179) παρακζτει για τθν κουλτοφρα τον οριςμό του Schein ο οποίοσ ορίηει τθν
κουλτοφρα ωσ «το βακφτερο επίπεδο παραδοχϊν και αντιλιψεων που μοιράηονται τα μζλθ ενόσ
οργανιςμοφ, οι οποίεσ λειτουργοφν αςυνείδθτα και οι οποίεσ ορίηουν με ζνα βαςικό, “δεδομζνο”
τρόπο τθ κεϊρθςθ ενόσ οργανιςμοφ για τον ίδιο και το περιβάλλον του». Χφμφωνα με τθν Ανκοποφλου
(1999b, ςελ. 21-22) θ κουλτοφρα επθρεάηει και κακορίηει ςε κάποιο βακμό τθ ςυμπεριφορά, τθν
επίδοςθ, τθ ςτάςθ και τθ διάκεςθ των ατόμων που κινοφνται εντόσ του οργανιςμοφ ι
ςυναναςτρζφονται με αυτόν και αντανακλάται ςτο ςχολικό κλίμα.(Υαπαϊωάννου, 2009, ςελ. 66).
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5. Υχζδιο Δράςθσ ςτιριξθσ του Οζου Διευκυντι
Ζνα ανϊτερο ςτζλεχοσ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ι ειδικόσ
εντεταλμζνοσ εμπειρογνϊμονασ του αντίςτοιχου Ωπουργείου ςε κζματα διοίκθςθσ
εκπαιδευτικϊν μονάδων, προκειμζνου να παρουςιάςει ζνα ςχζδιο δράςθσ που ςκοπό
κα ζχει τθ ςτιριξθ των νζων διευκυντϊν και διευκυντριϊν, πρζπει να ζχει υπόψθ του
το κακεςτϊσ που επικρατεί ςε άλλεσ χϊρεσ και τα πορίςματα ερευνϊν ςχετικά με τθν
αναγκαιότθτα τθσ επιμόρφωςθσ και τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ38 ςτον ελλαδικό χϊρο.
5.1. Θ εκπαίδευςθ ςτελεχϊν ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Χε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια
αναπτυςςόμενθ κινθτικότθτα ςε κζματα επιμόρφωςθσ διευκυντϊν ςχολικϊν
μονάδων, ηιτθμα που απαςχολεί ζντονα τθν εκπαιδευτικι ζρευνα (Υαπαϊωάννου,
Γιαβρίμθσ, Βαλκάνοσ & Ξατςαφοφροσ, 2012: 4).
Χε είκοςι μία χϊρεσ ι περιφζρειεσ τθσ Ε.Ε. οι υποβάλλοντεσ αίτθςθ για κζςθ
διευκυντι ςχολείου απαιτείται να ζχουν τφχει ειδικισ επιμόρφωςθσ που ςτισ
περιςςότερεσ από αυτζσ πραγματοποιείται πριν το διοριςμό. Θ διάρκεια αυτισ
ποικίλει από μία εβδομάδα ζωσ πρόγραμμα master 60 ECTS (Ζκκεςθ Ευρυδίκθ, 2013:
111).
Χτθν Ελλάδα παρά τθ διαπιςτωμζνθ αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ
(Υαπαϊωάννου, 2009: 74) δεν υπάρχει ενιαία δομθμζνθ εκπαιδευτικι πολιτικι για τα
διοικθτικά ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ (Υαπαϊωάννου κ. ςυν., 2012: 5 ).
5.2. Θ αναγκαιότθτα επιμόρφωςθσ των Διευκυντϊν ςτον Ελλαδικό χϊρο
Θ καταγεγραμμζνθ ζλλειψθ δομθμζνθσ επιμορφωτικισ πολιτικισ για τα
πρόςωπα που καλοφνται να αναλάβουν τθ διεφκυνςθ ςχολικϊν μονάδων τουσ ςτερεί
τθν ευκαιρία να προετοιμαςτοφν κατάλλθλα για το νζο τουσ ζργο (Χαΐτθσ, 2008:
265)και τα οδθγεί ςτο να το αςκιςουν με «εμπειρικό» και ενίοτε «εραςιτεχνικό»
τρόπο(Ανδρζου, 1999, όπ. αναφ. ςτο Υαπαΐωάννου κ. ςυν., 2012: 5).
5.3. Ρι επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των Διευκυντϊν ςτον Ελλαδικό χϊρο
Χε ζρευνα του Υαπακωμά (2006) αναδεικνφονται ωσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ οι:
«ειςαγωγι καινοτομιϊν», «θγεςία ςτθ ςχολικι μονάδα», «χριςθ νζων τεχνολογιϊν»,
«εκπαιδευτικι νομοκεςία», «παρακίνθςθ του προςωπικοφ» και «διαχείριςθ
ςυγκροφςεων» (Υαπαϊωάννου κ. ςυν., 2012: 6-7).
Χε ζρευνα του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου (2010) προκρίνονται ωσ κεματικζσ
ενότθτεσ ςτον τομζα τθσ διδαςκαλίασ οι: «ςφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ»,
«αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν» και «διδακτικι μεκοδολογία κατά γνωςτικό
αντικείμενο», ςτον τομζα των ςχζςεων μζςα ςτθν τάξθ οι: «διαχείριςθ προβλθμάτων
ςχολικισ τάξθσ» και «ανάπτυξθ δθμιουργικϊν ςχζςεων με μακθτζσ και γονείσ» κακϊσ
και θ «διοίκθςθ και εκπαιδευτικι πολιτικι». Ανάλογεσ επικυμίεσ καταγράφονται και
ςτθν ζρευνα των Υαπαϊωάννου κ. ςυν. (2012).
38

Θ ποιότθτα του ςχεδιαςμοφ μιασ επιμορφωτικισ δράςθσ είναι ςυνυφαςμζνθ με το βακμό
αντιςτοίχιςθσ των χαρακτθριςτικϊν τθσ με τισ διατυπωμζνεσ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ του κοινοφ ςτο
οποίο απευκφνεται. Για τθν ορκι καταγραφι αυτϊν των επιμορφωτικϊν αναγκϊν πρζπει να υπάρχει
κλίμα καλισ κζλθςθσ και ςυνεργαςίασ από τθν πλευρά του ερωτϊμενου κοινοφ (Ξατςαροφ & Δεδοφλθ,
2008, κεφ. 4, ςελ. 52).
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5.4. Υκοπόσ και λειτουργικοί ςτόχοι του Υχεδίου Δράςθσ
Πε βάςθ τα προαναφερκζντα, βαςικόσ ςκοπόσ39 του Χχεδίου Δράςθσ είναι θ
υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν που για πρϊτθ φορά κα αςκιςουν διευκυντικά
κακικοντα ςε ςχολικζσ μονάδεσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Πετά τθν παρακολοφκθςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ κεωρίασ και
πράξθσ αναμζνεται οι επιμορφοφμενοι να μποροφν: να αναγνωρίηουν το ςφνκετο
ρόλο του Διευκυντι-Θγζτθ και τθ ςθμαςία των γνϊςεων ςτθ διοίκθςθ και ςτθν
παιδαγωγικι, να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ αυτζσ και να ενκαρρφνουν, να ςτθρίηουν και
να επικοινωνοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ.
5.5. Φορζασ Χλοποίθςθσ-Χπεφκυνοσ Ζργου
Χτο πλαίςιο του αποκεντρωτικοφ ςυςτιματοσ ωσ φορζασ υλοποίθςθσ του ζργου
μπορεί να είναι τα Υεριφερειακά Επιμορφωτικά Ξζντρα μετά από ανάκεςθ τθσ
κεντρικισ διοίκθςθσ. Αυτό ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι το μορφωτικό προφίλ και οι
επιμορφωτικζσ ανάγκεσ εμφανίηουν γεωγραφικι εξάρτθςθ (Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο,
2010).
5.6. Φίτλοσ-Ξορφι-Χρόνοσ-Χϊροσ-Χλικοτεχνικι υποδομι-Εμπλεκόμενοι
Ωσ τίτλο του προγράμματοσ κα δοκεί «Υρόγραμμα κεωρίασ και πράξθσ για τθ
ςτιριξθ νζων διευκυντϊν». Κα είναι ζνα μεικτό πρόγραμμα που κα περιλαμβάνει
παράλλθλα επιμόρφωςθ και μεντορικι ςτιριξθ.
Θ διαδικαςία τθσ κρίςθσ (προκιρυξθ, κατάκεςθ και ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν,
αξιολογικι διαδικαςία και ανακιρυξθ νζων διευκυντϊν) κα ολοκλθρωκεί κατά τουσ
πρϊτουσ μινεσ του τελευταίου ςχολικοφ ζτουσ τθσ κθτείασ των «παλαιϊν»
διευκυντϊν, δθλαδι τθν περίοδο Σκτϊβριοσ-Δεκζμβριοσ. Εν ςυνεχεία κα
ακολουκιςει θ υλοποίθςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. Ενόσ προγράμματοσ
εξάμθνθσ διάρκειασ που κα υλοποιθκεί κατά το τελευταίο εξάμθνο τθσ κθτείασ των
«παλαιϊν» διευκυντϊν και ςυγκεκριμζνα τθν περίοδο Λανουάριοσ-Λοφνιοσ. Δφο
θμζρεσ τθν εβδομάδα, εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου, κα υλοποιείται θ κεωρία και μία
θμζρα τθν εβδομάδα, εντόσ εργαςιακοφ ωραρίου, κα υλοποιείται θ πράξθ με μορφι
μεντορικισ ςτιριξθσ ςε πραγματικό χϊρο εργαςίασ. Για το τελευταίο κα λθφκεί
ςχετικι μζριμνα, από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ, ϊςτε το διδακτικό ωράριο του
επιμορφοφμενου να αναπτφςςεται ςε τζςςερισ θμζρεσ τθν εβδομάδα με μια μικρι
μείωςθ, πχ τθσ τάξθσ των 2-3 ωρϊν, από το προβλεπόμενο.
Επιμορφοφμενοι κα είναι οι εκπαιδευτικοί που με τθ διαδικαςία τθσ κρίςθσ
καλοφνται για πρϊτθ φορά να αναλάβουν τθν διεφκυνςθ ςχολικισ μονάδασ, με τθν
προχπόκεςθ τθσ ανελλιποφσ ςυμμετοχισ τουσ και τθν εκπλιρωςθ όλων των
υποχρεϊςεων που απαιτοφνται από το πρόγραμμα. Θ υλοποίθςθ και των δφο
φάςεων του προγράμματοσ κα γίνει ςε ςχολικοφσ χϊρουσ με χριςθ τθσ υπάρχουςασ
υλικοτεχνικισ υποδομισ.
Ωσ ςτοιχεία για τον υπολογιςμό τόςο ενόσ ενδεικτικοφ αρικμό των
επιμορφοφμενων όςο και ενόσ ενδεικτικοφ αρικμοφ αναπλθρωτϊν κακθγθτϊν που
39

«Σ κακοριςμόσ του ςκοποφ και θ αναλυτικι και ςαφισ διατφπωςθ των επιμζρουσ ςτόχων αποτελοφν
βαςικι παράμετροσ επιτυχίασ του προγράμματοσ. Χε κάκε περίπτωςθ, ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι κα
πρζπει να αντιςτοιχοφν ςτισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ» (Ξατςαροφ & Δεδοφλθ, 2008, κεφ. 4, ςελ. 53).
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κα χρειαςτοφν λόγω τθσ ελάφρυνςθσ του υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου των
επιμορφοφμενων, μποροφν να αξιοποιθκοφν αυτά των κρίςεων που
πραγματοποιικθκαν το καλοκαίρι του 2017. Θ ςχετικι πρόςκλθςθ αφοροφςε τθν
κάλυψθ 3445 διευκυντικϊν κζςεων ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
(1677 Γυμναςίων, 1060 ΓΕΟ & 508 ΕΥΑΟ) και ςε ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 30%,
δθλαδι περί τισ 1000 κζςεισ, καλφφκθκαν από πρόςωπα που δεν είχαν ςτο παρελκόν
υπθρετιςει από διευκυντικι κζςθ. Θ μείωςθ κατά 2-3 ϊρεσ του υποχρεωτικοφ
ωραρίου των ανωτζρω προςϊπων κα ιςοδυναμοφςε με τθν αναγκαιότθτα
πρόςλθψθσ 170-200 αναπλθρωτϊν.
5.7. Επιμορφωτζσ
Σι επιμορφωτζσ πρζπει να είναι εξειδικευμζνοι ςτο περιεχόμενο τθσ κάκε
επιμζρουσ κεματικισ ενότθτασ επιμόρφωςθσ ι κατάρτιςθσ που καλοφνται να
υλοποιιςουν ενϊ παράλλθλα να ανταποκρίνονται ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ομάδασ
των εκπαιδευτικϊν που κα επιμορφϊςουν(Ξατςαροφ & Δεδοφλθ, 2008: 55-56).
Σι επιμορφωτζσ για να ζχουν τθν αποδοχι των επιμορφοφμενων πρζπει να
χαρακτθρίηονται από ςυνζπεια λόγου και πράξεων και να βρίςκονται ςε πορεία
επαγγελματικισ και προςωπικισ ανάπτυξθσ(Ξατςαροφ & Δεδοφλθ, 2008: 56).
Ψόςο ςτο μζροσ τθσ επιμόρφωςθσ και ιδικά ςε ότι αφορά τθ βιωματικιπροςομοιωτικι-μεντορικι φάςθ είναι ςκόπιμο αυτι να διεξαχκεί ςε πραγματικό
χϊρο εργαςίασ με παρακολοφκθςθ και ςυηιτθςθ των κεμάτων που προκφπτουν κατά
τθν πραγματικι εκτζλεςθ των διευκυντικϊν κακθκόντων του Πζντορα-Διευκυντι
(Υαπαϊωάννου κ. ςυν., 2012: 16).
5.8. Σεριεχόμενο
Σι Ξατςαροφ και Δεδοφλθ (2008: 57) ςθμειϊνουν ότι το περιεχόμενο τθσ
εκάςτοτε επιμορφωτικισ δράςθσ πρζπει να είναι ςε ςυμφωνία με το ςκοπό, τουσ
ςτόχουσ τθσ δράςθσ, κακϊσ και τισ καταγεγραμμζνεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τα
ιδιαίτερα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά των επιμορφοφμενων.
Χτθν προςπάκεια να καλυφκοφν όλεσ οι διαςτάςεισ του ρόλου του διευκυντιθγζτθ μιασ ςχολικισ μονάδασ, θ όλθ δράςθ είναι αναγκαίο να ζχει ωσ βαςικό
περιεχόμενο: α) τθν κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν, αρχϊν και κεωριϊν τθσ
οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθν πρακτικι εφαρμογι
αυτϊν κατά τθν άςκθςθ τθσ διοίκθςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα β) τθν κριτικι αναγνϊριςθ
των λόγων που διαμορφϊνουν τθν εκάςτοτε εκπαιδευτικι πολιτικι κακϊσ και του
τρόπου που αυτι αςκείται γ) τθν κατανόθςθ των αρχϊν διοίκθςθσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ, των αρχϊν διαχείριςθσ ανκρωπίνων ςχζςεων και επικοινωνιακϊν
δεξιοτιτων κακϊσ και τθν χριςθ αυτϊν ςτθν πράξθ δ) τα βαςικά ςτοιχεία τθσ
παιδαγωγικισ και διδακτικισ διάςταςθσ και τθσ πρακτικισ εφαρμογισ αυτϊν ε) τθν
προϊκθςθ και ανάπτυξθ καινοτομιϊν κακϊσ και τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτ)
τθν αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ ρόλου και τθ ςχζςθ τθσ με τθν αποτελεςματικότθτα
που επιτυγχάνει θ ςχολικι μονάδα η) τθν ςυνεργαςία με τουσ κοινωνικοφσ φορείσ που
ςυμβάλλουν ςτθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ
(Ανδρζου, 2005: 315, όπ. αναφ. ςτο Υαπαϊωάννου, 2009: 80).
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6. Υυμπεράςματα
Πια πολυδιάςτατθ επιμορφωτικι δράςθ κεωρίασ και πράξθσ που κα ζχει
ςχεδιαςτεί με βάςθ τα διεκνι επιςτθμονικά πρότυπα, ςτθ βάςθ τθσ εκπαίδευςθσ
ενθλίκων και ςε ςυμφωνία με τισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των νζων διευκυντικϊν
ςτελεχϊν κα ζχει ωσ αποτζλεςμα ςε πρϊτο επίπεδο τθν ενδυνάμωςθ και
επαγγελματικι ανάπτυξθ αυτϊν και ςε δεφτερο επίπεδο τθν αποτελεςματικότερθ
λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ.
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Θ πολιτιςτικι διάςταςθ ςτα νζα Σρογράμματα
Υπουδϊν των Θρθςκευτικϊν
τριλιγκάσ Γεϊργιοσ
χολικόσ φμβουλοσ Θεολόγων

Περίλθψθ
Θ παροφςα εργαςία διερευνά τθν αφετθριακι ςτόχευςθ του μακιματοσ των
Κρθςκευτικϊν για τθ μελζτθ και κατανόθςθ τθσ κρθςκείασ και τθσ κρθςκευτικότθτασ
ωσ πολιτιςτικϊν μεγεκϊν. Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν είναι ο
κρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ των μακθτϊν, ο οποίοσ αποτελεί υποενότθτα του
πολιτιςτικοφ γραμματιςμοφ, ςτον οποίο ςτοχεφει θ ευρφτερθ ςχολικι εκπαίδευςθ. Θ
πολιτιςτικι διάςταςθ ςτο μάκθμα των Κρθςκευτικϊν ενιςχφκθκε εξαιρετικά με τα νζα
Ρρογράμματα Σπουδϊν (ΡΣ) ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ-Γυμναςίου και Λυκείου, τα
οποία εφαρμόηονται από το ςχολικό ζτοσ 2016-2017. Κεμελιϊδθσ άξονασ ςτθ
ςκοποκεςία και τα διδακτικά περιεχόμενα των νζων ΡΣ είναι ο ιςτορικόσ και
πολιτιςτικόσ καμβάσ πάνω ςτον οποίο αναδφεται θ κρθςκεία και εκδιπλϊνονται οι
λειτουργίεσ τθσ. Στο πλαίςιο αυτό, τα νζα ΡΣ παρζχουν μια πλοφςια ςυλλογι
πολυτροπικοφ διδακτικοφ υλικοφ, ψθφιακισ και ζντυπθσ μορφισ, τόςο από τθν τοπικι
κρθςκευτικι καλλιτεχνικι παράδοςθ όςο και από τθν παγκόςμια πολιτιςτικι
κλθρονομιά. Ραράλλθλα, προτείνουν κατάλλθλθ διδακτικι μεκοδολογία για τθν
αξιοποίθςθ αυτοφ του υλικοφ, με άφκονεσ δειγματικζσ διδακτικζσ προτάςεισ, ςτθν
κατεφκυνςθ τθσ διερευνθτικισ, βιωματικισ, κριτικισ και ςυμμετοχικισ μάκθςθσ, όπου
βαρφνουςα κζςθ ζχει θ διδαςκαλία των κρθςκευτικϊν κεμάτων με αξιοποίθςθ ζργων
τζχνθσ, κυρίωσ μζςω τθσ ςτρατθγικισ του Artful Thinking.

1. Ειςαγωγικά
Θ πολιτιςτικι διάςταςθ ιταν πάντοτε ιςχυρι διικουςα ςτθ ςτόχευςθ και τα
περιεχόμενα του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν. Χτα τελευταία χρόνια, ζχει
διαμορφωκεί μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθ διδακτικι και μακθςιακι
επικζντρωςθ του μακιματοσ ςτο πεδίο του πολιτιςμοφ. Κεμελιωτισ τθσ πρόταςθσ
αναγνωρίηεται ο Ξακθγθτισ Ρ. Πατςοφκασ, ο οποίοσ, ιδθ, από τισ αρχζσ τθσ
δεκαετίασ του ’80,πρότεινε ζνα νζο προςανατολιςμό ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ
των Κρθςκευτικϊν, ο οποίοσ δίνει ζμφαςθ ςτα μορφωτικά αγακά του χριςτιανικοφ
πολιτιςμοφ (Πατςοφκασ, 1982). Χτθν περίοδο που ακολοφκθςε, υπιρξε πλοφςιοσ
ακαδθμαϊκόσ, ςυνεδριακόσ, εκπαιδευτικόσ και πολιτικόσ διάλογοσ γφρω από τθ
κεϊρθςθ των Κρθςκευτικϊν ωσ μακιματοσ ταυτότθτασ και πολιτιςμοφ
(Γιαγκάηογλου, 2005). Χφμφωνα με αυτι τθ κεϊρθςθ, τα μορφωτικά αγακά του
μακιματοσ προζρχονται από τθν πολιτιςτικι ιςτορία και ηωι του τόπου, θ οποία
αφορά ςτθ γλϊςςα, τουσ κϊδικεσ επικοινωνίασ και τα μνθμεία πολιτιςμοφ του
(Ξαλαϊτηίδθσ, 2005). Σι κρθςκευτικοί κεςμοί και ςυνακόλουκα θ κρθςκευτικότθτα
ζχουν πολιτιςτικζσ διαςτάςεισ και προεκτάςεισ, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν ιςτορικι
εξζλιξθ και είναι προφανείσ ςτθν κοινωνικι εμπειρία. Θ κρθςκευτικότθτα ενδιαφζρει
τθν εκπαίδευςθ και εντάςςεται ωσ πεδίο μάκθςθσ ςε αυτι, επειδι οι εκφάνςεισ τθσ
επθρεάηουν τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, τθν κοινωνία και τον πολιτιςμό. Χτο ςφγχρονο
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κοινωνικό πεδίο, το οποίο χαρακτθρίηεται από ςυνκετότθτα και πολυπλοκότθτα,
αφενόσ, αναδφεται θ κριςιμότθτα του εφρουσ των ςκοπϊν τθσ κρθςκευτικισ
εκπαίδευςθσ, οι οποίοι εκκινοφν από τθ διευρεφνθςθ και κατανόθςθ του οικείου
κρθςκευτικοφ περιβάλλοντοσ και ανοίγονται ςτθ γνωριμία και τον διάλογο με τθν
πολιτιςμικι ετερότθτα και, αφετζρου, αναδεικνφεται το αίτθμα για μια παιδεία θ
οποία να προτάςςει οικουμενικζσ αξίεσ κακολικοφ κφρουσ (Γιαγκάηογλου, 2005, ς. 50·
Δελθκωνςταντισ, 2009).Αυτι θ διδακτικι προςζγγιςθ, μολονότι εμφανίηεται
καταρχιν ωσ ιςτοριοκεντρικι και κοινωνιοκεντρικι, ζχει ωσ γόνιμθ αφετθρία τισ
εμπειρίεσ, τουσ προβλθματιςμοφσ, τισ αυκεντικζσ μακθςιακζσ ανάγκεσ των ςθμερινϊν
μακθτϊν, όπωσ επιβάλλεται να πράττει θ ςφγχρονθ κρθςκευτικι εκπαίδευςθ
(Βαςιλόπουλοσ, 31993).
Ψο 2010, προωκικθκε θ αλλαγι των τότε υφιςτάμενων Αναλυτικϊν
Υρογραμμάτων, ςτο πλαίςιο του λεγόμενου τότε Ρζου Χχολείου. Θ προςπάκεια
εκείνθ οδιγθςε ςτθν εκπόνθςθ νζων ΥΧ ςε όλα τα μακιματα, κακϊσ και ςτα
Κρθςκευτικά, αρχικά ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ και αργότερα ςτο Οφκειο. Ψο νζο
ΥΧ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ-Γυμναςίου ολοκλθρϊκθκε το 2011 και αμζςωσ
δοκιμάςτθκε πιλοτικά για μια τριετία, ενϊ το νζο ΥΧ ςτα Κρθςκευτικά Ουκείου
ολοκλθρϊκθκε το 2015. Ξατά το ςχολ. ζτοσ 2016-17, γενικεφτθκε θ εφαρμογι των
τελευταίων ςε όλα τα ςχολεία Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και
τον Λοφνιο του 2017 ζγινε προγραμματιςμζνθ ανακεϊρθςι τουσ. Θ επιχειρθκείςα
αλλαγι ςτο μάκθμα των Κρθςκευτικϊν δεν ζγινε χωρίσ προβλιματα, ενϊ ο κφκλοσ
αυτισ τθσ μεταρρφκμιςθσ δεν ζχει ολοκλθρωκεί, αφοφ εκκρεμεί θ εκπόνθςθ των
μόνιμων Φακζλων Πακιματοσ, προσ αντικατάςταςθ των προςωρινϊν που
χρθςιμοποιοφνται μζχρι ςιμερα.
Ψα ΥΧ ςυνοδεφονται από αντίςτοιχουσ Σδθγοφσ Εκπαιδευτικοφ κατά βακμίδα
εκπαίδευςθσ και Φακζλουσ Πακιματοσ κατά τάξθ, με ζντυπο υλικό για τον μακθτι,
κακϊσ επίςθσ από μια ευρφτερθ ςυλλογι υποςτθρικτικοφ υλικοφ ςε ψθφιακι μορφι,
θ οποία διατίκεται από τον διαδικτυακό κόμβο του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ
Υολιτικισ (http://iep.edu.gr/el/thriskeftika). Ψα ΥΧ απευκφνονται προσ τον
εκπαιδευτικό των Κρθςκευτικϊν, τον οποίο υποςτθρίηουν πολφπλευρα ςτο διδακτικό
ζργο. Ωσ προσ τα ειδικότερα χαρακτθριςτικά τουσ, το ΥΧ Δθμοτικοφ-Γυμναςίου είναι
Υρόγραμμα Διαδικαςίασ και κεματοκεντρικό, ενϊ του Ουκείου είναι εννοιοκεντρικό
και μεκοδοκεντρικό. Πε ζμπνευςθ από τθ νζα παιδαγωγικι και κυρίωσ από τθ δζςμθ
κεωριςεων του όψιμου εποικοδομιςμοφ, τα νζα ΥΧ είναι μακθςιοκεντρικά,
αντιλαμβάνονται τθ μάκθςθ κυρίωσ ωσ προϊόν κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ,
προωκοφν τθν ανακαλυπτικι μάκθςθ και τθν κριτικι ςκζψθ, τθν πολυτροπικότθτα
τθσ διδαςκαλίασ και τθ διαφοροποιθμζνθ διδακτικι(Γιαγκάηογλου, 2013ˑ Σδθγόσ
Εκπαιδευτικοφ Ουκείου, ς. 17). Ξφριεσ αλλαγζσ που προωκοφν είναι θ κεϊρθςθ του
κρθςκευτικοφ γραμματιςμοφ ωσ βαςικοφ ςκοποφ τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ, θ
αναδιάταξθ των διδακτικϊν κεμάτων, τα οποία προςεγγίηονται από τθ ςκοπιά των
παιδαγωγικϊν χαρακτθριςτικϊν, των εμπειριϊν, των προςδοκιϊν και των
ενδιαφερόντων των μακθτϊν, ςφμφωνα με τθν θλικία τουσ, κακϊσ επίςθσ θ
εφαρμογι νζασ διδακτικισ μεκοδολογίασ, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ διερευνθτικισ,
βιωματικισ και ςυμμετοχικισ μάκθςθσ. Χτα διδακτικά περιεχόμενα και τθ διδακτικι
μεκοδολογία ζχει βαρφνουςα κζςθ θ διδακτικι αξιοποίθςθ μνθμείων του πολιτιςμοφ
και ζργων τζχνθσ. Χτα νζα ΥΧ, θ πολιτιςτικι διάςταςθ ενιςχφκθκε ςθμαντικά, κακϊσ ο
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πολιτιςμόσ και θ τζχνθ προςδιορίηονται ωσ κεμελιϊδεισ άξονεσ τόςο ςτθ ςκοποκεςία
όςο και ςτθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ.
2. Ρ κρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ
Θ ζννοια του γραμματιςμοφ, γενικότερα, παραπζμπει ςτθν ανάπτυξθ από τουσ
μακθτζσ δεξιοτιτων οι οποίεσ κα τουσ βοθκιςουν να επικοινωνοφν με ποικίλα
περιβάλλοντα, μζςα από γλωςςικά κείμενα, λεκτικά και μθ λεκτικά μθνφματα. Αυτι θ
ςτόχευςθ αφορά τόςο τθν ικανότθτα του μακθτι να κατανοεί (λειτουργικόσ
γραμματιςμόσ) όςο και να επεξεργάηεται (κριτικόσ γραμματιςμόσ) πλθροφορίεσ γφρω
από το περιβάλλον ςτο οποίο ηει και ζτςι μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν
αποτελεςματικότερθ διάδραςθ με αυτό, με ςτόχο τθν αρμονικι ζνταξθ και
ςυνφπαρξθ μζςα ςε αυτό (Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ Ουκείου, ς. 20).
Σ όροσ «κρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ» εμφανίςτθκε ςτα τελευταία χρόνια
κυρίωσ με τθν εκδοχι του λειτουργικοφ γραμματιςμοφ. Ζνασ από τουσ κφριουσ
ειςθγθτζσ του όρου είναι ο Stephen Prothero (2008), ο οποίοσ χρθςιμοποιεί τον όρο
κατ’ αναλογίαν του πολιτιςτικοφ γραμματιςμοφ και κεωρεί ωσ κφρια αποςτολι του να
βοθκιςει τουσ πολίτεσ να ςυμμετζχουν αρμονικά ςτο κοινωνικό, πολιτικό και
οικονομικό περιβάλλον τουσ, ςτο οποίο θ κρθςκεία είναι ςθμαντικι ςυνιςτϊςα
(Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ Ουκείου, ς. 21). Ψα νζα ΥΧ ορίηουν ωσ βαςικό ςκοπό τθσ
κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ τον κρθςκευτικό γραμματιςμό, ωσ υποενότθτα του
ευρφτερου πολιτιςτικοφ γραμματιςμοφ. Σ κρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ αφορά ςε
γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ ηωισ και αξίεσ, και ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τθσ
κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ, μζςα από διερευνθτικζσ, ερμθνευτικζσ και διαλογικζσ και
κριτικζσ προςεγγίςεισ «για τισ κρθςκείεσ» και «από τισ κρθςκείεσ» (Σδθγόσ
Εκπαιδευτικοφ Δθμοτικοφ-Γυμναςίου, ς.16).
3. Θ ςκοποκεςία των νζων ΣΥ
Ξεντρικι κζςθ ςτθ ςκοποκεςία και ςυνακόλουκα ςτα διδακτικά περιεχόμενα
των νζων ΥΧ ζχουν, αφενόσ, ο ιςτορικόσ καμβάσ πάνω ςτον οποίο αναδφονται
ποικίλεσ εκφάνςεισ τθσ κρθςκείασ και τθσ κρθςκευτικότθτασ και, αφετζρου, θ
πολιτιςτικι διάςταςθ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου, όπωσ ανιχνεφεται ςτισ ιςτορικζσ
και κοινωνικζσ πραγματϊςεισ του. Ψα νζα ΥΧ επικεντρϊνονται ςτθ διερεφνθςθ από
τουσ μακθτζσ τθσ πολιτιςτικισ ςυνειςφοράσ τθσ κρθςκείασ και τθσ κρθςκευτικότθτασ,
τθσ δικισ τουσ και των άλλων, καταρχάσ ςε τοπικό επίπεδο και ςτθ ςυνζχεια ςε
οικουμενικό, ξεκινϊντασ από τθν κατανόθςθ τθσ «γλϊςςασ» και τθσ «γραμματικισ»
τθσ (Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ Ουκείου, ς. 16). Δειγματικά, μζςα από τισ λειτουργίεσ του
μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν, οι μακθτζσ μποροφν να ανακαλφπτουν τθν αιτιϊδθ
ςχζςθ του «ιεροφ» και τθσ κρθςκείασ με τθν τζχνθ και τον πολιτιςμό, να
αναγνωρίηουν κρθςκευτικζσ ιδζεσ ςε πολιτιςτικζσ πραγματϊςεισ, να διερευνοφν
κρθςκευτικά κζματα και θκικά διλιμματα μζςα από ζργα τζχνθσ, να ανιχνεφουν
επιδράςεισ ιερϊν κειμζνων ςτθ διαμόρφωςθ των πολιτιςτικϊν φαινομζνων, να
εξετάηουν τθν πολιτιςτικι εμβζλεια του κρθςκευτικοφ φαινομζνου, να αποτιμοφν
επιρροζσ τθσ πίςτθσ ςτθν κοινωνικι ηωι και τθ δικι τουσ κακθμερινότθτα (ΥΧ
Δθμοτικοφ-Γυμναςίου, ςς. 37-38, 90-99, 59-60, 75-76, 107-109). Ζτςι, ο κρθςκευτικόσ
γραμματιςμόσ δεν αποτελεί απλϊσ μια τυπικι διαδικαςία μθχανιςτικισ πρόςκτθςθσ
μιασ δοςμζνθσ κρθςκευτικισ πλθροφορίασ ι αφιγθςθσ, αλλά ζνα δθμιουργικό και

212

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

κριτικό άνοιγμα, το οποίο με αφετθρία τθν ερμθνευτικι κατανόθςθ τθσ κρθςκευτικισ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, προχωρεί ςτθν κριτικι νοθματοδότθςθ και τθν οικοδόμθςθ
προςωπικισ ταυτότθτασ, κακϊσ επίςθσ ςτον δθμιουργικό διάλογο με τθν ετερότθτα
και τθ διαφορετικότθτα. Χτο πλαίςιο αυτό, εκτόσ από τθν κατανόθςθ τθσ προςωπικισ
κρθςκευτικισ ταυτότθτασ και τθσ ιδιοπροςωπίασ τθσ τοπικισ κρθςκευτικισ και
πολιτιςτικισ παράδοςθσ, το μάκθμα των Κρθςκευτικϊν ενδιαφζρεται για τθ
διαπολιτιςμικι διάςταςθ τθσ κρθςκευτικότθτασ, ϊςτε οι μακθτζσ να ςυνειδθτοποιοφν
τθ ςυνκετότθτα των κρθςκευτικϊν και των πολιτιςτικϊν φαινομζνων και να
καλλιεργοφν τθν αλλθλοκατανόθςθ και τον αλλθλοςεβαςμό. Για τθν εξυπθρζτθςθ
αυτϊν των ςκοπϊν, μεγάλο μζροσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων
και των προτεινόμενων διδακτικϊν κεμάτων, όπωσ ορίηονται ςτα νζα ΥΧ, ςχετίηονται
με τθν πολιτιςτικι διάςταςθ του κρθςκευτικοφ φαινομζνου.
Χτθ γενικι ςκοποκεςία του ΥΧ Δθμοτικοφ-Γυμναςίου, οι τρεισ από τουσ τζςςερισ
ςκοποφσ παραπζμπουν ςτο μορφωτικό πεδίο γνϊςθσ και κατανόθςθσ τθσ τοπικισ και
τθσ παγκόςμιασ πνευματικισ και πολιτιςμικισ παράδοςθσ, ςτθ κεϊρθςθ τθσ
κρθςκευτικότθτασ ωσ πθγισ πολιτιςμοφ και ςτο αίτθμα ελεφκερθσ διαμόρφωςθσ
προςωπικισ ταυτότθτασ, μζςα ςτο ςφνκετο και πολυπολιτιςμικό κοινωνικό
περιβάλλον τθσ εποχισ μασ (ΥΧ Δθμοτικοφ-Γυμναςίου, ςς. 3-4).
Σ κφκλοσ τθσ κρθςκευτικισ μάκθςθσ ςτο Δθμοτικό επιγράφεται «Ο κόςμοσ τθσ
κρθςκείασ» και περιλαμβάνει τθν ανακάλυψθ κειμζνων, μνθμείων, προςϊπων, τόπων
και γεγονότων (ΥΧ Δθμοτικοφ-Γυμναςίου, ςς. 5, 11). Χτο Γυμνάςιο, επιγράφεται
«Κρθςκεία και ιςτορία ωσ ζκφραςθ πολιτιςμοφ» και δίνει ζμφαςθ ςτθ «ηωι, ςτθν
ιςτορία, ςτθν τζχνθ και ςτον πολιτιςμό» του Χριςτιανιςμοφ και ιδιαίτερα τθσ
Σρκοδοξίασ, κακϊσ και των μεγάλων κρθςκευτικϊν παραδόςεων του κόςμου, ενϊ
ταυτόχρονα επιδιϊκεται θ κριτικι παρουςίαςι τουσ μζςα από κεμελιϊδεισ άξονεσ,
όπωσ «Κεόσ, κόςμοσ, άνκρωποσ, θκικι, κοινωνία, πολιτιςμόσ, ςφγχρονθ ηωι»(ΥΧ
Δθμοτικοφ-Γυμναςίου, ςς. 5, 61). Χτισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου δίνεται ζμφαςθ ςτθν
«αμφίδρομθ πορεία από τθ κρθςκεία ςτον πολιτιςμό» (Αϋ τάξθ), ςε «αντικζςεισ και
ςυνκζςεισ» ςτθν ιςτορία και ςτον πολιτιςμό (Βϋ τάξθ), ςτθ μελζτθ τθσ διαδρομισ
«από το τοπικό ςτο οικουμενικό», μζςα από τουσ άξονεσ «Κεόσ, κόςμοσ, άνκρωποσ,
κοινωνία, πολιτιςμόσ» (Γϋ τάξθ).
Χτο τζλοσ κάκε κφκλου του Δθμοτικοφ και κάκε τάξθσ του Γυμναςίου, ορίηονται
Υροςδοκϊμενεσ Επάρκειεσ μάκθςθσ, μεταξφ των οποίων υπάρχει ξεχωριςτι ενότθτα
με τίτλο «Ωσ προσ τθν κατανόθςθ τθσ πολιτιςτικισ εμβζλειασ του κρθςκευτικοφ
φαινομζνου», όπου προςδιορίηονται ποιοτικά και ρεαλιςτικά οι κφριεσ διαςτάςεισ τθσ
επικυμθτισ μάκθςθσ. Ψο ΥΧ επικεντρϊνεται όχι απλϊσ ςε μια ποςότθτα οριςμζνων
γνωςιακϊν πλθροφοριϊν γφρω από τθν πολιτιςτικι διάςταςθ, αλλά και ςτον αξιακό
και νοθματικό κϊδικα, κακϊσ και ςε διαδικαςίεσ και δεξιότθτεσ ηωισ.
Χτο Οφκειο, ωσ ςκοπόσ τθσ κρθςκευτικισ εκπαίδευςθσ ορίηεται, πρωταρχικά, θ
ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ ταυτότθτασ και ειδικότερα τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ,
ςε ζνα πλαίςιο ελεφκερου αυτο-προςδιοριςμοφ και μιασ αγωγισ όπου είναι
ςθμαντικι θ «θκικι, αξιακι και πολιτι(εια)κι» διάςταςθ (ΥΧ Ουκείου, ς. 1).
Ακολοφκωσ, ορίηονται οι βαςικζσ παράμετροι για καλλιζργεια ανκρωπιςτικισ και
Ελλθνικισ παιδείασ. Ψο πρϊτο νοείται ωσ ερμθνευτικι αναηιτθςθ νοιματοσ του βίου
και το δεφτερο ωσ ανακάλυψθ και διερεφνθςθ του περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο
ηουν οι μακθτζσ, το οποίο είναι διαποτιςμζνο από τθ διαχρονικι παράδοςθ και τον
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πολιτιςμό τθσ Σρκοδοξίασ. Επιπλζον, προςδιορίηεται ο κρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ,
ωσ ιδιαίτερο μζροσ των πολυγραμματιςμϊν, μζςα από τον οποίο οι μακθτζσ, αφενόσ,
κατανοοφν και, αφετζρου, αποκτοφν δεξιότθτεσ λειτουργικισ χριςθσ
αναπαραςτάςεων, εννοιϊν, κρίςεων, γενικεφςεων, ςχθμάτων, εικόνων, ςυμβόλων,
επικοινωνιακϊν μζςων, αφθγιςεων, νοθμάτων και ςθμαςιϊν, από τον χϊρο του
κρθςκευτικοφ πολιτιςμοφ και ευρφτερα. Πε αφετθρία τθν κατανόθςθ, επιδιϊκεται το
πζραςμα ςτθν κριτικι ερμθνεία και τελικά ςτον μεταςχθματιςμό τθσ γνϊςθσ ςε
προςωπικι νοθματοδότθςθ. Ζτςι, θ ςχολικι κρθςκευτικι εκπαίδευςθ ενςωματϊνει
τθν πολιτιςτικι διάςταςθ και εφοδιάηει τουσ μακθτζσ με τθ γλϊςςα και τθ
γραμματικι του πολιτιςμοφ τουσ (Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ Ουκείου, ς. 31), παρζχοντασ
πολφτιμα εφόδια αυτο-γνωςίασ, αυτο-προςδιοριςμοφ, αυτο-βελτίωςθσ και
αυκυπζρβαςθσ, ςε ςχζςθ με τον εαυτό και τουσ άλλουσ (Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ
Ουκείου, ς. 21).
4. Διδακτικά κζματα και διδακτικι μεκοδολογία
Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ςκοπϊν και προςδοκϊμενων μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων, προτείνονται ςτον εκπαιδευτικό: α) ςχετικά διδακτικά κζματα,
β)κατάλλθλθ διδακτικι μεκοδολογία, και γ) επαρκι διδακτικά μζςα, με άφκονο
διδακτικό και υποςτθρικτικό υλικό.
4.1 Διδακτικά κζματα
Χτα διδακτικά κζματα, όπωσ ιδθ ειπϊκθκε, πζρα από τισ αποτυπϊςεισ τθσ
πίςτθσ και τθσ κρθςκευτικότθτασ, οι οποίεσ οφτωσ ι άλλωσ ζχουν πολιτιςτικζσ
προεκτάςεισ, οι μακθτζσ καλοφνται να μελετιςουν και να διερευνιςουν από τον
χϊρο του πολιτιςμοφ άφκονα κείμενα, μνθμεία, πρόςωπα, τόπουσ, γεγονότα, ζννοιεσ,
αξιακζσ προςεγγίςεισ, διαδικαςίεσ, διλιμματα, προτάςεισ. Πε το πνεφμα αυτό,
ςχεδόν ςε όλα τα κζματα από το Δθμοτικό μζχρι το Οφκειο, λίγο ι πολφ, ανιχνεφεται θ
πολιτιςτικι διάςταςθ.
4.2 Διδακτικι μεκοδολογία
Ψα νζα ΥΧ προωκοφν ςε πολφ μεγάλο βακμό τθ δθμιουργικι και πολυτροπικι
διδαςκαλία, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ διερευνθτικισ, βιωματικισ και ςυμμετοχικισ
μάκθςθσ. Ανάμεςα ςτισ προτεινόμενεσ διδακτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ προβάλλεται
ιδιαιτζρωσ θ διδαςκαλία των κρθςκευτικϊν κεμάτων μζςα από ζργα τζχνθσ, με
αξιοποίθςθ κυρίωσ τθσ ςτρατθγικισ του Artful Thinking και τθσ δζςμθσ των
διδακτικϊν τεχνικϊν που απορρζουν από αυτι.
Θ διδακτικι προςζγγιςθ τθσ τζχνθσ αςκείται προσ δφο κατευκφνςεισ: Θ πρϊτθ
αφορά ςτθ γνωριμία, διερεφνθςθ και ερμθνευτικι κατανόθςθ τθσ καλλιτεχνικισ
παραγωγισ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, θ οποία εμπνζεται από τθ κρθςκεία και
τθ κρθςκευτικότθτα, λ.χ. διάφορων εκφάνςεων τθσ λεγόμενθσ κρθςκευτικισ τζχνθσ. Θ
δεφτερθ αφορά ςτθν κριτικι διερεφνθςθ μζςα από ζργα τζχνθσ διδακτικϊν κεμάτων
με τα οποία αςχολείται το μάκθμα των Κρθςκευτικϊν, όπωσ είναι τα κεολογικά
κζματα, τα θκικά διλιμματα, τα ηθτιματα προβλθματιςμοφ κ.ά. Χτο πλαίςιο αυτό,
υπερβαίνεται θ παραδοςιακι λογικι τθσ αξιοποίθςθσ των ζργων τζχνθσ απλϊσ ωσ
εποπτικϊν μζςων ι ωσ παράλλθλου ςυμπλθρωματικοφ υλικοφ ςτθ διδαςκαλία ι ωσ
επείςακτων διακοςμθτικϊν ςτοιχείων, τα οποία παλιότερα εντάςςονταν ςτα
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διδακτικά εγχειρίδια κυρίωσ για ψυχολογικοφσ, αιςκθτικοφσ και θκικοφσ λόγουσ,
παρά για να υπθρετιςουν τθ διδαςκαλία.
4.3 Διδακτικό και υποςτθρικτικό υλικό
Ψα ΥΧ ςυνοδεφονται από μια πλοφςια ςυλλογι διδακτικοφ και υποςτθρικτικοφ
υλικοφ, θ οποία περιλαμβάνει πολυτροπικό διδακτικό υλικό ψθφιακισ και ζντυπθσ
μορφισ, με παραςτατικά, εικονιςτικά, μουςικά και άλλα ζργα τζχνθσ, από τθν τοπικι
κρθςκευτικι παράδοςθ και τθν παγκόςμια πολιτιςτικι κλθρονομιά. Αςφαλϊσ, θ
πανανκρϊπινθ καλλιτεχνικι παραγωγι, τόςο θ ελλθνικι όςο και θ παγκόςμια, γφρω
από κρθςκευτικά κζματα είναι τεράςτια, αφοφ θ κρθςκεία και τα κρθςκευτικά
ερωτιματα αποτζλεςαν ανά τουσ αιϊνεσ βαςικι πθγι ζμπνευςθσ τθσ τζχνθσ. Υζρα
από αυτό, κατά τθ διδαςκαλία των Κρθςκευτικϊν μπορεί να αξιοποιθκεί κάκε
καλλιτζχνθμα, εφόςον υπθρετεί τα επικυμθτά μακθςιακά αποτελζςματα τθσ
διδαςκαλίασ. Ζτςι, θ τζχνθ ζχει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτο μάκθμα των Κρθςκευτικϊν,
ωσ εικαςτικι, γλυπτικι, μουςικι, αρχιτεκτονικι κλπ. ζκφραςθ.
Χτουσ Φακζλουσ Πακιματοσ περιλαμβάνεται άφκονο υλικό γφρω από ζργα
τζχνθσ, το οποίο εντάςςεται ςε διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που προτείνονται από το
ΥΧ και υλοποιοφν τουσ ςκοποφσ κάκε ενότθτασ. Θ απλι παράκεςθ ενόσ εικαςτικοφ ι
άλλου καλλιτεχνικοφ κζματοσ, χωρίσ μακθςιακι ςτόχευςθ για τον μακθτι και τισ
κατάλλθλεσ διδακτικζσ οδθγίεσ για τον εκπαιδευτικό, οι οποίεσ παραπζμπουν ςε
διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ, διαλόγου, κριτικοφ ςτοχαςμοφ κλπ., ςε γενικζσ γραμμζσ
αποφεφγεται.
Υαράλλθλα, ςτον διαδικτυακό κόμβο του Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ
ζχει δθμιουργθκεί ζνασ εξαιρετικά πλοφςιοσ ιςτότοποσ για τα Κρθςκευτικά, ζνα
ψθφιακό αποκετιριο, ςτο οποίο ζχουν αποκθςαυριςτεί εκατοντάδεσ εικαςτικά,
μουςικά, λογοτεχνικά και άλλα καλλιτεχνικά ζργα (http://iep.edu.gr/el/anazitisi-stoyliko-eikonon-mousikis). Θ ςυλλογι ζχει οργανωκεί κεματικά κατά τφπο και κατά
τάξθ, ενϊ υπάρχει και εφχρθςτθ μθχανι αναηιτθςθσ. Χτα μουςικά ζργα παρατίκεται
και θ αντίςτοιχθ διδακτικι πρόταςθ του ΥΧ για τον τρόπο αξιοποίθςισ τουσ.
4.4Διδακτικζσ εργαςίεσ με ζργα τζχνθσ μζςω του Arful Thinking
Γφρω από τθν αναγκαιότθτα αλλά και τισ δυνατότθτεσ διδαςκαλίασ μζςω τθσ
τζχνθσ υπάρχουν αρκετζσ ςφγχρονεσ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και προτάςεισ. Για
παράδειγμα, θ πρόταςθ του David Perkins για τθν ορατι ςκζψθ (Visible Thinking) και
τον ζντεχνο ςυλλογιςμό (Artful Thinking) και ςτθν Ελλάδα θ αντίςτοιχθ πρόταςθ του
Αλ. Ξόκκου (ενδεικτικά: Perkins, 1994· Ξόκκοσ, 2011). Σι τελευταίοι προτείνουν
διδακτικζσ ςτρατθγικζσ για τθν οργάνωςθ και ανάπτυξθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ
διδακτικισ και μακθςιακισ διαδρομισ, θ οποία περιλαμβάνει από τον αρχικό
ςχεδιαςμό τθσ διδαςκαλίασ και τθ διατφπωςθ προςδοκϊμενων μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων, μζχρι και τθν τελικι κριτικι αναπλαιςίωςθ τθσ μάκθςθσ και τθν
ανατροφοδότθςι τθσ.
Χτα νζα ΥΧ των Κρθςκευτικϊν, χωρίσ να αποκλείεται θ παραπάνω λογικι,
ενκαρρφνεται και θ ζνταξθ μικρο-δραςτθριοτιτων με χριςθ ειδικότερων και
ςυντομότερων διδακτικϊν τεχνικϊν, δθλαδι θ αξιοποίθςθ ζργων τζχνθσ ςε επιμζρουσ
φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ, ςτο πλαίςιο του ευρφτερου ςχεδιαςμοφ τθσ. Ζτςι, θ
διερεφνθςθ ενόσ ζργου τζχνθσ μπορεί να αφορά ςε μια ολόκλθρθ διδαςκαλία ι μόνο
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ςε μία φάςθ τθσ. Χτθ ςτιλθ των Βαςικϊν Κεμάτων του ΥΧ και κυρίωσ των Ενδεικτικϊν
Δραςτθριοτιτων υπάρχουν άφκονεσ διδακτικζσ προτάςεισ και αναφορζσ που
παραπζμπουν ςε ζργα τζχνθσ, κακϊσ και ςε διδακτικζσ τεχνικζσ αξιοποίθςισ τουσ.
Ζνα μεγάλο τμιμα του Σδθγοφ Εκπαιδευτικοφ των Κρθςκευτικϊν ΔθμοτικοφΓυμναςίου αφιερϊνεται ςτθν πρακτικι περιγραφι και ανάλυςθ αυτϊν των
διδακτικϊν τεχνικϊν, ενϊ κυρίαρχθ κζςθ ςε αυτζσ ζχει θ δζςμθ των διδακτικϊν
τεχνικϊν του λεγόμενου Artful Thinking(Σδθγόσ Εκπαιδευτικοφ Δθμοτικοφ-Γυμναςίου,
ςς. 130-152).
Για ποιο λόγο, όμωσ, προκρίνεται θ ζνταξθ ζργων τζχνθσ ςτθ διδαςκαλία; Είναι
παραδεκτό ότι θ τζχνθ αντανακλά και εκφράηει ιδζεσ, ςυναιςκιματα, εμπειρίεσ και
διανοθτικζσ λειτουργίεσ του δθμιουργοφ τθσ. Διαμορφϊνεται ςε ςυγκεκριμζνθ
ιςτορικι και κοινωνικι ςυγκυρία, τθν οποία εκφράηει. Απεικονίηει το φυςικό,
κοινωνικό, πολιτιςτικό και οικονομικό πλαίςιο ςτο οποίο ηει ο καλλιτζχνθσ. Διειςδφει
ευκολότερα ςτον εςωτερικό κόςμο κάκε ανκρϊπου και ενεργοποιεί δθμιουργικά και
κριτικά τον κεατι τθσ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, εκτόσ από το ότι αποτελεί ιδιαίτερο
μακθςιακό πεδίο λόγω τθσ πολιτιςτικισ και ιςτορικισ αξίασ τθσ, προκρίνεται θ ζνταξι
τθσ ςτθ διδακτικι διεργαςία, με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ επίτευξθ των
προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και τθ γνωςτικι και γενικότερα
μακθςιακι καλλιζργεια των μακθτϊν. Ζνασ από τουσ βαςικοφσ ςκοποφσ για τον οποίο
προτείνεται θ χριςθ ζργων τζχνθσ ςτθ διδαςκαλία, επίςθσ, είναι θ αναγκαιότθτα
ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ (Ππάρλοσ & Γϊγου, 2017).
Θ τεχνικι του Artful Thinking(http://pzartfulthinking.org) αναπτφχκθκε ςτο
πλαίςιο του προγράμματοσ Project Zero(http://www.pz.harvard.edu) τθσ Ανϊτατθσ
Χχολισ Εκπαίδευςθσ του Χάρβαρντ, ςε δθμόςια ςχολεία ςτθν περιοχι του Πίςιγκαν
ςτθν Αμερικι, με ςτόχο τθν πειραματικι εφαρμογι και τθ διάδοςθ διδακτικϊν
τεχνικϊν που προάγουν τθν κριτικι ςκζψθ μζςα από τθν ζνταξθ και τθ μελζτθ ζργων
τζχνθσ ςτθ διδακτικι διεργαςία.
Θ μζκοδοσ ζχει ωσ πλεονεκτιματα ότι ο μακθτισ:
•

•
•
•
•

Πακαίνει να «βλζπει», δθλαδι να παρατθρεί, να εντοπίηει ςτοιχεία και να
καταγράφει τισ παρατθριςεισ του, να αναηθτά ερμθνείεσ για όςα βλζπει και
να διατυπϊνει περαιτζρω ερωτιματα.
Ενιςχφεται ςτθ διαμόρφωςθ προςωπικισ κζςθσ, τθν οικοδόμθςθ προςωπικισ
νοθματοδότθςθσ και τθ διαμόρφωςθ ςτάςεων.
Αναπτφςςει ςυλλογιςμοφσ και επιχειριματα για να υποςτθρίξει τθ κζςθ του
και να τεκμθριϊςει τα ςυμπεράςματά του.
Ανοίγεται απζναντι ςε νζεσ ιδζεσ και αντιλιψεισ, ϊςτε να μεταςχθματίηει και
να τροποποιεί τισ αντιλιψεισ του, όπου χρειάηεται.
Ξαλλιεργεί τον κριτικό ςτοχαςμό.

Επιπρόςκετα, ςθμαντικό πλεονζκτθμα είναι ότι θ εφαρμογι τθσ τεχνικισ είναι
εφικτι ςε όλα τα είδθ τζχνθσ, δθλαδι τισ παραςτατικζσ τζχνεσ (ηωγραφικι,
κινθματογράφοσ κλπ.), τθ μουςικι, τα λογοτεχνικά ζργα κλπ.
Θ τεχνικι προχποκζτει και ταυτόχρονα επιδιϊκει ζνα μοντζλο οργάνωςθσ τθσ
τάξθσ, το οποίο βαςίηεται ςτθ ςυνεργατικότθτα, προωκεί τθ διερεφνθςθ και τθ
βιωματικότθτα και υπθρετεί πολυεπίπεδεσ μακθςιακζσ επιδιϊξεισ. Ειδικότερα,
επιτρζπει τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτον ςχεδιαςμό τθσ διερεφνθςθσ. Υροωκεί τθν
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εμπλοκι όλων ςτθ διδακτικι διεργαςία μζςα ςε ζνα ςυνεργατικό περιβάλλον.
Ενκαρρφνει τθν αφόρμθςθ από προςωπικά βιϊματα και εμπειρίεσ και περιλαμβάνει
εργαςίεσ προςωπικισ και ςυλλογικισ ζκφραςθσ. Υροάγει τθν κριτικι κατανόθςθ και
τθν προςωπικι κζαςθ των πραγμάτων. Ωλοποιεί πολυεπίπεδθ προςζγγιςθ,
καλφπτοντασ πολλοφσ μακθςιακοφσ τομείσ και προωκεί τθν επίτευξθ όχι μόνο
γνϊςεων αλλά και ςτάςεων και δεξιοτιτων (Tishman &Palmer, 2006).
Θ βαςικι ιδζα ςτο Artful Thinking είναι θ μεκοδικι διείςδυςθ ςτο ζργο τζχνθσ
και θ κριτικι διερεφνθςι του, βάςει επιλεγμζνων ερωτθμάτων τα οποία οι μακθτζσ
διερευνοφν ςταδιακά. Για τον ςκοπό αυτό, οργανϊνονται αλλθλουχίεσ διερευνθτικϊν
ερωτθμάτων, τα οποία αντιςτοιχοφν ςε ανάλογα διδακτικά βιματα. Ξάκε ομάδα
ερωτθμάτων («routine» ι «μοτίβο» όπωσ επικράτθςε να λζγεται ςτα ελλθνικά)
μπορεί να περιλαμβάνει 2-3 ερωτιματα/βιματα. Ψα ερωτιματα μποροφν να
αφοροφν ςε εργαςίεσ παρατιρθςθσ, κατανόθςθσ, ερμθνείασ, διερϊτθςθσ,
προςωπικισ κζαςθσ, ςφγκριςθσ, αιτιολόγθςθσ, ζκφραςθσ αποριϊν κ.ά.(Σδθγόσ
Εκπαιδευτικοφ Δθμοτικοφ-Γυμναςίου, ς. 131-133). Χυνικωσ, ξεκινοφμε από
απλοφςτερεσ μορφζσ διερεφνθςθσ και προχωροφμε ςε ςυνκετότερεσ ι περιςςότερο
κριτικζσ προςεγγίςεισ. Θ διάρκεια των μοτίβων μπορεί να κυμαίνεται ςτα 10ϋ-15ϋ. Ψα
μοτίβα μπορεί να αξιοποιοφνται με πολλοφσ τρόπουσ, δθλαδι να χρθςιμοποιοφνται
ωσ κφρια διδακτικι πρακτικι ι να ςυνδυάηονται με άλλεσ τεχνικζσ διερεφνθςθσ, π.χ.
ομάδεσ εργαςίασ, εταιρικά ςχιματα, εργαςία ςτθν ολομζλεια, βιωματικζσ τεχνικζσ,
τεχνικζσ ανάλυςθσ ι επαγωγισ, κ.ά. Ξάκε μοτίβο, ωσ διδακτικό εργαλείο, υπθρετεί
τον διδακτικό ςτόχο και γι’ αυτό ανάλογα με τισ ανάγκεσ του μακιματοσ τα μοτίβα
μπορεί να εναλλάςςονται. Επίςθσ, άλλα μοτίβα προςφζρονται περιςςότερο για τθν
ζναρξθ του μακιματοσ, για τθν ψυχολογικι και μακθςιακι προετοιμαςία των
μακθτϊν, τθν ανάδειξθ προγενζςτερων εμπειριϊν και βιωμάτων, άλλα για τθν επαφι
των μακθτϊν με δεδομζνα και τθν υλοποίθςθ τθσ εναρκτιριασ διερεφνθςθσ, άλλα για
τθ διαμόρφωςθ και τθν ζκφραςθ προςωπικισ ςτάςθσ, άλλα για εργαςίεσ βιωματικισ
ζκφραςθσ και άλλα για το τζλοσ του μακιματοσ, δθλαδι για εργαςίεσ αναπλαιςίωςθσ
τθσ γνϊςθσ και εφαρμογισ τθσ ςε νζεσ ςυνκικεσ, για αξιολογικζσ προςεγγίςεισ και
εργαςίεσ ανατροφοδότθςθσ. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, είναι ςθμαντικι θ εξαςφάλιςθ
διαδικαςιϊν «ορατισ ςκζψθσ» από τουσ μακθτζσ (Perkins, 2003). Σι απαντιςεισ και
οι ιδζεσ των μακθτϊν, καταγράφονται, δθμοςιεφονται, ςυγκρίνονται, ανανεϊνονται,
ςτο πλαίςιο τθσ ομάδασ τουσ και τθσ ολομζλειασ τθσ τάξθσ. Σ εκπαιδευτικόσ
λειτουργεί ωσ κακοδθγθτισ και διευκολυντισ τθσ μάκθςθσ μζςα από διαδικαςίεσ
φκίνουςασ κακοδιγθςθσ. Είναι ςθμαντικό, μζςα από τα μοτίβα, να οργανϊνει
πλοφςιο μακθςιακό περιβάλλον, να προςφζρει ευκαιρίεσ διερεφνθςθσ ςε όλουσ,
εμπλζκοντάσ τουσ ενεργά ςτθ διαδικαςία και τζλοσ να δίνει ζμφαςθ ςε ερωτιςεισ
ανϊτερθσ ςτόχευςθσ και διεργαςίεσ διαλόγου και κριτικισ επεξεργαςίασ.
5. Υυμπεράςματα
1. Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ των Κρθςκευτικϊν είναι ο κρθςκευτικόσ
γραμματιςμόσ των μακθτϊν, ο οποίοσ αποτελεί υποενότθτα του πολιτιςτικοφ
γραμματιςμοφ.
2. Θ πολιτιςτικι διάςταςθ ςτο μάκθμα των Κρθςκευτικϊν ενιςχφκθκε
ιδιαιτζρωσ με τα νζα ΥΧ ςτα Κρθςκευτικά Δθμοτικοφ-Γυμναςίου και Ουκείου, τα
οποία εφαρμόηονται από το ςχολικό ζτοσ 2016-2017. Κεμελιϊδθσ διικουςα ςτθ
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ςκοποκεςία και τα διδακτικά περιεχόμενά τουσ είναι το ιςτορικό και πολιτιςτικό
πλαίςιο ςτο οποίο αναδφεται θ κρθςκεία και εκδιπλϊνεται θ λειτουργία τθσ.
3. Ψα νζα ΥΧ αξιοποιοφν μια πλοφςια ςυλλογι πολυτροπικοφ διδακτικοφ υλικοφ,
ψθφιακισ και ζντυπθσ μορφισ, από τθν τοπικι κρθςκευτικι καλλιτεχνικι παράδοςθ
και τθν παγκόςμια πολιτιςτικι κλθρονομιά.
4. Ψα νζα ΥΧ προτείνουν κατάλλθλθ διδακτικι μεκοδολογία για τθν αξιοποίθςθ
αυτοφ του υλικοφ, με άφκονεσ δειγματικζσ διδακτικζσ προτάςεισ, ςτθν κατεφκυνςθ
τθσ διερευνθτικισ, βιωματικισ, κριτικισ και ςυμμετοχικισ μορφισ μάκθςθσ, όπου
βαρφνουςα κζςθ ζχει θ διδαςκαλία των κρθςκευτικϊν κεμάτων με ζργα τζχνθσ,
κυρίωσ μζςω τθσ ςτρατθγικισ του Artful Thinking.
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Εκνικι καταγωγι και μακθτικι απόδοςθ των μακθτϊν του
Νυκείου Χερςονιςου
τα ςχολικά ζτθ 2011-2012 και 2015- 2016
φακιωτάκθσ ταφροσ,
Φιλόλογοσ Γενικοφ Λυκείου Λιμζνοσ Χερςονιςου

Περίλθψθ
Θ εργαςία παρακζτει ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν εκνικι καταγωγι των μακθτϊν του
Λυκείου Χερςονιςου κατά τα ζτθ 2011-12 και 2015-16. Από τα ςτοιχεία αυτά
προκφπτει ότι το 40% περίπου των μακθτϊν δεν ζχουν αποκλειςτικά ελλθνικι
καταγωγι. Θ πλειοψθφία αυτϊν των παιδιϊν κατάγεται από τισ Βαλκανικζσ χϊρεσ,
ενϊ υπάρχει ςθμαντικό ποςοςτό παιδιϊν από μεικτζσ οικογζνειεσ. Τα δεδομζνα αυτά
διαμορφϊνουν τθν κακθμερινι λειτουργία του ςχολείου και κακορίηουν τθ
ςυμπεριφορά των μακθτϊν και των διδαςκόντων. Σθμαντικό μζροσ του κειμζνου
αποτελοφν ςκζψεισ και προβλθματιςμοί πάνω ςτο κζμα τθσ διαχείριςθσ ενόσ
πολυεκνικοφ μακθτικοφ υλικοφ και τθσ αξιοποίθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ προσ
όφελοσ των μακθτϊν.

1. Ειςαγωγι - Σροβλθματικι
Εργάηομαι ωσ φιλόλογοσ ςτο Οφκειο Χερςονιςου από το 2005 (τθ χρονιά τθσ
ίδρυςισ του) ωσ και ςιμερα, με ζνα διάλειμμα δφο ετϊν. Είναι το ςχολείο ςτο οποίο
τοποκετικθκα ωσ νεοδιόριςτοσ εκπαιδευτικόσ και μετά από τόςα χρόνια παρουςίασ
μου ςε αυτό, κεωρϊ ότι μπορϊ να διατυπϊςω κάποιεσ ςκζψεισ για τθ λειτουργία του
ςχολείου και για τθ κζςθ του ςτον ευρφτερο κοινωνικό ιςτό τθσ περιοχισ. Από τισ
πρϊτεσ μζρεσ μου ςτο ςχολείο, διαβάηοντασ τισ μακθτικζσ καρτζλεσ, μου ζκανε
ιδιαίτερθ εντφπωςθ το γεγονόσ ότι μεγάλο ποςοςτό των μακθτϊν είχαν μθ ελλθνικά
ονόματα. Θ μζχρι τότε εμπειρία μου ιταν ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ και ςε
περιβάλλον αςτικό, οπότε το να ζρκω ςε επαφι με παιδιά με τόςο διαφορετικζσ
καταγωγζσ ιταν για μζνα ιδιαίτερθ πρόκλθςθ. Άρχιςα να καταγράφω για προςωπικι
χριςθ τα ςτοιχεία καταγωγισ των μακθτϊν, με ςκοπό να τα «εκμεταλλευτϊ» ςτθν
πορεία των μακθμάτων μου.
Από το 2011 ανζλαβα τθν καταγραφι αυτι και πιο επίςθμα αφοφ αςχολοφμαι
με τθ διεκπεραίωςθ των αιτιςεων για τισ Υανελλαδικζσ εξετάςεισ, οπότε ζχω πιο
ολοκλθρωμζνθ και ακριβι εικόνα για το κζμα. Ψο βαςικό μζροσ τθσ παρουςίαςθσ μου
αποτελείται από τα ςτοιχεία καταγωγισ των μακθτϊν των ετϊν 2011 -2012 και 20152016. Ωπάρχει μια χρονικι απόςταςθ 4 ετϊν και ίςωσ μποροφμε να επιςθμάνουμε
τάςεισ και κάποιεσ αλλαγζσ ςτα ςτατιςτικά αυτά ςτοιχεία. Ωσ πθγζσ χρθςιμοποίθςα τα
επίςθμα ςτοιχεία του ςχολείου (μακθτικζσ καρτζλεσ και θλεκτρονικι βάςθ
δεδομζνων “myschool”) και τισ προφορικζσ μαρτυρίεσ των μακθτϊν .
Θ εργαςία αυτι κα μποροφςε να φανεί χριςιμθ ςαν μελζτθ περίπτωςθσ ενόσ
ςχολείου με μακθτζσ με πολλζσ διαφορετικζσ εκνικζσ καταγωγζσ. Κα μποροφςε να
προςφζρει υλικό μελζτθσ ςε επιςτιμονεσ που αςχολοφνται με τθ διαπολιτιςμικι
εκπαίδευςθ, ϊςτε να ςυγκεντρωκοφν και να αξιοποιθκοφν τα ςτατιςτικά δεδομζνα.
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Υρζπει να επιςθμανκεί όμωσ θ ζλλειψθ κεωρθτικισ προετοιμαςίασ των
εκπαιδευτικϊν που καλοφνται να διδάξουν ςε ζνα τζτοιο ςχολείο και τθν οποία
καλοφνται να καλφψουν μόνο με προςωπικι κεωρθτικι μελζτθ για να ανταπεξζλκουν
ςτισ καταςτάςεισ που κακθμερινά προκφπτουν ςε ζνα τζτοιο ςχολείο. Θ κεωρθτικι
κατάρτιςθ από τθν πλευρά των εκπαιδευτικϊν κα τουσ ζδινε «εργαλεία» ϊςτε να
καλλιεργιςουν τθν κριτικι αντίλθψθ απζναντι ςτα ςτερεότυπα που υπάρχουν ςτθν
κοινωνία, να ενκαρρφνουν κετικζσ ςχζςεισ και ςυμπεριφορζσ, να εφαρμόςουν
τεχνικζσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων και αντικζςεων ςτο ςχολικό χϊρο, να
αντιμετωπίςουν το ςχολικό εκφοβιςμό και να περιορίςουν τισ όποιεσ περιπτϊςεισ
διακρίςεων και αποκλειςμοφ. Υαράλλθλα κα βοθκιςει ςτθν ενδυνάμωςθ των
παιδιϊν ϊςτε να αντιμετωπίηουν τα όποια προβλιματα προκφπτουν (Χτεργίου, χ.χ.).
Σ εκπαιδευτικόσ με τθ χριςθ τεχνικϊν τθσ διαπολιτιςμικισ αγωγισ μζςα ςτθν
τάξθ κα πρζπει να ςτοχεφει ςτθ ςυνάντθςθ των πολιτιςμϊν, ςτθν ιςοτιμία και τθν
αμοιβαιότθτα, ςτον παραμεριςμό των υπαρχόντων φραγμϊν που εμποδίηουν τθν
πολιτιςμικι προςζγγιςθ των μακθτϊν και τελικά ςτον πολιτιςμικό τουσ εμπλουτιςμό
(Ξαρανικόλα, 2015).
Χτόχο,λοιπόν, του εκπαιδευτικοφ ςε ζνα τζτοιο ςχολείο κα πρζπει να αποτελεί θ
ουςιαςτικι «ςυνεκπαίδευςθ» των μακθτϊν,«ντόπιων» και «ξζνων», ϊςτε να δίνονται
ευκαιρίεσ προςζγγιςθσ, αλλθλεπίδραςθσ και τελικά αφομοίωςθσ (Πάμμου, 2015).
Διακζτοντασ ζνα ςυνεχϊσ εμπλουτιηόμενο κεωρθτικό υπόβακρο ο
εκπαιδευτικόσ μπορεί να κατανοιςει, να αναλφςει και να χρθςιμοποιιςει προσ
όφελοσ τθσ τάξθσ του τα ςτατιςτικά δεδομζνα.

2. Ματθγοριοποίθςθ μακθτϊν
Χτο Οφκειο Χερςονιςου εντοπίηουμε τρεισ βαςικζσ ομάδεσ μακθτϊν ςχετικά με
τθν καταγωγι τουσ.
1. Πακθτζσ που και οι δφο γονείσ είναι ελλθνικισ καταγωγισ, όχι όλοι
απαραίτθτα από τθν περιοχι τθσ Χερςονιςου, αφοφ πολλά παιδιά ζρχονται και από
τα κοντινά χωριά ι κατάγονται από άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.
2. Πακθτζσ που και οι δφο γονείσ είναι αλλοδαποί. Εδϊ μποροφμε να
διακρίνουμε ςε υποκατθγορίεσ
α. μακθτζσ που ζχουν γεννθκεί ςε άλλθ χϊρα και μετανάςτευςαν ςτθν Ελλάδα.
β. μακθτζσ που ζχουν γεννθκεί ςτθν Ελλάδα και ζχουν φοιτιςει ςε ελλθνικά
ςχολεία.
Πε τθν πάροδο των ετϊν μειϊνεται θ δυναμικι τθσ υποομάδασ α και άρα
αυξάνεται ο αρικμόσ των μακθτϊν τθσ ομάδασ β. Ψα παιδιά αυτά τισ περιςςότερεσ
φορζσ δεν ζχουν ελλθνικι υπθκοότθτα μζχρι το τζλοσ τθσ φοίτθςισ τουσ ςτο ςχολείο
ι τθν αποκτοφν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ.
3. Πακθτζσ που ο ζνασ γονζασ κατάγεται από άλλθ χϊρα. Χτθν ομάδα αυτι
ςυνθκζςτερα θ μθτζρα είναι μθ ελλθνικισ καταγωγισ. Αυτι θ ομάδα παιδιϊν είναι
πιο δφςκολα διακριτι μζςα ςτο ςχολικό περιβάλλον, αφοφ οι μακθτζσ αυτοί φζρουν
ελλθνικά ονόματα και ζχουν τισ πιο πολλζσ φορζσ γεννθκεί και μεγαλϊςει ςτθ
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Χερςόνθςο. Τλθ θ ομάδα αυτι ζχει ελλθνικι υπθκοότθτα αν και αρκετζσ φορζσ
διατθροφν ωσ δεφτερθ, τθν υπθκοότθτα τθσ χϊρασ καταγωγισ τθσ μθτζρασ.

3. Υχολικό ζτοσ 2011-2012
Ψθ ςχολικι χρονιά 2011-2012 το μακθτικό δυναμικό του Ουκείου Χερςονιςου
ιταν 151 μακθτζσ. Από αυτοφσ, οι 59 ανικαν ςτισ κατθγορίεσ 2 και 3 (ποςοςτό
39,07%).
Σι μακθτζσ/τριεσ κατάγονταν από τισ παρακάτω χϊρεσ.
Αλβανία
(25
μακθτζσ/τριεσ),
Χερβία
(4μακθτζσ/τριεσ),
(3μακθτζσ/τριεσ), Βουλγαρία (2 μακθτζσ/τριεσ), Ξροατία (1 μακθτισ).

Φουμανία

Σι Αλβανοί μακθτζσ αποτελοφςαν το 16,5 % των μακθτϊν του ςχολείου και το
42,3% των αλλοδαπϊν μακθτϊν.Ξατάγονταν από τθ Ρότια Αλβανία 3, (περιοχζσ
Roskovec, Gjashte, Shale). Από τθν Ξεντρικι Αλβανία 8, (περιοχζσ Kucove, FusheKruje,
Ruc,Durres,Kallmet,Elbasan,Berat, Fier) και από τθ Βόρεια Αλβανία 13, (περιοχζσ
Lezhe, Rubik, Kastriot, Kasaj,VauIDejes, Gruemire, Mirdit, Balldren, QafeMali).
Ψονίηω τθν καταγωγι των Αλβανϊν μακθτϊν κυρίωσ από το Βορρά τθσ χϊρασ,
άρα αποκλείουμε τθν περίπτωςθ Ελλινων τθσ Βόρειασ Θπείρου, με κάποια αίςκθςθ
ζςτω ελλθνικισ κουλτοφρασ.
Σι Βαλκάνιοι μακθτζσ ιταν ςυνολικά 35 (ποςοςτό 23,1% του ςυνόλου των
μακθτϊν και 59,3 % των αλλοδαπϊν μακθτϊν) και ανικουν ςυνικωσ ςτθν κατθγορία
που και οι δφο γονείσ είναι αλλοδαποί. Χτθν ίδια ομάδα ανικαν και μακθτζσ
καταγόμενοι από τθ Φωςία (2), τθ Γεωργία (2), τθν Αρμενία (1) και τθν Συκρανία (1).
Χτθν ομάδα 3 (των μεικτϊν οικογενειϊν) ανικουν κυρίωσ μακθτζσ με μθτζρεσ
καταγόμενεσ από ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ζτςι είχαμε τισ εξισ περιπτϊςεισ. Ξαταγωγι από
Σλλανδία: 9, Δανία: 2, Αγγλία: 2, Γερμανία: 1, Λρλανδία: 1, Λταλία: 1. Επίςθσ από
Φιλιππίνεσ: 1 και Δομινικανι Δθμοκρατία: 1.

4. Υχολικό ζτοσ 2015-2016
Ξατά το ςχολικό ζτοσ 2015-16, τα αντίςτοιχα ςτοιχεία είναι τα εξισ. Χφνολο
μακθτϊν 143 και από αυτοφσ οι 53 ανικουν ςτισ κατθγορίεσ 2 και 3 (ποςοςτό
37,06%).
Σι μακθτζσ κατάγονται από τισ παρακάτω χϊρεσ. Αλβανία: 23, Χερβία: 5,
Βουλγαρία: 4, Φουμανία: 35, Ξροατία: 1, Παυροβοφνιο: 1, Υ.Γ.Δ. Πακεδονίασ 1. Σι
μιςζσ μονάδεσ αφοροφν μακθτζσ που οι γονείσ τουσ κατάγονται από δφο
διαφορετικζσ χϊρεσ, π.χ. πατζρασ από Φουμανία και μθτζρα Γερμανίδα.
Σι Αλβανοί μακθτζσ αποτελοφν το 16,08% των μακθτϊν του ςχολείου και το
43,4% των αλλοδαπϊν μακθτϊν.Ξατάγονται από τθ Ρότια Αλβανία 3, (περιοχζσ Korce,
Tepelene). Από τθν Ξεντρικι Αλβανία 8, (περιοχζσTirana, Elbasan, Berat, Fier, Lushnje,
Bulcis) και από τθ Βόρεια Αλβανία 12, (περιοχζσ Puke, Skodra, Kukes, Lezhe).
H περιοχι Lezhe εκπροςωπείται με πολλοφσ μακθτζσ ςε όλθ τθν πορεία του
ςχολείου και κα ιταν ενδιαφζρον να μελετθκοφν τα ςυγγενικά δίκτυα ανάμεςα ςτισ
οικογζνειεσ και αν θ μετανάςτευςθ από μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι τθσ Αλβανίασ προσ
τθ Χερςόνθςο ακολουκεί κάποια μόνιμα δίκτυα ι λειτουργεί ωσ κάλεςμα ςυγγενϊν
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ςε μια περιοχι που προςφζρει δυνατότθτεσ εργαςίασ. Επίςθσ κα είχε ενδιαφζρον θ
διερεφνθςθ του κατά πόςο αποτελοφν μζλθ ευρφτερων οικογενειϊν, αφοφ αρκετοί
από αυτοφσ φζρουν τα ίδια επίκετα.
Σι Βαλκάνιοι μακθτζσ είναι ςυνολικά 38,5 (ποςοςτό 26,9% του ςυνόλου και
72,6% των αλλοδαπϊν μακθτϊν).
Χτθν ομάδα 3 (των μεικτϊν οικογενειϊν) ζχουμε μακθτζσ με ζναν γονζα
καταγόμενο από τισ ακόλουκεσ χϊρεσ: Βζλγιο: 2 περιπτϊςεισ, Αγγλία: 2, Χουθδία: 2,
Φωςία: 1,5, Σλλανδία: 1,5, Γερμανία: 1,5, Ψςεχία: 1, Συκρανία: 1, Λταλία: 1,
Υαλαιςτίνθ: 1 .
Ενδιαφζρον ζχει θ παρουςίαςθ τθσ μακθτικισ επίδοςθσ των παιδιϊν αυτϊν.
Χφμφωνα με τισ βακμολογικζσ επιδόςεισ των μακθτϊν κατά το πρϊτο τετράμθνο του
ςχολικοφ ζτουσ 2015-16, τουσ 53 μακθτζσ που μελετιςαμε μποροφμε να εντάξουμε
ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ.
Βακμολογία ωσ 12 = 2 μακθτζσ
Βακμολογία από 12 ωσ 15 = 19 μακθτζσ
Βακμολογία από 15 ωσ 17 = 17 μακθτζσ
Βακμολογία άνω του 17 = 15 μακθτζσ.
Θ ςφγκριςθ κα ιταν ςαφϊσ πιο ολοκλθρωμζνθ, αν υπιρχαν βακμολογικά
ςτοιχεία για προθγοφμενα ζτθ ι αν θ ςφγκριςθ αφοροφςε ολόκλθρο το μακθτικό
πλθκυςμό του ςχολείου. Αυτό όμωσ είναι ζνασ ςτόχοσ που ξεπερνά τισ φιλοδοξίεσ τθσ
παροφςασ εργαςίασ.

5. Ερμθνεία και ςχολιαςμόσ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
5.1 Αξιοποίθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων
Χτα χρόνια για τα οποία ζχουμε ςτατιςτικά ςτοιχεία παρατθροφμε ότι ο
ςυνολικόσ αρικμόσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν παραμζνει ςχετικά ςτακερόσ. Από 59 το
2012, ςε 53 το 2016. Άρα το ςυνολικό ποςοςτό είναι παρόμοιο 39,07% και 37,06%
αντίςτοιχα.
Σ αρικμόσ των Βαλκάνιων μακθτϊν ενϊ μζνει ςτακερόσ ςχετικά, 35 και 38,5
(ποςοςτά 23,1% και 26,9%) παρουςιάηει μια ςοβαρι διαφοροποίθςθ ωσ προσ το εξισ.
Σι Βαλκάνιοι μακθτζσ ενϊ το 2012 αποτελοφςαν το 59,3% του ςυνόλου των
αλλοδαπϊν μακθτϊν, το 2016 αποτελοφν το 72,6%. Αυτό το ςτοιχείο είναι μια
ςθμαντικι αλλαγι. Πειϊνεται αιςκθτά θ ομάδα των παιδιϊν από μεικτζσ οικογζνειεσ
και τονϊνεται πολφ θ ομάδα των καταγόμενων από τα Βαλκάνια μακθτϊν, οι
περιςςότεροι εκ των οποίων είναι γεννθμζνοι ςτθν Ελλάδα ι βρίςκονται ιδθ πολλά
χρόνια εδϊ. Ψα παιδιά αυτά όπωσ φαίνεται και από τισ μακθτικζσ τουσ επιδόςεισ δεν
παρουςιάηουν πια δυςκολίεσ ςτθ γλωςςικι προςαρμογι και τθν παρακολοφκθςθ των
μακθμάτων. Αντίκετα αρκετοί από αυτοφσ χρθςιμοποιοφν τθν ελλθνικι πολφ
καλφτερα από τθ γλϊςςα τθσ χϊρασ καταγωγισ τουσ.
Τπωσ φαίνεται από τισ βακμολογικζσ τουσ επιδόςεισ οι αλλοδαποί μακθτζσ
ανικουν ςχεδόν ιςότιμα ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ τθσ κλίμακασ.
Άρα παφει θ διαφορετικι καταγωγι να αποτελεί κριτιριο μακθτικισ επίδοςθσ
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και προςαρμογισ αφοφ υπάρχουν αλλοδαποί μακθτζσ με εξαιρετικζσ επιδόςεισ αλλά
και μακθτζσ με χαμθλότερεσ επιδόςεισ όπωσ ςε κάκε ςχολείο.
Σι Αλβανοί μακθτζσ αποτελοφν ςαφϊσ τθ μεγαλφτερθ και πιο ομοιογενι ομάδα
αλλοδαπϊν μακθτϊν. Σι αρικμοί και τα ποςοςτά τουσ παρουςιάηουν ςτακερότθτα 25
κα 23, ποςοςτό 16,5% και 16,08% του ςυνόλου και 42,3% και 43,4% των αλλοδαπϊν
μακθτϊν. Από τθν προςωπικι μου εμπειρία μπορεί να τεκμθριωκεί όμωσ μια
ποιοτικι διαφοροποίθςθ ςτθν περίπτωςθ αυτι. Χε προθγοφμενα ζτθ οι μακθτζσ
αυτοί αντιμετϊπιηαν ςαφϊσ περιςςότερεσ δυςκολίεσ γλωςςικισ και μακθςιακισ
προςαρμογισ, και δεν ιταν ςπάνιεσ περιπτϊςεισ μακθτϊν που ζρχονταν ςτο Οφκειο
μθ γνωρίηοντασ κακόλου ελλθνικά, αφοφ μόλισ είχαν ζρκει από τθ χϊρα τουσ.
Σι τωρινοί αλλοδαποί μακθτζσ ςτο Οφκειο Χερςονιςου είναι παιδιά που
βρίςκονται για χρόνια ςτον τόπο και ζχουν φοιτιςει για καιρό ςε ελλθνικό ςχολείο.
Επίςθσ θ μακροχρόνια παραμονι των οικογενειϊν τουσ εδϊ ζχει ευνοιςει και τθ
χριςθ τθσ ελλθνικισ και ςτο οικογενειακό τουσ περιβάλλον και ςπάνια πια ςυναντάμε
γονείσ να μθν μποροφν να ςυνεννοθκοφν ςτα ελλθνικά για όποιο κζμα προκφπτει ςτθ
ςχολικι ηωι.
Σι αλλοδαποί μακθτζσ αποτελοφν βαςικό δομικό ςτοιχείο τθσ κακθμερινότθτασ
του ςχολείου και ςαφϊσ ςυμμετζχουν απολφτωσ ιςότιμα ςε όλεσ τισ πολιτιςτικζσ και
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου. Υϊσ κα μποροφςε να γίνει και αλλιϊσ
βζβαια, όταν αποτελοφν τόςο μεγάλο ποςοςτό του ςυνολικοφ μακθτικοφ πλθκυςμοφ.
Επίςθσ δεν ζχει επιςθμανκεί θ περίπτωςθ αίτθςθσ απαλλαγισ από τα
κρθςκευτικά, παρά ςε 2-3 περιπτϊςεισ, ςε όλθ τθ δεκαετία λειτουργίασ του ςχολείου,
παρ’ όλο που ςίγουρα αρκετοί, Αλβανοί κυρίωσ, μακθτζσ δεν είναι ορκόδοξοι
χριςτιανοί.
Θ μθ καταγραφι του κρθςκεφματοσ ςτα επίςθμα ςτοιχεία του ςχολείου
διευκολφνει τθν ανάμειξθ των ταυτοτιτων και τθν ζλλειψθ οποιαςδιποτε διάκριςθσ –
ςφγκριςθσ ςτο κζμα αυτό. Βζβαια θ μθ απαλλαγι από τα κρθςκευτικά ςαφϊσ μπορεί
να είναι και ζνα βιμα ζνταξθσ των αλλόκρθςκων μακθτϊν ςτθ ςχολικι ηωι, αφοφ με
τθν απαλλαγι τουσ από το μάκθμα κα προκαλοφςαν ςυηθτιςεισ για τθν αιτία τθσ
απαλλαγισ, κάτι που δεν το επιδιϊκουν.
Υαράλλθλα ζχει παρατθρθκεί ότι ενϊ τα πρϊτα χρόνια οι Αλβανοί κυρίωσ
μακθτζσ άλλαηαν τα ονόματά τουσ επί το ελλθνικότερο και υιοκετοφςαν μια
«ελλθνικι» ταυτότθτα για να γίνουν αποδεκτοί, αυτι θ τάςθ πια ζχει μειωκεί πολφ.
Ψα παιδιά φζρουν ςε όλεσ τουσ τισ δραςτθριότθτεσ τα αλβανικά τουσ ονόματα.
Ενδιαφζρον είναι και το γεγονόσ ότι οι Αλβανοί μακθτζσ προζρχονται κυρίωσ
από αγροτικζσ ορεινζσ περιοχζσ από το Βορρά τθσ Αλβανίασ. Ζρχονται από ζνα
περιβάλλον εντελϊσ διαφορετικό από τθν παρακαλάςςια, τουριςτικι και
κοςμοπολίτικθ Χερςόνθςο και θ ζνταξι τουσ ςτο εδϊ περιβάλλον δεν κα ιταν εφκολθ
από πολλζσ απόψεισ.
Χθμειϊνουμε επίςθσ μια άλλθ ιδιαίτερθ περίπτωςθ. Σι Βοφλγαροι μακθτζσ
ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι Φομά, πλθροφορία που προκφπτει μόνο από τισ δικζσ
τουσ μαρτυρίεσ, αφοφ κάτι τζτοιο δεν δθλϊνεται ςε κανζνα επίςθμο ζγγραφο. Άρα
είναι μζλθ μιασ πλθκυςμιακισ ομάδασ που αποτελεί μειονότθτα και ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ.
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Θ εικόνα τθσ κακθμερινισ ςχολικισ ηωισ δεν είναι πάντα τόςο ειδυλλιακι
βζβαια. Χαφϊσ υπιρξαν και προβλιματα και ςυγκροφςεισ, αλλά όςο μπορϊ να κρίνω,
αυτά είχαν ςχεδόν πάντα πιο απλά κίνθτρα π.χ. προςωπικζσ αντιηθλίεσ και διαφορζσ,
παρά αντικζςεισ εκνικισ ι άλλθσ φφςθσ. Θ εμπειρία μου μζςα ςτθν κακθμερινι ηωι
του ςχολείου, μου δίνει τθ βεβαιότθτα ότι τα παιδιά αυτά ζχουν μεγαλϊςει πια μαηί
με τα παιδιά με ελλθνικι καταγωγι και δεν εκφράηουν, φανερά ζςτω, κάποια
διαφορετικι ςυμπεριφορά ο ζνασ προσ τον άλλο. Χυχνά ζχουμε βιϊςει ςτο ςχολείο
περιπτϊςεισ προςωπικϊν ςχζςεων ανάμεςα ςε μακθτζσ από διαφορετικζσ χϊρεσ
χωρίσ να προκφπτει κάποιο κζμα. Χε αυτό βζβαια ζχει παίξει ρόλο και το νομικό
πλαίςιο λειτουργίασ του ελλθνικοφ ςχολείου γενικά, αλλά και θ ςυμπεριφορά των
διδαςκόντων ςτο ςχολείο. Από τθν προςωπικι μου εμπειρία κατακζτω ότι κανείσ μασ
δεν αντιμετϊπιςε διαφορετικά τα παιδιά που κατάγονται από άλλεσ χϊρεσ. Αντικζτωσ
πολλζσ φορζσ δείχνουμε επιείκεια και κατανόθςθ ςε παιδιά που αντιμετωπίηουν
οικογενειακά ι ακόμα και οικονομικά κζματα και αυτό ίςωσ επθρεάηει τθ ςχολικι
τουσ επίδοςθ. Κα μποροφςα να αναφζρω ςειρά παραδειγμάτων που τεκμθριϊνουν
τθ κζςθ αυτι.
5.2 Γενικζσ κζςεισ –ςυμπεράςματα
Πελετϊντασ τα παραπάνω ςτοιχεία μποροφμε να καταλιξουμε ςε μια ςειρά
ςκζψεων που κα μποροφςαν να είναι χριςιμεσ και για τθ μελλοντικι λειτουργία του
Ουκείου τθσ Χερςονιςου, αλλά και να αποτελζςουν χριςιμο παράδειγμα για
ανάλογεσ περιπτϊςεισ ςχολείων με μεγάλθ ςυγκζντρωςθ μακθτϊν με διαφορετικι
εκνικι καταγωγι.
Θ Χερςόνθςοσ είναι μια περιοχι που ελκφει ανκρϊπουσ καταγόμενουσ από
άλλεσ χϊρεσ, είτε ςαν τόποσ διακοπϊν και παλαιότερα ακόμα και μόνιμθσ
εγκατάςταςισ τουσ, είτε ςαν τόποσ εργαςίασ για ανκρϊπουσ που ςχετίηονται με τον
τουριςμό και το εμπόριο. Σι δφο αυτζσ αφορμζσ εγκατάςταςθσ, νομίηω
αντικατοπτρίηουν και τισ δφο βαςικζσ κατθγορίεσ μακθτϊν που διακρίναμε
παραπάνω, χωρίσ ο διαχωριςμόσ αυτόσ να είναι απόλυτοσ, αφοφ κάκε οικογζνεια και
κάκε παιδί καταγόμενο από άλλθ χϊρα κουβαλάει ςυνικωσ πολφ ενδιαφζρουςεσ
προςωπικζσ ιςτορίεσ και οικογενειακζσ εμπειρίεσ.
Κα μποροφςα να ιςχυριςτϊ ότι τα παιδιά με αλλοδαποφσ γονείσ ςυνικωσ ζχουν
αντιμετωπίςει δυςκολίεσ προςαρμογισ και ζνταξθσ ςτθ νζα τουσ χϊρα, αν και αυτό
μειϊνεται με τθν πάροδο του χρόνου, αφοφ πολλά από τα παιδιά αυτά ζχουν
γεννθκεί πια εδϊ. Τμωσ κουβαλοφν μια διαφορετικι εμπειρία και αυτό ςυχνά τουσ
δίνει μια πιο ϊριμθ ςκζψθ και μια διαφορετικι αντίλθψθ για τα πράγματα. Ακόμα κα
τολμοφςα να πω ότι ςυνικωσ διακζτουν και μια πιο κακαρι ματιά όςον αφορά ςτθ
χϊρα μασ, τθν παράδοςι μασ, τον τρόπο ηωισ μασ. Ωιοκετοφν πια τθ γλϊςςα και τον
ελλθνικό τρόπο ηωισ, ζχοντασ όμωσ μια ςυγκριτικι και κριτικι ματιά, αφοφ ζχουν και
εμπειρία μιασ άλλθσ παράδοςθσ και αξιακοφ ςυςτιματοσ. Λδίωσ τα παιδιά με
καταγωγι από τισ Βαλκανικζσ χϊρεσ κα ζλεγα ότι είναι πιο παραδοςιακϊν
αντιλιψεων, με μεγαλφτερο ςεβαςμό ςε κεςμοφσ όπωσ θ οικογζνεια, όςο
τουλάχιςτον μπορϊ να καταλάβω από τθν κακθμερινι επαφι και με τα ίδια τα
παιδιά, αλλά και με τουσ γονείσ τουσ. Ελάχιςτεσ είναι οι περιπτϊςεισ που τζτοια
παιδιά ζχουν προκαλζςει πεικαρχικά ηθτιματα ςτο ςχολείο και ςαφϊσ αυτό
εντοπίηεται πάλι ςτθν ατομικι ιδιαιτερότθτα των παιδιϊν και όχι ςτθν εκνικι τουσ
καταγωγι.
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Είναι λογικό ταυτόχρονα, ιδίωσ τα παιδιά από τθν Αλβανία, να αποτελοφν μια
πιο ςυμπαγι ομάδα, αφοφ ςυχνά δζνονται ακόμα και με ςυγγενικοφσ δεςμοφσ
μεταξφ τουσ. Είναι λογικό να κάνουν πιο πολφ παρζα μεταξφ τουσ, χωρίσ όμωσ να
ζχουμε παρατθριςει ςθμεία αποκλειςμοφ ι απομόνωςθσ ι ακόμα και τθ δθμιουργία
μεγάλων αντικετικϊν ομάδων μακθτϊν (Ζλλθνεσ-αλλοδαποί).
Θ ομάδα των παιδιϊν με ζναν γονιό αλλοδαπό παρουςιάηει επίςθσ αρκετά
ενδιαφζροντα ςθμεία. Είναι παιδιά με διαφορετικζσ εμπειρίεσ ςε πολλά επίπεδα.
Ζχοντασ ςυγγενείσ ςε κάποια ςυνικωσ δυτικι ευρωπαϊκι χϊρα, ζχουν ταξιδζψει
ςυχνά ςτο εξωτερικό και ίςωσ ηιςει και κάποιο διάςτθμα εκεί. Θ οικογενειακι τουσ
εμπειρία ςυνικωσ είναι τζτοια που διαμορφϊνει ζνα πιο φιλελεφκερο τρόπο ςκζψθσ
και μια πιο ανοιχτι ματιά ςτα εδϊ πράγματα. Χε κάποια από τα παιδιά αυτά θ επαφι
με το εξωτερικό είναι ιδιαίτερα ςυχνι και παίηει ρόλο ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, ενϊ
ςε άλλεσ περιπτϊςεισ αυτι θ διαφορετικι καταγωγι δεν είναι τόςο εμφανισ και δεν
κακορίηει τθν παρουςία του παιδιοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον. Εδϊ κα τολμοφςα να
παρατθριςω ότι αυτό ςχετίηεται και με τθ γενικότερθ αντίλθψθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ
για τισ χϊρεσ καταγωγισ των γονιϊν αυτϊν. Ευκολότερα ζνα παιδί κα μιλιςει ανοιχτά
για τθν καταγωγι του από μια πλοφςια ευρωπαϊκι χϊρα, παρά για τθν καταγωγι του
από κάποια βαλκανικι χϊρα.
Ψα παιδιά από τισ βαλκανικζσ χϊρεσ ςτοχεφουν ςτθ μόνιμθ εγκατάςταςι τουσ
ςτθν Ελλάδα και ςπάνια επιςτρζφουν ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ.
Ψα προθγοφμενα χρόνια αρκετά παιδιά ζχουν ειςαχκεί ςτθν Ψριτοβάκμια
εκπαίδευςθ και πολλά από αυτά ιδθ ζχουν αποφοιτιςει από τα ελλθνικά
πανεπιςτιμια. Βζβαια λόγω τθσ κρίςθσ ζχουν αλλάξει οι ςτόχοι τουσ για το μζλλον.
Ενϊ πριν κεωροφςαν τισ ςπουδζσ ςτθν Ελλάδα μονόδρομο για τθν ζνταξι τουσ ςτθν
ελλθνικι κοινωνία, τϊρα και τα παιδιά από τα Βαλκάνια αλλά κυρίωσ τα παιδιά από
μεικτζσ οικογζνειεσ ςκζφτονται πολφ πιο ςυχνά τθν πικανότθτα ςπουδϊν και μόνιμθσ
εγκατάςταςθσ ςτισ χϊρεσ καταγωγισ των γονζων τουσ. Ζχοντασ και το πλεονζκτθμα
τθσ γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ και ενόσ ςυγγενικοφ περιβάλλοντοσ εκεί, κεωροφν ότι είναι
πολφ πιο εφκολο και ρεαλιςτικό να ςπουδάςουν ςε κάποια ευρωπαϊκι χϊρα παρά να
επιβαρυνκοφν εδϊ με το κόςτοσ των ςπουδϊν και τθσ προετοιμαςίασ για τισ
εξετάςεισ. Τμωσ ζχουμε επιςθμάνει αρκετζσ περιπτϊςεισ παιδιϊν από μεικτζσ
οικογζνειεσ, τα οποία ζχουν μεγαλϊςει εδϊ, να δοκιμάηουν τθν τφχθ τουσ ςτο
εξωτερικό, ζχοντασ το εφόδιο τθσ μεικτισ καταγωγισ, αλλά όχι λίγα από αυτά
επιςτρζφουν πίςω, μθ μπορϊντασ να προςαρμοςτοφν εφκολα ςτθν πραγματικότθτα
τθσ χϊρασ που μετοίκθςαν για ςπουδζσ. Ζτςι ενϊ θ Χερςόνθςοσ είναι μια
πολυπολιτιςμικι και ςε ςυνεχι επαφι με το εξωτερικό περιοχι, τελικά ο τρόποσ τθσ
κακθμερινισ ηωισ, οι αντιλιψεισ και οι ιδζεσ είναι μάλλον ακόμα αρκετά
παραδοςιακζσ και εςωςτρεφείσ και όχι τόςο διεκνιςτικζσ. Σι αλλοδαποί μάλλον
υιοκζτθςαν τον ελλθνικό τρόπο ςκζψθσ και κακθμερινισ δράςθσ, παρά που οι ντόπιοι
μπολιάςτθκαν με νζεσ ιδζεσ, με ότι καλό και κακό μπορεί να ςυνεπάγεται αυτι θ
ςυμπεριφορά.
5.3 Σροςωπικι αξιοποίθςθ των δεδομζνων
Κα επικεντρϊςω ςτθ ςυνζχεια ςτο πϊσ εγϊ ζχω χρθςιμοποιιςει τα δεδομζνα
τθσ καταγωγισ των μακθτϊν του ςχολείου ςτθν διδακτικι μου πρακτικι. Βαςικό
μζλθμά μου είναι να μιλάμε ανοιχτά και χωρίσ επικρίςεισ για τθν καταγωγι των
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μακθτϊν. Ζχοντασ ωσ όπλο τθν ανάγκθ καταγραφισ ςτα επίςθμα ςτατιςτικά του
ςχολείου ςυγκεντρϊνω τα ςτοιχεία αυτά και αναλόγωσ ρυκμίηω τθ διδακτικι μου
πρακτικι.
Χε πολλζσ περιπτϊςεισ, το ίδιο το διδακτικό αντικείμενο των φιλολογικϊν
μακθμάτων προςφζρεται για τζτοιεσ πρακτικζσ. Ψα μακιματα τθσ Οογοτεχνίασ, τθσ
Γλϊςςασ και τθσ Λςτορίασ βρίκουν περιπτϊςεων όπου τα κοινά ςτοιχεία ανάμεςα ςτισ
βαλκανικζσ χϊρεσ είναι πολλά και μποροφν να οδθγιςουν ςε ωραίεσ ςυηθτιςεισ και
αναλφςεισ. Βαςικό μζλθμά μου είναι βζβαια θ ευγζνεια, θ ευπρζπεια και θ καλι
ςυμπεριφορά. Χαφζςτατα υπάρχουν διαφορετικζσ απόψεισ και ιδεολογίεσ ακόμα και
πολιτικζσ κζςεισ αλλά όλα αυτά επιτρζπεται να εκφραςτοφν με τρόπο που κα ςζβεται
τθ διαφορετικότθτα του άλλου. Ππορϊ να παρακζςω άπειρα παραδείγματα ζντονων
ςυηθτιςεων και αντιπαρακζςεων ανάμεςα ςε μακθτζσ από διαφορετικζσ χϊρεσ,
χωρίσ ποτζ να ζχουμε ξεπεράςει τα όρια τθσ ςυηιτθςθσ.
Τταν π.χ. ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ αναφερόμαςτε ςτθν Λςτορία των
Βαλκανικϊν γειτονικϊν μασ χωρϊν, προςπακϊ να χρθςιμοποιϊ τθ διαφορετικότθτα
των μακθτϊν μζςα ςτο μάκθμα με παραδείγματα και ςυγκρίςεισ και προςζχοντασ να
μθν κίξω τουσ μθ ζλλθνεσ μακθτζσ ι ακόμα καλφτερα να ακοφςω αν αυτοί ζχουν μια
διαφορετικι οπτικι για τα κζματα που ςυηθτάμε. Θ Λςτορία τθσ Βϋ και τθσ Γϋ τάξθσ
είναι ζνα πεδίο όπου μποροφν εφκολα να γίνουν ςυηθτιςεισ και να υπάρξει
ανταλλαγι πλθροφοριϊν και εμπειριϊν πάνω ςε πρόςωπα, απόψεισ και γεγονότα.
Σι Βαλκάνιοι μακθτζσ είναι πιο «χριςιμοι» ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, αφοφ
ςυχνά θ ιςτορία και θ παράδοςθ του ενόσ λαοφ μπλζκεται και ςυνδζεται με τθν
ιςτορία και τθν παράδοςθ του άλλου. Χυχνά οι ιρωεσ ενόσ λαοφ, είναι φονιάδεσ και
ςφαγείσ για τον άλλο λαό. Χρειάηεται θρεμία και ψυχρι ματιά ϊςτε να ακουςτοφν
όλεσ οι απόψεισ ακόμα και οι πιο ακραίεσ και να δϊςουμε αφορμζσ για ςυηιτθςθ και
αναηιτθςθ και να μθν καταλιγουμε ςε απλι παράκεςθ πλθροφοριϊν. Τςο αυτό είναι
εφικτό προςπακοφμε να μιλάμε για όλα τα κζματα, να ορίηουμε τισ διαφορετικζσ
ερμθνείεσ και να τονίηουμε τα κοινά ςτοιχεία που πάντα υπάρχουν ανάμεςα ςε
γειτονικζσ χϊρεσ και λαοφσ.
Βαςικό μου προςωπικό μζλθμα είναι να ακοφω τα παιδιά και να αντλϊ
εμπειρίεσ και πλθροφορίεσ δίνοντασ τουσ κίνθτρα δραςτθριοποίθςθσ και ςυμμετοχισ
ςτο μάκθμα, κουβαλϊντασ τθν εκνικι τουσ καταγωγι ωσ ζνα επιπλζον ςτοιχείο που
πρζπει να το χρθςιμοποιιςουν υπζρ τουσ και να μθν το αποςιωποφν. Χτθ ςθμερινι
κοινωνία με τισ διευρυμζνεσ αγορζσ και τα, δεν ξζρουμε για πόςο ακόμα, ανοιχτά
ςφνορα, το να ξζρεισ μια ακόμα ξζνθ γλϊςςα και να κουβαλάσ ςτοιχεία και μιασ άλλθσ
κουλτοφρασ είναι από μόνο του κετικό ςτοιχείο. Ψο να μζνεισ περιχαρακωμζνοσ ςε
παλιζσ αντιλιψεισ και να μθν αφουγκράηεςαι τι ςυμβαίνει γφρω ςου, είναι μια
προβλθματικι ςτάςθ ηωισ, ιδίωσ ςε ζναν τόπο όπωσ θ Χερςόνθςοσ.

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ - Σθγζσ
Πακθτικζσ καρτζλεσ του Ουκείου Χερςονιςου ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012.
Πακθτικζσ καρτζλεσ του Ουκείου Χερςονιςου ςχολικοφ ζτουσ 2015-2016.
Θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων https://myschool.sch.gr/
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Ξαρανικόλα, Η. (2015). Θ διαχείριςθ τθσ πολιτιςμικισ ετερότθτασ με βάςθ το
διεκνζσ και το ελλθνικό νομικό πλαίςιο. Διαπολιτιςμικι ευαιςκθςία και
ικανότθτα των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ του νομοφ
Αιτωλοακαρνανίασ.
Ανακτικθκε από:
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/9142/3/Karanikola%28teeapi
%29.pdf
Πάμμου, Α. (2015). Ρροβλιματα που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί κατά τθ
διδαςκαλία αλλοδαπϊν και παλιννοςτοφντων μακθτϊν και οι τρόποι επίλυςισ
τουσ. Ανακτικθκε από:
https://www.academia.edu/29808846/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%9B
%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%A0%CE%9F%CE%A5_%CE%91
%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%A0%CE%99%C
E%96%CE%9F%CE%A5%CE%9D_%CE%9F%CE%99_%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE
%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9
9_%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91_%CE%A4%CE%97_%CE%94%CE%99%CE%9
4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91_%CE%91%CE%9B
%CE%9B%CE%9F%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%A9%CE%9D_%CE%9A%CE%91%
CE%99_%CE%A0%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%9D%CE%9F%CE%A3%CE
%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%9C%CE%91%CE%
98%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%9A%CE%91%CE%99_%CE%9F%CE%9
9_%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99_%CE%95%CE%A0%CE%99
%CE%9B%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3_%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3
Χτεργίου Ο. (χ.χ.) Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ –διδακτικζσ εφαρμογζσ. Ανακτικθκε
από:http://ecedu.uoi.gr/images/Anakoinwseis/grammateia/note.pdf
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H Υχολικι Διαμεςολάβθςθ ωσ λφςθ πολιτιςμοφ για τθν
επίλυςθ των ςυγκροφςεων μεταξφ των μακθτϊν
ωμαρά Η. Ευκυμία

Περίλθψθ
Στθν παροφςα εργαςία παρουςιάηουμε τον κεςμό τθσ «ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ» ωσ
τον τρόπο για τθν επίτευξθ τθσ ειρθνικισ επίλυςθσ των ςυγκροφςεων μεταξφ των
μακθτϊν, που βαςίηεται ςτο πλαίςιο και ςτουσ ςτόχουσ τθσ επανορκωτικισ δικαιοςφνθσ κι αποτελεί τθ λφςθ πολιτιςμοφ για τθν καταπολζμθςθ των εχκρικϊν
ςυμπεριφορϊν εντόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. Σκιαγραφοφμε τον πρακτικό τρόπο
εφαρμογισ του κεςμοφ ςτο ςχολείο και τθ κετικι επίδραςθ που ζχει για τουσ μακθτζσ
κατά τθν εφαρμογι του.Αρχικά επιχειρείται θ εννοιολογικι αποςαφινιςθ των εννοιϊν
«ςχολικι διαμεςολάβθςθ» ι «διαμεςολάβθςθ ςυνομθλίκων», ο «διαμεςολαβθτισ».
Aναφζρεται το πλαίςιο, ςτο οποίο εφαρμόηεται, και παρατίκενται οι κατευκυντιριεσ
γραμμζσ- αρχζσ, που διζπουν τθν διαδικαςία τθσ Διαμεςολάβθςθσ από τον Οργανιςμό
για τθν Επίλυςθ των Συγκροφςεων (Association for Conflict Resolution) ενϊ παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ εφαρμογι του κεςμοφ ςτο ςχολείο, μζςα από τθν ίδια τθ
διαδικαςία και τισ οδθγίεσ που δίδονται για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ
διαμεςολάβθςθσ.

1. Ειςαγωγι
H διαμεςολάβθςθ ωσ μζκοδοσ επίλυςθσ των ςυγκροφςεων είναι μία πρακτικι
που ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτο απϊτερο παρελκόν ςτθν προςπάκεια ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ
μεταξφ των ανκρϊπων. Χτθ βάςθ των απλϊν κοινωνιϊν ο ρόλοσ του διαμεςολαβθτι
διαδραματιηόταν από τον γθραιότερο και το ςεβαςμιότερο πολίτθ τθσ κοινότθτασ,
ςτον οποίο προςζφευγαν τα μζρθ για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ τουσ. Τμωσ ωσ
οργανωμζνθ διαδικαςία με ςυγκεκριμζνθ δομι και κανόνεσ που ςτοχεφει ςτθν
αποκατάςταςθ τθσ πλθγείςασ ςχζςθσ μεταξφ των μερϊν, που λαμβάνουν μζροσ ςτθ
ςφγκρουςθ, αναφζρεται ςτο πλαίςιο τθσ επανορκωτικισ – αποκαταςτατικισ δικαιοςφνθσ (Cloke&Goldsmith, 2014).
Σι Stulberg και Love (2014) αναφζρουν ότι θ διαμεςολάβθςθ είναι μζκοδοσ
κατεξοχιν ςχεδιαςμζνθ για να προάγει τον αυτοπροςδιοριςμό και τθ ςυνεργαςία. Θ
διαμεςολαβθτικι διαδικαςία αποτελεί μια δίκαιθ, αποτελεςματικι και δθμιουργικι
μζκοδο για τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων με τρόπο αξιοπρεπι και εποικοδομθτικό.
Θ διαμεςολάβθςθ είναι επίςθσ εφαρμόςιμθ ςε διενζξεισ μεταξφ παιδιϊν και
νζων. Είναι εκπλθκτικό, το πόςο γριγορα μποροφν να εξομαλφνουν τισ ςυγκροφςεισ
τουσ, αν τουσ δοκεί θ δυνατότθτα να τισ εκφράςουν και αν μποροφν να ακουςτοφν με
προςοχι. Ψο ζργο του διαμεςολαβθτι μποροφν- ςφμφωνα με το μοντζλο τθσ PeerGroupEducation- να αναλάβουν ςυνομιλικα ι κάπωσ μεγαλφτερα παιδιά και νζοι.
Αυτό ζχει το πλεονζκτθμα, ότι αυτά μιλοφν τθν ίδια γλϊςςα και ζχουν περιςςότερθ
πρόςβαςθ ςτο ηωντανό κόςμο των αντιμαχόμενων απ’ ότι οι ενιλικεσ (Besemer,
2014)
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2. «Υχολικι Διαμεςολάβθςθ» ι «Διαμεςολάβθςθ Υυνομθλίκων» κι ο
«Διαμεςολαβθτισ»
Χφμφωνα με τθν Αρτινοποφλου (2010) «θ διαμεςολάβθςθ ςυνομθλίκων
(peermediation) ι ςχολικι διαμεςολάβθςθ (school-basedmediation) αποτελεί μια
μορφι διαμεςολάβθςθσ και ειρθνικισ επίλυςθσ των ςυγκροφςεων, θ οποία οργανϊνεται και εφαρμόηεται εντόσ του ςχολικοφ πλαιςίου, μεταξφ των μακθτϊν, ωσ
εναλλακτικι πρακτικι που αντικακιςτά το πεικαρχικό ςφςτθμα τιμωρίασ»
Τπωσ αναφζρει θ Αρτινοποφλου, ςτο πλαίςιο τθσ εναςχόλθςθσ με τθ ςφγκρουςθ και τθν επιλογι τθσ διαμεςολάβθςθσ για τθν αντιμετϊπιςι τθσ, δίνεται θ ευκαιρία
να αντιμετωπιςτοφν ακόμθ και τα «μικρά παράπονα των μακθτϊν, τα οποία δεν
αποτελοφν κατ’ ανάγκθ ςυγκροφςεισ, παρεμβαίνοντασ ςε προλθπτικό ςτάδιο». Πε
αυτόν τον τρόπο προωκοφνται ςτο ςχολείο ο διάλογοσ και θ ειρθνικι επίλυςθ των
διαφορϊν, ενϊ μειϊνονται – ι ακόμθ και καταργοφνται- οι τιμωρίεσ, οι οποίεσ οδθγοφν ςτθν απόρριψθ των μακθτϊν (Κάνοσ, Ξολοφωτιά, Χατηάκθ, 2011).
Υεραιτζρω, το Ωπουργείο Δικαιοςφνθσ κι Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων αναφζρει
ότι «θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ, ωσ μζκοδοσ και πρακτικι ειρθνικισ επίλυςθσ τθσ
ςφγκρουςθσ, περιλαμβάνεται ςτο πλαίςιο των ςτρατθγικϊν αντι-βίασ που αναπτφςςονται από το ίδιο το ςχολείο, τθ ςχολικι κοινότθτα και τθν τοπικι κοινωνία.
Υροχποκζτει τθ λειτουργικι ςχζςθ μεταξφ ςχολείου και κοινότθτασ, όπωσ επίςθσ τθν
ενεργι δράςθ όλων των παραγόντων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ» (http://
www.diamesolavisi.gov.gr).
«Ψα προγράμματα ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ αποτελοφν μία αποτελεςματικι
μορφι επίλυςθσ των ςυγκροφςεων, ωσ από κοινοφ προςπάκεια όλου του ςχολείου,
ενδυναμϊνοντασ το ρόλο του μακθτι και του ςχολικοφ ικουσ, διδάςκοντασ ςτουσ
μακθτζσ τισ αρχζσ τθσ δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ και του ενεργοφ πολίτθ και, τζλοσ,
δθμιουργϊντασ δομζσ όπου οι μακθτζσ μποροφν υπεφκυνα να εκφράςουν αιςκιματα
ιςχφοσ και ελζγχου» (http://www.diamesolavisi.gov.gr).
«Είναι θ εφαρμογι μιασ δομθμζνθσ διαδικαςίασ για τθν επίλυςθ των δυςκολιϊν
και των ςυγκροφςεων ςτο ςχολείο. Ξατά τθν εφαρμογι τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ
δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν κατανόθςθ των προβλθμάτων και των ςυνεπειϊν τουσ,
με ςτόχο τθν εποικοδομθτικι διευκζτθςθ των προβλθματικϊν καταςτάςεων Σι δυο
πλευρζσ που βρίςκονται ςε αντιδικία για μια διαφορά, ςυηθτοφν μεταξφ τουσ ενϊπιον
μιασ
τρίτθσ,
ουδζτερθσ,
πλευράσ
που
ζχει
εκπαιδευτεί
ωσ
διαμεςολαβθτισ,ςυναινετικά, μζςα ςε κλίμα εμπιςτευτικό» (Κάνοσ, Ξολοφωτιά,
Χατηάκθ, 2011).
Επομζνωσ, θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ αυξάνει το κλίμα τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτο
ςχολικό περιβάλλον, διαςφαλίηει τθν θρεμία και προαςπίηει τθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν κακϊσ και τθν ψυχικι και ςωματικι αςφάλεια των
μακθτϊν.
Χυνοψίηοντασ, θ διαμεςολάβθςθ είναι θ διαδικαςία που εφαρμόηεται εντόσ του
ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με τθν οποία μακθτζσ που ζχουν εκπαιδευτεί
ςτθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν για τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων και τεχνικϊν
εφαρμογισ αποτελεςματικοφ διαλόγου, διαδραματίηουν το ρόλο του διαμεςολαβθτι
μεταξφ των ςυμμακθτϊν τουσ διευκολφνοντασ το διάλογο και τθν ουςιαςτικι
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επικοινωνία μεταξφ τουσ, εφαρμόηοντασ τθν ενεργθτικι ακρόαςθ, καλλιεργϊντασ τθν
ενςυναίςκθςθμε ςτόχο τθν αποκατάςταςθ των ςχζςεων που ζχουν πλθγεί μζςω τθσ
άμεςθσ κι αποτελεςματικισ ειρθνικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ τουσ.

3. Φο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Υχολικισ Διαμεςολάβθςθσ
Σ Χυνιγοροσ του Υολίτθ αναφζρει ότι θ πρακτικι τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ
κακιερϊκθκε τθ δεκαετία του 90 ςτθν Αμερικι και ςτον Ξαναδά βαςιςμζνθ ςτθ
κεωρία τθσ επανορκωτικισ δικαιοςφνθσ και ςε τεχνικζσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων με
ςυμμετοχι των ίδιων των εμπλεκομζνων.
Χτθν Ελλάδα ξεκίνθςαν ςχετικζσ εφαρμογζσ ςε ςχολεία ςτισ αρχζσ του 21ου
αιϊνα.(http://www.0-18.gr/downloads/Scholiki%20Diamesolabisi.pdf) και θ Αρτινοποφλου (2010) περιγράφει εκτενζςτερα τθν ιςτορικι πορεία αυτοφ του κεςμοφ.
Θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ δεν περιλαμβάνεται ςτο κεςμικό πλαίςιο ςχετικά με
τα πεικαρχικά μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ μεταξφ των μακθτϊν, δεδομζνου
ότι παρά τισ κοινωνικζσ εκπαιδευτικζσ αλλαγζσ ιςχφει ακόμα το Υ.Δ. (104/79). Ψο
Ωπουργείο Υαιδείασ μετά από τθν ειςιγθςθ του Χυνθγόρου του Υαιδιοφ για τθν
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ μεταξφ των μακθτϊν, εξζδωςε τθ ςχετικι
εγκφκλιο (18890/Γ2 2011), ςτθν οποία αναφζρεται θ δυνατότθτα δθμιουργίασ από
τουσ εκπαιδευτικοφσ ομάδων διαμεςολαβθτϊν μακθτϊν.Χτθν κατεφκυνςθ αυτι ο
«Χυνιγοροσ του Υολίτθ, ενεργϊντασ ωσ Χυνιγοροσ του Υαιδιοφ, ζχει αναπτφξει
πολφπλευρεσ δραςτθριότθτεσ με ςτόχο τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ ςτο
ςχολικό χϊρο και ειδικότερα τθσ βίασ και επικετικότθτασ -κάκε μορφισ- μεταξφ
μακθτϊν»(http://www.0-18.gr/downloads/Scholiki%20Diamesolabisi.pdf).
Χτα ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία είχαν εφαρμοςτεί ςχετικά
προγράμματα τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ ςχολικι διαμεςολάβθςθ είχε κετικά
αποτελζςματα .Σ Χυνιγοροσ του Υολίτθ ζχει αξιολογιςει τθ λειτουργία του κεςμοφ
τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ ςε ςχολεία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθν
παρουςιάηει βάςει ςτοιχείων που ςυγκζντρωςε από ςχολεία μζςω ερω-τθματολογίου
και ςχετικισ βιβλιογραφίασ. Χφμφωνα με τθν αναφορά του «τα ςχολεία που
εφαρμόηουν το κεςμό αναφζρουν ότι ςτθν αρχι γίνονται λίγεσ διαμεςολαβιςεισ,
αργότερα όμωσ αυξάνονται, με τθν απόκτθςθ εμπειρίασ και τθ διάδοςθ τθσ πρακτικισ. Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ αναφζρεται ότι τθρείται θ ςυμφωνία και τα
δυο μζρθ δεν επαναλαμβάνουν τθ ςφγκρουςθ ι τθν επικετικι ςυμπεριφορά. Επίςθσ
αναφζρεται μείωςθ ςτθν επιβολι κυρϊςεων, ενϊ παρατθρείται διάκεςθ των
μακθτϊν να επιλφουν τισ διαφορζσ τουσ μζςα από τθ διαμεςολάβθςθ (http://www.018.gr/downloads/Scholiki%20Diamesolabisi.pdf).
Ωςτόςο θ εφαρμογι του κεςμοφ ςτα ςχολεία γίνεται αποςπαςματικά και για
διάφορουσ λόγουσ δεν είναι διαδεδομζνθ. Υαραμζνει ηθτοφμενο θ υιοκζτθςθ πρακτικϊν ειρθνικισ διευκζτθςθσ των ςυγκροφςεων και των προβλθμάτων βίαιθσ
ςυμπεριφοράσ που παρατθροφνται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ(Χατηθχριςτου, 2004). Τπωσ αναφζρουν ο Χθνάσ και ο
Χρυςαφίδθσ (2000) «κα ιταν καλό το ςχολείο μασ να ενδιαφερκεί και να αςχολθκεί
πιο ςυςτθματικά με τα φαινόμενα τθσ βίασ, πριν τα γεγονότα πάρουν εκρθκτικζσ
διαςτάςεισ. Ζτςι κα μπορζςουν οι εκπαιδευτικοί, επαρκϊσ ενθμερωμζνοι, να
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ενεργιςουν ςωςτά και τθν κατάλλθλθ ςτιγμι ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ και τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ επικετικότθτασ»

4. Αρχζσ τθσ Υχολικισ Διαμεςολάβθςθσ
Σ Σργανιςμόσ για τθν Επίλυςθ των Χυγκροφςεων (Association for
ConflictResolution) ορίηει τισ εξισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, που διζπουν τθν
διαδικαςίασ τθσ Διαμεςολάβθςθσ:
Α.Θ αυτόβουλθ ςυμμετοχι:
Σι ςυμμετζχοντεσ παρίςτανται ςτθ διαδικαςία εκελοντικά και πρόκυμα. Ξάνουν
τισ επιλογζσ τουσ και παίρνουν αποφάςεισ για τουσ εαυτοφσ τουσ, χωρίσ πίεςθ από
τουσ διαμεςολαβθτζσ, το προςωπικό του ςχολείου ι άλλα τρίτα πρόςωπα.
Β. Θ αμερολθψία:
Σ διαμεςολαβθτισ πάντοτε λειτουργεί με αμερόλθπτο τρόπο. Αποφεφγει τισ
προκαταλιψεισ, τα ςτερεότυπα και τισ προτιμιςεισ που ευνοοφν οποιονδιποτε από
τουσ διαφωνοφντεσ. Υαράλλθλα ενκαρρφνει τουσ διαφωνοφντεσ να ςυμπεριφζρονται
επίςθσ αμερολθπτικά. Χε περίπτωςθ που αδυνατεί να ςυμπεριφερκεί με αυτόν τον
τρόπο, πρζπει να αποςυρκεί από τθν υπόκεςθ.
Γ. Θ αποφυγι των ςυγκροφςεων ςυμφερόντων:
Σ διαμεςολαβθτισ αποφεφγει τθν ανάλθψθ υποκζςεων όταν: α) ςυνδζεται με
προςωπικι ςχζςθ με κάποιον από τουσ διαφωνοφντεσ (π.χ. φίλοι, ςυγγενείσ) ι β) θ
ςφγκρουςθ προκαλεί μία κατάςταςθ μερολθψίασ.
Δ. Θ αυτοπεποίκθςθ:
Σι διαμεςολαβθτζσ λειτουργοφν με αυτοπεποίκθςθ και εμπιςτοςφνθ ςτισ
ικανότθτεσ, τισ δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ τουσ. Διαχωρίηουν το ρόλο τουσ από άλλουσ
θγετικοφσ ρόλουσ που κατζχουν. Αν οποιαδιποτε ςτιγμι, πριν ι τα κατά τθ διάρκεια
τθσ διαμεςολάβθςθσ, αντιλθφκοφν ότι δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτθ
διαδικαςία για οποιονδιποτε λόγο, οφείλουν να διακόψουν τθ διαδικαςία και να
παραπζμψουν τουσ διαφωνοφντεσ ςε άλλο διαμεςολαβθτι.
Ε. Θ εχεμφκεια – εμπιςτευτικότθτα:
Σ διαμεςολαβθτισ είναι δεςμευμζνοσ να τθριςει εμπιςτευτικά ό,τι λζγεται,
γίνεται και γράφεται κατά τθ διάρκεια τθσ διαμεςολάβθςθσ, εξαιρουμζνων των
περιπτϊςεων που ορίηει θ πολιτικι τουσ ςχολείου ι που ζχουν ςυμφωνθκεί με τουσ
διαφωνοφντεσ. Γι' αυτό, οφείλει να εξθγεί τθν αρχι τθσ εχεμφκειασ και τισ εξαιρζςεισ
τθσ κατά τθν ζναρξθ κάκε ςυνεδρίασ.
ΧΨ. Θ ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ:
Σ διαμεςολαβθτισ οφείλει να διαχειρίηεται τθ διαδικαςία με ιςότθτα, ςεβαςμό,
ειλικρίνεια μεταξφ των διαφωνοφντων, κακϊσ και μεταξφ αυτϊν και του ιδίου,
διατθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ διαμεςολάβθςθσ. Χε περίπτωςθ που οι αρχζσ αυτζσ
παραβιαςτοφν (από τουσ διαφωνοφντεσ) πρζπει να επιςθμάνει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
τθν ανάγκθ τιρθςισ τουσ, ειδάλλωσ να διακόψει τθν διαδικαςία, ι και να
ςυμβουλευτεί τον ςυντονιςτι του προγράμματοσ.
Η. Διαφιμιςθ και προϊκθςθ:
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Ψο πρόγραμμα πρζπει να διαφθμίηεται και να προωκείται από τουσ
διαμεςολαβθτζσ και τουσ ςυντονιςτζσ. Σι διαμεςολαβθτζσ δε κα πρζπει να
χρθςιμοποιοφν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ από προθγοφμενεσ ςυνεδρίεσ χωρίσ τθν
άδεια των ςυμμετεχόντων.
Θ. Σροαγωγι τθσ πρακτικισ τθσ διαμεςολάβθςθσ:
Σι διαμεςολαβθτζσ κα πρζπει να λειτουργιςουν με τρόπο που κα αναβακμίηει
τθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, και με ςεβαςμό ςτισ διάφορεσ πτυχζσ και οπτικζσ
του πεδίου τθσ διαμεςολάβθςθσ, ανταλλάςςοντασ τισ εμπειρίεσ τουσ με άλλουσ
διαμεςολαβθτζσ μζςω των δικτφων διαμεςολάβθςθσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των
παρεχομζνων υπθρεςιϊν τουσ.

5. Θ διαδικαςία τθσ Υχολικισ Διαμεςολάβθςθσ
Τπωσ προαναφζρουμε θ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ είναι δομθμζνθ ζχει
κανόνεσ με αρχι, μζςθ και τζλοσ. Αρκεί θ διαπίςτωςθ του προβλιματοσ εκ μζρουσ
του μακθτι – διαμεςολαβθτι ι θ προςφυγι ενόσ εκ των δφο μακθτϊν που
λαμβάνουν μζροσ ςτθ ςφγκρουςθ ι αντιμετωπίηουν ζνα πρόβλθμα ϊςτε να υπάρξει
το αίτθμα για τθν προςφυγι ςτθ διαμεςολάβθςθ. Χε αυτό το αρχικό ςτάδιο ο
διαμεςολαβθτισ επικοινωνεί ξεχωριςτά με τθν κάκε εμπλεκόμενθ πλευρά ϊςτε
αφενόσ να ενθμερϊςει τα μζρθ για τθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ και να τουσ
εξθγιςει τουσ κανόνεσ διαςφαλίηοντασ και ταυτόχρονα καλλιεργϊντασ το απαιτοφμενο κλίμα εμπιςτοςφνθσ κι αφ’ ετζρου να πείςει τισ δφο πλευρζσ να
ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία. Αν οι μακθτζσ ςυμφωνιςουν να προςζλκουν ςτθ
διαδικαςία, ορίηεται ςυγκεκριμζνθ μζρα και ϊρα για τθ διεξαγωγι τθσ διαμεςολάβθςθσ. Ξατά τθν θμζρα τθσ ςυνάντθςθσ ο διαμεςολάβθςθσ, αφοφ καλωςορίηει
τα μζρθ ςτθ διαδικαςία, εξθγεί ξανά τουσ κανόνεσ τθσ διαμεςολάβθςθσ και ξεκινά τθ
διερεφνθςθ των κζςεων, των ςυμφερόντων και των ςυναιςκθμάτων των δφο
πλευρϊν, ϊςτε με τθν ανάπτυξθ του διαλόγου και τθν αλλθλοκατανόθςθ παρακινεί
τα μζρθ να εκφράςουν τισ προτάςεισ τουσ για τθν επίτευξθ μίασ κοινισ ςυμφωνίασ
ϊςτε να καταλιξουν ςτθν ειρθνικι επίλυςθ τθσ μεταξφ τουσ διαφοράσ και τθν
αποκατάςταςθ τθσ ςχζςθσ τουσ.
Χε αυτά τα πλαίςια είναι ςκόπιμο να δίδονται ςαφζςτατα τα βιματα τθσ
διαδικαςίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ και να αποςαφθνίηονται πλιρωσ κι αναλυτικϊσ
όλεσ οι οδθγίεσ για τουσ διαμεςολαβθτζσ.
Ψο Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικοφσ και εκπαιδευτζσ νζων κι ενθλίκων (The Human
Rights and EducationNetwork (H.R. Edu Services, 2007) δίδει το περίγραμμα τθσ
διαδικαςίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ κακϊσ κι οδθγίεσ προσ τουσ διαμεςολαβθτζσ για
τθν ορκι πρακτικι ωσ ακολοφκωσ:
5.1. Διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ
1. Ηθτάμε από κάκε εμπλεκόμενο να μασ πει τα γεγονότα από τθ ςκοπιά του,
ενϊ ο άλλοσ ακοφει χωρίσ να διακόπτει.
2. Αφοφ μιλιςουν και οι δφο, ηθτάμε να επαναλάβει ο κακζνασ τι είπε ο
άλλοσ. Υροςζχουμε να εςτιαςτοφν ςτο πρόβλθμα και όχι ςτο απζναντι πρόςωπο.
3. Ξάνουμε περίλθψθ κάκε άποψθσ ζτςι που να καταλάβει ο κακζνασ τθ
ςκοπιά του άλλου.
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4. Φωτάμε για τα ςυναιςκιματα του κακενόσ. Είναι ςθμαντικό να γνωρίςουν
και οι δφο ότι και οι δφο υποφζρουν, ακόμα κι αν το εκφράηουν διαφορετικά.
5. Βρίςκουμε ζνα ςθμείο ςυμφωνίασ ακόμα κι αν φαίνεται πολφ μικρό, π.χ. το
ότι και οι δφο ςτεναχωριοφνται κι ότι και οι δφο χρειάηονται λφςθ. Ξάποια κοινι
πεποίκθςθ, κάποια κοινι αντίλθψθ.
6. Ηθτάμε κι από τισ δφο πλευρζσ να προςφζρουν ιδζεσ για το τι πρζπει να
γίνει για να λυκεί το πρόβλθμα. Βοθκάμε να αξιολογιςουν τισ προτεινόμενεσ λφςεισ
και να δουν τι ςυνζπειεσ κα ζχουν αυτζσ οι λφςεισ και για τουσ δφο. Δεν πρζπει να
υποτιμάμε τθ δυνατότθτα να βρουν λφςθ επειδι τουσ είδαμε κυμωμζνουσ και
ανίκανουσ να ςκεφτοφν. Αν ζχουμε ακολουκιςει τα προθγοφμενα βιματα με
υπομονι είναι δυνατόν να ςκεφτοφν ψυχραιμότερα τθν καλφτερθ λφςθ. Ωσ
διαμεςολαβθτζσ πρζπει να δείξουμε ότι εμπιςτευόμαςτε τθν καλφτερθ πλευρά του
εαυτοφ τουσ.
7. Ηθτάμε να δεςμευτοφν ςτο να δοκιμάςουν μια λφςθ και δίνουμε ζνα
χρονικό περικϊριο για να ςυηθτιςουμε τθν επιτυχία ι όχι του ςχεδίου που
ςυμφϊνθςαν. Αν δεν πάει καλά, κα αναηθτθκεί άλλο. Είναι ςθμαντικό να νοιϊκουν
ότι ςε ζνα βακμό είναι κερδιςμζνοι και οι δφο. Ακόμα κι αν το ζνα μζροσ πρζπει να
κάνει κάτι όχι ευχάριςτο, πρζπει να υπάρχει κάποιο αίςκθμα ανακοφφιςθσ και κοινισ
ςυμφωνίασ.
5.2. Ρδθγίεσ για τουσ διαμεςολαβθτζσ
Πόλισ εντοπίςετε ζναν καυγά ι τςακωμό (ςφγκρουςθ) ςτθν αυλι ι ςτθν
αίκουςα, πθγαίνετε κοντά και με ευγζνεια ηθτάτε από τουσ ςυγκρουόμενουσ να ςασ
ακολουκιςουν. Ξαλείτε αμζςωσ και το δεφτερο διαμεςολαβθτι τθσ τάξθσ ςασ. Αν οι
ςυγκρουόμενοι δεν ανικουν ςτθν τάξθ ςασ, επεμβαίνετε αλλά αμζςωσ καλείτε τουσ
διαμεςολαβθτζσ τουσ. Απαραίτθτα οι ςυναντιςεισ γίνονται ςτθν αίκουςα τθσ
διαμεςολάβθςθσ χωρίσ κανζναν άλλο, εκτόσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ.
Κα ακολουκιςετε τα πιο κάτω βιματα με αυςτθρι ςειρά. Υροχωράτε αργά και
με υπομονι. ΔΕΡαφινετε οφτε ζνα βιμα πίςω. Αν διαπιςτϊςετε ότι δεν μπορείτε να
προχωριςετε ςτο επόμενο βιμα, επιςτρζφετε ςτο προθγοφμενο ι πάλι από τθν αρχι.
1ο Κα επιλζξετε πρϊτα τον πιο αναςτατωμζνο (α μακθτισ) και κα τον ρωτιςετε:
«Υεσ μασ τι ζγινε». ΔΕΡ ΕΥΕΠΒΑΛΡΕΨΕ με κανζναν τρόπο!
2ο Πετά κα κάνετε τθν ίδια ερϊτθςθ ςτον άλλο ςυγκρουόμενο (β μακθτισ). ΔΕΡ
ΕΥΕΠΒΑΛΡΕΨΕ με κανζναν τρόπο!
3ο Χτθ ςυνζχεια κα καλζςετε τον α μακθτι να επαναλάβει τι είπε ο β. Αν δε
κυμάται, καλείται το β μακθτι να πει ξανά τι ζγινε.
4ο Κα καλζςετε τον β μακθτι να επαναλάβει τι είπε ο α. Αν δε κυμάται, κα
καλζςετε τον α μακθτι να πει ξανά τι ζγινε.
5ο Ξάνετε μια περίλθψθ τθσ κάκε άποψθσ (και του α και του β μακθτι) και
ρωτάτε και τουσ δφο αν ςυμφωνοφν με τθν περίλθψθ ςασ. Αν κάποιοσ διαφωνεί,
διορκϊνετε ανάλογα.
6ο Φωτάτε τον α μακθτι: «Υϊσ νιϊκεισ;» (τα ςυναιςκιματά του). ΔΕΡ
ΕΥΕΠΒΑΛΡΕΨΕ με κανζναν τρόπο, αλλά τον ενκαρρφνετε να μιλιςει.
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7ο Φωτάτε το β μακθτι: «Υϊσ νιϊκεισ;» (τα ςυναιςκιματά του). ΔΕΡ
ΕΥΕΠΒΑΛΡΕΨΕ με κανζναν τρόπο, αλλά τον ενκαρρφνετε να μιλιςει.
8ο Βρίςκετε με προςοχι ζνα ςθμείο (ίςωσ περιςςότερα) ςτο οποίο είςτε βζβαιοι
ότι ςυμφωνοφν και οι δφο. Ψουσ λζτε το κοινό ςθμείο. Υ.χ.: «Υαρατθρϊ ότι και οι δφο
είςτε ςτενοχωρθμζνοι ι και οι δφο νομίηετε ότι αδικθκικατε ι και οι δφο αιςκάνεςτε
ότι ενοχλθκικατε ι και οι δφο κζλετε μια λφςθ ι και οι δυο ςυμφωνείτε ότι δεν
πρζπει να ενοχλοφμε ο ζνασ τον άλλο», κτλ.
9ο Ηθτάτε κι από τουσ δφο (πρϊτα τον ζνα και μετά τον άλλο) να προςφζρουν
κάποια ιδζα ι ιδζεσ για το τι πρζπει να γίνει για να λυκεί το πρόβλθμα (βαςικά το
κοινό ςθμείο). Ψουσ δίνετε χρόνο και τουσ ενκαρρφνετε να μιλιςουν. ΥΦΣΧΣΧΘ: ΔΕΡ
προτείνετε εςείσ τθ λφςθ!
10ο Επαναλαμβάνετε μία μία όλεσ τισ ιδζεσ τουσ, ζςτω κι αν κάποια από αυτζσ
είναι αρνθτικι. (Υαράδειγμα αρνθτικισ πρόταςθσ: «δε κζλω να του/ τθσ
ξαναμιλιςω»). Ψουσ ρωτάτε αν ςυμφωνοφν με αυτά που λζτε εςείσ. Αν όχι,
διορκϊνετε ανάλογα.
11ο Ψουσ καλείτε να ςυμφωνιςουν τουλάχιςτον ςε μια ιδζα/ πρόταςθ/ λφςθ του
προβλιματοσ. Ψθν επαναλαμβάνετε. Δείχνετε ξεκάκαρα ότι εμπιςτεφεςτε τθν
πρόταςι τουσ. Γράφετε τθν πρόταςι τουσ ςτο ςθμειωματάριό ςασ.
12ο Βοθκάτε να αξιολογιςουν τθ λφςθ που πρότειναν και να δουν ποιεσ
ςυνζπειεσ κα ζχει και για τουσ δφο με ερωτιςεισ, όπωσ: Χε τι κα ςασ βοθκιςει αυτό
που ςυμφωνιςατε; Θ πρόταςι ςασ κα ςασ βοθκιςει ϊςτε να μθν είςτε
ςτενοχωρθμζνοι, κυμωμζνοι, κτλ.; Πε αυτό τον τρόπο βοθκά ο ζνα τον άλλο; Κα
επιςτρζψετε ςε λίγο ςτθ δουλειά ςασ, κα νιϊκετε ιρεμοι; Θ πρόταςι ςασ ςασ βοθκά
ϊςτε να μθν ζχετε παράπονο ο ζνασ από τον άλλο; Ακοφτε μία μία τισ απαντιςεισ
τουσ χωρίσ να επζμβετε.
13ο Φωτάτε ζναν ζναν: «Ριϊκεισ ότι κάτι κζρδιςεσ από τθ ςυμφωνία ςασ;».
Ακοφτε τθν απάντθςθ χωρίσ να επζμβετε.
Είναι ςθμαντικό να νοιϊκουν ότι ςε ζνα βακμό είναι κερδιςμζνοι και οι δφο.
Ακόμα κι αν κάποιοσ από τουσ δφο πρζπει να κάνει κάτι όχι ευχάριςτο, πρζπει να
υπάρχει κάποιο αίςκθμα ανακοφφιςθσ με τθν κοινι ςυμφωνία. ΔΕΡπροχωράτε ςτο
βιμα 14, αν δεν υπάρχει κάποια ανακοφφιςθ και από τουσ δφο.
Αν δεν υπάρχει ανακοφφιςθ και από τουσ δφο, επιςτρζφετε ςτο βιμα 9, τουσ
καλείτε να ςκεφτοφν μια άλλθ πρόταςθ και επαναλαμβάνετε τθ διαδικαςία. Επίςθσ,
αν θ πρόταςι/ ςυμφωνία τουσ για λφςθ του προβλιματοσ είναι αρνθτικι,
επιςτρζφετε απαραίτθτα ςτο βιμα 9 όςεσ φορζσ κι αν χρειαςτεί.
14ο Ηθτάτε και από τουσ δφο να δεςμευτοφν ςτο να δοκιμάςουν τθ λφςθ που
πρό-τειναν. Ψουσ δίνετε χρϊματα και χαρτί και τουσ καλείτε να φτιάξουν κάτι κοινό
(ςχζδιο, ποίθμα, ηωγραφιά, κολλάη, ςφμβολο, κειμενάκι, απλϊσ να γράψουν τα
ονόματά τουσ, κτλ.) που κα τουσ κυμίηει τθ δζςμευςθ ςτθ ςυμφωνία τουσ (3 λεπτά). Θ
καταςκευι τουσ αναρτάται ςτον τοίχο.
15ο Ψουσ καλείτε να ςυμφωνιςουν και να ορίςουν ζνα χρονικό περικϊριο (μια
μζρα ι τρεισ μζρεσ ι μια εβδομάδα ι δφο εβδομάδεσ) για να ςυηθτιςετε ξανά τθν
επιτυχία ι όχι του ςχεδίου που ςυμφϊνθςαν. Χθμειϊνετε ςτο ςθμειωματάριο τθν
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θμζρα και ϊρα που κα ςυναντθκείτε ξανά. Εςείσ κα τουσ αναηθτιςετε και κα τουσ
φζρετε ςτθ δεφτερθ ςυνάντθςθ.
16ο Χε αυτι τθ δεφτερθ ςυνάντθςθ, αν κάτι δεν ζχει πάει καλά, κα ξεκινιςετε
από το βιμα 9. Κα αναηθτιςουν άλλθ πρόταςθ/ λφςθ του προβλιματοσ. Ξαι θ
διαδικαςία επαναλαμβάνεται. Αν όλα ζχουν πάει καλά, τουσ ςυγχαίρετε μόνο χωρίσ
να ςυηθτιςετε τίποτε άλλο και χωρίσ να ορίςετε άλλθ ςυνάντθςθ.

Υυμπεράςματα
Είναι εξαιρετικά ςθμαντικι θ κατανόθςθ από τθν πλευρά όλων των
εμπλεκομζνων μερϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ
εφαρμογισ του κεςμοφ τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα για τθν
επίλυςθ των ςυγκροφςεων εντόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ. Ξρίνεται απαραίτθτθ θ
ενθμζρωςθ όλων των παραγόντων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ (εκπαιδευτικϊν,
μακθτϊν και γονζων) για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ ωσ ακρογωνιαίου λίκου του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ καταπολζμθςθσ
των ςυγκροφςεων των μακθτϊν.
Δυςτυχϊσ τθ δεδομζνθ ςτιγμι ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχει κεςμικι πρόβλεψθ και
κατοχφρωςθ για τον ρόλο των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ των
προγραμμάτων ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ οφτε ςυγκροτθμζνο από τθν πλευρά τθσ
πολιτείασ πρόγραμμα εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν για τθν υλοποίθςθ των
προγραμμάτων τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ δεδομζνου του γεγονότοσ ότι θ
ςχολικι διαμεςολάβθςθ δεν εντάςςεται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν οφτε
ςτον κανονιςμό του ςχολείου με αποτζλεςμα να μθν υπάρχει ο επαρκισ χρόνοσ για
τθν υλοποίθςθ των απαιτοφμενων δραςτθριοτιτων για τθν υλοποίθςθ του
προγράμματοσ τθσ ςχολικισ διαμεςολάβθςθσ.
Υαρόλα ταφτα ζχει αρχίςει με τθν πρωτοβουλία ευαιςκθτοποιθμζνων και
ενθμερωμζνων εκπαιδευτικϊν θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ ςχολικισ
διαμεςολάβθςθσ ςε πολλά ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που με πολφ
μεράκι και πολφ προςωπικό χρόνο αφιερϊνουν κομμάτι από τον εαυτό τουσ για τθν
εκπαίδευςθ των μακθτϊν ςτθ ςχολικι διαμεςολάβθςθ.
Ψα αποτελζςματα από τθν εφαρμογι του κεςμοφ είναι ιδιαίτερα ενκαρρυντικά
αφοφ με τθν ενδυνάμωςθ του διαλόγου, εκτόσ τθσ ανάπτυξθσ των προςωπικϊν και
κοινωνικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν, επιτυγχάνεται θ πρόλθψθ κι θ αντιμετϊπιςθ
των ςυγκροφςεων ςε όλο το φάςμα που αφορά τθ ςχολικι κοινότθτα όχι δθλαδι
μόνο μεταξφ των μακθτϊν, αλλά και μεταξφ μακθτϊν κι εκπαιδευτικϊν, μεταξφ
γονζων και μακθτϊν και γονζων κι εκπαιδευτικϊν. Πε αυτό τον τρόπο θ ςχολικι
διαμεςολάβθςθ λειτουργεί ωσ πολιτιςμικι αναβάκμιςθ και ςτα πλαίςια τθσ
λειτουργίασ του ςχολείου ωσ μικρόκοςμοσ τθσ κοινωνίασ ενδυναμϊνει τθν κοινωνικι
ειρινθ και ςυμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι επίλυςθ των ςυγκροφςεων μεταξφ των
πολιτϊν που κα ζχουν αναπτφξει τθν παιδεία τθσ επίλυςθσ των διαφορϊν τουσ μζςω
του διαλόγου ιδθ από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο ςχολικό τουσ περιβάλλον.
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Αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ωσ εκπαιδευτικό γνωςιακό
εργαλείο ςε τάξθ νθπιαγωγείου
Σηιάκθ Δζςποινα

Περίλθψθ
Στθν παροφςα εργαςία κα αναφερκοφμε ςτα γνωςιακά εργαλεία, ςτο διαχωριςμό
τουσ ςε υλικά γνωςιακά εργαλεία και ςε τεχνολογίεσ του νου. Κα αναηθτιςουμε τθ
ςχζςθ τουσ με τθ διαδικαςία τθσ ανάπτυξθσ και τθσ μάκθςθσ των παιδιϊν και πϊσ
αυτά διαφοροποιοφνται ανάλογα με το κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο. Επίςθσ κα
αςχολθκοφμε με το ρόλο τθσ τζχνθσ ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και τθν αξία τθσ ωσ
εκπαιδευτικό εργαλείο ςτθ ςχολικι τάξθ.
Κα ακολουκιςει θ περιγραφι μιασ εφαρμογισ ςε τάξθ νθπιαγωγείου κατά τθν οποία
θ τζχνθ τθσ ηωγραφικισ με τθ χριςθ των ςφγχρονων γνωςιακϊν εργαλείων
υποςτιριξε τθ μάκθςθ των μικρϊν παιδιϊν κατά τθν επεξεργαςία του κζματοσ «το
νερό-πθγι ηωισ». Τζλοσ, κα επιχειριςουμε μια αξιολόγθςθ και ζναν αναςτοχαςμό ςτο
ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ του ζργου.
Νζξεισ κλειδιά: Γνωςιακά εργαλεία, τζχνθ

1. Ξάκθςθ και εργαλεία
1.1. Γνωςιακά εργαλεία (cognitive tools)
Θ μάκθςθ είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία και όπωσ αναφζρει ο Χ. Φράγκοσ
(1977) προςδιορίηεται ωσ αλλαγι ςτον ανκρϊπινο ψυχοςωματικό οργανιςμό, που
προζρχεται με τθν εμπειρία. Θ αλλαγι όμωσ αυτι για να προςδιοριςτεί ωσ μάκθςθ
πρζπει να είναι ςχετικά ςτακερι και μόνιμθ. Ωπάρχουν πολλζσ κεωρίεσ και
προςεγγίςεισ ςχετικά με τθ μάκθςθ και τθ νοθτικι ανάπτυξθ. Κα υιοκετιςουμε τθν
κοινωνικοπολιτιςμικι κεϊρθςθ τθσ μάκθςθσ που αναγνωρίηει ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικι
τθν αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον και με τουσ άλλουσ. Σ Rogoff (1982)
επιςθμαίνει ότι θ γνωςτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν εξαρτάται από τα νοθτικά εργαλεία
και τισ δεξιότθτεσ του ευρφτερου κοινωνικοφ και πολιτιςτικοφ πλαιςίου ςτο οποίο
μεγαλϊνουν και αλλθλεπιδροφν. Σι γνϊςεισ, οι ιδζεσ και οι αντιλιψεισ των μικρϊν
παιδιϊν διαμορφϊνονται μζςω τθσ γλϊςςασ και του πολιτιςμοφ ςτο οποίο
αναπτφςςονται και μακαίνουν. Ξατά τθν κοινωνικοπολιτιςμικι προςζγγιςθ τθσ
νόθςθσ, βαςικι παραδοχι είναι ότι όταν ζνα άτομο ςυμμετζχει ς' ζνα κοινωνικό
ςφςτθμα, θ κουλτοφρα αυτοφ του ςυςτιματοσ και τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται
για τθν επικοινωνία (κυρίωσ θ γλϊςςα) διαμορφϊνουν τθ γνωςτικι του ςυγκρότθςθ
και ςυνιςτοφν πθγι μάκθςθσ και εξζλιξθσ (Φάπτθσ, Φάπτθ 2007, 109, Ξόμθσ, 2004, 9496).
Σ Vygotsky (1978) ανζπτυξε τθ κεωρία τθσ “Ηϊνθσ Επικείμενθσ Ανάπτυξθσ”
(Zone of proximal development, ZPD) ) ςφμφωνα με τθν οποία είναι καταλυτικόσ ο
ρόλοσ των ςυνομθλίκων και των εκπαιδευτικϊν ςτθν εξζλιξθ του παιδιοφ. H ZPD
λειτουργεί ςαν γζφυρα ανάμεςα ςε αυτό που μπορεί να κάνει μόνο του και ς’ αυτό
που μπορεί να πετφχει με τθ βοικεια, τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ, δθλαδι
λειτουργεί ςαν ζνασ υποςτθρικτικόσ μθχανιςμόσ μεταφοράσ γνϊςθσ και δεξιοτιτων.
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Ψα γνωςιακά εργαλεία που είναι διακζςιμα ςτο περιβάλλον που αναπτφςςεται το
παιδί δθμιουργοφν ζνα είδοσ ςκαλωςιάσ (scaffolding) ζτςι ϊςτε θ διαδικαςία τθσ
μάκθςισ του να διευκολφνεται και να γίνεται με τρόπο φυςιολογικό ςτο κοινωνικό
και πολιτιςμικό του περιβάλλον.
Ωσ γνωςιακά εργαλεία κεωροφνται τα υλικά εργαλεία που ζχουν ανακαλφψει,
εφεφρει και τελειοποιιςει οι άνκρωποι και ζχουν υλικι υπόςταςθ π.χ. υλικά γραφισ,
θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ αλλά και όςα δεν ζχουν υλικι υπόςταςθ και αναφζρονται
ωσ τεχνολογίεσ του νου όπωσ είναι θ γλϊςςα, θ τζχνθ, τα ςφμβολα, θ αντίλθψθ, οι
διεργαςίεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, οι τεχνικζσ μάκθςθσ. Χχετικά με τον οριςμό των
όρων ο Pea (1985) αναφζρεται ςε αυτά τα εργαλεία ςαν γνωςιακζσ τεχνολογίεσ
( cognitive technologies), ενϊ άλλοι ερευνθτζσ τα ονομάηουν τεχνολογίεσ του νου
(technologies of the mind), ενϊ άλλιο ερευνθτζσ προτιμοφν τον όρο γνωςιακά
εργαλεία (cognitive tools και αλλοφ mind tools) Jonassen (1996, όπ. αναφ. ςτο
Ξαλαντηι, 2018).
Τλα τα παραπάνω ζχουν ζνα διαμεςολαβθτικό ρόλο ςτθ διαδικαςία τθσ
πνευματικισ ανάπτυξθσ του ανκρϊπου και ιδιαίτερα του μικροφ παιδιοφ. Πζςα από
τθν κακθμερινι του επαφι με το περιβάλλον του και τισ δραςτθριότθτεσ του το παιδί
οικειοποιείται τα εργαλεία αυτά και ςτθ ςυνζχεια μπορεί να τα τροποποιιςει ι να τα
χρθςιμοποιιςει με δικό του, διαφορετικό τρόπο. Σι εκπαιδευτικοί και το
εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςυμβάλλουν ςτθ νοθτικι ανάπτυξθ των παιδιϊν βοθκϊντασ τα
να τελειοποιιςουν τθ χριςθ των εργαλείων αυτϊν εφαρμόηοντασ κατάλλθλεσ
πρακτικζσ και αξιοποιϊντασ τισ ιδθ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ των
μακθτϊν τουσ.
1.2. Θ τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ
Σι ςφγχρονεσ κεωρίεσ μάκθςθσ δίνουν βαρφτθτα ςτο τρίπτυχο μακθτισ,
εκπαιδευτισ και γνϊςθ ς’ ζνα πλαίςιο ενεργθτικισ ςυμμετοχισ και διάδραςθσ με τον
πολιτιςμό. Ωσ πολιτιςμό εννοοφμε τθ γενικότερθ ζννοια του όρου που «αγκαλιάηει
ςυνολικά όςα χαρακτθρίηουν μια ςυλλογικι οντότθτα και διαμορφϊνουν διαχρονικά
μια ιδιαίτερθ «ταυτότθτα» (identity) με όλεσ τισ ποικιλότθτεσ και όλα όςα, μζςα ςτον
ιςτορικό χρόνο, παρζλαβε απ' ζξω και αφομοίωςε ι απλϊσ υιοκζτθςε» (Βερνίκοσ &
Δαςκαλοποφλου, 2005, ς. 305). Θ τζχνθ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ
γιατί βοθκάει τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ να αλλθλεπιδράςουν με
ςπουδαία ζργα του πολιτιςμοφ. Για το λόγο αυτό προγραμματίηονται εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ ςε χϊρουσ πολιτιςμοφ όπωσ μουςεία, αίκουςεσ τζχνθσ και βιβλιοκικεσ ςε
μια προςπάκεια ανοίγματοσ του ςχολείου προσ τθν κοινωνία. Θ ςυνεργαςία
εκπαίδευςθσ - πολιτιςμοφ μπορεί να πραγματοποιθκεί επίςθσ μζςα ςτο ςχολικό
περιβάλλον με τθν επίςκεψθ καλλιτεχνϊν ςτο ςχολείο για ςυηιτθςθ, παρουςίαςθ και
ανάλυςθ ζργων τζχνθσ. Πεγάλθ αξία δίνεται και ςτθν παραγωγι τζχνθσ από τουσ
ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Υαρατθροφμε ότι ςε όλα τα αναλυτικά προγράμματα
προβλζπονται διδακτικζσ ϊρεσ για τισ τζχνεσ ζτςι ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα
εκπαιδευτικοί και μακθτζσ να οργανϊςουν ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ. Χτισ μζρεσ μασ
ζχουμε τθν ευκαιρία να εμπλουτίςουμε τθ ςχολικι πραγματικότθτα και να
αναηθτιςουμε διάφορα ζργα τζχνθσ με τθ βοικεια του διαδικτφου. Σι μακθτζσ
μποροφν να ζχουν ποικίλα ερεκίςματα και να ζρκουν ςε μια πρϊτθ γνωριμία με τθ
ηωι και το ζργο ςπουδαίων καλλιτεχνϊν μζςα ςτθ ςχολικι αίκουςα. Αυτι θ
δυνατότθτα εμπλουτίηει το περιεχόμενο τθσ μάκθςθσ και βοθκά τον εκπαιδευτικό και
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τουσ μακθτζσ να εμπλακοφν ςε νζεσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ ςυχνά πιο ευχάριςτεσ και
δθμιουργικζσ. Θ προςεκτικι παρατιρθςθ ζργων τζχνθσ γίνεται πθγι ζμπνευςθσ για
τουσ μακθτζσ που ςτθ ςυνζχεια δθμιουργοφν και οι ίδιοι ςυνδυάηοντασ τισ νζεσ
πλθροφορίεσ με τισ δικζσ τουσ ιδιαίτερεσ δυνατότθτεσ και εμπειρίεσ ς’ ζνα πλαίςιο
ζκφραςθσ και επικοινωνίασ μζςω τθσ τζχνθσ. Σι μακθτζσ αξιοποιοφν τα βιϊματα τουσ
από το προςωπικό και οικογενειακό περιβάλλον και προςφζρουν τθ δικι τουσ οπτικι.
Σι τζχνεσ προςφζρουν ςτθν εκπαίδευςθ πολλαπλά, είτε όταν αντιμετωπίηονται ωσ
ξεχωριςτό μάκθμα είτε όταν αξιοποιοφνται ωσ εποπτικό υλικό ςε άλλα μακιματα.
Υροςφζρουν γνϊςεισ γιατί εμπεριζχουν αντιλιψεισ και γνωςιακά εργαλεία του τόπου
και του χρόνου που δθμιουργικθκαν και επίςθσ δθμιουργοφν ςυναιςκιματα και
ςυγκινιςεισ, ςυνκικεσ απαραίτθτεσ για τθ δθμιουργία κατάλλθλου παιδαγωγικοφ
κλίματοσ. Σ πολιτιςμόσ μπορεί και πρζπει να είναι παρόν ςε κάκε ςχολικι αίκουςα, οι
νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να
ανοίξουμε διαφλουσ επικοινωνίασ με τον πολιτιςμό, με τισ τζχνεσ, με πολιτιςτικά
ιδρφματα και με μεμονωμζνουσ καλλιτζχνεσ. Δθμιουργοφμε ζτςι μακθτζσ που
απολαμβάνουν πολλζσ και διαφορετικζσ εκφάνςεισ του πολιτιςμοφ, διευκολφνονται
να ανακαλφψουν τθ δικι τουσ ταυτότθτα, να βρουν το χϊρο που τουσ ταιριάηει και
μποροφν να εκφραςτοφν. Πια τζτοια διαδικαςία ςυμβάλλει να δθμιουργθκοφν
πολίτεσ ςυνειδθτοποιθμζνοι, ικανοί να αναηθτοφν τθν τζχνθ, να τθν προςεγγίηουν με
κριτικι ματιά, να επιλζγουν αυτό που τουσ ικανοποιεί, να τθν απολαμβάνουν αλλά
και να δθμιουργοφν τα δικά τουσ ζργα τζχνθσ. Επίςθσ θ τζχνθ μπορεί να αξιοποιθκεί
και ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κατανόθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ και του ςεβαςμοφ του
άλλου, του διαφορετικοφ. Υαρατθρϊντασ ζργα τζχνθσ από διαφορετικζσ εποχζσ, από
άλλουσ πολιτιςμοφσ, από καλλιτζχνεσ που ηουν ςε άλλεσ χϊρεσ, που προζρχονται από
διαφορετικά κοινωνικά και κρθςκευτικά περιβάλλοντα οι μακθτζσ ςταδιακά
εξοικειϊνονται με το διαφορετικό και αντιλαμβάνονται ότι ο κόςμοσ μασ είναι πολφ
περιςςότερο από τον εαυτό μασ, τθν οικογζνειά μασ, το ςχολείο μασ, τθν κοινότθτα
μασ. Χυνεπϊσ αξιολογοφμε, επιλζγουμε αυτό που μασ αρζςει και μασ εκφράηει αλλά
μακαίνουμε να ςεβόμαςτε και όλα τα δθμιουργιματα, τα ζργα τζχνθσ των ανκρϊπων
που ζχουν διαφορετικζσ απόψεισ από τισ δικζσ μασ ι που θ αιςκθτικι τουσ δεν είναι
ςφμφωνθ με τθ δικι μασ.

2. Εφαρμογι ςε τάξθ νθπιαγωγείου
2.1 Σροετοιμαςία εκπαιδευτικοφ
Θ ομάδα των παιδιϊν του νθπιαγωγείου (22 ςυνολικά, νιπια και προνιπια)
ζχουν ιδθ αςχολθκεί με τθ κεματικι ενότθτα του κφκλου του νεροφ. Θ εκπαιδευτικόσ
τθσ τάξθσ κζλοντασ να επεξεργαςτοφν το κζμα και από μια διαφορετικι οπτικι
αποφαςίηει να αξιοποιιςει ζργα ηωγραφικισ. Θ χριςθ εικόνων π.χ. φωτογραφίεσ,
εικόνεσ από βιβλία γνϊςεων ι λογοτεχνικά βιβλία για να προςεγγίςουμε κάποια
κεματικι ενότθτα ςτο νθπιαγωγείο είναι μια ςυνθκιςμζνθ πρακτικι που
χρθςιμοποιείται είτε ωσ αφόρμθςθ είτε για να ςτθρίξει όλθ τθ διαδικαςία τθσ
μάκθςθσ. Χτθν περίπτωςθ μασ επικυμοφμε μια πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ με
ζργα τζχνθσ που κα υποςτθριχκοφν και από νζα εργαλεία μάκθςθσ και κα
αλλθλεπιδράςουν με τισ ιδζεσ και τισ ικανότθτεσ των παιδιϊν και τθσ εκπαιδευτικοφ
για τθν παραγωγι ζργου. Ψο ζργο μασ κα είναι θ δθμιουργία ενόσ βιβλίου με εικόνεσ
που κα παραμείνει ςτθ βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ.
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Χτθν εφαρμογι που κα περιγράψουμε θ αναηιτθςθ των εικόνων ζγινε ςτο
διαδίκτυο αξιοποιϊντασ τθν εφαρμογι storybird το οποίο είναι ζνα εργαλείο
ψθφιακισ αφιγθςθσ που παρζχει ζτοιμο καλλιτεχνικό ζργο καταξιωμζνων ηωγράφων,
εικονογράφων. Χτθ ςυνζχεια δίνει τθ δυνατότθτα για ςυνεργατικι ςυγγραφι
ιςτορίασ, διαμοιραςμό ι εκτφπωςθ του ζργου. Επιλζχκθκε θ ηωγράφοσ και
εκπαιδευτικόσ Leah Marie Dorion γιατί τα ζργα τθσ είχαν τα παρακάτω
χαρακτθριςτικά: ζντονα χρϊματα, απλζσ παραςτάςεισ, εντυπωςιακζσ ςυνκζςεισ,
διαφορετικζσ οπτικζσ και ςκθνζσ του κζματοσ «νερό». Από τα ζργα τθσ θ
εκπαιδευτικόσ διάλεξε και εκτφπωςε αυτά που κεϊρθςε κατάλλθλα για τθν
επεξεργαςία τουσ ςτθν ομάδα των παιδιϊν.
2.2 Εργαςία ςτθν τάξθ
Θ ςυηιτθςθ και ο διάλογοσ, δθλαδι θ γλϊςςα, ιταν το κυρίαρχο γνωςιακό
εργαλείο κατά τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ και ολοκλιρωςθσ του ζργου μασ. Θ
εκπαιδευτικόσ εξιγθςε ςτα παιδιά ότι οι εικόνεσ που κα παρατθριςουν είναι ζργα
τζχνθσ μιασ ηωγράφου που ηει και εργάηεται πολφ μακριά, ςτον Ξαναδά. Ψζκθκε ο
προβλθματιςμόσ πϊσ εμείσ μποροφμε να ζχουμε δικά τθσ ζργα για να τα
παρατθριςουμε. Χτισ απαντιςεισ τουσ διακρίναμε ότι οι εμπειρίεσ που είχαν ωσ τϊρα
ςτο οικογενειακό αλλά και το ςχολικό τουσ περιβάλλον βοικθςαν να κάνουν τισ
υποκζςεισ τουσ, να δϊςουν τισ δικζσ τουσ απόψεισ, όπωσ: κάποιοσ πιγε εκεί, με το
ταχυδρομείο, με τον υπολογιςτι.
Χτθ ςυνζχεια τα παιδιά παρατιρθςαν τισ εικόνεσ – ζργα τζχνθσ τθσ ηωγράφου
και προςπάκθςαν να τισ περιγράψουν. Πζςα από διάλογο και ακοφγοντασ
διαφορετικζσ προτάςεισ από τα παιδιά αποφαςίςαμε ποια πρόταςθ ιταν θ πιο
κατάλλθλθ για κάκε εικόνα. Ψο κριτιριο τθσ επιλογισ ιταν θ πρόταςθ να είναι ςωςτι
ςυντακτικά και νοθματικά. Θ διαδικαςία αρχικά δεν ιταν εφκολθ, όμωσ μετά από 1, 2
εικόνεσ εξοικειϊκθκαν και προχϊρθςαν με περιςςότερεσ ιδζεσ και προτάςεισ.
Χυμφωνιςαμε μετά από διαπραγμάτευςθ να ζχουμε ςε κάκε πρόταςθ τθ λζξθ
«νερό». Επίςθσ με ςυηιτθςθ και αλλθλεπίδραςθ μεταξφ παιδιϊν και εκπαιδευτικοφ
επιλζξαμε τον τίτλο του βιβλίου και αποφαςίςαμε να είναι: «το νερό είναι χαρά». Ψο
πολιτιςμικό εργαλείο που αξιοποιικθκε ςε αυτι τθ φάςθ τθσ εργαςίασ όπωσ είπαμε
και προθγουμζνωσ ιταν θ γλϊςςα, θ προφορικι επικοινωνία για να επικοινωνιςουμε
και να ανταλλάξουμε απόψεισ. Χτθ ςυνζχεια θ αναγκαιότθτα να κρατιςουμε τισ
προτάςεισ μασ και να μθν τισ ξεχάςουμε μασ οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι κα ζπρεπε
να τισ γράψουμε. Ζγινε αναηιτθςθ ιδεϊν για τον τρόπο αποτφπωςθσ των ςκζψεων
μασ ςε γραπτό λόγο. ανά θ ςυηιτθςθ - ο προφορικόσ λόγοσ - μασ βοικθςε να
ςκεφτοφμε και να επικοινωνιςουμε τισ ιδζεσ - απόψεισ μασ: μποροφμε να επιλζξουμε
να γράψουμε τα κείμενα μασ με μολφβι ι μαρκαδόρο ςε χαρτί ι να τισ γράψουμε
ςτον υπολογιςτι και να τισ εκτυπϊςουμε. Επιλζξαμε τθν εκτφπωςθ που ανζλαβε θ
εκπαιδευτικόσ αφοφ τα παιδιά του νθπιαγωγείου δεν ζχουν ακόμα τισ απαραίτθτεσ
δεξιότθτεσ γραφισ και εκτφπωςθσ. Χτο ςθμείο αυτό τα παιδιά αξιοποίθςαν ζνα
διαφορετικό πολιτιςμικό εργαλείο, αυτό τθσ ηωγραφικισ ςε χαρτί με μαρκαδόρουσ. Θ
εργαςία αυτι τουσ ιταν οικεία και μπόρεςαν να εργαςτοφν αυτόνομα ζχοντασ ςτθ
ςκζψθ τουσ τισ εικόνεσ που είχαν παρατθριςει, είχαν δθλαδι επθρεαςτεί και
εμπνευςτεί από τθ ςυγκεκριμζνθ ηωγράφο που τα ζργα τθσ μελετιςαμε.
Υαρατθριςαμε και ςτθν πράξθ ότι θ ηωγραφικι είναι ζνα ςθμαντικό πολιτιςμικό
γνωςιακό εργαλείο με το οποίο το παιδί μεταφζρει γνϊςεισ, ιδζεσ και ςυναιςκιματα.
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Ψα παιδιά εκφράςτθκαν χωρίσ περιοριςμοφσ και υποδείξεισ από τθ ςτιγμι που ςτο
δικό μασ κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο ςε αυτι τθν θλικία ζχουν μάκει να
χρθςιμοποιοφν τουσ μαρκαδόρουσ αυτόνομα. Ηωγράφιςαν ατομικά ςε χαρτί και ζργα
τουσ ενςωματϊκθκαν ςτο βιβλίο που δθμιουργικθκε.
Εδϊ αξίηει να ςθμειϊςουμε τθν παρατιρθςι μασ, ότι τα μικρά παιδιά
εκφράςτθκαν καλφτερα με τθ ηωγραφικι γιατί είχαν τθν ελευκερία να εργαςτοφν με
εργαλεία που τουσ ιταν οικεία και είχαν εξαςκθκεί ς’ αυτι τθ δραςτθριότθτα κακϊσ
εμπλζκονται ςχεδόν κακθμερινά ςτθ ςχολικι τάξθ με τθ ηωγραφικι χωρίσ να
αξιολογοφνται αυςτθρά αλλά πάντα ενκαρρφνονται να δθμιουργιςουν όπωσ κζλουν,
όπωσ μποροφν. Αντίκετα κατά τθ διάρκεια τθσ προςπάκειασ δθμιουργίασ ςωςτϊν
προτάςεων και κειμζνων υπιρξε μια δυςκολία γιατί τα παιδιά διαιςκάνονταν ότι δε
γίνονταν αποδεκτζσ όλεσ οι προτάςεισ τουσ γιατί ςτόχοσ μασ ιταν να κωδικοποιθκοφν
ςε γραπτό λόγο.
Ξάποια από τα γνωςιακά εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν
πραγματοποίθςθ του ζργου μασ οι μακθτζσ τα γνϊριςαν και τα χρθςιμοποίθςαν με
τον τρόπο τθσ «ςκαλωςιάσ». Θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ δθμιοφργθςε τισ ςυνκικεσ και
βοικθςε τα παιδιά να αξιοποιιςουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ και να αποκομίςουν όφελοσ
που μόνα τουσ δε κα είχαν τθν ευκαιρία. Κζλοντασ λοιπόν να αξιοποιθκοφν και τα πιο
ςφγχρονα πολιτιςμικά εργαλεία τα παιδιά παρατιρθςαν περιςςότερα ζργα από τθ
ηωγράφο Leah Marie Dorion ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι, ςυγκεκριμζνα ςτθν
εφαρμογι storybird.
Χτιγμιότυπα από τθν όλθ διαδικαςία αποτυπϊκθκαν με τθν ψθφιακι μθχανι,
μεταφζρκθκαν ςτον υπολογιςτι και χρθςιμοποιικθκαν για τθ δθμιουργία ςχετικοφ
βίντεο. Θ ψθφιακι μθχανι ιταν ζνα ακόμα υλικό γνωςιακό εργαλείο που μασ ζδωςε
τθν ευκαιρία να φωτογραφιςουμε τθ διαδικαςία τθσ εργαςίασ μασ. Πασ δίνει επίςθσ
τθ δυνατότθτα να το χρθςιμοποιιςουμε ωσ μζςο, ωσ γνωςιακό εργαλείο του νου
αφοφ παρατθρϊντασ τισ ψθφιακζσ φωτογραφίεσ που μεταφζρουμε ςτον υπολογιςτι
τθσ τάξθσ μποροφμε να παρατθριςουμε, να κυμθκοφμε, να ςυγκρίνουμε, να
οδθγθκοφμε ςε ςυμπεράςματα, να επιλφςουμε προβλιματα. Πε τον ίδιο τρόπο
αντιμετωπίηουμε το υλικό γνωςιακό εργαλείο scanner το οποίο χρθςιμοποιιςαμε για
να αποκθκεφςουμε ζργα των παιδιϊν και το ςφνολο του ζργου, του βιβλίου μασ, ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι.
2.3 Αποτζλεςμα -Αξιολόγθςθ
Ψο ζργο μασ ολοκλθρϊκθκε με το δζςιμο των ςελίδων ςε βιβλίο. Υρόκειται για
ζνα βιβλίο με εικόνεσ με τίτλο «το νερό είναι χαρά» και περιλαμβάνει τισ εικόνεσ τθσ
ηωγράφου, τισ ηωγραφιζσ των παιδιϊν και τα κείμενα που δθμιουργικθκαν από τθν
αλλθλεπίδραςθ τθσ εκπαιδευτικοφ με τουσ μακθτζσ. Αξιοποιϊντασ τα ςφγχρονα
πολιτιςμικά εργαλεία και τισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορίασ και των επικοινωνιϊν
είχαμε τθν ευκαιρία να ζρκουμε ςε επαφι με τθν τζχνθ και τθν κουλτοφρα μιασ
καλλιτζχνιδοσ που ηει και εργάηεται ςτον Ξαναδά, να εμπνευςτοφμε από το ζργο τθσ
και να ςυνδθμιουργιςουμε το δικό μασ ζργο, το βιβλίο μασ που κα μείνει ςτο ράφι
τθσ βιβλιοκικθσ τθσ τάξθσ μασ. Κα το διαβάςουμε ξανά και ξανά, κα το μοιραςτοφμε
με τα παιδιά τθσ διπλανισ τάξθσ και με τθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι κοινότθτα.
Είναι ςθμαντικό να κατανοιςουμε πϊσ χρθςιμοποιικθκαν τα γνωςιακά
εργαλεία ςτθν παραπάνω διαδικαςία. Ξάποια από τα υλικά γνωςιακά εργαλεία όπωσ
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χαρτί, μαρκαδόροι και ποντίκι υπολογιςτι χρθςιμοποιικθκαν από τα παιδιά
αυτόνομα γιατί είχαν εξοικειωκεί με αυτά και τα είχαν οικειοποιθκεί. Ξάποια άλλα
γνωςιακά υλικά εργαλεία όπωσ ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, το πλθκτρολόγιο, ο
εκτυπωτισ και θ ψθφιακι μθχανι χρθςιμοποιικθκαν από τθν εκπαιδευτικό
δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα υποςτθρικτικό περιβάλλον μάκθςθσ, μια νοθτικι
«ςκαλωςιά». Ξάτι ανάλογο ςυνζβθ και με τα γνωςιακά εργαλεία του νου όπωσ τθ
γλϊςςα, τθν αντίλθψθ, τθν κριτικι ςκζψθ και τισ τεχνικζσ μάκθςθσ. Τλα τα παιδιά
γνϊριηαν τθν ελλθνικι γλϊςςα, μποροφςαν να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ, να
παίξουν και να επικοινωνιςουν αυτόνομα. Θ εκπαιδευτικόσ με τθ δικι τθσ ςυμμετοχι
βελτίωςε, μεγιςτοποίθςε και αξιοποίθςε τα εργαλεία αυτά βοθκϊντασ τα παιδιά να
παρατθριςουν, να ςυγκρίνουν, να αντιλθφκοφν και να οργανϊςουν τθ ςκζψθ τουσ.
Αξιολογϊντασ τθ διαδικαςία παίρνουμε ωσ ανατροφοδότθςθ ότι υπάρχει ανάγκθ οι
μακθτζσ μασ να εξαςκθκοφν περιςςότερο ςτον προφορικό λόγο, ςτθν παρατιρθςθ
και περιγραφι αντικειμζνων, καταςτάςεων, εικόνων. Χυγκρίνοντάσ τθν με τθ
δραςτθριότθτα τθσ ηωγραφικισ μποροφμε να προβλθματιςτοφμε μιπωσ και εδϊ
χρειάηεται περιςςότερθ ενκάρρυνςθ και αποδοχι όλων των προςπακειϊν τουσ,
ακόμα και όταν κάνουν κάνoυν λάκθ γραμματικά και ςυντακτικά, όταν δθμιουργοφν
ανολοκλιρωτεσ ι χωρίσ νόθμα προτάςεισ. Χρειάηεται ίςωσ να μεταφζρουμε τον
ενκουςιαςμό μασ κατά τθν προςπάκειά τουσ για να τουσ δοκεί ϊκθςθ για
περιςςότερεσ δοκιμζσ. Πε αυτόν τον τρόπο τθσ επανάλθψθσ, τθσ δοκιμισ, τθσ
ακρόαςθσ και τθσ εξάςκθςθσ ςτον καλά ςχεδιαςμζνο διάλογο κα αντιλθφκοφν
ςταδιακά ότι ο προφορικόσ λόγοσ όπωσ τον ςυναντάμε ςτθν κακθμερινι άτυπθ
ςυνομιλία διαφοροποιείται από τον τυποποιθμζνο και επίςθμα αποδεκτό που
διδάςκεται ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. Σι τεχνικζσ για τθν υποςτιριξθ των μικρϊν
μακθτϊν ςτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα ενδιαφζροντα των
μακθτϊν και να αξιοποιοφν τισ εμπειρίεσ και τα βιϊματά τουσ. Θ εφαρμογι που
περιγράψαμε ζδωςε πολλζσ ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να εξαςκθκοφν ςτον προφορικό
λόγο ( ομιλία και ακρόαςθ) αλλά και ςθμαντικζσ εμπειρίεσ για το γραπτό λόγο
(ανάγνωςθ και γραφι). Πποροφν μόνα τουσ να ξεφυλλίηουν το βιβλίο που
δθμιουργικθκε και να το «διαβάηουν» λζγοντασ προτάςεισ που είναι ςχεδόν ίδιεσ με
αυτζσ που βρίςκονται τυπωμζνεσ ςτισ ςελίδεσ και αντιςτοιχοφν ςε κάκε εικόνα. Ψα
περιςςότερα αναγνωρίηουν πλζον τθ λζξθ «νερό» που υπάρχει ςτα κείμενα, ςε κάκε
πρόταςθ που ςυνδθμιουργιςαμε.
Θ παρακολοφκθςθ του ςχετικοφ βίντεο ζδωςε επιπλζον ευκαιρίεσ ςτα παιδιά να
κυμθκοφν τθ δράςθ, να διθγθκοφν τθ διαδικαςία και να εκφραςτοφν λεκτικά γιατί
είχαν το ιςχυρό κίνθτρο ότι ιταν τα ίδια πρωταγωνιςτζσ και ςυμμετείχαν ενεργά. Ψουσ
δθμιοφργθςε ςυναιςκιματα χαράσ και ενκουςιαςμοφ και δυνατότθτα να μοιραςτοφν
τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ με τουσ φίλουσ τουσ, τουσ γονείσ και τα
αδζρφια τουσ.
Άλλθ αξιοςθμείωτθ παρατιρθςθ είναι ότι τα μικρά παιδιά είχαν αρκετζσ
γνϊςεισ και εμπειρίεσ για τθν φπαρξθ, τθ χριςθ και τθν αξιοποίθςθ των ςφγχρονων
τεχνολογικϊν μζςων όπωσ ο υπολογιςτισ, το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, θ ψθφιακι
μθχανι, ο εκτυπωτισ κ.λ.π. Θ παρζμβαςθ τθσ εκπαιδευτικοφ ιταν να δϊςει επιπλζον
πλθροφορίεσ για όλα αυτά τα εργαλεία ζτςι ϊςτε όλοι οι μακθτζσ να αποκτιςουν ζνα
ςτοιχειϊδεσ κοινό επίπεδο γνϊςεων και να ςυμπλθρϊςουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ.
Γνωρίηουμε ότι αν κζλουμε να ζχουμε αποτελζςματα πρζπει να εργαςτοφμε μαηί με
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τα παιδιά ςε περιεχόμενα και με εργαλεία για τα οποία να ζχουν ιδθ κάποια επαφι
και όχι να βρίςκεται πολφ μακριά από τθ ZPD τουσ. Άλλωςτε ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ
και των εκπαιδευτικϊν ςε κάκε κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο είναι να
ςυνοικοδομοφν τθ γνϊςθ με τουσ μακθτζσ τουσ αξιοποιϊντασ όλα τα γνωςιακά
εργαλεία που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ.
Χτο ςθμείο αυτό αντιλαμβανόμαςτε ότι οι εκπαιδευτικοί ζχουν ανάγκθ για
ςυνεχι επιμόρφωςθ ς’ ζνα κόςμο που αλλάηει, ς’ ζνα κόςμο που τα γνωςιακά
εργαλεία αυξάνονται και πολλά από αυτά δεν περιλαμβάνονταν ςτθ βαςικι τουσ
εκπαίδευςθ. Υαρατθροφμε ακόμα μακθτζσ να γνωρίηουν γνωςιακά εργαλεία που
αγνοοφν κάποιοι εκπαιδευτικοί και αυτό δεν μποροφμε να το αποφφγουμε γιατί τα
παιδιά μεταφζρουν τα βιϊματα και τισ εμπειρίεσ από το δικό τουσ προςωπικό,
οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Σι εκπαιδευτικοί πρζπει να ζχουμε τθ γνϊςθ
και τισ δεξιότθτεσ να τα αξιοποιιςουμε ςτθ ςχολικι πραγματικότθτα προσ όφελοσ των
παιδιϊν ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποιθκοφν και να αξιοποιθκοφν με τον κατάλλθλο τρόπο.
Φυςικά οι εκπαιδευτικοί επωφελοφνται από τισ αλλαγζσ και τα νζα γνωςιακά
εργαλεία που εμφανίηονται κακθμερινά γιατί και οι ίδιοι ηουν και εργάηονται ςτο
ευρφτερο κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον. Τμωσ απαιτείται θ ζγκαιρθ και
ςυςτθματικι τουσ επιμόρφωςθ για να μπορζςουν να εντάξουν τα εργαλεία αυτά ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία, να ςυνεργαςτοφν και να ςυνδθμιουργιςουν με τουσ
μακθτζσ τουσ ςε ςφγχρονο πλαίςιο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ.
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Ξεσ ςτθν τζχνθ αναηθτϊ τον δικό μου εαυτό
Σριανταφφλλου τυλιανι
Παπανικολάου τζλλα
Λυμπρίτθ Λεοντίνθ

Περίλθψθ
Οι τζχνεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εκπαίδευςθσ ειδικά ςτο χϊρο του
Nθπιαγωγείου όπου καλφπτουν ςχεδόν όλο το εφροσ των δραςτθριοτιτων του
αναλυτικοφ προγράμματοσ. Επιλεγμζνα αντικείμενα τζχνθσ λοιπόν βοθκοφν τον/τθν
νθπιαγωγό να μιλιςει ςτα παιδιά για ποικίλα κζματα ειδικότερα ςε μια
πολυπολιτιςμικι τάξθ. Τθ ςχολικι χρονιά 2016-2017 ςτο νθπιαγωγείο μασ, λόγω τθσ
πολυμορφίασ του τμιματοσ, κρίκθκε αναγκαία θ αναηιτθςθ μιασ παιδαγωγικισ
πρακτικισ που να μπορεί να απελευκερϊςει το δυναμικό όλων των παιδιϊν ιδιαίτερα
των αλλόγλωςςων, να δθμιουργιςει κίνθτρα ενίςχυςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ
φανταςίασ, τθσ ζκφραςθσ και τθσ επικοινωνίασ, ςε μια χαροφμενθ κατάκτθςθ τθσ
γνϊςθσ. Με οδθγό τθν Τζχνθ λοιπόν τα νιπια ζγιναν δζκτεσ πολλαπλϊν μθνυμάτων
για τθν ανκρϊπινθ μορφι και τον εαυτό τουσ. Μζςα από το πρόγραμμά μασ «Μεσ τθν
τζχνθ αναηθτϊ τον δικό μου εαυτό» τα παιδιά γνϊριςαν διαφορετικζσ τεχνικζσ όπωσ
γλυπτικι, ηωγραφικι, φωτογραφία, ζγιναν τα ίδια καλλιτζχνεσ μελετϊντασ τα ζργα
γνωςτϊν δθμιουργϊν, αλλά και βάηοντασ τθν υπογραφι τουσ ςτα δικά τουσ.
Ανακάλυψαν και εξζφραςαν τα ςυναιςκιματά τουσ μζςω του κεάτρου, του κεατρικοφ
παιχνιδιοφ, των ομαδικϊν παιχνιδιϊν ρόλων - μυκοπλαςίασ - ενςυναίςκθςθσ. Το
πρόγραμμα υλοποιικθκε κακ’ όλθ τθ ςχολικι χρονιά (Οκτϊβριοσ 2016 – Λοφνιοσ 2017)
με τελικι ανατροφοδότθςθ - αξιολόγθςθ τθ μεταμόρφωςθ του ςχολείου μασ ςε
μουςείο «Φανταςίασ και Χρωμάτων» με ξεναγοφσ τα ίδια τα παιδιά, όπου παρείχαν
πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτό και τα εκκζματά του. Το πρόγραμμα κράτθςε αμείωτο
το ενδιαφζρον των παιδιϊν από τθν αρχι ωσ το τζλοσ, γεγονόσ που ενίςχυςε τθν
πεποίκθςι μασ ότι θ τζχνθ μπορεί να αποτελζςει ζνα ςπουδαίο εργαλείο βιωματικισ
μάκθςθσ μζςα ςτθν τάξθ και οφείλει να είναι αναγκαίοσ όροσ ςτθ ςφγχρονθ
εκπαίδευςθ.
Νζξεισ κλειδιά: τζχνθ, αλλθλεπίδραςθ, δθμιουργικότθτα.

1. Θ Φζχνθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
Υολλοί κατά καιροφσ ζχουμε αναρωτθκεί ςχετικά με το τι είναι Ψζχνθ. Σι
απόπειρεσ οριςμοφ είναι πολλζσ, ποτζ όμωσ δεν φαίνεται να είναι αρκετζσ
προκειμζνου να καλφψουν όλο το εφροσ που καταλαμβάνει αυτι θ λζξθ. «Θ Ψζχνθ
ορίηεται ωσ το ςφνολο τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργίασ με βάςθ τθν πνευματικι
κατανόθςθ, επεξεργαςία και ανάπλαςθ, κοινϊν εμπειριϊν τθσ κακθμερινισ ηωισ ςε
ςχζςθ με το κοινωνικό, πολιτιςμικό, ιςτορικό και γεωγραφικό πλαίςιο ςτο οποίο
διζπονται» (https://el.wikipedia.org/wiki/Υφλθ:Ψζχνθ). Ψζχνθ είναι θ ικανότθτα του
ανκρϊπου να εκφράηεται, χρθςιμοποιϊντασ δεξιότθτα, εμπειρία και αιςκθτικι
αντίλθψθ.
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Ψελικά θ Ψζχνθ φαίνεται να είναι μια ανοιχτι ζννοια με πολφ ςθμαντικζσ
επιδράςεισ ςτθ ηωι του ανκρϊπου. Θ Ψζχνθ κρίνεται απαραίτθτθ ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία κακϊσ απελευκερϊνει και δίνει φωνι ςτον ψυχικό κόςμο του μακθτι,
διαςφαλίηοντασ ψυχικζσ ευαιςκθςίεσ και εκφράηοντασ ςυναιςκιματα. Γεμίηει τθ ηωι
με ενδιαφζρον και ομορφιά, αποτελεί μζςο επικοινωνίασ, όργανο μεταρρφκμιςθσ και
προβλθματιςμοφ, ςυμβάλλοντασ ςτον εξανκρωπιςμό τθσ κοινωνίασ.
Υάγιο δίλθμμα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αποτελεί το ερϊτθμα: απόκτθςθ
γνϊςεων και καλλιζργεια μυαλοφ ι καλλιζργεια του ςυναιςκιματοσ και τθσ
αιςκθτικισ ικανότθτασ του μακθτι; Θ Ψζχνθ όμωσ δεν πρζπει να κεωρείται
πολυτζλεια αλλά αντίκετα από τθν αρχαιότθτα ο νουσ και θ ομορφιά καλοφνται να
βρίςκονται ςε ςυμπλθρωματικι ςχζςθ για τθ δθμιουργία μιασ ολοκλθρωμζνθσ
προςωπικότθτασ. Ψο ςφγχρονο ςχολείο προςπακϊντασ να ανταποκρικεί ολοζνα και
περιςςότερο ςτισ προκλιςεισ τθσ κοινωνίασ, ενιςχφει τθ ςυνεργαςία εκπαίδευςθσπολιτιςμοφ, εξιςορροπϊντασ τζχνθ και μάκθςθ ςτο αναλυτικό πρόγραμμα
(Φόμπινςον, 1999). Πε αυτόν τον τρόπο ςυντελεί τόςο ςτθν αφξθςθ των ευκαιριϊν
για τισ μειονεκτικζσ ομάδεσ όςο και ςτθν κοινωνικι, νοθτικι και γλωςςικι ανάπτυξι
τουσ, καλφπτοντασ ταυτόχρονα τθν επιτακτικι ανάγκθ για ζκφραςθ και επικοινωνία.
1.1 Θ αξία τθσ Φζχνθσ ςτο Οθπιαγωγείο
Θ Ψζχνθ ςτο ςθμερινό εκπαιδευτικό ςφςτθμα και ειδικότερα ςτο Ρθπιαγωγείο
καταλαμβάνει κυρίαρχθ κζςθ λόγω τθσ ςθμαντικισ αποςτολισ που καλείται να
εκπλθρϊςει. Αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο ςτα χζρια κάκε νθπιαγωγοφ που
ςτοχεφει ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του νθπίου, τροφοδοτεί τθν αναπτυςςόμενθ
νοθμοςφνθ του και ζτςι αποκτά αιςκθτικι ικανότθτα και εμπειρία. Υολλζσ από τισ
δραςτθριότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται από τον/τθ νθπιαγωγό για τθ διδαςκαλία των
γνωςτικϊν αντικειμζνων που περιλαμβάνονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα του
νθπιαγωγείου, ςχετίηονται άμεςα με τθν καλλιτεχνικι αντίλθψθ και τισ εικόνεσ. Ψα
εικαςτικά, το κζατρο, θ δραματικι τζχνθ και θ μουςικι είναι μερικά πεδία από το
ευρφτατο φάςμα όψεων τθσ τζχνθσ που περιλαμβάνονται ςτον κακθμερινό
προγραμματιςμό δραςτθριοτιτων μιασ τάξθσ.
Θ διδαςκαλία μζςω τθσ Ψζχνθσ προχποκζτει ζνα ελεφκερο περιβάλλον, πλοφςιο
ςε ερεκίςματα, εικόνεσ και υλικά παρζχοντασ με αυτόν τον τρόπο ζνα υψθλό επίπεδο
μάκθςθσ που μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ κετικι ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτο
ςχολείο. Αν τα ςχολεία πρόκειται να προετοιμάςουν αποτελεςματικά τα παιδιά ώςτε
να αντιμετωπίςουν τισ προκλθ́ςεισ και τισ ευκαιρίεσ τθσ ενθ́λικθσ ηωθ́σ ςε έναν κόςμο
που αλλάηει, τότε οι δθμιουργικζσ μζκοδοι διδαςκαλίασ πρζπει επίςθσ να ξεπεράςουν
τα παραδοςιακά όρια του μεμονωμένου γνωςτικού αντικειμένου
(Ξωνςταντίνου,
Βάοσ & Οαβίδασ, 2015). Θ γνϊςθ μζςα από τθν Ψζχνθ οφείλει να είναι πολφπλευρθ
και ςφαιρικι, μια «ανοιχτι» δραςτθριότθτα που να επιτρζπει ςτο παιδί να
αυτενεργιςει, να εκφραςτεί και να επικοινωνιςει, προβάλλοντασ με μοναδικό τρόπο
τον ςυναιςκθματικό του κόςμο.
Θ Ψζχνθ λοιπόν μπορεί να καινοτομιςει ωσ παιδαγωγικό μζςο μάκθςθσ ςτθν
προςχολικι αγωγι καλλιεργϊντασ τθ δθμιουργικότθτα του μακθτι μζςω τθσ
εξοικείωςθσ με λεπτότερεσ μορφζσ ςυναιςκιματοσ και ακριβζςτερεσ ιδζεσ
ανκρωπίνου πνεφματοσ. Θ εκπαίδευςθ μζςω τθσ τζχνθσ κακιςτά το νου του παιδιοφ
πιο ευζλικτο και ςυνεπϊσ πιο αποτελεςματικό ςτθν αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ, τθσ
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ζκφραςθσ και τθσ επικοινωνίασ (Chapman, 1993). Χφμφωνα με τον Henri Matisse,
ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ Γάλλουσ ηωγράφουσ του 20ου αιϊνα, «Σι
δθμιουργικοί άνκρωποι είναι περίεργοι, ευζλικτοι, επίμονοι και ανεξάρτθτοι με
τεράςτιο πνεφμα περιπζτειασ και αγάπθ για παιχνίδι.». Ψζτοιουσ ανκρϊπουσ
χρειάηεται θ μελλοντικι κοινωνία και αυτι τθν αποςτολι καλοφμαςτε να
εκπλθρϊςουμε εμείσ οι εκπαιδευτικοί μζςα από τθν αγάπθ μασ για τθν τζχνθ και το
παιδί. Δυο ζννοιεσ άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ κακϊσ όπωσ είπε και ο
Γερμανόσ φιλόςοφοσ Emmanuel Kant «Θ Ψζχνθ ζχει τον ανιδιοτελι χαρακτιρα του
παιδιοφ».

2. Σαιδαγωγικοί ςτόχοι του προγράμματοσ
Ζχοντασ ωσ κατευκυντιρια γραμμι τον ςκοπό του Ρθπιαγωγείου ο οποίοσ είναι
να βοθκιςει τα παιδιά να αναπτυχκοφν ςωματικά, ςυναιςκθματικά, νοθτικά και
κοινωνικά μζςα ςτο πλαίςιο των ευρφτερων ςτόχων τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιικθκε ςτθρίχκθκε ςτισ βαςικζσ αρχζσ του
Διακεματικοφ Ενιαίου Υλαιςίου Υρογραμμάτων Χπουδϊν (Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο,
Δ.Ε.Υ.Υ.Χ, 2003) για το Ρθπιαγωγείο. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτισ ανάγκεσ, τα
ενδιαφζροντα και τισ ικανότθτεσ των παιδιϊν, εξαςφαλίςτθκε θ ενεργθτικι
ςυμμετοχι, θ αλλθλεπίδραςθ και θ επικοινωνία μεταξφ τουσ.
Χφμφωνα με τα παραπάνω τζκθκαν οι κφριοι ςτόχοι του προγράμματοσ:


να ζρκουν τα παιδιά ςε επαφι και να επεξεργαςτοφν ζργα γνωςτϊν
γλυπτϊν, ηωγράφων και φωτογράφων εςτιάηοντασ ςτισ λεπτομζρειεσ
του ανκρωπίνου ςϊματοσ.



να προςεγγίςουν το ςϊμα τουσ και να αντιλθφκοφν τισ δυνατότθτζσ του
μζςω τθσ γλυπτικισ, τθσ ηωγραφικισ, τθσ φωτογραφίασ, τθσ
δραματοποίθςθσ και του κεατρικοφ παιχνιδιοφ.



να γνωρίςουν τθ μορφολογία και τισ λειτουργίεσ των μελϊν του
ςϊματόσ τουσ και να εμπλακοφν άμεςα ςε ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ
δθμιουργικισ ςχεδίαςθσ, κάνοντασ χριςθ εργαλείων τεχνολογιϊν,
πλθροφορίασ και επικοινωνίασ (ΨΥΕ).



να αναπτφξουν οι μακθτζσ πνεφμα ςυνεργαςίασ, αλλθλεπίδραςθσ και
ςυλλογικότθτασ.

2.1. Υφνδεςθ ςτόχων με τισ μακθςιακζσ περιοχζσ του Δ.Ε.Σ.Σ.Υ.
Σι ςτόχοι του προγράμματοσ προςζγγιςαν τα πεδία ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ
δραςτθριοτιτων Γλϊςςασ, Πακθματικϊν, Πελζτθσ Υεριβάλλοντοσ, Δθμιουργίασ και
Ζκφραςθσ και Υλθροφορικισ.
Ειδικότερα ςτο πεδίο τθσ Γλϊςςασ ςτόχοσ ιταν να δοκεί ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ
και τον εμπλουτιςμό του προφορικοφ λόγου των παιδιϊν, μακαίνοντασ ονόματα
καλλιτεχνϊν, περιγράφοντασ τουσ πίνακζσ τουσ και ονοματίηοντασ τεχνικζσ και
διάφορα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν. Ρα ςυλλζξουν πλθροφορίεσ για το κζμα
από διάφορεσ πθγζσ όπωσ βιβλία τζχνθσ, ςυλλογζσ από αντίγραφα ζργων μεγάλων
ηωγράφων, μουςειοςκευζσ, ιςτοςελίδεσ μουςείων, τθ βιβλιοκικθ του ςχολείου και
τθν κεντρικι δανειςτικι βιβλιοκικθ του Διμου μασ.
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Σι μακθτζσ μζςω του παιχνιδιοφ με τα ςχιματα, τισ φόρμεσ και τισ γραμμζσ να
δθμιουργιςουν τα δικά τουσ ζργα χρθςιμοποιϊντασ μοτίβα με ζντονο το μακθματικό
ςτοιχείο. Ρα αναγνωρίςουν και να ονοματίςουν απλά ςτερεά και ευκφγραμμα
ςχιματα, να αντιλθφκοφν και να αναπαράγουν δεδομζνα μοτίβα. Ρα εμπλουτίςουν
επίςθσ το λεξιλόγιό τουσ με λζξεισ που ςυνδζονται με μακθματικζσ ζννοιεσ, όπωσ
καμπφλθ, ευκεία, ςυμμετρία κ.ά. και να αξιοποιιςουν αυτι τουσ τθ γνϊςθ μζςω τθσ
τεχνολογίασ.
Ρα χρθςιμοποιιςουν κατάλλθλο λογιςμικό για να παίξουν παιχνίδια
εξερεφνθςθσ και αναγνϊριςθσ του ςϊματοσ (λογιςμικό KIDePEDIA) και να κάνουν τισ
δικζσ τουσ ςυνκζςεισ με εργαλεία ελεφκερθσ ςχεδίαςθσ και ζτοιμα γεωμετρικά
ςχιματα (http://www.tuxpaint.org/). Ρα περιθγθκοφν μζςω του διαδικτφου ςτα πιο
γνωςτά μουςεία του κόςμου «ταξιδεφοντασ» με αυτό τον τρόπο ςτο χωροχρόνο τθσ
Ψζχνθσ και να ζρκουν ςε επαφι με διάφορα καλλιτεχνικά ρεφματα και τάςεισ.
Ρα παρατθριςουν τισ διάφορεσ τεχνικζσ των καλλιτεχνϊν με τουσ οποίουσ κα
αςχολθκοφμε και να δθμιουργιςουν εκκζματα ατομικά και ομαδικά, άλλα με τθ
μορφι πινάκων ηωγραφικισ και άλλα τριςδιάςτατα. Ρα δοκοφν ποικίλεσ ευκαιρίεσ
πειραματιςμοφ με διάφορα υλικά και χρϊματα, να μάκουν και να εφαρμόςουν νζεσ
τεχνικζσ, ςυνκζτοντασ πρωτότυπεσ μορφζσ τζχνθσ. Ρα αποκτιςουν ευαιςκθςία και
ςεβαςμό ωσ προσ τθ μοναδικι αντίλθψθ που ζχει ο κάκε άνκρωποσ απζναντι ςτθν
Ψζχνθ.
Ψζλοσ, να ςυνειδθτοποιιςουν τθ μοναδικότθτά τουσ, να εντοπίςουν ομοιότθτεσ
και διαφορζσ με τουσ άλλουσ, να αναπτφξουν ικανότθτεσ αλλθλεπίδραςθσ και να
κατανοιςουν τθν αξία τθσ ομαδικισ εργαςίασ. Ρα διευρφνουν τισ γνϊςεισ τουσ για το
ανκρϊπινο ςϊμα και να ςεβαςτοφν τισ ιδιαιτερότθτεσ του κακενόσ.
Θ προςχολικι εκπαίδευςθ κζτει τισ βάςεισ για τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των
νθπίων και τθ μετζπειτα ςτάςθ τουσ προσ τθ μάκθςθ. Είναι επομζνωσ μεγάλθσ
ςθμαςίασ οι ςτόχοι που τίκενται ςτο εκάςτοτε διακεματικό πρόγραμμα που
εκπονείται ςτο Ρθπιαγωγείο, να αποςκοποφν ςτθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ εκείνων
των δεξιοτιτων, ικανοτιτων και αξιϊν που είναι αναγκαίεσ για τθν προςωπικι
ενδυνάμωςθ και διαμόρφωςθ μιασ υγιοφσ και ολοκλθρωμζνθσ προςωπικότθτασ.

3. Σαρουςίαςθ του Σρογράμματοσ
Χτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ 2016-2017 οργανϊνοντασ τον ετιςιο
προγραμματιςμό του εκπαιδευτικοφ μασ ζργου, αποφαςίςαμε να αςχολθκοφμε με
μια διαφορετικι προςζγγιςθ του κζματοσ «Ψο Χϊμα μου» μζςω τθσ Ψζχνθσ και να το
εντάξουμε ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Υολιτιςτικϊν Υρογραμμάτων. Ψο
Ρθπιαγωγείο απαρτιηόταν από δφο πρωινά υποχρεωτικά τμιματα και ζνα
προαιρετικό ολοιμερο, γεγονόσ που απαιτοφςε μία πολφ καλι ςυνεργαςία ανάμεςά
μασ για τθν υλοποίθςθ ενόσ τζτοιου προγράμματοσ. Επομζνωσ θ πρόκλθςθ για εμάσ
ιταν διπλι. Αφενόσ ζπρεπε να υπάρξει ςτενι και εποικοδομθτικι ςυνεργαςία και
αφετζρου ζπρεπε να προςεγγίςουμε ζνα ςφνθκεσ κζμα, όπωσ το Χϊμα, που
δουλεφουμε κάκε χρόνο ςτο νθπιαγωγείο, μζςω τθσ Ψζχνθσ. Ωσ ποιο βακμό τα παιδιά
κα μποροφςαν άραγε να εμβακφνουν ςτθν Ψζχνθ; Είναι θ Ψζχνθ, πόςο μάλλον θ
ςφγχρονθ μορφι τθσ, δφςκολα προςεγγίςιμθ για τα νιπια;
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Χφμφωνα με τον Trevarthen (2008), Επίτιμο Ξακθγθτι Υαιδικισ Ψυχολογίασ και
Ψυχοβιολογίασ ςτο Υανεπιςτιμιο του Εδιμβοφργου, θ Ψζχνθ είναι βαςικι ανκρϊπινθ
ανάγκθ και κεμζλιο για τθν ανάπτυξθ, τθ μάκθςθ και τθν ίδια τθ ηωι.
Ψα παιδιά είναι από τθ φφςθ τουσ καλλιτζχνεσ. Κζλαμε λοιπόν να εντάξουμε
όλεσ τισ μορφζσ παραδοςιακισ και ςφγχρονθσ τζχνθσ ςε μια διακεματικι προςζγγιςθ
ςε ςχζςθ με «το Χϊμα». Πε αυτά τα δεδομζνα προχωριςαμε ςτθν ανάπτυξθ ενόσ
ςχεδίου εργαςίασ, το οποίο ςυνδζςαμε με τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ του Δ.Ε.Υ.Υ.Χ.
για το Ρθπιαγωγείο. Χυγκεντρϊςαμε υλικό το οποίο εμπλουτιηόταν κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ χρονιάσ από εμάσ, τα παιδιά, τουσ γονείσ τουσ αλλά και τουσ φορείσ με
τουσ οποίουσ ςυνεργαςτικαμε. Ψο υλικό που χρθςιμοποιικθκε ιταν αντίγραφα από
ζργα μεγάλων καλλιτεχνϊν, βιβλία με ςχετικό περιεχόμενο και ανάλογο υλικό από
ιςτοςελίδεσ.
3.1. Ρι δράςεισ υλοποίθςθσ
Ωσ οδθγόσ - εμπνευςτισ για τα πρϊτα βιματα προςζγγιςθσ του κζματοσ
ςτάκθκε το βιβλίο τθσ παιδαγωγοφ Ξατερίνασ Ανωγιαννάκθ «Γνωρίηω το ςϊμα μου
μζςα από τθν Ψζχνθ» (εκδόςεισ Πεταίχμιο, 2012). Αφορμι για να ξεκινιςει θ
εναςχόλθςι μασ με το κζμα ιταν ζνα γράμμα που ζφερε ςτο ςχολείο μασ ζνα
κυκλαδικό ειδϊλιο. Αυτόσ ο παράξενοσ άνκρωποσ μασ ηθτοφςε να τον βοθκιςουμε να
ξαναβρεί τα χαμζνα του χαρακτθριςτικά για να μπορζςει να μασ διθγθκεί τθν ιςτορία
του. Ψα παιδιά μζςω πλθκϊρασ δραςτθριοτιτων ιρκαν -τα περιςςότερα για πρϊτθ
φορά- ςε επαφι με τον κυκλαδικό πολιτιςμό και τον κόςμο των ειδωλίων. Ζφτιαξαν
δικζσ τουσ μάςκεσ, τισ οποίεσ διακόςμθςαν με διάφορα υλικά και με αυτζσ ζπαιξαν
κεατρικά δρϊμενα, κεατρικά παιχνίδια και παιχνίδια εμπιςτοςφνθσ. Ζφτιαξαν τα δικά
τουσ πιλινα ομοιϊματα αφοφ πρϊτα περιθγικθκαν θλεκτρονικά ςτο μουςείο
Ξυκλαδικισ Ψζχνθσ ςτθν Ακινα (https://www.cycladic.gr), παρακολοφκθςαν ςχετικά
βίντεο
ςτο
youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=KL3YXpptXHA),
παρατιρθςαν τον τρόπο που οι τεχνίτεσ δοφλευαν τον πθλό ςτα αρχαία χρόνια και
προςπάκθςαν να το εφαρμόςουν ςτα δικά τουσ ζργα. Πε βοθκό εκπαιδευτικό βιβλίο
από το ίδιο το Πουςείο Ξυκλαδικισ Ψζχνθσ (Υλατι & Πάρκου, 2013) κακϊσ και μζςω
πλθροφοριϊν και εικόνων που ζφεραν τα παιδιά από το ςπίτι, παρατιρθςαν και
εμβάκυναν ςτον κυκλαδικό πολιτιςμό και ςτον τρόπο που αναπαραςτοφςαν το ςϊμα
εκείνθ τθν εποχι.
Από τα κυκλαδικά ειδϊλια κατευκυνκικαμε ςε πιο ςφγχρονεσ μορφζσ Ψζχνθσ.
Χε
ςυνεργαςία
με
το
Πουςείο
Υαιδικισ
Ψζχνθσ
ςτθν
Ακινα
(https://www.childrensartmuseum.gr) παρατθριςαμε, παίξαμε και ςχολιάςαμε τα
ζργα τζχνθσ που μασ ζςτειλαν μζςα ςε μία μουςειοςκευι. Φανταςτικαμε τθ ςυνζχεια
των πινάκων που μασ ζκαναν εντφπωςθ, αναρωτθκικαμε τι μπορεί να κζλει να μασ
πει ο δθμιουργόσ μζςα από το εκάςτοτε ζργο του. Πιλιςαμε για τα πορτραίτα,
βρικαμε διάςθμεσ προςωπογραφίεσ, τισ παρατθριςαμε και φτιάξαμε τισ δικζσ μασ
μοναδικζσ απεικονίςεισ του προςϊπου μασ χρθςιμοποιϊντασ διαφάνεια και
ανεξίτθλο μαρκαδόρο πάνω ςε κακρζπτθ.
Χτθ μζςθ τθσ χρονιάσ θ Ψζχνθ είχε μπει για τα καλά ςτθν κακθμερινότθτα τθσ
τάξθσ. Ψα παιδιά άρχιςαν να αναγνωρίηουν χαρακτθριςτικά οριςμζνων αγαπθμζνων
τουσ ηωγράφων, ακόμα και όταν ζβλεπαν ζνα άγνωςτο για εκείνα ζργο. Θ Ψζχνθ μασ
ακολοφκθςε ςτθν ονοματολογία των μελϊν του ςϊματοσ, ςτθν ψθφιακι ηωγραφικι
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και τα εκπαιδευτικά λογιςμικά ςτον υπολογιςτι, ςτθν ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων
και ςτθν παρουςίαςθ του εαυτοφ μασ. Φτιάξαμε τα δικά μασ ομαδικά και ατομικά
ζργα τζχνθσ ακολουκϊντασ διαφορετικζσ τεχνικζσ κάκε φορά. Δϊςαμε ηωι και κίνθςθ
ςε πίνακεσ αναπαραςτϊντασ τουσ. Φανταςτικαμε τι μπορεί να λζνε οι
πρωταγωνιςτζσ κάποιων άλλων πινάκων και φτιάξαμε διαλόγουσ. Υαρατθριςαμε
μάςκεσ άλλων εποχϊν (αφρικανικζσ, βενετςιάνικεσ) και δθμιουργιςαμε τισ δικζσ μασ.
Ρτυκικαμε ηωγράφοι τισ απόκριεσ κρατϊντασ τισ παλζτεσ μασ. Ξαταςκευάςαμε τα
δικά μασ μεγάλα γλυπτά και διακοςμιςαμε το ςχολείο μασ. Φτιάξαμε παηλ με
αγαπθμζνουσ μασ πίνακεσ. Ενδιαφερκικαμε όχι μόνο για το ζργο αλλά και για τθ ηωι
κάποιων αγαπθμζνων καλλιτεχνϊν. Υαρατθρϊντασ τισ γραμμζσ και τα ςχιματα ςτο
ςϊμα μασ και ςτο ςϊμα των φίλων μασ, εξερευνιςαμε το ρόλο που ζχουν τα
μακθματικά ςτθν Ψζχνθ. Δουλζψαμε με τα διάφορα είδθ γραμμισ, ςχιματα και
χρϊματα όπωσ πρωτοπόροι ηωγράφοι. Vassily Kandinsky, Juan Miro, Paul Klee, Pablo
Picasso ζγιναν πλζον οι αγαπθμζνοι μασ ηωγράφοι/γλφπτεσ.
3.2. Αξιολόγθςθ - Διάχυςθ των αποτελεςμάτων - Δθμιουργία μουςείου
Ψα παιδιά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ ιρκαν ςε επαφι με ςθμαντικά ζργα
τθσ παγκόςμιασ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ. Ανακάλυψαν το ςϊμα τουσ μζςω
πλθκϊρασ τεχνικϊν και υλικϊν. Αναπτφχκθκε ανάμεςα ςτα παιδιά και ςτα ζργα
τζχνθσ ζνασ διάλογοσ, αφοφ προςπάκθςαν μζςα από διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ
να ανακαλφψουν τα κρυμμζνα ςτοιχεία των πινάκων. Αναδείχκθκε ζτςι ο
ςυναιςκθματικόσ πλοφτοσ όχι μόνο του κάκε καλλιτζχνθ που εξετάηαμε, αλλά και των
ίδιων των παιδιϊν. Ψο ενδιαφζρον των μακθτϊν παρζμεινε αμείωτο. Χε όλθ τθ
διάρκεια ανάπτυξθσ του προγράμματοσ καταγράψαμε προτάςεισ και πρωτοβουλίεσ
των παιδιϊν, τισ οποίεσ εντάξαμε ςε μετζπειτα δραςτθριότθτεσ. Χυγκεντρϊκθκαν
φωτογραφίεσ από τισ δράςεισ με τισ ομάδεσ και παραγόμενο υλικό των μικρϊν
καλλιτεχνϊν, που ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ δόκθκαν ωσ αναμνθςτικό μαηί με ζνα
βραβείο παρουςίαςθσ του εαυτοφ τουσ. Θ ςυνεργαςία μεταξφ των νθπιαγωγϊν
υπιρξε άψογθ, κάτι που ωφζλθςε τθν κακεμιά ξεχωριςτά και είχε αντίκτυπο τόςο
ςτουσ μικροφσ μακθτζσ μασ όςο και ςτθν εικόνα του ςχολείου προσ τθν κοινωνία. Ψα
παιδιά λοιπόν διερευνϊντασ και ερμθνεφοντασ κάκε καλλιτζχνθ γνϊριςαν με τρόπο
ουςιαςτικό όχι μόνο το ςϊμα τουσ αλλά και τον άνκρωπο και τισ ςυνικειζσ του ανά
εποχι.
Υϊσ όμωσ κα επικοινωνοφςαμε ςτθν κοινωνία το μεγάλο μασ αυτό ταξίδι ςτθν
Ψζχνθ; Θ απάντθςθ ιρκε αβίαςτα από τα ςτόματα των παιδιϊν: «Ρα κάνουμε το δικό
μασ Πουςείο και να καλζςουμε τουσ δικοφσ μασ να το καυμάςουν!». «Ξαι το
Διμαρχο!», είχε προτείνει ζνασ μακθτισ. Τλο το παραγόμενο υλικό τθσ χρονιάσ
υπιρχε φυλαγμζνο και ταξινομθμζνο ςε ζναν ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο. Φτιάξαμε
προςκλιςεισ με τα ειδϊλια που είχαν δθμιουργιςει τα παιδιά για να καλζςουν τα
αγαπθμζνα τουσ πρόςωπα ςτα εγκαίνια του μουςείου μασ. Ξαταςκευάςαμε επιγραφι
με τίτλο «Πουςείο Φανταςίασ και Χρωμάτων» θ οποία μαηί με τα μεγάλα γλυπτά
τοποκετικθκαν ςτθν είςοδο του ςχολείου με ςκοπό να προϊδεάςουν το κεατι επιςκζπτθ για το τι κα ςυναντιςει. Υαράλλθλα με το μουςείο μασ ετοιμάςαμε μία
παρουςίαςθ για τουσ γονείσ όπου τα παιδιά με ζμμετρο λόγο εξιςτοροφςαν τθ
διαδρομι τουσ μζςα από τθν Ψζχνθ. Ενδιάμεςα παρεμβάλλονταν μικρά κεατρικά
παιχνίδια και δραματοποιιςεισ που είχαμε επεξεργαςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ
χρονιάσ. Ψθν καλοκαιρινι γιορτι - παρουςίαςθ ζντυςαν μουςικά το «Πεσ το
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Πουςείο» τθσ Παριανίνασ Ξριεηι από τθ Οιλιποφπολθ, το «Ψραγοφδι των Χρωμάτων»
του Υαγκράτθ Υαυλίδθ και Βαλεντίνθσ Υαυλίδου και άλλα ορχθςτρικά κζματα.
Θ γιορτι και θ μεταμόρφωςθ του ςχολείου μασ ςε «Πουςείο Φανταςίασ και
Χρωμάτων» αποτζλεςε μια διαφορετικι, κετικι και ευχάριςτθ εμπειρία για όλουσ.
Υαρουςιάςαμε το Υρόγραμμά μασ «Πεσ τθν Ψζχνθ αναηθτϊ το δικό μου εαυτό» ςτθν
τοπικι κοινωνία, ςτθ ςυγγραφζα του βιβλίου που μασ ενζπνευςε, Ξατερίνα
Ανωγιαννάκθ, κακϊσ και ςτουσ υπόλοιπουσ φορείσ που ςυνεργαςτικαμε. Επίςθσ
ζγινε αναφορά ςτα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ και ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν και των γονζων (facebook, twitter, Google+).
Πε βεβαιότθτα λοιπόν μποροφμε να ποφμε ότι θ Ψζχνθ, δρϊντασ ωσ μια
ανεξάντλθτθ πθγι μάκθςθσ και δθμιουργίασ, μασ βοικθςε να προςεγγίςουμε ζνα
κζμα ςαν «το Χϊμα» από μια διαφορετικι εναλλακτικι οπτικι γωνία. Θ Ψζχνθ
αποτελεί ζναν διεκνι κϊδικα επικοινωνίασ, καλλιεργεί διαφορετικοφσ τρόπουσ
ςυλλογιςμοφ και εμπνζει όλα τα παιδιά, ανεξαρτιτωσ πολιτιςμικοφ, κοινωνικοφ και
γλωςςικοφ υπόβακρου ςε μια πολυεπίπεδθ και οικουμενικι κοινωνία ςαν τθ
ςθμερινι.
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Αξιολόγθςθ Διατροφικϊν ςυνθκειϊν μακθτϊν Νυκείου ςτα
πλαίςια δράςθσ “ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν για
ανάδειξθ και αξιοποίθςθ τθσ Μρθτικισ Διατροφισ”
Δρ. Σςικαλάκθσ Ι. Γεϊργιοσ (ΕΔΙΠ ΣΕΙ Κριτθσ).
(†)Χατηι Βαςιλικι (Διαιτολόγοσ- Διατροφολόγοσ, MSc Διαιτολογίασ)40.

Περίλθψθ
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περιςςότερο, οι μακθτζσ απομακρφνονται από το
διατροφικό πρότυπο που υπιρχε ςτθν Κριτθ και αποτζλεςε τθ βάςθ για τθ ανάπτυξθ
τθσ ζννοιασ “Μεςογειακι Διατροφι”. Το γριγορο φαγθτό αλλά και θ κατανάλωςθ
ςνακ, γλυκϊν και άλλων ζτοιμων τροφίμων είναι κακθμερινότθτα ςτα ςχολεία όλθσ
τθσ χϊρασ και φυςικά ςτα ςχολεία τθσ Κριτθσ.
Ροια είναι όμωσ θ κατάςταςθ που υπάρχει ςιμερα ςτα ςχολεία τθσ Κριτθσ και ποια θ
γνϊςθ των μακθτϊν για το ρόλο των διατροφικϊν προτφπων ςτθν Κρθτικι διατροφι;
Στα πλαίςια αυτοφ του προβλθματιςμοφ πριν από μερικά χρόνια το 2013-2014 το
Τμιμα Διατροφισ και Διαιτολογίασ του ΤΕΛ Κριτθσ ςε ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ
του Γενικοφ Λυκείου Σθτείασ, ξεκίνθςε δράςθ “ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν για
ανάδειξθ- αξιοποίθςθ τθσ Κρθτικισ Διατροφισ”. Μζςα ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ
ευρζωσ διατροφικοφ φάςματοσ ζγινε κατθγοριοποίθςθ του βάρουσ των μακθτϊν ςε
ςχζςθ με τα πρότυπα του Ρ.Ο.Υ. (Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ), εξετάςτθκε θ
αντίλθψθ των μακθτϊν ωσ προσ τον οριςμό τθσ υγιεινισ διατροφισ. Με
πολυπαραγοντικι αξιολόγθςθ του αποτελζςματοσ επιχειρικθκε να αποτυπωκεί θ
εικόνα και να οργανωκοφν δράςεισ.
Αποτελζςματα: Τα αποτελζςματα ιταν ςφνκετα κατά το μεγαλφτερο μζρουσ τουσ, και
απεικόνιηαν τθ διατροφικι εικόνα του μακθτι ςτθν Κριτθ αλλά και τισ προοπτικζσ
μετά τθν εκπαιδευτικι δράςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ.
Νζξεισ κλειδιά: Ξρθτικι Διατροφι, Διατροφικζσ ςυνικειεσ, Διατροφικι Υαρζμβαςθ

1. Θ Σροβλθματικι
Σ πολιτιςμόσ τθσ τροφισ είναι μια ζννοια που τα τελευταία χρόνια δείχνει όλο
και περιςςότερο να ςυνδζεται με τθν πολιτιςτικι ταυτότθτα ενόσ λαοφ που
δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν πολιτιςτικι διαφορετικότθτα του. Δεν είναι
τυχαίο ότι τον τελευταίο καιρό ανκρωπολογικζσ ζρευνεσ κεωροφν τισ αλλαγζσ των
διατροφικϊν μασ ςυνθκειϊν ωσ μια πολιτιςμικι διαδικαςία μζςα από τθν οποία τα
άτομα και οι ομάδεσ ςυγκροτοφν τθ δράςθ τουσ μζςα ς’ ζνα δυναμικό ςφςτθμα
αντικζςεων (Αικατερινίδθσ, 2015). Σι αλλαγζσ αυτζσ ςυμβαίνουν ςτο ςφνολο τθσ
κοινωνίασ και δεν αφινουν εκτόσ το ςχολείο. Σι μακθτζσ ηουν ςε μια
παγκοςμιοποιθμζνθ κοινωνία με ερεκίςματα διαφορετικά από τθ διατροφι των
παλαιότερων χρόνων. Θ κρθτικι κουηίνα ι “μεςογειακι διατροφι” κατ’ άλλουσ, όλο
και περιςςότερο απομακρφνεται από τθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν.
40

Θ ζρευνα ξεκίνθςε με τθν επίβλεψθ τθσ Βάςωσ Χατηι με ςκοπό τθν άμεςθ δθμοςίευςθ, όμωσ θ
πρόωρθ απϊλεια τθσ το 2015 άλλαξαν ό,τι ςχεδιάηαμε. Ψο άρκρο είναι αφιερωμζνο ςτθ μνιμθ τθσ!
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Θ ζννοια τθσ Πεςογειακισ διατροφισ είναι εξαιρετικά επίκαιρθ ςτισ μζρεσ μασ,
αφοφ όλο και περιςςότεροι επιςτιμονεσ υγείασ αλλά και ενθμερωμζνοι πολίτεσ
διαπιςτϊνουν ότι θ χαρακτθριςτικι δίαιτα των Ξρθτικϊν ςυγκεντρϊνει τα ςτοιχεία
εκείνα που τθν κακιςτοφν ωσ τθν υγιεινι διατροφι.
Ψο ςυμπζραςμα ότι θ Ξρθτικι διατροφι είναι μια ειδικι περίπτωςθ διαιτθτικισ
ςυνικειασ με εξαιρετικά αποτελζςματα, τεκμθριϊκθκε για πρϊτθ φορά από τθ
μελζτθ Rockefeller το 1948, και ςτθ ςυνζχεια θ πολφ ςθμαντικι, τεκμθριωμζνθ μελζτθ
του κακθγθτι Ancel Keys, του πανεπιςτθμίου τθσ Πινεςότα, που πραγματοποιικθκε
τθν δεκαετία του 1950 και 1960, περιελάβανε 11.500 άτομα από 7 χϊρεσ. Θ μελζτθ
αυτι είναι γνωςτι ωσ “Θ μελζτθ των 7 χωρϊν (Αγοραςτάκθσ, 2013). Υρόκειται για 16
υποομάδεσ πλθκυςμοφ και ςυγκεκριμζνα 3 ομάδεσ πλθκυςμοφ από τθν Λταλία, 5
ομάδεσ από τθν πρϊθν Γιουγκοςλαβία, 2 από τθν Λαπωνία, 2 από τθ Φινλανδία, μία
από τισ Ξάτω Χϊρεσ, μία από τισ ΘΥΑ και 2 από τθν Ελλάδα. Από τθν Ελλάδα οι
περιοχζσ που μελετικθκε ο πλθκυςμόσ ιταν θ Ξριτθ και θ Ξζρκυρα. Πε βάςθ τα
αποτελζςματα ξεκίνθςαν ςυηθτιςεισ αφοφ παρατθρικθκε ότι οι κάτοικοι των χωρϊν
τθσ Πεςογείου είχαν καλφτερθ υγεία από εκείνουσ άλλων χωρϊν. Για τθν Ξριτθ τα
αποτελζςματα ιταν εντυπωςιακά αφοφ παρατθρικθκε θ χαμθλότερθ κνθςιμότθτα
από ςτεφανιαία και άλλα καρδιακά νοςιματα ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ
(Ψιλάκθσ, 2001).
Γιατί όμωσ ονομάηεται “Πεςογειακι” και όχι “Ξρθτικι” θ διατροφι; Θ ιςτορία
ξεκινά το 1987 και τθν προςπάκεια του Αμερικανοφ γερουςιαςτι Dun Gifford. Σ ίδιοσ
εντυπωςιαςμόσ από τθν παραδοςιακι κινζηικθ διατροφι ίδρυςε το 1988 ςτθ Βοςτόνθ
το ίδρυμα “Oldways” το οποίο με τθ ςειρά του εφευρίςκει τον όρο “Πεςογειακι”
διατροφι με τθ γνωςτι πλζον ςε όλουσ μασ πυραμίδα διατροφισ. Αργότερα το
ίδρυμα ςε ςυνεργαςία με το πανεπιςτιμιο του Harvard δθμιουργοφν ζνα πρόγραμμα
διατροφισ για τουσ γιατροφσ και οργανϊνονται ςυνζδρια ςτθν Ευρϊπθ για το ςκοπό
αυτό. Θ ιδζα είναι από τθν αρχι εξαιρετικά δθμοφιλισ και για το λόγο αυτό
υιοκετείται αμζςωσ από το Διεκνζσ Χυμβοφλιο Ελαιολάδου για να ςτθρίξει το
ελαιόλαδο όλων των κρατϊν μελϊν του. Ζτςι, παρά το γεγονόσ ότι θ διατροφι των
λαϊν τθσ Πεςογείου είναι πολφ διαφορετικι, ακόμα και ςτθν ίδια τθν Ελλάδα θ
διατροφι του Ξρθτικοφ διαφζρει κατά πολφ από τθ διατροφι π.χ. του Πακεδόνα,
από το ζτοσ 2000 το διεκνζσ ςυνζδριο για τθ Πεςογειακι διατροφι που ζγινε ςτο
Οονδίνο εξζδωςε κοινι διλωςθ αποδοχισ του όρου που προβλζπει: “Σ όροσ
παραδοςιακι Πεςογειακι διατροφι χρθςιμοποιείται για να κακορίςει τισ
διατροφικζσ ςυνικειεσ που χαρακτιριηαν οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ Πεςογείου ςτισ
αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1960, όπωσ είναι θ Ξριτθ, οριςμζνα μζρθ τθσ Ελλάδασ και θ
Ρότια Λταλία και περιλαμβάνει μια ςειρά από φαγθτά” (Αγοραςτάκθσ, 2013).
Θ διατροφι των Ξρθτικϊν είναι γνωςτι από τισ πθγζσ ιδθ από τον εποχι του
Χαλκοφ με ευριματα όπωσ οςτά ηϊων, υπολείμματα καρπϊν, ςπόρων και φφλλων.
Βαςικό ςτοιχείο ςε όλεσ τισ περιόδουσ και κορμόσ ςτθ διατροφι των κρθτικϊν
αποτζλεςε το Ελαιόλαδο. Γενικά θ “Πεςογειακι” διατροφι περιλαμβάνει μεγάλθ
αφκονία φυτικϊν τροφϊν, φρζςκα εποχιακά προϊόντα ελάχιςτα επεξεργαςμζνα,
φρζςκα φροφτα, ελαιόλαδο ωσ πθγι λιπαρϊν, γαλακτοκομικά, μικρζσ ζωσ μζτριεσ
μερίδεσ ψαριϊν και πουλερικϊν, ζωσ 4 αυγά εβδομαδιαίωσ, μικρζσ ποςότθτεσ
κόκκινου κρζατοσ και μικρζσ ζωσ μζτριεσ ποςότθτεσ κραςιοφ (Παρκάκθ, 2015).
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Αυτό που περιγράφουμε λοιπόν, ωσ μεςογειακι διατροφι είναι ηθτοφμενο αν
εφαρμόηεται ςτισ μζρεσ μασ από τα νζα παιδιά και ειδικά τουσ εφιβουσ. Σι ςθμερινοί
ζφθβοι κατακλφηονται από πρότυπα ηωισ και διατροφισ ξζνα με όςα μζχρι ςιμερα
κεωροφςαμε παραδοςιακά. Ψα αποτελζςματα είναι εμφανι ειδικά ςτο ςωματότυπο
των παιδιϊν με τθν αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ. Ξατά πόςο όμωσ οι μακθτζσ είναι
επθρεαςμζνοι από αυτό; Χτοιχεία όπωσ ο δείκτθσ φυςικισ κατάςταςθσ των μακθτϊν
αλλά κυρίωσ θ ίδια θ φυςικι δραςτθριότθτα τουσ και του δείκτθ αξιολόγθςθσ τθσ
φυςικισ δραςτθριότθτασ, ζδειξε ότι ςε βακμό πάνω από 55% των αγοριϊν που είναι
μακθτζσ του Ουκείου περιλαμβάνονται ςτουσ δείκτεσ με μθ ικανοποιθτικό επίπεδο
ςωματικισ δραςτθριότθτασ. Ακόμα πιο ανθςυχθτικόσ ο δείκτθσ για τα κορίτςια που
φοιτοφν ςτο λφκειο με 67% να βρίςκονται ςτο δείκτθ με ικανοποιθτικι φυςικι
δραςτθριότθτα (Ζκκεςθ ΕΩΗΘΡ, 2014). Χτθν ίδια ζκκεςθ παρατθρείται ότι ο χρόνοσ
εναςχόλθςθσ των μακθτϊν με δραςτθριότθτεσ είναι υψθλόσ χωρίσ όμωσ να είναι
υπερβολικόσ ειδικά ςτο ηιτθμα τθσ παρακολοφκθςθσ τθλεόραςθσ ι βιντεοπαιχνίδια
και διαδίκτυο. Υερίπου το 30% των αγοριϊν κι το 22% των κοριτςιϊν υπερβαίνει τα
επικυμθτά όρια παρακολοφκθςθσ τθλεόραςθσ, βιντεοπαιχνιδιϊν και διαδικτφου,
όπωσ αυτι προζκυψε με βάςθ τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ (Ζκκεςθ ΕΩΗΘΡ, 2014).

2. Θ μελζτθ και τα αποτελζςματα
Χτισ αρχζσ του ςχολικοφ ζτουσ 2011- 2012, το Ωπουργείο Υαιδείασ, Δία βίου
Πάκθςθσ και Κρθςκευμάτων (όπωσ ονομαηόταν εκείνθ τθν εποχι) ξεκίνθςε το
πρόγραμμα για το νζο Οφκειο (Ρόμοσ 3848/2010). Χτα πλαίςια του νζου
προγράμματοσ ςπουδϊν δθμιουργικθκε ζνα νζο μάκθμα που ςκοπό είχε να
εμφυςιςει ςτουσ μακθτζσ το πνεφμα του μικροφ́ «διανοουμζνου», «επιςτιμονα» και
«ερευνθτι», που ςυνεργάηονται ςτενά́ ςτο πλαίςιο πρωτοβουλιϊν και επιλογϊν και
προςεγγίηει βιωματικά́ και με διαφορετικοφσ τρόπουσ τθ νζα ςχολικί γνϊςθ μζςα από́
διεπιςτθμονικισ φφςθσ ερωτιματα, πειραματιςμοφσ και διερευνιςεισ, όπωσ
τουλάχιςτον το Ωπουργείο επαγγζλλονταν. Ψο νζο μάκθμα ιταν θ “Ερευνθτικι
Εργαςία”(ΩΥΔΠΚ 2011:13). Ψο 2012 το Γενικό Οφκειο Χθτείασ προςπακϊντασ να
εφαρμόςει όςο ιταν δυνατό το πνεφμα του νόμου με βάςθ τισ οδθγίεσ
(Πατςαγγοφρα, 2011) ξεκίνθςε διαβοφλευςθ με τουσ μακθτζσ τθσ Α’ τάξθσ του
Ουκείου, αναφορικά με τα κζματα που τουσ απαςχολοφν περιςςότερο και κα
μποροφςαν να είναι μζροσ ερευνθτικισ εργαςίασ ςτα πλαίςια του μακιματοσ. Ζνασ
μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν ηιτθςε να αςχολθκεί με κζματα διατροφισ που
ςχετίηονται περιςςότερο με τον ακλθτιςμό. Ψο πρόγραμμα αυτό ανζλαβε να
υλοποιιςει ο κακθγθτισ τθσ Φυςικισ αγωγισ, όμωσ ο αρικμόσ των υποψθφίων ιταν
μεγαλφτεροσ από τον προβλεπόμενο μζγιςτο αρικμό μακθτϊν ανά ερευνθτικι
εργαςία. Ψότε το πρόγραμμα ανζλαβε εκπαιδευτικόσ με μικρι πείρα αναφορικά με τθ
διατροφι και για το λόγο αυτό ηθτικθκε θ ςυνεργαςία με το Ψμιμα Διατροφισ και
Διαιτολογίασ του ΨΕΛ Ξριτθσ με ςκοπό δϊςει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με
τθν ερευνθτικι εργαςία αλλά και να μελετιςει ζνα ςχολείο θμιαςτικισ περιοχισ τθσ
Ξριτθσ, που ςυγκεντρϊνει μακθτζσ από τθν πόλθ τθσ Χθτείασ αλλά και από ζνα
ςφνολο 27 οικιςμϊν αγροτικϊν περιοχϊν του διμου Χθτείασ. Χτα πλαίςια αυτά κα
μποροφςε το ςχολείο να αποκτιςει μια εικόνα αναφορικά με τθ διατροφικι
ςυμπεριφορά των μακθτϊν του και να προγραμματίςει μελλοντικζσ δράςεισ. Για το
Ψμιμα Διατροφισ και Διαιτολογίασ κα ιταν μια καλι ευκαιρία να γνωρίςει τισ
διατροφικζσ ςυνικειεσ των μακθτϊν τθσ περιοχισ που ζχει ζδρα αλλά και να
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ςυγκρίνει τα αποτζλεςμα με ζρευνεσ ςε άλλεσ περιοχζσ. Υαρά το γεγονόσ ότι θ
εργαςία ζγινε μόνο ςε ζνα ςχολείο, το Γενικό Οφκειο Χθτείασ, αποτελεί
χαρακτθριςτικι περίπτωςθ ςχολείου που αντανακλά τθν εικόνα των περιςςότερων
ςχολείων ςτθν Ξριτθσ, εκτόσ αυτοφ περιλαμβάνει μακθτζσ από πολλοφσ οικιςμοφσ
αγροτικοφσ και ζνα θμιαςτικό κζντρο.
Ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ του ςχολείου όςοι επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθν
ζρευνα αυτι. Χυνολικά 92 μακθτζσ, θλικίασ 15 ζωσ 18 ετϊν από τουσ οποίουσ 59 ιταν
κορίτςια και 33 αγόρια, δζχκθκαν να γίνουν μζροσ τθσ προςπάκειασ αυτισ που κα
ζδινε τα πρϊτα ςτοιχεία για τθ γενικότερθ αντίλθψθ των μακθτϊν τθσ περιοχισ ςτο
ηιτθμα τθσ αντίλθψθσ του οριςμοφ “υγιεινι διατροφι”. Χ’ αυτοφσ μετρικθκε το
ςωματικό βάροσ και το φψοσ τουσ. Υζρα από τισ μετριςεισ οι μακθτζσ απάντθςαν ςτο
ςτακμιςμζνο ερωτθματολόγιο KIDMED TEST 16 ερωτιςεων το οποίο μπορεί να
προςφζρει μια πρϊτθ εικόνα αξιολόγθςθσ και να φανεί θ αντίλθψθ των μακθτϊν ωσ
προσ τον οριςμό τθσ υγιεινισ διατροφισ41. Χε ζνα μικρό αρικμό ερωτιςεων (5
ερωτιςεισ ςυγκεκριμζνα) για το ποια κεωρείται περιςςότερο υγιεινι διατροφικι
ςυμπεριφορά, διατροφικό πρότυπο, τρόφιμο, τρόποσ μαγειρζματοσ, οι μακθτζσ ιταν
ςε κζςθ ςτθν πλειοψθφία τουσ να αναγνωρίςουν τισ περιςςότερο ορκζσ απαντιςεισ.
Θ εικόνα του ςυνολικοφ δείγματοσ Χφμφωνα με τισ καμπφλεσ ανάπτυξθσ του
Υαγκόςμιου Σργανιςμοφ Ωγείασ (ΥΣΩ) που αξιολογοφν το βάροσ:
Χαμθλό
Υωματικό
Βάροσ

Φυςιολογικόσ
Δ.Ξ.Υ.

Χπζρβαροσ
Δ.Ξ.Υ.

Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ
παχυςαρκίασ

92 9

67

5

10

Μορίτςια 59 8

44

1

6

Αγόρια

24

4

4

Υφνολο

33 1

Θ θλικία του δείγματοσ:
15 ετϊν

16 ετϊν

17 ετϊν

Υφνολο

92

70

17

5

Μορίτςια

59

45

10

2

Αγόρια

33

23

7

3

Υαράλλθλα λειτοφργθςε μια ομάδα 18 μακθτϊν που κα λειτουργοφςαν ωσ
πυρινασ παρζμβαςθσ με ςτόχο να διαπιςτωκεί αν θ παρεχόμενθ γνϊςθ μζςα από
ςεμινάρια κα άλλαηε: α) τθν αντίλθψθ των μακθτϊν ωσ προσ τον οριςμό τθσ υγιεινισ

41

To ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο αποτελεί μια καλι βάςθ για τον ερευνθτι ϊςτε να ελζγξει κατά
πόςον οι ερωτϊμενοι ζχουν ςυμμόρφωςθ ςτθν ζννοια τθσ Πεςογειακισ Διατροφισ, ειδικά όταν
ζχουμε να κάνουμε με άτομα θλικίασ 9-16 ετϊν. Ψο ερωτθματολόγιο περιλαμβάνει 16 ερωτιςεισ που
ελζγχουν τθ γνϊςθ για τθ μεςογειακι διατροφι και τθν αντίλθψθ ωσ προσ τον οριςμό τθσ υγιεινισ
διατροφισ.
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διατροφισ και το ςθμαντικότερο, β) αν οι μακθτζσ άλλαηαν το διατροφικό τουσ
πρότυπο.
Σι 18 μακθτζσ ιταν εκείνοι που είχαν επιλζξει να εμπλακοφν ςε ερευνθτικι
εργαςία (project) με κζμα τθ μεςογειακι διατροφι, οι μακθτζσ αυτοί κα βοθκοφςαν
και ςτθ διαδικαςία των ερωτθματολογίων ςε όλο το ςχολείο. Τλοι ιταν μακθτζσ τθσ
Α’ Ουκείου (15 ετϊν).
Χαμθλό
Υωματικό
Βάροσ

Φυςιολογικόσ
Δ.Ξ.Υ.

Χπζρβαροσ
Δ.Ξ.Υ.

Αυξθμζνοσ κίνδυνοσ
παχυςαρκίασ

18 1

17

-

-

Μορίτςια 11 1

10

-

-

Αγόρια

7

-

-

Υφνολο

7

-

Για να μπορζςουμε να ελζγχουμε εκ νζου το επίπεδο των μακθτϊν ςε κζματα
γνϊςθσ τθσ Πεςογειακισ διατροφισ, κάκε εξεταηόμενοσ απάντθςε ςτο ξανά
ςτακμιςμζνο ερωτθματολόγιο KIDMED TEST. Ψα αποτελζςματα ζδειξαν ότι:
Μαλι Αντίλθψθ

Ξζτρια Αντίλθψθ

Μακι Αντίλθψθ

Υφνολο

92

85

7

-

Μορίτςια

59

55

4

-

Αγόρια

33

30

3

-

Ειδικά για τθν ομάδα παρζμβαςθσ τα αποτελζςματα ιταν ακόμα πιο κετικά με
ζνα μόνο μακθτι να ζχει μζτρια αντίλθψθ του οριςμοφ υγιεινισ διατροφισ.
Μαλι Αντίλθψθ

Ξζτρια Αντίλθψθ

Μακι Αντίλθψθ

Υφνολο

18

17

1

-

Μορίτςια

11

11

-

-

Αγόρια

7

6

1

-

Ξάποια επιπλζον ςτοιχεία για τθν ομάδα παρζμβαςθ, αναφορικά με το βάροσ
τουσ ιταν ότι ςχεδόν όλοι εντόσ των ορίων τθσ καμπφλθσ ΒΠΛ-Θλικία (φυςιολογικό
βάροσ) ζκτοσ από ζνα κορίτςι που βρζκθκε λιποβαρισ (ΒΠΛ ≤18,5). Πζςα ςτουσ 18
μακθτζσ ζνα κορίτςι βρζκθκε ςτθν 50θ εκ. κζςθ, που ςθμαίνει ότι το βάροσ τθσ ιταν
ακριβϊσ πάνω ςτθ γραμμι τθσ καμπφλθσ Δείκτθ Πάηασ Χϊματοσ Θλικίασ με άλλο
λόγια είχε αυτό που λζμε ιδανικό βάροσ. Θ ομάδα παρζμβαςθσ ςτόχο είχε να
διαπιςτωκεί αν οι γνϊςεισ που είχαν αποκτιςει οι μακθτζσ ιταν πλουςιότερεσ αλλά
το ςθμαντικότερο αν οι μακθτζσ είχαν αποκτιςει διαφορετικι διατροφικι
ςυμπεριφορά.
Ζνα ςτοιχείο τθσ ζρευνασ ιταν θ εφαρμογι του μεςογειακοφ πρότυπου
διατροφισ. Ενϊ οι μακθτζσ γνϊριηαν κεωρθτικά τθν ζννοια δε ςυνζβαινε το ίδιο ςτον
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τομζα τθσ εφαρμογισ ειδικότερα, με το πρόβλθμα να εμφανίηεται εντονότερο ςτα
αγόρια ςχζςθ με τα κορίτςια:
Χαμθλι ςυμμόρφωςθ

Ξζτρια ςυμμόρφωςθ

Μαλι ςυμμόρφωςθ

66

15

Μορίτςια 59 5

48

6

Αγόρια

18

9

Υφνολο

92 11

33 6

Ψο ίδιο ερϊτθμα ςτθν ομάδα παρζμβαςθσ είχε λίγο καλφτερα αποτελζςματα, ςε
όλεσ όμωσ τισ περιπτϊςεισ τα αγόρια αντιμετϊπιηαν πιο ζντονο πρόβλθμα ςε ςχζςθ
με τα κορίτςια:
Χαμθλι ςυμμόρφωςθ

Ξζτρια ςυμμόρφωςθ

Μαλι ςυμμόρφωςθ

12

4

Μορίτςια 11 1

7

3

Αγόρια

5

1

Υφνολο

18 2

7

1

Πετά από τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων, θ ομάδα παρζμβαςθσ
ξεκίνθςε να παρακολουκεί διαλζξεισ που οργάνωναν φοιτθτζσ του τμιματοσ
διατροφισ και διαιτολογίασ του ΨΕΛ Ξριτθσ χωριςμζνα ςε 3 ενότθτεσ που
περιλάμβαναν τα κζματα: α) Πεςογειακι Διατροφι, β) Γνϊςθ των τροφίμων γ)
οργάνωςθ τθσ διατροφισ μασ. Χυνολικά ζγιναν 16 διαλζξεισ μία επίςκεψθ ςε ςοφπερ
μάρκετ τθσ πόλθσ, ειδικά ςτοά τρόφιμα και μία επίςκεψθ ςτισ εγκαταςτάςεισ του
τμιματοσ διατροφισ διαιτολογίασ του ΨΕΛ Ξριτθσ ςτον Ψρυπθτό Χθτείασ.
Εκτόσ από τθν μία ϊρα διαλζξεων τθ βδομάδα, οι μακθτζσ τθ δεφτερθ ϊρα τθσ
βδομάδασ ιρκαν ςε άμεςθ επαφι με τα τρόφιμα, τόςο να τα γνωρίςουν
βιβλιογραφικά όςο και να τα ετοιμάςουν και να τα προςφζρουν ςε άλλουσ
ςυμμακθτζσ τουσ αλλά και τουσ κακθγθτζσ τουσ. Πζςα ςτα φαγθτά αυτά ιταν το
ψωμί το οποίο ηφμωςαν και ζψθςαν ςτο ςχολείο, θ παραςκευι αλκοολοφχου ποτοφ
από τοπικά φροφτα και παραδοςιακι ρακι αλλά και ςειρά από παραδοςιακά τοπικά
φαγθτά που αναηιτθςαν από βιβλίο παραδοςιακϊν ςυνταγϊν (Ψιλάκθσ, 2001),
προετοίμαςαν ςπίτι τουσ και παρουςίαςαν ςτθ τάξθ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ και
προςανατολιςμόσ ςτουσ μακθτζσ δόκθκε ςτα τοπικά τρόφιμα τθσ “επαρχίασ” Χθτείασ
και τα προϊόντα που τα παράγουν χρθςιμοποιϊντασ το βιβλίο του Γυμναςίου Χανδρά:
“Υραιςόσ Λςτορία-Φφςθ-Διατροφι” (Χρυςουλάκθσ, 2000).

3. Υυηιτθςθ για τα αποτελζςματα.
Υζρα από τθν αναγνϊριςθ του προβλιματοσ και τθν καταγραφι του, ςθμαντικό
είναι να προτακοφν δράςεισ ϊςτε να δθμιουργθκεί κλίμα μεταςτροφισ για τθ
βελτίωςθ του τρόπου ηωισ των εφιβων. Θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα προςπάκθςε μζςα
από μια ομάδα παιδιϊν να δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ βελτίωςθσ των
διατροφικϊν ςυνθκειϊν μζςα από δράςεισ ενθμζρωςθσ και προαγωγισ ενόσ
διατροφικοφ προτφπου που κα αξιοποιεί τθν παραδοςιακι Ξρθτικι διατροφι.
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Θ γνϊςθ και θ αντίλθψθ αν και κινοφνται ςε ενκαρρυντικά πλαίςια, ςτθν πράξθ
οι μακθτζσ δε φαίνεται να εφαρμόηουν το πλζον ενδεδειγμζνο πρότυπο διατροφισ
που είναι θ Πεςογειακι διατροφι. Τντασ απόγονοι του δείγματοσ των Ξρθτικϊν, που
ςτθ μελζτθ των 7 χωρϊν, φάνθκε να παρουςιάηει το μικρότερο ποςοςτό
κνθςιμότθτασ από καρδιαγγειακά νοςιματα, κα περιμζναμε να γνωρίηουν και να
προςπακοφν να ςυμμορφωκοφν ςτισ επιταγζσ αυτοφ του προτφπου. Επιπλζον, θ
Πεςογειακι διατροφι ςφμφωνα με τθν πρόςφατθ επιςτθμονικι βιβλιογραφία,
αποκτά ολοζνα και μεγαλφτερο ζδαφοσ ζναντι άλλων προτφπων διατροφισ, λόγω των
ευεργετικϊν ιδιοτιτων που φαίνεται να προςφζρει ςε όλα τα επίπεδα πρόλθψθσ
πολλϊν αςκενειϊν όπωσ είναι θ υπζρταςθ, ο Χακχαρϊδθσ Διαβιτθσ, θ νόςοσ
Alzheimer κλπ.
Εξαιρετικά ενδιαφζρον ιταν το αποτζλεςμα ςτθν ομάδα παρζμβαςθσ
αναφορικά με τθ γνϊςθ των μακθτϊν για τθν αντίλθψθ ωσ προσ τον οριςμόσ τθσ
υγιεινισ διατροφισ, αφοφ μετά το τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ οι μακθτζσ είχαν αναπτφξει
ιδιαίτερα τθν καλι αντίλθψθ για τθν υγιεινι διατροφι ενϊ θ μζτρια και κακι
αντίλθψθ τθσ υγιεινισ διατροφισ εξζλειψε. Ψο ςθμαντικό όμωσ δεν ιταν αυτό αφοφ
εξ αρχισ θ ομάδα αυτι, είχε αναπτφξει το ενδιαφζρον για τθ ςωςτι διατροφι, αλλά
οι απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ αν άλλαξαν τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ.
Χυγκεκριμζνα 5 από τουσ 18 μακθτζσ άλλαξαν εντελϊσ τισ διατροφικζσ τουσ
ςυνικειεσ 6 διλωςαν ότι ζχουν μεταβάλει τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ και οι
υπόλοιποι 7 ότι δεν ζχουν μεν αλλάξει ιδιαίτερα τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ αλλά
προςζχουν περιςςότερο τι τρϊνε ςε ςχζςθ με το παρελκόν. Αναλυτικά θ γνϊμθ των
μακθτϊν πριν και μετά τθν παρζμβαςθ είχε ωσ εξισ:
Άλλαξαν
τελείωσ
διατροφικζσ
ςυνικειεσ

Άλλαξαν
μερικϊσ
διατροφικζσ
ςυνικειεσ

Υκζφτοντ
Δεν
αι
άλλαξαν τθ
διαφορετικά
διατροφι
τουσ

18 5

6

6

1

Μορίτςια 11 4

5

1

1

Αγόρια

1

5

-

Υφνολο

7

1

Τπωσ φαίνεται από τον πίνακα θ μεταβολι επθρζαςε περιςςότερο τα κορίτςια
τα οποία μετζβαλαν τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ ι τισ βελτίωςαν, με εξαίρεςθ ζνα
περιςτατικό. Ψα αγόρια δεν είχαν δραςτικζσ μεταβολζσ ςτισ διατροφικζσ τουσ
ςυνικειεσ όμωσ μετά το τζλοσ τθσ παρζμβαςθσ αντιμετϊπιηαν τθ διατροφι τουσ με
περιςςότερθ ςοβαρότθτα.
Χε ςχζςθ με τουσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ που ζκανε ζνα χρόνο αργότερα το
υπουργείο παιδείασ (Ζκκεςθ ΕΩΗΘΡ, 2014) θ παροφςα ζρευνα ζδειξε ότι τα ςτοιχεία
ςυμφωνοφν, αυτό όμωσ που δεν ζδειξε θ Ζρευνα του Ωπουργείου είναι τα ςτοιχεία
και θ δυναμικι που ζχει ςε ζφθβουσ μακθτζσ ζνα πρόγραμμα παρζμβαςθσ. Ψι είδουσ
όμωσ παρζμβαςθσ; Ψο πρόγραμμα ςπουδϊν ςτθν ελλθνικι δευτεροβάκμια
εκπαίδευςθ δίνει τθ δυνατότθτα ενθμζρωςθσ μζςα από μια διάλεξθ δεν δίνει όμωσ
καμιά δυνατότθτα για ςυςτθματικι παρζμβαςθ και χρονικά διευρυμζνθ. Φυςικά μια
τζτοια παρζμβαςθ ζχει μεγάλο οικονομικό κόςτοσ το οποίο δεν πρζπει να αγνοεί
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κάποιοσ, όμωσ είναι ςίγουρο ότι αποςπαςματικζσ δράςεισ δεν μποροφν να
κεωρθκοφν παρεμβάςεισ. Σι μακθτζσ μζςα από τθν ζρευνα ζδειξαν ότι κζλουν να
μάκουν και το ςθμαντικότερο ότι είναι ςε κζςθ να εφαρμόςουν αυτά που ζμακαν ι
ζςτω να βάλουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςτθ διαδικαςία αλλαγισ των διατροφικϊν τοσ
ςυνθκειϊν και τθσ εφαρμογισ ξανά τθσ παραδοςιακισ κρθτικισ διατροφισ.
Σ ρόλοσ του ςχολείου είναι κακοριςτικόσ για τθν εξζλιξθ των εφιβων μακθτϊν,
αφοφ περνοφν κακθμερινά ζνα ςθμαντικό μζροσ του χρόνου τουσ και μάλιςτα ςε
ϊρεσ που κα χαρακτιριηε κάποιοσ ωσ ηωτικζσ. Χτθν θλικία αυτι οι μακθτζσ
διαμορφϊνουν όχι μόνο τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ αλλά και τουσ παράγοντεσ
εκείνουσ που ςχετίηονται με τον κίνδυνο εμφάνιςθσ παχυςαρκίασ. Σι κακθγθτζσ ωσ
πρότυπο των μακθτϊν τουσ, ο επθρεαςμόσ των μακθτϊν από τισ ςυνικειεσ των
φίλων και των ςυνομθλίκων λειτουργοφν καταλυτικά για τουσ εφιβουσ. Αντίςτοιχα
ςτθν θλικία αυτι οι μακθτζσ μειϊνουν τθ ςωματικι δραςτθριότθτα, το μάκθμα τθσ
φυςικισ αγωγισ ζχει μικρότερθ προτεραιότθτα και άλλα μακιματα κα γίνουν ςτόχοι
των μακθτϊν. Χτο ςθμείο αυτό δεν κα πρζπει να ξεχάςουμε το πρόβλθμα από τα
φαγθτά του κυλικείου αλλά και τθσ κατανάλωςθσ νεροφ αφοφ οι βρφςεσ του ςχολείου
και θ ποιότθτα γενικά ςε πόςιμο νερό πολλζσ φορζσ αναγκάηουν τουσ μακθτζσ να
μζνουν “άνυδροι” (Αριςτείδθσ, 2014).
Πε βάςθ τα παραπάνω είναι ςαφζσ ότι οι παρεμβάςεισ πρζπει να είναι
ςτοχευόμενεσ και ςε πολλά επίπεδα. Σι αναςταλτικοί παράγοντεσ ςτθν καλι
διατροφι είναι πολφπλευροι και πολυεπίπεδοι, το χρονικό διάςτθμα μιασ
παρζμβαςθσ κα πρζπει να απαςχολιςει το ςφλλογο των κακθγθτϊν αρκετό καιρό
πριν τθν παρζμβαςθ ϊςτε να οργανωκοφν οι δράςεισ και να βρεκοφν τα κατάλλθλα
άτομα που κα κακοδθγιςουν τθ δράςθ.
Χιμερα, με τισ γεφςεισ να ιςοπεδϊνονται από τθν κουηίνα τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ, θ Ξριτθ δικαιοφται να προβάλλεται ωσ διαιτθτικό πρότυπο και οι
μακθτζσ των ςχολείων τθσ Ξριτθσ να αποτελοφν παράδειγμα. Εξάλλου ο πολιτιςμόσ,
όχι μόνο του φαγθτοφ αλλά ςτο ςφνολό του, είναι μια δυναμικι πράξθ με τθν ενεργι
ςυμμετοχι των ανκρϊπων του τόπου. Χε άλλθ περίπτωςθ κα αποκτιςει μουςειακά
χαρακτθριςτικά που ςθμαίνει ότι ο πολιτιςμόσ μια μζρα κα αποτελεί μόνο ανάμνθςθ
για να “επαιρόμεκα” ςτο όνομα των προγόνων. Πζςα από τθ διατιρθςθ τθσ Ξρθτικισ
κουηίνασ, ο μακθτισ κα αποκτιςει τθν αίςκθςθ του ςεβαςμοφ του πρωτογενι τομζα,
χωρίσ αλχθμείεσ από ςφγχρονα πρότυπα που όμωσ κα ςυνδυάηει τα υλικά με τθ
φανταςία και τθν ευρθματικότθτα. Σι μακθτζσ δικαιοφνται να γίνουν φορείσ του
λαϊκοφ πολιτιςμοφ τθσ Ξριτθσ και να ςυνεχίςουν τθν πορεία τθσ πολιτιςτικισ
διάςταςθσ τθσ Ξρθτικισ διατροφισ.

Υυμπεράςματα
Ψα αποτελζςματα που παρουςιάςτθκαν παραπάνω αποτελοφν ζνα ενδεικτικό
δείγμα τθσ ςυνολικισ εικόνασ που επικρατεί ςε επίπεδο Ξριτθσ, αλλά και ςε
πανελλινιο επίπεδο, με τθν πλειοψθφία των μακθτϊν να μθν εφαρμόηει τθ
“μεςογειακι διατροφι”.
Θ αξιολόγθςθ ιταν πολυπαραγοντικι, με τθ χριςθ μόνο ερωτθματολογίων, που
εκτόσ από τθν καταγραφι των διατροφικϊν ςυνθκειϊν αξιολογοφςαν τισ
περιςςότερεσ από τισ παραμζτρουσ που επθρεάηουν τθ διατροφικι πρόςλθψθ και
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περιλαμβάνουν διατροφικι γνϊςθ και αντίλθψθ, διατροφικι ςυμπεριφορά, αλλά και
αξιολόγθςθ τθσ κακιςτικισ ηωισ ςε ςχζςθ με τθ φυςικι δραςτθριότθτα, ςωματικι
άςκθςθ ι τον ακλθτιςμό.
Από τθν ζρευνα προζκυψε ότι τα παιδιά περιςςότερο γνωρίηουν διατροφικά
κζματα και πολφ λιγότερο οδθγοφνται ςτθν εφαρμογι τουσ. Επομζνωσ, κάποιοι από
τουσ άλλουσ παράγοντεσ ενδεχομζνωσ να διαδραματίηουν ςθμαντικότερο ρόλο.
Ψα περιςςότερα παιδιά διατθροφν το οριηόμενο από τον ΥΣΕ ςωματικό βάροσ,
όμωσ υπάρχουν παιδιά υπζρβαρα, ενϊ περιςςότερα παιδιά με πρόβλθμα βάρουσ
βρζκθκαν λιποβαρι ι με χαμθλό ςωματικό βάροσ.
Θ παρζμβαςθ που ζγινε ζδειξε κετικά αποτελζςματα, παρά το γεγονόσ ότι
απευκφνονταν ςε ομάδα μακθτϊν που είχε ενδιαφζρον για κζματα διατροφισ και
ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων. Για το λόγο αυτό ερευνθτικζσ προςπάκειεσ, όπωσ θ
παροφςα, καλό είναι να ςυνεχίηονται, με ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ, προκειμζνου να
διαπιςτωκοφν οι αναςταλτικοί παράγοντεσ εφαρμογισ υγιϊν διατροφικϊν προτφπων
και να ενκαρρυνκεί θ υιοκζτθςι τουσ.
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Ζνα πρόγραμμα Urban Environmental Education ςτο Υχολείο
Ευρωπαϊκισ Σαιδείασ Θρακλείου: “Θράκλειο -Θ πόλθ μου: Ξια
γειτονιά τθσ Ευρϊπθσ”
Ξία Ζρευνα - Δράςθ
Φιλιππάκθ Αμαλία 1, Σςιανίκα Βαςιλικι 2,
Χρονιάρθ Χαροφλα 3, Καραογλανίδθσ Δθμιτρθσ 4
(1. Τπ. Διδάκτωρ, Π.Σ.Δ.Ε..Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, 2. MSc, Πανεπιςτθμίου Κφπρου,
3. Εκπαιδευτικόσ, 4.Τπ. Διδάκτωρ, Α.Π.Θ.)

Περίλθψθ
Στθν εργαςία αυτι παρουςιάηεται ζνα πρόγραμμα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
βαςιςμζνο ςτον τόπο, το οποίο υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο μιασ Ζρευνασ-Δράςθσ ςτο
Σχολείο Ευρωπαϊκισ Ραιδείασ Θρακλείου. Θ Ζρευνα-Δράςθ είχε ωσ αφετθρία τθν
κοινι διαπίςτωςθ των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ότι ςχεδόν όλα τα
προγράμματα που είχαν υλοποιθκεί ζωσ τότε ςτο ςχολείο είχαν ςχζςθ με παγκόςμια
περιβαλλοντικά προβλιματα, χωρίσ αναφορζσ ςτον τόπο που ηουν οι μακθτζσ. Επίςθσ,
δεν είχε υλοποιθκεί ποτζ πρόγραμμα με κοινι ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν και των
μακθτϊν των δφο διαφορετικϊν γλωςςικϊν τμθμάτων. Ζτςι επιλζχκθκε να
εφαρμοςτεί θ ςχετικά νζα παιδαγωγικι προςζγγιςθ Place-Based Education (P.B.E.) και
ςυγκεκριμζνα επειδι ο τόποσ που υλοποιικθκε ιταν θ πόλθ όπου ηουν οι μακθτζσ,
υιοκετικθκε μια διακριτι επιςτθμονικι προςζγγιςθ: θ Urban Environmental
Education. Στο πρόγραμμα ςυμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί, 26 μακθτζσ Εϋ τάξθσ του
Ελλθνόφωνου και Δϋ / Εϋ τάξθσ του Αγγλόφωνου Τμιματοσ, κακϊσ και δφο
κακθγιτριεσ από το Ρ.Τ.Δ.Ε. και το τμιμα Φ.Κ.Σ. του Ρανεπιςτθμίου ωσ κριτικοί φίλοι.
Οι δράςεισ που υλοποιικθκαν ιταν βιωματικζσ και ομαδοςυνεργατικζσ, εςτιαςμζνεσ
ςτο ςχολικό και ςτο ευρφτερο τοπικό περιβάλλον.
Ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ Ζρευνασ-Δράςθσ ιταν θ ενδυνάμωςθ των ςχζςεων μεταξφ
των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και θ επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. Οι εκπαιδευτικοί,
μζςα από μια διαδικαςία κριτικοφ αναςτοχαςμοφ, δθμιοφργθςαν πιο ουςιαςτικζσ
ςχζςεισ επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ κι εμπιςτοςφνθσ μεταξφ τουσ, επανεξζταςαν τισ
πρακτικζσ τουσ, τισ εμπλοφτιςαν, άλλαξαν τθν επαγγελματικι τουσ αυτοεικόνα και
βελτίωςαν τθν εκπαιδευτικι τουσ πραγματικότθτα
Νζξεισ κλειδιά: Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ βαςιςμζνθ ςτον τόπο,Place-Based
Education, Urban Environmental Education, Ζρευνα - Δράςθ, επαγγελματικι ανάπτυξθ
εκπαιδευτικϊν

Ειςαγωγι
Θ εκπαίδευςθ που βαςίηεται ςτον τόπο (Place Based Education) είναι μια
παιδαγωγικι προςζγγιςθ που, παρόλο που ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτον Dewey (1899)ζχει
επανζλκει δυναμικά ςτθν βιβλιογραφία και ςτθν πρακτικι τθσ Υεριβαλλοντικισ



Θ Κατςαροφ (2016) προτείνει τον όρο Ζρευνα – Δράςθ (αντί για Ζρευνα Δράςθσ)
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Εκπαίδευςθσ (Υ.Ε.) τα τελευταία 20 χρόνια, κυρίωσ ςτθν Αμερικι. Αποτελεί δε ζνα
κεωρθτικό πλαίςιο το οποίο ζχει ωσ αντικείμενο μελζτθσ τον τόπο (place).
Χτθν Ελλάδα θ πρϊτθ αναφορά ςτθν βιβλιογραφία ζγινε το 2012 από τθν
Υαπαδθμθτρίου, θ οποία απζδωςε τον όρο Place Based Education(P.B.E.) ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ωσ εκπαίδευςθ βαςιςμζνθ ςτον τόπο.
O Sobel (2004) όριςε αυτι τθν εκπαίδευςθ ωσ «αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ
κοινότθτασ και του τοπικοφ περιβάλλοντοσ ωσ πλαιςίου αναφοράσ για τθν διδαςκαλία
πολλϊν εννοιϊν και διδακτικϊν αντικείμενων του προγράμματοσ ςπουδϊν (γλϊςςα,
μακθματικά, κοινωνικζσ επιςτιμεσ, φυςικζσ επιςτιμεσ, κ.ά.). Θ γειτονιά, θ πόλθ,
ακόμθ και θ αυλι του ςχολείου, προςφζρουν αυκεντικζσ ευκαιρίεσ για μελζτθ,
μάκθςθ και προβλθματιςμό που βοθκάει τουσ εμπλεκόμενουσ να αναπτφξουν
ιςχυρότερουσ δεςμοφσ με τον τόπο τουσ και να ενεργοποιθκοφν για τθ διατιρθςθ
του».
Βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ P.B.E. κατά τουσ Woodhouse & Knapp (2000) είναι:
α) θ διδαςκαλία και μάκθςθ να προκφπτει από τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του
τόπου. (πχ γεωγραφία τθσ περιοχισ, το τοπικό περιβάλλον, θ τοπικι ιςτορία, τα ικθ
και ζκιμα, θ τοπικι οικονομία κ.ά.) β) είναι διεπιςτθμονικι γ) είναι βιωματικι.
δ)Χυχνά περιλαμβάνει μια ςυμμετοχικι δράςθ Πάλιςτα, θ δράςθ κεωρείται
απαραίτθτθ όταν μελετϊνται περιβαλλοντικά κζματα δ) είναι αναςτοχαςτικι και ε)
ςυνδζει τον τόπο με το άτομο και τθν κοινότθτα.
Αποφαςίςαμε να εφαρμόςουμε ερευνθτικά αυτι τθν παιδαγωγικι προςζγγιςθ
ςε αςτικό δθμοτικό ςχολείο, όπου εργαηόμαςτε όλοι οι εκπαιδευτικοί-ςυγγραφείσ τθσ
παροφςασ εργαςίασ, κατά το ςχολικό ζτοσ 2015 -2016 (10 μινεσ). Χκοπόσ τθσ
εργαςίασ είναι να παρουςιάςουμε αυτιν τθν επιςτθμονικι προςζγγιςθ ςτθν
εκπαιδευτικι κοινότθτα, κακϊσ επίςθσ και τθν προςπάκεια αξιοποίθςθσ τθσ
ερευνθτικισ ςτρατθγικισ τθσ Ζρευνασ-Δράςθσ ςτο ςφγχρονο ςχολείο. Χυγκεκριμζνα
κα παρουςιάςουμε διεξοδικά τθν ερευνθτικι μεκοδολογία που ακολουκιςαμε ενϊ
ςε ό,τι αφορά τα ςυμπεράςματα, κα παρουςιάςουμε αυτά που αφοροφν τθ βελτίωςθ
των ςχζςεων μεταξφ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ.

Υφνδεςθ Σεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ Δράςθσ
Θ Ζρευνα-Δράςθ (Ε.Δ.) ςτθν Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ (Υ.Ε.) ξεκίνθςε τόςο
διεκνϊσ όςο και ςτθν Ευρϊπθ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 90 (Ππαγάκθσ, 1993).
Γενικότερα θ Ε.Δ. καλείται να ικανοποιιςει 3 λειτουργίεσ (Altrichter, 1991,
Altrichteret al., 2011):
βοικεια ςτθν επίλυςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων.
βοικεια
ςτθν
ανάπτυξθ,
διαφοροποίθςθ
επαγγελματικϊν ικανοτιτων των εκπαιδευτικϊν.

και

ςυςτθματοποίθςθ

 ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ επαγγελματικισ και δθμόςιασ ςυηιτθςθσ μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν με ςκοπό να βελτιϊςουν και να επικυρϊςουν εκπαιδευτικζσ εμπειρίεσ
και γνϊςεισ.
Ξάκε μια από τισ τρεισ αυτζσ λειτουργίεσ κα μποροφςε να αξιοποιθκεί και ςτον
χϊρο τθσ Υ.Ε. ϊςτε να υποςτθριχκεί ο ρόλοσ που δφναται να διαδραματίςει ςτθν
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εκπαιδευτικι διαδικαςία. Θ Υ.Ε. αποςτακεροποιεί μερικά από τα παραδοςιακά και
βακιά ριηωμζνα δόγματα ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ παρζχοντασ πικανζσ
απαντιςεισ ςε μερικά από τα διλιμματα που δθμιουργοφνται από αυτά τα δόγματα.
Θ Ε.Δ. ενδυναμϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ που αςχολοφνται με τθν Υ.Ε. με τθν δικι
τουσ φωνι, αυξάνοντασ τθν ςυμβολι τουσ ςτθν δθμόςια ςυηιτθςθ ςχετικά με τισ
εξελίξεισ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα (Posch, 1993).
Σ Wals (1994) υποςτθρίηει επίςθσ πωσ εφαρμόηοντασ αυτιν τθν προςζγγιςθ
ςτον χϊρο τθσ Υ.Ε., θ Ε.Δ. ξεκινάει όταν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί
αποφαςίςουν να αντιμετωπίςουν ζνα ι περιςςότερα περιβαλλοντικά προβλιματα.
Πζςα από τθν διερεφνθςθ, τθν ςυηιτθςθ και τισ διαπραγματεφςεισ μεταξφ τουσ, οι
ςυμμετζχοντεσ απομονϊνουν ζνα περιβαλλοντικό πρόβλθμα για να το μελετιςουν
και να το επιλφςουν. Ξακϊσ οι ςυμμετζχοντεσ αρχίηουν να παράγουν ιδζεσ,
ειςζρχονται ςτον πρϊτο κφκλο τθσ ςπειροειδοφσ διαδικαςίασ ςφμφωνα με το μοντζλο
του Lewin (1946). Χτθν ςυνζχεια αναπτφςςουν ζνα ςχζδιο προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
επίλυςθσ του προβλιματοσ, εφαρμόηουν το ςχζδιο και ζπειτα αξιολογοφν τθν
αποτελεςματικότθτα του. Θ αξιολόγθςθ αυτι ςυνικωσ οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ
άλλου ςχεδίου το οποίο τουσ οδθγεί ςτον δεφτερο κφκλο τθσ ςπειροειδοφσ
διαδικαςίασ με διαδοχικοφσ κφκλουσ μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ.
Πζςα ςε όλθ αυτιν τθν διαδικαςία οι ςυμμετζχοντεσ ςτζκονται κριτικά απζναντι ςτθν
μάκθςθ, ενςωματϊνοντασ νζεσ πλθροφορίεσ προκειμζνου να προςαρμόςουν το
ςχζδιο επίλυςθσ του προβλιματοσ ςε μια μεταβαλλόμενθ κατάςταςθ. Θ προςζγγιςθ
“Community Problem-Solving” αποτελεί τθν βάςθ πάνω ςτθν οποία θ Ε.Δ. μπορεί να
εφαρμοςτεί ςτον χϊρο τθσ Υ.Ε.. Ζτςι θ μεκοδολογία του Lewin μπορεί να
προςαρμοςτεί ςτα ςχολεία ϊςτε οι μακθτζσ ςε ςυνεργαςία με τα μζλθ τθσ κοινότθτασ
που επθρεάηονται από κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλθμα να δράςουν ενεργά προσ
τθν κατεφκυνςθ τθσ επίλυςθσ του. Χθμαντικοί παράγοντεσ ςτθν διαδικαςία
“Community Problem-Solving” είναι θ αναγνϊριςθ του προβλιματοσ, θ ςυλλογι,
οργάνωςθ και ανάλυςθ πλθροφοριϊν, θ εξζταςθ του προβλιματοσ από πολλζσ
πλευρζσ, θ εξζταςθ και θ επιλογι πολλϊν διαφορετικϊν μορφϊν δράςθσ, θ ανάπτυξθ
και θ εφαρμογι ενόσ ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ. Επειδι θ προςζγγιςθ PlaceBased Education βαςίηεται ςτον τόπο όπου ηουν οι μακθτζσ, μπορεί να εφαρμοςτεί
πολφ αποτελεςματικά και ςε ζνα αςτικό περιβάλλον (Urban Environment Education).
Ειδικά το περιβάλλον μιασ πόλθσ μπορεί να είναι ζνα πολφ γόνιμο ζδαφοσ για τθν
εφαρμογι του, αφοφ οι κάτοικοι μιασ πόλθσ αντιμετωπίηουν μερικά από τα πιο
πιεςτικά προβλιματα που αντιμετωπίηει ςιμερα θ κοινωνία: παραβατικότθτα,
εγκλθματικότθτα, φτϊχεια, ρφπανςθ, ζλλειψθ υγιεινισ κ.α..
Τπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ’90 αρχίηει και ςτθν
Ελλάδα μια ουςιαςτικι και ςυντονιςμζνθ προςπάκεια ευρείασ και πλθρζςτερθσ
ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν Ε.Δ. και τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει ςτον
εκπαιδευτικό χϊρο, από το περιοδικό "Εκπαιδευτικι Κοινότθτα",το οποίο άνοιξε ζνα
ευρφ διάλογο με αφετθρία τα ειςαγωγικά άρκρα του Ππαγάκθ (1993). Σ ίδιοσ ςε ζνα
απ’ αυτά τα ειςαγωγικά άρκρα, επιςθμαίνει τισ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ αυτισ τθσ
μορφισ ζρευνασ ςε κάποιουσ ιδιαίτερουσ εκπαιδευτικοφσ τομείσ όπωσ είναι θ Υ.Ε. Χτο
χϊρο τθσ Υ.Ε., θ πρϊτθ Ε.Δ. ςτθν Ελλάδα, υλοποιικθκε από τθν Ξαμαρινοφ (1995), θ
οποία αντιμετϊπιςε επιπρόςκετθ δυςχζρεια λόγω τθσ ςχεδόν παντελοφσ ζλλειψθσ, ςε
εκείνθ τθ φάςθ, ςχετικϊν ερευνϊν και ανάλογων παιδαγωγικϊν παρεμβάςεων.
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Ξορφζσ και Χαρακτθριςτικά τθσ Ζρευνασ-Δράςθσ
Σι Carr και Kemmis (1986) παρουςιάηουν τισ μορφζσ που μπορεί να πάρει θ
Ε.Δ.. Χτθριηόμενοι ςτθ κεωρία του J. Habermas για τα τρία κφρια γνωςτικά ανκρϊπινα
ενδιαφζροντα διακρίνουν 3 μορφζσ τθσ Ζρευνασ-Δράςθσ: τθν τεχνικι, πρακτικι και
χειραφετικι Ζρευνα- Δράςθσ. Χτθν παροφςα εργαςία εφαρμόςτθκε θ χειραφετικι Ε.Δ.
που ζχει ωσ ςτόχο τθν κοινωνικι αλλαγι. Αυτοφ του είδουσ θ δράςθ αςχολείται με τισ
κοινωνικζσ πρακτικζσ που διαμορφϊνουν τθν πρακτικι μζςα ςτθν τάξθ. Υροςπακεί
να ζρκει ςε επαφι με πολιτικζσ δυνάμεισ για να πραγματοποιθκεί μια δθμοκρατικι
εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ. Θ επιςτθμολογικι βάςθ μιασ τζτοιου τφπου Ε.Δ. είναι το
κριτικό παράδειγμα, κακϊσ επιδιϊκει τθν αλλαγι τθσ δομισ τθσ εκπαίδευςθσ, τθν
αλλαγι του ρόλου του εκπαιδευτικοφ και τθν επαγγελματικι ανάπτυξι του
(Ξατςαροφ & Ψςάφοσ, 2003). Χφμφωνα με τουσ ίδιουσ τα βαςικά χαρακτθριςτικά
αυτισ τθσ μορφισ ζρευνασ είναι τα εξισ:
α) Ο ςυμμετοχικόσ και ςυνεργατικόσ χαρακτιρασ
β) Θ διαπλοκι ζρευνασ και δράςθσ, κεωρίασ και πράξθσ
δ) Ο ςτοχαςτικοκριτικόσ τθσ χαρακτιρασ
ε) Θ ςχζςθ τθσ με τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ
ςτ) Θ ποιοτικι ερευνθτικι τθσ διάςταςθ
Χτθν παροφςα εργαςία κα παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μασ
ςε ςχζςθ με το πζμπτο από τα παραπάνω χαρακτθριςτικά τθσ Ε.Δ., δθλαδι τθν ςχζςθ
τθσ με τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν. Χφμφωνα με τουσ Ξατςαροφ
& Ψςάφο (2003), οι εκπαιδευτικοί - ερευνθτζσ προςπακϊντασ να αντιλθφκοφν και
ταυτόχρονα να βελτιϊςουν τθν πρακτικι τουσ, αναπτφςςονται επαγγελματικά. Αυτό
που κυρίωσ ενδυναμϊνει τον επαγγελματιςμό τουσ, είναι ο υπεφκυνοσ ρόλοσ που
αναλαμβάνουν, κακϊσ ανοίγουν ζνα δρόμο αυτονομίασ και διευρφνουν τουσ
ορίηοντεσ μελζτθσ του ρόλου και τθσ δράςθσ τουσ, οπότε και τθσ επαγγελματικισ τουσ
κζςθσ. Ζτςι αλλάηει θ επαγγελματικι τουσ αυτοεικόνα, αφοφ αντιλαμβάνονται ότι δεν
υπάρχουν γενικζσ λφςεισ ςτα πρακτικά προβλιματα που μποροφν να αναηθτθκοφν ςε
κεωρίεσ ζξω από τισ ςυνκικεσ τθσ πράξθσ, αλλά ότι μποροφν να υπάρξουν
προςωπικζσ ιδζεσ που μποροφν οι ίδιοι να δοκιμάςουν ςτθν πράξθ προκειμζνου να
βελτιϊςουν τθν εκπαιδευτικι πραγματικότθτα.

Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν μζςω τθσ ΖρευνασΔράςθσ& θ βελτίωςθ των ςχζςεων τουσ
Θ Ε.Δ. ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν
που βελτιϊνουν τισ πρακτικζσ τουσ κεωρίεσ και τθν ικανότθτά τουσ για δράςθ μζςω
του ςτοχαςμοφ και τθσ δράςθσ. Τμωσ θ Ε.Δ. δεν είναι απλϊσ ζνα πρακτικό μοντζλο
για τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των μαχόμενων εκπαιδευτικϊν αλλά ςυμβάλλει
ουςιαςτικά ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ εκπαιδευτικισ κεωρίασ. Επιπλζον, οι
εκπαιδευτικοί-ερευνθτζσ γίνονται πιο υπεφκυνοι μζςα από τον ζλεγχο των ιδεϊν και
των πρακτικϊν τουσ, βελτιϊνοντασ το ςυνολικό ζργο τουσ (Somekh, 2006).
Τπωσ υποςτθρίηουν οι Ξατςαροφ & Ψςάφοσ (2003), οι εκπαιδευτικοί-ερευνθτζσ
αναηθτοφν επίςθσ τουσ παράγοντεσ εκείνουσ οι οποίοι επθρεάηουν τθν πρακτικι τουσ
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και ευκφνονται ςε μεγάλο βακμό για τισ προβλθματικζσ καταςτάςεισ που
αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί ςτισ τάξεισ και ςτο ςχολείο. Αποκαλφπτοντασ τουσ
παράγοντεσ αυτοφσ, όμωσ, ταυτόχρονα ςυνειδθτοποιοφν και τθ δφναμθ που ζχουν
μζςα από τθν ςυνεργαςία τουσ να τουσ αλλάξουν. Σ υπεφκυνοσ ρόλοσ που
αναλαμβάνουν, τουσ ανοίγει ζνα δρόμο αυτονομίασ και διευρφνει τουσ ορίηοντεσ
μελζτθσ του ρόλου, τθσ δράςθσ τουσ και τθσ επαγγελματικισ τουσ κρίςθσ.
Σι ίδιοι ερευνθτζσ τονίηουν πωσ ςφγχρονο κίνθμα τθσ ζρευνασ των
εκπαιδευτικϊν είναι μια πράξθ κριτικι, θ οποία πζρα από τθν ανάπτυξθ τθσ
αυτονομίασ των εκπαιδευτικϊν και τθσ κατανόθςθσ τθσ γνϊςθσ, ωσ πθγι δφναμθσ
ςτθν κοινωνία, δθμιουργεί και μια αλλθλζνδετθ ςχζςθ μεταξφ γνϊςθσ, ζρευνασ και
πρακτικισ. Πζςα από τθν Ε.Δ. ο εκπαιδευτικόσ-ερευνθτισ δεν αναηθτεί μόνο τθν
προςωπικι ανανζωςθ και τθν επαγγελματικι ανάπτυξθ αλλά και τθν επίτευξθ τθσ
κοινωνικισ αναμόρφωςθσ και δικαιοςφνθσ. Σι εκπαιδευτικοί ερευνθτζσ οφείλουν να
υψϊνουν τθ φωνι τουσ ενάντια ςτισ πολιτικζσ που κεωροφν ότι δεν είναι επαρκείσ
από εκπαιδευτικισ ι θκικισ άποψθσ. Επιπρόςκετα, θ κοινότθτα εκπαιδευτικϊνερευνθτϊν οφείλει να είναι ςυνδεδεμζνθ με τον αγϊνα για τθ δθμιουργία ενόσ
κόςμου ςτον οποίο κάκε παιδί κα ζχει το δικαίωμα για μια αξιοπρεπι και
ικανοποιθτικι ηωι. Σι εκπαιδευτικοί-ερευνθτζσ μζςα από τθ ςυλλογικότθτα τθσ Ε.Δ.,
αποκτοφν ςυνείδθςθ τθσ επίδραςθσ που μποροφν να αςκιςουν ςτθν εκπαιδευτικι
διαδικαςία και ςταδιακά χειραφετοφνται.

Ξεκοδολογία
Χκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν να διερευνθκεί θ βελτίωςθ που πικανά να
προζκυπτε από τθν εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ Υ.Ε. βαςιςμζνθσ ςτον τόπο, ςτθν
ςχολικι και ςτθν τοπικι κοινότθτα κακϊσ και ςτθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ.
Χυγκεκριμζνα ςε αςτικό Δθμοτικό Χχολείο, όπου υπθρετοφν οι εκπαιδευτικοί,
εφαρμόςτθκε ζνα πρόγραμμα Υ.Ε. βαςιςμζνθσ ςτον τόπο με ςτόχο τθν βελτίωςθ μιασ
υπάρχουςασ δφςκολθσ κατάςταςθσ ςτο ςυγκεκριμζνο ςχολείο όπου φοιτοφν μακθτζσ
από διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ςε 2 γλωςςικά τμιματα: το Ελλθνόφωνο και το
Αγγλόφωνο.
Ψο ςχολικό ζτοσ 2014 – 2015 ζγινε μια πρϊτθ οργανωμζνθ χαρτογράφθςθ τθσ
προβλθματικισ κατάςταςθσ που οδιγθςε ςτθν Ε.Δ.. Ξαταγράφθκαν κυρίωσ οι εξισ
παράμετροι:
α) απουςία αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των μακθτϊν που φοιτοφν ςτα δφο
γλωςςικά τμιματα
β) κενό ςτθν ςφνδεςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ με τον τόπο.
γ) κενό ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και
παντελισ απουςία προγραμμάτων P.B.E..
Χτθν Ζρευνα ςυμμετείχαν οι μακθτζσ τθσ Εϋ τάξθσ του Ελλθνόφωνου τμιματοσ
(17) και οι μακθτζσ του Αγγλόφωνου τμιματοσ (9), 4 εκπαιδευτικοί ωσ μζλθ τθσ
Υαιδαγωγικισ Σμάδασ, κακϊσ και οι 2 κακθγιτριεσ τθσ επιτροπισ εποπτείασ ωσ
“κριτικοί φίλοι”.
Ωσ ερευνθτικι ςτρατθγικι επιλζχκθκε θ Ζρευνα - Δράςθ και ςυγκεκριμζνα το
μοντζλο του St. Kemmis (1983), το οποίο περιλαμβάνει μια ςειρά επάλλθλων κφκλων.
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Ξάκε κφκλοσ ουςιαςτικά αποτελεί προςπάκεια βελτίωςθσ του προθγοφμενου, μζςω
κριτικοφ αναςτοχαςμοφ (Ξατςαροφ & Ψςάφοσ, 2003).
Θ παροφςα ζρευνα περιλάμβανε 2 Ξφκλουσ. Σ 1οσ Ξφκλοσ τθσ Ε.Δ. αφοροφςε
κυρίωσ τον προαφλιο χϊρο του ςχολείου ενϊ ο 2οσ Ξφκλοσ αφοροφςε κυρίωσ τθν
ευρφτερθ περιοχι τθσ παλιάσ πόλθσ του Θρακλείου. Αναλυτικά οι δράςεισ που
υλοποιικθκαν ιταν οι εξισ: Δθμιουργία λαχανόκθπου, Εργαςτιριο Φυςικισ Χποράσ,
Εργαςτιριο Φυςικισ Δόμθςθσ, Χυλλογικι κουηίνα, Δθμιουργικι γραφι, Χυλλογικι
δράςθ περιβαλλοντικισ αναβάκμιςθσ τθσ παραλίασ, Δράςθ περιβαλλοντικισ
αναβάκμιςθσ κεντρικοφ πάρκου τθσ πόλθσ, Αποτφπωςθ περιβαλλοντικϊν μθνυμάτων
ςε τοίχουσ εγκαταλελειμμζνων ςπιτιϊν τθσ γειτονιάσ, κ.ά.
Υριν, κατά τθν διάρκεια και μετά τθν υλοποίθςθ τθσ Ε.Δ. αξιοποιικθκαν κυρίωσ
ποιοτικά ερευνθτικά εργαλεία, όπωσ: ελεφκερα κείμενα μακθτϊν, προςωπικά
θμερολόγια μακθτϊν, θμερολόγια ςυμμετοχικισ παρατιρθςθσ εκπαιδευτικϊν,
ςυηθτιςεισ αναςτοχαςμοφ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, ςυηθτιςεισ ςε ομάδεσ
μακθτϊν μζςα ςτθν τάξθ, κριτικζσ αυτοβιογραφίεσ εκπαιδευτικϊν, φωτογραφίεσ από
τισ δράςεισ, κ.α. Ψα ερευνθτικά δεδομζνα που ςυλλζχκθκαν αναλφκθκαν με τθν
μζκοδο τθσ “Κεματικισ Ανάλυςθσ”. Ξατά τθν Κεματικι Ανάλυςθ επιχειρείται να
αποδοκεί νόθμα ςτα ποιοτικά δεδομζνα προκειμζνου να δοκοφν απαντιςεισ ςτα
κεντρικά ερευνθτικά ερωτιματα. Ξάποια από τα ερευνθτικά ερωτιματα που κζςαμε
ςτθν ζρευνα μασ ιταν αν θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε ζνα πρόγραμμα Υ.Ε.
βαςιςμζνου ςτον τόπο μπορεί να βελτιϊςει τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία, να αλλάξει
τισ ςτάςεισ τουσ ςε ςχζςθ με τον παιδαγωγικό τουσ ρόλο για τθν ενίςχυςθ τθσ
περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ των μακθτϊν ςε τοπικά περιβαλλοντικά
ηθτιματα, να μεταςχθματίςει τθν παιδαγωγικι τουσ κεωρία ςε ςχζςθ με νζεσ
ςυνεργατικζσ μακθτοκεντρικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, να ςυμβάλει ςτθν
επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ και να επιδράςει ςε ολόκλθρθ τθν ςχολικι κοινότθτα.
Χτθν παροφςα εργαςία θ κεματικι ανάλυςθ των παραπάνω ποιοτικϊν
δεδομζνων τθσ ζρευνασ υλοποιικθκε με βάςθ τα πζντε βιματα τθσ Κεματικισ
Ανάλυςθσ (Μςςαρθ & Υουρκόσ, 2015;Willing, 2015;Ψςιϊλθσ, 2015).

Αποτελζςματα – Υυηιτθςθ
Χτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία κα παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα τθσ κεματικισ
ανάλυςθσ α) κάποιων ςυηθτιςεων αναςτοχαςμοφ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υ.Σ. και β)
των κριτικϊν αυτοβιογραφιϊν των εκπαιδευτικϊν.
Για τθν επεξεργαςία των ποιοτικϊν δεδομζνων τθσ ζρευνασ μασ εφαρμόςτθκε θ
μζκοδοσ τθσ “Κεματικισ Ανάλυςθσ” ωσ θ πιο ενδεδειγμζνθ μζκοδοσ ανάλυςθσ ςτο
πλαίςιο τθσ Ζρευνασ-Δράςθσ αφοφ πρόκειται για μια κατεξοχιν ποιοτικι μζκοδο
ζρευνασ. Θ μζκοδοσ τθσ “Κεματικισ Ανάλυςθσ” ςτον χϊρο τθσ Υεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ (Riessman, 2008) είναι παρόμοια με τθν “Ανάλυςθ Υεριεχομζνου”
(Lieblichetal., 1998, Smith, 2000).
Από τθν Κεματικι Ανάλυςθ τθσ Χυηιτθςθσ Αναςτοχαςμοφ των εκπαιδευτικϊν
μετά τθν ολοκλιρωςθ του 1ου Ξφκλου τθσ Ε.Δ. προζκυψαν ευριματα που απαντοφν
ςε όλα τα ερευνθτικά μασ ερωτιματα. Αναφορικά με το ερευνθτικό ερϊτθμα:
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Θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε ζνα πρόγραμμα Υ.Ε. βαςιςμζνου ςτον τόπο
μπορεί να βελτιϊςει τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ προσ τθσ κατεφκυνςθ τθσ
ουςιαςτικότερθσ ςυνεργαςίασ;
Θ ανάλυςθ τθσ ςυηιτθςθσ αναςτοχαςμοφ των εκπαιδευτικϊν μετά τθν
ολοκλιρωςθ του 1ου κφκλου τθσ Ε.Δ. κατζδειξε πωσ θ κοινι τουσ ςυμμετοχι ςε ζνα
πρόγραμμα Υ.Ε. βαςιςμζνου ςτον τόπο μπορεί να βελτιϊςει τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ
προσ τθν κατεφκυνςθ μια ουςιαςτικότερθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ. Από τθν
κεματικι ανάλυςθ τθσ ςυηιτθςθσ αυτισ προκφπτει ότι θ κοινι ςυμμετοχι των
εκπαιδευτικϊν ςε ζνα τζτοιο πρόγραμμα Υ.Ε. ςυνζβαλε ςτθν δόμθςθ ενόσ πολφ
ικανοποιθτικοφ πλαιςίου ςυνεργαςίασ και ουςιαςτικότερθσ επικοινωνίασ μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν. Επίςθσ, ςυνζβαλε ςτθν ανάπτυξθ του αιςκιματοσ τθσ ελευκερίασ τθσ
ζκφραςθσ μζςα από πολλζσ ευκαιρίεσ αλλθλεπίδραςθσ και δθμιουργικοφ διαλόγου
μεταξφ τουσ. Τμωσ ταυτόχρονα τόνιςαν και τθν δυςκολία που αντιμετϊπιςαν ςτο
πλαίςιο τθσ κοινισ ςυμμετοχισ ςτουσ ςτο πρόγραμμα Υ.Ε. βαςιςμζνου ςτον τόπο: τθν
ζλλειψθ ουςιαςτικοφ χρόνου ςυνεργαςίασ μεταξφ τουσ λόγω των πολλϊν τυπικϊν
υποχρεϊςεων που ζχουν κακθμερινά, κακϊσ και του μεγάλου φόρτου εργαςίασ λόγω
του τεράςτιου όγκου τθσ διδακτικισ φλθσ που πρζπει να καλφψουν ωσ πιεςτικι
υπθρεςιακι υποχρζωςθ. Ξάποια χαρακτθριςτικά αποςπάςματα είναι τα εξισ:
«…είμαι ςαν άνκρωποσ πιο κλειςτόσ ίςωσ και φζτοσ δεν ξζρω, μου φαίνεται πωσ μπορϊ
να ρωτιςω κάποια πράγματα παραπάνω, να μιλιςω παραπάνω ςτο… κι εντάξει είναι λίγο πιο
εφκολα. Είναι πιο εφκολθ θ ςυνεργαςία μου φαίνεται…».Ε2

«….μ’ αρζςει που ζχουμε αυτι τθν ευκαιρία να αλλθλεπιδροφμε και να μιλάμε,
πϊσ μασ φάνθκε το ζνα, πωσ μασ φάνθκε το άλλο, τί μποροφμε να διορκϊςουμε…..». Ε3
«Σίγουρα! από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ βιμα-βιμα θ επικοινωνία μεταξφ μασ και
θ ςυνεργαςία γίνεται όλο και πιο ουςιαςτικι». Ε, Ε3
«Πταν μασ πιζηει τόςο πολφ ο χρόνοσ και οι υποχρεϊςεισ, το ότι καταφζρνουμε και
εξαςφαλίηουμε μια ϊρα και ςυηθτάμε μεταξφ μασ μου φαίνεται άκλοσ». Ε

Αναφορικά με το ερευνθτικό ερϊτθμα:
Θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε ζνα πρόγραμμα Υ.Ε. βαςιςμζνου ςτον τόπο
μπορεί να αλλάξει τισ ςτάςεισ τουσ απζναντι ςε αυτιν τθ διδακτικι προςζγγιςθ;
Εδϊ αναδεικνφονται δφο κεματικζσ: α) ο παιδαγωγικόσ ρόλοσ των
εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν, και β) ο
μεταςχθματιςμόσ τθσ προςωπικισ παιδαγωγικισ κεωρίασ των εκπαιδευτικϊν π.χ.
υιοκζτθςθ πιο βιωματικϊν ςυνεργατικϊν διδακτικϊν προςεγγίςεων.
Θ ανάλυςθ τθσ ςυηιτθςθσ αναςτοχαςμοφ των εκπαιδευτικϊν μετά τθν
ολοκλιρωςθ του 1ου κφκλου τθσ Ε.Δ. κατζδειξε πωσ θ κοινι τουσ ςυμμετοχι ςε ζνα
πρόγραμμα Υ.Ε. βαςιςμζνου ςτον τόπο μπορεί να ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ του
αιςκιματοσ ευκφνθσ που ζχουν ωσ εκπαιδευτικοί για τθν ανάπτυξθ τθσ
περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ ςτουσ μακθτζσ απζναντι ςτο τοπικό περιβάλλον και τθν
καλλιζργεια ςχζςεων αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τουσ μζςω τθσ νζασ διδακτικισ
προςζγγιςθσ. Άλλωςτε ςφμφωνα με τουσ McLeod & Kilpatrcik (2001) οι εκπαιδευτικοί
που εφαρμόηουν προγράμματα Αςτικισ Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ απαιτείται να
ζχουν μία κετικι ςτάςθ απζναντι ςτο μζλλον του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, μία
δζςμευςθ προςταςίασ των αςτικϊν οικοςυςτθμάτων και κοινωνιϊν και ζνα πάκοσ για
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το ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πεδίο. Επιπλζον μζςα από τθν κεματικι ανάλυςθ
αναδείχκθκε θ ςυνειδθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ωσ προσ τθν ανάγκθ
εμπλουτιςμοφ τθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ με βιωματικζσ δράςεισ και αλλαγισ του
τρόπου διδαςκαλίασ: από τθν Κεωρία ςτθν Υράξθ ζτςι ϊςτε να είναι περιςςότερο
ενεργι θ ςυμμετοχι μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςε δράςεισ. Επίςθσ αναδείχκθκε θ
ςυνειδθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ ανάγκθσ για άνοιγμα του ςχολείου ςτθν
τοπικι κοινότθτα. Χαρακτθριςτικά παρακζτουμε παρακάτω κάποια αποςπάςματα:
«…και κάποιο δικό μου project να κάνω κάποια ςτιγμι και με άλλθ δαςκάλα, πιο ζτςι
μικρό, νομίηω πωσ με ζχει αλλάξει όλο αυτό που γίνεται εδϊ, ο τρόποσ που ςκζφτομαι και
μπορεί να τολμιςω να κάνω κάτι παρόμοιο *…+ που δεν κα το ζκανα παλιά». Ε2
«…το πιο ςθμαντικό. Να ανοίξει το ςχολείο ςτθν κοινωνία, αυτό που λζγαμε». Ε3
«Εγϊ κεωρϊ ότι κυρίωσ *…+ αιςκάνεςαι πιο υπεφκυνοσ, επειδι είδεσ ότι μπορείσ να
παρζμβεισ και να βελτιϊςεισ τον περιβάλλοντα χϊρο *…+ το ζνιωςα κι εγϊ… Υπάρχουν τρόποι
παρζμβαςθσ…*…+ δθλαδι βλζπεισ ότι εφόςον εξαρτάται από ςζνα όλο αυτό και το ότι μπορείσ
να το μεταλαμπαδεφςεισ ςτουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, αιςκάνεςαι ακόμθ μεγαλφτερθ ευκφνθ,
γιατί βλζπεισ ότι ζχεισ ζνα θγετικό- ςθμαντικό ρόλο» Ε1
«Εγϊ ζχω δει προςωπικά πόςο ςθμαντικό είναι οι δράςεισ να ςυμμετζχουν τα παιδιά.
Είναι πολφ-πολφ δυνατό εργαλείο και κα ικελα πιο πολλζσ δράςεισ να εντάξω ςτον τρόπο
που διδάςκω *…+ θ εκπαίδευςι μου ιτανε ςε κεωρθτικό επίπεδο. Ζτςι ζμακα να διδάςκω.
Αλλά βλζπω τϊρα πωσ οι δράςεισ είναι πολφ πιο ςθμαντικζσ από τισ κεωρίεσ. Και πρζπει να
βγαίνουμε ζξω περιςςότερο…». Ε2

Αρχικά ςτθν παροφςα ζρευνα δεν είχε τεκεί ωσ ερευνθτικό ερϊτθμα το αν θ
ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε ζνα πρόγραμμα Υ.Ε. βαςιςμζνου ςτον τόπο μπορεί
να ςυμβάλει ςτθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ και ςτθν ενίςχυςθ του
επαγγελματικοφ τουσ προφίλ;
Τμωσ από τθν κεματικι ανάλυςθ τθσ ςυηιτθςθσ αναςτοχαςμοφ των
εκπαιδευτικϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ του 1ου κφκλου τθσ Ε.Δ. αναδείχκθκε ωσ ζνα
επιπλζον κζμα / κατθγορία ανάλυςθσ, αφοφ υπιρξαν αρκετζσ αναφορζσ των
εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςθ με αυτό το κζμα. Χυγκεκριμζνα αναφζρκθκαν ςτθν ανάπτυξθ
τθσ επαγγελματικισ τουσ αυτοεκτίμθςθσ και του αιςκιματοσ επαγγελματικισ
ικανοποίθςθσ και αυτοεκπλιρωςθσ μζςω απόκτθςθσ επαγγελματικϊν δεξιοτιτων.
Αναφζρκθκαν ςτθν ενίςχυςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ ανάπτυξθσ. Ξάποια
χαρακτθριςτικά αποςπάςματα είναι τα εξισ:
«…είναι μια ικανοποίθςθ επαγγελματικι ασ ποφμε. Πτι βιμα-βιμα επαγγελματικά
εξελιςςόμαςτε». Ε
«Εγϊ αιςκάνομαι ότι παίρνω πράγματα από το πρόγραμμα τα οποία ςίγουρα κα με
βοθκιςουν μελλοντικά. Και ιταν και ζνασ από τουσ προςωπικοφσ λόγουσ τουσ οποίουσ
ενεπλάκθν ςτο πρόγραμμα. Δεν ξζρω πόςο κα με βοθκιςει επαγγελματικά να εξελιχκϊ, αλλά
ςίγουρα κα με βοθκιςει ουςιαςτικά με τθν εμπειρία που αποκτϊ. Ιδθ το νιϊκω και πιςτεφω
ότι μζχρι το τζλοσ αυτό κα μεγαλϊςει ακόμθ περιςςότερο». Ε1
«Ναι… εγϊ αιςκάνομαι. Αιςκάνκθκα και αιςκάνομαι… ότι ενιςχφεται θ αυτοεκτίμθςι
μου ςε επαγγελματικό επίπεδο». Ε1

Επίςθσ ςτθν παροφςα ζρευνα δεν είχε τεκεί ωσ ερευνθτικό ερϊτθμα το αν θ
υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ Υ.Ε. βαςιςμζνου ςτον τόπο P.B.E μπορεί να ζχει
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κετικό αντίκτυπο ςε ολόκλθρθ τθν ςχολικι κοινότθτα (τουσ υπόλοιπουσ
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ).
Τμωσ από τθν κεματικι ανάλυςθ τθσ ςυηιτθςθσ αναςτοχαςμοφ των
εκπαιδευτικϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ του 1ου κφκλου τθσ Ε.Δ. αναδείχκθκε ωσ ζνα
επιπλζον κζμα / κατθγορία ανάλυςθσ αφοφ υπιρξαν κάποιεσ αναφορζσ των
εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςθ με αυτό το κζμα. Ζτςι από τισ αναφορζσ τουσ προζκυψε πωσ
θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ Υ.Ε. βαςιςμζνθσ ςτον τόπο, ςυνζβαλε και ςτθν
κινθτοποίθςθ ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, αφοφ πολλοί εκπαιδευτικοί
εκδιλωςαν ενδιαφζρον να ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ και προςφζρκθκαν να
βοθκιςουν. Ξάποια χαρακτθριςτικά αποςπάςματα είναι τα εξισ:
«Το πρόγραμμα Ρ.Ε. *…+ κινθτοποίθςε τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, τουσ άλλουσ
ςυναδζλφουσ, *…+ ολόκλθρο το ςχολείο! 100%! Ριςτεφω πωσ κα γίνονται πιο πολλά
προγράμματα τζτοια..». Ε, Ε3
«ωτάνε, ρωτάνε, ρωτάνε…. *…+ διάφορα! Δθλαδι και τεχνικζσ λεπτομζρειεσ. Δθλαδι
του ςτυλ: «Κα ικελα κι εγϊ να το κάνω, εςείσ πϊσ το καταφζρατε;» Ε3
«…..και υπάρχει ζνα κετικό feedback και από τουσ εκπαιδευτικοφσ». Ε1

Από τθν Ανάλυςθ των Ξριτικϊν Αυτοβιογραφιϊν των εκπαιδευτικϊν
προκφπτουν τα παρακάτω ευριματα αναφορικά με τθν βελτίωςθ των ςχζςεων
μεταξφ των εκπαιδευτικϊν κακϊσ και με τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ:
1. Τλοι οι εκπαιδευτικοί τθσ Υαιδαγωγικισ Σμάδασ είχαν ζνα πολφ ιςχυρό
υπόβακρο κατάρτιςθσ ςτθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ με μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και
τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ. Χτον χϊρο τθσ
Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ είχαν κάποια εμπειρία είτε ςε μικρό είτε ςε
μεγαλφτερο βακμό. Ξαι ςτισ δφο περιπτϊςεισ, ωςτόςο, το κίνθτρο για ςυμμετοχι ςτο
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ βαςιςμζνθσ ςτον τόπο ιταν
θ ανάγκθ για εμπλοκι ςε νζεσ προκλιςεισ κι επιμόρφωςθ ςε νζεσ εκπαιδευτικζσ
τεχνικζσ.
2. Ξανζνασ από τουσ εκπαιδευτικοφσ δεν κεϊρθςε ότι αντιμετϊπιςε κάποιο
ιδιαίτερο πρόβλθμα. Αντικζτωσ, υπιρξε θ πεποίκθςθ ότι το πρόγραμμα περιλάμβανε
πολλζσ προκλιςεισ. Πία από αυτζσ ιταν οι τρόποι προςζγγιςθσ, ςυνεργαςία κι
επικοινωνίασ μεταξφ των 2 γλωςςικϊν τμθμάτων.
3. Σι απόψεισ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν Ζρευνα-Δράςθ ταυτίηονται
απόλυτα. Υιςτεφουν ότι ιταν μια πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία να γνωρίςουν τθν ΖρευναΔράςθ και να τθν ενςωματϊςουν ςτισ εκπαιδευτικζσ τουσ πρακτικζσ.
4. Θ καλι ςυνεργαςία, θ κοινι αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων, οι κοινζσ
εμπειρίεσ και τα ενδιαφζροντα κακϊσ και θ δθμιουργικι αλλθλεπίδραςθ ζδωςαν τθν
ϊκθςθ ςτουσ εμπλεκόμενουσ εκπαιδευτικοφσ να βελτιϊςουν και να διατθριςουν ςε
πολφ καλό επίπεδο τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.
5. Ψο βαςικό αποτζλεςμα τθσ εφαρμογισ ενόσ προγράμματοσ Υ.Ε. βαςιςμζνθσ
ςτον τόπο που επιςιμαναν όλοι οι εκπαιδευτικοί ιταν ότι θ προςφορά αυτονομίασ,
ελευκερίασ αποφάςεων και δράςθσ, βοθκοφν τα παιδιά να εξελιχκοφν και να
δράςουν αβίαςτα και δθμιουργικά αλλά και να βελτιϊςουν τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.
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Πζςα από τθν κεματικι ανάλυςθ τθσ ςυηιτθςθσ αναςτοχαςμοφ μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν μετά τθν ολοκλιρωςθ του 1ου Ξφκλου τθσ Ζρευνασ – Δράςθσ, κακϊσ
και τθν ανάλυςθ των κριτικϊν τουσ αυτοβιογραφικϊν, προζκυψαν αποτελζςματα που
ςυμφωνοφν με αντίςτοιχα άλλων ερευνϊν ςτθν ςχετικι βιβλιογραφία.
Αναφορικά με τθν βελτίωςθ των ςχζςεων και τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν, τα ευριματα τθσ παραπάνω κεματικισ ανάλυςθσ ςυμφωνοφν με τθν
ζρευνα των Russ, Peters, Krasny, & Stedman (2015) που αποτελεί μία από τισ πιο
ςθμαντικζσ ζρευνεσ, ςτο πεδίο αυτό. Ζνα από 3 ςθμαντικά ευριματα τθσ ζρευνασ
αυτισ ιταν ότι θ υλοποίθςθ προγραμμάτων Urban Environmental Education ςυμβάλει
ςτισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν και επαγγελματιϊν
και μελϊν τθσ κοινότθτασ. Επιπλζον τα ευριματα τθσ ζρευνασ μασ ςυμφωνοφν με τισ
απόψεισ ερευνθτϊν που κάνουν αναφορά ςτθν αναγκαιότθτα ανάπτυξθσ δικτφου
εκπαιδευτικϊν και ειδικϊν επιτυγχάνοντασ ζτςι το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν
κοινότθτα, αφοφ κρίνουν ςκόπιμο οι εκπαιδευτικοί να υποςτθρίηονται από μζντορεσ
και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ. Ζνα τζτοιο δίκτυο κα ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικό για τουσ
εκπαιδευτικοφσ που υλοποιοφν προγράμματα Αςτικισ Υεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ,
οι οποίοι χρειάηονται τθν υποςτιριξθ ενόσ τζτοιου δικτφου από μζλθ τθσ κοινότθτασ,
ειδικοφσ επιςτιμονεσ, μζλθ τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου και άλλουσ ςυνεργάτεσ
εκπαιδευτικοφσ (Frank & Zamm, 1994).
Επίςθσ τα ευριματα τθσ κεματικισ ανάλυςθσ ςυμφωνοφν με το βαςικό
ςυμπζραςμα μιασ μελζτθ αξιολόγθςθσ προγραμμάτων P.B.E., με τθν ονομαςία PEEC
ςτθν οποία ςυμμετείχε θ Powers (2004), ζχοντασ ωσ κφριο ςκοπό να αναδειχκοφν τα
πλεονεκτιματα αυτισ τθσ παιδαγωγικισ προςζγγιςθσ. Ενδεικτικά δφο από τα
κυρίαρχα πλεονεκτιματα τθσ παιδαγωγικισ προςζγγιςθσ P.B.E που αναδφκθκαν από
αυτιν τθν μελζτθ, και που ςυμφωνοφν με τα ευριματα τθσ κεματικι ανάλυςθσ που
προθγικθκε, είναι ότι: α) ενεργοποιεί και ενδυναμϊνει τουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ
ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν ςε προγράμματα P.B.E. ενιςχφει τθν εμπιςτοςφνθ τουσ ςτισ
θγετικζσ τουσ ικανότθτεσ και τουσ δίνει ευκαιρίεσ για απόκτθςθ αιςκιματοσ
ικανοποίθςθσ ςε επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλζον ενιςχφεται ο ενκουςιαςμόσ τουσ,
θ διάκεςθ τουσ για περαιτζρω επιμόρφωςθ, κακϊσ και θ διάκεςθ ςυνεργαςίασ τουσ
ςτθν επαγγελματικι τουσ πρακτικι. Άλλωςτε θ εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε όλα
τα επίπεδα είναι το κλειδί ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων P.B.E., και β)
μεταςχθματίηει τθν ςχολικι κουλτοφρα. Θ εφαρμογι προγραμμάτων P.B.E. δίνει τθν
ευκαιρία ςτα ςχολεία να μετατρζψουν τον τοπικό τουσ περιβάλλον (από τισ ςχολικζσ
αυλζσ μζχρι τθν γειτονιά τουσ) ςε προζκταςθ τθσ ςχολικισ τάξθσ. Σι ιδζεσ τθσ P.B.E.
γίνονται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςυνολικισ ςχολικισ κουλτοφρασ. Επιπλζον από
αυτιν τθν μελζτθ αναδφκθκαν και κάποιεσ προκλιςεισ (δυςκολίεσ) κατά τθν
εφαρμογι ενόσ P.B.E.. που δφο από αυτζσ ςυμφωνοφν με τα ευριματα τθσ κεματικισ
ανάλυςθσ που προθγικθκε: α) θ πίεςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν κάλυψθ τθσ
διδακτζασ φλθσ και β) άςκοπθ ςπατάλθ χρόνου των εκπαιδευτικϊν ςτθν
γραφειοκρατικι διεκπεραίωςθ τυπικϊν υποχρεϊςεων. Αναφορικά με τισ δυςκολίεσ
που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί λόγω τθσ αςφυκτικισ πίεςθσ που ζχουν για να
καλφψουν τθν διδακτικι φλθ ςυμμετζχοντασ ςε μια Ζρευνα-Δράςθ θ Πποφμπουρα
(2010) υποςτθρίηει πωσ θ ςυμμετοχι ενόσ εκπαιδευτικοφ ςε Ε.Δ., αν και αποτελεί
πραγματικι καινοτομία για τα εκπαιδευτικά κζματα ςτο ελλθνικό ςχολείο, δεν παφει
να ενζχει δυςκολίεσ και περιοριςμοφσ ςτθν προςπάκεια υλοποίθςθσ τθσ αφοφ ο
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εκπαιδευτικόσ οφείλει να εφαρμόηει ζνα ςυγκεκριμζνο Α.Υ. με ςαφείσ προδιαγραφζσ.
Εκείνο που κάνει ακόμα πιο δφςκολα τα πράγματα είναι ότι ο εκπαιδευτικόσ τισ
τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτθν Ελλάδα, δεν καλλιεργικθκε με το ςυνεργατικό πνεφμα που
κα του επζτρεπε να ανοίξει τθν παραδοςιακά κλειςτι πόρτα τθσ αίκουςασ
διδαςκαλίασ, με αποτζλεςμα να μθν μπορεί να υιοκετιςει ςυμμετοχικζσ και
ςυνεργατικζσ προςεγγίςεισ. Θ ίδια υποςτθρίηει ακόμα πωσ ςθμαντικζσ δυςκολίεσ
προζρχονται από το γεγονόσ ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμζνοι με μορφζσ
αξιολόγθςθσ που προχποκζτουν αυτό-διερεφνθςθ και ςυλλογικι ςτοχαςτικι
διαδικαςία ςτο πλαίςιο μιασ ομάδασ διδαςκόντων. Υροβλιματα πρακτικισ φφςθσ
ακόμα μπορεί να αντιμετωπίςει ο εκπαιδευτικόσ-ερευνθτισ, όπωσ ςτενότθτα χρόνου,
μειωμζνα ψυχικά αποκζματα, αναςφάλεια ωσ προσ τισ ικανότθτζσ του και τθν
αποτελεςματικι ανταπόκριςθ του για να επιτελζςει ταυτόχρονα ζνα διττό ρόλο, να
διδάςκει και να διενεργεί ζρευνα.
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Περίλθψθ
H ειςιγθςθ αναφζρεται ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ του Μουςείου Λατρικισ
του Ρανεπιςτθμίου Κριτθσ με ςκοπό τθν ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ. Λδιαίτερθ ζμφαςθ
δίνεται ςτα μουςειακά εκπαιδευτικά προγράμματα. Μετά από μία ςφντομθ
παρουςίαςθ του μοντζλου του ανκρωποκεντρικοφ μουςείου που ακολουκεί το
Μουςείο Λατρικισ, θ ειςιγθςθ εςτιάηεται ςε ζνα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
που υλοποιικθκε τθ χρονιά 2013, με ςφντομθ αναφορά ςε αντίςτοιχα προγράμματα
ςτο παρόν και το μζλλον. Μζςα από αυτά τα παραδείγματα καταδεικνφεται το
άνοιγμα του Μουςείου Λατρικισ Κριτθσ ςτθν κοινωνία όπου ανικει, μζςα από τθν
προςφορά τθσ ςυςςωρευμζνθσ εμπειρίασ και γνϊςθσ του με παιγνιϊδθ τρόπο με
ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν και των νζων ςε κζματα Επιςτιμθσ και
Ρολιτιςμοφ.
Νζξεισ κλειδιά: ανκρωποκεντρικό μουςείο, διακεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα

1. Φο ανκρωποκεντρικό μουςείο και το Ξουςείο Ιατρικισ Μριτθσ
Ψα μουςεία ςιμερα, ζχοντασ ςτραφεί προσ μια ανκρωποκεντρικι και
δθμοκρατικι κατεφκυνςθ, αποτελοφν «ζναν τόπο ςυνάντθςθσ και ηωντανοφ
διαλόγου» μεταξφ ανκρϊπων και πολιτιςμϊν (Ψςίτου, 2014, ς.9, Ρικονάνου 2015,
ς.14). Ψο ανκρωποκεντρικό μουςείο πρωτίςτωσ προάγει τον πολιτιςμό, όχι μόνο του
παρελκόντοσ αλλά και του παρόντοσ, κακϊσ και τισ κοινωνικζσ ευαιςκθςίεσ και αξίεσ,
αφοφ αναγνωρίηει το γεγονόσ πωσ ανικει κυρίωσ ςτα μζλθ τθσ κοινωνίασ που το
ςυντθρεί. Ζτςι, φροντίηει να μοιράηεται τισ ςυλλογζσ που ζχει, όχι με λίγουσ ειδικοφσ,
αλλά με όλουσ. Χκοπόσ του είναι να προςεγγίηεται θ μάκθςθ ωσ μια βιωματικι
διαδικαςία, που ενκαρρφνει τθν κριτικι ςκζψθ, με παροχι ερεκιςμάτων για
ςυγκίνθςθ και αιςκθτικι απόλαυςθ όςων μετζχουν ςε αυτιν. Χτα ανκρωποκεντρικά
μουςεία τονίηεται, μεταξφ άλλων, θ ςθμαςία τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ, τθσ
βιωματικισ - ομαδοςυνεργατικισ εκπαίδευςθσ, τθσ αυτενζργειασ και τθσ
καλλιζργειασ του αιςκιματοσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και τθσ ενςυναίςκθςθσ (Ψςίτου,
2014, Ρικονάνου, 2015, ςς.51-85).
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Ζνασ λόγοσ που ςυντελεί ςτθ ςυνεχι εξζλιξθ του μουςειοπαιδαγωγικοφ ζργου
είναι το γεγονόσ ότι τα ανκρωποκεντρικά μουςεία, ςε αντίκεςθ με το ςχολικό τυπικό
μάκθμα, προςφζρουν ζνα περιβάλλον άτυπθσ μάκθςθσ, δθλαδι μάκθςθσ που δεν
είναι αυςτθρά οργανωμζνθ ι κακοδθγοφμενθ (Φιλιππουπολίτθ, 2015, ς.28).
Υρόκειται για μάκθςθ βιωματικι που βαςίηεται ςτθν αυτενζργεια χωρίσ το άγχοσ των
εξετάςεων, των επιδόςεων και των αυςτθρϊν κανόνων (Ψςίτου, 2014, ς.18). Αυτό δε
ςθμαίνει ότι θ ςχολικι εκπαίδευςθ και θ μουςειακι αγωγι δεν μποροφν να
βρίςκονται ςε ςχζςθ δυναμικισ αλλθλεπίδραςθσ. Ψο μουςείο μπορεί να αποτελζςει
το χϊρο όπου εκπαιδευτικζσ δράςεισ δοκιμάηονται και μποροφν να εμπνεφςουν νζεσ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ ςτο ςχολείο. Για παράδειγμα, ο Gardner (2011, ςς. 217-18,
279) παρατθρεί ότι θ μάκθςθ ςε χϊρουσ εκτόσ ςχολείου, όπωσ ςτα επιςτθμονικά
μουςεία, ςυχνά βαςίηεται ςε δράςεισ που αντλοφνται από τομείσ ιδιαίτερου
ενδιαφζροντοσ και εμπλοκισ των νζων και προτείνει αυτι θ ανοικτοφ τφπου μάκθςθ
των μουςείων ςε ςυνδυαςμό με τισ διαδραςτικζσ τεχνολογίεσ να αποτελζςουν
παράδειγμα για τα ςχολεία.
Υαράλλθλα, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των διαδραςτικϊν μζςων των μουςείων το
παρελκόν ηωντανεφει με παραςτατικό τρόπο. Αυτό που εντυπωςιάηει ςυνικωσ τουσ
επιςκζπτεσ ενόσ μουςείου ςε ςφγκριςθ με τθν τυπικι ςχολικι εκπαίδευςθ είναι τα
οπτικοακουςτικά μζςα που μποροφν να αναπαριςτοφν ηωντανά το παρελκόν και ζτςι
να βοθκιςουν ςτθ ςφνδεςθ με το παρόν και το μζλλον. Ζτςι, θ γνϊςθ ςτο μουςείο
μπορεί να είναι επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ, αλλά ο τρόποσ που μεταδίδεται είναι
ταυτόχρονα και βιωματικόσ (Υαποφλιασ, 2014, ςς.15-16, Γιαννοφτςου, 2015, ςς.22223).
Πε βάςθ τα παραπάνω λειτουργεί το Πουςείο Λατρικισ Ξριτθσ (M.I.K.), που
αποτελεί ζνα από τα τζςςερα Πουςεία του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ. Αποςτολι του
Πουςείου είναι να προάγει το ενδιαφζρον για τθν επιςτιμθ και τον πολιτιςμό με
δράςεισ που προςεγγίηουν τον άνκρωπο και τισ επιςτιμεσ υγείασ ςε ζνα ευρφ
πολιτιςμικό, ανκρωπιςτικό, κοινωνικό και διακεματικό πλαίςιο. Θ δθμιουργία του
Πουςείου Λατρικισ Ξριτθσ υπιρξε ο ςθμαντικότεροσ ςτόχοσ μιασ ςυλλογικισ
προςπάκειασ που ξεκίνθςε το 1996 από τθν ιδρυτικι ομάδα του Moρφωτικοφ
Χυλλόγου Επιςτθμϊν Ωγείασ του Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ με τθν πρωτοβουλία του
αείμνθςτου κακθγθτι Σφκαλμολογίασ Λωάννθ Ψςαμπαρλάκθ. Θ ςυνειςφορά του
αείμνθςτου ακτινολόγου Πανϊλθ Δετοράκθ, μελετθτι τθσ Λςτορίασ τθσ Λατρικισ,
επόμενου Υροζδρου του Δ.Χ. του Χυλλόγου και κεμελιωτι του Πουςείου, ςτθν
προςπάκεια αυτι υπιρξε ανεκτίμθτθ και κακοριςτικι. Θ Λατρικι Χχολι υποςτιριξε
αυτι τθν προςπάκεια με τθν παραχϊρθςθ του χϊρου τθσ παλιάσ Βιβλιοκικθσ τθσ
Λατρικισ ςτο Πουςείο για τθ φιλοξενία τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ, των ςυλλογϊν και των
περιοδικϊν εκκζςεων.42
Ψο Πουςείο ζχει ζνα πολφπλευρο εκπαιδευτικό και πολιτιςμικό ρόλο, κακϊσ
λειτουργεί και ωσ χϊροσ εκδθλϊςεων και διδαςκαλίασ μακθμάτων τθσ Λατρικισ
Χχολισ, ενϊ βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με εργαςτιρια τθσ Χχολισ για
επιςκζψεισ ςχολείων. Σι πολιτιςμικζσ και εκπαιδευτικζσ δράςεισ του είναι πολλζσ και
ποικίλεσ (εκκζςεισ, εκδθλϊςεισ και ομιλίεσ για το ευρφ κοινό, φιλοξενία του
42

Υεριςςότερα ςτοιχεία για τθν ιςτορία και παλαιότερεσ δραςτθριότθτεσ του Πουςείου Λατρικισ
Ξριτθσ βρίςκονται ςτθν ιςτοςελίδα του μουςείου: museum.med.uoc.gr.
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καινοτόμου διακεματικοφ μακιματοσ τθσ Χχολισ Επιςτθμϊν Ωγείασ «Λατρικι και
Επιςτιμεσ του Ανκρϊπου», το οποίο ςυνδυάηει τισ ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ με τθν
επιςτιμθ τθσ Λατρικισ, δθμιουργία διακεματικϊν βιωματικϊν εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων). Οόγω του περιοριςμζνου χρόνου τθσ ειςιγθςθσ κα παρουςιαςτεί
ζνα παράδειγμα των εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων του Πουςείου που
απευκφνονται ςε ςχολεία, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πουςείου «Γθτείεσ,
Γιατροςόφια και Οαϊκι Λατρικι» όπωσ υλοποιικθκε το ζτοσ 2013.

2. Φο Διακεματικό Εκπαιδευτικό Σρόγραμμα «Ναϊκι Ιατρικι - Γθτειζσ
και Γιατροςόφια»
Ψα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελοφν τρόπο προςζλκυςθσ μακθτϊν ςε
κεματικζσ ςχετικζσ με τον πολιτιςτικό πλοφτο και τα εκκζματα που διακζτει ζνα
μουςείο. Λδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ των πανεπιςτθμιακϊν μουςείων κρίνεται
ιδιαίτερα ςθμαντικι θ γνωριμία από τουσ μακθτζσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ των
Υανεπιςτθμίων ςτα οποία ανικουν τα μουςεία. Ψα εκπαιδευτικά προγράμματά τουσ
αποςκοποφν, επομζνωσ, ςτθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ και ενεργθτικότερθ
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε δράςεισ που ςυντελοφν ςτθ βακφτερθ κατανόθςθ αυτισ
τθσ κλθρονομιάσ (Υαποφλιασ, 2014, ς.17).
Οαμβάνοντασ υπ’ όψιν τουσ γνωςτικοφσ, ςυναιςκθματικοφσ, ψυχοκινθτικοφσ,
και τουσ λοιποφσ άξονεσ ςτόχων που ορίηονται ςτο Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο
Υρογράμματοσ Χπουδϊν Δ.Ε.Υ.Υ.Χ. (2003) και ςτα Αναλυτικά Υρογράμματα (2003)
κακϊσ και τα Ρζα Υρογράμματα Χπουδϊν, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Πουςείου Λατρικισ Ξριτθσ ζχουν ωσ ςτόχουσ τθ διεφρυνςθ τθσ προχπάρχουςασ
γνϊςθσ των μακθτϊν και τον εμπλουτιςμό των νζων γνϊςεϊν τουσ με αξιοποίθςθ
εκπαιδευτικϊν παιχνιδιϊν. Υαράλλθλα, επιδιϊκονται θ ςφνδεςθ τθσ κακθμερινισ
ηωισ του παρελκόντοσ με τισ εμπειρίεσ των μακθτϊν ςτο παρόν μζςα από
δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ το κεατρικό παιχνίδι) και θ καλλιζργεια του
κριτικοφ, οπτικοφ και ψθφιακοφ εγγραμματιςμοφ των μακθτϊν με τθν αξιοποίθςθ
των διαδραςτικϊν μζςων του μουςείου κακϊσ και μζςω τθσ ξενάγθςθσ ςτα εκκζματα.
Χτόχοι επίςθσ είναι θ απόκτθςθ ςυγκεκριμζνων ςτάςεων-ςυμπεριφορϊν μζςω τθσ
βιωματικισ - ομαδοςυνεργατικισ μάκθςθσ με τθν κινθτοποίθςθ των μακθτϊν να
εκφράςουν δθμιουργικά τισ νζεσ γνϊςεισ μζςα από δικζσ τουσ δθμιουργίεσ και
αφθγιςεισ (όπωσ παραμφκια, ηωγραφικι, κόμικσ) και τθσ ευχάριςτθσ μάκθςθσ ςε ζνα
περιβάλλον αποδοχισ και ενκάρρυνςθσ που οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ του
ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν για τθ ςφνδεςθ επιςτθμϊν και πολιτιςμοφ. Πε αυτόν
τον τρόπο μπορεί να δθμιουργθκεί το κίνθτρο ςτουσ μακθτζσ για επίςκεψθ και ςε
άλλα αντίςτοιχα Πουςεία.
Χτα εκπαιδευτικά προγράμματα του Πουςείου δίνεται ζμφαςθ ςτο λαϊκό
πολιτιςμό, ςτθν κακθμερινότθτα των απλϊν «ανϊνυμων» ανκρϊπων, κάτι που
αποτελεί χαρακτθριςτικό των ανκρωποκεντρικϊν - δθμοκρατικϊν μουςείων (Ψςίτου,
2014, ς.13). Ακολουκεί ωσ παράδειγμα των παραπάνω θ παρουςίαςθ του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Οαϊκι Λατρικι – Γθτειζσ και Γιατροςόφια» όπωσ
υλοποιικθκε το ζτοσ 2013 και ςτθ ςυνζχεια κα γίνει μία ςφντομθ αναφορά ςτο παρόν
και το μζλλον των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του Πουςείου.
Ψο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πουςείου Λατρικισ Ξριτθσ «Οαϊκι Λατρικι Γθτειζσ και Γιατροςόφια» ςχεδιάςτθκε και πραγματοποιικθκε με τθ ςυμβολι των
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εκπαιδευτικϊν Ελζνθσ Ξαρτςάκθ, Τλγασ Παρι και Χτζλλασ Χαιρζτθ κακϊσ και τθσ
Παρίασ Ψςαγκαράκθ. Ψον ςυντονιςμό και εποπτεία τθσ ομάδασ είχε ο κ. Χτάκθσ
Ψςεκοφρασ. Υρόκειται για ζνα βιωματικό πρόγραμμα που ςτοχεφει ςτθν επαφι των
μακθτϊν με τθ λαϊκι ιατρικι, όπωσ αυτι αςκοφνταν μζχρι και τον προθγοφμενο
αιϊνα, ϊςτε τα παιδιά του Δθμοτικοφ να γνωρίςουν τουσ λαϊκοφσ τρόπουσ κεραπείασ
των αςκενειϊν εκείνθσ τθσ εποχισ. Σ απϊτεροσ ςτόχοσ του προγράμματοσ ιταν θ
ανάδειξθ τθσ άποψθσ ότι θ πρόλθψθ είναι θ καλφτερθ κεραπεία.
Ψο πρόγραμμα βαςίςτθκε ςτουσ τρεισ κακοριςτικοφσ μεκοδολογικοφσ άξονεσ
για κάκε αντίςτοιχθ εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα, δθλαδι τθ βιωματικι προςζγγιςθ,
τθν επιτόπια εφαρμογι των γνϊςεων και τθ ςυνεργαςία και ςυλλογικότθτα. Αυτοί οι
άξονεσ ζχουν ωσ ςτόχο τουσ τθν ανάδειξθ και προϊκθςθ πρωτοπόρων μεκόδων
εκπαίδευςθσ (Υαποφλιασ, 2014, ςς.18-19). Σι μζκοδοι και οι τεχνικζσ ενεργοποίθςθσ
και εμψφχωςθσ των μακθτϊν ιταν θ ςυηιτθςθ ςε ομάδεσ και ο διάλογοσ.
Ακολουκικθκε αρχικά θ διερευνθτικι - ανακαλυπτικι μάκθςθ (πρόβλθμα, υποκζςεισ,
οργάνωςθ πλθροφοριϊν, ζλεγχοσ υποκζςεων, τελικά ςυμπεράςματα). Χτθ ςυνζχεια
μζςα από το κεατρικό δρϊμενο οι ςτόχοι ιταν θ ομαδοςυνεργατικι - βιωματικι
μάκθςθ και θ παροχι ερεκιςμάτων για ςυγκίνθςθ και αιςκθτικι απόλαυςθ.
Χτο πρόγραμμα αξιοποιικθκαν θ προφορικι κρθτικι παράδοςθ, θ οποία
διαςϊηει μζχρι και τισ μζρεσ μασ πολλά «οικιακά» γιατροςόφια και γθτειζσ, όπωσ μασ
παραδόκθκαν είτε ηωντανζσ - μετά από προςωπικι αναηιτθςθ - είτε παραδομζνεσ
από βιβλιογραφικζσ πθγζσ, κακϊσ και φυςικά προϊόντα τθσ κρθτικισ γθσ, όπωσ ο
δίκταμοσ, ο ςκίνοσ, θ αλόθ, αλλά και αντικείμενα, όπωσ το γουδί και τα πιλινα ςκεφθ.
Ψο πρόγραμμα απευκυνόταν ςε μακθτζσ Δ, Ε και Χτ τάξθσ του Δθμοτικοφ.
Ηθτοφςαμε από τουσ εκπαιδευτικοφσ να μασ ενθμερϊςουν εγκαίρωσ για μακθτζσ με
αςκζνειεσ (όπωσ λευχαιμία, απϊλεια μαλλιϊν) ι αναπθρίεσ, ϊςτε το πρόγραμμα να
αναδιαμορφωκεί με αφαίρεςθ ι προςκικθ αςκενειϊν. Αποφεφγονταν, επίςθσ, οι
οποιεςδιποτε κρθςκευτικζσ αναφορζσ, από ςεβαςμό ςτθν παρουςία αλλόκρθςκων
μακθτϊν και φυςικά οι «κεραπείεσ» του προγράμματοσ ςε καμία περίπτωςθ δεν
προτείνονταν για χριςθ.
Χτθν αρχι καλωςορίηαμε τθ ςχολικι ομάδα, θ οποία αποτελοφταν από 20 με 24
παιδιά. Ψο εκπαιδευτικό μασ πρόγραμμα ιταν ζνα πρόγραμμα ανάλθψθσ ρόλων, ζνα
κεατρικό παιχνίδι, και γινόταν ςε ζναν ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο, ο οποίοσ
περιλάμβανε το κρεβάτι του αςκενι, το τραπεηάκι με το βιβλίο των γθτειϊν και τθν
ξφλινθ προκικθ των υλικϊν.
Σι μακθτζσ χωρίηονταν ςε ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων, ακολουκϊντασ
ςυνικωσ τθ ςειρά με τθν οποία κάκονταν. Ξάκε μακθτισ, μετά από κλιρωςθ,
αναλάμβανε ζνα ρόλο. Ζτςι, είχαμε ζναν αςκενι ι «αρρωςτάρθ», τον «χερικάρθ» ι
τθν «χερικαροφ» και δφο βοθκοφσ.
Σ αςκενισ ενθμερωνόταν για τθν αςκζνειά του, πάλι μετά από κλιρωςθ, και
προετοιμαηόταν. Σ ζνασ βοθκόσ διάβαηε τα υλικά που χρειάηονταν και ο άλλοσ
βοθκόσ τα ζβριςκε και τα ζφερνε. Ετοιμαηόταν το γιατροςόφι. Σ χερικάρθσ διάβαηε
τθ γθτειά και θ κεραπεία επερχόταν. Χτο τζλοσ του προγράμματοσ όλα τα παιδιά
τονϊνονταν με λίγο καρφδι και μζλι.
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Ακολουκοφν δφο παραδείγματα αςκενειϊν, θ λαβωμακιά και θ φαλάκρα. Σ
τρόποσ ακριβϊσ που ιταν διαμορφωμζνο το βιβλίο των γθτειϊν φαίνεται ςτθν
παρακάτω εικόνα (και ςτο ςυνθμμζνο powerpoint τθσ προφορικισ ειςιγθςθσ).
Φαίνονται τα υλικά που χρειάηονται, το πϊσ παραςκευάηεται το γιατροςόφι και
πϊσ αυτό πρζπει να χρθςιμοποιθκεί και, βζβαια, θ «γθτειά».

Εικόνα 1. Βιβλίο Γθτειϊν του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ του Μουςείου Λατρικισ
Κριτθσ «Λαϊκι Λατρικι - Γθτειζσ και Γιατροςόφια» (2013).
Θ κεραπεία τθσ φαλάκρασ είναι το παιχνίδι που κρατοφςαμε κάκε φορά για το
τζλοσ, κακϊσ ο αςκενισ φοροφςε μια περοφκα και οι μακθτζσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου και του «αςκενι», τθν ζβριςκαν ιδιαιτζρωσ αςτεία. Επίςθσ θ
γθτειά ιταν πολφ μικρι, αποτελοφμενθ από δφο μόλισ ςτίχουσ, και προςφερόταν για
τθν ομαδικι και με πάκοσ εκφϊνθςι τθσ μζχρι να αφαιρζςει ο αςκενισ – μακθτισ τθν
περοφκα και να εμφανιςτοφν μαλλιά, να γιατρευτεί, δθλαδι, από μία τόςο «ςοβαρι»
πάκθςθ μπροςτά ςτα μάτια τουσ.
Τπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, το υλικό μασ αντλικθκε από τθν περιρρζουςα
προφορικι μασ παράδοςθ. Αξιοποιικθκε επίςθσ το πολφ ενδιαφζρον βιβλίο τθσ Ε.
Φραγκάκι, Θ δθμϊδθσ Λατρικι τθσ Κριτθσ (Φραγκάκι, 1978). Υαρακάτω δίνονται
ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ από το πρόγραμμά μασ.
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Εικόνα 2. Ενδεικτικζσ φωτογραφίεσ από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουςείου
Λατρικισ Κριτθσ «Λαϊκι Λατρικι - Γθτειζσ και Γιατροςόφια» (2013).

3. Άλλα Διακεματικά Εκπαιδευτικά Σρογράμματα ςτο Ξ.Ι.Μ.
Ψο Πουςείο Λατρικισ υλοποιεί με ςυμμετοχι δθμοτικϊν ςχολείων το
εκπαιδευτικό διακεματικό πρόγραμμα «Ζνα ταξίδι ςτο παρελκόν: τα φαρμακευτικά
φυτά ςτθν παραδοςιακι - λαϊκι ιατρικι και θ ιατρικι επιςτιμθ» με ςκοπό τθν
κατανόθςθ από τουσ μακθτζσ των ςυνκθκϊν ηωισ των ανκρϊπων ςε παλιότερεσ
εποχζσ και των ςχζςεϊν τουσ με τθν Λατρικι. Πζςα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
γίνεται προςπάκεια ανάδειξθσ των διαχρονικϊν ιδεϊν και αξιϊν του λαϊκοφ
πολιτιςμοφ και τθσ επιςτιμθσ μζςω τθσ κριτικισ πρόςλθψθσ από τουσ μακθτζσ τθσ
ιςτορίασ α) των φαρμακευτικϊν φυτϊν και τθσ επιςτθμονικισ αξιοποίθςισ τουσ ςτο
παρόν και β) των ιατρικϊν εργαλείων και μθχανθμάτων του παρελκόντοσ για τθ
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κεραπεία αςκενειϊν και τθ ςφγκριςθ με τθ ςθμερινι ηωι. Υροςδοκϊμενο
αποτζλεςμα του προγράμματοσ είναι θ ουςιαςτικι και ενεργι ςυμμετοχι όλων των
μακθτϊν και θ προςζγγιςθ τθσ παραδοςιακισ - λαϊκισ ιατρικισ και τθσ ιατρικισ
επιςτιμθσ ωσ ηωντανϊν τμθμάτων του πολιτιςμοφ μασ που ςυνομιλοφν με τθν εποχι
και τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν. Ζτςι προςεγγίηονται βιωματικά δφο αλλθλζνδετεσ
πλευρζσ τθσ ιατρικισ.
Χτο πλαίςιο του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ οι μακθτζσ ειςάγονται ςτθ
φαρμακευτικι και ιατρικι επιςτιμθ μζςα από δράςεισ που αναδεικνφουν τθ ςχζςθ
τουσ με τθ φφςθ, τθν ιςτορία, τθ μυκολογία, τθν τζχνθ και τθ λαϊκι παράδοςθ.
Πακαίνουν να αγαποφν τθν επιςτιμθ και τθ φφςθ και καλοφνται να ανακαλφψουν
τουσ κθςαυροφσ τουσ. Ζτςι, μεταξφ άλλων αξιοποιείται και προβάλλεται μια
ςθμαντικι κλθρονομιά ςτο χϊρο των επιςτθμϊν υγείασ που αποτελεί και αντικείμενο
του Πουςείου Λατρικισ.
Ακολουκϊντασ το μοντζλο του ανκρωποκεντρικοφ - δθμοκρατικοφ μουςείου
που δίνει ζμφαςθ ςτθ φωνι των αδφναμων, ςκοπόσ μασ ςτο μζλλον είναι θ
δθμιουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ για τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ
ςχετικά με τα λοιμϊδθ νοςιματα και τθ Χπιναλόγκα, εςτιάηοντασ ςτουσ ανκρϊπουσ
που βίωναν τθν κοινωνικι περικωριοποίθςθ και τον αποκλειςμό από τθν κοινότθτα
λόγω των αςκενειϊν τουσ.

4. Υυμπεράςματα
Σι εκπαιδευτικζσ δράςεισ του Πουςείου Λατρικισ Ξριτθσ, όπωσ καταδεικνφεται
από το παράδειγμα του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Οαϊκι Λατρικι – Γθτειζσ και
Γιατροςόφια», μζςα από τισ κεματικζσ τουσ, ςυςτινουν ςτουσ μακθτζσ τθν
πολιτιςτικι κλθρονομιά ενόσ πανεπιςτθμιακοφ μουςείου. Πζςα από τθν
ομαδοςυνεργατικι εκπαίδευςθ αναπτφςςεται θ ςυνεργαςία και καλλιεργείται το
ςυλλογικό πνεφμα. Υροωκείται θ ανακαλυπτικι μζκοδοσ μάκθςθσ με αποτζλεςμα
τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ τθσ ςφνδεςθσ τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ και του λαϊκοφ
πολιτιςμοφ. Επιλζγεται θ πολυαιςκθτικι προςζγγιςθ μζςα από δράςεισ που
προςφζρουν ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία τθσ άμεςθσ επαφισ με αρωματικά φυτά και
τθσ όξυνςθσ τθσ παρατθρθτικότθτάσ τουσ. Ζτςι, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ
να αυτενεργιςουν και να πραγματοποιιςουν ζνα ταξίδι ςτο παρελκόν, που
ςυνδυάηει τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ με τθν ευχαρίςτθςθ.
Πε το άνοιγμα ςτουσ μακθτζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
μζςα από τα διακεματικά και βιωματικά εκπαιδευτικά του προγράμματα, αλλά και
μζςα από τισ υπόλοιπεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ του, το Πουςείο Λατρικισ Ξριτθσ
απευκφνεται ςτθν κοινωνία όπου ανικει, ςφμφωνα με τα πρότυπα διεκνϊν
ανκρωποκεντρικϊν και δθμοκρατικϊν μουςείων. Χκοπόσ είναι να ευαιςκθτοποιιςει
τα παιδιά και τουσ νζουσ ςε κζματα Επιςτιμθσ και Υολιτιςμοφ, μζςα από τθν
ψυχαγωγικι προςφορά τθσ ςυςςωρευμζνθσ εμπειρίασ και γνϊςθσ με παιγνιϊδθ και
δθμιουργικό τρόπο.
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Περίλθψθ
Οι Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ ζχουν γίνει κατ’ επανάλθψθ κζμα ςυηιτθςθσ με
ςυχνότερεσ αναφορζσ ςτο αδιάβλθτο, τθν αξιοκρατία, τθ ιςότιμθ δυνατότθτα
πρόςβαςθσ αλλά και τθν αυξθμζνθ πολυπλοκότθτα που τισ διακρίνει. Στθν παροφςα
εργαςία παρουςιάηονται και αναλφονται τα βακμολογικά ςτοιχεία των πανελλαδικϊν
εξετάςεων των ΓΕΛ, για τουσ γραπτά και προφορικά εξεταηόμενουσ μακθτζσ των ετϊν
2015 και 2016. Από τα αποτελζςματα προκφπτει ςθμαντικι ανιςοκατανομι των
προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν ςτισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
τθσ χϊρασ. Οι επιδόςεισ των γραπτά εξεταηόμενων εμφανίηονται γενικά καλφτερεσ
από αυτζσ των προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν. Οι διαφορζσ τουσ μειϊνονται ςτισ
περιοχζσ τθσ χϊρασ με υψθλό ποςοςτό προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν.
Εντοπίηονται τα μακιματα που οι διαφορζσ είναι ςθμαντικζσ και αναδεικνφονται
κζματα που ςχετίηονται με τθν διαχρονικι αφξθςθ των προφορικά εξεταηόμενων
μακθτϊν.
Νζξεισ κλειδιά: Υανελλαδικζσ εξετάςεισ, προφορικι εξζταςθ, βακμολογικά ςτοιχεία.

1. Ειςαγωγι-Σροβλθματικι
Είναι γνωςτό ότι κάκε χρόνο αυξάνονται οι δυςκολίεσ που εμφανίηονται ςτθ
διεξαγωγι των προφορικϊν εξετάςεων των μακθτϊν με αναπθρίεσ και Ειδικζσ
Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ, λόγω τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των υποψθφίων. Ψο ςφςτθμα
προφορικισ εξζταςθσ, που ςχεδιάςτθκε πριν από 20 περίπου χρόνια όταν τα ποςοςτά
των προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν ιταν κάτω του 1% και οι διαδικαςίεσ εξζταςθσ
μποροφςαν να εφαρμοςτοφν εφκολα, παραμζνει ςχεδόν ίδιο ενϊ ο αρικμόσ των
υποψθφίων ζχει πολλαπλαςιαςτεί. Χτισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ που παρουςιάηονται
προςτίκεται θ μεγάλθ δυςκολία εξεφρεςθσ χϊρων και εξεταςτϊν. Θ ςυνζχιςθ τθσ
αυξθτικισ αυτισ τάςθσ ςτον αρικμό τω υποψθφίων, μπορεί να οδθγιςει τισ
προφορικζσ εξετάςεισ ςε ςθμαντικζσ εκπτϊςεισ από τισ προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ
και προδιαγραφζσ με επιπτϊςεισ ςτθν αξιοπιςτία τουσ αλλά και ςτθν ίςθ
αντιμετϊπιςθ των υποψθφίων. Σι προβλθματιςμοί αυτοί αναδείχκθκαν για πρϊτθ
φορά ςτο ςυνζδριο των Χχολικϊν Χυμβοφλων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Θρακλείου τον Απρίλιο του 2016 (Ψηωρτηάκθσ & Χατηθδάκθσ, 2016). Θ ανάλυςθ των
βακμολογικϊν ςτοιχείων των Υανελλαδικϊν εξετάςεων ιςχυροποιεί τουσ παραπάνω
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προβλθματιςμοφσ και επιχειρεί να αναδείξει τα ςχετικά με τισ προφορικζσ εξετάςεισ
προβλιματα που ζχουν αναφερκεί ςε οριςμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ.
Χφμφωνα με τθν ερευνθτικι εργαςία που δθμοςιεφκθκε ςτο Υεριοδικό
«Ψυχιατρικι» με τίτλο: «Σι δυνατότθτεσ πρόςβαςθσ των μακθτϊν με δυςλεξία ςτθ
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ» (Φότςικα et al., 2007), οι επιδόςεισ των μακθτϊν που
παρουςίαηαν δυςλεξία ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2006 ιταν ςθμαντικά
χαμθλότερεσ ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ που εξετάςτθκαν γραπτά. Ψο ποςοςτό
επιτυχίασ τουσ ςε ΑΕΛ και ΨΕΛ ιταν 39,76% ζναντι 65,36% των γραπτά εξεταηόμενων.
Υροκειμζνου να αποτυπϊςουμε τθ ςθμερινι κατάςταςθ, όςον αφορά τισ επιδόςεισ
των προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν, ηθτικθκαν από το ΩΥΥΕΚ τα βακμολογικά
ςτοιχεία του ςυνόλου των υποψθφίων ςτισ Υανελλαδικζσ εξετάςεισ μακθτϊν, των ΓΕΟ
και ΕΥΑΟ, θμεριςιων και εςπερινϊν, των ετϊν 2015 και 2016, τα οποία και
χορθγικθκαν με τθν επιςιμανςθ να ενθμερωκεί θ υπθρεςία για τα αποτελζςματα τθσ
ζρευνασ.
Χτθν εργαςία παρουςιάηονται τα αποτελζςματα από τθν επεξεργαςία των
βακμολογικϊν ςτοιχείων 79.620 μακθτϊν των ΓΕΟ, θμεριςιων και εςπερινϊν, του
2015 και 78.529 μακθτϊν του 2016 και ςυγκρίνονται οι βακμολογίεσ των γραπτϊν και
προφορικϊν επιδόςεων τουσ. Χτόχοσ είναι, τα αποτελζςματα να εκτιμθκοφν ωσ προσ
τθ ςθμαντικότθτά τουσ και να οδθγιςουν ςε επιπλζον ςυμπεράςματα που αφοροφν
τισ αδυναμίεσ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ προφορικισ εξζταςθσ. Οαμβάνοντασ
υπόψθ δοκιμαςμζνεσ διεκνείσ πρακτικζσ, διατυπϊνονται προτάςεισ που κα
μποροφςαν να αξιοποιθκοφν από το ΩΥΥΕΚ κατά τθν επικείμενθ αλλαγι του
ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ςτθ Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ.

2. Επεξεργαςία των βακμολογικϊν ςτοιχείων των ετϊν 2015 και 2016
2.1. Χάρτθσ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν
Αξιοποιικθκαν οι βακμοί του ςυνόλου των μακθτϊν που εξετάςτθκαν με
οποιοδιποτε τρόπο και το ςφνολο των μακθτϊν που εξετάςτθκαν προφορικά ανά
Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, από τα οποία προζκυψαν τα ποςοςτά και
οι χάρτεσ ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςτθν Ελλάδα.
Υρζπει να ςθμειωκεί ότι το 2015 τα υποχρεωτικά εξεταηόμενα μακιματα ιταν
ζξι (6) με ζβδομο προαιρετικό μάκθμα το «Αρχζσ Σικονομικισ Κεωρίασ», ενϊ το 2016
το ςφςτθμα άλλαξε και τα υποχρεωτικά εξεταηόμενα μακιματα ιταν τζςςερα (4) με
ζνα πζμπτο προαιρετικό μάκθμα Υροςανατολιςμοφ ι Γενικισ Υαιδείασ.
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ΥΣΧΣΧΨΑ ΥΦΣΦΣΦΛΞΑ ΕΕΨΑΗΣΠΕΡΩΡ 2015

8,00%
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ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ

ΟΑΦΛΧΑΧ

ΑΦΞΑΔΛΑΧ

ΥΦΕΒΕΗΑΧ

ΓΦΕΒΕΡΩΡ

9,00%
8,00%

ΥΣΧΣΧΨΑ ΥΦΣΦΣΦΛΞΑ ΕΕΨΑΗΣΠΕΡΩΡ 2016

7,00%

ΠΕΧΣΧ ΥΑΡΕΟΟΑΔΛΞΣΧ ΣΦΣΧ=4,08%
ΨΩΥΛΞΘ ΑΥΣΞΟΛΧΘ=2
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ΥΛΕΦΛΑΧ

ΔΩΔΕΞΑΡΘΧΣΩ

ΘΠΑΚΛΑΧ

ΥΕΛΦΑΛΑ

ΞΑΦΔΛΨΧΑΧ

ΞΛΟΞΛΧ

ΦΚΛΩΨΛΔΑΧ

ΔΩΨ. ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ

ΞΣΗΑΡΘΧ

ΑΦΓΣΟΛΔΑΧ

ΕΒΦΣΩ

ΞΕΦΞΩΦΑΧ

ΧΑΠΣΩ

ΠΕΧΧΘΡΛΑΧ

ΠΑΓΡΘΧΛΑΧ

ΟΑΦΛΧΑΧ

ΚΕΧΥΦΩΨΛΑΧ

ΞΕΦΑΟΟΘΡΛΑΧ

ΓΦΕΒΕΡΩΡ

ΞΣΦΛΡΚΛΑΧ

ΦΣΔΣΥΘΧ

ΑΛΨΩΟ/ΡΑΡΛΑΧ

ΕΩΦΩΨΑΡΛΑΧ

Σχιμα 2.1.1. Ροςοςτά προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν ΓΕΛ ςτισ Ρανελλαδικζσ
Εξετάςεισ το 2015 και 2016.
Ψα ιςτογράμματα απεικονίηουν τα ποςοςτά των προφορικά εξεταηόμενων
μακθτϊν ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και δείχνουν εμφανϊσ τθ μεγάλθ
ανιςοκατανομι των προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν ςτθν επικράτεια. Σι
αναφερόμενεσ Διευκφνςεισ ζχουν χωριςτεί ςε τρεισ κατθγορίεσ που εμφανίηονται με
αντίςτοιχα χρϊματα. Ανάμεςα ςτα δφο ςχολικά ζτθ υπάρχουν μικρζσ
διαφοροποιιςεισ και μια αφξθςθ Υανελλαδικά το 2016 ςτο ποςοςτό των προφορικά
εξεταηόμενων μακθτϊν τθσ τάξεωσ του 0,5% (από 3,55% το 2015 ςε 4,08% το 2016).
2.2. Υφγκριςθ βακμολογικϊν επιδόςεων των γραπτά εξεταηόμενων ςε ςχζςθ με
τουσ προφορικά εξεταηόμενουσ μακθτζσ ςτο ςφνολο των μακθτϊν.
Ψο 2016 ςε ςχζςθ με το 2015, άλλαξε ο τρόποσ υπολογιςμοφ των μορίων αφοφ
καταργικθκε θ ζννοια του Γενικοφ Βακμοφ Υρόςβαςθσ και δεν υπολογίηεται πλζον θ
προφορικι βακμολογία για τθ ειςαγωγι ςτο Υανεπιςτιμιο.
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Σχιμα 2.2.1 Κλιμακϊςεισ ΓΜΟ (2015) και ΓΜΟ (2016) γραπτά εξεταηόμενων μακθτϊν
(μπλε γραμμι) και προφορικά εξεταηόμενων (κόκκινθ γραμμι). Θ κάκετθ γραμμι
διαχωρίηει τουσ μακθτζσ πάνω και κάτω από τθ βάςθ του 10.
Υροκειμζνου τα ςτοιχεία να είναι ςυγκρίςιμα για τα δφο ζτθ υπολογίςτθκε για
κάκε μακθτι ο Γενικόσ Πζςοσ Τροσ (ΓΠΣ), διαιρϊντασ το άκροιςμα όλων των
βακμϊν δια του αρικμοφ των μακθμάτων ςτα οποία εξετάςτθκε. Χτον υπολογιςμό
του ΓΠΣ δεν ςυμμετείχαν τα ειδικά μακιματα.
Από τισ κλιμακϊςεισ του ΓΠΣ προκφπτει ότι οι γραπτά εξεταηόμενοι μακθτζσ
είχαν καλφτερεσ επιδόςεισ από τουσ προφορικά εξεταηόμενουσ και τισ δφο χρονιζσ
(εξετάςτθκαν οι διαφορζσ μεταξφ ΓΒΥ και ΓΠΣ το 2015 και βρζκθκαν αμελθτζεσ). Ψο
γεγονόσ αυτό επαναλαμβάνεται ςε όλα τα μακιματα κατευκφνςεων και
προςανατολιςμοφ, όπωσ προκφπτει από τθ μελζτθ των μζςων όρων (ΠΣ) όλων των
μακθμάτων, αλλά και από τισ κλιμακϊςεισ βακμολογίασ ςτα επιμζρουσ μακιματα (τα
δεδομζνα αυτά παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια τμθματικά μαηί με εξαιρζςεισ που
παρατθροφνται ςε κάποιεσ ΔΔΕ). Ψο αποτζλεςμα είναι ςε ςυμφωνία με τα ευριματα
ζρευνασ που αφορά ςτα αποτελζςματα των Υανελλαδικϊν εξετάςεων του 2006 ςε
ζνα δείγμα του 25,67% των μακθτϊν τθσ Χϊρασ που εξετάςτθκαν ςε Υανελλαδικό
επίπεδο (Φότςικα et al., 2007), και ενιςχφει τα αποτελζςματα που αναφζρονται ςτθ
διεκνι βιβλιογραφία (Yell, Katsiyannis, Collins, & Losinski, 2012 Zhang, Katsiyannis, &
Kortering, 2007).
Υίνακασ ποςοςτϊν μακθτϊν με βακμολογία άνω του 10:

Υοςοςτά μακθτϊν
με ΓΒΥ>10 (2006)
Υοςοςτά μακθτϊν
με ΓΠΣ>10 (2015)
Υοςοςτά μακθτϊν
με ΓΠΣ>10 (2016)

Γραπτά
(Γρ)

Υροφορικά
(Υρ)

Διαφορά
Γρ-Υρ

58,3%

38,79%

19,51%

Υοςοςτά προφορικά
εξεταηόμενων
μακθτϊν
2006 (2%)

65,15%

53,51%

11,64%

2015 (3,55%)

66,54%

55,72%

10,82%

2016 (4,08%)

Σαρατιρθςθ
Υαρατθρείται μια μείωςθ ςτθ «Διαφορά Γρ-Υρ» με τθ πάροδο των χρόνων
γεγονόσ που ςυνδυάηεται με τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ των προφορικά εξεταηόμενων
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μακθτϊν. Πια πικανι ερμθνεία αυτοφ του γεγονότοσ είναι ότι θ διαχρονικι
μετακίνθςθ μακθτϊν από το ςφνολο των γραπτά εξεταηόμενων (μακθτζσ με
καλφτερεσ επιδόςεισ) «εμπλουτίηει» το ςφνολο των προφορικά εξεταηόμενων
(μακθτζσ με χαμθλότερεσ επιδόςεισ), αυξάνει τισ βακμολογίεσ τουσ και μειϊνει τθ
«Διαφορά Γρ-Υρ».
2.2.1. Ερευνθτικό ερϊτθμα - Χπόκεςθ
Διατυπϊνεται και διερευνάται θ υπόκεςθ ότι μζςα ςτθ ίδια ςχολικι χρονιά, οι
περιοχζσ με υψθλά ποςοςτά προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν ςυςχετίηονται με
αυξθμζνεσ προφορικζσ βακμολογικζσ επιδόςεισ, ςυγκρινόμενεσ με τισ αντίςτοιχεσ
βακμολογικζσ επιδόςεισ ςε περιοχζσ με χαμθλά ποςοςτά προφορικά εξεταηόμενων
μακθτϊν.
Για εποπτικοφσ λόγουσ, θ μεγάλθ ανιςοκατανομι των προφορικά εξεταηόμενων
μακθτϊν, όπωσ εμφανίηεται ςτο ςχιμα 2.1.1 ομαδοποιείται ςε περιοχζσ με μεγάλα,
μζτρια και μικρά ποςοςτά. Πελετϊνται οι επιδόςεισ των μακθτϊν ςτισ περιοχζσ αυτζσ
είτε με ςφγκριςθ Πζςων Τρων είτε με κλιμακϊςεισ βακμολογίασ. Θ μελζτθ των
ςτοιχείων μζςα ςτθν ίδια ςχολικι χρονιά γίνεται ςτουσ ΓΠΣ και επεκτείνεται και ςε
επιμζρουσ μακιματα, προκειμζνου να βγουν ςυμπεράςματα για τθν επίδραςθ του
είδουσ του μακιματοσ ςτο αποτζλεςμα. Θ αξιοποίθςθ βακμολογικϊν δεδομζνων από
δφο ςχολικά ζτθ εκτιμάται ότι αυξάνει τθν εμπιςτοςφνθ ςτα αποτελζςματα. Είναι
ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι για τθν εξαγωγι αποτελεςμάτων δεν υπάρχει ηιτθμα
επιλογισ κατάλλθλου αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ του πλθκυςμοφ, αφοφ τα
ςτοιχεία αφοροφν ολόκλθρο τον πλθκυςμό, πρόκειται δθλαδι για απογραφι και όχι
για ανάλυςθ δείγματοσ.
2.3. Διαχωριςμόσ ομάδων Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ ανάλογα με τα ποςοςτά
προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν.
Τπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 2.1.1 ζχει γίνει ομαδοποίθςθ και χρωματικι
επιςιμανςθ των Διευκφνςεων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΔΕ) ανάλογα με τα
ποςοςτά προφορικά εξεταηόμενων. Σι κόκκινεσ ράβδοι αντιςτοιχοφν ςτισ ΔΔΕ με
υψθλά ποςοςτά, οι κίτρινεσ ςτισ ΔΔΕ με μζτρια ποςοςτά και οι μπλε ράβδοι ςτισ ΔΔΕ
με χαμθλά ποςοςτά (χαμθλότερα από το μζςο Υανελλαδικό όρο). Χτουσ πίνακεσ που
ακολουκοφν φαίνεται ο διαχωριςμόσ για κάκε ζτοσ 2015 ι 2016 με τα ςτοιχεία που
δείχνουν τθν ανιςοκατανομι των προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν ςτθν επικράτεια.

2015

Αρικμόσ Διευκφνςεων
Χφνολο μακθτϊν
Χφνολο προφορικά εξεταηόμενων
μακθτϊν
Υοςοςτό προφορικά εξεταηόμενων
μακθτϊν επί του ςυνόλου
Υοςοςτό επί των προφορικά
εξεταηόμενων μακθτϊν

9
25586

ΔΔΕ με
μζτριο
ποςοςτό
από 3,5 5%
7
13207

1489

550

784

2823

5,82%

4,16%

1,92%

3,55%

52,75%

19,48%

27,77%

100%

ΔΔΕ με
υψθλό
ποςοςτό
>5%
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ΔΔΕ με
χαμθλό
ποςοςτό
<3,5%

επικρά
τεια

42
40827

58
79620
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Υροφορικά εξεταηόμενοι ανά ΔΔΕ
(μζςοι όροι)

2016

Αρικμόσ Διευκφνςεων
Χφνολο μακθτϊν
Χφνολο προφορικά εξεταηόμενων
μακθτϊν
Υοςοςτό προφορικά εξεταηόμενων
μακθτϊν επί του ςυνόλου
Υοςοςτό επί των προφορικά
εξεταηόμενων μακθτϊν
Υροφορικά εξεταηόμενοι ανά ΔΔΕ
(μζςοι όροι)

165

78

19

49

ΔΔΕ με
χαμθλό
ποςοςτό
<4%

επικρά
τεια

41
38823

58
78529

10
26647

ΔΔΕ με
μζτριο
ποςοςτό
από 4 –
5,5%
7
13059

1768

596

837

3201

6,63%

4,56%

2,16%

4,08%

55,23%

18,62%

26,15%

100%

177

85

20

55

ΔΔΕ με
υψθλό
ποςοςτό
>5,5%

Ωσ παρατιρθςθ, είναι άξιο λόγου ότι το 2015 οι 9 ΔΔΕ με ποςοςτά >5%
εξζταςαν το 52,75% των προφορικά εξεταηόμενων (165 μακθτζσ /ΔΔΕ). Αντίςτοιχα το
2016 οι 10 ΔΔΕ με ποςοςτά >5,5% εξζταςαν το 55,23% των προφορικά εξεταηόμενων
(177 μακθτζσ/ΔΔΕ).
2.4 Χπολογιςμόσ των Ξζςων ρων των βακμϊν ανά μάκθμα και ανά ομάδα
Διεφκυνςθσ. Εκτίμθςθ των διαφορϊν μεταξφ γραπτϊν και προφορικϊν.
Ωπολογίςτθκε ο Πζςοσ Τροσ ςτο κάκε μάκθμα και ο ΓΠΣ ανά μακθτι για τουσ
γραπτά εξεταηόμενουσ (ΠΣγρ), ο αντίςτοιχοσ Πζςοσ Τροσ για τουσ προφορικά
εξεταηόμενουσ (ΠΣπρ) και ακολοφκωσ θ διαφορά (ΠΣγρ-ΠΣπρ) για όλα τα
μακιματα και το Γενικό Πζςο Τρο (ΓΠΣ). Θ κατθγοριοποίθςθ των Διευκφνςεων
διατθρείται και υπολογίηονται αυτζσ οι διαφορζσ και ανά ομάδα Διεφκυνςθσ.
Θ γενικι παρατιρθςθ τθσ παραγράφου 2.2 ότι οι γραπτά εξεταηόμενοι ζχουν
καλφτερεσ επιδόςεισ από τουσ προφορικά εξεταηόμενουσ, επιβεβαιϊνεται ςτο ςφνολο
τθσ χϊρασ, ςτισ επιμζρουσ κατθγορίεσ των Διευκφνςεων, ςε όλα ςχεδόν τα μακιματα.
Ψα αποτελζςματα είναι ενδιαφζροντα αφοφ ςτα μακιματα προςανατολιςμοφ ςε όλεσ
τισ περιπτϊςεισ, ιςχφει ο γενικόσ κανόνασ (ΠΣγρ-ΠΣπρ > 0). Αντικζτωσ ςε κάποια
μακιματα γενικισ παιδείασ ζχουμε αναςτροφι (ΠΣγρ-ΠΣπρ < 0) με τισ μεγαλφτερεσ
διαφορζσ υπζρ των προφορικϊν ςτθν Λςτορία Γενικισ Υαιδείασ (ςχιμα 2.4.1).
Επίςθσ ςτισ Διευκφνςεισ με μεγάλα ποςοςτά προφορικά εξεταηόμενων
μακθτϊν, θ διαφορά των μζςων όρων μεταξφ γραπτϊν και προφορικϊν (ΠΣγρΠΣπρ) είναι θ μικρότερθ που παρατθρείται (ςχιμα 2.4.1). Σι βελτιωμζνεσ επιδόςεισ
των προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν ς’ αυτζσ τισ Διευκφνςεισ, οφείλονται
ςφμφωνα με τθν ερευνθτικι υπόκεςθ, πικανόν ςτον «εμπλουτιςμό» του ςυνόλου των
προφορικά εξεταηόμενων με μακθτζσ από το ςφνολο των γραπτά εξεταηόμενων οι
οποίοι ζχουν γενικά καλφτερεσ επιδόςεισ. Εξαίρεςθ ζχουμε ςτα μακιματα τθσ
Σμάδασ Υροςανατολιςμοφ Κεωρθτικϊν ςπουδϊν το 2016 όπου δεν παρατθρείται θ
μικρότερθ διαφορά ςτθν ομάδα των ΔΔΕ με υψθλά ποςοςτά. Σι διαφορζσ αυτζσ κα
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εκτιμθκοφν ςτθ ςυνζχεια και μζςω κλιμακϊςεων βακμολογίασ ϊςτε να
επικεντρωκοφμε ςτισ διαφορζσ μεταξφ γραπτϊν και προφορικϊν ςτισ επικυμθτζσ
υψθλζσ βακμολογίεσ.
Χτισ Διευκφνςεισ με μζτρια ποςοςτά προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν, θ
διαφορά των μζςων όρων μεταξφ γραπτϊν και προφορικϊν (ΠΣγρ-ΠΣπρ) είναι θ
μεγαλφτερθ που παρατθρείται (ςχιμα 2.4.1). Ακολοφκωσ ςτισ Διευκφνςεισ με μικρά
ποςοςτά προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν, θ διαφορά αυτι μειϊνεται. Αυτι θ
μείωςθ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν αρχικι υπόκεςθ, αφοφ κα αναμενόταν περαιτζρω
αφξθςθ τθσ διαφοράσ. Για τθ μείωςθ αυτι κα γίνει αναφορά και μια προςπάκεια
ερμθνείασ τθσ ςτθ ςυηιτθςθ.
Ζνα ενδιαφζρον αποτζλεςμα προκφπτει από τον υπολογιςμό των μζςων όρων
των βακμϊν, γραπτϊσ και προφορικά εξεταηόμενων, για κάκε μάκθμα και ςε κάκε
Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για το 2016. Χτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία
των περιπτϊςεων, θ διαφορά ΠΣγρ-ΠΣπρ είναι κετικι. Πελετικθκε θ διαφορά
ΠΣγρ-ΠΣπρ για το ΓΠΣ και για κάκε Διεφκυνςθ αφοφ ο ΓΠΣ περιλαμβάνει όλα τα
μακιματα. Χτισ 51 από τισ 58 Διευκφνςεισ ζχουμε ΠΣγρ-ΠΣπρ > 0. Χε επτά (7)
Διευκφνςεισ ζχουμε ΠΣγρ-ΠΣπρ < 0, που ςθμαίνει ότι ςτισ Διευκφνςεισ αυτζσ οι
προφορικά εξεταηόμενοι είχαν καλφτερεσ γενικά επιδόςεισ από τουσ γραπτά
εξεταηόμενουσ. Τλεσ οι Διευκφνςεισ αυτζσ ανικουν ςτθν ομάδα χαμθλϊν ποςοςτϊν
(<4%) και ζχουν ςχεδόν όλεσ λιγότερουσ από 10 ςυνολικά προφορικά εξεταηόμενουσ
μακθτζσ. Θ μελζτθ των προφορικϊν βακμϊν ς’ αυτζσ τισ Διευκφνςεισ δείχνει ότι θ
ςυχνότθτα πολφ χαμθλϊν βακμολογιϊν (<5) είναι πολφ μικρι. Χτισ ίδιεσ ΔΔΕ
ελζγχκθκε θ αντίςτοιχθ διαφορά ςτα αποτελζςματα του 2015 και ςε δφο (2) απ’ αυτζσ
παραμζνουν καλφτερεσ οι επιδόςεισ των προφορικά εξεταηόμενων ςτο ΓΠΣ.
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ΛΧΨΣΦΛΑ ΓΥ

Ρ. ΓΟΩΧΧΑ

ΓΠΣ

ΠΑΚΘΠΑΨΑ
ΚΕΨΛΞΘΧ ΞΑΛ
ΨΕΧΡΣΟΣΓΛΞΘΧ

ΠΑΚΘΠΑΨΑ
ΚΕΩΦΘΨΛΞΘΧ

2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00

Διαφορζσ
ΞΡγρ-ΞΡπρ
2015
>5%
3,5-5%
<3,5%
επικράτεια
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2,50

Διαφορζσ
ΞΡγρ-ΞΡπρ
2016

1,50

0,50

>5,5%
4-5,5%
ΛΧΨΣΦΛΑ ΓΥ

Ρ. ΓΟΩΧΧΑ

ΓΠΣ

ΠΑΚΘΠΑΨΑ
ΚΕΨΛΞΩΡ ΞΑΛ
ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ

-1,50

ΠΑΚΘΠΑΨΑ
ΚΕΩΦΘΨΛΞΩΡ

-0,50

<4%
επικράτεια

Σχιμα 2.4.1 Διαφορζσ ΜΟγρ-ΜΟπρ ςε ομάδεσ μακθμάτων, ςε επιλεγμζνα μακιματα
και ςτο ΓΜΟ. Οι διαφορζσ αυτζσ αντιςτοιχοφν ςτισ τρείσ ομάδεσ Διευκφνςεων με
υψθλά, μζτρια και χαμθλά ποςοςτά προφορικά εξεταηόμενων και ςτθν επικράτεια.
2.5. Μλιμακϊςεισ βακμολογίασ ςτο ΓΞΡ ςε επιμζρουσ μακιματα, ανά ομάδα
Διεφκυνςθσ και ςτθν επικράτεια.
Θ παρατιρθςθ ότι οι διαφορζσ μεταξφ των βακμϊν, γραπτϊσ και προφορικά
εξεταηόμενων, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μειϊνονται ςτισ Διευκφνςεισ με υψθλό
ποςοςτό προφορικά εξεταηόμενων, οδιγθςε ςτθ μελζτθ των βακμολογιϊν μζςω
κλιμάκωςθσ βακμολογίασ. Αυτό ζδωςε τθ δυνατότθτα να μελετιςουμε και να
ςυγκρίνουμε τισ επιδόςεισ των μακθτϊν ςτισ υψθλζσ βακμολογίεσ που είναι και οι
επικυμθτζσ, όςον αφορά τθν ειςαγωγι τουσ ςτο Υανεπιςτιμιο. Σι κλιμακϊςεισ
εμφανίηονται ςτα γραφιματα με βιμα μιασ μονάδασ και υπολογίηεται το ποςοςτό
των μακθτϊν που πζτυχαν βακμολογία μζςα ςτα ςυγκεκριμζνα όρια τθσ μονάδασ.
2.5.1. Ξελζτθ του ΓΞΡ μζςω κλιμακϊςεων βακμολογίασ.
Σι κλιμακϊςεισ του ΓΠΣ τα δφο ςχολικά ζτθ που μελετοφμε ζγιναν ανά ομάδα
διεφκυνςθσ. Για απλοφςτευςθ ςυγχωνεφκθκαν οι ομάδεσ με μζτρια και χαμθλά
ποςοςτά, προκειμζνου να αναδειχτοφν οι διαφορζσ μεταξφ των ΔΔΕ με υψθλό
ποςοςτό και των ΔΔΕ με μζτριο και χαμθλό ποςοςτό προφορικά εξεταηόμενων
μακθτϊν. Ψα διαγράμματα δείχνουν αναλυτικά τθν κλιμάκωςθ τθσ βακμολογίασ ανά
κατθγορία Διεφκυνςθσ, ενϊ επιβεβαιϊνεται ο κανόνασ ότι οι γραπτά εξεταηόμενοι
ζχουν αρκετά καλφτερεσ επιδόςεισ από τουσ προφορικά εξεταηόμενουσ.
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Β:<5%

19 ζωσ 20
17 ζωσ 18
15 ζωσ 16
13 ζωσ 14
11 ζωσ 12
09 ζωσ 10
07 ζωσ 08
05 ζωσ 06
03 ζωσ 04
01 ζωσ 02

Α: >5%

19 ζωσ 20
17 ζωσ 18
15 ζωσ 16
13 ζωσ 14
11 ζωσ 12
09 ζωσ 10
07 ζωσ 08
05 ζωσ 06
03 ζωσ 04
01 ζωσ 02

12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
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10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Δ: <5,5%

19 ζωσ 20
17 ζωσ 18
15 ζωσ 16
13 ζωσ 14
11 ζωσ 12
09 ζωσ 10
07 ζωσ 08
05 ζωσ 06
03 ζωσ 04
01 ζωσ 02

19 ζωσ 20
17 ζωσ 18
15 ζωσ 16
13 ζωσ 14
11 ζωσ 12
09 ζωσ 10
07 ζωσ 08
05 ζωσ 06
03 ζωσ 04
01 ζωσ 02

Γ: >5,5%

Σχιμα 2.5.1 Κλιμακϊςεισ του ΓΜΟ. Α: 2015 ςτισ Διευκφνςεισ με >5%, Β: 2015 ςτισ
Διευκφνςεισ με <5%, Γ: 2016 ςτισ Διευκφνςεισ με >5,5%, Δ: 2016 ςτισ Διευκφνςεισ με
<5,5%. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ μπλε γραμμι αντιςτοιχεί ςτουσ γραπτά
εξεταηόμενουσ και θ κόκκινθ ςτουσ προφορικά εξεταηόμενουσ.
Επίςθσ, υπολογίςτθκε ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, το ποςοςτό των μακθτϊν που
πζτυχαν επίδοςθ μεγαλφτερθ του δζκα (10) ςτο ΓΠΣ. Ψο «δζκα» ςυχνά αναφζρεται
ςαν «βάςθ» τθσ βακμολογίασ και είναι ςθμαντικό ψυχολογικό όριο. Χτον επόμενο
πίνακα και ςτο ςχιμα 2.5.2. φαίνονται τα ποςοςτά αυτά και οι διαφορζσ μεταξφ
γραπτά και προφορικά εξεταηόμενων ςτο ΓΠΣ. Χτισ Διευκφνςεισ με υψθλό ποςοςτό
προφορικά εξεταηόμενων, παρατθροφμε τισ μικρότερεσ διαφορζσ ςτα ποςοςτά
μεταξφ γραπτϊν και προφορικϊν (10,78% το 2015 και 11,29% το 2016). Χτισ
Διευκφνςεισ με μζτρια και χαμθλά ποςοςτά, αυτζσ οι διαφορζσ ιταν μεγαλφτερεσ.
Αυτό δείχνει ότι ςτισ Διευκφνςεισ με υψθλό ποςοςτό προφορικά εξεταηόμενων
ζχουμε βελτίωςθ των επιδόςεων τουσ ςτισ υψθλζσ (>10) βακμολογίεσ, ενϊ ςτισ
Διευκφνςεισ με χαμθλά ποςοςτά προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν, ζχουμε
μειωμζνεσ βακμολογικζσ επιδόςεισ, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τθν ερευνθτικι
υπόκεςθ.
2015
Υοςοςτό γραπτά
εξεταηόμενων με ΓΠΣ
>10
Υοςοςτό προφορικά
εξεταηόμενων με ΓΠΣ
>10
Διαφορά ποςοςτϊν
(Γραπτά-Υροφορικά)
2016

Υοςοςτό γραπτά
εξεταηόμενων με ΓΠΣ
>10
Υοςοςτό προφορικά
εξεταηόμενων με ΓΠΣ
>10
Διαφορά ποςοςτϊν

ΔΔΕ με υψθλό
ΔΔΕ με μζτριο και
ποςοςτό >5% χαμθλό ποςοςτό <5%

ΔΔΕ με χαμθλό
ποςοςτό <3,5%

68,05

63,82

62,96

57,27

49,30

50,66

10,78

14,52

12,3

ΔΔΕ με υψθλό
ποςοςτό
>5,5%

ΔΔΕ με μζτριο και
χαμθλό ποςοςτό
<5,5%

ΔΔΕ με χαμθλό
ποςοςτό <4%

69,80

64,93

64,62

58,51

52,28

52,43

11,29

12,65

12,19
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(Γραπτά-Υροφορικά)
16
14

ΔΔΕ με υψθλό
ποςοςτό

12
10

ΔΔΕ με μζτριο
και χαμθλό
ποςοςτό

8
6
4

ΔΔΕ με χαμθλό
ποςοςτό

2
0
2015

2016

Σχιμα 2.5.2. Διαφορζσ ςτα ποςοςτά των μακθτϊν με ΓΜΟ>10 (% μακθτζσ γραπτά- %
μακθτζσ προφορικά).
Θ βελτίωςθ των επιδόςεων ςτο ΓΠΣ των προφορικά εξεταηόμενων ςτισ ΔΔΕ με
υψθλό ποςοςτό προφορικά εξεταηόμενων, φαίνεται να είναι πιο ζντονθ το 2015 ςε
ςχζςθ με το 2016. Τμωσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, ςτο ΓΠΣ ςυμμετζχουν όλα τα
μακιματα με αποτζλεςμα κάποιεσ πικανζσ ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε επιμζρουσ
μακιματα να μθν αναδεικνφονται. Θ μελζτθ μζςω κλιμάκωςθσ βακμολογίασ
επεκτάκθκε ςε όλα τα μακιματα ϊςτε να εντοπιςτοφν αυτά που ενιςχφουν τα
παραπάνω αποτελζςματα και ςυντελοφν ςτθν αφξθςθ των επιδόςεων των προφορικά
εξεταηόμενων ςτισ υψθλοφ ποςοςτοφ Διευκφνςεισ μζςω «εμπλουτιςμοφ». Επίςθσ
εντοπίηονται τα μακιματα ςτα οποία δεν παρουςιάηεται αντίςτοιχθ βελτίωςθ
επιδόςεων.
2.5.2. Ξελζτθ επιμζρουσ μακθμάτων μζςω κλιμακϊςεων βακμολογίασ.
Ζγινε κλιμάκωςθ βακμολογίασ όλων των μακθμάτων το 2015 και το 2016 ςτθν
επικράτεια και ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ Διευκφνςεων, θ οποία ζδειξε ότι τα μακιματα
μεταξφ τουσ ζχουν ςθμαντικζσ διαφορζσ ωσ προσ το βακμό ςυμφωνίασ με το
ερευνθτικό μασ ερϊτθμα.
Ψα μακιματα ςτα οποία οι μακθτζσ ςε μεγάλο ποςοςτό αρίςτευςαν (προφανϊσ
λόγω «εφκολων» κεμάτων) είχαν πολφ καλι ςυμφωνία με τθν ερευνθτικι υπόκεςθ ςε
ςχζςθ με άλλα μακιματα. Ψα αντιπροςωπευτικότερα μακιματα αυτισ τθσ
κατθγορίασ είναι: για το 2015 τα μακιματα ΑΣΔΕ, Χθμεία, Οατινικά και για το 2016 τα
μακιματα ΑΣΚ, Χθμεία, Φυςικι, Οατινικά. Χτα μακιματα αυτά, θ διαφορά μεταξφ
γραπτϊν και προφορικϊν βρζκθκε πολφ μικρότερθ ςτισ Διευκφνςεισ με υψθλό
ποςοςτό και ςθμαντικά μεγαλφτερθ ςτισ Διευκφνςεισ με μζτριο και χαμθλό ποςοςτό
προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν. Ζνα άλλο κοινό χαρακτθριςτικό των μακθμάτων
αυτϊν, ωσ ςυνζπεια του επιπζδου των κεμάτων είναι ότι οι επιδόςεισ των γραπτά
εξεταηόμενων είναι ςχεδόν ίδιεσ (διαφζρουν ελάχιςτα) και ςτισ τρεισ κατθγορίεσ
Διευκφνςεων. Διαφζρουν όμωσ ςθμαντικά, οι επιδόςεισ των προφορικά
εξεταηόμενων ανά κατθγορία Διεφκυνςθσ, ενιςχφοντασ τθν άποψθ ότι ςτισ υψθλοφ
ποςοςτοφ Διευκφνςεισ οι προφορικά εξεταηόμενοι ζχουν εμπλουτιςτεί με μακθτζσ
από το γενικό ςφνολο, που βελτιϊνουν ςυνολικά τισ επιδόςεισ τουσ (ςχιμα 2.5.3).
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Σχιμα 2.5.3. Κλιμακϊςεισ βακμολογίασ ςτο μάκθμα ΑΟΔΕ 2015. Α:γραπτά, ςτισ ΔΔΕ
με >5% (μπλε γραμμι) και ςτισ ΔΔΕ με <5% (πράςινθ γραμμι). Β: προφορικά, ςτισ ΔΔΕ
με >5%, (μπλε γραμμι) και ςτισ ΔΔΕ με <5% (πράςινθ γραμμι).
Ξακιματα με τισ
ςυνολικζσ διαφορζσ
μεταξφ γραπτϊν και
προφορικϊν ςτισ
βακμολογίεσ >14
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2015
2015
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ΦΩΧΛΞΘ
2016

ΔΔΕ με μζτριο και χαμθλό
ποςοςτό
ΔΔΕ με χαμθλό ποςοςτό

Σχιμα 2.5.4 Λςτογράμματα από επιμζρουσ μακιματα με ςυνολικζσ διαφορζσ ςτα
ποςοςτά μεταξφ γραπτϊν και προφορικϊν για τισ μεγαλφτερεσ από 14 βακμολογίεσ.
Από τθν αντίςτοιχθ μελζτθ των μακθμάτων του παραπάνω ιςτογράμματοσ
(ςχιμα 2.5.4), φαίνεται ότι ςτισ βακμολογίεσ πάνω από 14 ζχουμε ςαφϊσ μεγάλθ
βελτίωςθ των προφορικϊν επιδόςεων ςτισ ΔΔΕ με μεγάλα ποςοςτά προφορικά
εξεταηόμενων μακθτϊν.
Ενδεικτικά, όπωσ φαίνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ, θ ςτατιςτικι ανάλυςθ που
ζγινε για το μάκθμα ΑΣΔΕ του 2015, με τθ μζκοδο του T-Test για ανεξάρτθτα
δείγματα και αξιοποίθςθ του λογιςμικοφ SPSS, ζδειξε ότι θ μζςθ τιμι τθσ
βακμολογίασ των μακθτϊν που εξετάςτθκαν ςτισ ΔΔΕ με υψθλό ποςοςτό προφορικά
εξεταηόμενων (>5%), ιταν αυξθμζνθ κατά 1,05 μονάδεσ, διαφορά ςτατιςτικά
ςθμαντικι με p-value < 0.01.
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Επίςθσ υπάρχουν μακιματα όπου οι διαφορζσ μεταξφ γραπτϊν και προφορικϊν
είναι μικρζσ. Ψζτοια μακιματα είναι θ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα, οι ΑΣΚ του 2015 και τα
περιςςότερα μακιματα Γενικισ Υαιδείασ. Ειδικά ςτα μακιματα Γενικισ Υαιδείασ δεν
παρατθροφνται ςυςτθματικζσ διαφορζσ μεταξφ των κατθγοριϊν των Διευκφνςεων και
δεν αξιολογοφνται τα αποτελζςματα. Τπωσ παρατθριςαμε ςε προθγοφμενθ
παράγραφο, ςε κάποια μακιματα Γενικισ Υαιδείασ (πχ Λςτορία) ζχουμε αντιςτροφι
του κανόνα με καλφτερεσ επιδόςεισ των προφορικϊν ζναντι των γραπτϊν.
Ψζλοσ υπάρχουν μακιματα όπου δεν αυξάνονται οι βακμολογικζσ επιδόςεισ
των προφορικά εξεταηόμενων και δεν φαίνεται να υπάρχει φαινόμενο εμπλουτιςμοφ.
Ψα μακιματα αυτά ζχουν ωσ κοινό χαρακτθριςτικό τθν πολφ χαμθλι βακμολογία ςτο
μεγαλφτερο ποςοςτό των μακθτϊν (κυρίωσ κάτω από τθ βάςθ). Ψο γεγονόσ αυτό
προφανϊσ ςθμαίνει ότι τα κζματα ιταν αυξθμζνθσ δυςκολίασ. Ψζτοια μακιματα είναι
τα Πακθματικά (και τισ δφο χρονιζσ), τα Αρχαία το 2016, θ Φυςικι το 2015 κλπ. Από
τθ μελζτθ των αποτελεςμάτων ςτισ τρεισ κατθγορίεσ των Διευκφνςεων φαίνεται
ςαφϊσ ότι δεν ζχουμε βελτίωςθ των προφορικϊν επιδόςεων ςτισ Διευκφνςεισ με
υψθλό ποςοςτό προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν. Αντίκετα μπορεί να πει κανείσ
ότι ζχουμε μείωςθ των επιδόςεων τουσ, μια μείωςθ με διακυμάνςεισ που ίςωσ
οφείλονται και ςτισ ιδιαιτερότθτεσ και ςτισ δυςκολίεσ ςτθν προφορικι εξζταςθ του
κάκε μακιματοσ.

3. Διεκνείσ πρακτικζσ - Ερμθνεία αποτελεςμάτων – Υυμπεράςματα
Ψο κζμα των Ειδικϊν Εξετάςεων είναι πολφπλοκο και δφςκολο, αφοφ ςφμφωνα
με τθ βιβλιογραφία, διεκνϊσ υπάρχουν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ςτθν αξιολόγθςθ
των μακθτϊν με Ειδικζσ Πακθςιακζσ Δυςκολίεσ (ΕΠΔ). Σ τρόποσ αξιολόγθςθσ των
μακθτϊν αυτϊν μπορεί να διαφζρει ανάλογα με τθ χϊρα και τθν εκπαιδευτικι
πολιτικι. Χε πολλζσ ευρωπαϊκζσ και μθ χϊρεσ, θ γενικότερθ προςζγγιςθ των μακθτϊν
αυτϊν είναι διαφοροποιθμζνθ και ςυχνά εξατομικευμζνθ, ςε κάποιεσ από αυτζσ θ
αξιολόγθςθ γίνεται ςε διαφορετικά κζματα ςε ςχζςθ με τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ,
ενϊ ςε κάποιεσ άλλεσ γραπτά, αλλά με επιπλζον βοικεια.
Ενδεικτικά, ςτο εξεταςτικό ςφςτθμα τθσ Ξφπρου, ςφμφωνα με τθν υπθρεςία
εξετάςεων (ΩΥΥ, 2018), Ειδικι Επιτροπι αποφαςίηει ποιεσ διευκολφνςεισ κα
παραχωρθκοφν κατά τθ διάρκεια των Υαγκφπριων Εξετάςεων, για κάκε υποψιφιο
ξεχωριςτά. Θ παροχι των διευκολφνςεων ςτοχεφει ςτθ διαςφάλιςθ των
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κεςμοκετθμζνων δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, ωσ αντιςτάκμιςμα τθσ
αναπθρίασ ι του ειδικοφ προβλιματοσ που αντιμετωπίηουν, πρζπει να είναι ςτα
πλαίςια του αδιάβλθτου των Υαγκφπριων Εξετάςεων και τζλοσ να μθ δίνει
προβάδιςμα ςε οποιοδιποτε άτομο ι ομάδα ατόμων. Χφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ
του ιςχφοντα νόμου (ΩΥΥ, 2001) Υερί Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ Υαιδιϊν με Ειδικζσ
Ανάγκεσ (ςελ 1900-1901), προβλζπονται διαφοροποιιςεισ οπτικισ παρουςίαςθσ,
μεταγλϊττιςθ, οκόνεσ αφισ, χριςθ θχογραφθμζνων ερωτιςεων ςε ειδικζσ
περιπτϊςεισ, χριςθ μθχανικϊν μζςων ςτουσ μακθτζσ που αδυνατοφν να γράψουν και
χριςθ «μεταγραφζα» μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι απαντιςεισ δεν μποροφν να
δοκοφν διαφορετικά (ΩΥΥ, 2001) (ςελ 1901). Χε τζτοια περίπτωςθ θ καταγραφι των
απαντιςεων γίνεται επί λζξει ςτθν παρουςία παρατθρθτι, ενϊ «μεταγραφζασ» και
παρατθρθτισ ορίηονται από το Ωπουργείο. Υροβλζπεται επίςθσ μικρι αφξθςθ του
διακζςιμου χρόνου εξζταςθσ, ενϊ δεν προβλζπονται προφορικζσ εξετάςεισ.
Χτθν Αγγλία, ςτο ανακεωρθμζνο εξεταςτικό ςφςτθμα GCSE, το οποίο
ςχεδιάςτθκε το 2010 και ιςχφει από το 2016, γίνονται ιδιαίτερεσ ρυκμίςεισ για να
δϊςουν ςε όλουσ τουσ μακθτζσ μια δίκαιθ ευκαιρία να ζχουν πρόςβαςθ και να
ςυμμετάςχουν ςε εξετάςεισ (Elliott, 2015). Τταν μακθτισ ζχει ςωματικι αναπθρία,
καταγράφει τισ απαντιςεισ του με εναλλακτικοφσ τρόπουσ, για παράδειγμα, με
υπαγόρευςθ ι με τροποποιθμζνο πλθκτρολόγιο. Τταν ο μακθτισ είναι τυφλόσ,
μπορεί ζνα άτομο ι ζνα ειδικό μθχάνθμα να διαβάηει τισ ερωτιςεισ και τισ
απαντιςεισ του υποψθφίου. Σ εξεταηόμενοσ δεν παίρνει επιπλζον βοικεια και δεν
ζχει πλεονζκτθμα ζναντι άλλων υποψθφίων. Ξακϊσ για μακθςιακζσ δυςκολίεσ όπωσ
θ δυςλεξία, δεν υπάρχουν ειδικζσ διευκολφνςεισ, πολλοί ηθτοφν προςαρμογι των
εξετάςεων για τουσ δυςλεκτικοφσ μακθτζσ και υποςτθρίηουν πωσ χρειάηονται
εξατομικευμζνοι τρόποι εξετάςεων για ςυγκεκριμζνεσ γνωςτικζσ αδυναμίεσ, κακϊσ το
να βοθκιςει κανείσ ζνα άτομο, αλλά όχι άλλο, δθμιουργεί ςοβαρά ερωτιματα
ςχετικά με τθν ιςότθτα και τθ δικαιοςφνθ.
Οιγότερεσ διευκολφνςεισ ιςχφουν ςτο εξεταςτικό ςφςτθμα τθσ Αυςτραλίασ, ενϊ
υπάρχει πίεςθ από οργανϊςεισ και υπθρεςίεσ (Melbourne Child Psychology, 2017),
κυρίωσ για ειδικζσ ςυνκικεσ εξζταςθσ μακθτϊν με δυςλεξία που ηθτοφν επιπλζον
χρόνο, χριςθ φορθτϊν μθχανθμάτων ορκογραφίασ, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν,
γραφισ ι ακόμα και προφορικζσ εξετάςεισ.
Σι προφορικζσ εξετάςεισ ςτθν Ελλάδα, πζρα από αυτζσ που γίνονται ςε
ενδοςχολικό επίπεδο, εφαρμόηονται τα τελευταία 20 χρόνια και ςτισ Υανελλαδικζσ
Εξετάςεισ. Δίνονται ωσ δυνατότθτα ςε μακθτζσ με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ (δυςλεξία κ.λπ.) που αναφζρονται ςτο Ρ.3699/2008 (ΦΕΞ 199Αϋ) και οι
εξετάςεισ γίνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ με αρικμ. Φ.253/155439/Β6(ΦΕΞ
2544 Βϋ/30-12-2009) Ωπουργικισ Απόφαςθσ, προκειμζνου οι μακθτζσ αυτοί να
αποδϊςουν ςφμφωνα με αυτά που γνωρίηουν χωρίσ να επθρεαςτεί αρνθτικά θ
επίδοςθ τουσ, από αυτι τθ φυςικι τουσ αδυναμία. Χε πρόςφατα δθμοςιεφματα
(Βιμα, 2018) για ςχετικι απόφαςθ του Χ.τ.Ε. αναφζρεται «... οι ςυνταγματικζσ αρχζσ
τθσ ιςότθτασ και τθσ αξιοκρατίασ επιβάλλουν να είναι, κατ’ αρχιν, όμοια και κοινι θ
διαδικαςία των εξετάςεων για ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ για όλουσ
όςουσ λαμβάνουν μζροσ ςτισ εξετάςεισ αυτζσ, οι οποίοι αποτελοφν ενιαία, κατ’
αρχιν, κατθγορία υποψθφίων προσ κατάλθψθ ςυγκεκριμζνων κζςεων» και «..ο
επιβαλλόμενοσ προφορικόσ τρόποσ εξζταςθσ των υποψθφίων με μακθςιακζσ
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δυςκολίεσ, οι οποίεσ διαπιςτϊνονται κατόπιν ςχετικισ διαγνϊςεωσ από τα αρμόδια
προσ τοφτο όργανα, ςυνιςτά τρόπο εξζταςθσ προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ τθσ
οικείασ κατθγορίασ υποψθφίων, ϊςτε να κακίςταται αντικειμενικϊσ δυνατι θ
επίδοςι τουσ ςτισ εξετάςεισ με ίςουσ όρουσ προσ τουσ λοιποφσ υποψθφίουσ ...»
Εκτιμάται ότι θ ενθμζρωςθ των γονζων για τισ ΕΠΔ, θ κατάρριψθ κάποιων
ςτερεοτφπων τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και ίςωσ, θ εδραίωςθ τθσ πεποίκθςθσ ότι οι
προφορικζσ εξετάςεισ βοθκοφν τουσ μακθτζσ να αποκομίςουν καλφτερθ βακμολογία,
οδιγθςε τα τελευταία χρόνια ςε μια ςυνεχι αφξθςθ του αρικμοφ των μακθτϊν που
κάκε χρόνο εξετάηονται προφορικά. Ψα ςτοιχεία που παρουςιάςτθκαν ςτθν παροφςα
εργαςία, αφοροφν το μεγαλφτερο μζροσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, τουσ μακθτζσ
δθλαδι των ΓΕΟ που προςιλκαν ςτισ Υανελλαδικζσ εξετάςεισ το 2015 και 2016, των
οποίων το ποςοςτό είναι κοντά ςτο διεκνι μζςο όρο (3-9%) όπωσ προκφπτει από τθ
διεκνι βιβλιογραφία (Ξωτςόπουλοσ, 2005  Tarnopol & Tarnopol, 1981  Tarnopol &
Tarnopol, 1981  Demonet & Habib, 2001). Από ςτοιχεία που ζχουμε (τα οποία δεν
παρουςιάηονται ςτθν παροφςα εργαςία) προκφπτει ότι τα ποςοςτά των μακθτϊν των
ΕΥΑΟ που προςζρχονται ςτισ Ειδικζσ προφορικζσ Υανελλαδικζσ Εξετάςεισ είναι
αρκετά μεγαλφτερα από τα αντίςτοιχα των ΓΕΟ. Αν ςυνυπολογίςουμε και τουσ
μακθτζσ που εγκαταλείπουν το ςχολείο νωρίτερα, εκτιμάται ότι το τελικό
Υανελλαδικό ποςοςτό των μακθτϊν με ΕΠΔ είναι πιο κοντά ςτο πάνω όριο των
ποςοςτϊν που αναφζρονται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία (3-9%).
Θ μεγάλθ ανιςοκατανομι των προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν ςτισ ΔΔΕ τθσ
χϊρασ ζχει δθμιουργιςει εξεταςτικά κζντρα διαφορετικϊν ταχυτιτων, όςον αφορά τθ
δυςκολία διεξαγωγισ των εξετάςεων. Ξακϊσ δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι οι
διαφορζσ των ποςοςτϊν των προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν, από Διεφκυνςθ ςε
Διεφκυνςθ, οφείλονται ςε γενετικοφσ λόγουσ (δεν υπάρχει ςτθ βιβλιογραφία εργαςία
που να υποςτθρίηει κάτι τζτοιο), εκτιμάται ότι θ ανιςοκατανομι οφείλεται κυρίωσ
ςτθν ενθμζρωςθ από τουσ ειδικοφσ και ςτθν κουλτοφρα που ζχει διαμορφωκεί από
τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςε κάκε περιοχι. Κεωροφμε ότι μια από τισ προκλιςεισ που
ζχουμε να αντιμετωπίςουμε ωσ κοινωνία που ςζβεται τουσ πολίτεσ και το πολιτιςμό
τθσ είναι θ προςπάκεια άμβλυνςθσ αυτϊν των διαφορϊν, ϊςτε όλοι να ζχουν ίςεσ
ευκαιρίεσ, αφοφ όπωσ φαίνεται από τα αποτελζςματα και εξθγείται ςτθ ςυνζχεια, θ
ανιςοκατανομι αυτι είναι μια από τισ αιτίεσ διαφορϊν ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν
με τθ ςυγκεκριμζνου τφπου προφορικι εξζταςθ.
Ψα ευριματα ςυμφωνοφν με τισ αναφορζσ ςτθ βιβλιογραφία (Φότςικα et al.,
2007  Maugham, 1995  Taylor & Walter, 2003  Taylor & Walter, 2003) ότι οι
επιδόςεισ των μακθτϊν που εξετάηονται προφορικά, οι οποίοι ςε πολφ μεγάλο
ποςοςτό είναι κυρίωσ μακθτζσ με ΕΠΔ, είναι αρκετά χαμθλότερεσ από τισ επιδόςεισ
των υπόλοιπων μακθτϊν που εξετάηονται γραπτά. Ψο ερϊτθμα αν θ προφορικι
εξζταςθ ευνοεί τουσ μακθτζσ ςε ςχζςθ με τθ γραπτι, δεν μπορεί να απαντθκεί
άμεςα, αφοφ δεν ζχουμε αντίςτοιχεσ γραπτζσ βακμολογίεσ τουσ για ςφγκριςθ. Θ
διαχρονικι μείωςθ των διαφορϊν ςτισ επιδόςεισ γραπτϊν-προφορικϊν ςε
ςυνδυαςμό με τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ του αρικμοφ των προφορικά εξεταηόμενων
είναι μια ζμμεςθ απόδειξθ ότι θ προφορικι εξζταςθ βοθκάει τουσ μακθτζσ με ΕΠΔ
να αποδϊςουν ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ τουσ (γι αυτό άλλωςτε ειςιχκθ).
Πποροφμε ζτςι να εξθγιςουμε τθ μείωςθ τθσ διαφοράσ γραπτϊν-προφορικϊν ςτισ
Διευκφνςεισ με υψθλά ποςοςτά προφορικισ εξζταςθσ, με τθν παραδοχι ότι το
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ςφνολο των μακθτϊν που εξετάηονται προφορικά εμπλουτίηεται με μακθτζσ από το
γενικό ςφνολο οι οποίοι ζχουν καλφτερεσ επιδόςεισ. Δεν αμφιςβθτοφμε ότι οι
μακθτζσ αυτοί ζχουν δικαίωμα προφορικισ εξζταςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα από
τθ νομοκεςία. Επιςθμαίνουμε όμωσ το γεγονόσ του εμπλουτιςμοφ και με αυτό
εξθγοφμε τισ διαφορζσ ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν, ανάμεςα ςτισ Διευκφνςεισ με
υψθλό και χαμθλό ποςοςτό προφορικά εξεταηόμενων.
Χτα μακιματα Γενικισ Υαιδείασ οι προφορικά εξεταηόμενοι ζχουν γενικά καλζσ
βακμολογίεσ, ςυγκρίςιμεσ με αυτζσ των γραπτϊν. Θ Λςτορία Γενικισ Υαιδείασ
ξεχωρίηει από τα άλλα μακιματα αφοφ οι επιδόςεισ ςτισ προφορικζσ εξετάςεισ είναι
ςθμαντικά καλφτερεσ από τισ αντίςτοιχεσ ςτισ γραπτζσ και τα δφο ςχολικά ζτθ. Ψο
γεγονόσ αυτό μπορεί να ερμθνευκεί με τθ παραδοχι ότι οι μακθτζσ με ΕΠΔ ρίχνουν
το βάροσ τουσ ςτα μακιματα Γενικισ Υαιδείασ επειδι κεωροφνται πιο εφκολα και
είναι πικανότερο να ζχουν ςε αυτά καλφτερο αποτζλεςμα. Επίςθσ κεωροφμε πικανό
ςτα μακιματα αυτά να υπάρχει μεγαλφτερθ χαλαρότθτα από τουσ εξεταςτζσ ςτθ
προφορικι εξζταςθ ςε ςχζςθ με τα μακιματα κατευκφνςεων και προςανατολιςμοφ.
Επίςθσ εντοπίςτθκαν επτά (7) Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, όπου οι ςυνολικζσ
επιδόςεισ των προφορικά εξεταηόμενων, ςε επίπεδο ΓΠΣ, ιταν καλφτερεσ από αυτζσ
των γραπτά εξεταηόμενων μακθτϊν ςτισ εξετάςεισ του 2016. Τπωσ αναφζρκθκε οι
Διευκφνςεισ αυτζσ ζχουν λίγουσ προφορικά εξεταηόμενουσ μακθτζσ (οι 6 από τισ 7
ΔΔΕ ζχουν λιγότερουσ από 10) και γενικά χαμθλό ποςοςτό προφορικά εξεταηόμενων
(<2,5%). Επειδι ο αρικμόσ των μακθτϊν που εξετάηονται προφορικά είναι μικρόσ, το
αποτζλεςμα μπορεί να μθν ζχει ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα αφοφ ςτισ 5 από αυτζσ δεν
παρατθρείται αντίςτοιχο φαινόμενο το 2015. Υιςτεφουμε όμωσ ότι ενδζχεται να
υπάρχει κάποια χαλαρότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν ςτισ Διευκφνςεισ με
λίγουσ προφορικά εξεταηόμενουσ.
Χφμφωνα με τθν ερευνθτικι υπόκεςθ, ςτισ Διευκφνςεισ με χαμθλό ποςοςτό
προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν, κα ζπρεπε να ζχουμε τισ μεγαλφτερεσ διαφορζσ
μεταξφ γραπτά και προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν. Τπωσ ιδθ αναφζραμε, αυτό
δεν ςυμβαίνει, γεγονόσ που μασ δείχνει ότι ίςωσ υπάρχει μια επιπλζον ελαςτικότθτα
ςτθ βακμολόγθςθ ςτισ Διευκφνςεισ αυτζσ, πικανϊσ λόγω ιδιαίτερων ςυνκθκϊν ςτθ
διαδικαςία τθσ προφορικισ εξζταςθσ. Πελετϊντασ τισ ελάχιςτεσ βακμολογίεσ που
ςθμειϊκθκαν ς’ αυτζσ τισ Διευκφνςεισ, παρατθριςαμε ότι ςπανίηουν οι πολφ χαμθλοί
προφορικοί βακμοί (<5) ςε επίπεδο ΓΠΣ ςε αντίκεςθ με τουσ αντίςτοιχουσ γραπτοφσ
βακμοφσ οι οποίοι εκτείνονται ςε όλθ τθν εικοςάβακμθ κλίμακα. Ζνα επιπλζον
ςτοιχείο που ενιςχφει τθν άποψθ ότι κατά τθ προφορικι εξζταςθ υπάρχει το ςτοιχείο
τθσ προςωπικισ επαφισ που δεν μπορεί να παραβλεφκεί, είναι ότι από τθ μελζτθ των
κλιμακϊςεων του ΓΠΣ ςτθν επικράτεια (ςχιμα 2.2.1) φαίνεται ότι γενικά υπάρχει μια
ςθμαντικι μείωςθ του ποςοςτοφ των μακθτϊν που παίρνουν βακμό εννζα (9) ςτισ
προφορικζσ εξετάςεισ. Αυτό ίςωσ ςθμαίνει ότι προτιμάται ςυχνότερα το 10 ζναντι του
9 αφοφ το 10 είναι θ βάςθ τθσ βακμολογίασ και ζνα ςθμαντικό ψυχολογικό όριο. Ψο
φαινόμενο αυτό δεν ςυμβαίνει ςτισ γραπτζσ εξετάςεισ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει
προςωπικι επαφι.
Θ ερμθνεία των αποτελεςμάτων των κλιμακϊςεων του ΓΠΣ και των επιμζρουσ
μακθμάτων, είχε μια επιπλζον δυςκολία που οφειλόταν ςτο γεγονόσ ότι οι γραπτζσ
επιδόςεισ δεν ιταν ίδιεσ ςτισ τρεισ κατθγορίεσ ΔΔΕ. Γενικά είχαμε καλφτερεσ γραπτζσ
επιδόςεισ ςτισ ΔΔΕ με υψθλά ποςοςτά (>5% για το 2015 και >5,5% για το 2016,) που
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αντιςτοιχοφν κυρίωσ ςε αςτικζσ περιοχζσ. Δεν υπιρχε δθλαδι ζνα ςτακερό ςθμείο
αναφοράσ για τθν ςφγκριςθ των προφορικϊν βακμϊν ανάμεςα ςτισ τρεισ κατθγορίεσ
ΔΔΕ. Τμωσ ςτα μακιματα με «εφκολα» κζματα οι διαφορζσ των γραπτϊν ςτισ τρεισ
κατθγορίεσ ΔΔΕ ιταν αμελθτζεσ και οι κλιμακϊςεισ βακμολογίασ ιταν ςχεδόν ίδιεσ
(ςχιμα 2.5.3 Α). Σι διαφορζσ ςτα προφορικά ανάμεςα ςτισ κατθγορίεσ ΔΔΕ ιταν
ςθμαντικζσ με εμφανι τθν αφξθςθ των προφορικϊν βακμολογικϊν επιδόςεων ςτισ
ΔΔΕ με υψθλό ποςοςτό προφορικά εξεταηόμενων λόγω «εμπλουτιςμοφ» (ςχιμα 2.5.3
Β).
Χτθ Ρεοελλθνικι Γλϊςςα, παρά το γεγονόσ ότι ζχουμε μικρζσ διαφορζσ μεταξφ
γραπτϊν και προφορικϊν (ςχιμα 2.4.1) εμφανίηεται το φαινόμενο του εμπλουτιςμοφ
με βελτίωςθ των προφορικϊν επιδόςεων ςτισ ΔΔΕ με υψθλό ποςοςτό προφορικά
εξεταηόμενων και τα δφο ςχολικά ζτθ που μελετϊνται. Αντίκετα, ςε μακιματα
προςανατολιςμοφ, με «δφςκολα» κζματα και γενικά χαμθλζσ βακμολογικζσ επιδόςεισ
όλων των μακθτϊν, κα ιταν παρακινδυνευμζνο να βγάλουμε ςυμπεράςματα για τθ
ςυμβολι ι μθ τθσ προφορικισ εξζταςθσ ςτθ βελτίωςθ των επιδόςεων των μακθτϊν
με ΕΠΔ. Ωσ παράδειγμα, ςτα Αρχαία του 2016 οι προφορικά εξεταηόμενοι είχαν πολφ
χαμθλζσ επιδόςεισ γεγονόσ που δθμιοφργθςε απόκλιςθ από τον κανόνα ςε όλθ τθν
ομάδα των κεωρθτικϊν μακθμάτων (ςχιμα 2.4.1).

4. Υυηιτθςθ – Σροτάςεισ
Θ αρχικι υπόκεςθ, ότι όςο μεγαλφτεροσ είναι ο εμπλουτιςμόσ των προφορικά
εξεταηόμενων μακθτϊν από το γενικό ςφνολο των μακθτϊν, τόςο οι επιδόςεισ τουσ
πλθςιάηουν αυτζσ των γραπτϊν, επιβεβαιϊνεται ςε μεγάλο βακμό από τα
αποτελζςματα τθσ μελζτθσ. Ψα προθγοφμενα χρόνια που ο αρικμόσ των προφορικά
εξεταηόμενων ιταν αρκετά μικρόσ, οι διαφοροποιιςεισ από Διεφκυνςθ ςε Διεφκυνςθ
μπορεί να μθν επθρζαηαν ιδιαίτερα το τελικό αποτζλεςμα ειςαγωγισ ςτο
Υανεπιςτιμιο. Χιμερα όμωσ που οι αρικμοί των προφορικά εξεταηόμενων μακθτϊν
είναι ιδιαίτερα αυξθμζνοι και ςυνοδεφονται από μεγάλθ ανομοιογζνεια ςτα ποςοςτά
τουσ ανάμεςα ςτισ Διευκφνςεισ τθσ χϊρασ, θ επίδραςθ ςτο τελικό αποτζλεςμα
ειςαγωγισ ςτο Υανεπιςτιμιο μπορεί να είναι ςθμαντικι.
Υιςτεφουμε ότι οι αλλαγζσ που δρομολογοφνται και ζχουν ιδθ αρχίςει να
γίνονται αυτό τον καιρό ςτθν εκπαίδευςθ, πρζπει να ςθματοδοτιςουν επίςθσ τθν
ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ για τθν επικαιροποίθςθ του πλαιςίου τθσ ειδικισ προφορικισ
εξζταςθσ ςτισ Υανελλαδικζσ Εξετάςεισ, ϊςτε να λυκεί ςφντομα το φλζγον αυτό
ηιτθμα. Πε τθ μελζτθ των βακμολογικϊν ςτοιχείων, επικυμοφμε να ςυμβάλλουμε ς’
αυτι τθ ςυηιτθςθ δίνοντασ ςτοιχεία, ςυμπεράςματα και επιχειριματα τα οποία κα
μποροφςαν να αξιοποιθκοφν προσ τθ κατεφκυνςθ του εκςυγχρονιςμοφ ι τθσ
αντικατάςταςθσ του από άλλο ςφςτθμα. Επίςθσ κεωροφμε υποχρζωςθ μασ,
αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία ετϊν ςτισ Υανελλαδικζσ Εξετάςεισ και ςτο Βακμολογικό
Ξζντρο Θρακλείου, να κάνουμε προτάςεισ για τθ μετεξζλιξθ του ςυςτιματοσ των
Ειδικϊν Υανελλαδικϊν Εξετάςεων υπθρετϊντασ ςυγχρόνωσ τθν αξιοπιςτία τθν
αξιοκρατία τισ ίςεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ και τον πολιτιςμό μασ. Σι προτάςεισ αυτζσ
πρζπει επίςθσ να δίνουν απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που ζχουν ιδθ τεκεί και ςτα
πρακτικά προβλιματα που αυξάνονται και παρατθροφνται κάκε χρόνο ςτα Ειδικά
Εξεταςτικά κζντρα.

299

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

Ψα προβλιματα αυτά εν ςυντομία είναι: 1) Θ ζλλειψθ εκπαιδευτικϊν
(εξειδικευμζνων και μθ) για τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν εξζταςθσ. Σι διακζςιμοι
εξεταςτζσ κάποιεσ φορζσ είναι λιγότεροι από τουσ απαιτοφμενουσ τρεισ ανά μακθτι
και αρκετοί δεν ζχουν ιδιαίτερθ επιμόρφωςθ. 2) Χτα Ειδικά Εξεταςτικά Ξζντρα, θ
επίλυςθ των κεμάτων, οι οδθγίεσ τθσ ΞΕΕ, θ ςυηιτθςθ για τθν επιμζρουσ
μοριοδότθςθ, προκειμζνου οι επιτροπζσ να ξεκινιςουν τθν εξεταςτικι διαδικαςία,
πρζπει να ζχουν διευκετθκεί και ολοκλθρωκεί μζςα ςε δφο ϊρεσ, ανελαςτικό χρονικό
διάςτθμα κατά το οποίο οι μακθτζσ προετοιμάηουν τισ απαντιςεισ τουσ. 3) Σι
βακμολογθτζσ καλοφνται να βακμολογιςουν ζχοντασ ίςωσ μια αναςφάλεια για τον
τρόπο μοριοδότθςθσ, αφοφ οι οδθγίεσ μοριοδότθςθσ οριςτικοποιοφνται δφο μζρεσ
μετά, κατά τθ πειραματικι βακμολόγθςθ. Αυτό ςε ςυνδυαςμό με τισ τεχνικζσ
δυςκολίεσ τθσ διαδικαςίασ οδθγεί ςε μια αναπόφευκτθ «ιδιότυπθ ςφγκλιςθ» για τθν
οποία αδιάψευςτοσ μάρτυρασ είναι τα μθδαμινά ποςοςτά αναβακμολογιςεων ςτισ
προφορικζσ εξετάςεισ. 4) Ζχουν καταγραφεί ςτο παρελκόν περιπτϊςεισ όπου θ εκ των
υςτζρων αλλαγι των ενδεικτικϊν απαντιςεων από τθν ΞΕΕ δεν λιφκθκαν υπόψθ
κατά τθν προφορικι εξζταςθ. 5) Σ μζςοσ χρόνοσ εξζταςθσ μακθτι κυμαίνεται ςε 2040 λεπτά. Σι τελευταίοι μακθτζσ, μετά το πζρασ του μζγιςτου τρίωρου γραπτισ
εξζταςθσ που δικαιοφνται, μπορεί να χρειαςτεί να αναμζνουν τθ ςειρά τουσ μζχρι και
επιπλζον 3-4 ϊρεσ με κλειςτά τα τετράδιά τουσ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθ
ςωματικι και ςυναιςκθματικι τουσ κατάςταςθ. 5) Δεν υπάρχει τελικό επίςθμο
ντοκουμζντο από τθν προφορικι εξζταςθ με αποτζλεςμα να μθ μπορεί να ανατρζξει
κανείσ ςτο τετράδιο του μακθτι όπωσ γίνεται ςτθ γραπτι εξζταςθ.
Δεν είναι εφκολο να αποφαςίςουμε πιο είναι το καλφτερο μοντζλο αξιολόγθςθσ
που πρζπει να υιοκετιςουμε Κεωροφμε όμωσ ότι πρζπει να μελετθκοφν και να
λθφκοφν υπόψθ δοκιμαςμζνεσ διεκνείσ πρακτικζσ πριν τθ λιψθ των τελικϊν
αποφάςεων. Αυτό που ξζρουμε και μποροφμε με ςιγουριά να ποφμε είναι ότι ςτο
άκρωσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον των Υανελλαδικϊν εξετάςεων, το υπάρχον πλαίςιο
προφορικισ εξζταςθσ ζχει ολοκλθρϊςει τον κφκλο του, αφοφ δεν μπορεί πλζον να
εξυπθρετιςει ιςότιμα το μεγάλο όγκο προφορικά εξεταηόμενων, κακϊσ υπάρχουν
ηθτιματα ανιςοκατανομισ, αξιοπιςτίασ και αυςτθρισ εφαρμογισ του.
Υαρακζτουμε πρόταςθ για τον εκςυγχρονιςμό του κεςμικοφ πλαιςίου.
Χφμφωνα με τθ πρόταςθ διατθρείται θ προφορικι εξζταςθ, τθροφνται οι γενικζσ
αρχζσ των Υανελλαδικϊν εξετάςεων και θ διαδικαςία μπορεί να προςαρμοςτεί ςε
οποιοδιποτε νζο ςφςτθμα.
Σροτείνουμε:
Ρα υπάρχει ζνα ι περιςςότερα εξεταςτικά κζντρα ανά Διεφκυνςθ.
Ψο εξεταςτικό κζντρο να μθν είναι ταυτόχρονα και βακμολογικό κζντρο.
Ρα αναλογεί ζνασ κατάλλθλα επιμορφωμζνοσ εξεταςτισ ανά εξεταηόμενο.
Ρα υπάρχει ςφςτθμα θχογράφθςθσ τθσ εξζταςθσ και ψθφιακό αρχείο ιχου με
πικανά αλλοιωμζνθ φωνι που ςυνοδεφει το τετράδιο του υποψθφίου.
Αντικείμενο βακμολόγθςθσ είναι το τετράδιο του υποψθφίου και το αρχείο
ιχου τα οποία φυλάςςονται για ζνα χρόνο όπωσ και τα τετράδια των γραπτά
εξεταηόμενων.
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Θ βακμολόγθςθ να γίνεται ςε κάποιο από τα βακμολογικά κζντρα που
λειτουργοφν ςε όλθ τθν Ελλάδα ι ςε ειδικό βακμολογικό κζντρο από βακμολογθτζσ
με κατάλλθλθ επιμόρφωςθ.
Θ βακμολόγθςθ να ξεκινάει παράλλθλα με τθ βακμολόγθςθ των γραπτά
εξεταηόμενων (2-3 μζρεσ μετά και αφοφ ζχουν προθγθκεί ςυηιτθςθ, ηυμϊςεισ,
πειραματικι βακμολόγθςθ, τελικζσ οδθγίεσ αν χρειαςτεί από τθ ΞΕΕ).
Θ βακμολόγθςθ να γίνεται τυφλά, όπωσ και ςτουσ γραπτά εξεταηόμενουσ,
δθλαδι από δφο βακμολογθτζσ και αν χρειαςτεί και αναβακμολογθτισ.
Θ βακμολόγθςθ να μθ γίνεται υπό χρονικι πίεςθ όπωσ είναι ςιμερα, ενϊ το
αρχείο ιχου κα είναι το ντοκουμζντο που διαςφαλίηει τθ διαδικαςία και μπορεί να
ζχει πρόςβαςθ ς’ αυτό αργότερα ο υποψιφιοσ.
Θ αντικειμενικότθτα τθσ διαδικαςίασ μπορεί να λειτουργιςει αναςταλτικά ςε
όςουσ μακθτζσ ι γονείσ επιηθτοφν χοριγθςθ βεβαιϊςεων από τουσ αρμόδιουσ
φορείσ, ενϊ δεν δικαιοφνται.
Θ διαδικαςία είναι πιο ςφντομθ για όλουσ, ανκρϊπινθ και πολιτιςμζνθ.
Χυμπεραςματικά, θ παροφςα ζρευνα είναι μια αρχικι μελζτθ όπου γίνεται
αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ και ςυνοδεφεται από ςχετικι πρόταςθ.
Κωροφμε ότι είναι απαραίτθτθ θ περαιτζρω επεξεργαςία των αποτελεςμάτων για τθν
εκτίμθςθ και ανάδειξθ ίςωσ και άλλων ςυςχετιςμϊν, οι οποίοι κα μποροφςαν να
οδθγιςουν ςε χριςιμα ςυμπεράςματα. Υαραδείγματα τζτοιων ςυςχετιςμϊν, είναι θ
ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων ανάμεςα ςε αςτικζσ θμιαςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ,
ανάμεςα ςε περιοχζσ που διακζτουν μονάδεσ του Ωπουργείου Ωγείασ που εκδίδουν
πιςτοποιθτικά και ςε περιοχζσ που δε διακζτουν τζτοιεσ μονάδεσ, κ.λπ. Επίςθσ είναι
ςθμαντικό να εντοπιςτοφν οι περιοχζσ ςτισ οποίεσ ςυςτθματικά (διαχρονικά) οι
επιδόςεισ των προφορικά εξεταηόμενων είναι καλφτερεσ από εκείνεσ των γραπτά
εξεταηόμενων μακθτϊν (ςε αντίκεςθ με τθ διεκνι βιβλιογραφία και τα ευριματα
μασ), αφοφ αυτό μπορεί να ςθμαίνει πιο ελαςτικι βακμολόγθςθ και άρα άνιςθ
μεταχείριςθ. Υροτείνουμε τθν επζκταςθ και ςυνζχιςθ τθσ ζρευνασ και ςτισ
Υανελλαδικζσ εξετάςεισ του 2017 ϊςτε να διαςταυρωκοφν τα αποτελζςματα και να
εκτιμθκεί με μεγαλφτερθ αςφάλεια θ ςθμαντικότθτα των ςυςχετίςεων.
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«Θ τζχνθ του γράφειν»: Σαράδειγμα Εργαςτθρίου
Δθμιουργικισ γραφισ με αφετθρία το εφθβικό μυκιςτόρθμα
«ταν το καλοκαίρι ςυναντά τον χειμϊνα».
Κανάκθ Μαίρθ

Περίλθψθ
Θ δθμιουργικι γραφι είναι ζνα μζςο ζκφραςθσ, ζνασ τρόποσ κατανόθςθσ και
ερμθνείασ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ μασ κόςμου. Για τα παιδιά, ειδικότερα,
μπορεί να γίνει κι ζνα μζςο διαςκζδαςθσ και οργάνωςθσ τθσ ςκζψθσ και του
ςυναιςκιματοσ τουσ. Το εργαςτιρι δθμιουργικισ γραφισ ζχει ςτόχο να εμπνεφςει τα
παιδιά να γράψουν ιςτορίεσ για όςα ζχουν βιϊςει ι κα ικελαν να βιϊςουν ςτο
μζλλον. Με αφετθρία ζνα εφθβικό μυκιςτόρθμα καλοφμε τα παιδιά να ξεδιπλϊςουν
τθ φανταςία τουσ, να ενεργοποιιςουν τθ δθμιουργικότθτά τουσ και μζςα από τθ
φιλαναγνωςία και τον αυτοςχεδιαςμό να αναπτφξουν ςυγγραφικζσ, κοινωνικζσ και
ςυνεργατικζσ δεξιότθτεσ.
Ζτςι, τα παιδιά ξεκινάνε να λζνε λζξεισ που φτάνουν ςυνειρμικά ςτο μυαλό τουσ όταν
βλζπουν εικόνεσ που εικονίηουν χειμϊνα και καλοκαίρι. Οριςμζνεσ λζξεισ αποκτοφν
μοναδικότθτα και μπαίνουν ςε προτάςεισ. Ακολουκεί ομαδικι ςυγγραφι ιςτορίασ,
ενϊ ςτο επόμενο βιμα βάηουμε ζναν διάλογο. Το κείμενο ηωντανεφει ακόμθ
περιςςότερο όταν ηθτάμε από τα παιδιά να ειςάγουν ςε ζνα ςθμείο του διαλόγου μια
φράςθ που χρθςιμοποιοφμε ςτθν κακθμερινι μασ γλϊςςα, θ οποία κα δϊςει
αμεςότθτα ςτο διάλογο. Τζλοσ, τα παιδιά δίνουν ζναν τίτλο ςτθν ιςτορία που ζχουν
γράψει.
Στθν τελευταία φάςθ του εργαςτθρίου ηθτάμε από τα παιδιά να δραματοποιιςουν τθν
ιςτορία τουσ. Δεν κζλουμε να μεταφζρουν ολόκλθρθ τθν ιςτορία, αλλά μόνο μία
ςκθνι αντιπροςωπευτικι. Αυτό κα γίνει με μία «παγωμζνθ εικόνα»(παντομίμα
ςτατικι), θ οποία κα βαςίηεται ςτθ γλϊςςα του ςϊματοσ και κα ςυνοψίηει τθν ιςτορία
που ζχει γράψει θ ομάδα. Ενκαρρφνουμε τα παιδιά να αποτυπϊςουν τα
ςυναιςκιματα των πρωταγωνιςτϊν τθσ ιςτορίασ με ζντονεσ εκφράςεισ προςϊπου
ακόμθ κι αν υποδφονται ζνα άψυχο αντικείμενο (πχ. μία βάρκα)
Τα παιδιά ςυγγράφουν και ςκθνοκετοφν τθν καλοκαιρινι ι χειμωνιάτικθ ιςτορία τουσ
με μοναδικό οδθγό τον αυτοςχεδιαςμό, τθ φανταςία και τθν αυτοζκφραςθ.
Νζξεισ –κλειδιά : Γραφι, Δραματοποίθςθ, Αυτοςχεδιαςμόσ

1.1 Θ ομάδα κυμάται … (Ματαιγιςμόσ ιδεϊν με οπτικά και ακουςτικά
ερεκίςματα)
Γράφουμε ςτον πίνακα τθ λζξθ «καλοκαίρι». Υαράλλθλα, προβάλλουμε ζνα
βίντεο 4’ με καλοκαιρινά τοπία από τα Ξουφονιςια. Χτθ ςυνζχεια, δείχνουμε μια
καλοκαιρινι εικόνα πχ. παραλία, κάλαςςα, ακρογιαλιά. Επειδι κζλουμε τα παιδιά να
παίξουν με τισ αιςκιςεισ τουσ καλό κα ιταν εκτόσ από τα οπτικά ερεκίςματα (βίντεο,
εικόνεσ) να δϊςουμε και ακουςτικά ερεκίςματα, όπωσ χαρακτθριςτικοφσ
καλοκαιρινοφσ ιχουσ (πχ. γλάροι, κφματα, τηιτηίκια, τριηόνια κτλ. ). Ηθτάμε από τουσ
μακθτζσ να πουν αυκόρμθτα λζξεισ που τουσ ζρχονται ςυνειρμικά ςτο μυαλό,
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ακοφγοντασ τθ λζξθ καλοκαίρι (ι ιχουσ καλοκαιριοφ)ι παρατθρϊντασ τθν
καλοκαιρινι εικόνα πχ. διακοπζσ, ξεγνοιαςιά, βουτιά κτλ. Επαναλαμβάνουμε τθν ίδια
διαδικαςία με μια χειμωνιάτικθ εικόνα ι χειμωνιάτικουσ ιχουσ ( βροχι, αςτραπζσ,
βροντζσ κτλ. ) και με τθ λζξθ «χειμϊνασ» αντίςτοιχα.
Αν τα παιδιά είναι περιςςότερα και υπάρχει ανάγκθ για ςχθματιςμό
περιςςότερων ομάδων, άλλο ζνα ενδιαφζρον κζμα ςχετικό με τα ςκθνικά του βιβλίου
είναι το ςχολείο. Επαναλαμβάνουμε τθν ίδια διαδικαςία με εικόνεσ ςχολείου (πχ.
ςχολικι αυλι, τάξθ κτλ.) και χαρακτθριςτικοφσ ιχουσ (πχ. κουδοφνι, φωνζσ παιδιϊν
από το διάλειμμα κτλ.).
Επιςθμαίνουμε ότι πρζπει να υπάρχει διαφοροποίθςθ των εικόνων ανάλογα με
τθν θλικιακι ομάδα των παιδιϊν του εργαςτθρίου, ζτςι ϊςτε να μθν είναι πολφ
απλοϊκζσ για τουσ μακθτζσ Γυμναςίου και αντίςτοιχα πολφ ςφνκετεσ ι αφαιρετικζσ
για τουσ μακθτζσ Δθμοτικοφ.

1.2 Θ ομάδα διαιρείται… (Χωριςμόσ ςε ομάδεσ)
Χτθ ςυνζχεια, γράφουμε τισ λζξεισ που ζχουν ειπωκεί από τα παιδιά για
καλοκαίρι και χειμϊνα ςε λευκά χαρτιά (μία ςε κάκε χαρτί). Διπλϊνουμε τα χαρτιά, τα
τοποκετοφμε ςτο κουτί και τα ανακατεφουμε. Ξατόπιν, ηθτοφμε από τα παιδιά να
τραβιξουν τυχαία ζνα χαρτί. Τςα παιδιά επιλζξουν καλοκαιρινι λζξθ κα ανικουν
ςτθν ομάδα «καλοκαίρι» κι αντίςτοιχα όςα παιδιά επιλζξουν χειμωνιάτικθ λζξθ κα
ανικουν ςτθν ομάδα «χειμϊνασ». Ανάλογα με τον αρικμό των παιδιϊν μποροφν να
ςχθματιςτοφν περιςςότερεσ από μία ομάδα για κάκε μία από τισ δφο εποχζσ (πχ. δφο
ομάδεσ «καλοκαίρι» και δφο ομάδεσ «χειμϊνασ»). Σμάδα, όπωσ ζχουμε προαναφζρει
μπορεί να φτιαχτεί και με το κζμα «ςχολείο». Υροςζχουμε, όμωσ, να μθν υπερβαίνει
θ κάκε ομάδα τα πζντε παιδιά.

2.1 Θ ομάδα ςυλλζγει… (Υυλλογι υλικοφ για τθν ιςτορία)
Ηθτάμε από τα παιδιά τθσ κάκε ομάδασ να ςχθματίςουν προτάςεισ με τισ λζξεισ
που διάλεξαν από το λευκό χαρτί. Χτο τζλοσ του χρόνου, οι μακθτζσ διαβάηουν τισ
προτάςεισ τουσ με ζμφαςθ ςτθ μεγάλθ ομάδα (όλοι οι μακθτζσ).
Δίνουμε ςτα παιδιά τθσ κάκε ομάδασ μια εικόνα (καλοκαιρινι ι χειμωνιάτικθ
αντίςτοιχα). Πε τθ βοικεια τθσ εικόνασ, αλλά και των προτάςεων τθσ κάκε ομάδασ
που είχαν γράψει ςτθ 2θ άςκθςθ, ηθτάμε να βρουν ζναν τίτλο για τθν ιςτορία τουσ.
Εναλλακτικά, για τθν ςυλλογι υλικοφ μποροφμε να κάνουμε και το εξισ: Ηθτάμε
από τα παιδιά τθσ κάκε ομάδασ να ανοίξουν το βιβλίο και να διαλζξουν τυχαία 5
φράςεισ. Θ ομάδα του καλοκαιριοφ διαλζγει από το Πζροσ Α’ του βιβλίου «καλοκαίρι
μου» κι θ ομάδα του χειμϊνα από το Πζροσ Β’ του βιβλίου «χειμϊνα μου». (Ξανάκθ,
2017).Ξατόπιν, χωρίσ να διαβάηουν τθ ςυνζχεια των προτάςεων που ζχουν επιλζξει,
αφοφ διαβάςουν με ζμφαςθ τισ προτάςεισ που επζλεξαν ςτθ μεγάλθ ομάδα, γράφουν
ζναν τίτλο για τθν ιςτορία τουσ. Αν ζχουμε περιςςότερεσ ομάδεσ, τα παιδιά τθσ
ομάδασ του ςχολείου διαβάηουν από το Πζροσ Β’ του βιβλίου «χειμϊνα μου» από
ςελίδα 112 ζωσ ςελίδα 120 (ό.π.).

2.2 Θ ομάδα γράφει… (Υυγγραφι ιςτορίασ100-150 λζξεισ)
Ηθτάμε από τα παιδιά να φανταςτοφν ότι είναι 85 χρονϊν και κζλουν να
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γράψουν τθν αυτοβιογραφία τουσ. Πποροφν να αναφζρουν αλθκινζσ πλθροφορίεσ
που κυμοφνται ανάμεικτεσ με φανταςτικζσ (μυκοπλαςία)για τα καλοκαίρια, τουσ
χειμϊνεσ και τα μακθτικά χρόνια που δεν ξζχαςαν ποτζ. Ειδικότερα, για τισ ομάδεσ
του καλοκαιριοφ προτείνουμε: Ζνα αςτείο καλοκαιρινό περιςτατικό, μια δυνατι
ςτιγμι από τισ ωραιότερεσ καλοκαιρινζσ τουσ διακοπζσ, μια περιπζτεια με αίςιο τζλοσ
κτλ. Για τισ ομάδεσ του χειμϊνα προτείνουμε: Ζνα αςτείο περιςτατικό που ςυνζβθ ςτο
ςχολείο, μια όμορφθ ςτιγμι που μοιραςτικαμε με τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ
δαςκάλουσ μασ ςτθν τάξθ ι ςτθν αυλι του ςχολείου μασ, πότε και πωσ γίνανε
μοφςκεμα από ξαφνικι μπόρα κτλ.
Επιςθμαίνουμε ςτισ ομάδεσ να χρθςιμοποιοφν κακαρι γλϊςςα, ενκαρρφνουμε
τθ χριςθ διαλόγου κι επιτρζπουμε φράςεισ slang ςτον ευκφ λόγο. Ψουσ
ςυμβουλεφουμε να δίνουν ακρίβεια ςε μια τουλάχιςτον λεπτομζρεια τθσ ιςτορίασ
(πχ. το αγαπθμζνο μου ψάκινο καπζλο με τθ καλαςςί κορδζλα, θ παλιομοδίτικθ
μαφρθ ομπρζλα που είχα δανειςτεί από τον μπαμπά τθν προθγοφμενθ μζρα κτλ.) και
να ζχουν ςτο μυαλό τουσ τα ακόλουκα ερωτιματα: Υοιοσ/Υοιοι παίρνουν μζροσ ςτθν
ιςτορία; Χε ποιο μζροσ ηουν οι ιρωεσ/ο ιρωασ; Υότε και γιατί ςυμβαίνουν όλα αυτά
ςτθν ιςτορία; κτλ

3.1 Θ ομάδα αφθγείται…
Διαβάηουμε τισ ιςτορίεσ τθσ κάκε ομάδασ ςτθ μεγάλθ ομάδα. Σι διάλογοι
διαβάηονται από δφο ι περιςςότερα άτομα. Ξάνουμε προςκικεσ, αφαιρζςεισ,
πικανζσ μικρζσ βελτιϊςεισ.

3.2 Θ ομάδα δραματοποιεί… (παιχνίδι ρόλων/κεατρικό παιχνίδι)
Θ κάκε ομάδα δραματοποιεί τθν ιςτορία τθσ και τθν ανεβάηει ςε ολιγόλεπτθ
δρϊμενο (πχ. μία παγωμζνθ εικόνα με ζναν αφθγθτι, ζνασ ςφντομοσ διάλογοσ κτλ.).
Θ δραματοποίθςθ κα μποροφςε απλϊσ να περιοριςτεί και ςτον τίτλο τθσ ιςτορίασ για
εξοικονόμθςθ χρόνου.

3.3 Θ ομάδα ςυνδζει…
Ηθτάμε από τα παιδιά να ςκεφτοφν πικανά ςενάρια για το πϊσ κα μποροφςαν
να ςυνδεκοφν οι δφο ιςτορίεσ (καλοκαίρι-χειμϊνασ) και να βρουν ζναν κοινό τίτλο και
για τισ δφο.
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ΥΧΟΦΡΞΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡΧ
1. ΦΙΦΝΡΥ:
«Θ τζχνθ του γράφειν» : Υαράδειγμα Εργαςτθρίου Δθμιουργικισ γραφισ με
αφετθρία το εφθβικό μυκιςτόρθμα: «Τταν το καλοκαίρι ςυναντά τον χειμϊνα» τθσ
Ξανάκθ Παίρθσ (ειςθγιτρια)
2. ΥΜΡΣΡΥ-ΥΦΡΧΡΙ:
Θ δθμιουργικι γραφι είναι ζνα μζςο για να καλλιεργιςουν οι μακθτζσ τθ γλωςςικι
ζκφραςθ. Ψουσ ενιςχφει τισ ςυνεργατικζσ τεχνικζσ, οξφνει τθ δθμιουργικι και κριτικι
τουσ ςκζψθ και τουσ εξοικειϊνει με ζργα λογοτεχνίασ. εφεφγουν από τθ
ςυνθκιςμζνθ παραγωγι λόγου και εμπλουτίηουν τθ φανταςία τουσ. Βγάηουν τθ
δθμιουργικότθτά τουσ και μεγαλουργοφν με μοναδικό οδθγό τον αυτοςχεδιαςμό.
Πακαίνουν να μοιράηονται τισ εμπειρίεσ τουσ και να τισ καταγράφουν. Αποκτοφν
προςωπικό φφοσ γραφισ και αφιγθςθσ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που ζχει προθγθκεί θ
ανάγνωςθ του βιβλίου, τότε δεν μιλάμε απλϊσ για δθμιουργικι γραφι, αλλά και για
δθμιουργικι ανάγνωςθ, οπότε τα οφζλθ για τα παιδιά είναι περιςςότερα. Αν ζχει
προθγθκεί θ ανάγνωςθ του λογοτεχνικοφ ζργου, μζςω τθσ δθμιουργικισ γραφισ κα
αναηθτιςουμε το «αποτφπωμα» που ζχει αφιςει το βιβλίο ςτο κάκε παιδί και μζςα
από το παιχνίδι με τισ λζξεισ κα «εξορφξουμε» τον γλωςςικό πλοφτο που
ενεργοποιικθκε μζςω τθσ ανάγνωςθσ του βιβλίου ςτο κάκε παιδί.
3. ΘΕΞΑ-ΔΡΞΘ:
Πε αφετθρία ζνα λογοτεχνικό ζργο (κατά προτίμθςθ ζνα εφθβικό μυκιςτόρθμα
απευκυνόμενο ςτισ θλικίεσ 9-14 χρονϊν) τα παιδιά ανακαλοφν βιϊματα, αφθγοφνται
αναμνιςεισ και γράφουν χειμερινζσ και καλοκαιρινζσ ιςτορίεσ. Γράφουν ομαδικά μια
πρωτότυπθ ιςτορία (ανάπτυξθ ςυγγραφικϊν δεξιοτιτων) και αναπτφςςουν τθ
φανταςία τουσ. Ενεργοποιοφν τθ δθμιουργικότθτά τουσ μζςα από οπτικά ερεκίςματα
(προβολι βίντεο και εικόνων με καλοκαιρινά/χειμερινά τοπία), αλλά κι από
ακουςτικά ερεκίςματα (ανάγνωςθ αποςπαςμάτων από το βιβλίο με κζμα το
καλοκαίρι, τον χειμϊνα και το ςχολείο). Πεκοδολογικά, χρθςιμοποιείται θ
ομαδοςυνεργατικι ςυηιτθςθ, θ ςυλλογικι λιψθ απόφαςθσ για τθν εξζλιξθ τθσ
ιςτορίασ, θ εργαςία ςε μικρζσ ομάδεσ, ο καταιγιςμόσ ιδεϊν, θ αφιγθςθ, το κεατρικό
παιχνίδι/ παιχνίδι ρόλων (δραματοποίθςθ τθσ ιςτορίασ από τθν ομάδα)
4. ΧΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΤΜΕΙΑ:
90’ (ι 2 διδακτικζσ ϊρεσ)
5. ΣΤΡΫΣΡΘΕΥΕΙΥ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ:
Σμάδα ςτόχοσ είναι ζφθβοι θλικίασ 9-14 χρονϊν
6. ΑΤΙΘΞΡΥ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ:
8-25 άτομα (ομάδεσ των 4 ι 5 ατόμων)
7. ΧΝΙΜΑ-ΧΩΤΡΥ:
Ξαλοκαιρινι εικόνα, χειμωνιάτικθ εικόνα, λευκά χαρτιά Α4, τρία χαρτόνια μζτρια
(ιδανικά ζνα γαλάηιο, ζνα κίτρινο, ζνα πράςινο), πολφχρωμα χαρτάκια, χάρτινο κουτί,
κοχφλια, πολφχρωμοι μαρκαδόροι, κόλλα, κίτρινα φφλλα δζντρου, γκρι χαρτόνι,
προτηζκτορασ, κακίςματα ςε κυκλικι διάταξθ των 4-5 ατόμων, ιχοι (κφματα, τηιτηίκια,
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βροχι, κουδοφνι ςχολείου κτλ) που μποροφν να ακουςτοφν από Θλεκτρονικό
Ωπολογιςτι ι CD player.

ΑΟΑΦΤΡΦΡΔΡΦΘΥΘ:
Πζςω του εργαςτθρίου οι εκπαιδευτικοί χάρθκαν και είδαν τθ δυναμικι που
μπορεί να ζχει μία ιςτορία που ξεκινάει με ζνα παιχνίδι από εικόνεσ και ιχουσ και
φκάνει ςτο χαρτί ι ακόμθ και ςτθ ςκθνι. Επίςθσ, είδαν πωσ μζςα από τθν διαδικαςία
τθσ ομαδικισ γραφισ αναδεικνφονται τα ταλζντα όλων των παιδιϊν, αφοφ κάποιοσ
μπορεί να φτιάχνει ηωθροφσ διαλόγουσ, άλλοσ να ςχθματίηει ταξιδιάρικεσ φράςεισ,
ενϊ κάποιοσ άλλοσ μπορεί να ζχει ςκθνοκετικι ματιά και να καταφζρει να αποδϊςει
όλθ τθν ιςτορία ςε μία μόνο παγωμζνθ εικόνα.
Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί, βρικαν μία ευκαιρία να ενκαρρφνουν τθν
φιλαναγνωςία και τθ δθμιουργικι γραφι ςτισ ςχολικζσ τάξεισ και ζναν ζμμεςο, αλλά
ουςιαςτικό τρόπο να αγαπιςουν τα παιδιά τθν Ελλθνικι Γλϊςςα.
Ψζλοσ, πολλοί ςυμμετζχοντεσ είπαν ότι ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ τα παιδιά
κα μποροφςαν να δραματοποιιςουν τισ ιςτορίεσ που ζχουν γράψει και να τισ
παρουςιάςουν ςτθ γιορτι λιξθσ του ςχολικοφ ζτουσ (μίνι ςκετσ), κακϊσ το ςκθνικό
του καλοκαιριοφ, του χειμϊνα και του ςχολείου αρζςει κεματικά πολφ ςτα παιδιά
όλων των θλικιϊν. Επίςθσ, εναλλακτικά, κα μποροφςαν οι εκπαιδευτικοί να εκδϊςουν
τισ ιςτορίεσ των παιδιϊν ςε ζνα βιβλιαράκι που κα ζχει εκτόσ από τισ ιςτορίεσ και
εικόνεσ που επίςθσ ζχουν ηωγραφίςει οι ίδιοι οι μακθτζσ.

Βιβλιογραφία:
Ξανάκθ, Π. (2017). Τταν το Ξαλοκαίρι ςυναντά τον Χειμϊνα. Υάτρα: Δόντι
Φαφουτοποφλου, Λ.(2014). Θ κατανόθςθ τθσ μεταφορικθ́σ χρθ́ςθσ τθσ γλώςςασ
μζςα από παιχνίδια εμψφχωςθσ Δθμιουργικισ Γραφισ
.(Αδθμοςίευτθ
μεταπτυχιακι εργαςία). Υανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ.Χχολι Επιςτθμϊν του
ανκρϊπου. Ψμιμα Υρο-ςχολικισ Αγωγισ. Βόλοσ.
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Αξιοποίθςθ πεποιθμζνου πλατωνικοφ διαλόγου ωσ γζφυρασ
για ςυνάντθςθ Φιλολόγων και Ξακθματικϊν
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Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ,
χολικόσ φμβουλοσ Μακθματικϊν
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Περίλθψθ
Στθν εργαςία παρουςιάηεται βιωματικό εργαςτιριο για εκπαιδευτικοφσ, ςχεδιαςμζνο
ςτο πλαίςιο τθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων, με αξιοποίθςθ τθσ μεκόδου του Α. Κόκκου
«Μεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία». Σκοπόσ του
εργαςτθρίου είναι θ διαμζςου τθσ τζχνθσ απόπειρα αποδόμθςθσ ςτερεοτφπων και
προκαταλιψεων ςχετικά με το «αςφμπτωτο χάςμα» μεταξφ «δφο κόςμων», τθσ
φιλολογίασ και των μακθματικϊν, ϊςτε να καλλιεργθκεί κετικι ςτάςθ για περαιτζρω
επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των αντίςτοιχων ειδικοτιτων.
Ειδικότερα, ςτο εργαςτιριο περιλαμβάνεται θ παρακολοφκθςθ κεατρικισ
παράςταςθσ πρωτότυπου λογοτεχνικοφ κειμζνου(Λ. Κανζλλου, «Ο χαμζνοσ διάλογοσ
του Ρλάτωνοσ. Μια λογοτεχνικι απόπειρα παρουςίαςθσ των αρριτων αρικμϊν, και
όχι μόνο, ςτο πνεφμα των διαλόγων του Ρλάτωνοσ»), όπου αποδομείται θ
ςτερεοτυπικι διάηευξθ «ρθτοί/ακζραιοι» και αναδεικνφεται βιωματικά, ωσ αλθκινι
γνϊςθ, θ φπαρξθ άρρθτων αρικμϊν. Αντίςτοιχα, θ μζκοδοσ του εργαςτθρίου
«ςυναντάται» με το («ανατρεπτικό» των ςτερεοτφπων) περιεχόμενο του «πλατωνικοφ
διαλόγου»: αξιοποιϊντασ τα ςτάδια τθσ προαναφερόμενθσ μεκόδου του Α. Κόκκου, οι
ειςθγθτζσ του εργαςτθρίου ςυντονίηουν διαδικαςίεσ βιωματικισ αναμόχλευςθσ και
μεταςχθματιςμοφ ςτερεοτυπικϊν παραδοχϊν των ςυμμετεχόντων για τα πεδία
μακθματικϊν και φιλολογίασ.
Νζξεισ-κλειδιά:
Εκπαίδευςθ
μεταςχθματίηουςα μάκθςθ

Ενθλίκων,

μεταςχθματιςμόσ

ςτερεοτφπων,

1. Ειςαγωγι - Σροβλθματικι
Θ ανακεϊρθςθ των ςτερεοτφπων, θ χειραφζτθςθ από δυςλειτουργικζσ
παραδοχζσ που εγκλωβίηουν και θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ είναι καίριασ
ςθμαςίασ για τον 21ο αιϊνα, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα
πολιτιςμικισ πόλωςθσ, μιςαλλοδοξίεσ αλλά και ρευςτότθτασ αξιϊν κακϊσ και
πολιτικο-κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ (Bauman, 2007· Ξόκκοσ, 2017α, 2017β).
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Λδιαίτερα ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ χρειάηεται να ζχουν πρωτεφουςα κζςθ οι
δεξιότθτεσ τθσ επικοινωνίασ, τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αποδοχισ τθσ
διαφορετικότθτασ. Υροχπόκεςθ για τα παραπάνω είναι θ καλλιζργεια κριτικοφ
ςτοχαςμοφ, με τθν ζννοια τθσ ικανότθτασ για κριτικι αναςκόπθςθ των παραδοχϊν,
των πθγϊν και των ςυνεπειϊν τουσ και χειραφζτθςθ από δογματικζσ αντιλιψεισ, που
ςτθν πραγματικότθτα λειτουργοφν αρνθτικά (Brookfield, 1995, 2012· Mezirow, &
Associates, 1990).
Χτθν πράξθ, θ εξειδίκευςθ των εκπαιδευτικϊν και τα ςτερεότυπα για το
«χάςμα» κετικισ/κεωρθτικισ ςκζψθσ δυςχεραίνουν ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ τθν
επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν «αντίκετων» ειδικοτιτων, κυρίωσ,
κα λζγαμε εμπειρικά, μεταξφ φιλολόγων και μακθματικϊν.
Χτθ ςφγχρονθ εκπαίδευςθ ενθλίκων, θ Κεωρία του Πεταςχθματιςμοφ (Mezirow,
2009; Mezirow, &Associates, 2000) εςτιάηει ςτθν αποδόμθςθ ςτερεοτφπων που
προκαλοφν δυςλειτουργίεσ. Ωπό τθν οπτικι τθσ χειραφετθτικισ εκπαίδευςθσ,
μάλιςτα, ο Α. Ξόκκοσ (2011) διαμόρφωςε τθ μζκοδο «Πεταςχθματίηουςα μάκθςθ
μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία», θ οποία δομείται ςε επιμζρουσ ςυγκεκριμζνα
ςτάδια, με επίκεντρο τθν αξιοποίθςθ ζργων τζχνθσ, προσ αναμόχλευςθ
ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων και κριτικό αναςτοχαςμό, με ςτόχουσ ανακεϊρθςθσ και
«διεφρυνςθσ» τθσ οπτικισ των εκπαιδευομζνων (Ξόκκοσ και Φάικου, 2014).
Χτο πνεφμα αυτισ τθσ προβλθματικισ, ςτθν παροφςα εργαςία προτείνεται ο
ςχεδιαςμόσ εργαςτθρίου επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν, με αξιοποίθςθ τθσ
προαναφερόμενθσ μεκόδου του Α. Ξόκκου. Ωσ αιςκθτικι εμπειρία προτείνεται θ
αξιοποίθςθ πρωτότυπου λογοτεχνικοφ ζργου, που ςυνζγραψε ο Λ. Ξανζλλοσ, εν είδει
πλατωνικοφ διαλόγου, με ςυναφι προβλθματικι, δθλαδι αφορά ςτθν άρςθ των
ςτεγανϊν μεταξφ μακθματικϊν/φιλοςοφίασ, πολιτικισ και κοινωνίασ. Υρόκειται για
το ζργο Ο χαμζνοσ διάλογοσ του Ρλάτωνοσ. Μια λογοτεχνικι απόπειρα παρουςίαςθσ
των αρριτων αρικμϊν, και όχι μόνο, ςτο πνεφμα των διαλόγων του Ρλάτωνοσ, όπου
αποδομείται θ ςτερεοτυπικι διάηευξθ «ρθτοί/ακζραιοι» και αναδεικνφεται
βιωματικά, ωσ αλθκινι γνϊςθ, θ φπαρξθ άρρθτων αρικμϊν43.
Ειδικότερα, ςκοπόσ του προτεινόμενου εργαςτθρίου είναι θ απόπειρα
αποδόμθςθσ ςτερεοτφπων και προκαταλιψεων ςχετικά με το «αςφμπτωτο» χάςμα
μεταξφ φιλολογικϊν και μακθματικϊν αντικειμζνων (ευρφτερα, κετικισ / κεωρθτικισ
ςκζψθσ και αντίςτοιχων επιςτθμϊν),προκειμζνου να αναπτυχκεί περαιτζρω θ
ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των αντίςτοιχων ειδικοτιτων και να επανεκτιμθκοφν ςυνακόλουκα οι κοινωνικο-πολιτικζσ προεκτάςεισ των ςτερεοτφπων τθσ
εκπαίδευςθσ.
Αντίςτοιχα, τίκενται ωσ βαςικοί ςτόχοι:
Χε επίπεδο γνϊςεων:
 Ρα αναγνωρίηουν οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί
μακθματικϊν και φιλολογικϊν αντικειμζνων.

43

τθ

ςυνάφεια

Χτο Υαράρτθμα Λ. δίδεται το ζργο του Λ. Ξανζλλου, ϊςτε να είναι δυνατό να αξιοποιθκεί από τουσ/τισ
ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ, ςτο ςχολείο, για εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ που αφοροφν ςε
ςτερεότυπα για τισ ςχζςεισ μακθματικϊν/φιλολογικϊν μακθμάτων, κ.ά., ανάλογα με τισ ανάγκεσ των
μακθτϊν/-τριϊν τουσ.
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 Ρα προςδιορίηουν το περιεχόμενο των εννοιϊν «ρθτοί και άρρθτοι
αρικμοί» ωσ υπζρβαςθ (μεταςχθματιςμό) τθσ ςτερεοτυπικισ διάηευξθσ
«ρθτοί/ακζραιοι».
 Ρα αναγνωρίηουν τισ προεκτάςεισ των ςτερεοτφπων τθσ εκπαίδευςθσ για
τθν κοινωνικο-πολιτικι ηωι.
Χε επίπεδο δεξιοτιτων:
 Ρα μποροφν να αξιοποιοφν ςτοιχεία/μζρθ από πλατωνικοφσ διαλόγουσ ι
ςυναφι ζργα τζχνθσ, για να αποδομοφν ςτθν πράξθ και ςτθν τάξθ
ςτερεότυπα «χάςματοσ» μακθματικϊν/φιλολογικϊν αντικειμζνων.
 Ρα μποροφν να εφαρμόηουν πρακτικζσ ανίχνευςθσ ςτερεοτφπων μζςα από
τθν τζχνθ.
Χε επίπεδο ςτάςεων:
 Ρα εκτιμιςουν οι ςυμμετζχοντεσ τθν αξία των μακθματικϊν και των
φιλολογικϊν αντικειμζνων, ανεξάρτθτα από τθν ειδικότθτά τουσ.
 Ρα αναπτυχκεί κουλτοφρα ςυνεργαςίασ μεταξφ των ειδικοτιτων
(Φιλολόγων-Πακθματικϊν)
 Ρα εκτιμθκεί θ αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ςτον μεταςχθματιςμό ςτερεοτυπικϊν
παραδοχϊν ςτθν εκπαίδευςθ.
 Ρα εκτιμθκεί θ ςθμαςία τθσ άρςθσ ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων ςτο ςχολείο
για τθν περαιτζρω κοινωνικο-πολιτικι ηωι.
Θ πρόταςθ για αξιοποίθςθ του προαναφερόμενου λογοτεχνικοφ ζργου ςτθν
εκπαίδευςθ ενθλίκων κα μποροφςε να ςχεδιαςτεί για πρόγραμμα διάρκειασ αρκετϊν
ωρϊν, ανάλογα με τον τρόπο αξιοποίθςθσ του ζργου αυτοφ (π.χ. ανάγνωςθ και
ερμθνευτικι προςζγγιςθ, κ.ά.). Χτθν παροφςα εργαςία, θ πρόταςθ αξιοποίθςθσ του
ζργου αυτοφ ςτο πλαίςιο τθσ μεκόδου του Α. Ξόκκου (2011) αφορά, όπωσ
επιςθμάνκθκε παραπάνω, ςε εργαςτιριο επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν, κυρίωσ
φιλολόγων και μακθματικϊν. Ψο εργαςτιριο πραγματοποιικθκε (με ςυντονιςτζσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων τουσ ςυγγραφείσ τθσ εργαςίασ αυτισ), για πρϊτθ φορά, ςτισ
19-4-2018, ςτο πλαίςιο του 2ου Υανελλινιου Χυνζδριου τθσ ΥΔΕ Ξριτθσ: Εκπαίδευςθ
& Ρολιτιςμόσ: Σχζςεισ και Ρροοπτικζσ. Χτο εργαςτιριο (διάρκειασ 3 ωρϊν περίπου), το
προαναφερόμενο λογοτεχνικό ζργο αξιοποιικθκε διαςκευαςμζνο ςε κεατρικι
παράςταςθ από το Ξαλλιτεχνικό Χχολείο Θρακλείου44. Ψο Εργαςτιριο και θ κεατρικι
παράςταςθ λειτοφργθςαν ωσ αφιζρωμα ςτο ζτοσ Πακθματικϊν, 2018. Χτοιχεία από
τθν εφαρμογι εκείνθ περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα εργαςία, ςτο βακμό που
αναδεικνφουν επίμαχα ςθμεία διαδικαςίασ και ςυμπεραςμάτων.
Χυνοπτικά, ςτθν παροφςα εργαςία παρουςιάηονται: Θ προβλθματικι του ζργου
και θ ςυνάφειά τθσ με αυτιν του εργαςτθρίου (ενότθτα 2).Θ δόμθςθ του
εργαςτθρίου, με τα ςτάδια εφαρμογισ τθσ μεκόδου «Πεταςχθματίηουςα μάκθςθ
μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία», με επίκεντρο τον πλατωνικό διάλογο του Λ.
Ξανζλλου, ςε κεατρικι διαςκευι (ενότθτα 3). Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με ςυηιτθςθ44

Χκθνοκεςία-εμψφχωςθ: Δ/ντρια Ξαλλιτεχνικοφ Χχολείου Θρακλείου Π. Ξαλουδιϊτθ και
εκπαιδευτικόσ Π. Υαπαδοποφλου. Πουςικοί: Αλεξάκθσ Βαγγζλθσ, Πακθματικόσ - Χχινάσ Υερικλισ
Φιλόλογοσ. Ψουσ ρόλουσ απζδωςαν μακθτζσ/μακιτριεσ τθσ Βϋ τάξθσ Ουκείου του Ξαλλιτεχνικοφ
Χχολείου Θρακλείου.
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ςυμπεράςματα (ενότθτα 4), όπου αξιοποιοφνται ςτοιχεία από τθν προναφερόμενθ
εφαρμογι του εργαςτθρίου.

2. Αποδόμθςθ ςτερεοτφπων μζςα από τον «χαμζνο πλατωνικό
διάλογο» του Ι. Μανζλλου
Θ προβλθματικι του εργαςτθρίου, που αφορά ςτον μεταςχθματιςμό
ςτερεότυπων αντιλιψεων ενθλίκων, εκπαιδευτικϊν κυρίωσ, για τουσ «αςφμπτωτουσ»
κόςμουσ μακθματικϊν και φιλολογίασ (αρχαιογνωςίασ, φιλοςοφίασ, λογοτεχνίασ και
ανκρωπιςτικισ κουλτοφρασ),είναι ομόλογθ με τθν προβλθματικι του λογοτεχνικοφ
ζργου το οποίο αξιοποιικθκε ςτο πλαίςιο του εργαςτθρίου δραματοποιθμζνο, ωσ
κεατρικι παράςταςθ, και το οποίο αφορά ςτθν ανατροπι ςτερεότυπων αντιλιψεων
για τα μακθματικά και ευρφτερα για τον κόςμο.
Ειδικότερα, το λογοτεχνικό-κεατρικό ζργο του Λ. Ξανζλλου, Ο χαμζνοσ
διάλογοσ του Ρλάτωνοσ. Μια λογοτεχνικι απόπειρα παρουςίαςθσ των αρριτων
αρικμϊν, και όχι μόνο, ςτο πνεφμα των διαλόγων του Ρλάτωνοσ, αφορά ςτθ
ςυςχζτιςθ «μακθματικϊν»- «λογοτεχνίασ–φιλοςοφίασ-πολιτικισ» και, αντίςτοιχα,
ςτθν ανατροπι των ςτερεοτφπων για τθ ριηικι διάηευξθ «κετικϊν/κεωρθτικϊν πεδίων
ςκζψθσ» και τθ κεϊρθςι τουσ ωσ δφο απόλυτα διαφορετικϊν «κόςμων». Διαμζςου
του διαλόγου, οι «απόλυτεσ αλικειεσ» και οι «ακλόνθτεσ πίςτεισ» αποδεικνφονται
«πλάνεσ» ςτο πεδίο των μακθματικϊν, με προεκτάςεισ ςτο πεδίο των κοινωνικοπολιτικϊν βεβαιοτιτων. Θ πίςτθ ςτθν φπαρξθ μόνον ακζραιων και ρθτϊν (ι
ςφμμετρων) αρικμϊν αποδεικνφεται πλάνθ, κακϊσ θ ςωκρατικι μαιευτικι βοθκά
ςτθν ανάδειξθ των άρρθτων ι αςφμμετρων αρικμϊν και διορκϊνει «λογικά
ςφάλματα» (κινδυνολογίεσ) για τισ προεκτάςεισ που κα ζχει θ ανατροπι τθσ ωσ τότε
ςτερεότυπθσ «λογικισ».
Θ προβλθματικι του εν λόγω «πλατωνικοφ διαλόγου» απθχεί
προβλθματιςμοφσ των πλατωνικϊν ζργων «Πζνων» και «Κεαίτθτοσ», που αφοροφν
ςε ανακεϊρθςθ/μεταςχθματιςμό ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων για τθ γνϊςθ, με πεδίο
εφαρμογισ ζννοιεσ των μακθματικϊν. Πάλιςτα, ςτον «πλατωνικό διάλογο» του Λ.
Ξανζλλου, ο Χωκράτθσ, αναηθτϊντασ τθ λφςθ ςτο πρόβλθμα που του κζτει ο
Υυκαγόρασ, εγγονόσ μακθτι του γνωςτοφ Χάμιου μακθματικοφ και ςοφοφ
Υυκαγόρα, αναφζρεται ςτισ μακθματικζσ ςχζςεισ που «ανακάλεςε» ο παισ του
Πζνωνοσ -ςε μια ευφυι διακειμενικι ςφνδεςθ του «πεποιθμζνου» με τον «γνιςιο»,
ϊςτε θ διάηευξθ μεταξφ τουσ να αίρεται και να αναδεικνφεται και με αυτόν τον τρόπο,
ο «διάλογοσ» μζςα από τισ διαφορζσ των πραγμάτων.
Χτθν περίπτωςι μασ, ο Χωκράτθσ παρακινείται να πει τι εννοοφςε ο ςοφόσ
Χάμιοσ με τθν απάντθςθ που ζδωςε ςε απεςταλμζνο του τυράννου του Ξρότωνα, ο
οποίοσ ικελε ςυμβουλι για πολεμικι επίκεςθ που ετοίμαηε. Θ απάντθςθ του
Υυκαγόρα, ακατανόθτθ για τουσ πολλοφσ, αφοροφςε τα μακθματικά και τθν πολιτικι,
με τθ χριςθ παράλλθλα του ονείρου, ςτοιχεία που ςυνκζτουν μια ολιςτικι
προςζγγιςθ κατανόθςθσ του κόςμου, πζρα από ςτερεότυπεσ διαηεφξεισ.
Σ Χωκράτθσ χαράςςοντασ ζνα τετράγωνο, προχωρεί, με τθ διαλεκτικι του
μζκοδο, ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ των ςυνομιλθτϊν του ότι πζρα από τθ βεβαιότθτα και
τθ γνωςτι, «ακλόνθτθ» αλικεια των μακθματικϊν για τθν φπαρξθ των ςφμμετρων ι
ρθτϊν αρικμϊν και των ακεραίων, υπάρχουν και οι αςφμμετροι ι άρρθτοι.
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Αναδεικνφει δθλαδι ότι θ πίςτθ «πάντων μζτρον θ μονάδα» δεν ιςχφει45 και μαηί τθσ
δεν ιςχφει και «θ μοναδικι αλικεια πάνω ςτθν οποία χτίηεται ο κόςμοσ».
Σ Άνυτοσ (που προοικονομεί με τθ ςτάςθ του τθ μελλοντικι
προδοςία/κατθγορία ςτον δάςκαλό του Χωκράτθ) ςπεφδει να επικρίνει τον Χωκράτθ,
επερωτϊντασ τον: «… δεν είναι τοφτο ιςοδφναμο με εςχάτθ προδοςία και βαριά
προςβολι των κεϊν, όταν με τθν πολιτικι διδαςκαλία των αρριτων υποςκάπτονται τα
κεμζλια κάκε ευνομοφμενθσ πολιτείασ, αφοφ μζτρο μπορεί να ζχει για τα πράγματα
κακζνασ το δικό του;»
Ξι ωςτόςο, ο Χωκράτθσ -μακριά από τθ διακιρυξθ και υποςτιριξθ τθσ
μεταμοντζρνασ αξιολογικισ ρευςτότθτασ (Bauman, 2007)- ςτθρίηει τθν αλικεια και
τθν αξία προςφζροντασ μια διαλεκτικι οπτικι ςτθ κζςθ των απόλυτων διαηεφξεων
και αντίςτοιχα των ςτερεοτφπων («πίςτθσ ςε ό,τι ιδθ πιςτεφαμε/ ζλλειψθ πίςτθσ,
κλονιςμόσ των πάντων»). Τπωσ απαντά ςτον Άνυτο: «Άνυτε, νομίηω ότι άδικα
κυμϊνεισ μαηί μου και χωρίσ λόγο νομίηεισ ότι τθν πόλθ, τουσ νόμουσ και τουσ κεοφσ
προςβάλλω, αν υποςτθρίηω ότι υπάρχουν και τα αςφμμετρα μεγζκθ. Γιατί οφτε εγϊ,
οφτε εςφ, οφτε κανείσ μπορεί να το αποδείξει ότι και αυτό, δθλαδι θ φπαρξθ των
αςφμμετρων, δεν αποτελεί κεϊκό ζργο και δθμιοφργθμα και κανείσ δεν μπορεί να
υποςτθρίξει ότι οι κεοί κζλουν να είμαςτε βζβαιοι για κάκε τι και δεν μασ ζδωςαν με
αυτι τουσ τθν πράξθ τθν αφορμι να καταλάβουμε ότι αυτό που εδϊ αποτελεί μζτρο
πραγμάτων, κάπου αλλοφ μπορεί πια να μθν αποτελεί. (…) Ξαι δεν κα διαφωνιςεισ
μαηί μου ότι φψιςτο ζργο είναι θ αποκάλυψθ τθσ αλικειασ.» ( βλ. Υαράρτθμα 1.)
Υζρα από το αίτθμα μιασ «ςτακεράσ» αφετθρίασ των πάντων, με τθν φπαρξθ του
κείου (που παραπζμπει ςτουσ «αυκεντικοφσ» πλατωνικοφσ διαλόγουσ και γενικότερα
ςτθν αγωνία του Υλάτωνα για ςτακερι αξιολογικι αφετθρία ςτθ κζςθ των
κλονιςμζνων βεβαιοτιτων τθσ εποχισ του), αναγνωρίηουμε εδϊ μια διαλεκτικι
οπτικι αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ, ςτθ κζςθ των δογματικϊν/απόλυτων
διαηεφξεων (που ςχθματικά αποδίδονται: -/- (Kristeva, 1970)).
Πζςα από όςα ςυνοπτικά προαναφζρκθκαν για το λογοτεχνικό/κεατρικό ζργο
του Λ. Ξανζλλου, αναδεικνφονται οι λόγοι αξιοποίθςισ του ςτο πλαίςιο του
εργαςτθρίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων με ςτόχουσ μεταςχθματιςμοφ ςτερεοτφπων, που
εν προκειμζνου αφοροφν αντιτικζμενεσ οπτικζσ για τθν αξία ι και τθ δυνατότθτα
κατανόθςθσ των μακθματικϊν και των φιλολογικϊν αντικειμζνων.
Υρϊτα-πρϊτα, το ζργο αυτό μπορεί να λειτουργιςει ωσ μζςο αναμόχλευςθσ
προβλθματιςμϊν για τθ ςχζςθ μακθματικϊν και λογοτεχνίασ, κακϊσ με το
περιεχόμενο αλλά και με τθ μορφι του υπερβαίνει τθ διάηευξθ επιςτιμθσ
(μακθματικϊν) / τζχνθσ (λογοτεχνικοφ διαλόγου-κεατρικοφ δρωμζνου).
Ακόμθ, υπάρχει ομολογία ανάμεςα αφενόσ ςτο περιεχόμενο και τθν
προβλθματικι του ζργου (ανατροπι ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων για τα μακθματικά
ωσ «κετικι επιςτιμθ» και αλικεια» και για τθ λογοτεχνία ωσ «τζχνθ με
υποκειμενικότθτα ςτθ ςφλλθψθ του κόςμου») και αφετζρου ςτθ μεκοδολογία
εκπαίδευςθσ ενθλίκων που εφαρμόηεται ςτο εργαςτιριο («Πεταςχθματίηουςα
45

Βλ. Υαράρτθμα ΛΛ. για βοθκθτικζσ ςθμειϊςεισ του Λ. Ξανζλλου, ςχετικά με τθν κατανόθςθ του
μεγζκουσ των τετραγϊνων που χρθςιμοποιεί ο Χωκράτθσ για να οδθγθκεί δια τθσ εισ άτοπον απαγωγισ
ςτθν φπαρξθ άλλων αρικμϊν, πζρα από τουσ γνωςτοφσ ρθτοφσ (ι ςφμμετρουσ) και ακεραίουσ, δθλαδι
ςτουσ άρρθτουσ ι αςφμμετρουσ.
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μάκθςθ μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία» του Α. Ξόκκου (2011, 2017α, 2017β), με
ςτόχο τον μεταςχθματιςμό δυςλειτουργικϊν, ςτερεοτυπικϊν απόψεων των
εκπαιδευτικϊν για τθ ςχζςθ μακθματικϊν (κετικισ επιςτιμθσ) και φιλολογίασ
(λογοτεχνίασ ωσ τζχνθσ).
Γενικότερα, οι ανατροπζσ των βεβαιοτιτων ςτον «πλατωνικό διάλογο» του Λ.
Ξανζλλου, που αναδεικνφονται μζςα από τθν «αποκάλυψθ» τθσ φπαρξθσ
αςφμμετρων (άρρθτων) αρικμϊν και αφοροφν όχι μόνο ςτο πεδίο των μακθματικϊν
αλλά κατά προζκταςθ και ςε πεδία φιλοςοφίασ και πολιτικο-κοινωνικϊν αντιλιψεων,
λειτουργοφν ωσ κατάλλθλο πλαίςιο για να τεκοφν ηθτιματα «χάςματοσ» και
ελλειμμάτων επικοινωνίασ και (αλλθλο-)κατανόθςθσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν
μακθματικϊν και φιλολόγων ωσ «κεραπόντων» δυο διαφορετικϊν ςυςτθμάτων
ςφλλθψθσ και αντίλθψθσ του κόςμου.

3. Θ εφαρμογι τθσ μεκόδου του Α. Μόκκου «Ξεταςχθματίηουςα
μάκθςθ μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία», με αξιοποίθςθ του
«χαμζνου πλατωνικοφ διαλόγου» του Ι. Μανζλλου, ςε εργαςτιρι
εκπαίδευςθσ ενθλίκων, προσ μεταςχθματιςμό ςτερεοτφπων για τα
μακθματικά και τθ φιλολογία.
Ψο εργαςτιρι εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτο οποίο κα αξιοποιθκεί ωσ ζργο τζχνθσ ο
«χαμζνοσ διάλογοσ του Υλάτωνοσ», με ςτόχουσ μεταςχθματιςμοφ ςτερεοτφπων,
ςχεδιάηεται με τριμερι δομι.




Αϋ μζροσ: Υριν τθν αιςκθτικι εμπειρία (κεατρικι παράςταςθ). Ειςαγωγι ςτθν
προβλθματικι του κζματοσ. Απόψεισ ςυμμετεχόντων.
Βϋ μζροσ: Θ κεατρικι παράςταςθ: «Σ χαμζνοσ διάλογοσ του Υλάτωνοσ»
Γϋ μζροσ: Πετά τθν αιςκθτικι εμπειρία. Επανεξζταςθ απόψεων – Πεταςχθματίηουςα
μάκθςθ.

Ειδικότερα, ςτο Αϋ μζροσ ςχεδιάηονται τα ακόλουκα ςτάδια, με βάςθ τισ αρχζσ
εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τθ μζκοδο του Α. Ξόκκου (2011, 2017α, 2017β)
«Πεταςχθματίηουςα μάκθςθ μζςα από τθν αιςκθτικι εμπειρία».
1. Γνωριμία, διερεφνθςθ προςδοκιϊν των ςυμμετεχόντων από το εργαςτιριο.
Χτο πνεφμα τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων (Rogers, 1999), οι ειςθγθτζσ διαμορφϊνουν
κλίμα επικοινωνίασ και ζκφραςθσ των «πιςτεφω» των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν.
Υαρουςιάηουν πρϊτα τον εαυτό τουσ για να ενκαρρφνουν τθν ζκφραςθ των απόψεων
των ςυμμετεχόντων. Ανάλογα με τθ ςυνολικι διάρκεια του εργαςτθρίου απευκφνουν
ερωτιςεισ αλλθλοπαρουςίαςθσ ι ατομικζσ (για ςυντομία), όπωσ: Κα κζλατε να πείτε
λίγα λόγια για ςασ ςτθν ομάδα μασ: πϊσ λζγεςτε, τθν αςχολία/ειδικότθτά ςασ, το
ςχολείο ςασ (όςοι είςτε εκπαιδευτικοί); Γιατί ιρκατε ςτο εργαςτιρι αυτό; Τι ςασ
παρακίνθςε; Τι προςδοκίεσ ζχετε από τθ ςυμμετοχι ςασ ςε αυτό; *12ϋ-15ϋ -για
αξιοποίθςθ τθσ 1θσ ϊρασ ςτθν ανάπτυξθ τθσ προβλθματικισ, ςτθν περίπτωςθ τρίωρθσ
διάρκειασ του εργαςτθρίου.]
2. Ζκφραςθ απόψεων των ςυμμετεχόντων ανά ομάδεσ, γραπτϊσ, για το βαςικό
κζμα, τθ ςτερεοτυπικι αντίλθψθ τθσ ςχζςθσ μακθματικϊν - φιλολογίασ
(κετικισ/κεωρθτικισ ςκζψθσ)
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Δίδεται ςε κάκε ομάδα το πρϊτο (1ο) Φφλλο εργαςίασ:«1. Ζκφραςθ γνϊμθσ»,
με ηθτοφμενα:
 Α. «Δϊςτε ζνα όνομα ςτθν ομάδα ςασ, εμπνεόμενοι από τθν προβλθματικι του
εργαςτθρίου.»
 Β. «Υοια ςχζςθ κα λζγατε ότι υπάρχει, ςτο ςχολείο και ςτθ ηωι, ανάμεςα ςτα
«μακθματικά και τθ φιλολογία»; Χυναντϊνται τα μακθματικά (ωσ κετικι ςκζψθ) με τθ
φιλολογία (ωσ κεωρθτικι ςκζψθ) ι πρόκειται για δυο κόςμουσ αγεφφρωτουσ;»

Χτθ ςυνζχεια, πραγματοποιείται παρουςίαςθ των απόψεων των ομάδων ςτθν
ολομζλεια. [Χυνολικά, περίπου 25ϋ.]
3. Ξε βάςθ τισ παραπάνω απόψεισ, γράφουμε ςτον πίνακα υποκζματα και
διατυπϊνουμε κριτικά ερωτιματα που αφοροφν ςτθ διερεφνθςθ του κζματοσ.
Ενδεικτικϊσ, ςτο εργαςτιριο που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του
Υυνεδρίου, διατυπϊκθκαν τα ακόλουκα κριτικά ερωτιματα:
 Μποροφν να διδαχτοφν τα μακθματικά; Μποροφν να γίνουν κατανοθτά;
 Θ προτίμθςθ προσ τθ κετικι ι τθ κεωρθτικι ςκζψθ αποτελεί εμπόδιο απροςπζλαςτο για
τθν κατανόθςθ και τθ ςτάςθ εκτίμθςθσ προσ τθν «άλλθ πλευρά» ςκζψθσ;
 Γενικότερα: «Δεν καταλαβαίνω» ςυνεπάγεται «αδιαφορϊ», «απορρίπτω», «φοβάμαι»,
«αποςφρομαι»;

4. Σροετοιμαςία – ειςαγωγικά ςτθν αιςκθτικι εμπειρία (κεατρικι παράςταςθ).
Χτθ μζκοδο του Α. Ξόκκου (2011) το τζταρτο ςτάδιο αφορά ςτθν επιλογι ζργων
τζχνθσ για τθ ςυςχζτιςι τουσ με τα κριτικά ερωτιματα. Ξατά τον ςχεδιαςμό του
προτεινόμενου εργαςτθρίου επιλζξαμε το προαναφερόμενο λογοτεχνικό ζργο του Λ.
Ξανζλλου και ζγιναν οι κατάλλθλεσ προετοιμαςίεσ, ϊςτε οι ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ να
παρακολουκιςουν ςτο βϋ μζροσ του εργαςτθρίου δραματοποιθμζνθ εκδοχι, δθλαδι
κεατρικι παράςταςθ. Σι ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ ενθμερϊκθκαν κατάλλθλα, πριν τθν
παρακολοφκθςθ τθσ παράςταςθσ, ϊςτε να ςυνδζςουν τα κριτικά ερωτιματα που
τζκθκαν ςτθν ολομζλεια τθσ ομάδασ με τθ κεατρικι παράςταςθ. Ενδεικτικϊσ:
«Ζχοντασ υπόψθ τα κριτικά ερωτιματα που κζςαμε, κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια τθ
κεατρικι παράςταςθ που διαςκευάςτθκε με βάςθ το κεατρικό κείμενο του Γιάννθ
Κανζλλου, «Ο χαμζνοσ διάλογοσ του Ρλάτωνοσ», από το Ξαλλιτεχνικό Χχολείο
Θρακλείου».
Επίςθσ, κρίνεται ςκόπιμο να γίνεται ςφντομθ «ειςαγωγι-προετοιμαςία» ςχετικά
με βαςικά ςτοιχεία μακθματικϊν εννοιϊν του ζργου, προκειμζνου να
παρακολουκιςουν απρόςκοπτα όλοι και όλεσ που ςυμμετζχουν, ανεξάρτθτα από τθν
ειδικότθτά τουσ ωσ εκπαιδευτικϊν, τθ κεατρικι παράςταςθ, χωρίσ ωςτόςο να δοκεί
ζκταςθ και ζμφαςθ, για να αποφευχκεί θ εντφπωςθ ότι πρόκειται για «μάκθμα»
μακθματικϊν.
Ενδεικτικϊσ,
ςτθν
περίπτωςθ
του
εργαςτθρίου
που
πραγματοποιιςαμε: Ζχοντασ εντοπίςει αυτά τα υποκζματα-κριτικά ερωτιματα, κα
περάςουμε να δοφμε το κεατρικό ζργο και κα τα ςυηθτιςουμε αργότερα. Ασ κάνουμε
όμωσ πρϊτα μια ςφντομθ παρζνκεςθ…
 Γνωρίηετε ποιοι αρικμοί ονομάηονται ςφμμετροι ι ρθτοί και ποιοι αςφμμετροι ι άρρθτοι;
 Μερικζσ υπομνιςεισ για τουσ μθ-μακθματικοφσ… πολφ απλά και ςφντομα, εφόςον κα
δοκεί φυλλάδιο με ςφντομεσ βοθκθτικζσ ςθμειϊςεισ μετά το ζργο. (Υχ. ρθτόσ = το
κλάςμα με αρικμθτι ακζραιο και παρονομαςτι ακζραιο και όχι μθδζν.)
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5. Ακολουκεί46 το Βϋ μζροσ του εργαςτθρίου: κεατρικι παράςταςθ «Ρ Χαμζνοσ
Διάλογοσ του Σλάτωνα»(διάρκεια, ενδεικτικϊσ: 1 ϊρα).
Χρειάηεται να ζχει προβλεφκεί κατάλλθλοσ χϊροσ, είτε μζςα ςτθν αίκουςα του
εργαςτθρίου είτε κοντά ςε αυτι. Χτθν περίπτωςθ του εργαςτθρίου μασ, είχε
προβλεφκεί θ παράςταςθ ςε διπλανι αίκουςα με κεατρικι ςκθνι, εντόσ του ίδιου
ςχολείου.
Χτθ ςυνζχεια, το Γϋ μζροσ: Ξετά τθν αιςκθτικι εμπειρία. (επαν-)εξζταςθ
απόψεων –Ξεταςχθματίηουςα μάκθςθ (διάρκεια, ενδεικτικϊσ: 1 ϊρα).
Ειδικότερα:
5α. Αξιοποίθςθ- επεξεργαςία του κεατρικοφ ζργου.
Βαςικά ςτοιχεία επεξεργαςίασ:
Υρϊτεσ εντυπϊςεισ. Εκπλιξεισ. Εξθγιςεισ… μακθματικζσ, επιςιμανςθ ότι ο
ςκοπόσ δεν είναι θ «διδαςκαλία» των μακθματικϊν βάςει του ζργου, αλλά θ
αφόρμθςθ για περαιτζρω προβλθματιςμό και ςυηιτθςθ πάνω ςτα ερωτιματα που
κζςαμε. (Διανζμεται Φυλλάδιο με διευκρινιςτικζσ ςθμειϊςεισ (ωσ Φφλλο 3) -Βλ.
Υαράρτθμα ΛΛ.) Χχολιαςμόσ εποχισ /τόπου, ςτοιχείων παράςταςθσ.
5β. Υυςχζτιςθ με τα κριτικά ερωτιματα- ςυηιτθςθ πάνω ςτα κριτικά ερωτιματα.
Ενδεικτικϊσ: «Ασ δοφμε τα κριτικά ερωτιματα που εντοπίςαμε, λαμβάνοντασ
υπόψθ το κεατρικό ζργο που είδαμε.»(Χυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια, με φωτοτυπίαΦφλλο 2ο, με κριτικά ερωτιματα.) Χθμαντικι δραςτθριότθτα του εργαςτθρίου
αποτελεί θ διερεφνθςθ των κριτικϊν ερωτθμάτων υπό τθν αιςκθτικι εμπειρία
(παρακολοφκθςθ του διαςκευαςμζνου ζργου ςε κεατρικι παράςταςθ).
6. Μριτικόσ αναςτοχαςμόσ πάνω ςτο αρχικό ερϊτθμα.
(4ο Φφλλο εργαςίασ, ίδιο ςε όλεσ τισ ομάδεσ, με το ίδιο ερϊτθμα του αρχικοφ
(1ου) Φφλλου). Ενδεικτικϊσ, θ κινθτοποίθςθ του προβλθματιςμοφ: «Ασ δοφμε πάλι το
αρχικό ερϊτθμα: Ροια ςχζςθ κα λζγατε ότι υπάρχει, ςτο ςχολείο και ςτθ ηωι,
ανάμεςα ςτα μακθματικά και τθ φιλολογία; Συναντϊνται τα μακθματικά (ωσ κετικι
ςκζψθ) με τθ φιλολογία (ωσ κεωρθτικι ςκζψθ) ι πρόκειται για δυο κόςμουσ
αγεφφρωτουσ;» Χθμαντικι είναι θ ςυηιτθςθ των απόψεων ςτθν ολομζλεια και θ
αναςφνκεςθ, με βάςθ τθν προβλθματικι του εργαςτθρίου!
Αποτίμθςθ εμπειρίασ
Χυνοδευτικά, οδεφοντασ ςτο τζλοσ του εργαςτθρίου, υπό τθν οπτικι τθσ
επανεξζταςθσ τθσ εμπειρίασ: «Άλλαξε ενδεχομζνωσ κάτι ςτισ αρχικζσ απόψεισ ςασ,
μετά τθν εμπειρία του εργαςτθρίου και τθσ κεατρικισ παράςταςθσ;»
Υτον επίλογο…

46

ο

Ψο 5 ςτάδιο τθσ μεκόδου του Α. Ξόκκου, επιμερίηεται ςε: α) Επεξεργαςία των ζργων τζχνθσ, με βάςθ
το μοντζλο του Perkins, β) Χυςχζτιςθ τθσ επεξεργαςίασ αυτισ με τα κριτικά ερωτιματα. Χτον δικό μασ
ςχεδιαςμό, με τριμερι δομι (πριν – αιςκθτικι εμπειρία -μετά), εντάςςεται θ παρακολοφκθςθ τθσ
α
κεατρικισ παράςταςθσ (με βάςθ το λογοτεχνικό ζργο «Σ Χαμζνοσ πλατωνικόσ διάλογοσ) και μετά (5
και 5β) θ επεξεργαςία τθσ υπό τθν προοπτικι τθσ Πεταςχθματίηουςασ μάκθςθσ.
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Ενδεικτικϊσ, ςτθν περίπτωςθ του εργαςτθρίου μασ: «Ελπίηουμε θ ςυνεργαςία
μασ (των εκπαιδευτϊν ενθλίκων-ςυντονιςτϊν του εργαςτθρίου) να αποτελεί μια
ζμπρακτθ απόδειξθ δυνατότθτασ για «γζφυρα» μεταξφ των «δυο κόςμων» και για
ςυνεργαςία μεταξφ μακθματικϊν και φιλολόγων...»

4. Υυηιτθςθ – ςυμπεράςματα από τον αναςτοχαςμό του εργαςτθρίου
Λδιαιτζρωσ ενδιαφζρουςεσ είναι οι διαπιςτϊςεισ και γόνιμα για περαιτζρω
αξιοποίθςθ τα ςυμπεράςματα που προζκυψαν από τθν εφαρμογι του προτεινόμενου
ςχεδιαςμοφ ςτο εργαςτιρι που πραγματοποιιςαμε ςτο πλαίςιο του
προαναφερόμενου Χυνεδρίου. Ξαταλυτικι ιταν θ χριςθ τθσ τζχνθσ ςτθν ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων και ςτθν κινθτοποίθςθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ (Kokkos, 2010, 2013,
Πζγα, 2011).
Υιο αναλυτικά, ςτο αρχικό ςτάδιο ζκφραςθσ γνϊμθσ των ομάδων (με φφλλο
εργαςίασ), εκφράςτθκαν από τισ ομάδεσ αμθχανία, επιφυλάξεισ, δειλζσ επικυμίεσ
αμοιβαίασ κατανόθςθσ και «επικοινωνίασ» αλλά και φοβίεσ, τραυματικζσ εμπειρίεσ
και βιϊματα των ςχολικϊν χρόνων. Πετά τθν παρακολοφκθςθ του ζργου και τθ
διερεφνθςθ των κριτικϊν ερωτθμάτων, αναγνωρίςτθκαν οι διαφορζσ ςτισ «κλίςεισ»
μάκθςθσ και ενδιαφερόντων ςτο ςχολείο ςε ςχζςθ με τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ
νοθμοςφνθσ (Gardner, 1999, ςς. 41-11, 48-52), πζρα από ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ
παιδαγωγικισ και διδακτικισ, που καταλιγουν ςε υποτίμθςθ των μακθτϊν που δεν
ζχουν αντίςτοιχεσ δεξιότθτεσ (κετικϊν/κεωρθτικϊν ςπουδϊν).
Ακόμθ, αναγνωρίςτθκαν ςτερεότυπα ςτθ ςτάςθ «απόςυρςθσ» και απόρριψθσ
αυτϊν που δεν καταλαβαίνουμε, είτε πρόκειται για μακθματικά είτε για «άλλον
τρόπο ςκζψθσ» γενικότερα, όπωσ ςε κζματα κοινωνικϊν και πολιτικϊν αντιλιψεων.
Ψο κριτικό ερϊτθμα «‘δεν καταλαβαίνω’ ςυνεπάγεται ‘αδιαφορϊ, απορρίπτω,
φοβάμαι, αποςφρομαι;’» ζδωςε ζναυςμα για διερευνιςεισ ςτερεοτυπικϊν
απορρίψεων αλλά και διάκεςθσ για αναγνϊριςθ και αποδοχι του «άλλου» τρόπου
ςκζψθσ, πεδίου επιςτθμονικοφ, άποψθσ, ατόμου με διαφορζσ. Χτθ ςυηιτθςθ ςτθν
ολομζλεια, μζςα από εμβάκυνςθ, αναδείχκθκαν οι ομολογίεσ:
«μακθματικά≈ παραμφκι, όνειρο, λογοτεχνία, τζχνθ»
«μακθματικά ≈ λόγοσ, ζκφραςθ, αλικεια»
«μακθματικά ≈ δίκαιο, θκικι, λογικι»
«Οόγοσ = ςκζψθ (μακθματικά), ζκφραςθ (λογοτεχνία)=>
Πακθματικά
≈ Οογοτεχνία»

Αναδείχκθκε θ ςφνδεςθ μφκου - λόγου, ωσ παρθγορίασ/«παραμυκίασ» και ωσ
μζςου για να φκάςουμε ςε «αλικειεσ», όπωσ οι μακθματικζσ αλικειεσ του
Υυκαγόρα για τουσ άρρθτουσ ι αςφμμετρουσ αρικμοφσ αλλά και ςυνακόλουκα για τισ
πολιτικζσ αποφάςεισ. Επιςθμάνκθκε ότι οριςμζνεσ πολιτικζσ αποφάςεισ μπορεί να
«ςκοντάφτουν» ςτα ςτερεότυπα και ςτον φόβο ότι θ αποκάλυψι τουσ κα κλονίςει
τθν πίςτθ ςτον πολιτικό ι ςτον ςτοχαςτι, που ωσ τότε τα πρζςβευαν -και
ςυνακόλουκα ςχολιάςτθκε θ ευκφνθ του λαοφ που «ςυντθρεί» πλάνεσ δθμοφιλείσ,
χωρίσ να δίδει τθν ευκαιρία αναςτοχαςμοφ και ανακεϊρθςθσ ςτουσ ίδιουσ τουσ
θγζτεσ του… Επιςθμάνκθκε, τζλοσ, ότι θ ανάδειξθ και θ ςυνειδθτοποίθςθ των
ςτερεοτφπων μπορεί να ιςοδυναμεί με «επανάςταςθ και ανατροπι αντιλιψεων» ςε
πεδία φιλοςοφίασ και κοινωνικο-πολιτικισ πραγματικότθτασ.
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Χτον κριτικό αναςτοχαςμό πάνω ςτο αρχικό ερϊτθμα και ςτθν αναηιτθςθ
ενδεχόμενων διαφορϊν ςτισ αρχικζσ απόψεισ των ςυμμετεχόντων/-ουςϊν, μζςα από
τθν όλθ προβλθματικι που αναπτφχκθκε ςτο εργαςτιριο, χαρακτθριςτικζσ είναι
απαντιςεισ, όπωσ «ζμφαςθ ςτθ ςυνεργαςία», «δεν φοβάμαι να φοβάμαι», «να
ζρκουμε κοντά ο ζνασ ςτον άλλο», «θ ανταλλαγι ‘κόςμων’ είναι πλοφτοσ, μασ
ολοκλθρϊνει», «θ ςυνεργαςία μπορεί να προςφζρει εξαιρετικά πράγματα», «όλα
ςυναντϊνται, να μθν είμαςτε κλειςμζνοι ςτο εγϊ μασ».
Χυμπεραςματικά, όπωσ επιςθμάνκθκε διαμζςου του λογοτεχνικοφ/κεατρικοφ
ζργου του Λ. Ξανζλλου, θ απελευκζρωςθ από ςτερεότυπα και δογματιςμοφσ είναι
ευκφνθ όλων, ςτο πεδίο τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ αλλά και ςτο ευρφτερο
πεδίο τθσ κοινωνικο-πολιτικισ πραγματικότθτασ.
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Σαράρτθμα Ι.
Ρ ΧΑΞΕΟΡΥ ΔΙΑΝΡΓΡΥ ΦΡΧ ΣΝΑΦΩΟΡΥ
Ξια λογοτεχνικι απόπειρα παρουςίαςθσ των αρριτων αρικμϊν,
και όχι μόνο, ςτο πνεφμα των διαλόγων του Σλάτωνοσ
ΦΡΧ
ΙΩΑΟΟΘ ΜΑΟΕΝΝΡΧ
ΕΙΥΑΓΩΓΙΜΡ ΥΘΞΕΙΩΞΑ
Ψο κείμενο που ακολουκεί γράφτθκε για ζνα ςεμινάριο ςυνάντθςθσ Πακθματικϊν
και Φιλολόγων, που πραγματοποιικθκε με πρωτοβουλία μου, το 2006, και με τθν πολφτιμθ
ςυνεργαςία και ςυνειςιγθςθ του κ. Γιϊργου Ξαραμανϊλθ, λζκτορασ τθσ Φιλοςοφικισ Χχολισ του
Υανεπιςτθμίου Ξριτθσ. Σ κ. Ξαραμανϊλθσ ςυνζβαλε με τισ γνϊςεισ του και τισ ςυμβουλζσ του να κάνω
πιο πιςτευτι τθν ανακάλυψθ του «χαμζνου διαλόγου», τοποκετϊντασ μζροσ ανακάλυψισ του ςτο
Θράκλειο (Herculaneum), ςτθ νότια Λταλία, αντί ςτο Δίον, όπωσ ιταν ςτθν αρχικι εκδοχι του κειμζνου.
Τπωσ μου εξιγθςε, μόνο εκεί, ςτθ λεγόμενθ βίλλα των παπφρων (Villadei Papiri), κα μποροφςε ζνασ
πάπυροσ να είχε διατθρθκεί τόςο μεγάλο χρονικό διάςτθμα, αφοφ θ βίλλα ιταν καμμζνθ κάτω από
«προςτατευτικι», για αρχαίουσ «κθςαυροφσ» όπωσ τα κείμενα, θφαιςτειακι λάβα του Βεηοφβιου. Σ κ.
Ξαραμανϊλθσ είναι μελετθτισ των παπφρων και μάλιςτα εργάηεται κατά διαςτιματα ςτθ βίλλα των
παπφρων και γνωρίηει από πρϊτο χζρι τα πράγματα.
Επειδι ακριβϊσ το ςεμινάριο απευκυνόταν και ςε φιλολόγουσ, κζλθςα να βρω ζναν, κατά τα
δικά μου μζτρα, κατανοθτό τρόπο να ειςαγάγω ςε λογοτεχνικό κείμενο τθν ζννοια του αρριτου.
Κυμικθκα τότε μια απόδειξθ που είχα ακοφςει για το άρρθτο του 2 , κάπου ςτο 1978, ςε
ζνα αμφικζατρο τθσ οδοφ Χόλωνοσ, όπου είχα βρεκεί μετά από πρόςκλθςθ κάποιου φίλου για να
παρακολουκιςουμε τθν παράδοςθ του κ. Χ. Υ. Ηερβοφ, κακθγθτι τότε ςτο Πακθματικό τθσ Ακινασ, με
τον οποίο ο φίλοσ μου ςυνεργαηόταν. Ξάποια ςτιγμι, μια φοιτιτρια πλθςίαςε τον φίλο μου και τον
2 

ρϊτθςε πϊσ προκφπτει το άτοπο από
Εκείνοσ

2 

απάντθςε


,   N ,   *


ότι

θ




ςχζςθ

,   N ,   *

 2  2 2 ,

θ

οποία

προκφπτει

από

τθν

με φψωςθ ςτο τετράγωνο, κα μποροφςε να ςυνεχίηεται ςτο διθνεκζσ, αφοφ οδθγεί ςτισ
2 a, a  2a' ,4 '2  2 2   2  2 '2 , 2  ,   2 ' , 4 '2  2 '2   '2  2 '2

, αλλά αυτό

είναι άτοπο.
Κυμάμαι ότι ςταμάτθςε τθν εξιγθςθ εκεί. Κυμάμαι, επίςθσ, ότι δεν μου είχε αρζςει κακόλου
ωσ απόδειξθ, αφοφ είχα διαβάςει τθ γνωςτι εκδοχι, όπου το άτοπο προκφπτει πολφ γρθγορότερα, αν


κεωριςουμε ότι το κλάςμα  είναι ανάγωγο. Ρα, όμωσ, που αυτι θ αζναθ διαίρεςθ δια 2, που τότε
δεν μου άρεςε, μου φάνθκε τϊρα πολφ ωραία και τθ ςυνδφαςα με τον διπλαςιαςμό του τετραγϊνου
που είχα ςυναντιςει ςτον Πζνωνα, τον άλλο γνωςτό διάλογο του Υλάτωνα. Απζκτθςε, ζτςι, ςτο
κείμενό μου μια λογοτεχνικι-κεατρικι αξία κακόδου ι ανόδου, αν κζλετε, προσ τθν αλικεια.
Ωπζκεςα πϊσ ανεξάρτθτα από τθ μακθματικι αυςτθρότθτα ι ανακρίβεια, μια τζτοια
παρουςίαςθ κα μποροφςε να γίνει κατανοθτι και ςε μθ Πακθματικοφσ. Δείξτε, λοιπόν, επιείκεια όςεσ
και όςοι κα διαβάςετε το κείμενο, απζναντι ςτα μακθματικά του κενά, διότι ζγινε για χάρθ των
φιλολόγων. Ζχω τθν απόλυτθ ευκφνθ για ό,τι γράφκθκε, οφτωσ ι άλλωσ, και ελπίηω τα γραφόμενά μου
να μθν είναι ςε βάροσ τθσ δικιάσ μασ επιςτιμθσ ςε βακμό που να μθν γίνονται αποδεκτά οφτε ωσ
λογοτεχνία.
Ξαλι ανάγνωςθ!
Λωάννθσ Κανζλλοσ
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Ο ΧΑΜΕΝΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΟ47
Ρρωινό Κυριακισ. Κάκομαι ςτο γραφείο μου, απζναντι από τθ μπαλκονόπορτα, και
διαβάηω εφθμερίδεσ. Σθκϊνομαι και πθγαίνω μζχρι το παράκυρο, κακϊσ ακοφω να χτυπά
βίαια ο άνεμοσ τα φφλλα του πάνω ςτον εξωτερικό τοίχο του μπαλκονιοφ. Κακϊσ κάνω να τa
αςφαλίςω, το βλζμμα μου τραβάει θ απεραντοςφνθ του Κρθτικοφ πελάγουσ, μπροςτά μου.
Ο ουρανόσ ζχει μαυρίςει και ζχει κατζβει χαμθλά. Στο βάκοσ του ορίηοντα, θ κάλαςςα
του ζχει παραδοκεί ςε μια βίαιθ ερωτικι περίπτυξθ και αφρίηει. Ο ουρανόσ απαντά ςτο
ερωτικό τθσ πάκοσ με υπόκωφουσ βροντεροφσ αναςτεναγμοφσ, αςτράφτοντασ. Θ Γαία δίνεται
ςτον Ουρανό ςυλλογίηομαι, αφινοντασ τα γόνιμά τθσ μζρθ να ενωκοφν μαηί του για να
φτιαχτεί κι άλλθ ηωι.
Θ Ντία, μζςα ςε όλθ τθν αντάρα, μοιάηει ςα να γυαλίηει από τθν υγραςία. Μοιάηει να
βγάηει φολίδεσ. Αρχίηει να ςιγοτρζμει, να κινείται. Στθν αρχι αργά, πολφ αργά, το μυτερό
κεφάλι ςθκϊνεται από τθ κάλαςςα. Ο λαιμόσ τθσ μακραίνει και μακραίνει. Κι αφοφ
επιμθκυνκεί, ςτριφογυρίηει ςτον αζρα ο τεράςτιοσ πλζον λαιμόσ, φςτερα προσ τα πίςω, προσ
το βάκοσ του ορίηοντα και ξάφνου τινάηεται προσ το μζροσ τθσ πόλθσ βγάηοντασ φλόγεσ από
το ςτόμα που ανοίγει απειλθτικά δείχνοντασ ςυνάμα τα κοφτερά και ςε πολλζσ ςειρζσ δόντια.
Τϊρα θ κάλαςςα βράηει γφρω τθσ κακϊσ θ μεταμόρφωςι τθσ ςε τυραννικό δράκο ςυντελείται
και ολοκλθρϊνεται. Τιτάνια πόδια φαίνεται να κατζχει ο δράκοσ αυτόσ και κακϊσ με αργζσ
κινιςεισ κάνει να πλθςιάςει ςτθν ακτι τα υψϊνει ςτον αζρα, ςχεδόν τα κραδαίνει, και
κατόπιν τα βυκίηει με ορμι ςτο νερό με εκκωφαντικό παφλαςμό, ςθκϊνοντασ κφματα που
εξαπολφονται προσ τισ ακτζσ με ακράτθτθ ορμι και δφναμθ.
Το φτερωτό άλογό μου εμφανίηεται ςτο μπαλκόνι που βλζπει τθ κάλαςςα.
Χλιμιντρίηει προςκαλϊντασ με και ςθκϊνεται ςτα πίςω του πόδια δείχνοντασ τθν αςπρόγκριηθ
όμορφθ κοιλιά του, τα μυϊδθ πόδια του και τισ καλοπεταλωμζνεσ καφζ οπλζσ του. Με τον
κφςανο τθσ ουράσ του βιτςίηει τον αζρα και μοιάηει να μου γελά με τα μεγάλα μαφρα μάτια
του με τισ ολόξανκεσ βλεφαρίδεσ.
Ραίρνω το ιερό ςπακί και το κοντάρι που το ςυνοδεφει από τον τοίχο, όπου θςφχαηαν
χιαςτί, το ζνα πάνω ςτο άλλο. Από τθν τράπεηα, τθν πανοπλία με τα φίδια του ιπποκρατικοφ
ςυμβόλου, ςχεδιαςμζνα ςτο ςτικοσ, τθν αςπίδα με τθ μορφι τθσ Ακθνάσ, που κρατά κι αυτι
κοντάρι, τθν αςπίδα τθσ ζχει παρά πόδασ και φορϊ τθν περικεφαλαία με τθ μακριά κόκκινθ
χαίτθ. Αρπάηω τα γκζμια του φτερωτοφ μου αλόγου και πριν θ πόλθ του Θρακλείου
κινδυνεφςει από το κθρίο που ζρχεται να τθν ταράξει, ςτροβιλίηομαι ςτον αζρα
περιςτρζφοντασ το βαρφ ςπακί μου πάνω από το κεφάλι μου, που προςτατεφεται από τθν
περικεφαλαία. Σαν τον Άγιο Μθνά κα ςϊςω τθν πόλθ.
Μπορεί να είμαι μικροςκοπικόσ μπροςτά ςτο πελϊριο κθρίο αλλά τόςο ευκίνθτοσ που
δεν μπορεί να με προςβάλει με τα τινάγματα του λαιμοφ του και τισ φλογοβόλεσ αναπνοζσ
του. Πχι μόνο του ξεφεφγω, αλλά με τθ βοικεια του αλόγου μου διαγράφω κομψότατεσ
ελλείψεισ γφρω από το λαιμό του κθρίου. Φορζσ-φορζσ ορμϊ προσ το εςωτερικό τθσ
ελλειπτικισ μου τροχιάσ, τραβϊντασ μαλακά τα γκζμια και το άτι φπταται προσ τον λαιμό του
δράκου, κι εγϊ βυκίηω το μακρφ ςπακί ςτθν ςκλθρι ςάρκα. Ρίδακεσ αίματοσ αναβλφηουν και
εκτινάςςονται, κακϊσ απομακρφνομαι ςτρζφοντασ τα γκζμια, ζτςι που το άτι αρχίηει ξανά να
διαγράφει ελλείψεισ…
Μια πολφ δυνατι λάμψθ με τυφλϊνει και θ αγαπθμζνθ μου θμεριςια ονειρικι
ακολουκία χάνεται ςτο ςτιγμιαίο ιςχυρό τθσ φωσ, ενϊ ακολουκεί ο εκκωφαντικόσ κρότοσ του
κεραυνοφ που ζπεςε και μια δυνατι ριπι ανζμου αναςθκϊνει τα φφλλα τθσ εφθμερίδασ που
διάβαηα πάνω από το γραφείο, ζτςι που μερικά ςκορπίηονται ςτο πάτωμα με χαριτωμζνθ
κροΐηουςα πτϊςθ.
47
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Θ Ντία παίρνει βακμιαία ξανά το ςχιμα τθσ, χάνει τισ φολίδεσ τθσ, κονταίνει ο λαιμόσ
τθσ και τα κυκλϊπεια πόδια τθσ εξαφανίηονται κακϊσ φοβιςμζνθ από τθ μανία και τθν
επίπλθξθ του κεραυνοφ κάκεται αργά-αργά αλλά ιρεμα ςτα νερά, κακϊσ κλείνω το
παράκυρο. Ο ουρανόσ κι θ κάλαςςα εξακολουκοφν τθν ερωτικι τουσ περιπζτεια, κακϊσ μια
δυνατι καταιγίδα ξεςπάει.
Με κλειςτό παράκυρο οι βροντζσ φαίνονται πιο απόμακρεσ, κακϊσ μάλιςτα από το
ράδιο οι ιχοι του ζκβιεμ του Μότςαρτ μοιάηουν να κζλουν να ςκεπάςουν τον ορυμαγδό τθσ
καταιγίδασ. Δεν ξζρω αν ακοφω τισ νότεσ που ζγραψε το χζρι του Αμαντζουσ ι αυτζσ που
προςτζκθκαν μετά τον κάνατό του.
Χρειαηόμαςτε ζνα παραμφκι μζςα ςτθν αβεβαιότθτα του κόςμου, ςυλλογίηομαι. Θ
αςφάλεια του μθ πραγματικοφ μασ κακθςυχάηει. Θ φφςθ μασ τρομάηει με τα μεγαλοπρεπι
κεάματά τθσ. Μασ μικραίνει απότομα ςτισ διαςτάςεισ μιασ απόλυτθσ αναςφάλειασ. Και τότε,
το μοναδικό όπλο είναι ο μφκοσ. Ο κάκε μφκοσ, που παρθγορεί τθν παιδικι μασ ανθμπόρια. Κι
είναι άλλοτε ο μφκοσ κεωρίεσ και δοξαςίεσ και άλλοτε ιςτορίεσ και ονειρικζσ ακολουκίεσ.
Μα τθν αλικεια, όλεσ οι διαλζξεισ του κόςμου κα ζπαυαν να είναι βαρετζσ μετά το
πρϊτο τζταρτο, αν μποροφςαν οι ομιλθτζσ να είναι καλοί παραμυκάδεσ και δεν χάνονταν ςτθν
ανάγκθ τθσ «βεβαιότθτασ» και τθσ «αλικειασ».
Κάκομαι ξανά, κακϊσ οι ςκζψεισ αυτζσ απλϊνονται ςτο μυαλό μου, και ςκφβοντασ
από το ανατομικό κάκιςμα του γραφείου μου μαηεφω τα φφλλα που ο άνεμοσ διαςκόρπιςε
γφρω από το γραφείο. Τα βάηω πρόχειρα και ακατάςτατα πάνω ςτο γραφείο και κατόπιν
προςπακϊ να τα βάλω ςε μια ςειρά. Και τότε, το μάτι μου πζφτει ςε ζνα τίτλο. «Άγνωςτοσ
διάλογοσ του Ρλάτωνα;» ρωτά ο τίτλοσ, που τραβά αμζςωσ το ενδιαφζρον μου από τθν
ταξινόμθςθ των πεςμζνων φφλλων.
Αρχίηω μια γριγορθ και λαχανιαςμζνθ ανάγνωςθ του κειμζνου που ακολουκεί
διαβάηοντασ φωναχτά :
«Θ εφθμερίδα μασ παρουςιάηει ςιμερα ςε αποκλειςτικότθτα ρεπορτάη του
ειδικοφ ςυνεργάτθ μασ ςχετικό με τισ ζντονεσ διαφωνίεσ που ζχουν ξεςπάςει
μεταξφ των επιςτθμόνων για τθν γνθςιότθτα κειμζνων διαλόγου του Ρλάτωνα.
Ππωσ είναι γνωςτό εδϊ και αρκετά χρόνια οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ των
παπφρων ςτθν ομϊνυμθ βίλα τθσ πόλθσ του Θρακλείου, με λατινικι ονομαςία
Herculaneum, γνωςτισ και ωσ Ercolano, ςτα ςφγχρονα Λταλικά, είχαν
ςταματιςει μετά από εμπλοκι που εμφανίςτθκε ςτα γρανάηια τθσ ιταλικισ
γραφειοκρατίασ. Εδϊ και ζξι μινεσ περίπου υπιρξε απεμπλοκι και δόκθκε θ
πολυπόκθτθ άδεια ςτουσ αρχαιολόγουσ και άλλουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ να
ςυνεχίςουν τθν εργαςία τουσ. Κατά μια ευτυχι ςυγκυρία ο νεαρόσ Ζλλθνασ
αρχαιολόγοσ μελετθτισ Δρ. Γιϊργοσ Καραχρίςτοσ κατά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ
βρζκθκε μπροςτά ςε ζναν πάπυρο με διάλογο πλατωνικοφ χαρακτιρα, με
κεντρικό πρόςωπο τον Σωκράτθ και τόπο, όπου διεξάγεται, ζνα αρχοντικό τθσ
Αρχαίασ Ακινασ… ο κ. Καραχρίςτοσ απζςτειλε αντίγραφο του κειμζνου ςτθν
Ελλάδα όπου…»
Το μάτι μου τρζχει ταχφτατα πάνω ςτο κείμενο για να ανακαλφψει το ςθμαντικότερο.
Ριο κάτω, διαβάηω, πάντοτε φωναχτά:
«Εδϊ και αρκετοφσ μινεσ ομάδα ειδικϊν επιςτθμόνων μελετά τθν προζλευςθ
του κειμζνου. Για πρϊτθ φορά θ εφθμερίδα μασ φζρνει ςτο φωσ τθσ
δθμοςιότθτασ το γεγονόσ που ενδζχεται να αποτελζςει μια από τισ
ςπουδαιότερεσ ανακαλφψεισ κειμζνων του Ρλάτωνοσ.»
Ριο κάτω:
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«Ο διαπρεπισ κακθγθτισ πανεπιςτθμίου κ. Δθμιτριοσ Χρυςολωράσ, ο
εγκυρότεροσ μελετθτισ των πλατωνικϊν κειμζνων, υποςτθρίηει ότι πρόκειται
κατά τα φαινόμενα για γνιςιο κείμενο του Ρλάτωνοσ. Ρροςκζτει δε ότι ο
διάλογοσ κα μποροφςε να ονομαςτεί «Ρυκαγόρασ» αφοφ οι μακθματικοί,
φιλοςοφικοί και πολιτικοί ςτοχαςμοί που αναπτφςςονται ςε μια ςυηιτθςθ του
Σωκράτθ με ζνα ομϊνυμο απόγονο μακθτϊν του Ρυκαγόρα και μακθτζσ του
φαίνεται να πθγάηουν από τισ κεωρίεσ του ίδιου του Ρυκαγόρα… Υπάρχουν
όμωσ και εκείνοι οι οποίοι αμφιςβθτοφν τθ γνθςιότθτα του διαλόγου
ςτθριηόμενοι ςτο επιχείρθμα ότι δεν μπορεί…»
Σταματϊ να διαβάηω.
Ο Χρυςολωράσ ιταν κακθγθτισ ςτο Ρανεπιςτιμιο που ςποφδαςα. Συχνά διάβαινα τθν
πφλθ με τθν επιγραφι «Μοφςαισ χάριςι κφε», εγκαταλείποντασ τισ παραδόςεισ των
Μακθματικϊν για να παρακολουκιςω τισ παραδόςεισ του για τθν πλατωνικι-ςωκρατικι
φιλοςοφία. Κάποτε πιάςαμε κουβζντα, ςτο τζλοσ μιασ παράδοςθσ όπου τον είχα διακόψει
κάμποςεσ φορζσ κζτοντασ ερωτιςεισ, απορίεσ και αντιρριςεισ. Κζλθςε να γνωρίςει τον
ευχάριςτα αναιδι νζο. Ιταν ςχετικά νζοσ τότε και εκείνοσ. Είχε αναδειχτεί πολφ νωρίσ ςτθν
καριζρα του ςε ειδιμονα επί του Ρλάτωνοσ, και όχι μόνο. Γνωριςτικαμε. Ζμακε ότι ζνασ
μακθματικόσ παρακολουκοφςε ςυχνά διαλζξεισ του. Γίναμε φίλοι. Μου δάνειηε βιβλία. Μου
εξθγοφςε απορίεσ και ςυχνά αςτειευόταν πωσ είχα δολοφονιςει τον φιλόλογο προσ χάριν του
μακθματικοφ και πωσ αυτό ιταν το βαρφτερο προςωπικό μου αμάρτθμα.
Αποφοίτθςα. Ρζραςαν τα χρόνια. Βλεπόμαςτε ςπάνια πια, αφοφ οι πόλεισ που
κατοικοφμε είναι ςτισ δυο άκρεσ τθσ χϊρασ, αλλά ζχω πάντοτε το κάρροσ να του τθλεφωνιςω
ι να του ςτείλω μια θλεκτρονικι επιςτολι. Φαίνεται πζραςε πολφσ καιρόσ από τθν τελευταία
επικοινωνία μασ. Είναι Κυριακι. Κα είναι και αυτόσ ςτο γραφείο του και κα διαβάηει
εφθμερίδεσ. Είχαμε τθν ίδια ςυνικεια. Συχνά τισ Κυριακζσ διαβάηαμε μαηί τισ εφθμερίδεσ
κριτικάροντασ και ςχολιάηοντασ. Καλϊ αμζςωσ.
Ππωσ ακριβϊσ το φαντάςκθκα. Είναι καλά; Ναι είναι καλά. Κι εγϊ; Κι εγϊ. Λοιπόν, τι
είναι αυτό που διαβάηω; Ναι, πρόκειται για μεγάλθ ανακάλυψθ. Νομίηει ότι είναι γνιςιοσ ο
διάλογοσ. Πλεσ οι ζωσ τϊρα ενδείξεισ είναι ιςχυρζσ. Βζβαια, το κζμα είναι υπό μελζτθ, αλλά
το ίδιο το κείμενο παρουςιάηει οφτωσ ι άλλωσ ενδιαφζρον… Αν διακζτει το κείμενο; Και
βζβαια διακζτει το κείμενο, ςε νζα ελλθνικι απόδοςθ, ςε θλεκτρονικι μορφι, αποτζλεςμα
δικισ του μεταφραςτικισ εργαςίασ. Εδϊ κι εκεί υπάρχει και κάποια αμφιβολία για
μιςοςβθςμζνεσ λζξεισ, αλλά το βαςικό ςϊμα του κειμζνου είναι ακζραιο. Αν μπορεί να μου το
ςτείλει; Αςφαλϊσ και μπορεί, και μάλιςτα αμζςωσ.
Μπαίνω ςτο διαδίκτυο, ανοίγω το ταχυδρομείο και ηθτϊ τθν νζα αλλθλογραφία.
Ρερνοφν μερικά βαςανιςτικά λεπτά αναμονισ και μετά τα φακελάκια ςτθν κάτω δεξιά μεριά
τθσ οκόνθσ αρχίηουν να κινοφνται κακϊσ το κείμενο περνά μζςα από λεπτά καλϊδια, ςε
μορφι ακατανόθτθ θλεκτρονίων και διαφοράσ δυναμικοφ. Στον μικρόκοςμο δεν παίρνουν
κακόλου χαμπάρι ότι ανάμεςά τουσ κινοφνται τϊρα τα λόγια που προςπακοφν να
ερμθνεφςουν τον κόςμο.
Ο χρόνοσ φαίνεται ατελείωτοσ και καρφωμζνοσ ςτο ίδιο ςχεδόν ςθμείο. Και όμωσ,
τελικά ρζει και κάποια ςτιγμι θ λιψθ ολοκλθρϊνεται. Ανοίγω. Μορφι PDF. Αποκικευςθ. Τα
ζγγραφά μου. Στζλνω επιβεβαιωτικό μινυμα λιψθσ και ζνα ςφντομο ευχαριςτιριο. Μπαίνω
ςτο φάκελο με το αρχείο και πζφτω με τα μοφτρα ςτο διάβαςμα.
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«Πλάτωνοσ Πυκαγόρασ ι περί αρικμϊν.»
Ρρόςωπα του διαλόγου.







Σωκράτθσ.
Αριςτομζνθσ μακθτισ του Σωκράτουσ.
Νικίασ, Ακθναίοσ πολίτθσ φίλοσ και ςυνεταίροσ του Ξενοκράτθ.
Ξενοκράτθσ, Ακθναίοσ πολίτθσ φίλοσ του Αριςτομζνθ ςτο ςπίτι του οποίου διεξάγεται
ο διάλογοσ.
Ρυκαγόρασ, Κθβαίοσ πολίτθσ απόγονοσ μακθτϊν του Ρυκαγόρα του Σάμιου.
Άνυτοσ, μακθτισ και αργότερα κατιγοροσ του Σωκράτουσ.

Ρεριπλανιόμουν χκεσ τισ πρωινζσ ϊρεσ ςτθν αγορά. Κάποια ςτιγμι, βλζπω μακριά τον
Αριςτομζνθ. Μακθτισ και αυτόσ του Σωκράτουσ. Βιάςτθκα να πάω κοντά του. Σε όλθ τθν πόλθ
εφθμολογείτο ότι πριν λίγεσ μζρεσ ςτο ςπίτι του Ξενοκράτουσ ο Σωκράτθσ είπε πολλά και
ενδιαφζροντα για τον Ρυκαγόρα τον Σάμιο και τουσ αρικμοφσ κι εγϊ ζτυχε να μθ βρίςκομαι
εκεί. Τον χαιρζτθςα και τον ρϊτθςα αμζςωσ αν ιταν παρϊν ςτθ ςυηιτθςθ και μου το
επιβεβαίωςε. Ηιτθςα τότε τθ χάρθ να μου διθγθκεί λεπτομερϊσ όςα ειπϊκθκαν. Ο
Αριςτομζνθσ, πάντοτε καλόκαρδοσ και καταδεκτικόσ, μου διθγικθκε τα ακόλουκα. Ο
Ξενοκράτθσ κάλεςε ςτο ςπίτι του τον Σωκράτθ, με ςκοπό να του ςυςτιςει ζναν απόγονο
μακθτϊν του Ρυκαγόρα του Σάμιου, τον οποίον εγνϊριςε ςτθ Κιβα, ςε ζνα από τα πολλά
ταξίδια του για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Εγϊ δεν γνϊριηα τίποτε από αυτά, αλλά κακϊσ γφριηα
ςπίτι ςυνάντθςα τον Σωκράτθ, ζμακα για τθν πρόςκλθςθ από τον ίδιο και αποφάςιςα να τον
ακολουκιςω, αφοφ ο Ξενοκράτθσ ιταν ςτενόσ φίλοσ με τον κείο μου τον Αναξιμζνθ και είχαμε
γνωριςτεί τόςο καλά που και απρόςκλθτοσ και απροειδοποίθτα μποροφςα να τον επιςκεφκϊ,
χωρίσ ποτζ να μου δείξει δυςαρζςκεια ι ενόχλθςθ. Εξάλλου, και τον ςυνεταίρο του, τον Νικία
εγνϊριηα και είχαμε τον ίδιο γυμναςτι, όταν ζφθβοι γυμναηόμαςτε για τουσ αγϊνεσ, και
είχαμε γίνει φίλοι. Φςτερα καλεςμζνοσ ιταν και ο Άνυτοσ, που πολφ λιγότερθ φιλία είχε με τον
Ξενοκράτθ και, αν δεν ιταν μακθτισ του Σωκράτουσ, ίςωσ δεν κα περνοφςε το κατϊφλι του
ςπιτιοφ του Ξενοκράτουσ.
Ρράγματι, μασ καλοδζχτθκε ο Ξενοκράτθσ, όλουσ και εμζνα, κι αφοφ μασ ζπλυναν τα
πόδια οι δοφλοι, ξαπλϊςαμε να δειπνιςουμε. Κάποια ςτιγμι, απευκφνκθκε ο Σωκράτθσ ςτον
Ρυκαγόρα, τον προςκεκλθμζνο του Ξενοκράτουσ και του είπε:
ΣΩΚΑΤΘΣ
Ρεσ μασ, λοιπόν, Ρυκαγόρα, μακθτεφεισ και εςφ ςτισ διδαςκαλίεσ του ομϊνυμοφ ςου
δάςκαλου των προγόνων ςου;
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Είναι αλικεια, Σωκράτθ, ότι φζρω το όνομά του, απάντθςε εκείνοσ, αλλά δεν γνωρίηω
αν αυτό ςθμαίνει ότι θ ψυχι μου ζχει αναμνιςεισ ίδιεσ με τισ δικζσ του. Γιατί είναι γνωςτό ότι
και εκείνοσ, όπωσ και εςφ, υποςτιριηε ότι οι ψυχζσ προχπάρχουν του ςϊματοσ και γνωρίηουν
τθν απόλυτθ αλικεια και ςτον εςωτερικό τουσ κφκλο οι μακθτζσ τθσ ςχολισ του δεν ζτρωγαν
οφτε κρζασ, γιατί επιπρόςκετα ζλεγαν ότι επανερχόμαςτε ςτθ ηωι και κάκε ηωντανό πλάςμα
ζχει μζςα του τθν ψυχι κάποιου ανκρϊπου και ζτςι από φόβο να μθ τον κανατϊςουν απείχαν
από τθν κρεατοφαγία. Αλλά εγϊ, δεν καταλαβαίνω καλά αυτά που δίδαξε, αν και ζχω ακοφςει
από τον παπποφ μου αλλά και τον πατζρα μου πολλά για τον άνκρωπο και τθ ςοφία του, ζτςι
που μάλλον δεν είμαι θ ξαναγεννθμζνθ ψυχι του, αφοφ δεν μπορϊ να καταλάβω καλά τα
λόγια του. Πμωσ μπορϊ να μιλιςω για ζνα περιςτατικό που ςυνζβθ λίγο πριν θ ςχολι διωχκεί
από τουσ Κροτωνιάτεσ. Δεν γνωρίηω αν θ παράδοξθ ςυμπεριφορά του ςοφοφ Σάμιου είχε
κάποια ςχζςθ με τα Μακθματικά και τθ Φιλοςοφία, αλλά μου φαίνεται, χωρίσ να
καταλαβαίνω πολφ καλά, μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ. Ιταν λίγο καιρό πριν οι Κροτωνιάτεσ
καταδιϊξουν τον ίδιο και τουσ μακθτζσ του, μετά τθν επίκεςθ ςτθν πόλθ τθσ Συβάρεωσ.
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Εκείνοι οι διωγμοί ιςαν που ανάγκαςαν και τον προπάππου μου να εγκαταλείψει τον
Κρότωνα και να καταφφγει ςτθ φιλόξενθ Κιβα, όπου ζηθςε το υπόλοιπο τθσ ηωισ του
διδάςκοντασ Γεωμετρία και Μουςικι.
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Μίλθςζ μασ, λοιπόν, για αυτό, Ρυκαγόρα, γιατί τϊρα ζχεισ πραγματικά εξάψει τθν
περιζργειά μασ με τα λόγια ςου. Και εςφ, Σωκράτθ, άκου προςεκτικά όςα κα μασ πει ο
Ρυκαγόρασ, γιατί κα ηθτιςουμε τθ γνϊμθ ςου.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Με ευχαρίςτθςθ και ενδιαφζρον κα ακοφςω τθν ιςτορία αυτι, αλλά, φίλτατε
Ξενοκράτθ, δεν κα πρζπει να με εμπαίηεισ, γιατί εγϊ ποτζ δεν είπα ότι γνωρίηω τισ ψυχζσ
καλφτερα από ό,τι και ο πιο ταπεινόσ πολίτθσ τθσ πόλθσ μασ. Ο καλεςμζνοσ ςου δικαιοφται να
νομίηει ότι εγϊ μπορϊ να εξθγιςω τα ανεξιγθτα, αφοφ μερικοφσ από εςάσ που τουσ
ικανοποιεί θ ςυηιτθςθ μαηί μου και βρίςκουν ευχάριςτθ τθ ςυναναςτροφι με εμζνα,
ςυνθκίηουν να υπερβάλουν και να μιλοφν για ικανότθτεσ που δεν ζχω, από απλι ςυμπάκεια
που τρζφουν προσ το πρόςωπό μου. Συχνά, για τον λόγο αυτό, βρίςκομαι ςε δφςκολθ κζςθ,
διότι πολλοί νομίηουν πωσ δεν επικυμϊ να τουσ βοθκιςω, άμα μου ηθτοφν τθ γνϊμθ για δικά
τουσ προβλιματα, κι εγϊ τουσ εξθγϊ ότι μόνο εκείνοι μποροφν να βρουν τθ λφςθ που αρμόηει
ςτισ δυςκολίεσ τουσ και, μα τουσ κεοφσ, δεν είναι λίγεσ οι φορζσ που με κακολογοφν κατόπιν
και με κεωροφν ψθλομφτθ. Ασ είναι, όμωσ. Ασ δϊςουμε τον λόγο ςτον καλεςμζνο ςου, του
οποίου οι πρόγονοι διωγμοφσ και ςτεριςεισ πζραςαν, μζχρι να βρουν καταφφγιο κοντά ςτουσ
Κθβαίουσ.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Αν θ φιμθ ενόσ ανκρϊπου δεν είναι γζννθμα τθσ δικισ του κομπορρθμοςφνθσ αλλά
του ςεβαςμοφ των ςυμπολιτϊν του, τότε, Σωκράτθ, μπορεί κι εγϊ, ο φιλοξενοφμενοσ ςτθν
Ακινα, να κάνω το ίδιο που κα κάνει, άμα τελειϊςω τθ διιγθςι μου ο ευγενικόσ και
γενναιόδωροσ οικοδεςπότθσ μασ, ο Ξενοκράτθσ. Και εγϊ, δθλαδι, να ςε παρακαλζςω να μασ
πεισ τθ γνϊμθ ςου για όςα ζγιναν εκείνεσ τισ θμζρεσ, γιατί, κι αν τα λόγια ςου, όπωσ λεσ, δεν
ζχουν το χάριςμα τθσ ςοφίασ, παραδζχτθκεσ ότι είναι ευχάριςτα ςε πολλοφσ και αυτι τθν
ευχαρίςτθςθ, πιςτεφω, δεν κα μασ ςτεριςεισ, να ςε ακοφςουμε. Πςο για μζνα, πρζπει να
ομολογιςω ότι χρόνια τϊρα παιδεφω το μυαλό μου, να καταλάβω το νόθμα των γεγονότων,
όπωσ ςασ είπα, και ςυχνά ςκζφτομαι μιπωσ οι κεοί ικελαν να προειδοποιιςουν τον
Ρυκαγόρα για το επερχόμενο κακό και τισ διϊξεισ που ακολοφκθςαν, από τισ οποίεσ μόλισ
που γλίτωςε τθ ηωι του, και για τοφτο του ζςτειλαν ςθμάδια, αλλά δεν μπορϊ να καταλάβω
γιατί είπε αυτά που είπε και ζπραξε αυτά που ζπραξε, που όπωσ φαίνεται είχαν το αντίκετα
αποτζλεςμα από αυτό που επιδίωκαν οι κεοί.
Αλλά είναι ϊρα τϊρα να ςασ τα πω, όπωσ τα άκουςα από τον παπποφ μου, που κι
αυτόσ τα άκουςε από τον πατζρα του, τον Ευρυβιάδθ, που ιταν μακθτισ, αυτόσ, και θ
γυναίκα του, θ Καλλιςτϊ, του ςοφοφ Σάμιου.
Εκείνο τον καιρό, όπωσ ιδθ ςασ εξιςτόρθςα, ο τφραννοσ του Κρότωνα ετοίμαηε
επίκεςθ ςτθν γειτονικι πόλθ τθσ Συβάρεωσ. Ζςτειλε, λοιπόν, ζναν απεςταλμζνο του να
ςυναντιςει τον Ρυκαγόρα, για να του ηθτιςει τθ ςυμβουλι του για τισ πολεμικζσ
επιχειριςεισ. Φαίνεται ότι εκείνθ τθν εποχι κάποιο πολφ ςπουδαίο πρόβλθμα απαςχολοφςε
τον δάςκαλο. Συνεχϊσ χανόταν ςε περιπλανιςεισ, απείχε ςυχνά από τισ κακθμερινζσ
ςυηθτιςεισ του εςωτερικοφ κφκλου και είχε ανακζςει τθ διδαςκαλία του εξωτερικοφ κφκλου
τθσ ςχολισ ςτον προπάππου μου, τον οποίο κεωροφςε τον πιο κατάλλθλο μακθτι για το
κακικον αυτό.
Ο Ρυκαγόρασ δζχτθκε τον εκπρόςωπο που του ζφερε μπροςτά του ο προπάππουσ
μου και τον άκουςε δίχωσ να τον διακόψει κακόλου, να του μεταφζρει τον ςεβαςμό του

325

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

τυράννου αλλά και τθν απαίτθςι του ο Ρυκαγόρασ να λάβει μζροσ ςτο επιτελείο που ετοίμαηε
για τισ πολεμικζσ επιχειριςεισ. Πταν εκείνοσ ζπαψε να μιλά και περίμενε τθν απάντθςθ που
κα μετζφερε ςτον τφραννο, ο Ρυκαγόρασ είπε μια πολφ παράξενθ φράςθ. Του είπε δθλαδι, κι
αυτό ιταν το νόθμα των λόγων του, αν δεν πω τισ ίδιεσ λζξεισ που και εκείνοσ είπε, ότι, αν θ
ςυμμετρία του ςφμπαντοσ ζχει ςφμμαχο τθσ τουσ αρικμοφσ, ζχει και εχκρό τθσ τουσ αρικμοφσ.
Κι ακόμθ, ότι, αν οι εχκροί είναι εκείνοι που κα νικιςουν τουσ ςυμμάχουσ, τίποτε πια ςτον
κόςμο δεν είναι βζβαιο και προβλζψιμο. Για τον λόγο αυτό, τα ειρθνικά ζργα, μόνο, μποροφν
να ςϊςουν τουσ ανκρϊπουσ, και κάκε άλλθ ςκζψθ για εξουςία πάνω ςε ανκρϊπουσ και
φαινόμενα φζρνει τθν κατάρα των κεϊν και τθν καταςτροφι των όντων. Ο απεςταλμζνοσ
παρακάλεςε τον Ρυκαγόρα να του πει με πιο απλά λόγια μιαν απάντθςθ, φοβοφμενοσ ότι θ
οργι του τυράννου για μια τόςο δυςνόθτθ φράςθ κα ξεςποφςε επάνω του, αλλά εκείνοσ,
αφοφ ςθκϊκθκε από τθ κζςθ του, τον ζςτειλε πίςω ςτον τφραννο, χωρίσ άλλθ εξιγθςθ.
Μςωσ ο τφραννοσ να νόμιςε ότι ο Ρυκαγόρασ είχε κλείςει μυςτικι ςυμφωνία με τθ
Σφβαρθ ι ότι τον κορόιδευε, αλθκινά δεν ξζρω. Αφοφ όμωσ ςυνζτριψε τθ Σφβαρθ, κυνιγθςε
κατόπιν άγρια τθ ςχολι και τον ίδιο τον Ρυκαγόρα. Πμωσ αυτό ζγινε αργότερα.
Το απόγευμα τθσ θμζρασ τθσ αποπομπισ του απεςταλμζνου του τυράννου, ο
προπάππουσ μου προςπάκθςε να μάκει το νόθμα των λόγων του δαςκάλου του. Τον ικζτεψε
να του δϊςει μια εξιγθςθ, γιατί ιταν παρϊν ςτθ ςκθνι, αφοφ ο ίδιοσ πιγε τον απεςταλμζνο
ςτο δάςκαλό του και άκουςε τθν απάντθςθ. Ο Ρυκαγόρασ τότε, αντί να του δϊςει άλλεσ
εξθγιςεισ, του είπε ότι τθν προθγοφμενθ νφχτα είχε δει ζναν εφιάλτθ. Ιταν γνωςτό ςυνικειό
του, εξάλλου, να απαντά ςε κάκε ερϊτθςθ με ζνα πρόβλθμα που περιείχε τθν απάντθςθ. Ζτςι
και εγϊ δεν ξζρω αν ο εφιάλτθσ ιταν μια εξομολόγθςθ ι ιταν ζνα εφεφρθμα του Ρυκαγόρα
για να δϊςει τθν απάντθςθ με ζνα πρόβλθμα, που ςτθν περίπτωςθ αυτι τθ μορφι ενόσ
εφιάλτθ είχε πάρει.
Αλλά, να, τι είπε ςτον πρόγονό μου ο Σάμιοσ. Βριςκόταν ςε μια απζραντθ ζρθμο.
Βάδιηε αςταμάτθτα και δεν ςυναντοφςε κανζνα άνκρωπο. Θ ηζςτθ και το βάδιςμα του είχαν
προκαλζςει μεγάλθ δίψα που άρχιηε να μθν τθν αντζχει. Τότε προβάλλει μπροςτά του ζνα
απζραντο τείχοσ, ςτθν επίπεδθ ζρθμο επάνω χτιςμζνο, και όςο ζφτανε το μάτι ιταν θ ζκταςι
του ςε μια ευκεία γραμμι που χανόταν ςτο βάκοσ του ορίηοντα, από όποια κατεφκυνςθ και
να κοιτοφςε. Σα να μθν ζφκανε αυτό, το τείχοσ ιταν ψθλό και δεν μποροφςε κάποιοσ να
ςκαρφαλϊςει πάνω ςτθ λεία επιφάνειά του και να φτάςει ςτθν κορυφι. Ακοφςτθκε τότε θ
φωνι του Δία οργιςμζνθ να του λζει. «Άκου, Ρυκαγόρα. Αν τόςο καλά γνωρίηεισ τουσ
αρικμοφσ, πεσ μου, τότε, πόςο διάςτθμα κα διατρζξεισ, για να ανζβεισ το τείχοσ;» Εκείνοσ δεν
κατάλαβε και νόμιηε ότι θ φωνι του ηθτοφςε το φψοσ του τείχουσ. Εξιγθςε ςτον κεό, λοιπόν,
μια μζκοδο με τθν οποία κα μετροφςε το φψοσ του τείχουσ. Θ φωνι του Δία ακοφςτθκε ακόμθ
πιο εξοργιςμζνθ να λζει:
«Τοφτα τα λόγια άκου, κνθτζ. Του φψουσ μπορεί να γνωρίηεισ τθ μζτρθςθ,
αλλά θ δικι μου επικυμία δεν ικανοποιικθκε. Τόςεσ μονάδεσ να ςτακείσ
μακριά από το τείχοσ, όςεσ και οι μονάδεσ του φψουσ του. Και τότε εςφ τθν
τρίτθ τθν πλευρά να υπολογίςεισ, αυτιν που οφτε το φψοσ του τείχουσ οφτε κι
όςο απζχεισ από εκεί που ςτζκεςαι είναι. Τοφτο αν δεν κάνεισ, με
προςβάλλεισ, όπωσ ακριβϊσ με προςβάλλεισ, όταν τουσ ςφμμετροφσ ςου
ςυλλογιςμοφσ με κράςοσ διδάςκεισ. Ο κάνατοσ κα είναι μικρότερθ τιμωρία
από το αίςχοσ μζςα ςτο οποίο κα ηεισ, διαδίδοντασ ψεφδθ για τουσ
αρικμοφσ.»
Ο Ρυκαγόρασ είπε ςτον προπάππου μου ότι ποτζ δεν είχε φοβθκεί τόςο ςτθ ηωι του,
όςο μζςα ςε αυτό το όνειρο. Πταν ταξίδευε με τον πατζρα του από τθν Τφρο τουσ καλάςςιουσ
πόντουσ και τα πζλαγα του κόςμου, είχαν ςυναντιςει καταιγίδεσ και καλαςςοταραχζσ, που
και τουσ κεοφσ κα φόβιηαν, και πειρατζσ και εχκρικά πλοία και φονικζσ ναυμαχίεσ. Σε τζτοιεσ
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ςτιγμζσ είδε το τζλοσ τθσ ηωισ του πολφ κοντά. Κι όμωσ, βρικε το κάρροσ να αντιςτακεί και με
ςκλθρι δουλειά να βοθκιςει να αντζξει το πλοίο τουσ και να ξεπεράςει τισ δυςκολίεσ. Ροτζ
όμωσ ςε αυτζσ τισ ςτιγμζσ δεν είχε αιςκανκεί τζτοιο ςφίξιμο ςτθν καρδιά και τζτοιο φόβο, όςο
μζςα ςτο ταραγμζνο όνειρο αυτό, όπου ο οργιςμζνοσ κεόσ του ηθτοφςε να κάνει
υπολογιςμοφσ, και, ενϊ μζςα ςτον εφιάλτθ μονολογοφςε ότι το ςφμμετρο μζγεκοσ τθσ τρίτθσ
πλευράσ κα τον ζςωνε, ξφπνθςε ιδρωμζνοσ και με τθ βεβαιότθτα ότι ο κεόσ δεν κα δεχόταν
οφτε αυτι τθν απάντθςθ και κα πζκαινε μπροςτά ςτο τείχοσ που τον εμπόδιηε να προχωριςει.
Αυτό ιταν το πρόβλθμα που κα ζπρεπε τϊρα να λφςει με τζτοιο τρόπο, που να
κατευνάςει το κεό. Ο προπάππουσ μου δεν κατάλαβε ποιο ιταν το πρόβλθμα, γιατί ο ίδιοσ ο
Ρυκαγόρασ τουσ είχε διδάξει ότι ο κόςμοσ είναι γεμάτοσ αναλογίεσ ςφμμετρων αρικμϊν και
κάκε τι ςτθριηόταν ςτθ μζτρθςθ με τθ μονάδα και τα μζρθ τθσ κι ακόμθ και αν δεν γνϊριηε
κάποιοσ ζνα μζγεκοσ, γιατί ιταν πράγματι δφςκολθ θ πρακτικι διαίρεςι του ςε μονάδεσ και
ςτα μζρθ τθσ, μποροφςε να είναι ςίγουροσ πωσ το μζγεκοσ δεν μποροφςε παρά να είναι
ςφμμετρο, δθλαδι από τα μζρθ τθσ μονάδοσ γεμάτο, μζχρι να εξαντλθκεί και να μθ χρειάηεται
άλλο μζροσ τθσ μονάδοσ για να καλυφκεί. Με το κεϊρθμα τθσ εκατόμβθσ γνϊριηε τθν
υποτείνουςα και μποροφςε να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ του Δία. Στθν ερϊτθςθ για όλα
τοφτα, ο Ρυκαγόρασ του είπε «δεν γνωρίηω ακόμθ, αλλά φοβοφμαι τθν απάντθςθ».
Ζτςι περνοφςε ο καιρόσ και ο Σάμιοσ εξακολοφκθςε να απομονϊνεται για πολλζσ
ϊρεσ τθν θμζρα.
Πμωσ, πριν προλάβει το μυςτιριο να λυκεί, ακολοφκθςαν οι διωγμοί και θ φυγι των
μακθτϊν τθσ ςχολισ και το ςκόρπιςμά τουσ για να γλιτϊςουν τθν εκδικθτικι μανία των
Κροτωνιατϊν. Ζμεινε, λοιπόν, αναπάντθτο το ερϊτθμα. Ζτςι, λοιπόν, παρακαλοφμε τϊρα
εςζνα, Σωκράτθ, να μασ βοθκιςεισ να κατανοιςουμε αυτό το μυςτιριο.
Ο Σωκράτθσ, όμωσ, ζμενε ςιωπθλόσ για ϊρα και, ενϊ φαινόταν ότι ζφταςε ςτο τζλοσ
τθσ ςιωπισ του, τον πρόλαβε ο Άνυτοσ και είπε:
ΆΝΥΤΟΣ
Λοιπόν, Σωκράτθ, μθ ςωπαίνεισ, γιατί τθν αγωνία μασ μεγαλϊνεισ και ςκεφτόμαςτε
μιπωσ και εςφ, όπωσ ο Σάμιοσ, όταν μιλιςεισ, ςκόπιμα με λόγια που δφςκολα μπορεί κάποιοσ
να εξθγιςει κα προςπακιςεισ να μθν απαντιςεισ ι να μασ κρφψεισ τθν απάντθςθ, όπωσ το
κάνεισ ςυχνά, και φςτερα πάλι μασ εξθγείσ με απλά λόγια αυτά που πριν ζλεγεσ περίπλοκα,
κάνοντάσ μασ να ντρεπόμαςτε που δεν ςκεφκικαμε και εμείσ, όπωσ κι εςφ, και επιπλζον,
πολλζσ φορζσ, μασ φαίνεται ότι ζτςι μασ λοιδορείσ, και πολλοί από εμάσ πικραινόμαςτε. Αυτό,
όμωσ, εδϊ, ςτο φιλόξενο ςπίτι του Ξενοκράτθ, μθν το κάνεισ, γιατί μεταξφ μασ είναι και ο
Κθβαίοσ ξζνοσ και δεν πρζπει μετά τθν ικεςία του για τθν γνϊμθ ςου να φερκείσ άπρεπα και
να τον προςβάλεισ.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Μα τθν Ραλλάδα, Άνυτε, δεν γνωρίηω για ποιο πράγμα μιλάσ και ποιεσ προςβολζσ. Πτι
είναι προςβολι που κι εγϊ, όπωσ και όλοι μασ, μζςα ςτθν ςυηιτθςθ αναηθτϊ τθν αλικεια και
αυτι φανερϊνεται ςιγά-ςιγά και όχι όπωσ θ Ακθνά που δια μιασ βγικε μζςα από το κεφάλι
του Δία, δεν πιςτεφω και δεν είναι δικό μου τερτίπι αλλά θ ςυνθκιςμζνθ οδόσ για τθν
αναηιτθςθ του ορκοφ. Στθν αναηιτθςθ αυτι όλοι ζχουμε λόγο και όλοι μακαίνουμε να
χρθςιμοποιοφμε τισ υποκζςεισ μασ καλφτερα όςο περνά ο καιρόσ και ακοφγονται κι άλλεσ
γνϊμεσ, που και όταν είναι λακεμζνεσ πάλι βοθκοφν, για να δοφμε πιο κακαρά τον δρόμο
προσ τθν αλικεια. Αλλά, επειδι δεν είναι ςωςτό να φιλονικοφμε μπροςτά ςτον καλεςμζνο του
οικοδεςπότθ μασ, του Ξενοκράτουσ, καλφτερα να μιλιςουμε για όςα ακοφςαμε από τον
Ρυκαγόρα. Ρεσ μασ, λοιπόν, Ρυκαγόρα, αν ςτα λόγια του προπάππου ςου αναγνωρίηεισ τθ
διδαςκαλία για τα ςφμμετρα μεγζκθ.
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ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Δεν είμαι ςίγουροσ αν ζχω καταλάβει, μα και τα ίδια τα λόγια του ςοφοφ λζνε πωσ
κάκε τι ςφμμετρο ζχει μζςα του τθ μονάδα τθν ίδια, πολλζσ φορζσ, αλλά, κι όταν τελειϊςουν
αυτζσ οι ακζραιεσ μετριςεισ, μπορεί τα μζρθ τθσ μονάδοσ να ςυνεχίςουν τθ μζτρθςθ, ακόμθ
κι αν πάρει καιρό να βρεισ ποια μικρά μζρθ τθσ χρειάηονται για να καλυφκεί το προσ μζτρθςθ.
Μίλθςε τότε ο Νικίασ του Φιλολάου, ο ςυνεταίροσ ςτο εμπόριο του Ξενοκράτθ, και
είπε:
ΝΛΚΛΑΣ
Εμείσ ςτο εμπόριο αυτά που είπε ο προςκαλεςμζνοσ του Ξενοκράτουσ από τθ Κιβα τα
γνωρίηουμε. Είμαςτε όμωσ πιο πρακτικοί και, όταν θ διαίρεςθ γίνει πολφ μικρι και τα μζρθ τθσ
μονάδοσ χάνουν τθν αξία τουσ, εμείσ τα παραλείπουμε, χωρίσ οφτε ο αγοραςτισ οφτε ο
πωλθτισ ποτζ να διαμαρτυρθκοφν, αφοφ γνωρίηουν ότι αυτά που κα χάςουν ςε κάποια
μζτρθςθ κα κερδίςουν ςε κάποια άλλθ, και ζτςι είναι ςαν να μετρικθκαν όλα ςωςτά.
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Αλικεια, όμωσ, Σωκράτθ, ρϊτθςε τότε ο Ξενοκράτθσ, τι ςθμαςία ζχει αν γνωρίηει ο
καλεςμζνοσ μασ ι κάποιοσ από εμάσ για τουσ ςφμμετρουσ, για να ερμθνεφςει κάποιοσ όςα
μασ διθγικθκε;
ΣΩΚΑΤΘΣ
Εγϊ, φίλε Ξενοκράτθ, δεν ιςχυρίςκθκα ποτζ ότι γνωρίηω πϊσ κα ερμθνεφςουμε όςα
ακοφςαμε. Πμωσ, αν θ μονάδα μετρά τα μεγζκθ και δεν χρειάηεται άλλθ γνϊςθ, παρά μόνο ο
πολλαπλαςιαςμόσ τθσ ι διαίρεςθ τθσ, ανάλογα, αν το μζγεκοσ μασ τθν υπερβαίνει ι τθσ
υπολείπεται, δεν κα ζλεγεσ και εςφ ότι θ γνϊςθ μασ εξαντλεί το ςφμπαν;
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Αυτό εγϊ τϊρα, Σωκράτθ, δεν μπορϊ να το εννοιςω. Μπορϊ να ςυμφωνιςω μαηί
ςου ότι εξαντλεί τθ γνϊςθ του εμπορίου, αλλά πϊσ μπορεί κάποιοσ, ςοφόσ, όπωσ εςφ, να
υποςτθρίηεισ ότι εξαντλεί θ γνϊςθ αυτι το ςφμπαν;
ΣΩΚΑΤΘΣ
Νομίηω, γνωρίηεισ καλά, Ξενοκράτθ, ότι ποτζ δεν κα τολμοφςα μια τζτοια αςζβεια.
Εγϊ το μόνο που ζκανα ιταν να ρωτιςω τον φιλοξενοφμενο αν γνωρίηει τθ διδαςκαλία των
ςυμμζτρων και φςτερα ρϊτθςα εςζνα αν θ διδαςκαλία εξαντλεί το ςφμπαν. Σε ρωτϊ, λοιπόν,
ξανά. Είναι όλα τα μεγζκθ μετριςιμα από τθ μονάδα;
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Αναμφίβολα.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Δθλαδι, ό,τι μπορεί να μετρθκεί είναι παράγωγο τθσ μονάδοσ.
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Αςφαλϊσ.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αν όμωσ θ μονάδα παράγει όλα τα μεγζκθ, τότε υπάρχει μια μοναδικι αλικεια πάνω
ςτθν οποία χτίηεται ο κόςμοσ.

ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
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Φαίνεται ότι ζτςι πρζπει να είναι.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αν όμωσ οι κεοί ζκαναν τον κόςμο να ςτθρίηεται ςε μια και μόνθ αλικεια, τότε μασ
επιτρζπουν να γνωρίηουμε και να μετροφμε τθ δθμιουργία τουσ.
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Δεν μπορεί παρά να είναι ζτςι, όπωσ τα λεσ.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Και αφοφ μασ επιτρζπουν να γνωρίηουμε τθ δθμιουργία τουσ, ςθμαίνει ότι μασ
επιτρζπουν να ζχουμε και εμείσ τισ γνϊςεισ που ζχουν αυτοί για το ςφμπαν.
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Ζτςι φαίνεται.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αλλά μπορεί οι κεοί να μθ γνωρίηουν το ςφμπαν και τθν καταςκευι του;
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Δεν γίνεται.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Κι αν γινόταν, δεν κα ςιμαινε αυτό ότι κάποιοσ άλλοσ κεόσ τουσ ζφτιαξε και αυτοφσ
και τουσ ζδωςε τθ μονάδα μζτρο των πάντων;
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Ζτςι πρζπει να ζχουν τα πράγματα!
ΣΩΚΑΤΘΣ
Κι αν ζτςι ζχουν τα πράγματα, κα φτάςουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι και όςουσ κεοφσ
των κεϊν να επινοιςουμε, αν θ μονάδα είναι των πάντων μζτρο, τότε υπάρχει ζνασ τελικόσ
κεόσ που είναι ο κάτοχοσ τθσ μονάδοσ;
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Μα τθν Αρτζμιδα, Σωκράτθ, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αλλά τότε Ξενοκράτθ υποςτθρίηεισ ότι ο κάτοχοσ τθσ μονάδοσ κεόσ μασ ζδωςε τθν
ικανότθτα να καταλάβουμε τθ δθμιουργία του, και ζτςι να εξαντλιςουμε το ςφμπαν.
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Δεν μπορϊ παρά να ςυμφωνιςω.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Ζγινεσ τϊρα εςφ ο αςεβισ, Ξενοκράτθ, ι μιπωσ νομίηεισ ότι υπάρχει λάκοσ ςτον
ςυλλογιςμό;
ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ
Ομολογϊ, Σωκράτθ, πωσ αιςκάνομαι ζτςι που είπε ο Άνυτοσ, πριν από ϊρα. Αλλά
μιπωσ με αυτι τθν ερϊτθςθ κεσ να με παγιδζψεισ πάλι;
ΣΩΚΑΤΘΣ
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Εμείσ, Ξενοκράτθ, και όλοι οι φίλοι ςυνδαιτυμόνεσ που μασ παρακολουκοφν δεν
κάναμε τίποτε άλλο, παρά να ςυλλογιςτοφμε, όπωσ οι γεωμζτρεσ. Δθλαδι, κάναμε μια
υπόκεςθ και εξετάςαμε τισ ςυνζπειεσ. Αλλά, αν τα ςυμπεράςματά μασ ευςτακοφν ι όχι,
εξαρτάται από τθν υπόκεςι μασ.
Ραρενζβθ τότε ο Νικίασ και είπε:
ΝΛΚΛΑΣ
Δθλαδι, λεσ ότι πρζπει να εξετάςουμε ξανά τθν ορκότθτα τθσ υπόκεςι μασ;
ΣΩΚΑΤΘΣ
Ζτςι νομίηω. Αλλά πριν από αυτό κα ικελα να ςασ ρωτιςω όλουσ και εςζνα, Νικία,
μια και πιρεσ το λόγο. Αν θ υπόκεςι μασ είναι ορκι, τότε, όποιοσ κα τθν δεχόταν δεν κα ιταν
φυςικό να καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι γνωρίηει πϊσ πρζπει να κυβερνθκεί θ πόλθ και θ
κάκε πόλθ;
ΝΛΚΛΑΣ
Σίγουρα το εμπόριο. Αλλά γιατί και θ πόλθ;
ΣΩΚΑΤΘΣ
Μπορεί θ μονάδα να μετρά μεγζκθ που ζχουν να κάνουν με όλα τα ανκρϊπινα, το
εμπόριο, όπωσ είπεσ, αλλά και τθ μζτρθςθ των ναϊν και των κτιςμάτων μιασ πόλθσ αλλά και
των τειχϊν τθσ κι ακόμθ το ςϊμα των ανκρϊπων και το μζγεκοσ τθσ κεφαλισ τουσ ι τθσ
κοιλιάσ τουσ, όπωσ θ δικι μου, που είναι και λίγο ογκϊδθσ, και να μθ μετρά και πράγματα που
μασ φαίνονται άυλα, όπωσ θ αρετι και το καλό, ενϊ μπορεί να μετριςει κάκε τι που θ αρετι
και το καλό παράγουν;
ΝΛΚΛΑΣ
Μάλλον ζτςι πρζπει να είναι.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αν είναι όμωσ ζτςι φίλε Νικία, τότε ςυμφωνείσ και εςφ πωσ όχι μόνο το ςφμπαν αλλά
και οι πόλεισ μποροφν να κυβερνθκοφν από τθ γνϊςθ τθσ μονάδοσ, όπωσ ςυμβαίνει και με
άλλουσ αρικμοφσ, αφοφ κι εςφ και όλοι γνωρίηετε ότι είναι αρετι και καλό για μια πόλθ να
γνωρίηει τον αρικμό 504048 και πωσ αυτόν τον αρικμό πρζπει κάκε πόλθ να χρθςιμοποιεί.
ΝΛΚΛΑΣ
Ρρζπει να ςυμφωνιςω με αυτά που υποςτθρίηεισ Σωκράτθ.

ΣΩΚΑΤΘΣ

48

«δεῖδὴ περὶ ἀρικμῶν τόγετο ςοῦ τον πάντα ἄνδρα νομοκετοῦνταν ενοθκζ ναι, τίσ ἀρικμὸσ καὶ ποῖοσ πάςαισ
πόλεςιν χρθςιμϊτατοσ ἂν εἴθ. λζγω μεν δὴ τὸν πλείςτασ καὶ ἐφεξῆσ μάλιςτα διανομὰσ ἐν αὑτῷ κεκτθμζνον. ὁμὲν
δὴ πᾶσ εἰσ πάντα πάςασ τομὰσ εἴλθχεν: ὁδὲ τῶν τετταράκοντα καὶ πεντακιςχιλίων εἴσ τε πόλεμον καὶ ὅςα κατ᾽
εἰρινθν πρὸσ ἅπαντα τὰ ςυμβόλαια καὶ κοινωνιματα, εἰςφορῶν τε πζρι καὶ διανομῶν, οὐ πλείουσ μιᾶσ δεουςῶν
ἑξικοντα δφναι τ᾽ἂντζμνεςκαιτομῶν, ςυνεχεῖσ δὲ ἀπὸ μιᾶσ μζχρι τῶν δζκα.»(Υλάτωνοσ, Ρόμοι, 737ε,738α,β)
Απόδοςθ (Λ. Ξανζλλοσ): «Χε ότι ζχει ςχζςθ με τουσ αρικμοφσ, κάκε άνδρασ που δθμιουργεί νόμουσ πρζπει να
αντιλαμβάνεται τουλάχιςτον αυτό, ποιοσ αρικμόσ και τι είδουσ αρικμόσ κα είναι χριςιμοσ για όλεσ τισ πόλεισ
κράτθ. Ασ διαλζξουμε αυτόν που κατζχει τισ πολυπλθκζςτερεσ και πλζον διαδοχικζσ υποδιαιρζςεισ. Αρικμόσ ο
οποίοσ περιλαμβάνει κάκε διαίρεςθ για κάκε ςκοπό: ο αρικμόσ, λοιπόν, 5040, τόςο ςτον πόλεμο όςο και ςτθν
ειρινθ, είναι προσ πάςα χριςθ ςυνδεδεμζνοσ με ειςφορζσ και διανομζσ, ζχοντασ διαιρζτεσ 59 αρικμοφσ, από τουσ
οποίουσ οι διαιρζτεσ 1 ζωσ και 10 είναι διαδοχικοί αρικμοί.» Χθμειϊνεται ότι ο ίδιοσ ο 5040 δεν υπολογίηεται ςε
αυτόν τον ςυλλογιςμό του Υλάτωνα.

330

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

Ασ μθ βιαςτοφμε, όμωσ, τόςο, Νικία. Είπαμε ότι, όπωσ οι γεωμζτρεσ, ζχουμε
διατυπϊςει μιαν υπόκεςθ. Ασ δοφμε, όμωσ, τι κα γίνει, αν θ υπόκεςι μασ δεν ιςχφει.
Ριρε τότε τον λόγο ο Ρυκαγόρασ και ρϊτθςε:
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Δθλαδι, εννοείσ, Σωκράτθ, αν καταλαβαίνω καλά, αν θ μονάδα δεν είναι το μζτρο των
πάντων, να ερευνιςουμε ποιεσ κα ιταν οι ςυνζπειεσ για τουσ ςυλλογιςμοφσ μασ και τα
ςυμπεράςματά μασ;
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αυτό εννοϊ, φίλτατε Ρυκαγόρα. Δθλαδι, αν θ μονάδα δεν είναι μζτρο των πάντων,
τότε υπάρχουν μεγζκθ που δεν μποροφν να μετρθκοφν οφτε από τα πολλαπλάςια τθσ
μονάδοσ αλλά οφτε και από τισ διαιρζςεισ τθσ, γιατί τότε πάλι κα ιταν μετριςιμα με τθ
μονάδα, όπωσ ζχουμε ςυμφωνιςει.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Ζτςι κα είχαν τα πράγματα.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αν όμωσ υπάρχουν τζτοια μεγζκθ, τότε ι μποροφν να μετρθκοφν ι δεν είναι
μετριςιμα.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Αυτό πρζπει να είναι το ςυμπζραςμά μασ.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αν μποροφν να μετρθκοφν και δεν μετρϊνται με τθ μονάδα, πρζπει να υπάρχει κάποιο
άλλο μζτρο που μασ είναι άγνωςτο. Αλλά και αν πάλι δεν μποροφν να μετρθκοφν, πάλι μασ
είναι άγνωςτο το μζτρο τουσ.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Δεν μπορεί να ςυμβαίνει διαφορετικά.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αλλά κι αν βρίςκαμε ζνα άλλο μζτρο τελικά, αυτό δεν κα ιταν πλζον θ μονάδα.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Ζτςι κα ιταν.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Τότε όμωσ θ γνϊςθ μασ δεν εξαντλεί το ςφμπαν και οι πόλεισ δεν ζχουν αςφαλζσ
μζτρο για να κυβερνθκοφν.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Αναπόφευκτο ςυμπζραςμα.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Τότε, όμωσ, ο κόςμοσ κα ιταν γεμάτοσ από άγνωςτα ςθμεία. H κυβζρνθςθ των
πόλεων δεν κα μποροφςε να ςτθριχκεί ςε αςφαλείσ βάςεισ. Το δίκαιο δεν κα είχε μια μοναχά
ερμθνεία και θ απόδοςθ τθσ δικαιοςφνθσ κα ςτθριηόταν ςτθν άςκθςθ τθσ εξουςίασ.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Σίγουρα.
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ΣΩΚΑΤΘΣ
Αλλά τότε, αφοφ και θ εξουςία κα πιγαηε από τον εαυτό τθσ και όχι από τθ γνϊςθ του
μζτρου, δεν κα ιταν βζβαιο ότι δεν κα ζμενε ςτα ίδια χζρια ςυνζχεια, αλλά, αντίκετα, κα
άλλαηε διαρκϊσ κτιτορεσ και κα ιταν ςφμφωνθ με τα ςυμφζροντα αυτϊν που κα τθν
αςκοφςαν, αφοφ κα τθν είχαν υφαρπάξει;
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Ζτςι κα είχαν τα πράγματα, μα τθν Ιρα.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Σε ρωτϊ, λοιπόν, εςζνα, Ρυκαγόρα. Αν ζνασ άνκρωποσ πίςτευε ότι θ μονάδα είναι το
μζτρο των πάντων, χωρίσ να εξετάςει αν θ πίςτθ του αυτι είναι ορκι, αλλά το κεωροφςε
κεϊκι παροχι, επειδι δεν μποροφςε να φανταςτεί ότι υπάρχει μζγεκοσ που δεν μετράται από
τθ μονάδα, και αν με τθν παραδοχι αυτι πορευόταν ςτθ ηωι, χωρίσ να βάηει άλλο ερϊτθμα,
αλλά ερμινευε τθν πόλθ και τον κόςμο με αυτι τθν αρχι, και αν αυτόσ ο άνκρωποσ
ανακάλυπτε απότομα και βίαια ότι ςφάλλει, ςε τι κατάςταςθ κα βριςκόταν;
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Νομίηω ότι κα ζπαυε να ζχει εμπιςτοςφνθ ςτο κάκε τι, γιατί μζχρι τότε τον ςυνόδευε θ
απόλυτθ βεβαιότθτα. Κα ζπρεπε να ςυλλογιςτεί το κάκε τι από τθν αρχι και τίποτα δεν κα
μποροφςε να δεχτεί αβίαςτα και ακόμθ κι αν δεχόταν και τότε κα ηοφςε ςτθν αβεβαιότθτα για
τισ αποφάςεισ του. Είναι αλικεια, Σωκράτθ, ότι θ ηωι ενόσ ανκρϊπου που νομίηει ότι γνωρίηει
το μζτρο των πάντων και ανακαλφπτει ότι απατάται κα ιταν χειρότερθ και από να τον
τιμωριςουν οι κεοί να τον κυνθγοφν δια βίου οι ερινφεσ.
ΑΝΥΤΟΣ
Δεν μπορϊ να παρακολουκιςω τον ςυλλογιςμό ςου, Σωκράτθ. Δθλαδι, ιςχυρίηεςαι
ότι πρζπει να απεικαρχοφμε ςτουσ νόμουσ τθσ πόλθσ, αν δεν είναι όλα τα μεγζκθ ςφμμετρα
και ότι τότε θ εξουςία των νόμων πθγάηει από τθν εξουςία των νομοκετϊν και όχι από το
μζτρο του δικαίου;
ΣΩΚΑΤΘΣ
Θ αμφιβολία, Άνυτε, δεν είναι και απείκεια. Θ απείκεια, όμωσ, είναι παραβίαςθ των
νόμων και όχι αμφιςβιτθςθ. Εγϊ δεν υποςτθρίηω τθν απείκεια αλλά τθν αμφιβολία. Αλλά, αν
ςυμφωνείσ και εςφ, ασ εξετάςουμε, πριν αςχολθκοφμε με αυτά για τα ςφμμετρα που
ανζφερεσ.
ΑΝΥΤΟΣ
Αν και νομίηω ότι δεν κεσ να απαντιςεισ ςτο ερϊτθμά μου, κα δεχτϊ αυτι τθν
αναβολι, αφοφ υπόςχεςαι πωσ κα εξθγιςεισ αργότερα το νόθμα των λόγων ςου. Σε ακοφω,
λοιπόν.
ΣΩΚΑΤΘΣ49
Ασ χαράξουμε ζνα τετράγωνο και ασ υποκζςουμε ότι θ πλευρά του κακϊσ και θ
διαγϊνιόσ του μετρϊνται από τθ μονάδα. Γνωρίηετε, εξάλλου, όλοι ότι μονάδα που
επιλζγουμε κάκε φορά είναι ζνα αυκαίρετο μζγεκοσ. Αυτό δεν ζχει ςθμαςία, γιατί αν τθν
επαναλάβουμε πολλζσ φορζσ, όποια και να είναι αυτι θ μονάδα ι αν τθν διαιρζςουμε πολλζσ
φορζσ και μποροφμε να μετριςουμε κάκε τι άλλο, τότε και ό,τι άλλο αν διαλζγαμε για μονάδα
κα είχε το ίδιο αποτζλεςμα, αφοφ και το ίδιο το νζο μζγεκοσ, ςαν μονάδα ι μζροσ κάποιου
άλλου προθγοφμενα επιλεγμζνου ωσ μονάδα μεγζκουσ, κα ιταν ι πολλαπλάςιο του ι
49

Βλ. επεξθγιςεισ ςτο Υαράρτθμα ΛΛ.
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πολλαπλάςια και μζρθ τθσ μονάδοσ κα περιείχε. Αν, πάλι, ανακαλφπταμε ότι υπάρχει μζγεκοσ
που δεν μετράται από τθ μονάδα και κεωροφςαμε ότι αυτό γίνεται, επειδι δεν διαλζξαμε
αυτό ακριβϊσ ςαν μονάδα, τότε γριγορα κα κατανοοφςαμε τθν πλάνθ μασ, αφοφ, αν ζνα
μζγεκοσ δεν είναι μετριςιμο με τθ μονάδα, οφτε και αυτό αντίςτροφα μετρά τθ μονάδα, γιατί,
ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ, πϊσ κα ιταν δυνατό να μετρά τθ μονάδα και να μθ μετράται από
αυτιν, δθλαδι να περιζχεται ςτθ μονάδα, επομζνωσ να είναι πολλαπλάςιό του θ μονάδα ι
μζροσ του να μετρά τθ μονάδα, άρα το ίδιο να είναι πολλαπλάςιο τθσ μονάδοσ; Ασ φζρουμε
τϊρα τισ διαγωνίουσ του τετραγϊνου. Ο παισ του Μζνωνοσ του Κεςςαλοφ, κάποια βραδινι
ϊρα, ςαν τθν παροφςα, με ςυλλογιςμοφσ ανάμνθςθσ τθσ ψυχισ του, κυμικθκε ότι θ
διαγϊνιοσ τετραγϊνου, είναι πλευρά άλλου τετραγϊνου με διπλάςιο εμβαδόν και, ζτςι, εγϊ
τοφτο υποςτιριξα απζναντι ςτον Μζνωνα, ότι, δθλαδι, οι ψυχζσ γνωρίηουν τθν αλικεια και
χρειάηονται βοικεια για να τθν κυμθκοφν, αφοφ όπωσ ο ςτρατθγόσ παραδζχτθκε, κανείσ δεν
είχε τον παίδα Γεωμετρία μθδζποτε διδάξει. Πμωσ, εςείσ δεν χρειάηεςτε αυτι τθν βοικεια μα
κάποια άλλθ. Δθλαδι, να ςασ βοθκιςω να κυμθκείτε, φίλοι ςυνδαιτυμόνεσ του φιλόξενου
Ξενοκράτθ, και ςυ οικοδεςπότθ μασ τιμθμζνε, ότι, αν ζτςι ζχουν τα πράγματα και πω ότι το
τετράγωνο τθσ διαγωνίου είναι διπλάςιο από αυτό το ίδιο το τετράγωνο όπου χάραξα τισ
διαγωνίουσ, τότε εν πρϊτοισ το τετράγωνο τθσ διαγωνίου είναι άρτιο μζγεκοσ. Αλθκινά ςασ
λζγω ότι τοφτο ιςχφει, αφοφ είναι διπλάςιο ενόσ άλλου τετραγϊνου, το οποίο ωσ μζγεκοσ
μετράται από ακζραιο αρικμό μονάδων. Ρράγματι, διότι και αυτό το άλλο τετράγωνο, από το
οποίο τθ διαγϊνιο πιραμε, είναι ζνα μζγεκοσ που παράχκθκε από πλευρά τθν οποία
επαναλαμβάνοντασ τθ μονάδα ακζραιεσ φορζσ καταςκευάςαμε. Αν ζτςι ςυλλογιςτικαμε για
τθν καταςκευι μασ, δεν μπορεί παρά θ ίδια θ διαγϊνιοσ να είναι άρτιο μζγεκοσ, γιατί όλοι
γνωρίηετε ότι από περιττό μζγεκοσ κα προζκυπτε τετράγωνο περιττό. Τοφτο εδϊ, όμωσ, το
τετράγωνο ζνα από τα άρτια μζρθ τθσ διαγωνίου ωσ πλευρά ζχει και ωσ διαγϊνιο τθν πλευρά
του αρχικοφ. Κι ακόμθ ςτθν ίδια ςχζςθ βρίςκονται που και τα αρχικά τετράγωνα βρίςκονται.
ΑΝΥΤΟΣ
Νομίηω ότι μιλϊ για όλουσ αν ςυμφωνιςω, Σωκράτθ.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αφοφ δεν υπάρχει, λοιπόν, διαφωνία, δεν κα διαφωνείτε τότε και ςε τοφτο, ότι
δθλαδι εισ το διθνεκζσ ςε άρτια μζρθ διαιροφνται και θ πλευρά του αρχικοφ τετραγϊνου και
θ διαγϊνιοσ του, αφοφ πάντοτε ςτθν ίδια ςχζςθ βρίςκονται αδιάλειπτα τα προκφπτοντα μζρθ.
ΑΝΥΤΟΣ
Ακόμθ και αν είναι ζτςι, Σωκράτθ, δεν καταλαβαίνω τι κεσ με το παράδειγμα αυτό να
μασ πεισ.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Μα είναι φανερό, Άνυτε, ότι αυτό δεν μπορεί να ςυμβαίνει ςτο διθνεκζσ, αφοφ
κάποτε κα εξαντλείτο θ διαίρεςθ, αφοφ, αν ζνα άρτιο μζγεκοσ, που διαιρείται ςε δυο μζρθ,
δίνει εκ νζου άρτια μζρθ, κάποτε κα ζδινε πθλίκο τθ μονάδα, αφοφ υπάρχει ο μικρότεροσ των
αρτίων και είναι ο αρικμόσ δφο, και τότε κα φαινόταν ότι θ μονάδα είναι άρτιο μζγεκοσ, αφοφ
πάλι κα είχαμε τετράγωνα ςαν κι αυτά που ςασ ζδειξα και το ζνα από αυτά πλευρά ζνα και
εμβαδόν διπλάςιο ενόσ άλλου κα είχε που θ πλευρά του μετράται από τθ μονάδα. Αλλά είναι
αλθκινά πράγμα άτοπο το τετράγωνο με πλευρά ζνα να ζχει εμβαδόν διπλάςιο από
τετράγωνο με πλευρά ςφμμετρο αρικμό.
ΑΝΥΤΟΣ
Φαίνεται να ζχεισ δίκαιο, αλλά οφτε τθν ερϊτθςθ που ζκανα μόλισ πριν αλλά οφτε και
αυτιν που υποςχζκθκεσ απαντάσ.
ΣΩΚΑΤΘΣ
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Εγϊ νομίηω ότι απαντϊ, Άνυτε, αλλά μια και λεσ ότι δεν απαντϊ, ασ εξετάςουμε μαηί
το ςυμπζραςμά μασ, για να πειςτείσ ότι ζχουν όλα απαντθκεί, όςα ζκεςεσ ωσ ερωτιματα. Και
πρϊτα απ’ όλα κα ςυμφωνιςεισ ότι, αφοφ οι διαιρζςεισ ςε δυο μζρθ τθσ πλευράσ και τθσ
διαγωνίου δεν είναι δυνατζσ ςτο διθνεκζσ, ενϊ παραδεχτικαμε ότι και οι δυο από τθ μονάδα
είναι μετριςιμεσ, αυτό ςθμαίνει ότι δεν μποροφν να μετρθκοφν και οι δυο με τθ μονάδα.
Δθλαδι ανακαλφψαμε ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν μετρϊνται με τθ μονάδα.
Επομζνωσ, υπάρχουν και αςφμμετρα μεγζκθ, δθλαδι μεγζκθ που δεν μετρά θ μονάδα.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Ασ με ςυγχωριςεισ, Άνυτε, γιατί δεν γνωρίηω αν απαντικθκαν τα ερωτιματά ςου,
αλλά επείγομαι να ρωτιςω τον Σωκράτθ αν πιςτεφει ότι αυτό ιταν που ζπακε ο Ρυκαγόρασ
εκείνεσ τισ θμζρεσ. Δθλαδι, αν ζφταςε να καταλάβει ότι οι δοξαςίεσ του για τα ςφμμετρα
μεγζκθ ιταν εςφαλμζνεσ.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Δεν μπορϊ με αςφάλεια να γνωρίηω, αλλά εςφ, Ρυκαγόρα, μασ είπεσ ότι ο ςοφόσ
Σάμιοσ είπε ςτον απεςταλμζνο του τυράννου για τθ ςυμμετρία και τθν αςυμμετρία του
ςφμπαντοσ.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Αυτό είναι αλικεια.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Και κατόπιν διθγικθκεσ ότι ςτον προπάππου ςου περιζγραψε ζνα πρόβλθμα που του
ζβαλε ο κεόσ ςτον εφιάλτθ του και του ηθτοφςε να υπολογίςει τθ πλευρά τθν τρίτθ, που δεν
είναι οφτε το φψοσ του τείχουσ οφτε και θ απόςταςι του από αυτό, αν οι άλλεσ πλευρζσ με τθ
μονάδα μετρϊνται.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Ακριβϊσ ζτςι.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αλλά τότε αναγνωρίηεισ ςε αυτά που πριν είπαμε για τα τετράγωνα, ότι το φψοσ του
τείχουσ και θ απόςταςι του από αυτό, πλευρζσ τετραγϊνου αποτελοφν, όπωσ και ςτο ςχιμα
που γράψαμε εδϊ.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Μου φαίνεται πωσ ναι.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Μάλιςτα, είπεσ ότι κάποιοσ που κα ιταν ςίγουροσ για τθν ερμθνεία του κόςμου και
ξαφνικά οι κεοί είτε με όνειρο είτε με μια αποκάλυψθ του φανζρωναν ότι ςφάλλει και ότι
όλεσ του οι ιδζεσ και ςκζψεισ ςτθρίηονταν ςε μια πλάνθ δεν κα μποροφςε εφκολα να πιςτζψει
ςε τίποτα και δεν κα είχε πια εμπιςτοςφνθ ςε αυτά που είχε πιςτζψει, δθλαδι ότι οι νόμοι τθσ
πόλθσ του είναι ςωςτοί και το πολίτευμα ςτθριγμζνο ςτθ ςυμμετρία και τθν αρμονία, και ζτςι
κα ικελε λεπτομερϊσ να εξετάςει τθν ορκότθτά τουσ.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Ρράγματι.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αλλά ζνασ ςοφόσ άνδρασ, γνωρίηοντασ μια τζτοια δυςτυχία, κα καταλάβαινε ότι τθν
αλικεια δεν χρειάηεται να τθ γνωρίηεισ μοναχά, αλλά κα πρζπει και να μπορείσ να τθν πεισ.
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Και αφοφ οι δικζσ του δοξαςίεσ τόςο απότομα και γριγορα κα είχαν καταρρεφςει, κα
καταλάβαινε ότι αυτό και ςτουσ άλλουσ κα προξενοφςε μεγάλο πόνο και αβεβαιότθτα και δεν
κα τουσ ζλεγε τθν αλικεια αμζςωσ, παρά κα προςπακοφςε να τουσ οδθγιςει να τθν βρουν
μόνοι τουσ.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Ζτςι κα ζκανε.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Αλλά πϊσ μπορεί να το κάνει ο ςοφόσ αλλιϊσ, παρά καταφεφγοντασ ςε φράςεισ που
ζχουν ερμθνεία, αλλά δεν ερμθνεφονται αμζςωσ και φαίνονται παράλογεσ ςε όλουσ, εκτόσ
από εκείνουσ που κατανοοφν ότι ο ςκοπόσ τουσ είναι να τουσ κάνουν να ςκεφκοφν, για να
βρουν το νόθμά τουσ. Αν, όμωσ, ζχει τθν κακι τφχθ ιςχυροί άνδρεσ που ζχουν αξιϊματα και
εξουςία να τον εμπιςτεφονται για πολφ καιρό και ξάφνου τον ακοφν να απαγγζλλει φράςεισ
όμοιεσ με χρθςμοφσ δυςνόθτουσ, όταν του ηθτοφν ςυμβουλζσ, ενϊ είχαν ςυνθκίςει να ακοφν
ςυγκεκριμζνα λόγια από το ςτόμα του και ςυμβουλζσ που μποροφςαν εφκολα να
ακολουκιςουν, μπορεί τότε αυτοί να κεωριςουν ότι προςβάλλει τθν εξουςία τουσ και πωσ
αποφάςιςε να αλλάξει ςτρατόπεδο, αλλά δεν το δθλϊνει κακαρά, και ζτςι καταλιγουν
εφκολα ςτο ςυμπζραςμα ότι είναι πια εχκρόσ τουσ, γιατί θ εξουςία δεν καταλαβαίνει εφκολα
άλλο αξίωμα από αυτό τθσ δφναμθσ και τθσ είναι τισ περιςςότερεσ φορζσ αδφνατο να ςκεφτεί
ότι οι περίεργεσ και αλλόκοτεσ φράςεισ είναι μια προετοιμαςία για τθν εκμάκθςθ τθσ
αλικειασ, όταν αυτι με ρθτό τρόπο δεν μπορεί να ειπωκεί, γιατί τότε είναι πιο δυςνόθτθ και
απορριπτζα και από τον πιο παράλογα ςυνταγμζνο χρθςμό.
ΡΥΚΑΓΟΑΣ
Νομίηω, Σωκράτθ, πωσ δεν είναι μόνο ευχάριςτα τα λόγια ςου, όπωσ ιςχυρίςτθκεσ,
αλλά άξια ζχεισ τθ φιμθ του ςοφοφ ανκρϊπου, όςο και ο Ρυκαγόρασ. Γιατί, μα τθν Ακθνά, για
πρϊτθ φορά μετά από τόςα χρόνια φωτίηεται το μυαλό μου και βλζπω το κρυφό νόθμα των
φερςιμάτων του Σάμιου. Φαίνεται, λοιπόν, ότι ςε ςτιγμι μεγάλθσ αβεβαιότθτασ βριςκόταν,
γιατί είχε ανακαλφψει πωσ δεν είναι θ μονάδα μζτρο των πάντων. Και αςφαλϊσ, αφοφ ζτςι
είχαν τα πράγματα, κα ζπρεπε τϊρα να αποκαλφψει, όπωσ είχε κάνει και με το κεϊρθμα τθσ
εκατόμβθσ, τθ νζα αλικεια ςτον κόςμο. Αλλά τα ίδια του τα ζργα και θ κεωρία του μαηί που
τθν είχε διδάξει ςτουσ μακθτζσ του ιταν πια ο μεγαλφτερόσ του αντίπαλοσ ςε αυτι τθν
προςπάκεια, γιατί οι άνκρωποι ψάχνουν πάντοτε ζναν υπζρτερο να πιςτεφουν και όταν αυτόσ
ο υπζρτεροσ από το κρόνο που τον ζχουν ςωςτά ι άςτοχα τοποκετιςει μόνοσ του κατζβει για
τουσ εξθγιςει ςε ποια μεγάλθ πλάνθ μζςα βρίςκονται και πωσ πρζπει τϊρα αλλιϊσ να
πορευκοφν, τότε εκείνοι ςε άλλουσ ιςχυροφσ ςτρζφονται, ηθτϊντασ τθ βεβαιότθτά τουσ να
διατθριςουν.
ΣΩΚΑΤΘΣ
Νομίηω δεν χρειάηεται εγϊ να προςκζςω κάτι.
ΑΝΥΤΟΣ
Οφείλεισ να προςκζςεισ, Σωκράτθ. Αλλά δεν ξζρω πια αν θ απάντθςι ςου με
ενδιαφζρει. Γιατί ςιμερα εδϊ, εμζνα μου φαίνεται, ςε ζναν ξζνο, αγωγι καταςτροφικι
άςκθςεσ και τθν πίςτθ ςτουσ νόμουσ τθσ πολιτείασ και τον ςεβαςμό τουσ δθλθτθρίαςεσ,
προςβάλλοντασ το πολίτευμά μασ. Πταν αυτόσ τϊρα γυρίςει ςτθν πόλθ του, τι κα ζχει να πει
για τουσ Ακθναίουσ; Πτι ςυηθτοφν ςτα ςυμπόςιά τουσ αμφιςβθτϊντασ τθ δικαιοςφνθ και τθ
λογικι των διοικοφντων; Και υπάρχει άραγε καταςτροφικότερθ πράξθ για τθ ςυνοχι τθσ
πόλθσ από τθ διαρκι άρνθςθ τθσ ακεραιότθτάσ τθσ και δεν είναι τοφτο ιςοδφναμο με εςχάτθ
προδοςία και βαριά προςβολι των κεϊν, όταν με τθν πολιτικι διδαςκαλία των αρριτων
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υποςκάπτονται τα κεμζλια κάκε ευνομοφμενθσ πολιτείασ, αφοφ μζτρο μπορεί να ζχει για τα
πράγματα ο κακζνασ το δικό του;
ΣΩΚΑΤΘΣ
Άνυτε, νομίηω ότι άδικα κυμϊνεισ μαηί μου και χωρίσ λόγο νομίηεισ ότι τθν πόλθ, τουσ
νόμουσ και τουσ κεοφσ προςβάλλω, αν υποςτθρίηω ότι υπάρχουν και αςφμμετρα μεγζκθ. Γιατί
οφτε εγϊ, οφτε εςφ, οφτε κανείσ μπορεί να αποδείξει ότι και αυτό, δθλαδι θ φπαρξθ των
αςυμμζτρων, δεν αποτελεί κεϊκό ζργο και δθμιοφργθμα και κανείσ δεν μπορεί να υποςτθρίξει
ότι θ κεοί κζλουν να είμαςτε βζβαιοι για κάκε τι και δεν μασ ζδωςαν με αυτι τουσ τθν πράξθ
τθν αφορμι να καταλάβουμε ότι αυτό που εδϊ αποτελεί μζτρο πραγμάτων κάπου αλλοφ
μπορεί πια να μθν αποτελεί. Δεν είναι θ βεβαιότθτα των πεποικιςεων αλλά θ μνιμθ των
καλϊν λόγων μα και ζργων που μασ κάνει να τιμοφμε τουσ προγόνουσ. Και δεν κα
διαφωνιςεισ μαηί μου ότι φψιςτο ζργο είναι θ αποκάλυψθ τθσ αλικειασ. Πμωσ, Ξενοκράτθ,
εγϊ πρζπει τϊρα να ςασ αφιςω και ςε παρακαλϊ να κεράςεισ τον Άνυτο ζνα ποτιρι κραςί,
γιατί μαηί μου φαίνεται ότι κφμωςε πολφ και ίςωσ ο οίνοσ να του μαλακϊςει τθν καρδιά και
να δει εμζνα, τον γζρο, με περιςςότερθ ςυμπόνια από αυτιν που του επζτρεψαν τα λόγια μου
να μου δείξει…

Τα μάτια μου δακρφηουν. Θ ευαιςκθςία που ζχω εκδθλϊκθκε ζντονα, μετά από τόςθ
ϊρα μπροςτά ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι.
Θ καταιγίδα είχε περάςει χωρίσ κακόλου να τθν προςζξω, απορροφθμζνοσ από τθν
ανάγνωςθ του διαλόγου. Τα ςφννεφα είναι ακόμθ αρκετά ςτον ουρανό, αλλά ο ιλιοσ ζχει
ανοίξει μια τεράςτια δίοδο ανάμεςά τουσ και βομβαρδίηει μαηί με το δωμάτιο μου και τθ
κάλαςςα και τθ Ντία, που με τζτοιο φωσ δεν μπορεί να μεταμορφωκεί ςε δράκο και λικνίηεται
ιρεμθ ςτα κφματα, ηεςταμζνθ με αυτό το πολφ φωσ.
Πταν ζχει πολφ φωσ, όλα είναι γνιςια. Και ο βζβαιοσ και ο αβζβαιοσ νομίηουν ότι τα
βλζπουν όλα. Ριο ςίγουρα όμωσ τα ζργα τθσ λογικισ, που και ςε ςκοτεινζσ εποχζσ μπορεί και
βλζπει και εκκειάηει τθν αλικεια που γεννοφν τα πράγματα, πάνω και πζρα από τθ κζλθςθ
των ανκρϊπων.
Κάκομαι μπροςτά ςτο παράκυρο και παρατθρϊ το όμορφο κζαμα. Μςωσ αργότερα κα
ζχουν ξεκακαρίςει οι ιδζεσ ςτο μυαλό μου καλφτερα. Μςωσ αργότερα τθλεφωνιςω ςτον
κακθγθτι. Μςωσ να του ςτείλω ζνα θλεκτρονικό γράμμα…
Τϊρα κζλω να τεμπελιάςω μπροςτά ςτο φωσ. Στο πολφ φωσ…

Σαράρτθμα ΙΙ.
3. ΦΧΝΝΑΔΙΡ ΞΕ ΧΤΘΥΙΞΕΥ ΞΑΘΘΞΑΦΙΜΕΥ ΕΟΟΡΙΕΥ
Υφνκεςθ υλικοφ: Δρ. Ιωάννθσ Μανζλλοσ
 Ακζραιουσ αρικμοφσ ονομάηουμε τουσ αρικμοφσ 0, ±1, ±2, …
 Ηυγόσ (άρτιοσ) ονομάηεται ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ αν το υπόλοιπο που αφινει όταν
διαιρεκεί δια 2 είναι ο αρικμόσ μθδζν (0). Υ.χ. 8=4X2+0, 22=11X2+0, 304=152X2+0
κ.λ.π.
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 Μονόσ (περιττόσ) ονομάηεται ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ αν το υπόλοιπο που αφινει όταν
διαιρεκεί δια 2 είναι ο αρικμόσ ζνα (1). Υ.χ. 531=265Χ2+1, 7=3Χ2+1, 2367=1183Χ2+1
κ.λ.π.
 Τετράγωνοσ ονομάηεται ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ αν είναι το γινόμενο δυο ίςων
ακεραίων παραγόντων. Υ.χ. 64=8Χ8, 900=30Χ30, 289=17Χ17 κ.ο.κ. Χε όλεσ αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ μποροφμε να γράψουμε αντί το γινόμενο των ίςων ακζριων παραγόντων
το εξισ ςφμβολο: 64 = 82 , 900 = 302 , 289 = 172 κ.ο.κ. και διαβάηουμε 64 ίςον 8 εισ
το τετράγωνο. Ψο οκτϊ αποκαλείται και βάςθ. Άρα και το 30 και το 17 είναι βάςεισ.
 Ζνασ ηυγόσ (άρτιοσ) και τετράγωνοσ ακζραιοσ αρικμόσ περιζχει τουλάχιςτον δυο
φορζσ τον αρικμό 2 όταν γραφτεί ωσ γινόμενο. Υ.χ. 324 = 182 = 18𝛸18 =
2𝛸9𝛸2𝛸9 = 2𝛸2𝛸9𝛸9. Υαρατθροφμε ότι και θ βάςθ του 324 δθλαδι ο 18 είναι και
αυτόσ άρτιοσ. Άρα αν ζνασ τετράγωνοσ ακζραιοσ είναι άρτιοσ τότε και θ βάςθ του κα
είναι άρτιοσ.
 Ζνασ μονόσ (περιττόσ) και τετράγωνοσ ακζραιοσ δεν περιζχει το 2 αλλά οφτε και θ
βάςθ του περιζχει το 2. Υ.χ. 169=132 = 13𝛸13, 729 = 272 = 27𝛸27. Άρα θ βάςθ
ενόσ τετράγωνου περιττοφ είναι επίςθσ περιττόσ ακζραιοσ αρικμόσ.
 θτόσ (ι ςφμμετροσ) ονομάηεται ζνασ αρικμόσ που γράφεται ωσ κλάςμα με αρικμθτι
ακζραιο και παρονομαςτι ακζραιο και όχι μθδζν. Υ.χ.

7 −203
,
11 185

203 −11
−2

= − 185 ,

=

11
2

κ.λ.π.
 Ζνασ ρθτόσ (ςφμμετροσ) μπορεί να είναι τετράγωνοσ ρθτόσ (ςφμμετροσ) όταν
γράφεται π.χ.

67 2 144
, 25
81

=

12𝛸12
5𝛸5

=

12 2
52

=

12 2
5

 Αν α, β δυο ακζραιοι από τθν προθγοφμενθ ιδιότθτα προκφπτει ότι

𝛼 2
𝛽

=

𝛼2
𝛽2

 Τλοι οι ακζραιοσ αρικμοί είναι οπωςδιποτε και ρθτοί (ςφμμετροι) διότι μποροφν να
γραφοφν ωσ κλάςματα με παρονομαςτι τθ μονάδα π.χ. 25 =
ρθτοί (ςφμμετροι) που δεν είναι ακζραιοι π.χ.

17
4

1
4

25
.
1

Αντίκετα, υπάρχουν

= 4 + οπότε απαιτείται και κλάςμα

τθσ μονάδασ για να παραςτακοφν.
 Πλοι οι ακζραιοι αρικμοί (κατ’ επζκταςθ και οι ρθτοί (ςφμμετροι)) ζχουν κοινό μζτρο
τθ μονάδα. Δθλαδι παράγονται από τθ μονάδα με επαναλθπτικι πρόςκεςθ (οι
ακζραιοι). Υ.χ. 7=1+1+1+1+1+1+1, 15=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 κ.ο.κ. ι και
5

από μζρθ τθσ μονάδασ (οι ρθτοί (ςφμμετροι) που δεν είναι ακζραιοι ). Υ.χ. 3 =
3
3

2
3

+ =1+

τελικά

5
3

1
2𝛸
3

=1+

2
1
και = 2𝛸 . Ψρζπω
7
7
1
2
1
14𝛸 21 και 7 = 6𝛸 21 .

1
3

1
7

3+2
3

=

τα κλάςματα και ςε ομϊνυμα οπότε κα ζχω
Οζγεται ότι ο Υυκαγόρασ και οι μακθτζσ του

πίςτευαν ότι το ςφμπαν ερμθνεφεται από τουσ ρθτοφσ αρικμοφσ. Τταν
ανακαλφφκθκαν οι άρρθτοι το ςοκ όλων κα πρζπει να ιταν πολφ μεγάλο!
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Ο Σωκράτθσ εξθγεί: Ωποκζτουμε ότι θ διαγϊνιοσ α και θ πλευρά β του τετραγϊνου Ψ2
είναι ακζραιοι αρικμοί. Επομζνωσ ζχουν κοινό μζτρο το μοναδιαίο μικοσ. Θ διαγϊνιοσ α του
τετραγϊνου Ψ2 είναι πλευρά του τετραγϊνου Ψ1. Ψο τετράγωνο Ψ1 ζχει πλευρά 𝛼 επομζνωσ
εμβαδόν 𝛼 2 . Ψο τετράγωνο Ψ2 ζχει πλευρά β επομζνωσ εμβαδόν 𝛽 2 . Ψο τετράγωνο Ψ1 περιζχει
4 τρίγωνα ίςα με το γραμμοςκιαςμζνο. Ψο ίδιο το γραμμοςκιαςμζνο και άλλα τρια (λευκά). Ψο

τετράγωνο Ψ2 περιζχει δυο τρίγωνα ίςα με το γραμμοςκιαςμζνο. Ψο ίδιο το γραμμοςκιαςμζνο
και άλλο ζνα (λευκό). Άρα το εμβαδόν του Ψ1 είναι διπλάςιο του εμβαδοφ του Ψ2. Δθλαδι
ιςχφει ότι:
α2=2β2
Χυμπεραίνουμε ότι ο α2 είναι άρτιοσ. Άρα και ο α είναι άρτιοσ. Υαρατθροφμε τϊρα τα
τετράγωνα Ψ2 και Ψ3. Ττι ςχζςθ είχε το Ψ1 με το Ψ2 κα ζχει και το Ψ2 με το Ψ3. Δθλαδι:
β2=2γ2
Χυμπεραίνουμε και πάλι ότι ο β2 είναι άρτιοσ άρα και ο β.
Γίνεται αντιλθπτό ότι μποροφμε να καταςκευάηουμε (άπειρα) τετράγωνα με πλευρά
άρτια και με μικοσ που διαρκϊσ ελαττϊνεται. Αλλά όταν διαιρείται δια δυο ζνα άρτιοσ και
προκφπτει πάλι άρτιοσ θ διαδικαςία αυτι δεν μπορεί να ςυμβαίνει επ’ άπειρο διότι κάποτε
κα φκάςουμε ςτον μικρότερο άρτιο που είναι ο 2 και επομζνωσ θ διαίρεςθ του 2 με τον
εαυτό του δεν μπορεί να δϊςει πθλίκο άρτιο. Αντίκετα κα δϊςει πθλίκο 1 και όχι μετά από
άπειρα βιματα. Οζμε ότι φκάςαμε ςε άτοπο. Ψι φταίει για τοφτο; Φταίει το ότι κεωριςαμε
ότι και θ πλευρά α του Ψ1 και θ β του Ψ2 ζχουν κοινό μζτρο τθ μονάδα. Ι, ιςοδφναμα, ότι θ
πλευρά β και και θ διαγϊνιοσ α του τετραγϊνου Ψ2 ζχουν κοινό μζτρο τθ μονάδα. Αν όμωσ δεν
μετροφνται και οι δυο με τθ μονάδα τότε ο ζνασ από του δυο δεν μπορεί να είναι ρθτόσ
(ςφμμετροσ). Δθλαδι βρικαμε ζνα νζο είδοσ αρικμϊν. Φουσ άρρθτουσ ι αςφμμετρουσ τουσ
οποίουσ δεν μπορεί να μετριςει θ μονάδα!!!
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Θεατρικι απόπειρα παρουςίαςθσ των άρρθτων αρικμϊν και
όχι μόνο, ςτο πνεφμα των διαλόγων του Σλάτωνα.
Φίτλοσ κεατρικοφ ζργου:
«Ρ χαμζνοσ διάλογοσ του Σλάτωνα» του Ι. Μανζλλου
Καλουδιϊτθ Μαρία
Παπαδοποφλου Ευαγγελία Μυρτϊ

Περίλθψθ
Θ εργαςία ζχει ωσ ςτόχο να παρουςιάςει μια εκπαιδευτικι προςζγγιςθ μζςω τθσ
τζχνθσ, και ειδικότερα μζςω κεατρικισ παράςταςθσ. Για τον ςκοπό αυτό αξιοποιικθκε
θ περιγραφι και ανάλυςθ του βιωματικοφ μζρουσ (παρουςίαςθ των μακθτϊν του
Καλλιτεχνικοφ Σχολείου και τθσ φιλοςοφίασ λειτουργίασ των Καλλιτεχνικϊν ςχολείων).
Κατόπιν μζςω βιβλιογραφικισ προςζγγιςθσ γίνεται προςπάκεια κριτικισ κεϊρθςθσ
τθσ τάςθσ του Ευρωπαϊκοφ Κεάτρου του 20ου αιϊνα, των τάςεων ςτθν εκπαίδευςθ και
επιρροισ που άςκθςαν ςτισ νζεσ ψυχοπαιδαγωγικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, οι
παραςταςιακζσ τεχνικζσ. Αναλυτικότερα, παρουςιάηεται τόςο ςε κεωρθτικό όςο και
ςε πρακτικό επίπεδο θ μζκοδοσ εργαςίασ και εκπαίδευςθσ ςτο Καλλιτεχνικό ςχολείο,
θ ιδιαίτερθ και κακθμερινι προετοιμαςία των μακθτϊν, θ εκπαίδευςι τουσ ςε
ςωματικό και κεωρθτικό επίπεδο, κακϊσ και όπου και όπωσ αυτι οργανϊνεται μζςα
από το κακθμερινό πρόγραμμα ςπουδϊν. Θ εκπαίδευςθ για το κτίςιμο ενόσ ρόλου, θ
ζρευνα, οι παραςταςιακζσ φόρμεσ, κακϊσ και οι τεχνικζσ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ
των δεξιοτιτων του μακθτι/-τριασ, όπωσ είναι θ διατιρθςθ και εξάςκθςθ των
εκφραςτικϊν μζςων μζςα από τθν πρακτικι, παράλλθλα με τθν κακθμερινι
παρακολοφκθςθ των μακθμάτων γενικισ παιδείασ του ςχολείου. Μζςα από τθν
παροφςα εργαςία κα γίνει αναφορά ςτον ρόλο των επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ
δθμιουργικισ διαδικαςίασ, αναφορικά με τθ χριςθ και τθ ςθμαςία του κειμζνου, των
αντικειμζνων, του ςκθνικοφ χϊρου, τθ ςθμαςία των ςυςχετιςμϊν κακϊσ και τθν
ερμθνεία τθσ παράςταςθσ ωσ μια πράξθσ ςφνκεςθσ. Τζλοσ παρουςιάηονται τα
ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθν παροφςα μελζτθ.

1. Ειςαγωγι – Σροβλθματικι: Ξουςικι και Ξακθματικά
Σι όροι Πίμθςθ και Ξανόνασ είναι κοινοί ςτθν μουςικι και ςτον χορό και
ταυτόχρονα βαςίηονται ςε μακθματικοφσ κανόνεσ.
Για παράδειγμα οι αποςτάςεισ μεταξφ των ρυκμικϊν αξιϊν και ο τρόποσ που
αυτζσ διαιροφνται: Ψο ολόκλθρο είναι ίςο με δυο μιςά, τζςςερα τζταρτα, οκτϊ όγδοα,
δεκαζξι δζκατα ζκτα κ.ο.κ.
Ερευνθτζσ ζχουν μελετιςει και αποδείξει τθν ςφνδεςθ μεταξφ των
Πακθματικϊν και τθσ Πουςικι (Αλαχιϊτθσ, 2002. Γαγάτςθσ, & Θλίασ, 2003).
Θ μουςικότθτα ςτθν ίδια τθν ελλθνικι γλϊςςα, θ ερμθνεία τθσ ποίθςθσ θ οποία
δεν περιοριηόταν μόνο ςτθν απαγγελία, και οι απόψεισ των Υυκαγορείων για τθν
αρμονία ζγιναν θ αφορμι να είναι μονόδρομοσ θ κατεφκυνςθ προσ τθν απόδοςθ του
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κειμζνου με ςωματικζσ δράςεισ, ρυκμικό λόγο και αλλθλεπίδραςθ μουςικϊν
φράςεων και κινθτικϊν αλλθλουχιϊν.

2. Δραματοποίθςθ του ζργου ακολουκϊντασ τισ αντιλιψεισ για το
Θζατρο και τθν Εκπαίδευςθ
Ψθν άρρθκτθ ςχζςθ που είχε τόςο θ μουςικι με τα μακθματικά, όςο και θ
μουςικι με τθν κίνθςθ και τον λόγο, κατά τθν αρχαιότθτα, με ζναν τρόπο ςτοιχειϊδθ
ζρχονται να υπενκυμίςουν οι αντιλιψεισ-τομι για τθν παιδαγωγικι αλλά και για το
κζατρο, τον 20ο αιϊνα. Ψο ςτοιχειϊδεσ είναι ταυτόχρονα δραματικό. Άλλωςτε το
elemental, που χαρακτθρίηει τθν εκπαίδευςθ του θκοποιοφ, κατά τον Grotowski και
μια γενιά κεατράνκρωπων μετά από αυτόν, προζρχεται από τθν λατινικι λζξθ
elementarius (Ξουμανοφδθσ, 2006). Πποροφμε να ποφμε ότι, με αφετθρία τον
Grotowski και τθ ςωματικι εκπαίδευςθ (physical training) ςτο Theatret Laboratorium,
ο Eugenio Barba μαηί με άλλουσ εμπεριζχει ςτθ δουλειά του θκοποιοφ τθν
αλλθλεξάρτθςθ ςτοιχείων που ςτο Δυτικό Κζατρο αποτελοφν ξεχωριςτζσ τζχνεσ.50
Οόγοσ, κίνθςθ, ερμθνεία, μουςικι και τραγοφδι ςυνδζονται και ςυνυπάρχουν αβίαςτα
με ζναν τρόπο πθγαίο, όπωσ θ αναπνοι. Χτο μανιφζςτο για το Ψρίτο Κζατρο51
διατυπϊνεται πωσ υπάρχουν κοινζσ γενικζσ αρχζσ που ενυπάρχουν ςε όλεσ τισ
μορφζσ αναπαράςταςθσ και κακοδθγοφν τθν πρακτικι τουσ εφαρμογι.

3. Φο κεατρικό ζργο του Ι. Μανζλλου και θ παρουςίαςι του από τουσ
μακθτζσ του Μαλλιτεχνικοφ Υχολείου.
«Ο χαμζνοσ διάλογοσ του Ρλάτωνα» του Λ. Ξανζλλου είναι ζνασ φιλοςοφικόσ
διάλογοσ για τουσ αςφμμετρουσ αρικμοφσ, ι, όπωσ αλλιϊσ τίκεται το ερϊτθμα, για το
«αν θ μονάδα είναι μζτρο των πάντων». Ζνα ποιθτικό κείμενο για τα μακθματικά, που
δθμιουργεί εικόνεσ, ςτον δραματικό χϊρο, οι οποίεσ μζςω τθσ αναπαράςταςισ τουσ
ζγιναν ορατζσ ςτον κεατι, αλλά παράλλθλα δθμιοφργθςε και ζναν διθγθτικό χϊρο
(Scolnicov 1987, ςελ. 15). Θ πρϊτθ εικόνα του κεατρικοφ ζργου του Λ. Ξανζλλου
περιγράφει τον αζρα που μπαίνει από το ανοιχτό παράκυρο και τθ μυκικι υπόςταςθ
τθσ νιςου Ρτίασ υπό τθν οπτικι του ιρωα-αφθγθτι. Αυτά τα ςτοιχεία εκκινοφν ζνα
ποτάμι ςκζψεων που ηωντανεφουν επί ςκθνισ μζςα από τθν κίνθςθ και τθν μουςικι.
Υαράλλθλα, ζνασ απόγονοσ του Χωκράτθ με ζναν απόγονο του Κουκυδίδθ κάνουν
ζναν υποκετικό διάλογο και αναρωτιοφνται φιλοςοφϊντασ με τουσ φίλουσ τουσ.

4. Ρι τζχνεσ ζχουν τθ δικι τουσ ξεχωριςτι γλϊςςα.

50

To Nordisk Teaterlaboratorium κεηαθξάδεηαη «Παλζθαλδηλαβηθό εξγαζηήξην γηα ηνλ εζνπνηό». (Βι.
Bosisio, P. (2006) Ιστορία του Θεάτρου, ηόκνο 2νο, Αζήλα:Αηγόθεξωο, ζ. 340) .
51
Τν Τρίτο Θέατρο είλαη έλα ζύληνκν θείκελν, πνπ γξάθηεθε ωο έλα εζωηεξηθό έγγξαθν γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζε κηα ζπλάληεζε γηα ην ζέαηξν, ζην Βειηγξάδη, ην Σεπηέκβξην ηνπ 1976 θαη ζύληνκα
πήξε ηελ αμία καληθέζηνπ. (H έλλνηα «Τν Τξίην Θέαηξν» αλαθέξεηαη ζηα: International Theatre
Informations, UNESCO, Παξίζη, 1976, «Maskerade», The Journal of Cardiff Laboratory Theatre, Cardiff,
1976, Plays and Players, ηεπρ.24 αξ. 5, Λνλδίλν, 1977, The Floating Islands, Holstebro, Drama,
1979,ζζ.145-147, Beyond the Floating Islands, New York, Performing Arts Journal, 1986, ζζ.193194, Theatre. Solitude, Craft, Revolt, Aberystwyth, Black Mountain Press, 1999, ζζ.169- 170)
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«Μελετθτζσ από τον τομζα τθσ αιςκθτικισ αγωγισ υποςτθρίηουν ότι θ
προςωπικι μάκθςθ ευνοείται μζςα από τθ δθμιουργία και τθν αξιολόγθςθ του
φανταςτικοφ κόςμου που δθμιουργοφν οι καλζσ τζχνεσ.» (Ψςιάρασ, 2004, ςελ. 14).
Χτθ κεατρικι διαςκευι-εκδοχι του ζργου από το Ξαλλιτεχνικό Χχολείο, οι
μακθτζσ/-τριεσ απζδωςαν τουσ ποιθτικοφσ και φανταςτικοφσ χϊρουσ που
δθμιοφργθςε ο Λ. Ξανζλλοσ και μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ζγιναν
πολυεπίπεδεσ πνευματικζσ και ςυναιςκθματικζσ ωςμϊςεισ. Επεξεργάςτθκαν τισ
πλθροφορίεσ βιωματικά ςε μια διερευνθτικι διαδικαςία χρθςιμοποιϊντασ τισ
εμπειρίεσ από τθν εκπαίδευςθ τουσ ςτο Ξαλλιτεχνικό Χχολείο. Δθμιουργϊντασ
ςχιματα με το ςϊμα τουσ, ςυμμετείχαν ςτθν οργάνωςθ τθσ ομάδασ, των ατόμων ςτον
χϊρο και τθν απόδοςθ των εννοιϊν και των ςχθμάτων, των αφθρθμζνων εννοιϊν και
εξοικειϊκθκαν με πολφπλοκεσ διεργαςίεσ, με τφπουσ που τουσ ςυγκρατοφν
αποςτθκίηοντασ τουσ ςτο μάκθμα για να επιλφςουν προβλιματα ςτα μακθματικά.
Αυτζσ οι ζννοιεσ με τθν βιωματικι προςζγγιςθ ωρίμαςαν ςτθν ςκζψθ τουσ με ζναν
φυςικό τρόπο. Χφμφωνα με τον Α. Ψςιάρα (2004, ςελ. 14) «Θ ςυμμετοχι είναι μια
μεταςχθματιςτικι πρωτοβουλία, θ οποία οδθγεί ςε αλλαγι και κατά ςυνζπεια ςτθ
μάκθςθ».
Ψα μοτίβα που δθμιουργικθκαν ςτθν διάρκεια των δοκιμϊν και οι διαφορετικζσ
ποικιλίεσ ρυκμοφ και κειμζνων ζγιναν ο καμβάσ για τθν ομαδικι ςφνκεςθ. Θ
δραματοποίθςθ του ζργου βαςίςτθκε ςτθν αλλθλεπίδραςθ των ςωματικϊν δράςεων
με τθ μουςικι και το κείμενο. Ξάκε ζνα από αυτά τα ςτοιχεία, είτε εκκινεί τθ δράςθ,
είτε απαντάει ςε ζνα ερζκιςμα μουςικό, κινθτικό, νοθματικό. Από το «τηαμάριςμα»52
μουςικισ και ςυναιςκθμάτων, παράγονται μοτίβα από τα οποία αποτελείται θ
ςφνκεςθ και δυναμικζσ (Υαπαδοποφλου, 2016).
4.1 Διαδικαςία Υφνκεςθσ
Ψο κείμενο απογυμνϊνεται από κάκε χρωματιςμό, διάκεςθ υπογράμμιςθσ,
λόγω του νοιματοσ ι των ςυναιςκθμάτων που απορρζουν. Γίνεται εργαλείο
αυτοςχεδιαςμοφ και ςτθν ςυνζχεια ςφνκεςθσ.
Χτθ ςυνζχεια επαναλαμβάνεται με ουδζτερο τρόπο, μζχρι να γίνει πράξθ
αυτοματοποιθμζνθ, που δεν απαςχολεί το μυαλό, ενϊ το ςϊμα κινείται.
Πε τθν επανάλθψθ, o κινθτικόσ ρυκμόσ κα επθρεάςει τθ δράςθ. Χε αυτι τθν
κατεφκυνςθ κα δουλευτεί θ εκφορά του κειμζνου. Σι λζξεισ είναι «ηωντανζσ». Ψο
κείμενο μορφοποιείται, κακϊσ ανακαλφπτονται ι δθμιουργοφνται ςθμεία επαφισ
ςτθν ομαδικι ςφνκεςθ και είναι μζροσ μιασ οργανικισ, αλλά δομθμζνθσ αλλθλουχίασ
δράςεων και αντιδράςεων. Αυτόσ ο τρόποσ εργαςίασ ςυμπλθρϊνεται με περιςςότερα
ςτοιχεία από το γεγονόσ ότι το κείμενο μιασ παράςταςθσ αποτελεί μια ςυρραφι
κινθτικϊν και μουςικϊν δράςεων με ποιθτικζσ εικόνεσ που απορρζουν από το κείμενο
(Υαπαδοποφλου, 2016).
Κα μποροφςαμε να αναγνωρίςουμε ςτοιχεία αυτοφ του τρόπου προςζγγιςθσ
ςτο ςυμβολικό παιχνίδι. Πζςα από τθν ςυμβολικι λειτουργία προςφζρεται ςτο παιδί
μια άλλου είδουσ προςζγγιςθ, ϊςτε να οδθγθκεί πρϊτα ςτθν πράξθ και μετά ςτθν
52

Ψηαμάριςμα: από το Αγγλικό jam - an informal gathering of musicians improvising together, που
ςθμαίνει αυτοςχεδιαςμόσ
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αφθρθμζνθ ςκζψθ. Άλλωςτε όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, θ επιςτροφι ςτισ πθγζσ
και το βίωμα είναι ηθτοφμενο όχι μόνο του κεάτρου, αλλά και των παιδαγωγικϊν
αντιλιψεων. Από τθν πρϊτθ εικοςαετία του 20ου αιϊνα, θ δουλειά του C. Orff53 με το
Orff-Schulwerk και τα ςχολεία Waldorf του RudolfSteiner54, δεν διαχωρίηουν τισ
πρακτικζσ και νοθτικζσ γνϊςεισ.

5. Σροςδοκϊμενα αποτελζςματα
Θ εμπειρία αυτι ωφζλθςε τουσ μακθτζσ που ςυμμετείχαν ςε πολλοφσ τομείσ.
Ψα παιδιά κατανόθςαν ςε βάκοσ τισ πλθροφορίεσ που αναδφκθκαν από το κείμενο,
μάλιςτα ςε ζνα επίπεδο ικανό ϊςτε να επεξθγιςουν και μεταφζρουν αυτιν τθν
γνϊςθ ςε ςυμμακθτζσ που δεν ςυμμετείχαν. Υαράλλθλα, όπωσ και με κάκε
ενδοςχολικι ι εξωςχολικι παρουςίαςθ, είχαν τθν χαρά τθσ ςυμμετοχισ,
αναπτφςςοντασ αυτοπεποίκθςθ και αυτοεκτίμθςθ.
Σι ομαδικζσ παρουςιάςεισ δθμιουργοφν αυκόρμθτα ςτον μακθτι/ςτθ μακιτρια
αίςκθςθ ςυγκζντρωςθσ, ομαδικότθτασ, ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ. Σ μακθτισ/θ
μακιτρια ςκζφτεται πότε να πάρει ωσ Δρϊν Ωποκείμενο τθν πρωτοβουλία και πότε να
γίνει θ βάςθ για να δράςει άλλοσ/-θ.
Αργότερα κάποιοσ/-α ζχει ζνα «ςόλο»55, ενϊ θ υπόλοιπθ ομάδα υποςτθρίηει και
ςυμπλθρϊνει τθν δράςθ του/-τθσ. Επιπρόςκετα καλλιεργοφνται πολλαπλζσ
ικανότθτεσ ανάλυςθσ, τθσ ρυκμικισ αίςκθςθσ και αντίλθψθσ του χϊρου.
Χυνοψίηοντασ, ςτον αντίποδα μιασ ςτείρασ εξειδίκευςθσ, υπογραμμίηεται θ
ςθμαςία τθσ βιωματικισ μάκθςθσ, που ςυμπυκνϊνεται ςτο απόφκεγμα: «Μίλα μου –
ξεχνϊ, Δείξε μου – κυμάμαι, ζμπλεξζ με – καταλαβαίνω» και τθ διδαςκαλία του
Dalcroze για τθν αιςκθςιοκινθτικι (Υολφβιοσ, 2004).
Το δράμα ενεργοποιεί τον αιςκθτικό τρόπο ςκζψθσ, ο οποίοσ οδθγεί ςε μια
βακφτερθ διείςδυςθ ςτθ δομι των εννοιϊν και των νοθμάτων. Μελετθτζσ από τον
τομζα τθσ αιςκθτικισ αγωγισ υποςτθρίηουν ότι θ προςωπικι μάκθςθ ευνοείται μζςα
από τθ δθμιουργία και τθν αξιολόγθςθ του φανταςτικοφ κόςμου που δθμιουργοφν οι
καλζσ τζχνεσ. Στθ διαδικαςία γζνεςθσ ενόσ αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ, με τθ χριςθ
των τεχνϊν, ο δθμιουργόσ αναδιαρκρϊνει ριηικά τον εξωτερικό πραγματικό κόςμο και
τον δικό του εςωτερικό ςυναιςκθματικό κόςμο. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ
αναςτοχαςτικισ προςπάκειασ είναι θ ανακάλυψθ νζων εννοιϊν και νοθμάτων. Θ
μάκθςθ μζςω των τεχνϊν είναι μια ολιςτικι διαδικαςία και επθρεάηει άμεςα τον νου
και τθ φανταςία του ανκρϊπου (Ψςιάρασ, 2014, ςελ. 15).

6. Επίλογοσ-Υκθνοκετικά:
Σι χαρακτιρεσ – πρωταγωνιςτζσ του κεατρικοφ κειμζνου ενςαρκϊκθκαν από
μακθτζσ-τριεσ, που εμφανίηονταν ςαν ςφγχρονοι φιλόςοφοι, οι οποίοι
53

O Carl Orff, ήηαν Γεπμανόρ ζςνθέηηρ και μοςζικοπαιδαγωγόρ ηος 20ού αιώνα, ο οποίορ
ςποζηήπιξε ηη βιωμαηική μάθηζη.

54

Σηα ζρνιεία Waldorf ηα παηδηά καζαίλνπλ ηελ δηδαθηέα πιε βηωκαηηθά, κε πεηξάκαηα θαη παηρλίδηα. Ο
Rudolf Steiner ζέιεζε λα αλαπηύμεη ηζόξξνπα θαη όινπο ηνπο ηνκείο ηεο παηδηθήο πξνζωπηθόηεηαο.
Γεκηνύξγεζε έλα πξόγξακκα πνπ ζπλπθαίλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή
λνεκνζύλε θαη ηε ζωκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.
55
νξνινγία: όηαλ έλαο ρνξεπηήο/-ηξηα ρνξεύεη θαηά κόλαο.
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ςυνευρίςκονται, αναςτοχαηόμενοι ιδζεσ των κεντρικϊν θρϊων-φιλοςόφων ςε μια
ζπαυλθ του ςιμερα.
Χυγχρόνωσ, χρθςιμοποιικθκε ωσ πρωταγωνίςτρια μια «παραμυκατηοφ», με
αφόρμθςθ τθν ειςαγωγι του ςυγγραφζα που αναηθτά τον καλό δάςκαλο ςτθν ιδζα
ενόσ καλοφ παραμυκά…
Θ μουςικι υπόκρουςθ καλφφκθκε με αυτοςχεδιαςτικό διάλογο λφρασ-λαοφτου,
αντίςτοιχα, από τουσ ςυναδζλφουσ Αλεξάκθ Βαγγζλθ (ΥΕ03) και Χχινά Υερικλι
(ΥΕ02).
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Σαράρτθμα:
Φωτογραφίεσ από τθν παράςταςθ ςτθν Ακαδθμία Σλάτωνοσ, Ξάιοσ
2018.
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ΑΥΦΑΝΘΥ ΣΝΡΘΓΘΥΘ ΥΦΡ ΔΙΑΔΙΜΦΧΡ
Κρουςταλλάκθ Άννα

Περίλθψθ
Το εργαςτιριο αυτό αφορά τθν πρόλθψθ ςε κζματα που ζχουν να κάνουν με τθν
αςφάλεια ςτο διαδίκτυο, τουσ κινδφνουσ που μπορεί να κρφβει και τουσ τρόπουσ
αντιμετϊπιςισ τουσ. Μζςα από τθν βιωματικι προςζγγιςθ και τθν ανάκεςθ ρόλων
προςδοκϊ να αποτελζςει χριςιμο εργαλείο για τουσ εκπαιδευτικοφσ που κζλουν να
ενθμερϊςουν τουσ μακθτζσ τουσ πάνω ςε αυτό το κζμα.
Νζξεισ κλειδιά: διαδίκτυο, κίνδυνοι, αςφάλεια.

1. Διαδίκτυο και ςχολείο
Χτισ μζρεσ μασ το διαδίκτυο ζχει χαρακτθριςτεί ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ
κακθμερινότθτασ μασ. Για αυτό το λόγο θ ςωςτι ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ ςε
κζματα που αφοροφν τθν αςφάλεια τθσ χριςθσ του, κεωρείται αναγκαία ςτισ
μικρότερεσ θλικίεσ. Σι κίνδυνοι που ελλοχεφουν είναι ςθμαντικό να εντοπιςτοφν και
να καταδειχκοφν ζτςι ϊςτε από νωρίσ να μποροφν τα παιδιά να προετοιμαςτοφν και
να εξοικειωκοφν με τον ψθφιακό κόςμο.
Χθμαντικά είναι επίςθσ τα ευριματα τθσ Υανελλινιασ ζρευνασ το 2014 για τισ
ςυμπεριφορζσ που ςυνδζονται με τθν υγεία των εφιβων μακθτϊν, ςτο πλαίςιο του
διεκνοφσ προγράμματοσ Health Behaviour in School- Aged Children (HBSC),56 υπό τθν
αιγίδα του Υαγκόςμιου Σργανιςμοφ Ωγείασ, UNICEF, με τθν εκελοντικι ςυμβολι
φοιτθτϊν AEI και TEI τθσ χϊρασ. Χφμφωνα με τθν ζρευνα αυτι περιςςότεροι από τουσ
μιςοφσ εφιβουσ (54,5%) θλικίασ 11, 13 και 15 ετϊν περνοφν, κατά μζςο όρο,
τουλάχιςτον 5 ϊρεσ τθν θμζρα ςε θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ με οκόνθ. Ζτςι ζγινε ακόμα
πιο επιτακτικι θ ανάγκθ για πρόλθψθ ςε αυτό το κομμάτι εναςχόλθςθσ των εφιβων
προκειμζνου να αποφευχκεί το ενδεχόμενο εκιςμοφ.
Ψο ςχολείο από τθ μεριά του είναι ο χϊροσ που τα παιδιά περνοφν ζνα μεγάλο
χρονικό διάςτθμα τθσ μζρασ τουσ. Σ ρόλοσ λοιπόν του εκπαιδευτικοφ είναι
ςθμαντικόσ ζτςι ϊςτε να μπορζςει να προετοιμάςει το μακθτι και να τον ενθμερϊςει
για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του ςτο διαδικτυακό κόςμο.

2. Ρι κίνδυνοι του διαδικτφου
Χφμφωνα με ζρευνα/ καταγραφι του 201757 τα βαςικότερα προβλιματα που
προκφπτουν κατά τθν πλοιγθςθ κάποιου ςτο διαδίκτυο, τουλάχιςτον ςτθν Ελλάδα,
είναι θ εξάρτθςθ, ο διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ και θ παραβίαςθ τθσ ιδιωτικότθτασ.
Υάντα μεγάλο κζμα, κυρίωσ για μακθτζσ, είναι θ ζκκεςθ των προςωπικϊν
δεδομζνων. Επιγραμματικά οι κίνδυνοι που προκφπτουν από τθν χριςθ του
διαδικτφου είναι οι εξισ:

56
57

https://www.epipsi.gr/images/Documents/HBSC/Fylladia2014/HBSC2014GR_04_exartiseis_B.pdf
https://saferinternet4kids.gr/press-newsletter/press/stats-help-line-2017
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Ακατάλλθλο περιεχόμενο.



Cyber bullying/ διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ



Grooming /αποπλάνθςθ



Phishing/εξαπάτθςθ



Ανεπικφμθτα μθνφματα (Spam).



Αποξζνωςθ.



Βίαια παιχνίδια.



Εκιςμόσ (Internet addiction).



Επιβλαβείσ ςυμπεριφορζσ.



Θλεκτρονικόσ τηόγοσ.



Λοί (Virus).



Υαιδικι πορνογραφία.



Υαραβίαςθ ιδιωτικότθτασ.



Υαραπλθροφόρθςθ (Misinformation).



Υαραποίθςθ γλϊςςασ (“greeklish”).



Φυςικζσ πακιςεισ

2.1 Φρόποι Αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων
Είναι γεγονόσ πωσ δεν χρειάηεται να είναι κάποιοσ ιδιαίτερα εξειδικευμζνοσ ςτισ
καινοφριεσ τεχνολογίεσ προκειμζνου να ενθμερϊςει και να κατευκφνει με ςωςτό
τρόπο τουσ μακθτζσ για τουσ παραπάνω κινδφνουσ. Ψο ςθμαντικότερο είναι να
κατανοιςουμε ότι ο πραγματικόσ με τον ψθφιακό κόςμο δεν απζχουν και τόςο πολφ.
Θ διαφορά ζγκειται ςτο γεγονόσ πωσ ο ψθφιακόσ είναι πιο αχανισ και δυςκολότερα
μπορεί κάποιοσ να εντοπίςει τα όριά του. Ωςτόςο όπωσ για παράδειγμα δεν κα
αφιναμε ζνα παιδί μόνο του να περπατιςει ςτουσ δρόμουσ αργά τθν νφχτα, με τον
ίδιο τρόπο δεν πρζπει να αφινουμε τα παιδιά να «ςερφάρουν» μόνα τουσ και χωρίσ
καμία επίβλεψθ ςτο διαδίκτυο.
Άρα αυτό που χρειάηεται είναι να :


τα μάκουμε να είναι υπεφκυνα,



τα εφοδιάςουμε με ςωςτι πλθροφόρθςθ και εκπαίδευςθ,



τα βοθκάμε όποτε μασ το ηθτάνε, να είμαςτε πάντα ςτο πλευρό τουσ, όχι
μόνο με το νου μασ, αλλά και ωσ φυςικι παρουςία,



εμπνεφςουμε εμπιςτοςφνθ,



είμαςτε ενθμερωμζνοι και να καταβάλουμε προςπάκεια να μάκουμε μαηί
με τα παιδιά.

3. Διαδίκτυο και υπερβολικι εναςχόλθςθ
Θ πρόλθψθ τθσ «εξάρτθςθσ» από το διαδίκτυο δεν μποροφμε να ποφμε ότι είναι
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μια εφκολθ υπόκεςθ, όμωσ ςίγουρα θ παρατιρθςθ κάποιων ςυμπτωμάτων είναι
ιδιαίτερα ςθμαντικι, ιδίωσ όταν υπάρχει ςυνεργαςία με τθν οικογζνεια. Ωσ
προειδοποιθτικά ςθμάδια λοιπόν, κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν τα παρακάτω
-

Εκνευριςμόσ όταν το παιδί είναι εκτόσ διαδικτφου.

-

Χριςθ του διαδικτφου πολφ περιςςότερο από το προτικζμενο.

-

αφνικι ςχολικι αποτυχία.

-

Διαταραχζσ φπνου και αλλαγι ςυνθκειϊν φπνου/ κοφραςθ και υπνθλία
μζςα ςτθν τάξθ.

-

Πειωμζνθ φυςικι δραςτθριότθτα.

-

Διαταραχι ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ.

-

Αλλαγι των ςυνθκειϊν του παιδιοφ, όπωσ π.χ. παραμζλθςθ φίλων,
αγαπθμζνων χόμπι κ.λπ.

-

Υαραμζλθςθ τθσ προςωπικισ υγιεινισ.

4. Σροςτατευτικά μζτρα για τθν πρόλθψθ του φαινομζνου του εκιςμοφ


Ψα όρια (από μικρι θλικία, όχι υπερβολικά ι ιδιαίτερα αυςτθρά, για να μθν
καταπιζηουν τα παιδιά, αλλά να κατευκφνουν, να δείχνουν ενδιαφζρον).



Εκτίμθςθ των ορίων και διαμόρφωςθ εκ νζου, ςφμφωνα με τθν θλικία και
τισ ανάγκεσ (γνϊμθ) του παιδιοφ και ζφθβου.



Χθμαςία ζχει θ «ποιότθτα» τθσ ςχζςθσ με το μζςο και όχι τόςο θ
«ποςότθτα-χρόνοσ», δθλαδι εάν οι ιςορροπίεσ τθσ κακθμερινότθτασ
τθροφνται αποτελεςματικά ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ/ λειτουργίεσ τουσ, ο
χρόνοσ εναςχόλθςθσ μπορεί να ελεγχκεί από τα ίδια.



Αφιζρωςθ χρόνου και διάκεςθσ ςτα παιδιά και εναςχόλθςθ για κζματα
διαδικτφου μαηί τουσ.



Ψοποκζτθςθ υπολογιςτι
απομονϊνονται.



Χριςθ φίλτρων για επιβλαβείσ ιςτοςελίδεσ και ςυμμετοχι (όχι παράλογθ)
ςτισ επιλογζσ του ζφθβου.



Ενθμζρωςθ των παιδιϊν από μικρι θλικία για κζματα «εκιςμοφ» και
παρενόχλθςθσ.



Αναηιτθςθ βοικειασ από ειδικοφσ αν παρατθρθκεί υπερβολικι χριςθ ι και
ςυμπεριφορζσ εκιςμοφ.

ςε

κοινόχρθςτο

χϊρο,

ϊςτε

να

μθν

5. Επίλογοσ
Σ ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ τείνει να είναι το ίδιο ςθμαντικόσ με αυτόσ του
γονζα. Οόγω του ότι οι μακθτζσ όπωσ προαναφζρκθκε περνοφν ζνα ςθμαντικό μζροσ
τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ μζςα ςτο ςχολείο, θ επαφι με τουσ εκπαιδευτικοφσ
δθμιουργεί ιςχυροφσ δεςμοφσ. Πποροφν να χτιςτοφν γζφυρεσ εμπιςτοςφνθσ και
επικοινωνίασ προκειμζνου οι εκπαιδευτικοί να αποτελζςουν ςωςτά πρότυπα για τουσ
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μακθτζσ τουσ. Θ ςωςτι ενθμζρωςθ μα πάνω από όλα θ ευαιςκθτοποίθςθ των
εκπαιδευτικϊν μποροφν να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ ζτςι ϊςτε να εφοδιαςτοφν με τα
κατάλλθλα μζςα ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να ανταπεξζλκουν με αςφάλεια ςτθν νζα
τάξθ πραγμάτων που επιτάςςει το διαδίκτυο
Χτο εργαςτιριο που ακολουκεί κα δείξουμε πϊσ μποροφμε με βιωματικό τρόπο
να ενθμερϊςουμε τουσ μακθτζσ για τουσ κινδφνουσ του διαδικτφου και τον τρόπο να
τουσ αντιμετωπίςουν. Χρθςιμοποιϊντασ κάρτεσ περιπτϊςεων γίνονται οι ίδιοι οι
ςυμμετζχοντεσ πράκτορεσ του διαδικτφου και καλοφνται να αντιμετωπίςουν μια
δφςκολθ κατάςταςθ ςτθν οποία ζχει περιζλκει ζνα παιδί κατά τθν πλοιγθςι του ςτο
διαδίκτυο. Αφοφ ο κακζνασ προτείνει τον δικό του τρόπο αντιμετϊπιςθσ τθσ
δυςκολίασ, οι υπόλοιποι μποροφν να προςκζςουν οτιδιποτε κεωροφν οι ίδιοι ότι κα
ζκαναν.
Χτο δεφτερο μζροσ γίνεται εκτενζςτερθ αναφορά από τον ςυντονιςτι ςτουσ
κινδφνουσ κακϊσ επίςθσ και οι τρόποι για να τουσ αντιμετωπίςουν. Ζτςι εμπεδϊνουν
οι ςυμμετζχοντεσ όλα αυτά που ζχουν αναφερκεί και λφνονται και οι τυχόν απορίεσ.

Χριςιμεσ ιςτοςελίδεσ/ διευκφνςεισ:
http://www.saferinternet.gr/
http://www.internet-safety.sch.gr/
http://www.safeline.gr/
http://www.cyberethics.info/
Γραμμι επικοινωνίασ ΩΥΣΧΨΘΦΛΗΩ: 800 11 800 15

Βιβλιογραφία - Ιςτοςελίδεσ
http://www.epipsi.gr/Tekmiriosi/epid/Epidimiologikes_erevnes/PDF/HBSC2014GR_
04_exartiseis_B.pdf
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/primary_kyndinoi.html
http://youth-health.gr/thematikes-enotites/psuxiki-ugeia/diadiktuakieksartisi#.VzyB0PmLTIU

ΥΧΟΦΡΞΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡΧ
1. ΦΙΦΝΡΥ:
Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο.
2. ΥΜΡΣΡΥ-ΥΦΡΧΡΙ:
Χκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να μπορζςουν οι εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ να χρθςιμοποιιςουν το εργαλείο αυτό προκειμζνου να ενθμερϊςουν
τουσ μακθτζσ για τουσ κινδφνουσ που προκφπτουν μζςα από τθ χριςθ του διαδικτφου
και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ.
Σι επιμζρουσ ςτόχοι του εργαςτθρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να μάκουν ςτουσ
μακθτζσ πϊσ:
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1. να αντιμετωπίηουν τον όγκο των πλθροφοριϊν του διαδικτφου με κριτικι
ςκζψθ
2. να αναγνωρίηουν τουσ κινδφνουσ του διαδικτφου
3. να προςτατεφουν τον εαυτό τουσ από τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που κα
αντιμετωπίςουν.
3. ΘΕΞΑ-ΔΡΞΘ:
Θ δομι του εργαςτθρίου είναι θ εξισ:
Ξαλωςόριςμα και παρουςίαςθ κζματοσ
Γνωριμία ςε κφκλο και ςφντομθ παρουςίαςθ του εαυτοφ
Λδεοκφελλα (brainstorming) για τισ αςχολίεσ των ίδιων ςτο διαδίκτυο
Βιωματικό παιχνίδι: «Σι πράκτορεσ του διαδικτφου» όπου κα δοκοφν κάρτεσ με
περιπτϊςεισ παιδιϊν που διατρζχουν κίνδυνο ςτο διαδίκτυο και οι ςυμμετζχοντεσ
καλοφνται να βρουν μια λφςθ για αυτοφσ
Ωπόδειξθ και καταγραφι των κινδφνων που ζχουν προκφψει μετά το παιχνίδι
Ξλείςιμο ομάδασ ςτον κφκλο
4. ΧΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΤΜΕΙΑ:
Γνωριμία 10’ λεπτά
Λδεοκφελλα (brainstorming) 10’ λεπτά
Υαιχνίδι 60’ λεπτά
Ξαταγραφι των ςθμαντικότερων κινδφνων 30’ λεπτά
Ξλείςιμο ομάδασ 10’ λεπτά
Χφνολο 120’ λεπτά
5. ΣΤΡΫΣΡΘΕΥΕΙΥ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ:
Σμάδα ςτόχου: εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ζ και Χτϋ Δθμοτικοφ
6. ΑΤΙΘΞΡΥ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ:
12-20 άτομα
7. ΧΝΙΜΑ-ΧΩΤΡΥ:
Υροτηζκτορασ για τθν προβολι powerpoint
Υίνακασ για καταγραφι λζξεων
Ξυκλικι διάταξθ κακιςμάτων
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H μουςειακι πολιτιςτικι κλθρονομιά ςτθν τάξθ μασ:
από τθν επίςκεψθ ςτο Ξουςείο ςτθν ψθφιακι αξιοποίθςθ του
πολιτιςμικοφ υλικοφ
Δρ. Μακρι Διμθτρα
χ. φμβουλοσ Δ.Ε. κλ. ΠΕ15

Περίλθψθ
Ρολλοί μακθτζσ μποροφν να κεωριςουν μια επίςκεψθ ςτο μουςείο ςυναρπαςτικι ειδικά αν είναι θ πρϊτθ τουσ εμπειρία. Για να γίνει αυτό εφικτό ζνασ προςεκτικόσ
ςχεδιαςμόσ και μια κατάλλθλθ υποςτιριξθ των μακθτϊν είναι απαραίτθτεσ
προχποκζςεισ, πριν, κατά και μετά τθν επίςκεψθ (βιωματικι ι εικονικι), ζτςι ϊςτε να
αξιοποιθκεί με τον καλφτερο τρόπο θ μουςειακι πολιτιςτικι κλθρονομιά του τόπου
μασ και τθσ Ευρϊπθσ γενικότερα. Με βάςθ τα παραπάνω, ο ςτόχοσ του παρόντοσ
εργαςτθρίου είναι τριπλόσ: (α) ο προβλθματιςμόσ για το πϊσ ςτινεται μια πετυχθμζνθ
εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο μουςείο πριν, κατά και μετά τθν επίςκεψθ ι αντίκετα μια
επίςκεψθ του Μουςείου ςτο ςχολείο, χάριςε μια μουςειοςκευι, (β) θ αξιοποίθςθ των
εικονικϊν περιθγιςεων ςε γνωςτά μουςεία ι/και μνθμεία πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ,
μζςα από ςφντομεσ ενδεικτικζσ προςεγγίςεισ μακθμάτων, (γ) θ ψθφιακι αξιοποίθςθ
του υλικοφ που ςυγκεντρϊκθκε για τθν ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ μζςα
από ιςτότοπουσ και online εφαρμογζσ, όπωσ για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικζσ πφλεσ
και ςυλλογζσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, τα projects Google Arts &
Culture, Europeana, Υougoculture και το Rilkmuseum με τθν εφαρμογι του Rijkstudio.
Νζξεισ-κλειδιά: Πουςειακι πολιτιςτικι κλθρονομιά, εικονικι περιιγθςθ, ψθφιακι
αξιοποίθςθ.

1. Ειςαγωγι – Σροβλθματικι
Συςιαςτικά ο οριςμόσ του Πουςείου, ςφμφωνα με το Διεκνζσ Χυμβοφλιο
Πουςείων(ICOM)58 διερευνάται. Χφμφωνα με το καταςτατικό του59(άρκρο 3.1) το
Πουςείο είναι «ζνα μόνιμο ίδρυμα χωρίσ κερδοςκοπικό χαρακτιρα ςτθν υπθρεςία
τθσ κοινωνίασ και τθσ ανάπτυξθσ τθσ, ανοιχτό ςτο κοινό, αποκτϊντασ, διατθρϊντασ,
εκκζτοντασ, και μεταβιβάηοντασ τα υλικά και άυλα πολιτιςμικά αγακά τθσ
ανκρωπότθτασ και του περιβάλλοντοσ με ςκοπό τθν εκπαίδευςθ, τθν επιμόρφωςθ και
τθν ευχαρίςτθςθ». Χτο ςθμείο αυτό να προςκζςουμε ότι το ICOM, μετά από απόφαςθ
του Διοικθτικοφ του Χυμβουλίου μπορεί να προςκζςει κι άλλα Λδρφματα ωσ ζχοντα τισ
ιδιότθτεσ που ζχει ζνα Πουςείο. Πζςα από τον οριςμό αυτό και τισ προεκτάςεισ του
βλζπουμε ότι το τζμενοσ των Πουςϊν τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ γίνεται το Πουςείο του
21ου αιϊνα που αποκτά πλζον μία ανκρωποκεντρικι αντίλθψθ, εςτιαςμζνθ ςτον
επιςκζπτθ, ενϊ παράλλθλα αναλαμβάνει μία κοινωνικι και εκπαιδευτικι αποςτολι
ςτθν κοινωνία, ςε ςυνδυαςμό με ψυχαγωγικό χαρακτιρα.
58

http://icom.museum/la-vision/definition-du-musee/L/2/ [τελευταία επίςκεψθ 01-01-2018]
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Statuts/2017_ICOM_Statuts_FR.pdf [τελευταία
επίςκεψθ 01-01-2018]
59
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Χυνεπϊσ, Πουςείο και Χχολείο, τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ, εάν αναπτφξουν
μία δυναμικι ςχζςθ μπορεί να ςυμβάλλουν ςτθν πολιτιςμικι καλλιζργεια των νζων.
Χφμφωνα με τθ Ρικονάνου, Πποφνια, Φιλιππουπολίτθ, Χουρμουηιάδθ &
Γιαννοφτςου(2015), τα μουςεία ςιμερα δεν είναι τόποσ μάκθςθσ με τθ ςτενι ζννοια
του όρου. Αντίκετα αποκτοφν ςθμαςία, «ωσ τόποσ κοινωνικισ ςυνεφρεςθσ και
επικοινωνίασ, ψυχαγωγίασ και απόλαυςθσ, περιςυλλογισ και δθμιουργίασ, ανάπτυξθσ
αξιϊν και ςτάςεων, με ςτόχο τθ γνωριμία με τον κόςμο και τθν αυτοπραγμάτωςθ των
ςυμμετεχόντων», Ρικονάκου κ.ά. (2015: 14). Ψα εκκζματα ι αλλιϊσ τα μουςειακά
αντικείμενα μπορεί να αποτελζςουν πολυτροπικά ερεκίςματα για τθ διδακτικι
διαδικαςία ι ευχάριςτεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ. Ψο μουςειακό αντικείμενο,
«παράγεται για να κεακεί, με όλεσ τισ εγγενείσ ςυνεκδοχζσ, κακϊσ το εκκζτουμε
προκειμζνου να εγείρουμε ςυναιςκιματα, να ψυχαγωγιςουμε και να
εκπαιδεφςουμε» (Desvallées, Mairesse, 2010:26). Χυνεπϊσ, ο εκπαιδευτικόσ
χρειάηεται να λειτουργιςει ωσ διαμεςολαβθτισ, με τθν ζννοια ότι οι πράξεισ του
πρζπει να ςτοχεφουν ςτθ ςυμφιλίωςθ των δφο μερϊν (μακθτι και μουςειακϊν
αντικειμζνων) και ςτθν επίτευξθ μιασ μεταξφ τουσ ςχζςθσ που εγείρει ςυναιςκιματα,
ψυχαγωγεί και εκπαιδεφει. Ψότε και μόνο τότε μπορεί το μουςείο να αποτελζςει για
τουσ μακθτζσ μια εμπειρία ουςιαςτικι και ςυνάμα ςυναρπαςτικι.

2. Υκοποί - Υτόχοι
Πε βάςθ τα παραπάνω, ο ςτόχοσ του παρόντοσ εργαςτθρίου είναι τριπλόσ:
(α) ο προβλθματιςμόσ για το πϊσ ςτινεται μια πετυχθμζνθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ
ςτο μουςείο, πριν, κατά και μετά τθν επίςκεψθ ι αντίκετα μια επίςκεψθ του
Πουςείου ςτο ςχολείο, χάρθ ςτο δανειςμό μιασ μουςειοςκευισ.
(β) θ αξιοποίθςθ των εικονικϊν περιθγιςεων ςε γνωςτά μουςεία ι /και μνθμεία
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ, μζςα από ςφντομεσ ενδεικτικζσ προςεγγίςεισ μακθμάτων.
(γ) θ ψθφιακι αξιοποίθςθ του υλικοφ που ςυγκεντρϊκθκε για τθν ανάδειξθ τθσ
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ μζςα από απλζσ εφαρμογζσ, όπωσ για παράδειγμα, οι
εκπαιδευτικζσ πφλεσ και ςυλλογζσ του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, τα
projects Google Arts & Culture, Europeana, Ωougoculture και Rijkstudio.

3. Θεματολογία
3.1. Ρργανϊνοντασ τθν επίςκεψθ ςε ζνα Ξουςείο
Θ οργάνωςθ μιασ επίςκεψθσ ςε ζνα Πουςείο ζχει διάφορα ςτάδια. εκινά από
τθν ενςωμάτωςθ τθσ επίςκεψθσ των μακθτϊν ςτθ διδακτικι πρακτικι, μζςα ςτα
ςτενά πλαίςια τθσ τάξθσ, μζςω του προγραμματιςμοφ των δραςτθριοτιτων πριν από
τθν επίςκεψθ. Χτθ φάςθ αυτι ο εκπαιδευτικόσ εξθγεί ςτουσ μακθτζσ τι ςυνεπάγεται θ
επίςκεψθ (για το τι κα δουν ι/και το τι δεν βλζπουν), κάνει τθ ςφνδεςθ με το
διδακτικό του αντικείμενο, ενϊ παράλλθλα γίνεται ο ςχεδιαςμόσ των ςχετικϊν
δραςτθριοτιτων παρακολοφκθςθσ. Ακολουκεί ο ενεργόσ και ςυμμετοχικόσ ρόλοσ του
εκπαιδευτικοφ κατά τθν περιιγθςθ ςτο Πουςείο με παράλλθλθ υποβοικθςθ και
υποςτιριξθ των μακθτϊν όταν αυτό είναι απαραίτθτο και ολοκλθρϊνεται με τθν
ανακεφαλαίωςθ και τθν παράλλθλθ ενςωμάτωςθ των νεοαποκτθκειςϊν εμπειριϊν
ςτθν τάξθ με το πζρασ τθσ επίςκεψθσ. Θ επίςκεψθ ςτο Πουςείο μπορεί να γίνει και
ανάςτροφα, ι με πιο απλά λόγια, με φορθτό εκπαιδευτικό υλικό, μουςειοςκευζσ, που
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μπορεί να ζρκουν με δανειςμό από τα Πουςεία ςτο ςχολείο. Θ μουςειοςκευι
ανταποκρίνεται δυναμικά και ουςιαςτικά ςτον επικοινωνιακό χαρακτιρα του
Πουςείου, δθμιουργϊντασ παράλλθλα και τισ ςυνκικεσ για μια επικείμενθ επίςκεψθ
ςτο Πουςείο. Υαράλλθλα, οι μουςειοςκευζσ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν άριςτα ςτθ
διδακτικι πράξθ. Ωσ παράδειγμα μποροφμε να μελετιςουμε τθ βιντεοςκοπθμζνθ
υποδειγματικι διδαςκαλία60που παρατίκεται ςτον ιςτότοπο «Ξοινωνικζσ Επιςτιμεσ»
του γραφείου Χχολικϊν Χυμβοφλων Δ.Ε. κλ. ΥΕ15, με ζδρα τθ Δ.Δ.Ε. Αϋ Ακινασ.
3.2. Εικονικι πραγματικότθτα και μουςειακι πολιτιςμικι κλθρονομιά
Υροκειμζνου να αναπαραςτακεί ζνα μνθμείο, να εξερευνθκεί ζνα μουςείο ι
να δοκεί μια δεφτερθ ηωι ςε μια ζκκεςθ, οι εικονικζσ επιςκζψεισ αποκτοφν όλο και
μεγαλφτερθ ιςχφ ςτθ ςφγχρονθ πολιτιςτικι ςφαίρα. Χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ
τεχνικζσ (φωτογραφία 360ο ι 3D), τα μουςεία και οι τόποι τθσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ εμπλουτίηουν τθν ιςτοςελίδα τουσ από εικονικζσ επιςκζψεισ που οι
περιςςότερεσ «κατεβαίνουν» ωσ εφαρμογζσ ακόμα και ςε κινθτά! Ζνα εικονικό
μουςείο μπορεί να προβάλλει το Πουςείο ωσ εξισ:


δθμιουργϊντασ εικονικζσ εκκζςεισ,



επιτρζποντασ ςτο κοινό «να αναλάβει τθν κυριότθτα» των ςυλλογϊν ςτο
διαδίκτυο: δθμιουργϊντασ γκαλερί, μοιράηοντασ ζργα με φίλουσ ι μζςω
κοινωνικϊν μζςων, μζςω εφαρμογϊν που ςυνδυάηουν ζργα με διαφορετικά
κριτιρια, κ.ά.,



προςφζροντασ λειτουργίεσ που επιτρζπουν τθν οπτικοποίθςθ των
αντικειμζνων με διαφορετικό τρόπο, όπωσ για παράδειγμα, απεικόνιςθ ςε 3D,
ηουμ, κ.ά.



παρζχοντασ πρόςβαςθ ςε πολλαπλά ςτρϊματα πλθροφοριϊν ςχετικϊν με το
μουςείο, ςυμπεριλαμβανομζνων των μετα-πλθροφοριϊν και άλλων
πλθροφοριϊν,



δθμιουργϊντασ οπτικοφσ τρόπουσ πρόςβαςθσ ςτα ζργα, όπωσ για παράδειγμα
χρονοδιάγραμμα, χάρτεσ, κλπ.



παρζχοντασ ερευνθτικά εργαλεία και ζναν προςωπικό φάκελο για να κρατιςει
κανείσ τθν ζρευνά του (λειτουργία που απευκφνεται κυρίωσ ςε ερευνθτζσ).

3.3. Αξιοποιϊντασ μια εικονικι επίςκεψθ
Πποροφμε να αξιοποιιςουμε μια εικονικι επίςκεψθ ςτθ ςχολικι τάξθ
ποικιλοτρόπωσ. Για παράδειγμα, (α) μποροφμε να δείξουμε τον τόπο πολιτιςμικισ
αναφοράσ ςτο πλαίςιο μιασ διδαςκαλίασ τφπου κατάκτθςθσ εννοιϊν, (β) μποροφμε να
εντάξουμε τθν αναφορά ςτο πλαίςιο μιασ διδαςκαλίασ με ΨΥΕ ι μιασ ιςτοεξερεφνθςθσ (webquest) ι ςτο πλαίςιο μιασ διερευνθτικοφ τφπου μάκθςθσ ι τζλοσ(γ),
να τθν αναφζρουμε ωσ βιβλιογραφικι αναφορά για περαιτζρω ζρευνα από τουσ
μακθτζσ μασ.
Χτο ςεμινάριο κα επιςκεφτοφμε τθν Kαπζλα Χιξτίνα (Cappella Sistina61) και τα
ψθφιδωτά τθσ για να δουλζψουμε ζνα φφλλο εργαςίασ με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ των
60

https://macrisocialsciences.blogspot.gr/2017/04/y.html *τελευταία επίςκεψθ 01-01-2018].
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html

61
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ψθφιδωτϊν ςτο μάκθμα τθσ Λςτορίασ. Χε περίπτωςθ που μασ το επιτρζπει ο χρόνοσ
κα επιςκεφτοφμε το Οοφβρο, κακϊσ και άλλουσ γνωςτοφσ χϊρουσ πολιτιςμικισ
κλθρονομιάσ και κα ςυηθτιςουμε για τθν πικανι διδακτικι τουσ αξιοποίθςθ.
Απϊτεροσ ςκοπόσ μασ είναι να ςυνειδθτοποιιςουν οι εκπαιδευτικοί -και κατά
ςυνζπεια οι μακθτζσ- τθν αξία τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και τισ
δυνατότθτεσ προςβαςιμότθτασ που ζχουμε πλζον ςε αυτι μζςω τθσ ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ.
3.4. Ψθφιακι αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ
Αρχικά αξίηει να αναφζρουμε ότι υπάρχουν πολλζσ πολυμεςικζσ εφαρμογζσ του
τμιματοσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του ΛΨΕΥ κακϊσ και τθσ Διεφκυνςθσ Ρεότερου
Υολιτιςτικοφ αποκζματοσ και Άυλθσ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ του Ωπουργείου
Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ62, με ςτόχο τθ διατιρθςθ, τθ διάχυςθ και τθ φφλαξθ τθσ
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Υαράλλθλα το Ωπουργείο Υολιτιςμοφ ζχει ψθφιακζσ
ςυλλογζσ63 από τα ευριματα των ελλθνικϊν δθμόςιων Πουςείων από τθν απϊτατθ
αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα, ενϊ παράλλθλα διακζτει τθν πφλθ64 «Ακολουκιςτε τον
Σδυςςζα», με αποκετιριο ζργων κακϊσ και υλικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ
μακθτζσ. Πζςω δε τθσ πολφγλωςςθσ πφλθσ65 MICHAEL του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ
και Ακλθτιςμοφ μπορεί κανείσ να βρει και να εξερευνιςει ψθφιακζσ ςυλλογζσ από
μουςεία, αρχεία, βιβλιοκικεσ και άλλα πολιτιςτικά ιδρφματα από όλθ τθν Ευρϊπθ. Ψο
υπουργείο επίςθσ ςυνεργάςτθκε και ςε άλλα μεγάλα ζργα όπωσ το DC-Netproject66
που αςχολικθκε με τθν ψθφιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ κ.ά.
3.5. Άλλεσ εφαρμογζσ
Ρα τονίςουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλζσ άλλεσ αξιοςθμείωτεσ ψθφιακζσ
εφαρμογζσ που μασ δίνουν προςβαςιμότθτα ςτθν πολιτιςμικι κλθρονομιά, όπωσ:
(1) Ψο project Google Arts & Culture67, ζνα ςχζδιο που ξεκίνθςε το 201168,
βαςίςτθκε ςτθ τεχνολογία Street View και μπόρεςε με τον τρόπο αυτό να
ψθφιοποιιςει ςε 3D τεχνολογία 32.000 ζργα από 151 Πουςεία και άλλουσ χϊρουσ
62

https://www.culture.gr/el/service/SitePages/major.aspx
http://collections.culture.gr/ *τελευταία επίςκεψθ 01-01-2018]
64
http://followodysseus.culture.gr/
65
http://www.michael-culture.org/
66
http://www.dc-net.org/index.php?en/1/home
67
https://artsandculture.google.com/
68
Ψο 2011 με τθν ζναρξθ του ςχεδίου ςυμμετείχαν τα ακόλουκα 17 Πουςεία:
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πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ από 40 διαφορετικζσ χϊρεσ. Ψο Project GoogleArt
περιλαμβάνει αρκετά εκπαιδευτικά εργαλεία και πόρουσ για εκπαιδευτικοφσ και
μακθτζσ. Υρϊτον, θ Google δθμιοφργθςε ζνα πλικοσ εκπαιδευτικϊν βίντεο,
διακζςιμων μζςω ενόσ καναλιοφ YouTube και ενςωματωμζνων ςτθν ιςτοςελίδα του
GoogleArt Project. Χτθ ςυνζχεια, υπάρχουν δφο ςελίδεσ που ονομάηονται
"LookLikeanExpert" και "DIY" οι οποίεσ παρζχουν διάφορεσ δραςτθριότθτεσ για τουσ
χριςτεσ του ιςτότοπου, παρόμοιεσ με αυτζσ που ςυναντϊνται ςυχνά ςτισ γκαλερί
τζχνθσ. Για παράδειγμα, ζνα κουίη ηθτά από τουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ να
αντιςτοιχίςουν μια ηωγραφικι ςε ζνα ςυγκεκριμζνο καλλιτεχνικό ρυκμό. Ψζλοσ, θ
ςελίδα "What's Next" παρζχει ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ ιςτοςελίδασ μια λίςτα με πόρουσ
και ςυνδζςμουσ ςε διάφορα ζργα τζχνθσ και άλλουσ παρόμοιουσ πόρουσ
διδαςκαλίασ.
(2) Θ δικτυακι πφλθ Europeana69,ςφμφωνα με το Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ70,
είναι μία ψθφιακι βιβλιοκικθ για τον πολιτιςμό τθσ Ευρϊπθσ, που ςυγκεντρϊνει ζνα
ςθμαντικό μζροσ τθσ ευρωπαϊκισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, προςφζροντασ ελεφκερθ
πρόςβαςθ για όλουσ ςε μια ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ςυλλογι ψθφιακϊν τεκμθρίων.
«Αυτι τθ ςτιγμι, περιςςότερα από 14 εκατομμφρια ψθφιοποιθμζνα βιβλία, χάρτεσ,
χειρόγραφα, εφθμερίδεσ, φωτογραφίεσ, πίνακεσ ηωγραφικισ, αποςπάςματα από
κινθματογραφικζσ ταινίεσ, μουςικά ζργα και θχθτικζσ εγγραφζσ, προερχόμενα από
1.500 πολιτιςτικά ιδρφματα ανά τθν Ευρϊπθ, περιμζνουν ζνα όλο και ευρφτερο κοινό
να τα ανακαλφψει, να τα χαρεί και να τα αξιοποιιςει. Ψο ελλθνικό περιεχόμενο που
μπορεί κανείσ να βρει ςιμερα ςτθ Europeana αντιςτοιχεί ςτο 1,4% του ςυνολικοφ
περιεχομζνου» (Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ). Σ κόμβοσ «ΣΔΩΧΧΕΑΧ» του Ωπουργείου
Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ71ςυμβάλλει επίςθσ ςτθν ενοποίθςθ των διαφόρων
τομζων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, ςε ςυνεργαςία με άλλα ζργα που εςτιάηουν άμεςα
ςε βιβλιοκικεσ και (οπτικοακουςτικά) αρχεία, με κοινό ςτόχο τθ ςυνζνωςθ όλων
αυτϊν των διαφορετικϊν ςυνειςφορϊν και τον εμπλουτιςμό τθσ Εuropeana.
(3) Θ εφαρμογι του Rijkstudio72 τουRilkmuseum επιτρζπει ςτον επιςκζπτθ να
επιςκεφτεί τισ ψθφιακζσ ςυλλογζσ του Πουςείου, να διαλζξει ζνα ζργο τζχνθσ τθσ
αρζςκειάσ του, να το επεξεργαςτεί και να το αξιοποιιςει όπωσ επικυμεί, ενϊ
παράλλθλα το παραγόμενο μπορεί να το διαμοιραςτεί ςτα κοινωνικά δίκτυα
(Ρικονάνου, 2015).
(4) Yougoculture73, είναι μία online διαδραςτικι πλατφόρμα προβολισ των
Ελλινων ςε ολόκλθρο τον κόςμο με ςφνδεςμο ςτο facebook κακϊσ και ςφνδεςμο ςε
αντίςτοιχο blog.

4. Υυμπεράςματα
Αφοφ ςφμφωνα με το Βάκωνα θ γνϊςθ είναι δφναμθ, ο ςκοπόσ αυτοφ του
εργαςτθρίου είναι να οπλίςει με δφναμθ τον εκπαιδευτικό, ζτςι ϊςτε να μπορζςει να
μεταλαμπαδεφςει με τον καλφτερο τρόπο τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά ςτισ νεότερεσ
γενιζσ. Χυνεπϊσ με τθν προτεινόμενθ πρόταςθ, ζχει προςτικζμενθ αξία, αφοφ ωσ
69

https://www.europeana.eu/portal/el
http://www.ekt.gr/el/magazines/features/19074
71
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
72
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio
73
https://www.yougoculture.com/
70
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ςκοπό ζχει να ςτθρίξει τουσ εκπαιδευτικοφσ, ζτςι ϊςτε να προςεγγίςουν δθμιουργικά
το Πουςείο και να αξιοποιιςουν τθν εικονικι μουςειακι τεχνολογία (ψθφιακό υλικό,
εικονικζσ περιθγιςεισ κ.ά) για μια νζα επαφι με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά μζςα
ςτθν τάξθ, γεγονόσ που κα ςυμβάλει ςτο να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ τουσ να γίνουν
ενεργοί πολίτεσ και να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ και να επθρεάηουν, ςτο πλαίςιο
πολιτικϊν ι κοινωνικϊν διεργαςιϊν που επιδροφν ςτθ ηωι τουσ και ζχουν ςχζςθ με
το πολιτιςμικό τουσ περιβάλλον. Ασ μθν ξεχνάμε, κλείνοντασ, ότι το 201874 είναι ζτοσ
αφιερωμζνο ςτθν ευρωπαϊκι πολιτιςτικι κλθρονομιά, τθν οποία και αξίηει να τθν
προςεγγίςουμε ποικιλοτρόπωσ.

Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ
Διεκνζσ Χυμβοφλιο Πουςείων (ICOM), Status (Κϊδικασ Δεοντολογίασ).Paris: 2017.
Ρικονάνου, Ρ., Πποφνια, Α., Φιλιππουπολίτθ, Α., Χουρμουηιάδθ, Α.,& Γιαννοφτςου,
Ρ. (2015). Μουςειακι μάκθςθ και εμπειρία ςτον 21ο αιϊνα. *θλεκτρ. βιβλ.+
Ακινα: Χφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. Διακζςιμο ςτο:
http://hdl.handle.net/11419/712
ΨςιτοφρθΑμ., Υιτςιάβα Ε.-Π., (2010). Εκπαιδευτικζσ δράςεισ για τθν πολιτιςτιτικι
κλθρονομιά και το περιβάλλον. Ακινα: Διεκνζσ Χυμβοφλιο Πουςείων – Ελλθνικό
Ψμιμα.
Διακζςιμο
ςτο:http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icomgreece/Ekdoseis/ICOM_-_CECA_proceedings_June_2009.pdf
Desvallées, A., Mairesse, Fr. (Eπιμ.) (2010). Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ Μουςειολογίασ.
Paris: ArmandColin. Διακζςιμο ςτο:
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Key_Concepts_of_Museology/Mu
seology_WEB_greek.pdf

Ιςτογραφικζσ Αναφορζσ
http://icom.museum/L/2/, Διεκνζσ Χυμβοφλιο Πουςείων.
https://yougoculture.com/
https://macrisocialsciences.blogspot.gr/2017/04/y.html,
διδαςκαλία.

Ωποδειγματικι

https://www.culture.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1724,
Διεφκυνςθ Ρεότερου Υολιτιςτικοφ αποκζματοσ και Άυλθσ Υολιτιςτικισ
Ξλθρονομιάσ, Ωπουργείο Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.
https://www.culture.gr/el/service/SitePages/program.aspx, Ωπουργείο Υολιτιςμοφ
και Ακλθτιςμοφ, Υρογράμματα (Υολιτιςτικι κλθρονομιά).
https://www.culture.gr/el/service/SitePages/major.aspx, Ωπουργείο Υολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, Πεγάλα Ζργα (Υολιτιςτικι κλθρονομιά).
http://collections.culture.gr/, Ωπουργείο Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Χυλλογζσ
(Υολιτιςτικι κλθρονομιά).
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http://www.michael-culture.org/, Ωπουργείο Υολιτιςμοφ
Multilingual Inventory of Cultural heritage in Europe

και

Ακλθτιςμοφ,

http://followodysseus.culture.gr/, Ωπουργείο Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Υφλθ
«Ακολουκιςτε τον Σδυςςζα» (Υολιτιςτικι κλθρονομιά).
http://www.dc-net.org/index.php?en/1/home,
Ωπουργείο
Ακλθτιςμοφ, DC-Netproject, (Υολιτιςτικι κλθρονομιά).

Υολιτιςμοφ

και

https://patrimoineeurope2018.culture.gouv.fr/, Ωπουργείο Υολιτιςμοφ Γαλλία,
2018 Χρονιά Ευρωπαϊκισ Υολιτιςτικισ Ξλθρονομιάσ.
http://www.ekt.gr/el/magazines/features/19074, Εκνικό Ξζντρο Ψεκμθρίωςθσ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Art_Project
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Μαλλιτεχνικι, εργαςτθριακι, διακεματικι προςζγγιςθ ςτα
Φυςικά τθσ Σρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Ματαλλιωτάκθ Ειρινθ
Δαςκάλα-φυςικόσ- εικαςτικόσ
υνεργάτθσ 1ου & 2ου ΕΚΦΕ Θρακλείου

Περίλθψθ
Θ εργαςία αυτι είναι μια διδακτικι πρόταςθ-εργαςτιριο για τθ διδαςκαλία των
φυςικϊν τθσ Εϋ και ΣΤϋ δθμοτικοφ. Θ προςζγγιςθ είναι καλλιτεχνικι και διακεματικι.
Αξιοποιοφνται ποικίλεσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ, οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτθν ολόπλευρθ
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του μακθτι. Αυτό γίνεται με δθμιουργικζσ
καλλιτεχνικζσ, διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ, που μζςω τθσ τζχνθσ ςυνδζουν ζννοιεσ,
πειράματα, τεχνολογία και γλϊςςα. Με αυτι τθν προςζγγιςθ μποροφν να γίνουν
αντιλθπτά τα πράγματα από διάφορεσ κζςεισ και οπτικζσ μζςα από τθ μαγεία του
βιϊματοσ που προςφζρει θ τζχνθ. Σκοπόσ είναι να δθμιουργθκεί μια ολιςτικι
εμπειρία, ϊςτε ο μακθτισ να βιϊςει ότι διαφορετικά πεδία μάκθςθσ ςυνδζονται
μεταξφ τουσ και το βίωμα αυτό να προκαλζςει τθ μετάβαςθ ςε ζνα υψθλότερο
επίπεδο εςωτερικισ ενότθτασ όπου μετζχει και βιϊνει τον εαυτό του ωσ ολότθτα. Τότε
κα είναι ςε κζςθ να αντιλθφκεί και τον κόςμο ενιαίο παρά τθν καλειδοςκοπικι του
εμφάνιςθ. Κα είναι επίςθσ ςε κζςθ να αντιλθφκεί τθ κζςθ του μζςα ςτθν κοινωνία,
ςαν μζλοσ μιασ ομάδασ, εμπειρία πολφτιμθ κακϊσ θ ομαδικι αυτι ςυνείδθςθ είναι
προαπαιτοφμενο για μια υγιι κοινωνία.
Νζξεισ κλειδιά: Διδαςκαλία φυςικϊν επιςτθμϊν, Διακεματικότθτα, Ξαλλιτεχνικι
προςζγγιςθ, Εργαςτιριο.

1. Ειςαγωγι
Χε αυτι τθν εργαςία κα περιγραφοφν διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ
μζςω ενόσ καλλιτεχνικοφ βιϊματοσ (Χπανόσ, 2014), ςυνδζονται οι φυςικζσ επιςτιμεσ
με διαφορετικά πεδία γνϊςθσ και εμπειρίασ.
Θ αξία των φυςικϊν επιςτθμϊν είναι αδιαμφιςβιτθτθ, κακϊσ οι φυςικζσ
επιςτιμεσ καλλιεργοφν τθν κριτικι ςκζψθ, δίνουν τα εργαλεία για να ερευνιςουμε τθ
φφςθ και να αντιλθφκοφμε τθ μαγεία που βρίςκεται κρυμμζνθ μζςα τθσ και
παράλλθλα, χάρθ ςτισ φυςικζσ επιςτιμεσ, αναπτφςςεται και θ τεχνολογία, με ό,τι
ςυνεπάγεται αυτό. Θ τζχνθ από τθν άλλθ μπορεί να γίνει το μζςο για τθ διδακτικι
πράξθ, αξιοποιϊντασ το καλλιτεχνικό βίωμα μζςα από το οποίο μποροφν να
αναδυκοφν και να εκφραςτοφν λεπτζσ αποχρϊςεισ ςυναιςκθμάτων και νοθμάτων,
απελευκερϊνοντασ το ανκρϊπινο πνεφμα, όπωσ αναφζρει και ο Cassirer. «Θ τζχνθ
είναι ζνασ δρόμοσ προσ τθν ελευκερία, τθ διαδικαςία απελευκζρωςθσ του
ανκρϊπινου πνεφματοσ, γεγονόσ που είναι ο πραγματικόσ και ο υπζρτατοσ ςτόχοσ
κάκε διαπαιδαγϊγθςθσ» (Cassirer, 1994, ς.37)). Επίςθσ κάκε μορφι τζχνθσ διευρφνει
τθν κατανόθςι μασ (Freeland, 2005).
Χτθ ςφγχρονθ διδακτικι προτείνεται οι διαχωριςτικζσ γραμμζσ ανάμεςα ςτα
πεδία τθσ γνϊςθσ να μθν είναι ςαφείσ και να επιτρζπουν τθν αλλθλοδιείςδυςθ του
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ενόσ μζςα ςτο άλλο (Πατςαγγοφρασ, 2003). Ξαι θ εκπαιδευτικι κοινότθτα προωκεί τθ
διακεματικότθτα ςαν μια διαδικαςία που ενιςχφει τθ Γενικι παιδεία καλλιεργϊντασ
τα περιςςότερα από τα είδθ νοθμοςφνθσ που διακζτει ο άνκρωποσ. Ξακϊσ θ
διακεματικι προςζγγιςθ τοποκετεί το μακθτι ςτο κζντρο τθσ εκπαιδευτικισ
προςπάκειασ, οι εργαςίεσ διεξάγονται μζςα ςε ατμόςφαιρα αποδοχισ και
αμφίδρομθσ επικοινωνίασ (Κεοφιλίδθσ, 2002). Σι τρεισ αυτοί άξονεσ - επιςτθμονικι
ςκζψθ, καλλιτεχνικό βίωμα και διακεματικι προςζγγιςθ - δθμιουργοφν ζνα πλαίςιο
ςφνκεςθσ μιασ ολιςτικισ αντίλθψθσ, μζςα ςτο οποίο πραγματοποιικθκαν οι
δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται παρακάτω.
Χτισ δραςτθριότθτεσ εξετάηονται ο μαγνθτιςμόσ, θ ανάκλαςθ του φωτόσ, θ
αναμόρφωςθ, θ απορρόφθςθ του φωτόσ και οι μθχανιςμοί κερμορφκμιςθσ. Χε όλεσ
χρθςιμοποιοφνται ςυγκεκριμζνεσ καλλιτεχνικζσ πρακτικζσ. όπωσ τριςδιάςτατο κολλάη,
ηωγραφικι και φωτογραφία, καλλιτεχνικι εγκατάςταςθ, performance και κζατρο και
γίνεται ταυτόχρονα γνωριμία με καλλιτζχνεσ που ςτα ζργα τουσ χρθςιμοποιοφν
αντίςτοιχεσ πρακτικζσ. Τλεσ οι δραςτθριότθτεσ αναπτφςςονται μαηί με τουσ μακθτζσ
με το δάςκαλο να βρίςκεται ςε ρόλο εμπνευςτι, ςυντονιςτι και ενίοτε περφόρμερ,
που ςυν-δθμιουργεί με τουσ μακθτζσ. Επίςθσ, κάποιεσ από τισ παρακάτω
δραςτθριότθτεσ, όπωσ οι πειραματιςμοί με τθν αναμόρφωςθ ι το κεατρικό κείμενο,
προςφζρονται για πολλζσ διαφορετικζσ παραλλαγζσ που μποροφν να αξιοποιθκοφν
ςε πολλά διαφορετικά κζματα. Ξαι αντίκετα με τθν επιδίωξθ ενόσ άψογου
αποτελζςματοσ, ςτα ζργα των μακθτϊν, δίνεται θ δυνατότθτα να χαροφν τθ
δθμιουργικι διεργαςία τθσ παρατιρθςθσ, του πειραματιςμοφ, του αυτοςχεδιαςμοφ,
και τθσ νοθτικισ επεξεργαςίασ για μια προςωπικι ζκφραςθ (Βάοσ, 2002).

2. Ξαγνθτικά Γλυπτά
Εδϊ προςεγγίηουμε το κζμα «μαγνθτιςμόσ των φυςικϊν τθσ ΧΨϋ» μζςα από
τριςδιάςτατα collage, τα οποία παραπζμπουν ςτθν καλλιτεχνικι πρακτικι του
Assemblage ι αλλιϊσ Χυναρμολόγθμα, το οποίο κεωρικθκε θ εξζλιξθ του collage
ςτθν τρίτθ διάςταςθ (Herbert, 1985).
Ψα αντικείμενα που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τα τριςδιάςτατα collageγλυπτά, είναι αντικείμενα που περιζχουν ςίδθρο (ςιδθρομαγνθτικά), όπωσ κουτιά
από γάλα εβαπορζ, καρφίτςεσ, καρφιά διαφόρων μεγεκϊν, ροδζλεσ, ατςαλόμαλλο,
μαγνιτεσ και διάφορα υπολείμματα ςιδθρικϊν από τόρνο. Ψα ςυγκεκριμζνα υλικά,
επιλζχκθκαν να αξιοποιθκοφν, λόγω των ιδιοτιτων τουσ, και των μορφολογικϊν τουσ
χαρακτθριςτικϊν. Χτισ ςυνκζςεισ των παιδιϊν όλα προςαρμόηονται ςε όλα, χωρίσ
όμωσ να χάνει το κακζνα τθν ιδιαιτερότθτά του (Daucher & Seitz, 2003).
Χτα φυςικά τθσ ΧΨϋ ςτθν ειςαγωγι του θλεκτρομαγνθτιςμοφ γίνεται γνωριμία με
τουσ μαγνιτεσ. Αφοφ αποκτιςουν βαςικζσ γνϊςεισ, παίηουν με τουσ μαγνιτεσ,
νοιϊκουν τισ ζλξεισ και τισ απϊςεισ μεταξφ τουσ, κακϊσ και τισ ζλξεισ ανάμεςα ςτουσ
μαγνιτεσ και ςε αντικείμενα από ςιδθρομαγνθτικά υλικά. Πακαίνουν μζςα από τθ
κεωρία των μαγνθτικϊν περιοχϊν, ότι ζνα αντικείμενο από ςιδθρομαγνθτικό υλικό
γίνεται μαγνιτθσ, όταν ζρχεται ςε επαφι με ζνα μαγνιτθ, γιατί προςανατολίηονταιευκυγραμμίηονται οι μαγνθτικζσ περιοχζσ του (Hewitt, 2011).
Ψο επόμενο βιμα είναι θ γνωριμία με καλλιτζχνεσ που ζχουν δθμιουργιςει ζργα
με μαγνιτεσ. Δείχνουμε γλυπτά που δθμιοφργθςε ο Υικάςο χρθςιμοποιϊντασ ζτοιμα
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αντικείμενα και γνωρίηουμε το ζργο του Ζλλθνα γλφπτθ Ψάκι, ο οποίοσ βάςιςε τθ
δθμιουργία των μαγνθτικϊν του γλυπτϊν ςτα μαγνθτικά και θλεκτρομαγνθτικά πεδία,
αποκαλφπτοντασ τθν αόρατθ ενζργειά τουσ. Σ Ψάκισ, κακϊσ και άλλοι καλλιτζχνεσ
επιχειροφν να αποκαλφψουν με το ζργο τουσ, τουσ κρυμμζνουσ νόμουσ του
ςφμπαντοσ (Gombrich, 1994). Χτθ ςυνζχεια ςχολιάηουμε τα ζργα τουσ, κακϊσ είναι
ςθμαντικό για το παιδί να αντιλθφκεί τθ ςθμαςία και τθν αξία τθσ καλλιτεχνικισ
δθμιουργίασ μζςα από τα ζργα τόςο ςθμαντικϊν καλλιτεχνϊν.
Χτθ ςυνζχεια, αφοφ δίνουμε ςτα παιδιά τα προαναφερκζντα αντικείμενα, τα
προτρζπουμε να δθμιουργιςουν δικά τουσ γλυπτά. Εάν επικυμοφν, μποροφν να
εργαςτοφν και ομαδικά. Ψουσ ηθτάμε παράλλθλα να φανταςτοφν πϊσ γίνεται αυτι θ
«εξάπλωςθ του μαγνθτιςμοφ μζςα ςτα ςιδερζνια αντικείμενα με βάςθ τισ μαγνθτικζσ
περιοχζσ». Υζραν του αυτονόθτου, ότι δθλαδι ενεργοποιοφν τθ φανταςία τουσ και τθ
δθμιουργικι τουσ ςκζψθ, τα παιδιά κακϊσ ςυνενϊνουν τα διάφορα μεταλλικά
αντικείμενα και τουσ μαγνιτεσ για να φτιάξουν τισ ςυνκζςεισ τουσ, δθμιουργοφν μια
ςχζςθ ανάμεςα ςε αυτά και ςτα υλικά με ςκοπό να δθμιουργθκεί ζνα νόθμα μζςα
τουσ. Ψο κάκε ζργο αποκαλφπτει αυτι τθ ςχζςθ και είναι μοναδικό. Ψαυτόχρονα
ςυνδζουν τθ νζα γνϊςθ με μια δθμιουργικι και απολαυςτικι διαδικαςία. Αφοφ
δθμιουργθκοφν τα γλυπτά, φωτογραφίηονται κατά προτίμθςθ από τα παιδιά,
εκτυπϊνονται οι φωτογραφίεσ και τελικά εκτίκενται ςτο ςχολείο και αλλοφ, τόςο τα
γλυπτά- collage όςο και οι φωτογραφίεσ, ϊςτε να δείξουν τα ταλζντα και τισ
δεξιότθτεσ τουσ, να ανοιχτοφν προσ τθν κοινωνία, να επικοινωνιςουν και να
ςυναντθκοφν με τουσ άλλουσ.
Πζςω αυτισ τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργικισ διαδικαςίασ το κζμα
«μαγνθτιςμόσ» εμπλουτίςτθκε, ζςπαςε τα όρια τθσ φυςικισ, επζτρεψε ςτα παιδιά να
εργαςτοφν ομαδικά, να νοιϊςουν ςεβαςμό και εκτίμθςθ για τουσ άλλουσ και τα
δθμιουργιματά τουσ. Ζτςι καταγράφθκε ςτθ μνιμθ τουσ ςαν μια ολιςτικι εμπειρία
(Ρτοφλια, 2012). Βλζπουμε μερικά από τα ζργα των παιδιϊν (εικόνα 1)
Εικόνα 1: Παγνθτικά γλυπτά

3. Υκοτεινόσ κάλαμοσ
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Πε ςκοπό τθν αναβάκμιςθ του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ (Γερμανόσ, 2010), θ
αίκουςα μετατρζπεται ςε ςκοτεινό κάλαμο (camera obscura), ςυςκοτίηεται απόλυτα
και αφινεται μόνο μια μικρι οπι από τθν οποία μπορεί να περάςει το φωσ. Ξακϊσ το
φωσ ειςζρχεται από τθ μικρι οπι, εμφανίηει ςτουσ τοίχουσ τα παιδιά τθσ αυλισ να
τρζχουν αντεςτραμμζνα (εικόνα 2). Πζςω του ςκοτεινοφ καλάμου, μνθμονεφονται
φιλόςοφοι και μακθματικοί τθσ αρχαιότθτασ που γνϊριηαν τθ χριςθ του.
Πιλοφμε για τθ λειτουργία του ανκρϊπινου οφκαλμοφ και για τθ φωτογραφικι
μθχανι. Ψα παιδιά βλζπουν ζργα ςφγχρονων καλλιτεχνϊν και φτιάχνουν το δικό τουσ
ζργο, ςτινοντασ μία ςφνκεςθ ςτθν αυλι. Επίςθσ μποροφν εναλλάξ, τα μιςά να
παίηουν ςτθν αυλι και τα άλλα μιςά να παρατθροφν τα είδωλά τουσ ςτο ταβάνι και
ςτουσ τοίχουσ.
Εικόνα 2: Θ αίκουςα ωσ camera obscura

4. Ανάκλαςθ και Αναμόρφωςθ
Χτθν ενότθτα «φωσ» τθσ Εϋ τάξθσ μελετοφμε τθν ανάκλαςθ του φωτόσ, μζςα
από διάφορα είδθ κατόπτρων επίπεδων, κυρτϊν, κοίλων, κυλινδρικϊν κ.ά. και
ςχολιάηουμε τα είδωλα που δίνουν αυτά. Υαίηοντασ με τθν ανάκλαςθ, γνωρίηουμε τθν
Αναμόρφωςθ και φτιάχνουμε τα δικά μασ Αναμορφικά ζργα. Θ τζχνθ του
αναμορφιςμοφ (anamorphic art) ςυνικωσ αναφζρεται ςτθν αναμόρφωςθ
ςτρεβλωμζνων εικόνων με τθ χριςθ ενόσ κακρζφτθ, ςυχνά κυλινδρικοφ, ι
αναφζρεται ςε εικόνεσ που για να γίνουν αντιλθπτζσ, απαιτοφν ςυγκεκριμζνθ γωνία
κζαςθσ. Θ αφετθρία του αναμορφιςμοφ βρίςκεται ςτισ προϊςτορικζσ βραχογραφίεσ
ςτο Lascaux κακϊσ ακόμθ ςτο «μάτι του Οεονάρντο» (Leonardo da Vinci, c. 1485) που
είναι το πιο παλιό παράδειγμα αναμόρφωςθσ ςτθ ςφγχρονθ εποχι.
Ψα «όργανα» που χρθςιμοποιοφμε είναι κουτιά από γάλα εβαπορζ ι φφλλα από
αυτοκόλλθτο κακρζπτθ ι μεταλιηζ χαρτιά, τα οποία μποροφμε να μετατρζψουμε ςε
κυλινδρικοφσ κακρζπτεσ. Χρθςιμοποιοφμε επίςθσ διάφορα αντικείμενα, όπωσ
ψαλίδια, μολφβια, χαρτιά, τα χζρια μασ και ό,τι άλλο φανταςτοφμε. Ζτςι ςτθν ουςία,
μζςα από μια αντίςτροφθ διαδικαςία, δθμιουργοφμε είδωλα αυτϊν των αντικειμζνων
που ζχουν το δικό τουσ διαφορετικό νόθμα. Για παράδειγμα, χρθςιμοποιϊντασ ζνα
μικρό παραλλθλόγραμμο μαφρο χαρτόνι, λόγω τθσ ανάκλαςθσ πάνω ςτον κυλινδρικό
κακρζπτθ δίνει είδωλο τον «Ππάτμαν», τα ανοιγμζνα δάχτυλά μασ δίνουν είδωλο ζνα
«χταπόδι» κ. ά. (εικόνα 3) Πποροφμε επίςθσ να κινιςουμε τα αντικείμενα μπροςτά
ςτον κυλινδρικό κακρζπτθ και τα είδωλά τουσ μοιάηουν να ηωντανεφουν. Ψα παιδιά
φωτογραφίηουν τισ δθμιουργίεσ τουσ τα ίδια και οι φωτογραφίεσ είναι από μόνεσ
τουσ νζο δθμιοφργθμα. Ψα ζργα και οι φωτογραφίεσ μποροφν να εκτεκοφν, δίνοντασ
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τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να επικοινωνιςουν μζςα από τα δθμιουργιματά τουσ με
τουσ άλλουσ.
Εικόνα 3. Αναμορφικά ζργα παιδιϊν

Ψζλοσ βλζπουμε ςφγχρονα αναμορφικά ζργα τζχνθσ (εικόνα 4).
Εικόνα 4. Χφγχρονα Αναμορφικά ζργα τζχνθσ

5. Απορρόφθςθ του φωτόσ
Για να μελετιςουμε τθν απορρόφθςθ του φωτόσ μεταμορφϊνουμε τθν αίκουςα
ςε ζνα είδοσ διαδραςτικισ καλλιτεχνικισ εγκατάςταςθσ. Σι εγκαταςτάςεισ
(installation Art), είναι μια ςφνκετθ μορφι τζχνθσ και αναπτφςςονται μζςα ςε ζνα
ςυγκεκριμζνο χϊρο, που γίνεται κομμάτι του ζργου. Αξιοποιοφνται και οι τρεισ
διαςτάςεισ του χϊρου και χρθςιμοποιοφνται πολλά και διαφορετικά εκφραςτικά
μζςα: ηωγραφικι, γλυπτικι, ςτοιχεία από videoart ι από performance, ιχοι κ.ά. Σ
κεατισ γίνεται ο ίδιοσ μζροσ του ζργου, ςτο οποίο μπορεί να δρα και το οποίο μπορεί
να ολοκλθρϊνει με τθν παρουςία του. «Τα τελευταία χρόνια εικαςτικζσ
εγκαταςτάςεισ χρθςιμοποιοφνται μζςα ςε μουςεία, με ςτόχο τθ μάκθςθ των αρχϊν
λειτουργίασ των τεχνθμάτων που εκτίκενται. Τθ μάκθςθ, δθλαδι, των επιςτθμονικϊν
ιδεϊν που βρίςκονται πίςω από τισ καταςκευζσ των εκκεμάτων. Βαςικό ςυςτατικό
αυτϊν των εκκεμάτων είναι πάντα κάποιο επιςτθμονικό πείραμα επίδειξθσ, το οποίο
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θ εγκατάςταςθ μπορεί να το μετατρζψει και ςε διαδραςτικό» (Ψςελφζσ & Υαροφςθ
2008, 2015).
Ψα όργανα που χρειάηονται εδϊ είναι ζνασ φακόσ laser και μεγάλα χρωματιςτά
χαρτόνια. Χε ζναν τοίχο τθσ αίκουςασ τοποκετοφμε τα χρωματιςτά χαρτόνια (εικόνα
5) όπωσ φαίνονται ςτθν παρακάτω εικόνα από το πιο ανοιχτόχρωμο προσ το πιο
ςκοφρο.
Εικόνα 5. Χρωματιςτά χαρτόνια

Χτθ ςυνζχεια, προβαίνουμε ςε δράςθ χρθςιμοποιϊντασ το φακό (θ χριςθ
μπορεί να γίνει και από τα παιδιά) και κακϊσ θ ακτίνα φωτίηει διαδοχικά τα
χρωματιςτά χαρτόνια, γίνεται αιςκθτι θ διαφορά ςτθν απορρόφθςθ του φωτόσ, που
αυξάνεται κακϊσ το φωσ πζφτει από το ανοιχτότερο ςτο πιο ςκοφρο.
Ψοποκετοφμε επίςθσ ζνα μαφρο χαρτόνι δίπλα ςε ζνα λευκό και τα φωτίηουμε
πάλι διαδοχικά (εικόνα 6). Ζτςι γίνεται εντονότερθ θ διαφορά ςτθ φωτεινότθτα του
χϊρου λόγω τθσ μεγάλθσ αντίκεςθσ του λευκοφ και του μαφρου.
Εικόνα 6. Άςπρο και μαφρο χαρτόνι

Ψο βίωμα τθσ αλλαγισ τθσ φωτεινότθτα τθσ αίκουςασ, είναι κακοριςτικό για τθ
κατανόθςθ του τρόπου τθσ απορρόφθςθσ του φωτόσ ανάλογα με το χρϊμα των
αντικειμζνων. Πάλιςτα ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ δεν απαιτείται κάποια κεωρθτικι
γνϊςθ.

6. Ματοπτρικι γραφι – προζλευςθ των λζξεων του φωτόσ
Χκοπόσ είναι εδϊ ο προβλθματιςμόσ ςχετικά με τθ δθμιουργία τθσ γλϊςςασ και
του τρόπου παραγωγισ των λζξεων (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ των λζξεων του
φωτόσ), μζςα από τθν κατοπτρικι γραφι που οφείλεται ςτθν ανάκλαςθ του φωτόσ.
Αυτό επιχειρείται μζςα από ζνα είδοσ performance. Θ performance art είναι ζνα
καλλιτεχνικό μζςο πολφ ςθμαντικό για τθν τζχνθ του 20ου αιϊνα. Κα μποροφςε
κανείσ να πει ότι είναι μια παράςταςθ που μπορεί να είναι προςχεδιαςμζνθ, αλλά
κάποιεσ φορζσ μπορεί να εκτελείται και αυκόρμθτα. Ψα «όργανα» που κα χρειαςτοφν
είναι κείμενα ςτα οποία γράφονται κάποιεσ κεωρίεσ-ιςτορίεσ ςχετικά με τθν
προζλευςθ των λζξεων του φωτόσ και τον τρόπο παραγωγισ τουσ, γραμμζνα
αντεςτραμμζνα, ςαν παραμφκι. Ψα χαρτιά με τα κείμενα ζχουν τυλιχτεί ςε ρολό ϊςτε
να παραπζμπουν ςε χάρτθ κρυμμζνου κθςαυροφ. Επίςθσ χρειάηονται κακρζπτεσ για
να διαβαςτοφν ορκά οι αντεςτραμμζνεσ λζξεισ.
Θ «performance» εξελίςςεται μζςα ςτθν αίκουςα, με το δάςκαλο ςτθ κζςθ του
καλλιτζχνθ, ο οποίοσ προςπακεί να δθμιουργιςει μια «μαγικι» ςχζςθ ανάμεςα ςε

362

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

αυτόν και τα παιδιά. Ψουσ λζει ότι τα χαρτιά αυτά κρφβουν ζνα ςπουδαίο μυςτικό. Ψα
παιδιά το ανοίγουν αλλά λόγω του ότι οι λζξεισ είναι γραμμζνεσ με κατοπτρικι γραφι
(αντεςτραμμζνεσ) δεν μποροφν να διαβάςουν το κείμενο και ερωτϊνται αν ζχουν
κάποια ιδζα, για το πϊσ κα γίνει θ αποκρυπτογράφθςθ. Ξάποια μπορεί να αναφζρουν
ότι χρειάηεται κακρζπτθσ, αν όχι το προτείνει ο δάςκαλοσ. Ποιράηονται τα
κακρεπτάκια, μζςα από τα οποία αποκαλφπτεται το μυςτικό: «…..Θ λζξθ φωσ
προζρχεται από το φφςθμα προσ τθν εςτία τθσ φωτιάσ… Ζτςι ακοφγεται ο ιχοσ φουφου, απ’ όπου και το όνομα τθσ “φουφοφσ” του καςτανά. Ψο φθμί που κα πει μιλϊ,
ζχει τθν ίδια ετυμολογικι προζλευςθ με τθ λζξθ «φωσ». Σ λόγοσ και το φωσ ςτο
βάκοσ ςθμαίνουν το ίδιο πράγμα. Σ λόγοσ ρίχνει φωσ ςτα ςκοτάδια του μυαλοφ,
όπωσ το φωσ φωτίηει τα αντικείμενα και τα κάνει ορατά» (Βαςδζκθσ, (χ.χ.), 2017).
Μςωσ πάλι θ λζξθ φωσ να προζρχεται από τθ ρίηα -pha- που ςθμαίνει λαμπρόσ και
προζρχεται από μία αρχαία γλϊςςα, τθν πρωτοινδοευρωπαϊκι… (Ππαμπινιϊτθσ,
2011). Χτθ ςυνζχεια γίνεται ςυηιτθςθ γφρω από το πϊσ δθμιουργοφνται οι γλϊςςεσ
και οι λζξεισ και ςυηθτοφμε για το νόθμα των λζξεων αναλφοντασ ετυμολογικά λζξεισ.

7. Ξθχανιςμοί κερμορφκμιςθσ και ζνα παραμφκι.
Εδϊ προτείνεται θ ςυγγραφι ενόσ παραμυκιοφ ι ενόσ μικροφ κεατρικοφ ζργου,
από το δάςκαλο ςε ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ του. Θ πρόταςθ βαςίηεται ςε ζνα
παραμφκι που δθμιουργιςαμε μαηί με τα παιδιά τθσ Χτϋ τάξθσ του 4ου Δ. Χ.
Θρακλείου το ςχολικό ζτοσ 2016-2017. Ψο κζμα του παραμυκιοφ ιταν οι μθχανιςμοί
κερμορφκμιςθσ. Χκοπόσ ιταν θ κατανόθςθ των μθχανιςμϊν κερμορφκμιςθσ, από τισ
αντιδράςεισ του ςϊματόσ μασ ςτο κρφο και ςτθ ηζςτθ, μζςα όμωσ από μία
καλλιτεχνικι δθμιουργικι διαδικαςία. Αφοφ γράψαμε το παραμφκι, επιλζξαμε
τμιματά του, τα οποία δραματοποιικθκαν και παίχτθκαν από τουσ μακθτζσ.
Ωλοποιικθκε με τθ μζκοδο project. Θ διαδικαςία που ακολουκικθκε ιταν θ εξισ: με
κατάλλθλεσ ερωτιςεισ τα παιδιά ανάφεραν τισ εμπειρίεσ τουσ και τισ αντιδράςεισ του
ςϊματόσ τουσ ςτο κρφο και ςτθ ηζςτθ π.χ. Ψι κάνετε όταν κρυϊνετε; Ψο ςϊμα ςασ τι
κάνει όταν ηεςταίνεςτε πολφ; Ψι ςυμβαίνει τότε; Ερωτικθκαν επίςθσ για τισ λφςεισ
που βρίςκουν για να αντιμετωπίςουν τισ ςυνκικεσ αυτζσ. Χτθ ςυνζχεια, οι ερωτιςεισ
ιταν τζτοιεσ που τα βοθκοφςαν να ςυνδζςουν τισ παρατθριςεισ και τισ εμπειρίεσ
τουσ, με τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν ςτθν ενότθτα κερμότθτα π.χ. Γιατί φοράμε
μάλλινα ροφχα το χειμϊνα; Πασ ηεςταίνουν ι τα ηεςταίνουμε;
Αφοφ καταγράφθκαν οι ερωτιςεισ και οι απαντιςεισ, ξεκίνθςε θ διαδικαςία
ςυγγραφισ του παραμυκιοφ. Υρότεινα πρωταγωνιςτζσ του παραμυκιοφ να είναι οι
ίδιοι οι μακθτζσ, οι οποίοι να είναι πρίγκιπεσ και πριγκίπιςςεσ και ο χϊροσ που
εξελίςςεται να είναι θ ίδια θ τάξθ, θ οποία μετατρζπεται ςε βαςίλειο. Αυτι θ
προςζγγιςθ, ζδωςε νζο νόθμα ςτθ διδακτικι πράξθ, γιατί επζτρεψε ςτα παιδιά να
δθμιουργιςουν και να εκφραςτοφν.
Θ ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςυγγραφι του παραμυκιοφ βοικθςε ςτο να
οικειοποιθκοφν τθ γνϊςθ, που τθ δζχτθκαν όχι ςαν κάτι ξζνο που τουσ επιβάλλεται
και τουσ περιορίηει τον προςωπικό χϊρο, αλλά ωσ κάτι που τα εμπλουτίηει και τα
διευρφνει. Θ δραματοποίθςθ αποςπαςμάτων του παραμυκιοφ, ζδωςε ηωντάνια και
χρϊμα ςτθ διαδικαςία και βοικθςε να αναδυκοφν και να φανερωκοφν, οι ιδιαίτερεσ
εκφραςτικζσ ικανότθτεσ του κακενόσ, να αποκαλυφκοφν ενδιαφζρουςεσ και
άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ προςωπικότθτασ τουσ, πράγμα που ενδυνάμωςε τθν
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αλλθλοεκτίμθςθ και το ςεβαςμό. «Αόρατοι» μακθτζσ ζγιναν το κζντρο τθσ προςοχισ,
πράγμα που άλλαξε ςτθ ςυνζχεια τθ δυναμικι τθσ ομάδασ. Εμψυχϊνοντασ το
παραμφκι, όπωσ και το κεατρικό δρϊμενο, το απόλαυςαν και ζτςι το ζκαναν για
πάντα δικό τουσ. Βίωςαν τθν χαρά και τθν ομαδικότθτα ςτο μάκθμα των Φυςικϊν, τα
οποία ςυνικωσ κεωροφνται ζνα δφςκολο μάκθμα. Θ γνϊςθ ζγινε παιχνιδάκι. Ψο
ςτενό πλαίςιο «μάκθμα» διευρφνκθκε και μεταφζρκθκε ςτθ ηωι τουσ.
Υαρακζτω ζνα μικρό απόςπαςμα από το κεατρικό.
«Φα ιδιαίτερα διαμερίςματα»

—ΠΛΧΑΟΘΧ: Ξαι πϊσ καταλαβαίνει ο εγκζφαλοσ, ότι ηεςταίνεται το χζρι και όχι
το πόδι.
—ΑΦΘΓΘΨΘΧ: Ξαλι ερϊτθςθ, παρατιρθςε θ κα Φζνα. Χτον εγκζφαλο
αντιςτοιχίηονται όλεσ οι περιοχζσ του ςϊματοσ. Χαν θ κάκε μια, να ζχει το δικό τθσ
δωμάτιο. Ζτςι, ο εγκζφαλοσ, ξζρει ανά πάςα ςτιγμι, που ςυμβαίνει κάτι και τι. Δείτε
αυτόν το χάρτθ. Οζγεται ςωματοτοπικόσ και μποροφμε να δοφμε ποφ αντιςτοιχίηεται
θ κάκε περιοχι.
Ξαι τϊρα κοίταξε προςεκτικά το χάρτθ και βρεσ ποφ είναι το πόδι του Υρίγκιπα
Άλεκσ ςτον εγκζφαλό του! Είπε θ κα Φζνα! (Εδϊ πλθςιάηει το κεφάλι του Άλεκσ για να
βρεί υποτίκεται το πόδι του ςτον εγκζφαλό του με βάςθ το χάρτθ και με μια
γκριμάτςα, ςαν να μυρίηει κάτι πολφ άςχθμο απομακρφνεται από το κεφάλι).
—ΠΛΧΑΟΘΧ: Ζεετςιεεξθγείειειται. Γι αυτό καμιά φορά τα μαλλιά μυρίηουν
κάπωσ περίεργα!
—!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Εικόνα 7. Χωματοτοπικόσ χάρτθσ
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Μι όμωσ κινείται..:
Εντάςςοντασ ςτθν Φάξθ τον Χορό και τθν Εκφραςτικι Μίνθςθ.
Βιωματικό Εργαςτιριο
Μπατάκθ Ειρινθ
ibataki@hotmail.com

Περίλθψθ
Θ βιωματικι μάκθςθ δεν μπορεί να νοθκεί με όρουσ ςτατικοφσ, χωρίσ τθν
ςυμπερίλθψθ τθσ κίνθςθσ του ςϊματοσ των μακθτϊν, οι οποίοι, ςε μια δυναμικι
αλλθλεπίδραςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ και με τθν ομάδα ωσ ςφνολο, προςεγγίηουν τα
αντικείμενα τθσ γνϊςθσ. Σε αυτό το πλαίςιο, θ χριςθ του χοροφ και τθσ εκφραςτικισ
κίνθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι ζχει πολλαπλά οφζλθ, κακϊσ ςθματοδοτεί ζνα
πζραςμα από τθ λογικι ςτθ ςυμβολικι ςκζψθ και ζκφραςθ και αποτελεί ιςχυρό
ςφμμαχο για τθν ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ και αιςκθτικι αγωγι των μακθτϊν.
Στθν παροφςα εργαςία περιγράφεται θ πρόταςθ υλοποίθςθσ ενόσ εργαςτθρίου
ςωματικισ εκφραςτικισ κίνθςθσ με ομάδα ςτόχο τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςυνζδριο
και με κεντρικό άξονα το πϊσ μζςα από τον χορό και τθν κίνθςθ ανοίγονται νζοι
δρόμοι αντίλθψθσ, καλλιζργειασ δεξιοτιτων κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ
μάκθςθσ, επικοινωνίασ, δθμιουργικότθτασ και φανταςίασ.
Νζξεισ Μλειδιά: χορόσ, δθμιουργικι ζκφραςθ, εκπαίδευςθ

1. Θεωρθτικό πλαίςιο: Ρ δθμιουργικόσ χορόσ ωσ όχθμα προςωπικισ και
ςυλλογικισ ζκφραςθσ των μακθτϊν.
Θ μελζτθ του Gardner (1983) για τθσ πολλαπλζσ νοθμοςφνεσ, μια εκ των οποίων
και θ κιναιςκθτικι, τράβθξε τθν προςοχι των επιςτθμόνων αλλά και του ευρφτερου
κοινοφ ςτθν φπαρξθ τθσ ςωματικισ ευφυΐασ και τθν ζμφυτθ ςοφία του ςϊματοσ. Σι
περιςςότεροι νευροεπιςτιμονεσ ςυμφωνοφν ότι θ κίνθςθ και οι γνωςτικζσ
λειτουργίεσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ και ότι ο χορόσ παρζχει τθ δυνατότθτα
δθμιουργίασ νζων νευρωνικϊν διαδρομϊν μζςω τθσ κιναιςκθτικισ, λογικισ, μουςικισ
και ςυναιςκθματικισ ςυνδεςιμότθτασ (Powers, 2010). Θ οπτικι αυτι διερευνικθκε
βακφτερα από τουσ κεωρθτικοφσ του χοροφ, οι οποίοι υποςτθρίηουν ότι ο χορόσ
χρειάηεται να είναι διακζςιμοσ για όλουσ τουσ μακθτζσ και όχι μόνο για μερικοφσ
ταλαντοφχουσ, κακϊσ ςυνδζεται ςτενά με τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, τθσ
κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ μάκθςθσ και τθσ αυτοπεποίκθςθσ τουσ (Deans,
2011:6). Υράγματι, μζςα από το τρίπτυχο «δθμιουργϊ- εκκζτω- αναςτοχάηομαι», οι
μακθτζσ μποροφν, με τθν κατάλλθλθ κακοδιγθςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ, να
διερευνιςουν και να κοινωνιςουν ιδζεσ, ςυναιςκιματα κι ςκζψεισ μζςω τθσ κίνθςθσ
τουσ, να αναπτφξουν ζνα διευρυμζνο κινθςιολογικό και εκφραςτικό λεξιλόγιο και να
εξαςκθκοφν ςτθν λιψθ αποφάςεων, τθν επίλυςθ προβλθμάτων, τθν φανταςία και τον
αυτοςχεδιαςμό.(Smith-Autard, 2004).
1.1 Εντάςςοντασ τον χορό και τθν κίνθςθ ςτθν τάξθ
Σ χορόσ και θ εκφραςτικι κίνθςθ δεν χρειάηεται να προςφζρονται αποκλειςτικά

366

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

και μόνο ωσ αυτοτελι μακιματα ι προγράμματα πολιτιςμικισ και αιςκθτικισ
αγωγισ, αλλά μποροφν να ενταχκοφν ςε ζνα ι και περιςςότερα ςτάδια τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, για παράδειγμα:





Χτο ςτάδιο τθσ ειςαγωγισ ςε μια μακθςιακι ενότθτα με ςτόχο τθν
ενεργοποίθςθ /αφφπνιςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ ετοιμότθτασ για μάκθςθ
των μακθτϊν.
Χτο ςτάδιο εμπζδωςθσ τθσ διδακτζασ φλθσ ςε μια ευρεία γκάμα γνωςτικϊν
αντικειμζνων. Για παράδειγμα, θ ςωματοποίθςθ των φυςικϊν νόμων και
δυνάμεων, του κφκλου ηωισ των φυτϊν, του θλεκτριςμοφ, των γεωμετρικϊν
ςχθμάτων αλλά και ενόσ τραγουδιοφ ι κειμζνου, δθμιουργεί ιςχυρζσ
κιναιςκθτικζσ διαςυνδζςεισ που διευκολφνουν και επιταχφνουν τθν μάκθςθ.
Χτο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ ομαδικϊν εργαςιϊν ι μιασ διδακτικισ ενότθτασ. Σ
εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει για παράδειγμα από τα μζλθ των ομάδων να
δθμιουργιςουν με το ςϊμα τουσ ζνα φωτογραφικό ςτιγμιότυπο τθσ δουλειάσ
τουσ και του πωσ ςυνεργάςτθκαν για τθν υλοποίθςθ αυτισ ωσ ζναυςμα για
αλλθλοπαρατιρθςθ, ανατροφοδότθςθ και ςυηιτθςθ.

Επιπλζον οι δραςτθριότθτεσ που εμπεριζχουν τθν κίνθςθ χρθςιμοποιοφνται με
ςτόχο τθν χαλάρωςθ, τθν μείωςθ άγχουσ, τθν αφξθςθ τθσ ηωτικισ ενζργειασ των
μακθτϊν κακϊσ και τθν δθμιουργία ενόσ κετικοφ και δθμιουργικοφ περιβάλλοντοσ
μάκθςθσ.
1.2 Σροχποκζςεισ εφαρμογισ
Υολλοί εκπαιδευτικοί φοβοφνται ότι χρειάηεται να γίνουν οι ίδιοι χορευτζσ
προκειμζνου να εντάξουν ςτθν εκπαιδευτικι τουσ πρακτικι δραςτθριότθτεσ που
εμπεριζχουν τον χορό και τθν κίνθςθ και ότι αλλιϊσ δεν κα μπορζςουν να
διαχειριςτοφν αποτελεςματικά το χάοσ που κεωροφν ότι κα δθμιουργθκεί.
Θ μετάβαςθ προσ «μια τάξθ που κινείται» γίνεται πιο εφκολθ όταν οι
εκπαιδευτικοί επιμορφωκοφν ςχετικά με τα ςυςτατικά ςτοιχεία που κεμελιϊνουν μια
χορευτικι εμπειρία, ϊςτε να μποροφν να τθν προτείνουν ςτουσ μακθτζσ τουσ.
Χρειάηεται επιπλζον να βιϊςουν οι ίδιοι τα οφζλθ τθσ εκφραςτικισ κίνθςθσ, να
ςυνδεκοφν ςε βακφτερο επίπεδο με το δικό τουσ ςϊμα και τισ εκφραςτικζσ του
δυνατότθτεσ, προκειμζνου να κατανοιςουν τθν πολφτιμθ ςυμβολι τουσ ςτθν ψυχικι
και ςυναιςκθματικι τουσ ολοκλιρωςθ (Rossi, 2005: 57). Χθμαντικι είναι θ επίγνωςθ
ότι δεν χρειάηεται να χορζψουν οι ίδιοι, αλλά να διαμορφϊςουν το πλαίςιο
προκειμζνου οι μακθτζσ να δθμιουργιςουν τισ δικζσ τουσ χορευτικζσ εμπειρίεσ.
Χρειάηεται δθλαδι να δϊςουν τα κατάλλθλα ερεκίςματα που κα γονιμοποιιςουν τθ
φανταςία των μακθτϊν ϊςτε να κινιςει το ςϊμα, τα οποία κα ςυνοδεφονται από
ςαφείσ οδθγίεσ ςχετικά με το πλαίςιο του χρόνου, του χϊρου και του τρόπου
διεξαγωγισ των προτάςεων τουσ. Επιπρόςκετα, είναι απαραίτθτο να παρατθροφν
προςεκτικά και να αναςτοχάηονται διαρκϊσ ςχετικά με τθν ςτάςθ των μακθτϊν τουσ
πριν, κατά τθ διάρκεια κι μετά τθν χριςθ τζτοιου είδουσ δραςτθριοτιτων,
προκειμζνου να αξιολογοφν τα οφζλθ και τουσ περιοριςμοφσ τουσ.
Σι εκπαιδευτικοί λοιπόν, όπωσ άλλωςτε επιςθμαίνεται και ςτον Σδθγό
Εκπαιδευτικοφ για το Χορό-Ξίνθςθ του προγράμματοσ Χπουδϊν για το Ρζο Χχολείο,
δεν χρειάηεται να είναι οι ίδιοι χορευτζσ αλλά ςυντονιςτζσ τθσ ελεφκερθσ και
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δθμιουργικισ ζκφραςθσ των παιδιϊν και εμψυχωτζσ τθσ δθμιουργικισ τουσ
διαδικαςίασ. (Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2011: 4-5).

2.Σεριγραφι του εργαςτθρίου.
2.1 Υκοπόσ του εργαςτθρίου
Χκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να αντλιςει ο κάκε εκπαιδευτικόσ που το
επικυμεί ιδζεσ για ενίςχυςθ των κινθτικϊν, εκφραςτικϊν, επικοινωνιακϊν και
κοινωνικϊν δεξιοτιτων του ιδίου και των μακθτϊν του μζςα από τθν ειςαγωγι του
χοροφ και τθσ εκφραςτικισ κίνθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι του πρακτικι. Πετά το πζρασ
του εργαςτθρίου, οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα είναι ςε κζςθ:







να εντάξουν τθν ςωματικι κίνθςθ και ζκφραςθ ςτθν εκπαιδευτικι τουσ
πρακτικι, προκειμζνου θ εκπαιδευτικι διαδικαςία να μθν εκτυλίςςεται
αποκλειςτικά και μόνο ςε νοθτικά πλαίςια. (ολιςτικι – ςυναιςκθματικι
μάκθςθ).
να διερευνιςουν τθ ςθμαςία τθσ ςτάςθσ και κίνθςθσ του ςϊματοσ ωσ
κακρζπτθ του ψυχοςυναιςκθματικοφ κόςμου (του δικοφ τουσ και των
μακθτϊν τουσ) και πωσ αυτι θ ςφνδεςθ μπορεί να αξιοποιθκεί παιδαγωγικά.
να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτα είδθ, τουσ ρόλουσ και τθ δυναμικι των ςχζςεων
που αναπτφςςονται μζςα από τθν μθ λεκτικι επικοινωνία και παράλλθλα να
αποκτιςουν καλφτερθ επίγνωςθ του δικοφ τουσ ςϊματοσ, ϊςτε να υπάρχουν
μζςα και ζξω από τθν περιςςότερο «ενςωματωμζνοι» (embodied).
να βιϊςουν τθ χριςθ του χοροφ και τθσ κίνθςθσ αλλά και γενικότερα των
τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ ωσ πθγι ενζργειασ, χαράσ και γνϊςθσ τόςο ςε
ατομικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο ςυλλογικισ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ.

2.2 Δομι του εργαςτθρίου
Σι βιωματικζσ προτάςεισ του εργαςτθρίου αποτελοφν αποςτάλαγμα τθσ
βιωμζνθσ εμπειρίασ τθσ ςυντονίςτριασ εκπαιδευτικοφ, όπωσ διαμορφϊκθκε ςτο
πλαίςιο τθσ εκπαίδευςθσ τθσ ςτθν εκφραςτικι κίνθςθ και ςυμβουλευτικι ςωματικισ
κατεφκυνςθσ, των επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων, τα οποία ζχει ςυντονίςει ςτο
παρελκόν με τίτλο «Χωματικι κίνθςθ, ζκφραςθ και αυτοςχεδιαςμόσ» για
εκπαιδευτικοφσ τθσ ΔΔΕ Χανίων, και των πολιτιςτικϊν προγραμμάτων για εφιβουσ, τα
οποία ζχει υλοποιιςει ςτα πεδία του χοροκεάτρου και τθσ αυτοζκφραςθσ ςτα
γυμνάςια τθσ πόλθσ των Χανίων. Είναι ςχεδιαςμζνεσ κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε να
ειςάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ γενικότερθ κεματικι του χοροφ και τθσ
εκφραςτικισ κίνθςθσ μζςα από τα ακόλουκα υποκζματα:
1. Φθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των βαςικϊν ςτοιχείων μιασ κινθτικισ/
χορευτικισ εμπειρίασ. Σι ςυμμετζχοντεσ κα εξοικειωκοφν με τα βαςικά
ςτοιχεία που εμπεριζχονται ςε κάκε κινθτικι/χορευτικι εμπειρία, τα οποία
εμπεριζχονται ςτο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό μοντζλο του Rudolf von
Laban με τισ κεμελιϊδεισ κεωρθτικζσ αρχζσ για τον χορό και τθν κίνθςθ
(Laban, 1975). Χυγκεκριμζνα, οι κατευκφνςεισ ςτο χϊρο, ο χρόνοσ και οι
παφςεισ, θ κίνθςθ ςε διαφορετικά επίπεδα, θ δυναμικι τθσ κίνθςθσ είναι
κεμελιϊδεισ αρχζσ που ξεκλειδϊνουν ςτον κάκε ςυμμετζχοντα, ανεξαρτιτωσ
χορευτικισ παιδείασ, τθν εμπειρία τθσ χορευτικισ/ κινθτικισ ζκφραςθσ. Θ
βιωματικι διερεφνθςθ των ςτοιχείων αυτϊν μζςω προτάςεων παιγνιϊδουσ
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μορφισ και θ παράκεςθ πρακτικϊν παραδειγμάτων ςυνδυαςμοφ τουσ με
αντικείμενα των κεωρθτικϊν και φυςικϊν επιςτθμϊν, αναμζνεται να
δθμιουργιςει ζνα ενκαρρυντικό περιβάλλον αςφάλειασ ςτθν ομάδα, μζςα ςτο
οποίο μποροφν να αναδυκοφν προτάςεισ ζνταξθσ τθσ κίνθςθσ ςτθ διδαςκαλία.
2. Φθν χριςθ του χοροφ και τθσ ςωματικισ ζκφραςθσ για τθν οικοδόμθςθ ενόσ
κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ και ενςυναίςκθςθσ. Χτουσ ςυμμετζχοντεσ κα
προτακοφν αςκιςεισ που ενιςχφουν τθν εμπιςτοςφνθ ςτα μζλθ τθσ ομάδασ και
ζχουν άμεςθ εφαρμογι ςτθ δθμιουργία κλίματοσ ομάδασ ςτθν τάξθ. Κα
προτακοφν πρακτικζσ εφαρμόςιμεσ ςτθν τάξθ αςκιςεισ, οι οποίεσ
περιλαμβάνουν τθ δουλειά με κλειςτά μάτια και τθ χριςθ του βάρουσ του
ςϊματοσ.
3. Φον χορό των ςχζςεων. Σ κόςμοσ του χοροφ είναι ζνασ κόςμοσ
ενςωματωμζνων ςχζςεων. Σι ςυμμετζχοντεσ κα εςτιάςουν ςτθ δυναμικι των
ςχζςεων που αναπτφςςονται όταν τα ςϊματα ςυνδιαλζγονται ςε ζνα
μουςικοκινθτικό πλαίςιο μθ λεκτικισ επικοινωνίασ και πωσ ο κάκε χορόσ
αντικατοπτρίηει και πυροδοτεί τθν άμεςθ και ειλικρινι ζκφραςθ του
ψυχοςυναιςκθματικοφ μασ κόςμου. Πζςα από τισ αναπτυςςόμενεσ δυναμικζσ
κα διερευνθκοφν από κάκε είδουσ δυνατζσ ςυνδζςεισ (ζλξθ, απϊκθςθ,
ςφμπτωςθ, τομι, αντίκεςθ, επαφι, επιρροι) και διαςυνδζςεισ με τθν
εκπαιδευτικι τουσ πρακτικι. Θ επίγνωςθ των δυναμικϊν αυτϊν εμπλουτίηει
τισ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και τθν κεϊρθςθ τθσ
ςχολικισ τάξθσ μζςα τθν οπτικι τθσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ.
4. Φθν διαμόρφωςθ το πλαιςίου για τον χορευτικό/ κινθτικό αυτοςχεδιαςμό
των μακθτϊν μασ. Χτουσ ςυμμετζχοντεσ κα προτακεί θ δθμιουργία ενόσ
χορευτικοφ αυτοςχεδιαςμοφ ςε υποομάδεσ βάςει του κζματοσ: τι αγαπϊ
περιςςότερο ςτθ δουλειά μου. Υαράλλθλα κα ςυηθτθκοφν οι ςυγκεκριμζνεσ
προχποκζςεισ για τθν επιτυχθμζνθ ζνταξθ χορευτικϊν ςυνκζςεων ςτθ
διδαςκαλία.
Ψο εργαςτιριο κα ολοκλθρωκεί με ςυηιτθςθ των ςυμμετεχόντων ςε υποομάδεσ
και μοίραςμα των βαςικότερων ςκζψεων, ευρθμάτων, ςυναιςκθμάτων των
ςυμμετεχόντων. Κα χρθςιμοποιθκοφν επίςθσ μορφζσ εικαςτικισ ζκφραςθσ.
2.3 Ξεκοδολογία του Εργαςτθρίου
Θ μεκοδολογία είναι κακαρά βιωματικι και ομαδοςυνεργατικι και δομείται
ςτθν φιλοςοφία του κινθτικοφ, μουςικοφ και χορευτικοφ πειραματιςμοφ, θ οποία
πλαιςιϊνεται από τεχνικζσ κακοδθγοφμενου και ελεφκερου ςωματικοφ
αυτοςχεδιαςμοφ και δθμιουργίασ ομαδικϊν χοροςυνκζςεων. Χτο μεκοδολογικό
επίκεντρο τθσ δουλειάσ βρίςκεται θ Εκφραςτικι-Δθμιουργικι κίνθςθ, θ οποία
εκτελείται ομαδικά, ελευκζρα, ςε υποομάδεσ και ςε ηευγάρια υπό τθ ςυνοδεία
ποικίλων μουςικϊν ιχων. Αξιοποιείται θ μζκοδοσ τθσ ςυλλογικισ κίνθςθσ ςε κφκλο, θ
οποία δυναμοποιεί και μεταμορφϊνει τθν ατομικι κίνθςθ, ενϊ ταυτόχρονα
προςφζρονται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ νζεσ επιλογζσ εμπλουτιςμοφ του περιοριςμζνου
εφροσ των κακθμερινϊν κινιςεων τουσ, ζτςι ϊςτε να διευρφνουν τθν αντίλθψθ για το
ςϊμα τουσ και τον εαυτό τουσ.
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Επιπλζον, ςτθν πρακτικι αξιοποιοφνται δθμιουργικά θ φωνι, ο λόγοσ, θ
αναπνοι, ο ρυκμόσ, θ μελωδία και αφιερϊνεται χρόνοσ ςτθ χαλάρωςθ, αφομοίωςθ
και μοίραςμα των βιωμάτων και ςκζψεων του κάκε ςυμμετζχοντα ςε υποομάδεσ και
τθν ολομζλεια του εργαςτθρίου.

3. Υυμπεράςματα
Χτο εργαςτιριο ςυμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί από ςχολεία τθσ Ξριτθσ,
διαφορετικοφ θλικιακοφ εφρουσ, ςτθν πλειοψθφία τουσ γυναίκεσ προερχόμενεσ από
τον χϊρο τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με πολυετι εμπειρία ςτθν διδαςκαλία.
Χτουσ ςυμμετζχοντεσ ςυγκαταλζγονταν ςε μικρότερο ποςοςτό και τελειόφοιτοι
παιδαγωγικϊν τμθμάτων, όπωσ και κακθγθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Σι ςυμμετζχοντεσ παρακολοφκθςαν ενεργά όλεσ τισ προτεινόμενεσ βιωματικζσ
αςκιςεισ και προσ το τζλοσ του εργαςτθρίου ςυμμετείχαν ςε δραςτθριότθτεσ
αναςτοχαςμοφ και μοιράςματοσ των αποκομιςκζντων εμπειριϊν μζςα από μορφζσ
εικαςτικισ ζκφραςθσ και ςυηθτιςεισ ςε ηευγάρια και ςτθν ολομζλεια. Επιπρόςκετα,
οι ςυμμετζχοντεσ ςυμπλιρωςαν ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του εργαςτθρίου, από
το οποίο αναδείχκθκαν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα.
Σι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί αναφζρουν ότι μζςα από τισ προτεινόμενεσ
δραςτθριότθτεσ χοροφ και τθσ εκφραςτικισ κίνθςθσ βίωςαν κατά κφριο λόγο
ςυναιςκιματα χαλάρωςθσ, χαράσ, ικανοποίθςθσ, αςφάλειασ και ςωματικισ και
ψυχικισ εγριγορςθσ και ελευκερίασ.
Τλοι οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κεωροφν ότι θ κίνθςθ και ο χορόσ
μποροφν να ςυμβάλλουν κετικά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Ωσ κυριότερα οφζλθ
τζτοιου είδουσ δραςτθριοτιτων αναφζρουν τα εξισ:










τθν ςωματικι επίγνωςθ που καλλιεργεί θ χριςθ τθσ κίνθςθσ και του χοροφ
ςτθν εκπαιδευτικι πρακτικι τόςο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όςο και τουσ μακθτζσ,
τθν οποία όριςαν ωσ αντίλθψθ τθσ κίνθςθσ του ςϊματοσ τουσ βάςει των
ςυναιςκθμάτων τουσ και ωσ αγάπθ για το ςϊμα και τον εαυτό τουσ.
τθν δυνατότθτα τθσ διακεματικισ χριςθ του χοροφ ςε πλικοσ διδακτικϊν
αντικειμζνων.
τθν χαρά τθσ ατομικισ και ομαδικισ ζκφραςθσ και τθν επακόλουκθ νοθτικι,
ςυναιςκθματικι και ςωματικι αποφόρτιςθ των μακθτϊν.
τα ςυναιςκιματα αςφάλειασ, εμπιςτοςφνθσ και αποδοχισ τθσ
διαφορετικότθτασ που βιϊνουν οι μακθτζσ όταν εμπλζκονται ςε
δραςτθριότθτεσ μθ λεκτικισ ζκφραςθσ και αλλθλεπίδραςθσ.
τθν άμεςθ και ανάγλυφθ εξωτερίκευςθ του ψυχικοφ κόςμου των μακθτϊν
μζςα από τθν κίνθςθ του ςϊματοσ τουσ ςε ζνα μουςικοχορευτικό πλαίςιο.
τθν παράλλθλθ καλλιζργεια των κινθτικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν και των
κοινωνικϊν δεξιοτιτων τουσ όπωσ θ ομαδικότθτα και θ ενςυναίςκθςθ.
τισ δυνατότθτεσ για αυτοζλεγχο, αυτοπαρατιρθςθ και αξιολόγθςθ που
δθμιουργοφνται μζςα από τουσ χορευτικοφσ/ κινθτικοφσ αυτοςχεδιαςμοφσ
των μακθτϊν και τθν επακόλουκθ ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ τουσ.
τθν ουςιαςτικότερθ γνωριμία των μακθτϊν μεταξφ τουσ κακϊσ και των
εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ τουσ μζςα από εναλλακτικοφσ τρόπουσ
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ.
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Ωσ κυριότερουσ αναςταλτικοφσ παράγοντεσ για τθν ζνταξθ τθσ κίνθςθσ και του
χοροφ ςτθν τάξθ, οι ςυμμετζχοντεσ αναφζρουν τουσ ακόλουκουσ:







τθν δυςκολία των εκπαιδευτικϊν να εμβακφνουν ςε πρακτικζσ ενδοςκόπθςθσ
των μακθτϊν και να δθμιουργιςουν ζνα κλίμα εμπιςτοςφνθσ και μθ κριτικισ.
τθν ζλλειψθ κατάλλθλου χϊρου για τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ,
υλικοτεχνικισ υποδομισ και χρόνου.
τισ αναχρονιςτικζσ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ αντιλιψεισ που κεωροφν τισ
καλλιτεχνικζσ μορφζσ ζκφραςθσ ωσ ζνα ξεχωριςτό πεδίο μθ ςυνδεδεμζνο με
τθ διδαςκαλία των γνωςτικϊν αντικειμζνων.
τον φόβο για τθν αντίδραςθ των γονζων και των υπόλοιπων ςυναδζλφων του
ςχολείου ςτθν ειςαγωγι καινοτόμων παιδαγωγικϊν πρακτικϊν.
τθν μθ εξοικείωςθ των μακθτϊν με μορφζσ ζκφραςθσ που περιλαμβάνουν το
άγγιγμα και γενικότερα τθν ςωματικι επαφι.
τθν ενδεχόμενθ αναςτάτωςθ που μπορεί να δθμιουργθκεί ςτθν τάξθ.

Χυμπεραςματικά οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κατανόθςαν βιωματικά τθν
προςτικζμενθ αξία που προκφπτει από τθν ζνταξθ τθσ ςωματικισ κίνθςθσ και
ζκφραςθσ ςτθν διδαςκαλία τουσ και παράλλθλα επεξεργάςτθκαν τα πικανά εμπόδια
που μπορεί να ςυναντιςουν ςε αυτιν τθν διαδικαςία. Ψζλοσ, αποκόμιςαν πολφτιμεσ
ιδζεσ για ενίςχυςθ των κινθτικϊν, εκφραςτικϊν, επικοινωνιακϊν και κοινωνικϊν
δεξιοτιτων των ίδιων και των μακθτϊν τουσ μζςα από τθν ειςαγωγι του χοροφ και
τθσ εκφραςτικισ κίνθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι τουσ πρακτικι, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ
και καλλιζργεια τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν τουσ ςε ζνα δθμιουργικό πλαίςιο
προαγωγισ τθσ ολιςτικισ και ςυναιςκθματικισ μάκθςθσ.
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ΥΧΟΦΡΞΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡΧ
1.ΦΙΦΝΡΥ:
Ξι όμωσ κινείται..: Εντάςςοντασ ςτθν Ψάξθ τον Χορό και τθν Εκφραςτικι Ξίνθςθ.
Βιωματικό Εργαςτιριο
2. ΥΜΡΣΡΥ-ΥΦΡΧΡΙ:
Χκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να αντλιςει αλλά και να διαπραγματευτεί δθμιουργικά
ο κάκε εκπαιδευτικόσ ιδζεσ για ενίςχυςθ των κινθτικϊν, εκφραςτικϊν,
επικοινωνιακϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων του ιδίου και των μακθτϊν του μζςα από
τθν ειςαγωγι του Χοροφ και τθσ Εκφραςτικισ Ξίνθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι του
πρακτικι. Πετά το πζρασ του εργαςτθρίου, οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα είναι
ςε κζςθ:







να εντάξουν τθν ςωματικι κίνθςθ και ζκφραςθ ςτθν εκπαιδευτικι τουσ
πρακτικι, προκειμζνου θ εκπαιδευτικι διαδικαςία να μθν εκτυλίςςεται
αποκλειςτικά και μόνο ςε νοθτικά πλαίςια. (ολιςτικι – ςυναιςκθματικι
μάκθςθ).
να διερευνιςουν τθ ςθμαςία τθσ ςτάςθσ και κίνθςθσ του ςϊματοσ ωσ
κακρζπτθ του ψυχοςυναιςκθματικοφσ κόςμου (του δικοφ τουσ και των
μακθτϊν τουσ) και πωσ αυτι θ ςφνδεςθ μπορεί να αξιοποιθκεί παιδαγωγικά.
να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτα είδθ, τουσ ρόλουσ και τθ δυναμικι των ςχζςεων
που αναπτφςςονται μζςα από τθν μθ λεκτικι επικοινωνία και παράλλθλα να
αποκτιςουν καλφτερθ επίγνωςθ του δικοφ τουσ ςϊματοσ, ϊςτε να υπάρχουν
μζςα και ζξω από τθν περιςςότερο «ενςωματωμζνοι» (embodied).
να βιϊςουν γενικότερα τθ χριςθ του χοροφ και τθσ κίνθςθσ αλλά και
γενικότερα των τεχνϊν ςτθν εκπαίδευςθ ωσ πθγι ενζργειασ, χαράσ και γνϊςθσ
τόςο ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικισ μάκθςθσ και ανάπτυξθσ.

3. ΘΕΞΑ-ΔΡΞΘ:
Σι βιωματικζσ προτάςεισ του εργαςτθρίου είναι ςχεδιαςμζνεσ κατά τζτοιον τρόπο,
ϊςτε να ειςαγάγουν προοδευτικά τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ γενικότερθ κεματικι του
χοροφ και τθσ εκφραςτικισ κίνθςθσ και πραγματεφονται τα εξισ υποκζματα:


Θ
παιδαγωγικι
αξιοποίθςθ
κινθτικισ/χορευτικισ εμπειρίασ.



Θ χριςθ του χοροφ και τθσ ςωματικισ ζκφραςθσ για τθν οικοδόμθςθ
εμπιςτοςφνθσ και ενςυναίςκθςθσ.



Σ χορόσ των ςχζςεων.



Διαμορφϊνοντασ το πλαίςιο για τον χορευτικό/κινθτικό αυτοςχεδιαςμό
των μακθτϊν μασ.



Αναςτοχαςμόσ και ανατροφοδότθςθ.
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Θ μεκοδολογία είναι κακαρά βιωματικι και ομαδοςυνεργατικι και δομείται ςτθν
φιλοςοφία του κινθτικοφ, μουςικοφ και χορευτικοφ πειραματιςμοφ. Υλαιςιϊνεται
από τεχνικζσ κακοδθγοφμενου και ελεφκερου ςωματικοφ αυτοςχεδιαςμοφ, παιχνίδια
ρόλων, ςωματικά ςυνεργατικά παιχνίδια και δθμιουργίασ ομαδικϊν χοροςυνκζςεων.
4. ΧΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΤΜΕΙΑ:
2 ϊρεσ (120 λεπτά).
5. ΣΤΡΫΣΡΘΕΥΕΙΥ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ:
Ξαμία
6. ΑΤΙΘΞΡΥ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ:
5-20
7. ΧΝΙΜΑ-ΧΩΤΡΥ:
Θ αίκουςα χρειάηεται να είναι ευρφχωρθ και κακαρι, ϊςτε να επιτρζπει τθν κίνθςθ
των ςυμμετεχόντων, θ οποία κατά προτίμθςθ κα είναι χωρίσ παποφτςια. Ξαρζκλεσ
μποροφν να υπάρχουν ςτθν άκρθ του χϊρου, ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ
διάρκεια του ςταδίου αναςτοχαςμοφ-μοιράςματοσ- ςυηιτθςθσ. Υροτηζκτορασ
προκειμζνου να προβλθκεί οπτικοακουςτικό υλικό από εργαςτιρια κίνθςθσ και
ζκφραςθσ με μακθτζσ. Θχεία, τα οποία κα ςυνδεκοφν με το ipod, το οποίο κα φζρω
για τθν μουςικι επζνδυςθ του εργαςτθρίου.

373

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

Βιωματικό Εργαςτιριο Εικαςτικισ Θεραπείασ:
ηωγραφίηοντασ με τθν καρδιά
Πλάτςκου τζλλα
Παςχαλίδου Αικατερίνθ
Αμπατηόγλου Αλζξανδροσ

Περίλθψθ
Το παρόν εργαςτιριο δεν απευκφνεται μόνο ςε εκπαιδευτικοφσ, αλλά ςε κάκε
ενδιαφερόμενο για το πεδίο των Εικαςτικϊν Κεραπειϊν και τουσ τρόπουσ τθσ
ςυμβολισ του ςτθν προςωπικι ανάπτυξθ. Αντικείμενο του δίωρου εργαςτθρίου είναι
θ ελεφκερθ ζκφραςθ των ςυμμετεχόντων μζςω τθσ ηωγραφικισ. Μετά τθν αρχικι
γνωριμία και ςφντομθ αναφορά ςτθν Εικαςτικι Κεραπεία, δίνεται ςυγκεκριμζνο κζμα
από το ευρφτερο πεδίο «ο εαυτόσ - οι ςχζςεισ - ο κόςμοσ μζςα μασ», για το οποίο
ηθτείται θ προςωπικι τουσ εικαςτικι ματιά. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ηωγραφικισ,
διάρκειασ μιασ ϊρασ περίπου, ακολουκεί παρουςίαςθ του δθμιουργθκζντοσ
εικαςτικοφ ζργου από τον κάκε ςυμμετζχοντα/ουςα ξεχωριςτά, ο/θ οποίοσ/α καλείται
να μιλιςει γιϋ αυτό με τον τρόπο που επικυμεί. Θ βακφτερθ κατανόθςθ του εαυτοφ
παραμζνει το ηθτοφμενο και ςε αυτό το ςτάδιο, προςτίκεται όμωσ θ αλλθλεπίδραςθ
των ςυμμετεχόντων και αναμζνονται τα οφζλθ τθσ διάδραςθσ. Στο τελευταίο ςτάδιο
προβλζπεται αναςτοχαςμόσ για τα πεπραγμζνα ςτθν ομάδα και ανατροφοδότθςθ για
τα αποτελζςματα του όλου εργαςτθρίου.
Νζξεισ κλειδιά: Εικαςτικι κεραπεία, ηωγραφικι.

1. Ειςαγωγι
Τπωσ γνωρίηουμε, ο άνκρωποσ προβάλει μζςω τθσ εικαςτικισ δθμιουργίασ του
ςυνειδθτζσ και αςυνείδθτεσ πτυχζσ του εαυτοφ του, επικυμίεσ, ςκζψεισ, ανάγκεσ και
φόβουσ, ενϊ τα μπερδεμζνα ςυναιςκιματα εκφράηονται ςυμβολικά. Ζτςι, οι
εςωτερικζσ ςυγκροφςεισ μποροφν να αποτυπωκοφν ςτο ηωγραφικό ζργο με τρόπο
που δεν είναι απειλθτικόσ για το άτομο.
Σρμϊμενοι από τθν παραπάνω λειτουργία τθσ εικαςτικισ δθμιουργίασ, ςε αυτό
το εργαςτιριο επιδιϊκουμε μια γνωριμία με τθν ζννοια τθσ Κεραπείασ Ψζχνθσ και
ειδικότερα τθν Εικαςτικι Κεραπεία και τθ δυναμικι τθσ. Ξατανοϊντασ ότι ζνα ζργο
μπορεί να αφθγείται μια προςωπικι ιςτορία ι να αποκαλφπτει κυρίαρχεσ φωνζσ και
οπτικζσ του δθμιουργοφ του, το ενδιαφζρον μασ εςτιάηεται όχι ςτθν ίδια τθν
καλλιτεχνικι δθμιουργία, αλλά ςτο πϊσ ο δθμιουργόσ νοθματοδοτεί το ζργο του, ςτο
πϊσ αντιλαμβάνεται και εκφράηει τισ εςωτερικζσ του εικόνεσ, τα ςυναιςκιματα που
αναςφρονται και αποκαλφπτονται.
Ξατά τθ διάρκεια τθσ όλθσ διαδικαςίασ τα μζλθ τθσ ομάδασ του εργαςτθρίου
επωφελικθκαν από τθν παρουςία τόςο του εικαςτικοφ όςο και τθσ ψυχολόγου, οι
οποίοι το ςυντόνιςαν από κοινοφ με τθν εκπαιδευτικό.
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Από τθν εμπειρία τουσ, οι εκπαιδευτικοί γνωρίηουν ότι τα παιδιά, μζςω τθσ
τζχνθσ, μποροφν να ωφελθκοφν ςε κάκε πτυχι τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ,
ιδιαίτερα ςτθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων και τθσ ζκφραςθσ των
ςυναιςκθμάτων. Χυνακόλουκα, θ Εικαςτικι Κεραπεία ςυνάδει με τουσ
παιδαγωγικοφσ ςτόχουσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ
αξιοποιεί τθν ζμφυτθ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν και εφιβων και προάγει τθν
αντίλθψθ και τθν προςωπικι ωρίμανςθ.
Για τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ εκπαιδευτικοφσ κεωρικθκε επικυμθτό και
αναμενόμενο, πζραν τθσ εμπειρίασ από μια ςυνεδρία Εικαςτικισ Κεραπείασ ςε
ομάδα, να ζχουν αποκτιςει τθ διάκεςθ για περαιτζρω μελζτθ και ζρευνα αυτισ τθσ
μεκόδου ζτςι ϊςτε, αξιοποιϊντασ υποδείξεισ και ςχετικό βιβλιογραφικό υλικό75, να
μπορζςουν ςτθ ςυνζχεια να ςυμβάλλουν, μζςω των εικαςτικϊν δθμιουργιϊν, ςτθν
προςωπικι ανάπτυξθ των μακθτϊν τουσ.

2. Γνωριμία και δζςιμο
Πε τθ βιωματικι προςζγγιςθ τθσ ηωγραφικισ επιδιϊχκθκε θ ενεργοποίθςθ
λειτουργιϊν. όπωσ θ ενεργθτικι ακρόαςθ και θ ενςυναίςκθςθ, οι οποίεσ ςυντελοφν
ςτθν ανάπτυξθ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ και τθν αυτοαποκάλυψθ. Χτόχοσ μασ
ιταν να αναδείξουμε τθ κεραπευτικι λειτουργία τθσ ηωγραφικισ ςτθν κατανόθςθ του
εαυτοφ, τθν επίγνωςθ, τθν αυτοεκτίμθςθ και τθν αυτοπραγμάτωςθ.
Σι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ δεν ιταν απαραίτθτο να ζχουν τθν οποιαδιποτε
εξειδίκευςθ ι κάποια ιδιαίτερθ εξοικείωςθ με τθ ηωγραφικι, παρά μόνο τθ ςχετικι
διάκεςθ, ϊςτε να μποροφν να επιλζξουν από μια ποικιλία υλικϊν για χριςθ. Ψα υλικά
που τζκθκαν ςτθ διάκεςι τουσ ιταν διάφορα μολφβια, χρωματιςτά μολφβια,
λαδοπαςτζλ, κθρομπογιζσ, μαρκαδόροι και μολφβια ακουαρζλασ.
Υρϊτο μασ μζλθμα ιταν να οικοδομθκεί μια αίςκθςθ οικειότθτασ και
αςφάλειασ, θ οποία να επιτρζπει τθν απρόςκοπτθ ζκφραςθ. Επιδιϊξαμε να
δθμιουργθκεί μια ατμόςφαιρα ελευκερίασ και χαλαρισ ςυμμετοχικότθτασ που κα
τουσ/τισ ενκάρρυνε να εκφραςτοφν δθμιουργικά και να επικοινωνιςουν το εςωτερικό
τουσ βίωμα.
Υροκειμζνου να γίνει μια πρϊτθ γνωριμία και να αρχίςει να ςυνδζεται θ ομάδα,
αξιοποιιςαμε τον ελεφκερο ςυνειρμό. Σ ςτόχοσ ιταν διττόσ:



Ρα ςυςτθκοφμε με ζνα μθ ςυμβατικό τρόπο, που να επικοινωνεί κομμάτια του
ψυχικοφ βίου, αλλά και
να εμπλουτιςτοφμε με εικόνεσ, να δθμιουργιςουμε μια ςυλλογικι δεξαμενι
εικόνων.

Θ όλθ διαδικαςία ολοκλθρϊκθκε ςε τρία ςτάδια:

75

Από τθν ελλθνικι βιβλιογραφία, για τθν αξιοποίθςθ των Εικαςτικϊν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
προτείνεται το ςχετικό επιμορφωτικό υλικό του Υαιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου από το Μείηον Ρρόγραμμα
Επιμόρφωςθσ(2011). Για μια πρϊτθ ειςαγωγι ςτθ κεραπευτικι αξιοποίθςθ των εικαςτικϊν
προτάκθκετο βιβλίο τθσ WallerΟμαδικι ΔιαντιδραςτικιArtTherapy. Θ χρθςιμότθτα τθσ ςτθν
εκπαίδευςθ και ςτθ κεραπεία(2001), και αυτό τθσDalleyetal. Κεραπεία Μζςω Τζχνθσ: Θ Εικαςτικι
Ρροςζγγιςθ(1995), με ζμφαςθ ςτα κεφάλαια τθσ ίδιασ και των CaseκαιNowellHall.
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1. Μια λζξθ κι ζνα χρϊμα

Σι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κλικθκαν να πουν μια λζξθ και ζνα χρϊμα που τουσ
ζρχεται αυκόρμθτα ςτο μυαλό. Οζξεισ όπωσ «κάλαςςα, ποδιλατο, ταξίδι,
καταρράκτθσ, γεράνι, θλιόλουςτο» ακοφςτθκαν. Σι αυκόρμθτα εκφερόμενεσ λζξεισ
καταγράφτθκαν ςε πίνακα, ςκιαγραφϊντασ τθν οπτικι αλλά και τθ διάκεςθ των
ςυμμετεχόντων. Ξάποια κζματα και χρϊματα επανζρχονταν από διαφορετικοφσ
ςυμμετζχοντεσ δθμιουργϊντασ μια αίςκθςθ κοινότθτασ.
2. Ηωγραφικι

Χτθ ςυνζχεια τουσ ηθτικθκε να πουν τι είναι το πρϊτο πράγμα που ςκζφτονται
όταν ακοφν τθν λζξθ «ηωγραφικι». Οζξεισ όπωσ «ζκφραςθ, ςτιγμζσ μοναξιάσ,
ανεμελιά, ςυντροφιά, γλϊςςα τθσ ψυχισ, εκτόνωςθ, αποφόρτιςθ, απελευκζρωςθ,
ζλλειψθ άγχουσ» αποτυπϊκθκαν ςτον πίνακα και εμπλοφτιςαν τθν ςυλλογικι
δεξαμενι μασ.
Ψο αντικείμενο τθσ ςυνάντθςθσ γινόταν όλο και πιο ορατό, αποκτοφςε οντότθτα
και ςυναιςκθματικι φόρτιςθ.
3. Εικαςτικι Κεραπεία

Ψζλοσ, ηθτικθκε μια λζξθ που ςυνδζουν με τθν «Εικαςτικι Κεραπεία». Πζςα
από τισ αυκόρμθτα εκφερόμενεσ λζξεισ αναδφονταν οι προςδοκίεσ των
ςυμμετεχόντων. Υροςδοκίεσ για «βίωμα, δθμιουργία, ζκφραςθ και αναηιτθςθ,
αναγνϊριςθ ςυναιςκθμάτων και ενδοςκόπθςθ», αλλά και «ανακοφφιςθ και
απόλαυςθ, ςφνδεςθ και αυτογνωςία, απόδοςθ νοιματοσ και επαναπροςδιοριςμό».
Ζχοντασ διαμορφϊςει μια κετικι ατμόςφαιρα και μια αίςκθςθ ςυλλογικισ
προςδοκίασ, προχωριςαμε ςτο επόμενο ςτάδιο.

3. Φο «παιχνίδι» με τα εικαςτικά
Εκτιμϊντασ το γεγονόσ ότι θ ομάδα ςυναντιόταν για πρϊτθ φορά και ο κακζνασ
είχε διαφορετικό βακμό οικειότθτασ με το αντικείμενο τθσ ηωγραφικισ, κεωριςαμε
ότι ιταν νωρίσ για αυκόρμθτα ζργα χωρίσ κακοριςμζνο πλαίςιο. Πε ςτόχο να υπάρχει
ζνασ κοινόσ τόποσ ζκφραςθσ ωσ ςυνδετικόσ ιςτόσ, δόκθκε ζνα κοινό κζμα, που ιταν
«Ψο μαγικό ςτοιχείο μζςα μου».
Βαςικι μασ επιδίωξθ ςε αυτι τθ φάςθ ιταν να δοκεί το ζναυςμα τθσ
αυτοπαρατιρθςθσ και, παράλλθλα, να ενεργοποιθκεί το κετικό δυναμικό που
ενυπάρχει ςτον κακζνα μασ. Αυτό, ςε επόμενο ςτάδιο, κα μασ επζτρεπε να ζρκουμε
ςε επαφι με τα κετικά κομμάτια του κακενόσ, ϊςτε να αξιοποιθκοφν ωσ μοχλόσ
επιβεβαίωςθσ και ενδυνάμωςθσ.
Από τισ ςθμαντικότερεσ παραμζτρουσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ κεραπευτικισ
προςζγγιςθσ είναι ο βακμόσ κατευκυντικότθτασ των κεραπευτϊν και θ αποδοχι ι μθ
τθσ χριςθσ τθσ ερμθνείασ των παραγόμενων ζργων (Adamson, 1984). Χτθν περίπτωςθ
του ςυγκεκριμζνου εργαςτθρίου επιλζχκθκε μια πρακτικι ελάχιςτθσ παρζμβαςθσ
προκειμζνου να υπερκεραςτοφν ενδεχόμενα εμπόδια και αναςτολζσ που εμποδίηουν
τθν ελεφκερθ ζκφραςθ και τθ δθμιουργικότθτα, ϊςτε να διευκολυνκεί θ διεργαςία
τθσ εξωτερίκευςθσ και του μοιράςματοσ.
Ζτςι, κακϊσ θ ομάδα άρχιςε να διαλζγει τα εκφραςτικά τθσ μζςα, δφο άτομα
άρχιςαν να αποςφρονται. Τλοι άρχιςαν να διαλζγουν χρϊματα και μολφβια με δφο
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εξαιρζςεισ. Πια από τισ ςυμμετζχουςεσ διλωςε ρθτά ότι δεν κα ηωγραφίςει γιατί «δε
κζλει». Υαρόλο που είχε γίνει ξεκάκαρο από τθν αρχι του εργαςτθρίου ότι κα
ηωγράφιηαν όλοι και δεν κα είχαμε παρατθρθτζσ, επιλζξαμε να μθν πιζςουμε με
κανζνα τρόπο και απλά να τθσ επιτραπεί να ςυμμετζχει με τον τρόπο που θ ίδια
επζλεγε τθν κάκε ςτιγμι. Κεωριςαμε, δθλαδι, ότι θ δικι μασ ευελιξία ςυνιςτοφςε
επαρκι παρζμβαςθ ςτθν άκαμπτθ ςτάςθ τθσ.
Πια άλλθ γυναίκα διλωςε πωσ «δεν μποροφςε» να ηωγραφίςει γιατί δεν τθσ
ερχόταν κάτι να κάνει. Αυτόσ ιταν, άλλωςτε, ζνασ από τουσ λόγουσ που τθν ζφεραν
ςτο εργαςτιριο. Ενκαρρφνκθκε να πιάςει ζνα χρϊμα και να κάνει γραμμζσ, πράγμα
που ζκανε και θ κεραπεφτρια ςτο δικό τθσ χαρτί. Υράγματι, μετά από λίγο θ γυναίκα
ζδειξε το ζργο τθσ, μια ςειρά από καμπφλεσ που ςυναντιόντουςαν ςε όλον το καμβά.
Γφρω γφρω είχε δθμιουργιςει και ζνα πλαίςιο. Ψο τελείωςε γριγορα και το παρζδωςε
λζγοντασ «να, μόνο αυτό μπορϊ να κάνω, είναι τελείωσ παιδικό».
Θ τόλμθ τθσ να προςπακιςει, παρόλο που είχε μια τόςο περιοριςτικι εικόνα για
τισ δυνατότθτεσ τθσ, επικροτικθκε και αναδείχκθκε. Θ αυςτθρότθτα και θ επικριτικι
οπτικι τθσ προςπεράςτθκε, ενϊ αναδείχκθκε και ενδυναμϊκθκε το κομμάτι τθσ
εκείνο που παρόλο που φοβόταν ότι δεν κα τα καταφζρει, το τολμοφςε. «Είδεσ που
μπορείσ να ηωγραφίςεισ;» ςχολίαςε θ κεραπεφτρια. Οίγο μετά, θ γυναίκα γφριςε το
χαρτί τθσ από τθν άλλθ πλευρά και ξεκίνθςε μια νζα ηωγραφιά με τα ίδια χρϊματα και
υλικά, που αυτι τθν φορά όμωσ ςχθμάτιηαν ζνα είδοσ ουράνιου τόξου που κάλυπτε
όλον τον καμβά.

4. Ρι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςε κεραπευτικό διάλογο με τα ζργα τουσ
Τταν οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ολοκλιρωςαν τα ζργα τουσ, κλικθκαν να δϊςουν
ζνα τίτλο ι/και να γράψουν ζνα μικρό ποίθμα ι κείμενο. Ψζλοσ, κακζνασ/κακεμία
μίλθςε για το ζργο του και τθ ςθμαςία που είχε για τον/τθν ίδιο/α.
Υαράλλθλα, αντλϊντασ από τθν Σμαδικι Διαντιδραςτικι Κεραπεία, ςτθν οποία
υποςτθρίηεται ότι «θ αλλθλεπίδραςθ είναι ο κφριοσ παράγοντασ για αλλαγι»(Waller,
2001, 52), αξιοποιικθκε θ αλλθλεπίδραςθ τθσ ομάδασ ωσ μοχλόσ ενίςχυςθσ και
ενδυνάμωςθσ.
Πετά τθν παρουςίαςθ κάποιων ζργων προζκυψαν αυκόρμθτα ςχόλια από τθν
ομάδα. Χτον βακμό που αυτά τα ςχόλια ιταν κετικά και διεφρυναν τθν οπτικι του/τθσ
δθμιουργοφ, ενιςχφκθκαν και ενςωματϊκθκαν ςτθ διαδικαςία.
Χυνοπτικά, οι ιςτορίεσ ενδοςκόπθςθσ και ελπίδασ κυριάρχθςαν: τίτλοι όπωσ «Δι
ευχϊν» και «Θ Αλίκθ ςτθ χϊρα των καυμάτων», ποιιματα και φωτεινζσ λζξεισ όπωσ
«ελπίδα, χαρά, περιπζτεια, όνειρα». Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ζνα μζλοσ τθσ
ομάδασ χρθςιμοποίθςε και τισ δφο όψεισ του χαρτιοφ για να διθγθκεί μια ιςτορία: ςτθ
μια πλευρά είχε ηωγραφίςει μια φιγοφρα που ςθκϊνει ψθλά το χζρι κρατϊντασ ζνα
ςκοινί, ενϊ ςτθν άλλθ πλευρά το ςκοινί κατζλθγε ςε ζνα λευκό πουλί που πετάει ςτα
ςφννεφα προσ τον ιλιο. Σ τίτλοσ ιταν «Οευκά Τνειρα».
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το φωσ ιταν ζνα κζμα που προζκυψε με διάφορεσ
εκδοχζσ τόςο ςτουσ τίτλουσ όςο και ςτα ποιιματα: «φωσ», «διαφάνεια», «ιλιον
οράτε το παν εσ αεί». Από τθν ομάδα προτάκθκε ότι ίςωσ αυτό ςχετιηόταν με το φωσ
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που ιταν διάχυτο γφρω μασ ςτο ανοιξιάτικο Θράκλειο, ίςωσ όμωσ και να ςυμβόλιηε
τθν ανάγκθ μασ για φωσ και ελπίδα.

5. Αναςτοχαςμόσ και αποτελζςματα
Χτθ φάςθ του αναςτοχαςμοφ, οι λζξεισ που προτάκθκαν ιταν ακόμθ πιο
ενδεικτικζσ του κλίματοσ και του βιϊματοσ. Ιδθ, θ πρϊτθ λζξθ που ακοφςτθκε, θ
«μελωδία», ςυμβόλιηε με τον καλφτερο τρόπο τθν απόπειρα να εκφραςτοφν,
ςυνδεκοφν και δομθκοφν αποςυνδεμζνα κομμάτια που κουβαλάει ο κακζνασ μζςα
μασ, αλλά και τον ςυντονιςμό των ςυμμετεχόντων ςε μια ομάδα. Υροτάκθκαν λζξεισ
όπωσ «ενζργεια, γνωριμία και μοίραςμα, πορεία, βακιά ανάςα, χαλάρωςθ».
«Ξι όμωσ μπορϊ» κατζλθξε το μζλοσ τθσ ομάδασ που ςτο ξεκίνθμα είχε δθλϊςει
με ςιγουριά πωσ δεν κα τα καταφζρει να ηωγραφίςει!
Σ αναςτοχαςμόσ ζκλειςε με μια ακόμθ ζνδειξθ του ςυντονιςμοφ που
επιτεφχκθκε ςτο ςφντομο αυτό δίωρο που ςυν-ηωγραφίςαμε. Θ τελευταία λζξθ που
ειπϊκθκε ιταν «ευκαιρία». Πια ευκαιρία επαναςφνδεςθσ με το πιο προςωπικά
κομμάτια μασ, κακϊσ και μια ευκαιρία αυκεντικισ ςφνδεςθσ με τουσ άλλουσ. Αυτά
κεωροφνται ωσ τα ςθμαντικότερα αποτελζςματα του εργαςτθρίου μασ.
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Περίλθψθ
Θ καταγραφι τθσ προφορικισ ιςτορίασ ςυμβάλλει ςε μζγιςτο βακμό τόςο ςτθ
διαφφλαξθ τθσ ιςτορίασ ενόσ λαοφ (Thompson, 1998) όςο και ςτθ διατιρθςθ των
διαλζκτων και ιδιωμάτων του. Ενϊ θ αξιοποίθςθ των διαλζκτων ςτθ γλωςςικι
διδαςκαλία προάγει τθ μεταγλωςςικι ενθμερότθτα και τον κριτικό γραμματιςμό
(Wolfram, 2003), το ελλθνικό ςχολείο δε φαίνεται να εκμεταλλεφεται τον διαλεκτικό
πλοφτο τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ (Καψάςκθ & Τηακϊςτα, 2016, Μαγαλιά, 2000). Θ
δθμιουργία του Ψθφιακοφ Μουςείου Ελλθνικισ Ρροφορικισ Λςτορίασ (ΨθΜοΡΛ)
γεννικθκε από τθν ανάγκθ ενςωμάτωςθσ και αξιοποίθςθσ των ελλθνικϊν διαλζκτων
ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο ςχολείο (Τηακϊςτα, Σφακιανάκθ, Ρατςιάσ, Κλειδισ &
Τςιγδινόσ, 2015). Το παρόν εργαςτιριο ζχει ςκοπό να ενθμερϊςει και να
ευαιςκθτοποιιςει τουσ ςυμμετζχοντεσ αναφορικά με τθν αξία των νεοελλθνικϊν
διαλζκτων και τθσ προφορικισ ιςτορίασ, να τουσ παρζχει πρακτικζσ οδθγίεσ και
γνϊςεισ ςχετικά με το ςχεδιαςμό ενόσ project προφορικισ ιςτορίασ ςτο ςχολείο,
κακϊσ και βαςικι κατάρτιςθ ςε δεξιότθτεσ που αφοροφν ςτθν καταγραφι,
επεξεργαςία και επιςθμείωςθ αρχείων ομιλίασ με εξειδικευμζνα λογιςμικά.
Νζξεισ-κλειδιά: θχογράφθςθ, επεξεργαςία ομιλίασ, προφορικι ιςτορία

1. Ειςαγωγι
Σι διάλεκτοι και τα ιδιϊματα παρουςιάηουν αξιοςθμείωτο λεξιλογικό,
ςυντακτικό, μορφολογικό, ςθμαςιολογικό, φωνολογικό και φωνθτικό πλοφτο, και θ
μελζτθ τουσ προςφζρει πολφτιμεσ γνϊςεισ όχι μόνο για τθν ίδια τθν νεοελλθνικι
γλϊςςα και τουσ μθχανιςμοφσ τθσ, αλλά και για τθν ιςτορία, τθν κοινωνιολογία και τθ
λαογραφία του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Θ αξιοποίθςθ των διαλζκτων ςτθ γλωςςικι
διδαςκαλία προάγει τθν κατάκτθςθ του αλφαβθτιςμοφ και του κριτικοφ
εγγραμματιςμοφ (Αdger, Wolfram & Christian, 2007, Kalantzis & Cope, 2008). Ψα
Αναλυτικά Υρογράμματα δίδουν επικοινωνιακό προςανατολιςμό ςτθ γλωςςικι
διδαςκαλία ιδθ από το 1982, προτείνουν τθν εξοικείωςθ του μακθτι με κοινωνικά
και τοπικά ιδιϊματα από το 1999, ενϊ ςτο νζο Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο
Υρογραμμάτων Χπουδϊν και ςτα Αναλυτικά Υρογράμματα Χπουδϊν του 2003
ενκαρρφνεται θ γνωριμία με τθ διαλεκτικι ποικιλότθτα. Υάρα ταφτα, θ γλωςςικι
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διδαςκαλία ςτο ελλθνικό ςχολείο, όπωσ και ςτα περιςςότερα εκπαιδευτικά
ςυςτιματα, φαίνεται να ςυνεχίηει να μθν εκμεταλλεφεται τον πλοφτο των διαλεκτικϊν
ποικιλιϊν (Ξαραντηι-Ανδρειωμζνου, 2011· Ξαψάςκθ & Ψηακϊςτα, 2016· Παγαλιά,
2000· Ψςιπλάκου & Χατηθιωάννου, 2010).
Θ καταγραφι τθσ προφορικισ ιςτορίασ, δθλαδι οι πλθροφορίεσ που
ςυλλζγονται από μζλθ μιασ κοινότθτασ κυρίωσ μζςω ςυνζντευξθσ και που μπορεί να
αφοροφν είτε μαρτυρίεσ από ιςτορικά γεγονότα είτε προςωπικζσ μνιμεσ, μφκουσ,
ιςτορίεσ, τραγοφδια που ζχουν περάςει από γενιά ςε γενιά, είναι ζνα από τα
αποτελεςματικότερα μζςα διατιρθςθσ τόςο τθσ ιςτορίασ των κοινοτιτων και των
λαϊν όςο και των διαλζκτων και ιδιωμάτων τουσ. Για το λόγο αυτό ζχουν ςυςτακεί
ομάδεσ, ενϊςεισ αλλά και Πουςεία Υροφορικισ Λςτορίασ, τόςο διεκνϊσ όςο, πιο
πρόςφατα, και ςτθν Ελλάδα (Φεποφςθ & Ανδρεάδου, 2010).
Θ ιδζα για τθ δθμιουργία του Ψθφιακοφ Πουςείου Ελλθνικισ Υροφορικισ
Λςτορίασ (ΨθΠοΥΛ) γεννικθκε από τθν ανάγκθ ενςωμάτωςθσ και αξιοποίθςθσ των
ελλθνικϊν διαλζκτων ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο ςχολείο (Ψηακϊςτα κ.ά., 2015). Ψο
ΨθΠοΥΛ μπορεί να αποτελζςει τόςο φορζα διάςωςθσ και διάδοςθσ των ελλθνικϊν
διαλζκτων όςο και ζνα χριςιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που προωκεί τθν εμπλοκι των
ίδιων των μακθτϊν και μακθτριϊν ςτθ ςυλλογι, επεξεργαςία και χριςθ του
γλωςςικοφ υλικοφ, ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα να ανακαλφπτουν τθ γνϊςθ μζςα
από μια διερευνθτικι διαδικαςία (Δαλκαβοφκθσ & Πάνοσ, 2013·Mills, Drackle &
Edgar, 2004·Ψριλιανόσ, 2003). Ψο ΨθΠοΥΛ είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα
http://mohi.edc.uoc.gr/και φιλοξενεί ιδθ ςυνεντεφξεισ με μορφι αρχείων ιχου και
βίντεο κυρίωσ από χωριά του Ρ. Φεκφμνθσ, τα οποία ζχουν καταγράψει μακθτζσ και
μακιτριεσ του Δθμοτικοφ Χχολείου και Γυμναςίου του Φουρφουρά76, ενϊ ςφντομα
κα εμπλουτιςτεί και με δεδομζνα από τθ Οάριςα, τθν Λκάκθ και τθν Ξάτω Λταλία.
Φιλοδοξία του Πουςείου είναι να φιλοξενιςει διαλεκτικά δεδομζνα από όλεσ τισ
μείηονεσ ελλθνικζσ διαλεκτικζσ περιοχζσ.

2. Σεριγραφι του εργαςτθρίου
2.1 Υκοπόσ του εργαςτθρίου
Θ προφορικι ιςτορία μπορεί να βρει άμεςθ εφαρμογι και χρθςιμότθτα ςτθν
εκπαίδευςθ (Χυμεωνίδθ, 2012).Ψο παρόν εργαςτιριο ζχει ςκοπό να ενκαρρφνει τθ
ςυμμετοχι των ςχολείων ςε projects προφορικισ ιςτορίασ, δίδοντασ ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον πρακτικό ςχεδιαςμό ενόσ
τζτοιου projectκαι επιμορφϊνοντάσ τουσ πάνω ςε τεχνικζσ καταγραφισ,
επεξεργαςίασ και επιςθμείωςθσ ομιλίασ, προκειμζνου να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ
και τισ μακιτριεσ να αναλάβουν ρόλο ερευνθτι/τριασ μακαίνοντάσ τουσ να
ςυλλζγουν, να αρχειοκετοφν και να επεξεργάηονται τα αρχεία τθσ ομιλίασ, τα οποία
ζπειτα κα μποροφν να αποτελζςουν πολφτιμο υλικό ςτο μάκθμα τθσ γλϊςςασ, τθσ
ιςτορίασ, τθσ γεωγραφίασ, κ.ά. Θ χριςθ των λογιςμικϊν επεξεργαςίασ και ανάλυςθσ
τθσ ομιλίασ μπορεί να εφαρμοςτεί ιδθ από το δθμοτικό ςχολείο με πολλαπλά οφζλθ
για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ (Χφακιανάκθ, 2013).
2.2 Δομι του εργαςτθρίου
76

Ψο ςχολείο τθσ φφςθσ και των χρωμάτων, https://fourfourasweb.wordpress.com/.
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Σι βαςικζσ ενότθτεσ του εργαςτθρίου και το περιεχόμενό τουσ περιγράφονται
περιλθπτικά παρακάτω:
2.2.1 Ειςαγωγι: Διάλεκτοι, Σροφορικι Ιςτορία και Εκπαίδευςθ
Χτθν ειςαγωγικι ενότθτα του εργαςτθρίου αναφζρεται θ ςθμαςία μελζτθσ των
διαλζκτων και τθσ ενςωμάτωςισ τουσ ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία. Επίςθσ, ςυηθτάμε
τθν αξία τθσ προφορικισ ιςτορίασ και τθ χρθςιμότθτά τθσ ςτθν εκπαίδευςθ.
2.2.2 Υφντομθ παρουςίαςθ του Ψθφιακοφ Ξουςείου Ελλθνικισ Σροφορικισ
Ιςτορίασ
Ακολουκεί παρουςίαςθ τθσ πλατφόρμασ του Ψθφιακοφ Πουςείου Υροφορικισ
Λςτορίασ (ΨθΠοΥΛ) και δίδονται πλθροφορίεσ για το υπάρχον υλικό, για τισ
προτεινόμενεσ γλωςςικζσ αςκιςεισ και δραςτθριότθτεσ, και για τισ δυνατότθτεσ
εμπλουτιςμοφ και αξιοποίθςθσ του.
2.2.3 Υχεδιαςμόσ projectπροφορικισ ιςτορίασ
Χτθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται βαςικά βιματα ςτο ςχεδιαςμό ενόσ
projectπροφορικισ ιςτορίασ, όπωσ α) ςτοχοκεςία, β) ςφνδεςθ με το αναλυτικό
πρόγραμμα, γ) επιλογι κζματοσ, δ) κατάρτιςθ ςχεδίου υλοποίθςθσ και
χρονοδιαγράμματοσ, ε) κριτιρια για τθν επιλογι πλθροφορθτϊν, ςτ) δθμιουργία
ομάδων εργαςίασ, η) επιλογι εξοπλιςμοφ, θ) εκπαίδευςθ μακθτϊν/τριϊν ςτθ μζκοδο
τθσ ςυνζντευξθσ, τθσ ποιοτικισ θχογράφθςθσ και τθσ επεξεργαςίασ των αρχείων, κ)
αξιοποίθςθ τθσ δουλειάσ των μακθτϊν/τριϊν μζςα από εργαςίεσ και παρουςιάςεισ
ςτο ςχολείο αλλά και ςτθν κοινότθτα.
2.2.4 Υυνζντευξθ –Μαλζσ πρακτικζσ και κριτιρια επιλογισ πλθροφορθτϊν
Εδϊ ςυηθτάμε για βαςικζσ δεξιότθτεσ που πρζπει να διακζτει ο ςυνεντευξιαςτισ
ϊςτε να ςυλλζξει το είδοσ τθσ ομιλίασ και των πλθροφοριϊν που αναηθτά από τον
ςυνεντευξιαηόμενο, τθν επιλογι των κατάλλθλων ερωτιςεων αλλά και του τρόπου
προςζγγιςθσ του ςυνεντευξιαηόμενου. Επίςθσ, θ επιλογι των πλθροφορθτϊν
χρειάηεται να γίνει με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια ανάλογα με το είδοσ τθσ ζρευνασ
που διεξάγουμε. Για παράδειγμα, για τθν καταγραφι του ιδιϊματοσ ενόσ τόπου, κα
πρζπει να αναηθτιςουμε πλθροφορθτζσ που ζχουν όςο το δυνατόν διατθριςει το
ιδίωμα ςτθν κακθμερινι τουσ ομιλία αλλά που επιπλζον ζχουν ςωςτι άρκρωςθ ϊςτε
τα δεδομζνα που κα ςυλλζξουμε να φανοφν χριςιμα ςτθ φωνθτικι μελζτθ του
ιδιϊματοσ. Επίςθσ, επιςθμαίνουμε τα ηθτιματα δεοντολογίασ που διζπουν τθν
θχθτικι καταγραφι τθσ ομιλίασ του πλθροφορθτι κακϊσ και τθ διάκεςι τθσ ςτο
διαδίκτυο.
2.2.5 Θχογράφθςθ –Επιλογι εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ
Χτθν ενότθτα αυτι δίνονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κατάλλθλο εξοπλιςμό
για θχογραφιςεισ καλισ ποιότθτασ, όπωσ είδθ ψθφιακϊν καταγραφικϊν ιχου, είδθ
μικροφϊνων και τρόπου ςφνδεςθσ με τον Θ/Ω, κακϊσ και δωρεάν λογιςμικό που
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν θχογράφθςθ. Γίνεται παρουςίαςθ τζτοιου
εξοπλιςμοφ κακϊσ και του δωρεάν προγράμματοσ θχογράφθςθσ Audacity.Ξάνουμε
δοκιμι θχογράφθςθσ και ςυηθτάμε τισ ρυκμίςεισ που πρζπει να επιλζξουμε και τον
τρόπο αποκικευςθσ και αρχειοκζτθςθσ.
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2.2.6 Επεξεργαςία αρχείων ιχου – Ειςαγωγι ςτθ χριςθ του ελεφκερου λογιςμικοφ
Praat
Ακολουκεί ειςαγωγι ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Praat (Boersma & Weenik, 2017)
για θχογράφθςθ, προβολι και αναπαραγωγι αρχείων ομιλίασ. Χυηθτάμε για τθν
κυματομορφι τθσ ομιλίασ και μακαίνουμε τρόπουσ επεξεργαςίασ των αρχείων.
2.2.7 Επιςθμείωςθ ομιλίασ ςε επίπεδα
Χρθςιμοποιοφμε το λογιςμικό Praat για επιςθμείωςθ ςε διάφορα γλωςςολογικά
επίπεδα (φράςθ, λζξθ, φκόγγοσ). Χυηθτάμε για το φαςματογράφθμα και τθν
φαςματικι απεικόνιςθ των φκόγγων ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν
(φωνιεντα-ςφμφωνα, θχθρό-άθχο, κλπ). Πε βάςθ τισ πλθροφορίεσ αυτζσ
τοποκετοφμε με περιςςότερθ ακρίβεια τα όρια μεταξφ λζξεων και φκόγγων.
2.2.8 Επεξεργαςία και επιςθμείωςθ μεγάλων αρχείων ιχου
Χρθςιμοποιοφμε το Audacityγια να επιλζξουμε και να προβάλλουμε τμιμα ενόσ
μεγάλου αρχείου ιχου, κακϊσ επίςθσ για να αντιγράψουμε, να επικολλιςουμε και να
αποκθκεφςουμε το επιλεγμζνο τμιμα. Πακαίνουμε επίςθσ πϊσ γίνεται θ
επιςθμείωςθ μεγάλων αρχείων ιχου ςε επίπεδο φράςθσ με το Praat.
2.2.9 Σρακτικι εξάςκθςθ
Ξατά τθ διάρκεια των ενοτιτων 2.2.5 ζωσ 2.2.8 οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να
εκτελοφν τισ δραςτθριότθτεσ που παρουςιάηονται με τθ βοικεια αναλυτικϊν
γραπτϊν οδθγιϊν, ενϊ δίδονται και επιπλζον αςκιςεισ για περιςςότερθ εξοικείωςθ
με τα προγράμματα. Σι αςκιςεισ αφοροφν επεξεργαςία και επιςθμείωςθ
θχογραφθμζνων φράςεων και ρζουςασ διαλεκτικισ ομιλίασ.
2.2.10 Υυηιτθςθ – Αξιολόγθςθ εργαςτθρίου
Ψζλοσ, γίνεται ςυηιτθςθ ςχετικά με το πϊσ τα αρχεία τθσ ομιλίασ μποροφν να
αναρτθκοφν ςτο διαδίκτυο και να εμπλουτίςουν το ΨθΠοΥΛ και τθ διδαςκαλία τθσ
γλϊςςασ και άλλων μακθμάτων. Ακολουκεί αξιολόγθςθ του εργαςτθρίου από
τουσ/τισ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ.

3. Υυμπεράςματα από τθν υλοποίθςθ του εργαςτθρίου
Χτθν θλεκτρονικι ανϊνυμθ αξιολόγθςθ που διεξιχκθ μετά τθν υλοποίθςθ του
εργαςτθρίου, ςυμμετείχε το 87,5% των ςυμμετεχόντων, οι οποίοι ιταν εκπαιδευτικοί
πρωτοβάκμιασ (71,4%) και δευτεροβάκμιασ (28,6%) εκπαίδευςθσ. Χτθν πλειοψθφία
τουσ οι ςυμμετζχοντεσ ιταν γυναίκεσ (85,7%), θ θλικία τουσ ιταν 35-54 ετϊν (85,8%),
ενϊ το 42,9% είχε μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Ψο ερωτθματολόγιο περιείχε οκτϊ
ερωτιςεισ κλίμακασ τφπου Likert,με τζςςερισ πικανζσ απαντιςεισ (1=Υολφ, 2=Αρκετά,
3=Οίγο, 4=Ξακόλου), μία ερϊτθςθ επιλογισ των ενοτιτων του εργαςτθρίου που
φάνθκαν ιδιαίτερα ενδιαφζρουςεσ ι χριςιμεσ, και, τζλοσ, μία ανοιχτι ερϊτθςθ όπου
ηθτοφνταν θ ςυνολικι άποψθ των ςυμμετεχόντων για το εργαςτιριο (βλ.
Υαράρτθμα).
Χχετικά με τθν ποιότθτα του εργαςτθρίου, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ζμειναν
πολφ ι αρκετά (Υολφ=85,7%, Αρκετά=14,3%) ικανοποιθμζνοι/εσ από τθ ςαφινεια των
ςτόχων και το ςφνολο των δραςτθριοτιτων του εργαςτθρίου, κακϊσ και από τθν
παρουςίαςι του και διλωςαν ότι το ςφνολο του εργαςτθρίου ανταποκρίκθκε ςτισ
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προςδοκίεσ τουσ. Σι ενότθτεσ που τουσ φάνθκαν ιδιαίτερα ενδιαφζρουςεσ ι
χριςιμεσ(85,7%) αφοροφςαν κυρίωσ τθ ςφνδεςθ μεταξφ διαλζκτων, προφορικισ
ιςτορίασ και εκπαίδευςθσ, τθν παρουςίαςθ του ΨθΠοΥΛ, το projectπροφορικισ
ιςτορίασ ςτο ςχολείο και τθν θχογράφθςθ με τθ χριςθ ειδικοφ λογιςμικοφ.
Υολφ ςθμαντικό είναι ότι όλοι/εσ οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ πιςτεφουν ότι οι
γνϊςεισ που προςζφερε το εργαςτιριο αυτό κα τουσ φανοφν πολφ ι αρκετά
χριςιμεσ, και κεωροφν πολφ ι αρκετά πικανό να υλοποιιςουν ζνα
projectπροφορικισ ιςτορίασ ςτθν τάξθ τουσ ςτο μζλλον (Υολφ= 57,1%,
Αρκετά=42,9%). Επίςθσ το 85,7% των ςυμμετεχόντων επικυμοφν να επιμορφωκοφν
περαιτζρω ςε κζματα καταγραφισ και επιςθμείωςθσ τθσ ομιλίασ. Χτθ ςυνολικι τουσ
άποψθ για το εργαςτιριο κατζγραψαν κετικά ςχόλια, όπωσ «Σωςτι παρουςίαςθ και
πλθροφόρθςθ για κάτι ιδιαίτερα ενδιαφζρον», «Εξαιρετικό», αλλά και «Ρολφ
ενδιαφζρον. Φυςικά χρειάηεται αρκετι εξάςκθςθ!», ι ακόμα ότι τουσ ανοίχτθκε «ζνασ
καινοφριοσ κόςμοσ».
Πε βάςθ τθν ανατροφοδότθςθ αυτι πιςτεφουμε ότι το projectπροφορικισ
ιςτορίασ είναι ζνα κζμα που μπορεί να βρει εφαρμογι και ςτισ δφο βακμίδεσ τθσ
εκπαίδευςθσ, κακϊσ οι εκπαιδευτικοί το βρίςκουν ενδιαφζρον, χριςιμο και
υλοποιιςιμο. Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν κα ιταν καλό να περιλαμβάνει
διδαςκαλία τεχνικϊν καταγραφισ και επιςθμείωςθσ τθσ ομιλίασ, παρζχοντάσ τουσ
εργαλεία για αξιοποίθςθ τθσ προφορικισ παράδοςθσ μαηί με τουσ μακθτζσ με
απϊτερο ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ γλϊςςασ, τθσ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ μασ.
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ΥΧΟΦΡΞΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡΧ
1. ΦΙΦΝΡΥ:
Ψεχνικζσ καταγραφισ και επεξεργαςίασ ομιλίασ ςτο ςχολείο ςτα πλαίςια του
εμπλουτιςμοφ και τθσ αξιοποίθςθσ του Ψθφιακοφ Πουςείου Ελλθνικισ Υροφορικισ
Λςτορίασ
2. ΥΜΡΣΡΥ-ΥΦΡΧΡΙ:
Σι νεοελλθνικζσ διάλεκτοι παρουςιάηουν αξιοςθμείωτο πλοφτο, και θ μελζτθ τουσ
παρζχει πολφτιμεσ γνϊςεισ όχι μόνο για τθν ίδια τθν νεοελλθνικι γλϊςςα και τουσ
μθχανιςμοφσ τθσ, αλλά και για τθν ιςτορία, τθν κοινωνιολογία και τθ λαογραφία του
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Υαρ’ ότι ςτο νζο Διακεματικό Ενιαίο Υλαίςιο Υρογραμμάτων
Χπουδϊν και ςτα Αναλυτικά Υρογράμματα Χπουδϊν του 2003 ενκαρρφνεται θ
γνωριμία με τθ διαλεκτικι ποικιλότθτα, θ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο ελλθνικό ςχολείο
φαίνεται να ςυνεχίηει να μθν εκμεταλλεφεται τον πλοφτο των διαλεκτικϊν ποικιλιϊν.
Θ ιδζα για τθ δθμιουργία του Ψθφιακοφ Πουςείου Ελλθνικισ Υροφορικισ Λςτορίασ
(ΨθΠοΥΛ) γεννικθκε από τθν ανάγκθ ενςωμάτωςθσ και αξιοποίθςθσ των ελλθνικϊν
διαλζκτων ςτθ γλωςςικι διδαςκαλία ςτο ςχολείο (Ψηακϊςτα, Χφακιανάκθ, Υατςιάσ,
Ξλειδισ & Ψςιγδινόσ, 2015).
Χκοπόσ του εργαςτθρίου είναι να ενθμερϊςει και να ευαιςκθτοποιιςει τουσ
ςυμμετζχοντεσ για τθν αξία των νεοελλθνικϊν διαλζκτων και τθσ προφορικισ
ιςτορίασ, να τουσ παρζχει πρακτικζσ οδθγίεσ και γνϊςεισ ςχετικά με το ςχεδιαςμό
ενόσ projectπροφορικισ ιςτορίασ ςτο ςχολείο, κακϊσ και βαςικι κατάρτιςθ ςε
δεξιότθτεσ Θ/Ω που αφοροφν ςτθν καταγραφι, επεξεργαςία και επιςθμείωςθ αρχείων
ομιλίασ με εξειδικευμζνα λογιςμικά.
3. ΘΕΞΑ-ΔΡΞΘ:
Σι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα ενθμερωκοφν για τθν αξία των διαλζκτων και για κζματα
προφορικισ ιςτορίασ ςτθν εκπαίδευςθ. Κα παρουςιαςτεί το Ψθφιακό Πουςείο
Ελλθνικισ Υροφορικισ Λςτορίασ και κα ςυηθτθκοφν τα βιματα για τον ςχεδιαςμό ενόσ
projectπροφορικισ ιςτορίασ ςτο ςχολείο. Κα δοκοφν αναλυτικζσ οδθγίεσ για
επιμζρουσ τμιματα του project, όπωσ πϊσ παίρνουμε ςυνζντευξθ, πϊσ επιλζγουμε
τουσ πλθροφορθτζσ, πϊσ κάνουμε μια ποιοτικι θχογράφθςθ, πϊσ επεξεργαηόμαςτε
τα αρχεία ιχου και πϊσ επιςθμειϊνουμε τθν ομιλία που ςυλλζξαμε με εξειδικευμζνα
λογιςμικά. Ξατά τθ διάρκεια αλλά και ςτο τζλοσ του εργαςτθρίου κα δοκοφν αςκιςεισ
για πρακτικι εξάςκθςθ των ςυμμετεχόντων.
Ακολουκοφν επιγραμματικά οι επιμζρουσ ενότθτεσ του εργαςτθρίου:
1. Ειςαγωγι: Διάλεκτοι, Υροφορικι Λςτορία και Εκπαίδευςθ
2. Χφντομθ παρουςίαςθ του Ψθφιακοφ Πουςείου Ελλθνικισ Υροφορικισ
Λςτορίασ
3. Χχεδιαςμόσ project προφορικισ ιςτορίασ
4. Χυνζντευξθ – καλζσ πρακτικζσ & επιλογι πλθροφορθτϊν
5. Θχογράφθςθ –Επιλογι εξοπλιςμοφ & λογιςμικοφ
6. Επεξεργαςία αρχείων ιχου –Ειςαγωγι ςτθ χριςθ του ελεφκερου λογιςμικοφ
Praat
7. Επιςθμείωςθ ομιλίασ ςε επίπεδα
8. Επεξεργαςία και επιςθμείωςθ μεγάλων αρχείων ιχου
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9. Υρακτικι εξάςκθςθ
10. Χυηιτθςθ - Αξιολόγθςθ εργαςτθρίου
4. ΧΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΤΜΕΙΑ:
120 λεπτά
5. ΣΤΡΫΣΡΘΕΥΕΙΥ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ:
Βαςικζσ γνϊςεισ χειριςμοφ Θ/Ω (αρχάριο επίπεδο)
6. ΑΤΙΘΞΡΥ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ:
Ελάχιςτοσ αρικμόσ: 3
Πζγιςτοσ αρικμόσ: το διπλάςιο του αρικμοφ των Θ/Ω που διακζτει θ αίκουςα
πολυμζςων
7. ΧΝΙΜΑ-ΧΩΤΡΥ:
Υροτηζκτορασ και Θ/Ω για τουσ ςυμμετζχοντεσ (ατομικά ι ανά ηεφγθ)
(Υροτεινόμενοσ χϊροσ διεξαγωγισ του εργαςτθρίου: Αίκουςα Θ/Ω
Σι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα πρζπει είτε ατομικά είτε ανά ηεφγθ να εργαςτοφν ςε Θ/Ω.
Αν δεν διατίκεται αίκουςα Θ/Ω, τότε οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να εργαςτοφν ςε δικά
τουσ laptops.)
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Διδακτικι αξιοποίθςθ των εικονογραφικϊν πθγϊν
ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ
Παράδειγμα εφαρμογισ: Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου
Σουραμπζλθσ Μιχαιλ

Περίλθψθ
Στθν παροφςα διδακτικι πρόταςθ για εργαςτιριο παρουςιάηονται με βιωματικό
τρόπο ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθ διδακτικι αξιοποίθςθ ζργων
ιςτορικισ ηωγραφικισ, τα οποία κατατάςςονται ςτισ παραςτατικζσ ιςτορικζσ πθγζσ. Θ
ςυςτθματικότερθ μελζτθ και αξιοποίθςθ κατάλλθλα επιλεγμζνων ζργων τζχνθσ ωσ
οπτικϊν ερεκιςμάτων, ωσ πθγϊν πλθροφοριϊν αλλά και ωσ αφορμισ για εμβάκυνςθ
ςτο ιςτορικό γεγονόσ που απεικονίηουν, προςφζρει ςτον εκπαιδευτικό και ςτουσ
μακθτζσ τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν και να μελετιςουν διαφορετικζσ πτυχζσ του
ιςτορικοφ γεγονότοσ αποκτϊντασ μια πολφπλευρθ και πλθρζςτερθ αντίλθψθ για τα
γεγονότα του παρελκόντοσ. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ με τθ λεπτομζρεια
μιασ οπτικισ απεικόνιςθσ προςφζρει ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να ανακαλφψουν
νζα δεδομζνα ικανά να τουσ οδθγιςουν ςε μια κριτικι κεϊρθςθ προςϊπων και
γεγονότων, να εμβακφνουν περιςςότερο ςε καταςτάςεισ και ςυναιςκιματα,
διαμορφϊνοντασ ολοκλθρωμζνεσ ςτάςεισ και απόψεισ. Στουσ ςτόχουσ τθσ διδακτικισ
πρακτικισ περιλαμβάνεται θ καλλιζργεια και ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ ωσ
αντιςτάκμιςμα ςτθν απλι απομνθμόνευςθ και αναπαραγωγι τθσ γνϊςθσ, θ εξάςκθςθ
βαςικϊν νοθτικϊν λειτουργιϊν, όπωσ θ επαγωγικι και παραγωγικι ςκζψθ, θ
αιτιολόγθςθ απόψεων, θ διατφπωςθ υποκζςεων και θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων.
Νζξεισ-κλειδιά: Υαραςτατικζσ πθγζσ, Λςτορικι ηωγραφικι, κριτικι αντίλθψθ

1. Υκοπόσ - Υτόχοι
1.1. Υκοπόσ διδακτικισ πρόταςθσ.
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ είναι θ πρακτικι αξιοποίθςθ τθσ
διακεματικισ διαςφνδεςθσ τθσ Λςτορίασ με τθ Ψζχνθ ςε επίπεδο διδακτικισ
μεκοδολογίασ και ιςτοριογραφικισ αποτφπωςθσ. Πε τθν παροφςα εργαςία
προβάλλεται ο ρόλοσ τθσ Ψζχνθσ και ειδικότερα τθσ ηωγραφικισ ωσ ιςτορικισ πθγισ
και πολφτιμου αρωγοφ ςτθ διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ
βιωματικι προςζγγιςθ των ιςτορικϊν γεγονότων μζςα από τθν «ανάγνωςθ» και
ερμθνεία των παραςτατικϊν πθγϊν και ςυγκεκριμζνα των πινάκων ιςτορικισ
ηωγραφικισ, επιδιϊκοντασ μια εναλλακτικι οπτικι και κριτικι κεϊρθςθ ιςτορικϊν
γεγονότων και προςϊπων.
Σι πίνακεσ, που απεικονίηουν ςθμαντικά γεγονότα και πρόςωπα τθσ Ρεότερθσ
Λςτορίασ του τόπου, φιλοτεχνικθκαν ςτο δεφτερο μιςό του 19ου αιϊνα από Ζλλθνεσ
και Ευρωπαίουσ ηωγράφουσ και κεωρείται ότι αποτελοφν, ωσ ζνα βακμό, αξιόπιςτεσ
πθγζσ αποτφπωςθσ τθσ ιςτορικισ αλικειασ. Πε λεπτομερι παρατιρθςθ και κριτικι
επεξεργαςία των κατάλλθλα επιλεγμζνων ζργων Ψζχνθσ, οι μακθτζσ ζχουν τθ
δυνατότθτα να προςεγγίςουν τα ιςτορικά γεγονότα με κριτικι ματιά, να
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ςυνεργαςτοφν και να τα κατανοιςουν διαμορφϊνοντασ ολοκλθρωμζνεσ ςτάςεισ και
απόψεισ καλλιεργϊντασ παράλλθλα και τθν αιςκθτικι τουσ αντίλθψθ. Χτθ μελζτθ και
αξιοποίθςθ του εικονιςτικοφ υλικοφ, είναι ςθμαντικό να λαμβάνεται υπόψθ και ο
υποκειμενιςμόσ του καλλιτζχνθ, κακϊσ δφναται να επθρεάςει ςε ςθμαντικό βακμό
τθν κριτικι προςζγγιςθ των ιςτορικϊν γεγονότων. Ψα ζργα τζχνθσ γενικότερα, όταν
αξιοποιθκοφν κατάλλθλα ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ, μποροφν να υπθρετιςουν ζνα
ευρφ φάςμα ςτόχων, όπωσ θ ανάπτυξθ του κριτικοφ ςτοχαςμοφ, τθσ
δθμιουργικότθτασ, τθσ αυτογνωςίασ, τθσ κατανόθςθσ και τθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ
(Πζγα, 2002.2011, ςελ. 62).
1.2. Υτόχοι:
Σι εκπαιδευτικοί ςτόχοι τθσ διδακτικισ ενότθτασ, ακολουκϊντασ τθν ταξινομία
του Bloom (1956), διαμορφϊκθκαν και κατατάχκθκαν ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: τον
γνωςτικό, που αφορά ςτισ διεργαςίεσ τθσ γνϊςθσ, τον ςυναιςκθματικό, που αφορά
ςτισ ςτάςεισ και τον ψυχοκινθτικό που αφορά ςτισ δεξιότθτεσ.
Γνϊςεισ
 Ανάκλθςθ ιςτορικισ γνϊςθσ από τθ μνιμθ και διατφπωςθ ι χριςθ
πλθροφοριϊν από τθ διδαςκαλία ι τθ μελζτθ ςχετικϊν πθγϊν.
 Υλθρζςτερθ κατανόθςθ και ταυτοποίθςθ ςθμαντικϊν ιςτορικϊν γεγονότων
και προςϊπων μζςα από λεπτομζρειεσ που προςφζρει θ οπτικι απεικόνιςθ.
 Υαροχι πλθροφοριϊν για το χρονικό και ιςτορικό πλαίςιο δθμιουργίασ τθσ
πθγισ και αποτφπωςθ του γενικότερου κλίματοσ τθσ εποχισ.
 Εφαρμογι και χριςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ ωσ εργαλείου του μακθτι για τθν
ερμθνεία και οπτικι αποτφπωςθ.
 Ανάλυςθ και διάκριςθ του ζργου τζχνθσ ςε επιμζρουσ ςυςτατικά μζρθ.
Ζλεγχοσ τθσ ικανότθτασ του μακθτι να διακρίνει προκζςεισ, μθνφματα και
ςυμβολιςμοφσ του δθμιουργοφ και τροποποίθςθ τθσ αρχικισ αντίλθψθσ.
 Εμπζδωςθ των ιςτορικϊν γεγονότων μζςα από τθν αναςφνκεςθ τθσ ιςτορικισ
εικόνασ.
 Διατφπωςθ αξιολογικϊν κρίςεων, επιχειρθματολογία αλλά και δυνατότθτα
αμφιςβιτθςθσ τθσ οπτικισ απεικόνιςθσ του γεγονότοσ.
 Αντίλθψθ των επιρροϊν των ιςτορικϊν γεγονότων ςτθν καλλιτεχνικι
δθμιουργία. (Ξαλλιτεχνικό Ξίνθμα του Φομαντιςμοφ, κ.α.)
Δεξιότθτεσ





Αναηιτθςθ, καταγραφι, επεξεργαςία πλθροφοριϊν. Αναγνϊριςθ και
αξιοποίθςθ εικονιςτικοφ υλικοφ ωσ διδακτικό μζςο και πθγι άντλθςθσ
πλθροφοριϊν και αποτφπωςθσ ιδεϊν.
Εφαρμογι τεχνικϊν προςεκτικισ και εισ βάκοσ παρατιρθςθσ- Ξαλλιζργεια
αιςκθτικισ αντίλθψθσ.
Λκανότθτα επιλογισ και αξιολόγθςθσ εικόνων. Διατφπωςθ ςυλλογιςμϊν και
αναηιτθςθ νοθματικισ ςυνάφειασ μζςα από τθ ςυςχζτιςθ και ςφνδεςθ
οπτικϊν πλθροφοριϊν με προχπάρχουςα ιςτορικι γνϊςθ.
Ενεργοποίθςθ και καλλιζργεια τθσ κριτικισ ςκζψθσ μζςα από τθν διαφορετικι
προςζγγιςθ ενόσ ιςτορικοφ γεγονότοσ από τουσ δθμιουργοφσ και τα είδθ
πθγϊν και προτροπι των μακθτϊν να αναηθτιςουν τουσ λόγουσ τθσ
απόκλιςθσ.
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Ξατανόθςθ και ςυνειδθτοποίθςθ τθσ υποκειμενικότθτασ του δθμιουργοφ ενόσ
εικαςτικοφ ζργου ςε ςχζςθ με τα ιςτορικά γεγονότα που οδθγεί ςτθν
αναγκαιότθτα επιλογισ και κριτικισ αξιολόγθςθσ των ιςτορικϊν πθγϊν.
 Ξαλλιζργεια τθσ ιςτορικισ αντίλθψθσ και ενςυναίςκθςθσ απζναντι ςε ςτάςεισ
και ςυμπεριφορζσ ιςτορικϊν προςϊπων.
 Διαμόρφωςθ αιςκθτικισ αντίλθψθσ και καλλιζργεια του οπτικοφ
γραμματιςμοφ.
τάςεισ






Χυνειδθτοποίθςθ τθσ επιρροισ των ιςτορικϊν γεγονότων ςτθ ηωγραφικι και
καταξίωςθ των ζργων τζχνθσ ωσ ιςτορικϊν πθγϊν και εργαλείων μάκθςθσ.
Ξαταγραφι και αποδοχι διαφορετικϊν προςεγγίςεων για κάκε πίνακα:
αιςκθτικι, γλωςςικι, εμπειρικι ακόμα και φιλοςοφικι.
Ξαλλιζργεια ςυνεργατικοφ πνεφματοσ και προςπάκεια ςφγκλιςθσ απόψεων
κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ ςε ομάδεσ.
Χυνειδθτοποίθςθ τθσ διαφορετικότθτασ απόψεων και ερμθνειϊν μζςα ςτθν
ομάδα, αναλφοντασ το ίδιο οπτικό ερζκιςμα.
Διεφρυνςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτθ διδακτικι διαδικαςία
μζςα από τθν αντίδραςθ ςε ζνα οπτικό ερζκιςμα, τθν οργάνωςθ και ερμθνεία
των οπτικϊν πλθροφοριϊν και τον ςυςχετιςμό με τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ
πάνω ςτο κεματικό αντικείμενο του πίνακα.

2. Θζμα - δομι
2.1. Θ χριςθ των ιςτορικϊν πθγϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ.
Θ χριςθ των ιςτορικϊν πθγϊν ςτθ διδακτικι πρακτικι επιτρζπει τθν άμεςθ
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ και οικοδόμθςθσ τθσ ιςτορικισ
γνϊςθσ. Σ μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να επεξεργαςκεί διαφορετικζσ πθγζσ, να
εμπλακεί με τθν πολυπλοκότθτα του ιςτορικοφ παρελκόντοσ και να διαμορφϊςει τθν
προςωπικι του ιςτορικι αφιγθςθ. Σι πθγζσ προςφζρονται για αξιοποίθςθ ςε
διαδικαςίεσ εμπζδωςθσ και ανατροφοδότθςθσ.
Θ εικόνα ςτθ διδακτικι διαδικαςία μπορεί να βοθκιςει αφενόσ τουσ μακθτζσ να
προςωποποιιςουν το ιςτορικό γεγονόσ και να το εντυπϊςουν ςτθ μνιμθ τουσ
(Γρόςδοσ, 2010) και αφετζρου τον εκπαιδευτικό, ϊςτε να εμπλουτίςει τθ διδαςκαλία
του μζςα από μια πλθκϊρα τεχνικϊν, όπωσ οι ερωταποκρίςεισ, θ χιονοςτιβάδα, ο
καταιγιςμόσ ιδεϊν, θ πρακτικι άςκθςθ, θ ςφγκριςθ, το παιχνίδι ρόλων, ο
εννοιολογικόσ χάρτθσ και θ μελζτθ περίπτωςθσ (Ψριλιανόσ 2004· Πατςαγγοφρασ
2008).
Υροτάςεισ αξιοποίθςθσ των εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν,
περιλαμβάνονται ςτισ ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ του Αναλυτικοφ Υρογράμματοσ
Χπουδϊν για τθν Λςτορία τθσ Γ’ Γυμναςίου. Ξάποιεσ από αυτζσ υποδεικνφουν τθ
ςυγκζντρωςθ δθμοτικϊν τραγουδιϊν και εικαςτικϊν ζργων με ςχετικό προσ τθν
Επανάςταςθ περιεχόμενο και τον εντοπιςμό των ιςτορικϊν ςτοιχείων-γεγονότων ι
καλοφν τουσ μακθτζσ να γνωρίςουν τθ διαδικαςία φιλελευκεροποίθςθσ του
ελλθνικοφ πολιτεφματοσ μζςα από τθ βιωματικι προςζγγιςθ τθσ επανάςταςθσ του
1843 με τθν ‘ανάγνωςθ’ και ερμθνεία εικόνων και εικαςτικϊν ζργων. (Δ.Ε.Υ.Υ.Χ.Α.Υ.Χ.,2003, ςελ.222). Χτθν ίδια ενότθτα επίςθσ προτείνεται οι μακθτζσ να εκτιμιςουν

392

2ο Σανελλινιο Υυνζδριο «Εκπαίδευςθ και Σολιτιςμόσ: Υχζςεισ και προοπτικζσ»

τισ κοινωνικζσ, ιδεολογικζσ και πολιτικζσ ςυνζπειεσ τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ
μζςα από τθ διακεματικι μελζτθ και παρουςίαςθ λογοτεχνικϊν και εικαςτικϊν ζργων
που αναφζρονται ςτθ Βιομθχανικι Επανάςταςθ και ςτισ ςυνζπειζσ για τθ ηωι των
ανκρϊπων(Δ.Ε.Υ.Υ.Χ.-Α.Υ.Χ., 2003, ςελ. 223).
Τπωσ τονίηει ο Οεοντςίνθσ (2013), θ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ
προχποκζτει τθν ανίχνευςθ των εμπειριϊν, των γνϊςεων και των δυνατοτιτων των
μακθτϊν και τθ ςυνειδθτοποίθςθ από τον διδάςκοντα τθσ ανάγκθσ να δίδεται ςτουσ
μακθτζσ θ δυνατότθτα προςζλκυςθσ του ενδιαφζροντόσ τουσ ςτθν ιςτορία και ςτθ
ςχολικι ζρευνα. Ξάτω από αυτό το πρίςμα, ο διδάςκων κα πρζπει να παρακινεί τουσ
μακθτζσ ςε μια πολφπλευρθ αξιοποίθςθ του εκάςτοτε μζςου, χωρίσ να παραλείπει να
τονίηει τισ κατευκφνςεισ ι τουσ περιοριςμοφσ που κζτει θ ιςτορικι μεκοδολογία και
που ιςχφουν για όλεσ τισ ιςτορικζσ πθγζσ. Ενδείκνυται να γίνονται αναφορζσ ςτθν
προζλευςθ και τα πρότυπά τθσ, ςτθ χρονικι και τοπικι τθσ απόςταςθ από το κζμα
που απεικονίηει, ςτθν ιδεολογία που ενδεχομζνωσ εκφράηει δίδοντασ ζμφαςθ ςε
πρακτικζσ διδαςκαλίασ, που «ενιςχφουν τον μακθτι να αντιλαμβάνεται και να
προλαμβάνει μόνοσ του απόπειρεσ χειραγϊγθςθσ τθσ προςωπικισ του ςυνείδθςθσ.»
(Οεοντςίνθσ, 2013).
2.2. Σροςζγγιςθ τθσ ιςτορικισ πθγισ
O τρόποσ προςζγγιςθσ μιασ ιςτορικισ πθγισ, όπωσ τα ζργα τθσ ιςτορικισ
ηωγραφικισ, ξεκινά με τθν αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του ζργου και τθν ταυτότθτα
του δθμιουργοφ τθσ, τον χρόνο (ςφγχρονθ ι μεταγενζςτερθ) και τον ςκοπό τθσ
δθμιουργίασ τθσ, ϊςτε να ενταχκεί ςε ςυγκεκριμζνο ιςτορικό πλαίςιο. Χτθ ςυνζχεια
εξετάηεται θ αντικειμενικότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ πθγισ μζςα από τθν αναηιτθςθ
κινιτρων και προκζςεων του δθμιουργοφ. Χτο επόμενο ςτάδιο και αφοφ ζχουν
ςυγκεντρωκεί τα δεδομζνα, επιχειρείται θ ανάκλθςθ από τθ μνιμθ των ιςτορικϊν
γεγονότων που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν πθγι. Πε βάςθ τα παραπάνω, ακολουκεί ο
ςχολιαςμόσ τθσ πθγισ είτε μζςω ςυηιτθςθσ ι με τθ βοικεια ςτοχευμζνων διδακτικϊν
δραςτθριοτιτων. Επιλζγονται δραςτθριότθτεσ ςφνκεςθσ ι παράκεςθσ εςτιάηοντασ ςε
ςτοιχεία του ζργου που ζχουν νοθματικι ςυνάφεια με τα ιςτορικά γεγονότα που
απεικονίηουν. Θ ςφνδεςθ τθσ πθγισ με τθν ιςτορικι αφιγθςθ μπορεί να γίνει με
διάφορουσ τρόπουσ: είτε παραγωγικά, ξεκινϊντασ από τα ςτοιχεία τθσ ιςτορικισ
αφιγθςθσ και καταλιγοντασ ςτθν πθγι, είτε επαγωγικά, ξεκινϊντασ από τα ςτοιχεία
τθσ πθγισ και καταλιγοντασ ςτθν ιςτορικι αφιγθςθ.
Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ιςτορικζσ πθγζσ διαδραματίηουν ςπουδαίο ρόλο
ςτθν κατανόθςθ των ιςτορικϊν γεγονότων αλλά και ςτον αντικειμενικό ςχθματιςμό
μιασ άποψθσ πάνω ςε αυτά. Ωςτόςο, όπωσ τονίηει ο Παυροςκοφφθσ (2005), θ χριςθ
των πθγϊν παραμζνει κυρίωσ μζςον και όχι αυτοςκοπόσ, διαδραματίηοντασ ζνα
ςυμπλθρωματικό ρόλο. Λδιαίτερα ςθμαντικόσ είναι ο ζλεγχοσ τθσ γνθςιότθτασ και
ευρφτερα τθσ αξιοπιςτίασ μιασ πθγισ. Χε αυτι τθν διαδικαςία μασ βοθκά ιδιαίτερα θ
ςυγκριτικι μελζτθ και διαςταφρωςθ με άλλεσ αυκεντικζσ πθγζσ, ϊςτε να
βεβαιωκοφμε ότι θ προσ εξζταςθ πθγι εγγράφεται ςτο γενικό και ειδικότερο πλαίςιο
τθσ εποχισ. Από τθν άλλθ πλευρά μζςα ςτισ πθγζσ βρίςκουμε πολλζσ φορζσ
πλθροφορίεσ που διατυπϊνονται χωρίσ τθ ςυνειδθτι πρόκεςι του ςυντάκτθ τουσ.
Πποροφμε να μιλιςουμε για εκοφςιεσ και για ακοφςιεσ μαρτυρίεσ.
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2.3. Θ αξιοποίθςθ των ζργων ιςτορικισ ηωγραφικισ ωσ ιςτορικζσ πθγζσ: κριτιρια,
και περιοριςμοί
Ψα ζργα τζχνθσ κάκε εποχισ αποτελοφν μια ςυνοπτικι αφιγθςθ και ζνα χρονικό
τθσ, ςτο οποίο αποτυπϊνονται οι μαρτυρίεσ γεγονότων ανκρϊπινων πράξεων και
ςυναιςκθμάτων. Σ καλλιτζχνθσ αντλεί υλικό από προςωπικά βιϊματα τθσ εποχισ του,
τα οποία μορφοποιεί και προβάλλει ςφμφωνα με τθ δικι του ευαιςκθςία και οπτικι
ματιά. Θ ανάγνωςθ ενόσ καλλιτεχνικοφ ζργου μπορεί να ξεκινά από τθν παρατιρθςθ,
τθν περιγραφι και τθ ςυςχζτιςι του με τα γεγονότα, να προχωρεί ςε παρατιρθςθ και
ςφγκριςθ εικόνων και να καταλιγει ςτθ βακφτερθ ςχζςθ του με το κλίμα τθσ εποχισ,
τθν ιδεολογία που εκφράηει ι αντιςτρατεφεται κακϊσ και τθν αιςκθτικι τθσ.
Θ Γλυκοφρφδθ-Οεοντςίνθ(2011), ιςχυρίηεται ότι θ Ψζχνθ ωσ μορφι του
πολιτιςμοφ, εγγράφεται ςτθν Υαγκόςμια Λςτορία, άρα θ ςφνδεςθ τθσ Λςτορίασ με τθν
Ψέχνθ είναι επιτρεπτι, αφού εικόνεσ και κείμενα ςυγκροτούν μαρτυρίεσ τθσ ιςτορίασ
και αναδεικνύoυν τθν ιςτορικότθτα τθσ ςυνείδθςθσ και τθ ςπουδαιότθτα τθσ ιςτορίασ
για τον πολιτιςμό. Ωσ γνωςτόν τα ιςτορικά γεγονότα του παρελκόντοσ και του
παρόντοσ έχουν αποτελέςει αιτία έμπνευςθσ ηωγράφων, δραματουργών, ποιθτών, οι
οποίοι ςτθ μακρά διάρκεια τθσ παγκόςμιασ ιςτορίασ έχουν δώςει έργα που
διακρίνονται από τισ παραςτατικέσ, εκφραςτικέσ, ςυμβολικέσ, μορφικέσ αλλά και από
τισ αφθγθματικέσ δυνατότθτέσ τουσ. Χτισ εικαςτικέσ τέχνεσ, και ιδιαίτερα ςτθ
ηωγραφική, τα παραδείγματα έργων με έμπνευςθ από ιςτορικά γεγονότα αφκονούν
(ο.π., 2011).
Τςον αφορά ςτθ κζςθ που καταλαμβάνουν οι εικόνεσ ανάμεςα ςτα άλλα είδθ
ιςτορικϊν πθγϊν, ο Burke (2003), υπεραςπιηόμενοσ τθ ςθμαςία τθσ οπτικισ
απεικόνιςθσ ςτθν ιςτορία, διατυπϊνει τθν άποψθ πωσ οι εικόνεσ δεν κα πρζπει να
κεωροφνται απλϊσ αντανακλάςεισ των ιςτορικϊν ςυμφραηομζνων τουσ, αλλά πολφ
περιςςότερο προεκτάςεισ των κοινωνικϊν πλαιςίων μζςα ςτα οποία παριχκθςαν. Σ
ίδιοσ χαρακτθρίηει τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ με τισ οποίεσ οι ιςτορικοί αναλφουν
τισ εικόνεσ ωσ ανεπαρκείσ να υποςτθρίξουν τον πολυςφνκετο χαρακτιρα τθσ οπτικισ
εικονογραφίασ.
Σι ιςτορικοί τθσ Ψζχνθσ, όπωσ ο Gombrich, ανζδειξαν αφενόσ μεν τθν ανάγκθ για
κατανόθςθ των ςυμβολιςμϊν που εμπεριζχονται ςτισ εικόνεσ (Gombrich, 1994), ενϊ ο
Βρεττόσ(1994), κάνει λόγο για προςεγγίςεισ των εικόνων με βάςθ τθ φαινομενολογία, τθν
ερμθνευτικι και τθ διαλεκτικι, τονίηοντασ ιδιαίτερα τθ διαφορετικι αφετθρία κάκε
προςζγγιςθσ παράλλθλα με τθ δυναμικι αλλθλεπίδραςι τουσ.

Ξατά τον Παυροςκοφφθ (2005), θ κριτικι ανάγνωςθ των πθγϊν είναι ηιτθμα
ευρφτερθσ, διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ. Τπωσ εξθγεί θ Χακκά (2007), το πρϊτο
πρόβλθμα που πρζπει να αντιμετωπιςτεί ςχετικά με τθν κριτικι ανάλυςθ των οπτικϊν
πθγϊν είναι θ μεγάλθ, ςχεδόν ‘μαγικι’ δφναμθ τθσ εικονικισ αναπαράςταςθσ, που
οδθγεί ςτο χαρακτθριςμό τθσ ωσ ρεαλιςτικισ, δθλ. πιςτισ απεικόνιςθσ τθσ
πραγματικότθτασ (τεκμθριωτικισ λειτουργίασ). Πζςα από τθ διάχυςθ τθσ ιςτορικισ
κουλτοφρασ ςτο ςχολικό περιβάλλον διαμορφϊνεται θ ιςτορικι ςυνείδθςθ. Ξατά τθ
Χακκά(2007),θ ανάπτυξθ και καλλιζργεια τθσ ‘γραμματικισ’ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ,
προχποκζτει και τθν καλλιζργεια ενόσ ‘οπτικοφ γραμματιςμοφ’ (visual literacy).
2.4. Ιςτορικι ηωγραφικι και Επανάςταςθ
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Σ πολλαπλόσ ρόλοσ του ζργου Ψζχνθσ ωσ κοινωνικοφ και ιςτορικοφ
ντοκουμζντου αναδεικνφεται ςτθν πλθκϊρα ζργων ιςτορικισ ηωγραφικισ που
αναπτύχκθκε κατά τον 19ο αιϊνα ςτθν Ελλάδα και ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Πετά τθν
Ψουρκοκρατία γεννιζται θ νεότερθ ελλθνικι τζχνθ και αναπτφςςεται παράλλθλα με το
νεοςφςτατο ελλθνικό κράτοσ, επθρεαςμζνθ από Ευρωπαϊκά ρεφματα. Χτα χρόνια τθσ
βαςιλείασ του Τκωνα και τθσ Βαυαροκρατίασ(1832-1862), θ Ακαδθμία του Πονάχου
κα επικρατιςει ςτθν Ελλθνικι τζχνθ, που ςτθ δεδομζνθ χρονικι ςυγκυρία
αςχολικθκε διεξοδικά με τθν απεικόνιςθ γεγονότων και προςϊπων τθσ Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ, με μια διάκεςθ ρομαντικισ εξιδανίκευςθσ. Σι ςθμαντικότεροι
εκπρόςωποι τθσ ιςτορικισ ηωγραφικισ ςτθ μεταοκωμανικι Ελλάδα, είναι ο Κεόδ.
Βρυηάκθσ (1819-1878) και ο Διον. Ψςόκοσ(1820-1862). Θ δεφτερθ περίοδοσ του 19ου
αιϊνα(1862-1900), μετά τθν ζξωςθ του Τκωνα, ςυμπίπτει με τθν ωρίμανςθ τθσ
αςτικισ τάξθσ με κυριότερουσ εκφραςτζσ τον Νικθφόρο Λφτρα, Νικ. Γφηθ, Ξων/νο
Βολανάκθκαι Γεϊργιο Λακωβίδθ.

3. Ξεκοδολογία
Θ ανάγνωςθ τθσ εικόνασ μπορεί να ξεκινά από τθν παρατιρθςθ, τθν περιγραφι
και τθ ςυςχζτιςι τθσ με τα γεγονότα, να προχωρεί ςε παρατιρθςθ και ςφγκριςθ
εικόνων διαφορετικϊν εποχϊν και να καταλιγει ςε εκτίμθςθ τθσ βακφτερθσ ςχζςθσ
τθσ με τθν εποχι τθσ -ανάλογα με το είδοσ τθσ, τθν εμβζλειά τθσ, τθν ιδεολογία που
εκφράηει ι αντιςτρατεφεται, τουσ περιοριςμοφσ ςτουσ οποίουσ υπόκειται, κακϊσ και
τθσ αιςκθτικισ τθσ, ιδιαίτερα αν πρόκειται για καλλιτεχνικό ζργο (Α.Υ.Χ., 2003,ς.228).
Θ μεκοδολογία αξιοποίθςθσ κα πρζπει να εναρμονίηεται κατά το δυνατόν με τθ
ςτοχοκεςία για το ςυγκεκριμζνο διδακτικό αντικείμενο, τα χρονικά πλαίςια του
διδακτικοφ προγραμματιςμοφ και τθν υλικοτεχνικι υποδομι που διατίκεται. Θ
ενδεδειγμζνθ μεκοδολογία που ακολουκείται ςε τζτοιου είδουσ διακεματικζσ και
βιωματικζσ προςεγγίςεισ βαςίηεται αφενόσ ςτθν ατομικι παρατιρθςθ, ςφμφωνα με
τθν ακολουκία «Βλζπω-Χκζπτομαι-Αναρωτιζμαι» του μοντζλουPerkins(1994), ςτθν
αλλθλεπίδραςθ διδάςκοντα και μακθτϊν, κακϊσ και ςτθ ςυμμετοχι-ςυμβολι ςτισ
ομάδεσ εργαςίασ για κριτικι ανάλυςθ των ζργων και καταγραφι ςυναιςκθμάτων,
εννοιϊν και ςυμβολιςμϊν που αποπνζει κάκε ζργο.Kατά τθν ανάλυςθ,
χρθςιμοποιείται ο κατευκυνόμενοσ διάλογοσ με ςταδιακά φκίνουςα κακοδιγθςθ.
Ψζλοσ, κακοριςτικό ρόλο ςτθν αποτελεςματικότερθ ερμθνεία κάκε ζργου,
διαδραματίηει μια ςφντομθ αναδρομι ι μια βιβλιογραφικι αναηιτθςθ που αφορά
ςτο ςυγκεκριμζνο ιςτορικό γεγονόσ, με ςτόχο τθν πλθρζςτερθ επεξεργαςία των
λεπτομερειϊν.
Αναφορικά με το χρονικό πλαίςιο αξιοποίθςθσ οι ςχετικζσ διδακτικζσ
δραςτθριότθτεσ μποροφν να υλοποιθκοφν: Α. ςτθν αρχι τθσ νζασ διδακτικισ ενότθτασ
ωσ ερζκιςμα ι αφόρμθςθ: δίνονται οι εικόνεσ και μζςω αυτϊν καλοφνται οι μακθτζσ
να ςυλλζξουν ιςτορικζσ πλθροφορίεσ και να οδθγθκοφν ςε εξαγωγι ςυμπεραςμάτων
(διερευνθτικό διδακτικό μοντζλο). Β. Ενδιάμεςα, μζςα ςτθ ροι του μακιματοσ, για
εμπζδωςθ τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ (παραγωγικι μζκοδοσ) ι για προβλθματιςμό,
ανάλυςθ, ζρευνα και εντοπιςμό ιςτορικϊν ςτοιχείων (επαγωγικι και ερευνθτικι
μζκοδοσ) ακολουκϊντασ το παραδοςιακό διδακτικό μοντζλο. Γ. Χτο τζλοσ ωσ
εμπζδωςθ τθσ διδακτικισ ενότθτασ, αξιοποιϊντασ και τισ ερωτιςεισ του εγχειριδίου.

4. Σροτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ υλοποίθςθσ τθσ διδακτικισ πρόταςθσ
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Θ πρακτικι υλοποίθςθσ τθσ παρακάτω διδακτικισ πρόταςθσ δφναται να
εφαρμοςκεί ςε μόνιμθ βάςθ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λςτορίασ τθσ Γ’
Γυμναςίου. Σι τρόποι και οι τεχνικζσ αξιοποίθςθσ των πθγϊν ςτο μάκθμα τθσ ιςτορίασ
εξαρτϊνται κυρίωσ από τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί, το περιεχόμενο
τθσ διδαςκαλίασ και από τθν κριτικι ικανότθτα των μακθτϊν. Ενδεικτικά
παρουςιάηεται μια ςειρά από διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να
αξιοποιθκοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ ιςτορίασ.
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 1θ : Ειςαγωγι- φνδεςθ ιςτορικισ ηωγραφικισ με τθν Ιςτορία
Σεριγραφι: Χφνδεςθ των ιςτορικϊν ςτοιχείων των πινάκων με τθν ενότθτα του
ςχολικοφ εγχειριδίου. Θ ςφνδεςθ μπορεί να γίνει είτε επαγωγικά είτε παραγωγικά.
Θ διδαςκαλία ξεκινά με ερωτιςεισ διδακτικισ προςζγγιςθσ που αφοροφν
διάφορα ιςτορικά γεγονότα και πρόςωπα, με ςτόχο τθν αναηιτθςθ προχπάρχουςασ
γνϊςθσ και τθν κινθτοποίθςθ των μακθτϊν. Χτθ ςυνζχεια διανζμεται ατομικό φφλλο
εργαςίασ που περιλαμβάνει χρονολογίεσ και τίτλουσ πινάκων διαφόρων ηωγράφων
που ζχουν αςχολθκεί με τθν ιςτορικι ηωγραφικι όπωσ Delacroix, Herbertvon Hess,
Κεόδ. Βρυηάκθ, Ρικ. Οφτρα, Διον. Ψςόκου, Ξων. Βολανάκθ, κ.α. Ηθτείται από τουσ
μακθτζσ να ταιριάξουν τουσ τίτλουσ με τα ζργα τζχνθσ που παρουςιάηονται ςτισ
διαφάνειεσ κακϊσ και να αναφερκοφν ςυνοπτικά ςτο ςθμαντικό ιςτορικό γεγονόσ με
το οποίο ςυνδζεται το ζργο τζχνθσ. Εναλλακτικά(Δραςτθριότθτα 1Β) μπορεί να
ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να δϊςουν ζναν κατάλλθλο τίτλο ςτα ζργα τζχνθσ που να
ταιριάηει με το ιςτορικό γεγονόσ που απεικονίηεται και να αναφερκοφν ςυνοπτικά ςτο
ιςτορικό γεγονόσ ι το κζμα με το οποίο ςυνδζεται το ζργο τζχνθσ. Χτθ ςυνζχεια,
καλοφνται να κατατάξουν τουσ πίνακεσ ςε χρονολογικι ςειρά ςε ςχζςθ με τα ιςτορικά
γεγονότα με ςτόχο τθν επανάλθψθ-εμπζδωςθ των ιςτορικϊν γεγονότων.
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 2θ: Χωριςμόσ ομάδων με τυχαίο και βιωματικό τρόπο.
Σεριγραφι: Χτουσ τοίχουσ τθσ αίκουςασ ζχουν προαναρτθκεί προςωπογραφίεσ
6 θρϊων του 1821 που ςυνδζονται με γεγονότα τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ και
απεικονίηονται ςε ζργα τζχνθσ που προβάλλονται ςτισ δραςτθριότθτεσ που
ακολουκοφν, π.χ Οόρδου Βφρωνα, Πάρκου Ππότςαρθ, κλπ. Ξάκε μακθτισ λαμβάνει
και μελετά μια καρτζλα με κάποια βιογραφικά ςτοιχεία ενόσ ιρωα και κατόπιν
περιφζρεται ςτθν αίκουςα αναηθτϊντασ τθν προςωπογραφία του δικοφ του ιρωα.
Κα ςχθματιςτοφν με αυτόν τον τρόπο ζξι ομάδεσ των τεςςάρων. Ξάκε ομάδα κα
πρζπει να αναφερκεί ςυνοπτικά ςτο ζργο του ιρωα του οποίου το όνομα κα φζρει θ
ομάδα ςτο εξισ.
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3θ : τάδια παρατιρθςθσ – Μζκοδοσ Perkins
Σεριγραφι: Υροβάλλεται ςτθν οκόνθ πίνακασ « Θ υποδοχι του Λόρδου Βφρωνα
ςτο Μεςολόγγι». Ηθτείται θ ςφνκεςθ του περιεχομζνου ενόσ πίνακα. Δίδεται ικανόσ
χρόνοσ ςτουσ μακθτζσ να παρατθριςουν προςεκτικά τον πίνακα. Ακολουκοφν
ερωτιςεισ από τον διδάςκοντα, ακολουκϊντασ τα ςτάδια αναλυτικισ και ολιςτικισ
παρατιρθςθσ, όπωσ προτείνονται από τθ μζκοδο παρατιρθςθσ ζργων τζχνθσ του
D.Perkins (1994).Θ ςε βάκοσ ανάλυςθ του ζργου δίνει τθν ευκαιρία ςτον εκπαιδευτικό να
αξιοποιιςει διδακτικά και το παραμικρό ςτοιχείο του εικονογραφικοφ
υλικοφ(Γρόςδοσ,2010). Σι μακθτζσ ςχολιάηουν με βάςθ τα ιςτορικά γεγονότα και τθ
δικι τουσ κριτικι ικανότθτα.
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ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 4θ: φγκριςθ ζργων τζχνθσ που αφοροφν παράλλθλα ιςτορικά
γεγονότα
Σεριγραφι: Ηθτείται θ ςφγκριςθ δφο θ περιςςότερων ζργων και ο εντοπιςμόσ
των ομοιοτιτων και των διαφορϊν. Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων μζςα από το
ςυςχετιςμό των διαφορετικϊν πθγϊν. Σι μακθτζσ εργάηονται ςτθν ομάδα, Ξαλοφνται
να περιγράψουν τα ιςτορικά γεγονότα να ςυγκρίνουν και να εντοπίςουν τισ
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ αξιοποιϊντασ τισ γνϊςεισ τουσ και τθν κριτικι τουσ
ικανότθτα.
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 5θ: Ανάπτυξθ και ελεφκερθ διατφπωςθ προςωπικισ γνϊμθσ
Σεριγραφι: Σι μακθτζσ εργάηονται ςτθν ομάδα, παρατθροφν και ςχολιάηουν τα
ζργα ςε ςυνδυαςμό με τισ ιςτορικζσ τουσ γνϊςεισ. Χτόχοσ είναι να καλλιεργθκεί θ
ενςυναίςκθςθ των μακθτϊν, αφοφ καλοφνται να αποδϊςουν τα ςυναιςκιματα των
προςϊπων που απεικονίηονται ςτουσ πίνακεσ.
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 6θ : Μελζτθ ζργων τζχνθσ- Αναηιτθςθ κινιτρων και προκζςεων
του δθμιουργοφ- φνδεςθ με ιςτορικά γεγονότα- Καλλιζργεια ενςυναίςκθςθσ
Σεριγραφι: Σι μακθτζσ εργάηονται ςτθν ομάδα και παρατθροφν δυο ζργα
τζχνθσ που τουσ ζχουν δοκεί. Ξαλοφνται να περιγράψουν εν ςυντομία τα ιςτορικά
γεγονότα που ζφεραν τον Τκωνα ςτον κρόνο τθσ Ελλάδασ, κακϊσ και εκείνα που τον
οδιγθςαν ςτθν ζξωςθ, να ςυγκρίνουν και να προςπακιςουν να αποδϊςουν τα
ςυναιςκιματα του κακενόσ.
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 7θ: Παρατιρθςθ – Μελζτθ ιςτορικϊν γελοιογραφιϊν
Σεριγραφι: Χτον διαδραςτικό πίνακα παρουςιάηεται ςειρά γελοιογραφιϊν με
κζμα τθν πολιτικι αντιπαράκεςθ ανάμεςα ςτον Χ. Ψρικοφπθ και τον Κ. Δθλιγιάννθ. Σι
μακθτζσ καλοφνται να παρατθριςουν τισ γελοιογραφίεσ, να αναγνωρίςουν τα
πρόςωπα και να ςυνδζςουν τθν κάκε γελοιογραφία με τα ιςτορικά γεγονότα τθσ
περιόδου αποτυπϊνοντασ παράλλθλα το κλίμα τθσ εποχισ.
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 8θ : υμβολιςμοί ςε ζργο τζχνθσ
Σεριγραφι: Σι μακθτζσ καλοφνται να παρατθριςουν προςεκτικά μια
Οικογραφία του 1898, με ςτόχουσ: α. να ανακαλφψουν τα γνωςτά ιςτορικά πρόςωπα
που απεικονίηονται. β. να αναηθτιςουν τουσ ςυμβολιςμοφσ που αναδεικνφονται μζςα
από το ζργο. γ. να δϊςουν ζναν κατάλλθλο τίτλο.

6.Υυνολικι κεϊρθςθ-Υυμπεράςματα
Θ ςυςτθματικότερθ μελζτθ και αξιοποίθςθ επιλεγμζνων ζργων ιςτορικισ
ηωγραφικισ ωσ πθγισ πλθροφοριϊν αλλά και ωσ αφορμισ για εμβάκυνςθ ςτο
ιςτορικό γεγονόσ, προςφζρει ςτον εκπαιδευτικό και ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να
γνωρίςουν και να μελετιςουν, μζςω τθσ εικόνασ, διαφορετικζσ πτυχζσ του ιςτορικοφ
γεγονότοσ, ζτςι ϊςτε να οδθγθκοφν ςτθν κριτικι κεϊρθςθ και τθν βακφτερθ
αντίλθψθ καταςτάςεων, πράξεων και ςυναιςκθμάτων. Θ χριςθ των απεικονιςτικϊν
ιςτορικϊν πθγϊν ςτθ ςχολικι τάξθ, με τθν εκμετάλλευςθ τθσ αναπαραςτατικισ
λειτουργίασ των ζργων τζχνθσ και τθν υλοποίθςθ ςτοχευμζνων δραςτθριοτιτων
μελζτθσ, επιτρζπει τθν άμεςθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε διαδικαςίεσ διερεφνθςθσ
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και οικοδόμθςθσ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ. Σ μακθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να
επεξεργαςκεί διαφορετικζσ πθγζσ, να εμπλακεί με τθν πολυπλοκότθτα του ιςτορικοφ
παρελκόντοσ και να διαμορφϊςει τθν προςωπικι του ιςτορικι αφιγθςθ,
καλλιεργϊντασ παράλλθλα και τθν αιςκθτικι του αντίλθψθ. Τπωσ εφςτοχα ςθμειϊνει
θ Γλυκοφρφδθ-Οεοντςίνθ(2011), θ τέχνθ απεικονίηει πολιτικά, κοινωνικά και
πνευματικά κέματα, που αποτελούν εκδθλώςεισ μιασ εποχήσ, γιϋ αυτό μπορεί να
κεωρθκεί, μαηί με τθν ιςτορία τθσ τέχνθσ, ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ παγκόςμιασ
ιςτορίασ του πολιτιςμοφ.
Θ εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδακτικισ πρακτικισ κατά τθ διάρκεια τθσ
διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ κατζδειξε τθν αποτελεςματικότθτα τθσ,
κακϊσ υπιρξε κακολικι και ενκουςιϊδθσ κινθτοποίθςθ και ςυμμετοχι των μακθτϊν,
ενεργόσ ςυνειςφορά ςτισ ομαδικζσ εργαςίεσ και παρότρυνςθ για πραγματοποίθςθ
ςυναφϊν δραςτθριοτιτων ςε επόμενεσ διδακτικζσ ενότθτεσ.
Χτο ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ που ακολοφκθςε, οι μακθτζσ
προζβαλλαν τα πολλαπλά οφζλθ που αποκόμιςαν από τθν εφαρμογι των νζων
διδακτικϊν δραςτθριοτιτων. Ξατά τθν άποψι τουσ, παρουςιάηει ιδιαίτερο
ενδιαφζρον, θ μελζτθ χαρακτθριςτικϊν λεπτομερειϊν και ςυμβολιςμϊν που οδθγοφν
ςτθ ςυςχζτιςθ του ζργου τζχνθσ με το ιςτορικό γεγονόσ που απεικονίηει. Ξακοριςτικό
επίςθσ ρόλο, διαδραματίηει θ ανάκλθςθ των ιςτορικϊν γνϊςεων που απαιτοφνται για
τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ του ζργου και πϊσ ςταδιακά επιτυγχάνεται θ αφομοίωςθ
και εμπζδωςθ του ιςτορικοφ γεγονότοσ μζςα από διαδικαςίεσ αλλθλεπίδραςθσ και
ςυνεργαςίασ.
7. Ανατροφοδότθςθ εργαςτθρίου
Θ υλοποίθςθ του εργαςτθρίου ςτο πλαίςιο του 2ου Χυνεδρίου ΥΔΕ Ξριτθσ
(Aπρίλιο 2018), κατζδειξε τθ κετικι ανταπόκριςθ των εκπαιδευτικϊν που
ςυμμετείχαν ωσ προσ τθ νζα διδακτικι πρόταςθ. Χαρακτθρίςτθκε ωσ καινοτόμοσ,
ςυναφισ και εφαρμόςιμθ ςε ποικίλα διδακτικά περιβάλλοντα.
Ψζκθκαν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςθμαντικά ηθτιματα προσ διερεφνθςθ. Ζγινε
προςπάκεια, ςτα περιοριςμζνα χρονικά πλαίςια, τα ηθτιματα αυτά να απαντθκοφν
µζςα από τον διάλογο, µε τθν παρϊκθςθ, τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτισ διδακτικζσ
δραςτθριότθτεσ και µε τθν παροχι πλθροφοριϊν και παραπομπϊν. Δόκθκε ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ θ ευκαιρία να αναλογιςτοφν το περιβάλλον διδαςκαλίασ που ανικουν
καινα ςυγκρίνουν τουσ δικοφσ τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ με τθν προςζγγιςθ και τισ
δραςτθριότθτεσ που προτάκθκαν (Reflective thinking).
Αναδείχκθκε, επίςθσ, θ ανάγκθ να γίνει ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ ςυνερευνθτισ
των μακθτϊν, προκειμζνου να επιτφχει τθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των
απεικονιςτικϊν πθγϊν. Kρίκθκε αναγκαίο να εμπλουτιςτεί το υπάρχον υλικό του
εγχειριδίου τθσ Λςτορίασ τθσ Γ’ Γυμναςίου με ανάλογο επιπλζον υλικό, ϊςτε να
διευκολυνκεί θ διεξαγωγι των δραςτθριοτιτων. Για τον λόγο αυτό, ο εκπαιδευτικόσ
που διδάςκει Λςτορία πρζπει να είναι ενιμεροσ ωσ προσ τθσ πθγζσ αναηιτθςθσ
ςχετικοφ υλικοφ, κάποιεσ από τισ οποίεσ δόκθκαν κατά τθ διάρκεια του εργαςτθρίου.
Θ αποτίμθςθ κρίκθκε ωσ κετικι, κακϊσ θ πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν διαπίςτωςε
ότι ζνα μεγάλο μζροσ από τουσ ςτόχουσ και τισ διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ
εναρμονίηονται και άρα μποροφν να ενςωματωκοφν ςτθν δικι τουσ κακθμερινι
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διδακτικι πρακτικι, με ςτόχο τθν επίτευξθ ουςιαςτικότερων μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων, ςτο πλαίςιο του διαρκϊσ εξελιςςόμενου «πολιτιςμοφ τθσ εικόνασ».
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Υυνομιλϊντασ μπροςτά ςε ςφνορα και ςταυροδρόμια για το
προςφυγικό
Δρ. Σροφλθ οφία
Διδάςκουςα ςτο Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ
Μουςειοπαιδαγωγόσ Εκπαιδευτικοφ Σομζα-Εικαςτικϊν Εργαςτθρίων
Μουςείου φγχρονθσ Σζχνθσ Κριτθσ
Δρ. Χρθςτίδθσ Κωνςταντίνοσ
ΕΕΠ Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ
Πανεπιςτθμίου Κριτθσ
Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ Εκπαιδευτικοφ Σομζα-Εικαςτικϊν Εργαςτθρίων
Μουςείου φγχρονθσ Σζχνθσ Κριτθσ

Περίλθψθ
Θ ςυνεργαςία ςχολείου και μουςείου είναι απαραίτθτθ και μόνο οφζλθ μπορεί να
προςφζρει ςτθ διαδικαςία τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ και ςτθν καλλιζργεια των
δεξιοτιτων εκπαιδευόμενων, αλλά και εκπαιδευτικϊν. Ρϊσ, όμωσ, το μουςείο και
ιδιαίτερα ζνα Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν καλλιζργεια τθσ
κριτικισ ςκζψθσ και ςτθν ενςυναίςκθςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν και των
εκπαιδευτικϊν για κοινωνικά κζματα, όπωσ το προςφυγικό ηιτθμα; Κάποιεσ
απαντιςεισ ς’ αυτό το ερϊτθμα ςκοπεφουμε να βροφμε ςτο βιωματικό εργαςτιριο με
κζμα: Συνομιλϊντασ μπροςτά ςε ςφνορα και ςταυροδρόμια για το προςφυγικό.
Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να ζρκουν ςε επαφι με τα οφζλθ τθσ
ζνταξθσ των τεχνϊν ςτθ διδαςκαλία τουσ. Με αφορμι ζνα κζμα που μασ αφορά
όλουσ, το προςφυγικό, κα ζρκουμε ςε επαφι με τισ τεχνικζσ του ζντεχνου
ςυλλογιςμοφ και του κεατρικοφ παιχνιδιοφ. Ειδικότερα κα δοφμε ζργα τζχνθσ, κυρίωσ
ςφγχρονεσ φωτογραφίεσ από τθν ζκκεςθ Medphoto Σφνορα και Σταυροδρόμια που
πραγματοποιικθκε το καλοκαίρι του 2016, ςτο Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κριτθσ και
κα γευτοφμε με βιωματικό τρόπο πϊσ μποροφμε να τισ αξιοποιιςουμε ςτθν τάξθσ μασ
με ςτόχο τον εμπλουτιςμό του διδακτικοφ ρεπερτορίου μασ, αλλά και τθν
ενςυναίςκθςι μασ για το προςφυγικό ηιτθμα. Απϊτεροσ ςκοπόσ του εργαςτθρίου
είναι να αναδειχκοφν τα κοινά ςθμεία, αλλά προοπτικζσ των ςχζςεων εκπαίδευςθσ
και πολιτιςμοφ.
Νζξεισ κλειδιά: Εργαςτιριο, μουςείο, ςχολείο, προςφυγικό, ζντεχνοσ ςυλλογιςμόσ,
ενςυναίςκθςθ.

1. Ειςαγωγι
Ψο Πουςείο Χφγχρονθσ Ψζχνθσ Ξριτθσ βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ παλιάσ πόλθσ
του Φεκφμνου. Λδρφκθκε το 1995 και ανικει ςτο Διμο Φεκφμνου77. Θ εκκεςιακι
πολιτικι του περιςτρζφεται γφρω από κζματα που αφοροφν τον ςφγχρονο άνκρωπο.
77

Υλθροφορίεσ για το Πουςείο και τισ δράςεισ του μπορείτε να βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του
www.cca.gr και ςτο βιβλίο: Πουςείο Χφγχρονθσ Ψζχνθσ Ξριτθσ 25 χρόνια λειτουργίασ (2017).
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Υαράλλθλα, διακζτει ενεργό Εκπαιδευτικό Ψομζα με Εικαςτικά Εργαςτιρια, που
προςφζρουν μακιματα εικαςτικϊν τεχνϊν, ιςτορίασ τθσ τζχνθσ και αρχιτεκτονικισ ςε
ενιλικεσ και παιδιά, αλλά και μουςειοπαιδαγωγικά προγράμματα, διαλζξεισ και
ξεναγιςεισ.
Πε αφορμι τθν ζκκεςθ Medphoto Σφνορα και Σταυροδρόμια που
πραγματοποιικθκε το καλοκαίρι του 2016, ςτο Πουςείο Χφγχρονθσ Ψζχνθσ Ξριτθσ ςε
ςυνεργαςία με τον μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό Kolektiv 878, και παράλλθλα
εμπνεόμενοι από το λογοτεχνικό βιβλίο του Γρθγόρθ Χαλιακόπουλου, Το ταξίδι του
Φερεχντοφν (2013),ςχεδιάςαμε το μουςειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα: Συνομιλϊντασ
μπροςτά ςε ςφνορα και ςταυροδρόμια.
Ψο πρόγραμμα ζχει διάρκεια δφο ϊρεσ και απευκφνεται ςε μακθτζσ και
μακιτριεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςε ενιλικεσ και ςε
οικογενειακζσ ομάδεσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα είναι να
μθν υπάρχουν ςτισ ομάδεσ μασ πρόςφυγεσ, κακϊσ αυτό το πρόγραμμα ςτοχεφει,
κυρίωσ, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του γενικοφ πλθκυςμοφ για το προςφυγικό ηιτθμα.
Ψο πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε με βάςθ τισ προδιαγραφζσ τθσ ςφγχρονθσ
μουςειοπαιδαγωγικισ (Ρικονάνου, 2015). Αφοφ επιλζχκθκαν μία ςειρά από ζργα τθσ
ζκκεςθσ, αλλά και άλλα ζργα ςχετικά με το κζμα και ςχεδιάςτθκε το ςενάριο τθσ
αφιγθςθσ του προγράμματοσ, κάκε ζργο ςυνδζκθκε με μία δραςτθριότθτα,
εμπνευςμζνθ είτε από τισ τεχνικζσ του Ζντεχνου Χυλλογιςμοφ79, είτε από το κεατρικό
παιχνίδι ι από το εκπαιδευτικό υλικό τθσ Ϊπατθσ Αρμοςτείασ Θνωμζνων Εκνϊν για
τουσ πρόςφυγεσ (2014).Ψο πρόγραμμα διακζτει τζςςερα μζρθ: α)χαλάρωςθσ,
γνωριμίασ με τθν ομάδα και γνωριμίασ με τον χϊρο (15λ.) β) γνωριμίασ με το κζμα
(15λ.)γ) εμβάκυνςθσ ςτο κζμα (60λ.), δ) κλείςιμο προγράμματοσ με αποφόρτιςθ και
άτυπθ αξιολόγθςθ (30λ.). Υροτείνονται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και άλλα τρία μζρθ,
δφο πριν τθν επίςκεψθ ςτο μουςείο για τθ δικι τουσ προετοιμαςία και για τθν
προετοιμαςία των εκπαιδευόμενων και ζνα μετά τθν επίςκεψθ ςτθν τάξθ για
αποκρυςτάλλωςθ των εμπειριϊν του προγράμματοσ (Ψροφλθ, 2008). Ακόμθ
επιςθμαίνουμε πωσ ανάλογα με τθν θλικία και τισ διακζςεισ των μελϊν τθσ ομάδασ
μπορεί το πρόγραμμα να διαρκζςει και από 1 ϊρα και μιςι μζχρι 2 ϊρεσ. Χτθν πρϊτθ
περίπτωςθ περιορίηουμε τον αρικμό των ζργων που κα προςεγγίςουμε ςτο τρίτο
μζροσ τθσ εμβάκυνςθσ. Άλλωςτε τα μουςειοπαιδαγωγικά προγράμματα χρειάηεται να
είναι ευζλικτα με βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ που κα προςαρμόηονται κάκε φορά
ςτισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ομάδασ.
Θ αφιγθςθ ξεκινάει μ’ ζνα κουβάρι και τουσ ςτίχουσ του Φερεχντοφν Φαριάντ:
Ρατρίδα μου είναι ζνασ ουρανόσ χωρίσ διαβατιριο, χωρίσ πφλθ, μπαίνω από τον αζρα
(Φαριάντ, 1995). Χτθν πορεία του προγράμματοσ ςυναντάμε ζργα από τθν ζκκεςθ
Medphoto Χφνορα και Χταυροδρόμια, αλλά και άλλα ζργα τζχνθσ που εμπνζονται από
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Για λεπτομζρειεσ ςχετικζσ με τθν ζκκεςθ βλ. http://medphoto.gr/el/home-grκαι τον οδθγό τθσ
ζκκεςθσΦυςάκθσ (2017).
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Σ Ζντεχνοσ Χυλλογιςμόσ αναπτφχκθκε από το Υανεπιςτιμιο του Harvard τθ δεκαετία του 2000ςτο
πλαίςιο του προγράμματοσ Harvard Project Zero από τουσ David Perkins, Ron Richard,
MarkChurch and Terri Turner και ςε ςυνεργαςία τθν Traverse City και δθμόςια ςχολεία τθσ
περιοχισ Michigan. Υρόκειται για ζνα μοντζλο προςζγγιςθσ και ζνταξθσ τθσ Ψζχνθσ ςτθ διδαςκαλία με
τθν τακτικι χριςθ ζργων εικαςτικισ τζχνθσ και μουςικισ, ενταγμζνθ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν και με
ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ςκζψθσ και τθσ μάκθςθσ των εκπαιδευόμενων.
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το προςφυγικό κακϊσ και καταλιγουμε με τθν ιςτορία του πρόςφυγα ποιθτι
Φερεχντοφν Φαριάντ. Ππλζκουμε τισ εμπειρίεσ μασ με αυτά τα νζα ερεκίςματα με
ςκοπό να διερευνιςουμε ζννοιεσ, όπωσ το ταξίδι, τα ςφνορα, τα ςταυροδρόμια, ο
πρόςφυγασ, ο μετανάςτθσ.
Αν και θ ζκκεςθ ολοκλθρϊκθκε το Χεπτζμβριο του 2016, το πρόγραμμα
προτείνεται ακόμθ και ςιμερα. Ζτςι μελετοφμε με τθ βοικεια τθσ ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ τισ φωτογραφίεσ ντοκουμζντα τθσ ζκκεςθσ και μοιραηόμαςτε τισ ςκζψεισ
μασ για το προςφυγικό ηιτθμα. Υαράλλθλα ανάλογα με τθν ζκκεςθ που φιλοξενοφμε
κάκε φορά εντοπίηουμε ζργα που ταιριάηουν με τθ κεματολογία του προγράμματοσ
και προςαρμόηουμε τισ δραςτθριότθτεσ μασ. Αυτό το υλικό αξιοποιοφμε και ςτο
μουςειοπαιδαγωγικό εργαςτιριο για το Χυνζδριο: Εκπαίδευςθ και Ρολιτιςμόσ:
ςχζςεισ και προοπτικζσ.

2. Χαλάρωςθ Γνωριμία με τθν ομάδα και με τον χϊρο
Ψο πρϊτο μζροσ του προγράμματοσ αφιερϊνεται ςτθ χαλάρωςθ τθσ ομάδασ,
ςτθ γνωριμία με τθν ομάδα και ςτθ γνωριμία τθσ ομάδασ με τον χϊρο. Ακόμθ ςτο
τζλοσ ςυμφωνοφμε πωσ ό,τι πει ο κακζνασ και θ κάκε μία είναι αποδεκτό γιατί είναι θ
γνϊμθ του/τθσ και ςυμφωνοφμε αν κζλουμε ι όχι να μάκουμε και τθν άποψθ του
καλλιτζχνθ ι τθσ καλλιτζχνιδοσ. Επιςθμαίνουμε πωσ ουςιαςτικι είναι θ διαδικαςία
τθσ ςκζψθσ, του ςυλλογιςμοφ και του διαλόγου με αφορμι τα ζργα και λιγότερο να
μάκουμε ακριβϊσ τι ικελε να μασ πει ο καλλιτζχνθσ ι θ καλλιτζχνιδα. Χυνικωσ,
επιλζγεται να γίνεται αναφορά και ςτον λόγο του/τθσ καλλιτζχνθ ι τθσ καλλιτζχνιδοσ.
2.1. Ρ τζλειοσ κφκλοσ, θ αλλαγι κζςθσ και το κουβάρι
Ξαλοφμε τουσ ςυμμετζχοντεσ και τισ ςυμμετζχουςεσ να ςχθματίςουμε όρκιοι
τον τζλειο κφκλο, ζτςι ϊςτε ο ζνασ να βλζπει τον άλλο. Χτθ ςυνζχεια τουσ ηθτάμε να
αλλάξουν κζςθ ανάλογα με εξωτερικά και ζπειτα ανάλογα με εςωτερικά
χαρακτθριςτικά πολφ γριγορα. Ζπειτα, αξιοποιϊντασ ζνα κουβάρι μαλλί, ηθτάμε από
τουσ ςυμμετζχοντεσ και τισ ςυμμετζχουςεσ να λζει ο κακζνασ και θ κάκε μία το όνομά
του/τθσ και τι κρατάει πάντα πάνω του/τθσ και ςτθ ςυνζχεια, αφοφ πρϊτα τυλίξει
λίγο μαλλί γφρω από το χζρι να το πετάξει ςε κάποιο άλλο μζλοσ τθσ ομάδασ το οποίο
ακολουκεί τθν ίδια διαδικαςία. Αφοφ ολοκλθρϊςουν όλοι και όλεσ ςτον κφκλο τθ
δραςτθριότθτα, αρχίηουμε τθ δεφτερθ δραςτθριότθτα. Χυηθτάμε για το τι μασ κυμίηει
το νιμα που κρατάμε και τι μασ κάνει (μασ ςυνδζει, μασ χωρίηει, ςφνορα, δρόμουσ,
εμπόδια, ιςτοφσ…). Εκείνοσ/-θ που κρατάει τθν άκρθ του κουβαριοφ το τυλίγει,
περνϊντασ από τα εμπόδια, που ςχθματίηουν τα νιματα, λζνε το όνομα του
ςυμμετζχοντα ι τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον οποίο ι ςτθν οποία καταλιγει το νιμα,
μοιράηονται με τθν ομάδα τισ προςδοκίεσ τουσ για το πρόγραμμα, παραδίδουν το
κουβάρι ςτον επόμενο/θ και αυτι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται μζχρι να τυλιχκεί το
κουβάρι. Πιλάμε για αυτιν τθν εμπειρία και ςυηθτάμε πωσ για κάποιουσ ιταν πιο
εφκολο και για άλλουσ πιο δφςκολο να περάςουν τα νιματα-εμπόδια.

3. Γνωριμία με το κζμα: καταιγιςμόσ ιδεϊν
Χτθ ςυνζχεια, ςτο δεφτερο μζροσ του προγράμματοσ, κζτουμε ςφμφωνα με τθν
τεχνικι του καταιγιςμοφ ιδεϊν τα ερωτιματα: τι είναι για εμάσ τα ςφνορα και τι είναι
τα ςταυροδρόμια και καταγράφουμε τισ απαντιςεισ. Χτθ ςυνζχεια δίνουμε τρία

403

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

ερωτιματα για ςκζψθ και ςυηιτθςθ με ςκοπό να διερευνιςουμε και τθν ζννοια
ταξίδι. Σι ερωτιςεισ είναι: Ροιοσ και τι ταξιδεφει; Για ποιουσ λόγουσ ταξιδεφουμε; Και
πϊσ ταξιδεφουμε. Χταδιακά ξεκινάμε από τισ προςωπικζσ μασ εμπειρίεσ και τα
προςωπικά μασ βιϊματα για να μπορζςουμε να ςυηθτιςουμε για τα βιϊματα των
άλλων και να μποφμε ζςτω και για λίγο ςτθ κζςθ τουσ. Χτθ ςυνζχεια μοιράηουμε μία
κόλλα Α4 και φτιάχνουμε με τθ μζκοδο origamiμία βάρκα, πάνω ςτθν οποία
γράφουμε το όνομά μασ και τθν αφινουμε δίπλα μασ. Ψο πρϊτο μζροσ του
προγράμματοσ ολοκλθρϊνεται με το ερϊτθμα Ροιεσ λζξεισ μασ ζρχονται ςτο μυαλό
όταν ακοφμε τθ λζξθ προςφυγικό; Ροιεσ εικόνεσ; Ξαταγράφουμε τισ απαντιςεισ.

4. Εμβάκυνςθ ςτο κζμα
Ψο τρίτο μζροσ του προγράμματοσ αρχίηει με τουσ ςτίχουσ του Φερεχντοφν
Φαριάντ από τθν ποιθτικι ςυλλογι: Ουρανόσ χωρίσ διαβατιριο και με τθν
παρατιρθςθ ενόσ παγκόςμιου χάρτθ, όπου ςθμειϊνονται οι προςφυγικζσ ροζσ. Σι
λζξεισ, άλλωςτε, διαβατιριο και χάρτθσ είναι από τισ πιο ςυχνζσ λζξεισ ςτθν τελευταία
ερϊτθςθ του πρϊτου μζρουσ του προγράμματοσ που δίνουν ςυνικωσ τα μζλθ των
ομάδων που ζχουν ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα. Χτθ ςυνζχεια αρχίηουμε τθν
εμβάκυνςθ του κζματοσ μζςα από τθν παρατιρθςθ μίασ ςειράσ ζργων τζχνθσ και τθ
βοικεια κάκε φορά κάποιασ δραςτθριότθτασ.
4.1 Φι βλζπεισ; Φι ςκζφτεςαι γι’ αυτό που βλζπεισ και γιατί; Φι αναρωτιζςαι;
Ψο πρϊτο ζργο που ςυναντοφμε είναι του Jerome Sessini από το project Frozen
Life το 201380.Απεικονίηει ζνα βομβαρδιςμζνο δθμοτικό ςχολείο ςτo Χαλζπι τθσ Χυρία.
Επιλζγεται αυτό το ζργο που ορίηει αυτό που είναι για εμάσ αυτονόθτο, το ςχολείο,
για κάποια άλλα παιδιά δεν είναι. Ψο δείχνουμε και αξιοποιοφμε μία από τισ τεχνικζσ
του ζντεχνου ςυλλογιςμοφ που αποτελείται από τισ 3 ερωτιςεισ: Ψι βλζπεισ; Ψι
ςκζφτεςαι γι’ αυτό που βλζπεισ και γιατί και τι αναρωτιζςαι; Εξθγοφμε πωσ ςτο τι
βλζπεισ περιγράφουμε μόνο αυτά που βλζπουμε χωρίσ να δίνουμε ερμθνείεσ. Χτθ
δεφτερθ ερϊτθςθ απαντάμε με ερμθνείεσ που ςτθρίηονται, όμωσ ςε επιχειριματα και
ςτθν τρίτθ ερϊτθςθ διατυπϊνουμε πικανζσ απορίεσ που δεν ζχουμε επιλφςει. Πετά
από διάλογο καταλιγουμε πωσ είναι ζνα βομβαρδιςμζνο ςχολείο και όχι ζνα ςχολείο
που ζχει υποςτεί ηθμιζσ από ςειςμό, κάπου ςε μία αραβόφωνθ χϊρα. Ψζλοσ
παρουςιάηουμε τον λόγο του καλλιτζχνθ ςχετικά μ’ αυτι τθ φωτογραφία, ο οποίοσ
φωτογραφίηει τον παγωμζνο χρόνο ςτθ Χυρία, πιςτεφοντασ πωσ κάποια ςτιγμι τα
πράγματα κα αλλάξουν και θ ηωι κα επανζλκει ςτουσ φυςιολογικοφσ τθσ ρυκμοφσ,
προςκζτοντασ πωσ οι απλοί κακθμερινοί άνκρωποι είναι πάντα αυτοί που χάνουν,
είτε είναι ςτο Λράκ, είτε ςτο Πεξικό είτε ςτθ Γαλλία (Cloarec, 2015).
4.2 Φαντάςου ότι είςαι μζςα ςτο ζργο
Ψο δεφτερο ζργο είναι μία φωτογραφία από το projectτου Emilien Urbano Dawn
War, που απεικονίηει νεαρά άτομα με κρυμμζνα τα πρόςωπα και παρατεταμζνα τα
όπλα, ςαν να είναι ςτθμζνα για μια μάχθ, ςε μία γειτονιά μιασ εγκαταλειμμζνθσ
πόλθσ, όπου όμωσ ςτο πίςω μζροσ τθσ φωτογραφία λειτουργεί ζνα μαγαηί (Φυςάκθσ,
2017: 147).Αυτό το ζργο, το οποίο πιρε το δεφτερο βραβείο ςτον διαγωνιςμό του
Medphotoτο 2016, προςεγγίηεται με τθν ακόλουκθ δραςτθριότθτα: Φαντάςου ότι
80

Για το ζργο βλ.https://www.magnumphotos.com/newsroom/conflict/jerome-sessini-syria. Tarik Al
Bab primary school closed and damaged by fighting, Aleppo, Syria, February, 9, 2013.
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είςαι μζςα ςτο ζργο; Ψι κάνεισ; Ψι βλζπεισ; Ψι ακοφσ; Ψι αγγίηεισ; Ψι γεφςθ ζχεισ ςτο
ςτόμα; Ψι μυρίηει; Υοια ςυναιςκιματα ζχεισ; Πετά από τθ ςυηιτθςθ που ακολουκεί,
αναφζρουμε πωσ το DawnWar είναι ζνα παιχνίδι βίασ ςτον υπολογιςτι. Σ ίδιοσ ο
καλλιτζχνθσ περιγράφει το ζργο, γράφοντασ πωσ τα παιδιά αυτά περιμζνουν τον
εχκρό. Κάνουν πρόβα πϊσ κα πολεμιςουν. Φοράνε μαντίλια ςτα πρόςωπα, γιλζκα
πάνω από τα κανονικά του ροφχα. Οι δρόμοι είναι άδειοι, ςθμαδεμζνοι από τισ
προθγοφμενεσ ςυγκροφςεισ. Αυτά τα νεαρά παιδιά κρατάνε αλθκινά όπλα, βυκίηονται
ςτισ φανταςιακζσ εικόνεσ τθλεοπτικϊν πολζμων, παλιϊν ςυγκροφςεων για τισ οποίεσ
ακοφν και ςθμαδεφουν προσ μια κενι προοπτικι. Αυριανοί μάρτυρεσ ςε μία πόλθ
όπου ζχει εγκαταςτακεί ο πόλεμοσ. Μια πόλθ που οι ηωντανοί τθν ζχουν
εγκαταλείψει. Ωςτόςο, πίςω από τθν διάλυςθ και με τθν αναμονι τθσ καταςτροφισ
ακόμθ πουλάνε δροςερά ποτά (Φυςάκθσ, 2017). Σ πόλεμοσ και θ ανάγκθ για
επιβίωςθ, αλλά και για τθν αναηιτθςθ τθσ ελπίδασ και τθσ ειρινθσ για τουσ
ανκρϊπουσ και ιδιαίτερα για τουσ νζουσ ανκρϊπουσ είναι ζνασ από τουσ λόγουσ που
εκείνοι αποφαςίηουν να εγκαταλείψουν τθν πατρίδα τουσ.
4.3 Ξετανάςτθσ ι πρόςφυγασ
Χ’ αυτό το ςθμείο αξιοποιοφμε το ψθφιακό παιχνίδι Ψαξίδι Φυγισ 81 για να
διερευνιςουμε τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ ζννοιεσ πρόςφυγασ και μετανάςτθσ. Χτθ
ςυνζχεια βλζπουμε το βίντεοκλιπ τθσ SonitaAlizadeh από το Αφγανιςτάν, που
ςχολιάηει τθ ςυνικεια να πωλοφνται τα κορίτςια ωσ νφφεσ ςε πολφ μικρι θλικία 82 και
ςυηθτάμε τισ διάφορεσ αιτίεσ για τισ οποίεσ κάποιοσ άνκρωποσ γίνεται πρόςφυγασ ι
μετανάςτθσ και τθν πιο ουςιαςτικι διαφορά ανάμεςά τουσ. Ζνασ πρόςφυγασ δεν
μπορεί να ξαναγυρίςει ςτθν πατρίδα του, εκτόσ αν κάποια ςτιγμι αλλάξουν τα
πράγματα που τον οδιγθςαν ςε ξαφνικι φυγι. Σε αντίκεςθ με τον μετανάςτθ που
μπορεί να επιςκεφτεί τθν πατρίδα, αρκεί να το κελιςει.
4.4 Αρχι Ξζςθ Φζλοσ και ζνα παιχνίδι ρόλων
Ψο επόμενο ζργο είναι του Fransesco Zizola. Απεικονίηει το ναυάγιο τθσ
Lampedusa (Φυςάκθσ, 2017: 104-105). Ψο πλοιάριο είχε χωρθτικότθτα 35 ατόμων. Ψον
Σκτϊβριο του 2013 ταξίδευε με περίπου 500 άτομα. Ραυάγθςε λίγο ζξω από τθ
Χικελία και ζχαςαν τθ ηωι τουσ 373 άνκρωποι. Σ φωτογράφοσ καταδφκθκε ςτο
ναυάγιο. Για να προςεγγίςουμε το ζργο, αξιοποιοφμε τθν τεχνικι του ζντεχνου
ςυλλογιςμοφ: Αρχι-Πζςθ-Ψζλοσ. Ξαλοφμε τουσ ςυμμετζχοντεσ και τισ
ςυμμετζχουςεσ, να φτιάξουν μια ιςτορία με αρχι αυτό το ζργο, ςτθ ςυνζχεια μία
άλλθ ιςτορία, όπου το ζργο αυτό κα είναι θ μζςθ τθσ και μία άλλθ ιςτορία, όπου το
ζργο αυτό κα είναι το τζλοσ τθσ. Πποροφμε να χωρίςουμε τουσ ςυμμετζχοντεσ και τισ
ςυμμετζχουςεσ ςε ομάδεσ. Υαρουςιάηονται όλεσ οι ιςτορίεσ. Χτθ ςυνζχεια παίρνουμε
ζνα πανί και το τυλίγουν ανάλογα με τον αρικμό των μελϊν τθσ ομάδασ, ζτςι ϊςτε να
είναι αρκετά μικρό για να μθ χωράνε όλοι και όλεσ ςτθ δραςτθριότθτα που κα τουσ
ηθτιςουμε να ακολουκιςουν. Χτρϊνουμε το πανί ςτο πάτωμα και καλοφμε τουσ
ςυμμετζχοντεσ και τισ ςυμμετζχουςεσ να ζρκουν γφρω απ’ αυτό. Ψουσ λζμε πωσ το
πανί είναι βάρκα και με το τρία κα πρζπει να μπουν μζςα για να ςωκοφν. Κα πρζπει
να βρουν τρόπο να χωρζςουν, αλλιϊσ κα χακοφν. Υρόκειται για ζνα πολφ ςφντομο
81

Για το θλεκτρονικό παιχνίδι βλ. Ψαξίδι Φυγισ. Ψο παιχνίδι που ςου δίνει τθν ευκαιρία να βιϊςεισ τι
ςθμαίνει πρόςφυγασ. http://www.taxidifygis.org.cy/.
82
Για το βιντεοκλίπ με μετάφραςθ ςτα αγγλικά βλ. https://www.youtube.com/watch?v=n65w1DU8cGU.
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παιχνίδι ρόλων, που ζςτω και για κάποια δευτερόλεπτα κα βάλει τα μζλθ τθσ ομάδασ
ςτθ κζςθ των προςφφγων που αναηθτοφν μία κζςθ ςτισ παλιζσ μικρζσ βάρκεσ τθσ
Πεςογείου. Χτο τζλοσ παρακζτουμε τον λόγο του καλλιτζχνθ που αναφζρει: Ικελα να
δείξω ς’ όλουσ ότι τα άνετα αςτικά ςπίτια μασ κα μποροφςαν ςε ζνα βράδυ ςαν ςε
εφιάλτθ να μετατραποφν ς’ αυτιν τθν καμπίνα με τθν κόκκινθ κουρτίνα, που
φωτογράφθςα ς’ αυτό το βυκιςμζνο πλοίο. Αυτι τθ καμπίνα είναι ο τάφοσ τθσ
ςυλλογικισ μασ ςυνείδθςθσ, ζνα ενκφμιο για τθν αδιαφορία μασ! (Laurent&Katz,
2015).
4.5 Νζξεισ Χ 10
Για τθ ςυνζχεια δείχνουμε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ μία φωτογραφία του ζργου
Πετανάςτεσ, που δθμιουργικθκε από 30 μακθτζσ του Ουκείου Αποςτόλου Οουκά ςτο
Ξολόςςι τθσ Οεμεςοφ ςτθν Ξφπρο, με τθν κακοδιγθςθ τθσ κακθγιτριασ τζχνθσ Υόπθσ
Ρικολάου83. Υρόκειται για ζνα γλυπτό ςφμπλεγμα που αποτελείται από μία παλιά
ξφλινθ βάρκα και ανκρϊπινεσ φιγοφρεσ φτιαγμζνεσ από πολυομεκάνθ και γυψόγαηεσ.
Ψο ζργο πιρε τθν πρϊτθ κζςθ ςτον διεκνι διαγωνιςμό «2016 Saatchi
Gallery/Deutsche Bank ArtPrize»84.Υροςεγγίηουμε το ζργο με τθν τεχνικι του ζντεχνου
ςυλλογιςμοφ λζξεισΧ10. Υαρατθροφμε τθν εικόνα του ζργου για 30 δεφτερα.
Γράφουμε 10 λζξεισ ι φράςεισ που μασ ζρχονται ςτο μυαλό ςε ςχζςθ με αυτό που
βλζπουμε. Ποιραηόμαςτε τισ λζξεισ που ςκεφτικαμε και επιλζγουμε μία λζξθ από τισ
λίςτεσ που ζχουμε κάνει και ςκεφτόμαςτε άλλεσ 10 λζξεισ ςε ςχζςθ με το ζργο και τθν
επιλεγμζνθ λζξθ. Σι μακθτζσ-καλλιτζχνεσ του ζργου είπαν για τθ δουλειά τουσ:
ελπίηουμε αυτό το ζργο να αφυπνίςει τουσ υπεφκυνουσ και να μπει ζνα τζλοσ ςτθν
τραγωδία αυτι που ςυμβαίνει κακθμερινά ςτθ Μεςόγειο με εκατοντάδεσ πρόςφυγεσ
να χάνουν τθ ηωι τουσ, διεκδικϊντασ ζνα καλφτερο αφριο για αυτοφσ και τα παιδιά
τουσ!(Λωάννου, 2016).
4.6 5 Σ και ζνα Γ
Ψο επόμενο ζργο είναι θ φωτογραφία τθσ Louloud’ Akiαπό το projectΞάνε μία
ευχι, που απεικονίηει μία ακτι ελλθνικοφ νθςιοφ, όπου ζχουν ξεβραςτεί ςωςίβια
(Φυςάκθσ, 2017: 87). Για τθν προςζγγιςι του κα αξιοποιιςουμε τθ τεχνικι των 5 Υ
και ζνα Γιατί. Υρόκειται για μία τεχνικι διατφπωςθσ ερωτθμάτων που
χρθςιμοποιείται για να διαπιςτωκεί θ ςχζςθ αιτίασ και αποτελζςματοσ, με ςτόχο τθ
διερεφνθςθ και τθν κατανόθςθ ενόσ προβλιματοσ. Ψα ερωτιματα είναι: Ροιο είναι το
πρόβλθμα; Ροφ ςυμβαίνει; Ρότε ςυνζβθ; Γιατί ςυμβαίνει; Ροιοσ εμπλζκεται ςτο
πρόβλθμα; Ρϊσ μπορεί να ξεπεραςτεί; Χτόχοσ εδϊ είναι να κακοριςτοφν τα βαςικά
αίτια και να εντοπιςτοφν οι διαφορετικζσ όψεισ του προςφυγικοφ ηθτιματοσ και να
προκλθκεί το ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων για το πρόβλθμα. Θ καλλιτζχνιδα
αναφζρει πωσ δουλεφοντασ ς’ αυτό το πρότηεκτ κατάλαβα πόςο πολφ περιορίηονται οι
φιλοδοξίεσ των νζων από τθν κοινωνία μζςα ςτθν οποία ηοφμε και τισ περιςτάςεισ
μζςα ςτισ οποίεσ μεγαλϊνουμε. Λδιαίτερα οι νζοι ςτθ Μζςθ Ανατολι ςτεροφνται του
δικαιϊματοσ να είναι νζοι. Εγκαταλείπουν τον κάνατο και τθν καταςτροφι ςτισ
πατρίδεσ τουσ και γυρεφουν καταφφγιο ςτθν Ευρϊπθ. Ακολοφκθςα αυτοφσ τουσ
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νζουσ, τισ νζεσ… κατζγραψα αυτι τθ μαηικι πραγματοποίθςθ ενόσ μεγάλου ονείρου
πολλϊν εξ αυτϊν να ζρκουν ςτθν Ευρϊπθ και να ζχουν εκεί μία νζα ηωι…85
4.7 Φα 6 καπζλα τθσ ςκζψθσ
Υαρατθροφμε τθ φωτογραφία του Alessandro Penso, με τον τίτλο
Γλυκοφιλοφςα, που τραβιχτθκε ςτθ Οζςβο τον Δεκζμβριο του 2015 (Φυςάκθσ, 2017:
90-91). Απεικονίηει μία γυναίκα που κρατάει αγκαλιά ζνα παιδί και είναι καλυμμζνοι
και οι δφο με μία απ’ αυτζσ τισ αςθμί ιςοκερμικζσ κουβζρτεσ. Χρθςιμοποιοφμε για τθν
προςζγγιςθ αυτοφ του ζργου τα 6 καπζλα τθσ ςκζψθσ του Edward De Bono (Intool,
χ.χ.: 27-30). Ζχουμε προετοιμάςει 6 καπζλα, άςπρου, κίτρινου, κόκκινου, μαφρου,
πράςινου και μπλε χρϊματοσ. Ανάλογα το καπζλο που φοράμε διαφζρει ο τρόποσ
ςκζψθσ μασ. Πε το άςπρο καπζλο, είμαςτε αντικειμενικοί και περιγράφουμε ακριβϊσ
τι βλζπουμε, δίνοντασ κάποιεσ ερμθνείεσ με αντικειμενικό τρόπο. Πε το κόκκινο
καπζλο μιλάμε για τα ςυναιςκιματα, εκείνα των απεικονιηόμενων προςϊπων και τα
δικά μασ για τα απεικονιηόμενα πρόςωπα. Ψο μαφρο καπζλο είναι τθσ απαιςιόδοξθσ
ςκζψθσ και το κίτρινο είναι τθσ αιςιόδοξθσ. Αντίςτοιχα περιγράφουμε τα αρνθτικά και
τα κετικά ςτοιχεία του ζργου. Πε το πράςινο καπζλο γινόμαςτε δθμιουργικοί και
προτείνουμε πρωτότυπεσ λφςεισ για το πρόβλθμα που αντιμετωπίηουν τα
απεικονιηόμενα πρόςωπα. Ψζλοσ, με το μπλε καπζλο κάνουμε μία ανακεφαλαίωςθ
των όςων ζχουμε πει και καταλιγουμε ςε προτάςεισ και ςυμπεράςματα. Σ
καλλιτζχνθσ αναφζρει πωσ Θ φωτογραφία είναι λίγο ςαν το όπλο. Από μόνθ τθσ δεν
είναι καλι ι κακι. Πλα εξαρτϊνται από το πϊσ κα τθ χρθςιμοποιιςεισ… Ζχει τουσ
περιοριςμοφσ τθσ, δεν είναι απόλυτθ. Πταν, όμωσ είναι ειλικρινισ… μπορεί να
ευαιςκθτοποιιςει και να κινθτοποιιςει… (Piotto, 2015).
4.8 Σαγωμζνθ εικόνα και ςυηιτθςθ ςκζψεων
Χρθςιμοποιοφμε το ζργο του Χωκράτθ Ππαλταγιάννθ που απεικονίηει
πρόςφυγεσ ςτθν μπουκαπόρτα πλοίου ςτον Υειραιά (Φυςάκθσ, 2017: 11). Ξαλοφμε
τουσ ςυμμετζχοντεσ και τισ ςυμμετζχουςεσ να αξιοποιιςουν τθν τεχνικι τθσ
παγωμζνθσ εικόνασ. Ρα προςπακιςουν να μιμθκοφν τουσ πρόςφυγεσ, τθ ςτάςθ τουσ
ςϊματόσ τουσ και τισ εκφράςεισ του προςϊπου τουσ. Πζνουν ακίνθτοι και όταν του
ηθτθκεί μιλοφν ςαν να είναι ζνασ από τουσ πρόςφυγεσ, απαντϊντασ ςε ερωτιματα,
όπωσ πωσ νιϊκεισ; Τι ακοφσ; Τι μυρίηεισ; Τι γεφςθ ζχεισ ςτο ςτόμα; Τι αγγίηεισ; Τι
βλζπεισ μπροςτά ςου; Τι ςκζψεισ κάνεισ; Σ Χωκράτθσ Ππαλταγιάννθσ ςχολιάηει το
ζργο του, γράφοντασ Ράνω από ζνα εκατομμφριο πρόςφυγεσ και μετανάςτεσ ζφταςαν
ςτθν Ευρϊπθ το 2015… μζχρι και τισ 21 Δεκεμβρίου 2015, θ πλειονότθτα (816,752)
ζφταςαν μζςω καλάςςθσ ςτθν Ελλάδα. Ωςτόςο, 3.695 άνκρωποι πνίγθκαν ςτθν
Μεςόγειο κάλαςςα κατά τθν προςπάκειά τουσ αυτι. Για όςουσ κατάφεραν να
φτάςουν ςτισ ακτζσ, θ αναηιτθςθ για ζνα καλφτερο αφριο δε ςταματά εδϊ. Κα πρζπει
να ταξιδζψουν ςτθν Ακινα με πλοίο και να ςυνεχίςουν με λεωφορείο προσ το χωριό
Ειδομζνθ, ςτθν Βόρειο Ελλάδα, ζτςι ϊςτε να καταφζρουν να περάςουν τα ςφνορα
Ελλάδοσ-ΡΓΔΜ… Με τθ «μεταναςτευτικι οδό» πλζον να γίνεται ολοζνα και
δυςκολότερο να ακολουκθκεί, λόγο των κλειςτϊν πλζον ςυνόρων, το ερϊτθμα
παραμζνει… Κα βρουν άραγε το μζλλον που αναηθτοφν86;
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4.9 Δϊςε ζναν τίτλο
Δείχνουμε το ζργο Harragas - David Monteleone (Φυςάκθσ 2017: 102-103).
Χωρίσ να ποφμε κάτι, ηθτάμε από τουσ ςυμμετζχοντεσ και τισ ςυμμετζχουςεσ να
δϊςουν ζναν τίτλο ςτο ζργο. Ακοφγονται διάφορεσ απαντιςεισ, ςχετικζσ ι όχι με το
προςφυγικό. Τλεσ είναι αποδεκτζσ. Χτο τζλοσ παρακζτουμε τον λόγο του καλλιτζχνθ
για το ζργο: Harragas – ςτα αραβικά «αυτοί που καίνε». Οι παράνομοι μετανάςτεσ
από το Μαρόκο, τθν Αλγερία, τθν Τυνιςια, τθ Λιβφθ που προςπακοφν να φτάςουν
ςτθν Ευρϊπθ με πλοίο είναι γνωςτοί ωσ harragas, επειδι καίνε τα ζγγραφά του πριν
από τθν αναχϊρθςθ από τθν Αφρικι ι πριν ςυλλθφκοφν. Θ καταςτροφι τθσ
ταυτότθτάσ τουσ είναι ο μόνοσ τρόποσ να ξεφφγουν από τισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ.
Ραρατθρϊντασ και καταγράφοντασ τα προςωπικά αντικείμενα αυτϊν που
προςπάκθςαν να φτάςουν ςτθν «άλλθ πλευρά» καφμαςα τθν επικυμία των
μεταναςτϊν να εγκαταλείψουν το ταραγμζνο παρελκόν πίςω και να οικοδομιςουν
μια νζα ηωι87(Monteleone, 2016).

5. Μλείςιμο προγράμματοσ
Αφοφ ζχουμε αςχολθκεί με τθν εμβάκυνςθ του κζματοσ με τθ βοικεια των
επιλεγμζνων ζργων και των δραςτθριοτιτων που περιγράψαμε παραπάνω,
ςυνεχίηουμε ςτο τζταρτο μζροσ που αποτελεί το κλείςιμο του προγράμματοσ.
5.1 Σαιχνίδι ενςυναίςκθςθσ-Εςφ τι κα ζπαιρνεσ μαηί ςου;
Ηθτάμε από τουσ ςυμμετζχοντεσ και τισ ςυμμετζχουςεσ να κλείςουν τα μάτια
τουσ και τουσ διαβάηουμε ζνα κείμενο από το εκπαιδευτικό υλικό τθσ Ϊπατθσ
Αρμοςτείασ για τουσ πρόςφυγεσ με τίτλο Δραςτθριότθτεσ βιωματικισ μάκθςθσ ςτα
ανκρϊπινα δικαιϊματα και τουσ πρόςφυγεσ (2014: 66). «Είναι Κυριακι και ζχετε βγει
για μια ςυνθκιςμζνθ οικογενειακι ζξοδο ςτθν πλατεία τθσ πόλθσ ςασ. Ο καιρόσ είναι
υπζροχοσ και ζχετε ευχάριςτθ διάκεςθ, κακϊσ περπατάτε και μυρίηετε τα πρϊτα
λουλοφδια τθσ άνοιξθσ και τισ μυρωδιζσ φρεςκοκομμζνου καφζ και ηεςτοφ ψωμιοφ
από τα τριγφρω μαγαηιά.
Ξαφνικά, ζνα αεροπλάνο πραγματοποιεί χαμθλι πτιςθ πάνω από τισ ςτζγεσ των
ςπιτιϊν. Ο τρομακτικόσ κόρυβοσ ςασ ξαφνιάηει και ςασ τρομάηει. Λίγα λεπτά
αργότερα εμφανίηεται από μακριά ζνα ολόκλθρο ςμινοσ αεροπλάνων και επιτίκεται
ςτθν πόλθ. Βόμβεσ εκριγνυνται, εκτοξεφοντασ παντοφ κραφςματα. Ρυκνόσ καπνόσ
πνίγει το δρόμο όπου τυχαίνει να βρίςκεται θ οικογζνειά ςασ. Άνκρωποι ουρλιάηουν
και τρζχουν προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Θ οικογζνειά ςασ χωρίηεται. Είναι αδφνατον
να δείτε μζςα από τον πυκνό καπνό που κάνει το λαιμό ςασ να τςοφηει και να πονά.
Αρχίηετε να φωνάηετε κι εςείσ, ελπίηοντασ ότι κα βρείτε τθν οικογζνειά ςασ και ότι
ζτςι κα μπορζςετε να ξεφφγετε όλοι μαηί. Με μεγάλθ δυςκολία καταφζρνετε να
εντοπίςετε μζςα ςτον πανικό τα υπόλοιπα μζλθ τθσ οικογζνειάσ ςασ… Συηθτάτε
μεταξφ ςασ γριγορα και αποφαςίηετε ότι θ κατάςταςθ είναι πολφ επικίνδυνθ για να
παραμείνετε ςτθν πόλθ. Ζχετε ελάχιςτο χρόνο μζχρι τον επόμενο βομβαρδιςμό για να
πάρετε μαηί ςασ ό,τι προλάβετε από το ςπίτι ςασ και να τραπείτε ςε φυγι
αναηθτϊντασ αςφάλεια ςε άλλθ περιοχι».
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Ηθτάμε από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ανοίξουν τα μάτια τουσ, να πάρουν τθ
βάρκα που είχαν φτιάξει ςτθν αρχι και να γράψουν ι να ηωγραφίςουν τι κα ζπαιρναν
μαηί τουσ. Ψουσ δίνουμε μόνο 3 λεπτά γι’ αυτι τθ δραςτθριότθτα. Χτο τζλοσ τθσ,
παρουςιάηουμε ο κακζνασ το ζργο του.
5.2 Αφιγθςθ-το ταξίδι τθσ ηωισ μου
Διαβάηουμε κάποια αποςπάςματα από το βιβλίο του Γρθγόρθ Χαλιακόπουλου
με τίτλο: Ψο ταξίδι του Φερεχντοφν. Λδιαίτερα ςτεκόμαςτε ςτισ πρϊτεσ γραμμζσ πριν
τον βομβαρδιςμό τθσ πόλθσ του και ςτθ ςυνζχεια ςτθν αρχι του ταξιδιοφ τθσ φυγισ
που ακοφει τισ φωνζσ τθσ μθτζρασ του και του πατζρα του που χάκθκαν, αλλά τον
κακοδθγοφν.
5.3 Νευκι ςελίδα γίνεται χαρταετόσ και άτυπθ αξιολόγθςθ
Εμπνεόμενοι από τισ τελευταίεσ γραμμζσ τισ ιςτορίασ του Φερεχντοφν,
ολοκλθρϊνουμε τθν αφιγθςθ του βιβλίου, διαςκευάηοντασ λίγο το κείμενο με τον
παρακάτω τρόπο: Αφινω τϊρα ςε ςασ το βιβλιαράκι μου, το «Ταξίδι τθσ ηωισ». Κζλω,
όμωσ, να ςασ παρακαλζςω τθν τελευταία ςελίδα του να τθ γράψετε εςείσ. Σθμειϊςτε
πάνω τθσ ό,τι κζλετε, αν και πολφ κα ικελα να γράψετε τι νιϊκετε για μζνα, για
όλουσ εμάσ τουσ πρόςφυγεσ, αφοφ ακοφςατε και ςυηθτιςατε για τισ ιςτορίεσ και τα
ταξίδια μασ. Φςτερα αφιςτε το βιβλιαράκι μου ς’ ζνα από τα ράφια τθσ βιβλιοκικθσ
ςασ. Μθν το μετακινιςετε ποτζ από εκεί. Είναι το φυλακτό μου, που κα ςασ βοθκιςει
ςτο δικό ςασ ταξίδι του πνεφματοσ και τθσ ηωισ… Ποιράηουμε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
και ςτισ ςυμμετζχουςεσ χαρτί και χρϊματα και τουσ καλοφμε να κάνουν αυτό που
τουσ ηθτάει ο Φερεχντοφν. Τταν τελειϊςουν τουσ προτείνουμε να κρεμάςουν ςαν
χαρταετοφσ τα ζργα τουσ ς’ ζνα μζροσ που ζχουμε ορίςει. Αυτι θ δραςτθριότθτα
αποτελεί για εμάσ μία άτυπθσ μορφισ αξιολόγθςθσ. Από τα κείμενα και τθσ
ηωγραφιζσ των μελϊν τθσ ομάδασ προκφπτουν πλθροφορίεσ για το πϊσ βίωςαν οι
ςυμμετζχοντεσ και οι ςυμμετζχουςεσ το πρόγραμμα.
5.4 Αποφόρτιςθ – τα μπαλόνια που ξεφουςκϊνουν
Ερχόμαςτε ςτον κφκλο. Τλοι ζχουμε τα κεφάλια κάτω. Δίνουμε το ςφνκθμα
«Υάνω τα κεφάλια». Χθκϊνουμε τα κεφάλια για να ςυναντιςουμε τθ ματιά κάποιου
άλλου. Αν αυτό ςυμβεί, κάνουμε και οι δφο τον ιχο ενόσ μπαλονιοφ που ξεφουςκϊνει
και κακόμαςτε κάτω. Εξθγοφμε πωσ δεν κάνουμε γι’ αυτό προςπάκεια. Θ διαδικαςία
επαναλαμβάνεται μζχρι να μείνει ζνασ θ δφο όρκιοι ςτον κφκλο.

6. Αξιολόγθςθ
Θ αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, μετά τθν ολοκλιρωςι του, δεν γίνεται με
επίςθμο τρόπο, μζςα από τθ χοριγθςθ για παράδειγμα ερωτθματολογίου για
ςυμπλιρωςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ ι τουσ ςυμμετζχοντεσ. Γίνεται με ποιοτικό
τρόπο. Από τισ εκφράςεισ του προςϊπου των ςυμμετεχόντων, αλλά και από τθν
ανάλυςθ του λόγου και των ιχνογραφθμάτων ςτθν προτελευταία δραςτθριότθτα του
τρίτου μζρουσ διαφαίνεται θ ςυμβολι του Πουςείου ςτθν καλλιζργεια τισ
ενςυναίςκθςθσ για το προςφυγικό. Από τον λόγο των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν
που ζχουν παρακολουκιςει κατά καιροφσ το πρόγραμμα προκφπτει πωσ το
πρόγραμμα επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ τουσ. Επιπλζον, γίνεται εμφανζσ με βιωματικό
τρόπο πϊσ τα ζργα τζχνθσ μποροφν να προςεγγιςτοφν μζςα από εφκολεσ και
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δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και ενόσ
κλίματοσ δθμοκρατικοφ διαλόγου, όπου όλεσ οι απόψεισ είναι αποδεκτζσ.
Ειδικότερα, για τθν αξιολόγθςθ των μουςειοπαιδαγωγικϊν προγραμμάτων,
αλλά και των βιωματικϊν εργαςτθρίων του Πουςείου, αν και δεν είναι ςυςτθματικι
και επίςθμθ, ζςτω ς’ ζνα πρϊτο ανεπίςθμο επίπεδο, λαμβάνουμε υπόψθ τισ πζντε
βαςικζσ κατθγορίεσ των Γενικϊν Πακθςιακϊν Αποτελεςμάτων που ανζπτυξε το
Ξζντρο Ερευνϊν για τα Πουςεία και τισ Αίκουςεσ Ψζχνθσ του Υανεπιςτιμιο του
Leicester, με επικεφαλισ τθν κακθγιτρια EileanHooper-Greenhill (Dodd, Jones 2009).
Σι πζντε κατθγορίεσ είναι1. Δράςθ και ςυμπεριφορά. 2 Δεξιότθτεσ. 3. Γνϊςθ και
κατανόθςθ. 4. Ψυχαγωγία-Ζμπνευςθ και υλοποίθςθ πρωτότυπων ιδεϊν. 5. Χτάςεισ
και αξίεσ.
Υαράλλθλα, αξιοποιοφμε και το αξιολογικό εργαλείο των «Γενικϊν Ξοινωνικϊν
Αποτελεςμάτων», που αναπτφχκθκε, επίςθσ, από το παραπάνω Ξζντρο και διερευνά
τον αντίκτυπο των αποτελεςμάτων των δραςτθριοτιτων των ιδρυμάτων ςτθν
ευρφτερθ κοινωνία και ςε τοπικό επίπεδο. Αυτό το εργαλείο ζχει τρεισ κατθγορίεσ. 1.
Δυνατότερεσ και Αςφαλζςτερεσ Ξοινότθτεσ. 2. Ωγεία και ευδαιμονία. 3 Ενδυνάμωςθ
τθσ Δθμόςιασ Ηωισ (Φιλιππουπολίτθ, 2015). Ξαι θ αξιολόγθςθ των Γενικϊν
Ξοινωνικϊν Αποτελεςμάτων είναι εξίςου ςθμαντικι με τα μακθςιακά αποτελζςματα
ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ Πουςείου-Χχολείου, με ςτόχο τθν κοινωνικι ςυνοχι,
τθν ανάπτυξθ δθμοκρατικοφ διαλόγου, τθ δθμιουργία δικτφων ςυνεργαςίασ, αλλά και
τθν καλλιζργεια πολιτειακισ ςυνείδθςθσ, ψυχικισ ανεκτικότθτεσ και αποδοχισ τθσ
διαφορετικότθτασ, που είναι απϊτεροι ςτόχοι τόςο των μουςείων όςο και των
ςχολείων.

6. Υυμπεράςματα
Ψο δίωρο εργαςτιριο μασ ζχει ςτόχο μζςα από το παράδειγμα του
μουςειοπαιδαγωγικοφ προγράμματοσ Συνομιλϊντασ μπροςτά ςε ςφνορα και
ςταυροδρόμια να βοθκιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ με βιωματικό τρόπο να γνωρίςουν
κάποιεσ από τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφμε κατά τον ςχεδιαςμό ενόσ
μουςειοπαιδαγωγικοφ προγράμματοσ και τα εργαλεία αξιολόγθςθσ που μποροφμε να
αξιοποιοφμε, λαμβάνοντάσ τα υπόψθ ιδθ από τον ςχεδιαςμό. Ξαι ςτθ ςυνζχεια
επιδιϊκουμε να τουσ παρακινιςουμε να αξιοποιιςουν κάποιεσ απ’ αυτζσ τισ τεχνικζσ
και αυτά τα εργαλεία και ςτθ διδαςκαλία τουσ, ειςάγοντασ τισ τζχνεσ ςτθν τάξθ ι
ακόμθ καλφτερα ςχεδιάηοντασ δικά τουσ μουςειοπαιδαγωγικά προγράμματα με
αφορμι κάποια επίςκεψι τουσ ςε μουςείο. Χθμαςία ζχει θ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ,
το ταξίδι…
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Εκπαιδευτικι Θγεςία και Υχολικι Μουλτοφρα
ςτο ςφγχρονο ςχολείο
Φιλιππάκθ Αμαλία, c. PhD, Π.Σ.Δ.Ε. Κριτθσ
Βαςιλάκθ Αςπαςία, εκπαιδευτικόσ, MED, απόφοιτοσ Κοινωνιολογίασ

Περίλθψθ
Τα τελευταία χρόνια οι εκφάνςεισ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτο πεδίο τθσ διοίκθςθσ ποικίλουν ςθμαντικά. Ωςτόςο, κοινό ςθμείο των προςεγγίςεων είναι θ
παραδοχι ότι τα ςχολεία ωσ οργανιςμοί, ζχουν προκακοριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ, οι
οποίεσ οφείλουν να εγγυθκοφν για τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, απομακρφνοντασ
ςυγκροφςεισ από το εςωτερικό τουσ περιβάλλον (Vandenberghe, 1995).
Ωσ ςτόχοσ προκρίνεται ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ, ϊςτε να
επιτευχκεί θ «αποτελεςματικότθτα» του ςχολείου, τόςο ςε επίπεδο μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων, όςο και ολοκλιρωςθσ των μελϊν που απαρτίηουν τον ςχολικό
μθχανιςμό (μακθτζσ/τριεσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ, κ.ά.). Στο πλαίςιο όλων αυτϊν των
μοντζλων και κεωριςεων γίνεται φανερό ότι ο ρόλοσ που καλείται να διαδραματίςει
κάκε διευκυντισ/ ρια ςχολείου ποικίλει.
Σκοπόσ του παρόντοσ εργαςτθρίου είναι οι ςυμμετζχοντεσ/ χεσ να προβλθματιςτοφν,
να αναςτοχαςτοφν ςχετικά με το ρόλο που καλείται να διαδραματίςει θ «ςχολικι
θγεςίασ» ςτθ διαμόρφωςθ μια κουλτοφρασ εκδθμοκρατιςμοφ ςτο ςφγχρονο ςχολείο.
Οι βιωματικζσ δράςεισ είναι ςχεδιαςμζνεσ με ςτόχο τον εμπλουτιςμό εμπειριϊν/
προβλθματιςμϊν. Θ κεωρθτικι, ωςτόςο, πλαιςίωςθ του εργαςτθρίου επιχειρεί να
αναδείξει τθ ςτενι ςχζςθ του ακαδθμαϊκοφ ενδιαφζροντοσ με τθ βιωμζνθ εμπειρία
των εκπαιδευτικϊν.
Νζξεισ κλειδιά: εκπαιδευτικι θγεςία, ςχολικι κουλτοφρα, εκπαιδευτικι πολιτικι

1. Ειςαγωγι- Θεωρθτικό Σλαίςιο
Σ όροσ «κουλτοφρα» (culture) αποτελεί μία από τισ πιο περίπλοκεσ λζξεισ τθσ
αγγλικισ γλϊςςασ, κακϊσ κατά τον R. Williams –ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ
μελετθτζσ τθσ- χρθςιμοποιείται για πολλζσ ςθμαντικζσ ζννοιεσ ςε αρκετά και
ξεχωριςτά μεταξφ τουσ επιςτθμονικά πεδία και ςυςτιματα ςκζψθσ. Ιδθ, από τθ
δεκαετία του 1950, καταγράφεται ζνασ εκπλθκτικά μεγάλοσ αρικμόσ οριςμϊν τόςο
από ακαδθμαϊκζσ όςο και από ζξω- ακαδθμαϊκζσ πθγζσ (Smith, 2006: 25).
Ανατρζχοντασ ςτθν ιςτορικότθτα του όρου κα ςτακοφμε ςτο γεγονόσ ότι από
τον 16ο και μζχρι τον 19ο αιϊνα ωσ κουλτοφρα εννοείται γενικά θ βελτίωςθ τθσ
ςκζψθσ και των τρόπων ςυμπεριφοράσ του ατόμου μζςω τθσ εκπαίδευςθσ. Ψθν ίδια
περίοδο ο όροσ αρχίηει να χρθςιμοποιείται και για τθ ςυνολικι βελτίωςθ τθσ
κοινωνίασ, με ςυνζπεια να χρθςιμοποιείται ωσ αξιακό ςυνϊνυμο του «πολιτιςμοφ»
(civilization). Θ γερμανικι ζννοια kultur εντάςςεται χαρακτθριςτικά ςτο ίδιο αυτό
πλαίςιο, κακϊσ εξιςϊνει τθν κουλτοφρα με τον πολιτιςμό και τθν θκικι πρόοδο τόςο
ςε ατομικό όςο και ςε ςυλλογικό επίπεδο (Smith, 2006).
Σ Williams (1976) ομαδοποιεί τθν ζννοια τθσ κουλτοφρεσ ςε τρεισ χριςεισ: 1)
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ςτθ διανοθτικι, πνευματικι και αιςκθτικι εξζλιξθ ενόσ ατόμου, ομάδασ ι κοινωνίασ,
2) ςτθν αποτφπωςθ ενόσ φάςματοσ καλλιτεχνικϊν και διανοθτικϊν δραςτθριοτιτων
3) ςτον προςδιοριςμό ενόσ ολόκλθρου τρόπου ηωισ και διαφόρων δραςτθριοτιτων,
απόψεων και εκίμων μιασ ομάδασ, ενόσ λαοφ ι μίασ κοινωνίασ. Θ Ψρίτθ αυτι
ζκφανςθ τθσ κουλτοφρασ, αντικείμενο μζχρι και ςιμερα κυρίωσ τθσ ανκρωπολογίασ,
ουςιαςτικά αντανακλά μια ουδζτερα αξιολογικά ερμθνεία, θ οποία μεταφζρει τθν
άποψθ ότι θ κουλτοφρα βρίςκεται παντοφ και δεν περιορίηεται ςτισ καλζσ τζχνεσ και
ςτον δυτικό λεγόμενο «πολιτιςμό» (Smith, 2006).
Χτο πλαίςιο αυτό θ ανκρϊπινθ δράςθ δφναται να διαμορφϊςει κουλτοφρεσ ςε
όλα τα περιβάλλοντα και ςυςτιματα κοινωνικϊν ςυναναςτροφϊν. Ζνα μεγάλο τζτοιο
ςφςτθμα αποτελεί θ εκπαίδευςθ. Θ Ξοινωνιολογία τθσ εκπαίδευςθσ ζχει ιδθ
καταδείξει τρόπου με τουσ οποίουσ ζνα ςχολείο ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ κεςμοφσ
ςυντελεί ςτθν πολιτιςτικι αναπαραγωγι των κοινωνικϊν και οικονομικϊν ανιςοτιτων
(Giddens, 2002). Σι εργαςίεσ των Bourdieu & Passeron, του Basil Bernstein, του Willis
αλλά και τθσ Ξριτικισ Υαιδαγωγικισ ζχουν αςχολθκεί αναλυτικά με τθ ςχολικι
κουλτοφρα τον εκδθμοκρατιςμόσ ι όχι τθσ εκπαίδευςθσ, από τθ ςκοπιά ωςτόςο των
εκπαιδευομζνων. Θ ςθμαςία τθσ ςχολικισ θγεςίασ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ςχολικισ
κουλτοφρασ αποτελεί ζνα πεδίο χωριςτό, το οποίο αγγίηει το επιςτθμονικό
ενδιαφζρον πολλϊν επιςτθμϊν, όπωσ είναι θ Ξοινωνιολογία τθσ Εκπαίδευςθσ, θ
Εκπαιδευτικι Υολιτικι, θ Υαιδαγωγικι τθσ Ειρινθσ, κ.λπ.… Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια τθν
ανάπτυξθ πολλϊν ειδικϊν κεωριϊν, κατθγοριοποιιςεων και μοντζλων, που αναλφουν
τθν θγεςία μιασ ςχολικισ μονάδασ και τισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται γφρω από
αυτι.
Ζτςι, τα τελευταία χρόνια οι εκφάνςεισ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςτο πεδίο
τθσ διοίκθςθσ ποικίλουν ςθμαντικά. Ξατά τθν ταξινομία των Fishman & Bamderg
(1998) τα μοντζλα εκπαιδευτικισ θγεςίασ που αναπτφςςουν ιεραρχοφν αντίςτοιχουσ
ρόλουσ, από εκείνον του «τυπικοφ γραφειοκράτθ» ζωσ αυτόν του «κακοδθγθτι».
Υαρομοίωσ, ο Griffith (1999) αναγνωρίηει ιδιαίτερεσ ποιότθτεσ ςτισ εςωτερικζσ
ςχζςεισ που διαμορφϊνονται ανάμεςα ςτθν εκπαιδευτικι θγεςία μιασ ςχολικισ
μονάδασ και ςτουσ ςυμμετζχοντεσ αυτισ. Σι ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ και
αλλθλεξάρτθςθσ ζχουν περιγραφεί αναλυτικά (Hoyle, 1986· Hargeavesetal., 1989)
δίνοντασ ςτθν ζννοια τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ μια πολυπριςματικι όψθ. Ωςτόςο,
κοινό ςθμείο των προςεγγίςεων είναι θ παραδοχι ότι τα ςχολεία ωσ οργανιςμοί,
ζχουν προκακοριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ, οι οποίεσ οφείλουν να εγγυθκοφν για τθν
ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, απομακρφνοντασ ςυγκροφςεισ από το εςωτερικό τουσ
περιβάλλον (Vandenberghe, 1995). Χτο πλαίςιο αυτό παρατθρείται ζνα αυξανόμενο
ενδιαφζρον ςτο μοντζλο τθσ Διοίκθςθσ Σλικισ Υοιότθτασ και ςτθν εφαρμογι του
ςτθν εκπαίδευςθ (Γαλανάκθσ, Παλαγκονιάρθ, & Ρτζλιου, 2015· Υετρίδου, 2002, κ.ά)
Ωσ ςτόχοσ προκρίνεται ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ ςχολικισ κουλτοφρασ, ϊςτε να
επιτευχκεί θ «αποτελεςματικότθτα» του ςχολείου, τόςο ςε επίπεδο μακθςιακϊν
αποτελεςμάτων, όςο και ολοκλιρωςθσ των μελϊν που απαρτίηουν τον ςχολικό
μθχανιςμό (μακθτζσ/-τριεσ, εκπαιδευτικοί, γονείσ, κ.ά.). Υαρόλα αυτά, θ ζννοια τθσ
«αποτελεςματικότθτασ» αμφιςβθτείται, λόγω των διαφορετικϊν κεωριςεων ςχετικά
με το τρίπτυχο άτομο- κοινωνία και εκπαίδευςθ. Υαράλλθλα, διαφοροποιείται από
εκείνθ τθσ αποδοτικότθτασ, θ οποία αφορά κυρίωσ τισ ειςροζσ- εκροζσ (Ostroff &
Schmitt, 1993).
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Χτο πλαίςιο όλων αυτϊν των μοντζλων και κεωριςεων γίνεται φανερό ότι ο
ρόλοσ που καλείται να διαδραματίςει κάκε διευκυντισ/ ρια ςχολείου ποικίλει.
Υαρομοίωσ, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προβλθματίηονται ςχετικά με προτεραιότθτεσ
άςκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ, τι λόγο κα πρζπει να ζχουν οι ίδιοι ςτθ
διαμόρφωςθ μιασ αποτελεςματικισ πολιτικισ ςτο χϊρο τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ, τι
κεωρείται «αποτελεςματικι πολιτικι»; κ.αλ.
Χυνεπϊσ και κζλοντασ να ςυνδυάςουμε τισ βαςικζσ μασ ζννοιεσ «κουλτοφρα»
και «ςχολικι θγεςία», το ςφγχρονο ςχολείο όχι ωσ δομι «εκπολιτιςμοφ» αλλά ωσ
ζνασ κατεξοχιν χϊροσ αντικατοπτριςμοφ τθσ λειτουργίασ μιασ κοινωνίασ, εμπεριζχει
ζναν τρόπο ηωισ τον οποίο μεταβιβάηει ςε όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ του: εκπαιδευτικοφσ,
μακθτζσ, γονείσ, κ.ά. Χτο πλαίςιο αυτό θ «ςχολικι θγεςία» καλείται να
αναπαραςτιςει το ρόλο εκείνο που επικυμεί να αναπαράγει ςτθν κοινωνία. Θ
υιοκζτθςθ του αντίςτοιχου μοντζλου δεν ςτοχεφει αποκλειςτικά ςτθν
«αποτελεςματικότθτα» του ςχολείου ωσ ςυςτιματοσ μετάδοςθσ γνϊςεων, αλλά
μάλλον αποτελεί μια ςθμαντικι επιλογι για το ρόλο του ςχολείου πρϊτιςτα ωσ
φορζα κοινωνικοποίθςθσ. Χτο πλαίςιο αυτό, θ ςυμπερίλθψθ όλων των μελϊν μιασ
εκπαιδευτικισ κοινότθτασ ςε μια ανακαλυπτικι διαδικαςία για τθν επικυμθτι μορφι
τθσ ςχολικισ θγεςίασ, αποτελεί ζνα πεδίο γόνιμθσ ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ.
Χκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν να διερευνθκοφν οι αντιλιψεισ των
εκπαιδευτικϊν για τον ρόλο του Διευκυντι κακϊσ και να καταγραφοφν οι απόψεισ
τουσ για το ποιόν κεωροφν «επιτυχθμζνο» διευκυντι μια ςχολικι ομάδασ ςε ςχζςθ
με τθν διαμόρφωςθ τθσ κατάλλθλθσ ςχολικισ κουλτοφρασ. Για τον ςκοπό αυτό
υλοποιικθκε βιωματικό εργαςτιριο ςτο πλαίςιο του οποίου προςεγγίςτθκαν οι
ςφγχρονεσ κεωρίεσ ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι θγεςία. Χυγκεκριμζνα ςκοπόσ του
εργαςτθρίου είναι θ ανάπτυξθ ενόσ ςυμμετοχικοφ προβλθματιςμοφ για τθν ζννοια
τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ με γνϊμονα τθ δθμιουργία δθμοκρατικισ ςχολικισ
κουλτοφρασ. Επιμζρουσ ςτόχοι ιταν α) θ επίτευξθ μιασ αναςτοχαςτικισ διερεφνθςθσ
του κζματοσ τθσ εκπαιδευτικισ θγεςίασ μζςα από τισ βιωμζνεσ εμπειρίεσ των
εκπαιδευτικϊν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ατομικισ ι/και ςυλλογικισ προςζγγιςθσ του
ιδεατοφ τφπου τθσ ςχολικισ θγεςίασ για τθν καλλιζργεια μιασ δθμοκρατικισ
κουλτοφρασ ςτο ςφγχρονο ςχολείο, και β) θ διερεφνθςθ των ςφγχρονων
προβλθματιςμϊν ςχετικά με το δίκτυο ςχζςεων εντόσ μίασ ςχολικισ μονάδασ, με
άξονα ανάπτυξθσ τθ ςχολικι θγεςία.
Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων επιλζχκθκε ωσ τεχνικι θ ενεργι ςυμμετοχι
των εκπαιδευτικϊν ςε βιωματικζσ δράςεισ όπωσ παιχνίδια ρόλων, εμπιςτοςφνθσ,
δθμιουργικι γραφι κ.ά. Σι εκπαιδευτικοί είχαν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςε
παιχνίδια ζκφραςθσ όπου υποδφκθκαν ρόλουσ και δθμιοφργθςαν ςενάρια,
κακοδθγοφμενοι από τθν αντίςτοιχθ βιβλιογραφία. Σι μεκοδολογικζσ μασ επιλογζσ
αφοροφςαν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που προαναφζρκθκαν μζςα από τθν τεχνικι
τθσ προςομοίωςθσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ κακϊσ και μζςα από τθν ςυνεργαςία
των εκπαιδευτικϊν ςε ομάδεσ.

2. Χλοποίθςθ &Αξιολόγθςθ Εργαςτθρίου
Χτο εργαςτιριο κλικθκαν να ςυμμετάςχουν όςοι/εσ προβλθματίηονται ςχετικά
με το ρόλο που μπορεί να διαδραματίςει θ ςχολικι θγεςία ςτθν ενίςχυςθ τθσ
δθμοκρατικισ κουλτοφρασ ςτο ςφγχρονο ςχολείο. Χυνεπϊσ, ιταν «ανοιχτό» τόςο ςε
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διοικθτικά και διευκυντικά ςτελζχθ, όςο και ςε εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφςαν
ςτθν τάξθ, ανεξαρτιτωσ βακμίδασ εκπαίδευςθσ. Ψο εργαςτιριο υλοποιικθκε τελικά
με 28 ςυμμετζχοντεσ παρά το ότι το όριο που είχε τεκεί αρχικά ιταν 25 άτομα. Αυτό
ζδειχνε ότι από τθν αρχι υπιρξε αυξθμζνο ενδιαφζρον ςυμμετοχισ ςτο εργαςτιριο.
Πεταξφ των ςυμμετεχόντων ιταν τόςο εκπαιδευτικοί τθσ τάξθσ όςο και διευκυντζσ
ςχολείων και από τισ δφο βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. Επιπλζον ςυμμετείχαν 1 ςχολικόσ
ςφμβουλοσ από περιφζρεια τθσ Κεςςαλονίκθσ, 1 αναπλθρωτισ κακθγθτισ του
τμιματοσ Υαιδαγωγικισ & Φιλοςοφίασ του Α.Υ.Κ., 1 μθτζρα από το Δ.Χ. του
Χυλλόγου Γονζων & Ξθδεμόνων του ςχολείου που φιλοξζνθςε το εργαςτιριο, κακϊσ
και θ Ωπεφκυνθ του τμιματοσ Ρομικισ Ωποςτιριξθσ τθσ Υ.Δ.Ε. Ξριτθσ.
Χτο εργαςτιριο αναπτφχκθκε από τθν αρχι ζνα αρκετά κετικό κλίμα. Αυτό
φάνθκε ςτθν πρϊτθ δραςτθριότθτα ζκφραςθσ όταν ηθτικθκε από τουσ
ςυμμετζχοντεσ να γράψουν μια φράςθ για το πϊσ ζνιωκαν που βριςκόταν αμζςωσ
μετά από φόρτο εργαςίασ ςε ζνα βιωματικό εργαςτιριο ςτο οποίο κα ζπρεπε να
ςυμμετζχουν ενεργά. Εναλλακτικά τουσ ηθτικθκε να ηωγραφίςουν ζνα ςχζδιο που να
εκφράηει τα ςυναιςκιματα τουσ. Ψο αποτζλεςμα ιταν να ηωγραφίςουν όλοι/-εσ
πρόςωπα με χαροφμενθ διάκεςθ και να γράψουν κετικζσ φράςεισ, όπωσ: χαρά,
ηεςταςιά, προςμονι.
Χτθ δραςτθριότθτα γνωριμίασ που ακολοφκθςε ηθτικθκε να αναφζρουν, εκτόσ
από το όνομα, τθν ιδιότθτα τουσ και το ςχολείο όπου υπθρετοφν, μια φράςθ για το
πϊσ αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τον ρόλο του/τθσ διευκυντι/-ασ ςτο ςχολείο και πϊσ
τον βιϊνουν τελικά ςτθν κακθμερινι ςχολικι ηωι. Από τον τρόπο που εκφράςτθκαν
φάνθκε πωσ, γενικότερα, υπάρχει ζνασ ζντονοσ προβλθματιςμόσ για τον ρόλο του/τθσ
διευκυντι/-ασ ςτο ςφγχρονο ςχολείο. Χτθν διάρκεια αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ
δθμιουργικθκε με νιμα που κρατοφςαν ςτα χζρια τουσ ζνα δίκτυο (ςαν ιςτόσ
αράχνθσ) που ςυμβόλιηε το πλζγμα των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςε ζνα Χφλλογο
Διδαςκόντων. Ψο ερϊτθμα που τζκθκε ιταν: «Τί πρζπει να κάνει ζναν/μία “καλόσ/-θ”
διευκυντισ/-τρια αν ςτο πλζγμα αυτό των ςχζςεων δθμιουργθκεί ζνασ “κόμποσ”; Ρϊσ
να λφςει τον κόμπο ξεμπλζκοντασ τα νιματα;».
Χτθν επόμενθ δραςτθριότθτα ελεφκερθσ ζκφραςθσ οι εκπαιδευτικοί χωρίςτθκαν
ςε ηευγάρια. Σ ζνασ είχε το ρόλο του/τθσ διευκυντι/-τριασ και ο άλλοσ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ τάξθσ. Ψο ερϊτθμα που τζκθκε ιταν το εξισ: «Τί με ενοχλεί ςε ςζνα;».
Αυτόσ/-θ που είχε τον ρόλο του/τθσ διευκυντι/-τριασ ςκεφτόταν τί ιταν εκείνο που
κα τον ενοχλοφςε περιςςότερο ςε κάποιον/-α εκπαιδευτικό και από τθν άλλθ πλευρά
ο/θ εκπαιδευτικόσ καλοφνταν να ςκεφτεί τί κα τον ενοχλοφςε περιςςότερο ςτον/ςτθν
διευκυντι/-τρια του. Χτθ ςυνζχεια, κλικθκαν αυτό που είχαν ςκεφτεί να εκφράςουν
ςε αυτόν/-θν που είχαν απζναντι τουσ επενδφοντασ το με τα ανάλογα ςυναιςκιματα.
Ξλικθκαν ςε ςφντομο διάςτθμα απαντιςουν ςε ςθμαντικά ερωτιματα που
απαςχολοφν τθν πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν ςτο ςφγχρονο ςχολείο:
α) Υοιά κεωρείτε ότι είναι θ ςθμαντικότερθ ικανότθτα που κα πρζπει να ζχει
ζνασ/μία “καλόσ/-ι” διευκυντι/-τρια;
β) Υοιό νομίηετε ότι είναι το πιο αδφνατο ςθμείο ενόσ/μίασ διευκυντι/-τριασ
που αφορά τθν διαχείριςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (εκπαιδευτικοφσ – μακθτζσ –
γονείσ);
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γ) Υοιά νομίηετε πωσ κα πρζπει να είναι θ πρϊτθ προτεραιότθτα ενόσ/μίασ
“καλοφ/-ισ” διευκυντι/-τριασ;
δ) Υοιό κεωρείτε το πιο ςυχνό λάκοσ ενόσ/μιασ διευκυντι/-τριασ που κα ιταν
χριςιμο να το αποφεφγει;
Αφοφ οι ςυμμετζχοντεσ ζγραψαν ςε ζνα ξεχωριςτό χαρτάκι (post it) τθν κάκε
απάντθςθ τουσ με μία φράςθ για κάκε ερϊτθςθ χωριςτά, ςτθ ςυνζχεια κόλλθςαν τα
χαρτάκια ςε 4 λευκζσ αφίςεσ ξεχωριςτά ανάλογα με το κάκε ερϊτθμα. Θ
δραςτθριότθτα ζκλειςε με τθν επιλογι ηευγϊν από φράςεισ που θ μία παρζπεμπε ςε
ζνα αρνθτικό ςτοιχείο και θ άλλθ ςε ζνα κετικό ςτοιχείο ενόσ/μίασ διευκυντι/-τριασ.
Δθμιουργικθκε με αυτό τον τρόπο μια νζα αφίςα με ηεφγθ αρνθτικϊν και κετικϊν
χαρακτθριςτικϊν (αδυναμία – ικανότθτα/λάκοσ – προτεραιότθτα). Χτο Χχιμα 1
παρακζτουμε τισ απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ενϊ ςτο Χχιμα 2 παρακζτουμε
ενδεικτικά κάποια ηεφγθ αρνθτικϊν και κετικϊν χαρακτθριςτικϊν ζτςι όπωσ τα
διαμόρφωςαν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν τελικι αφίςα αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ.
Χχιμα 1

Αδυναμίεσ
-

Υθμαντικότερεσ Ικανότθτεσ
+

αδυναμία επικοινωνίασ, να μθν είναι δίκαιοσ, ζλλειψθ
ςτακερότθτασ, επιβολι με φωνζσ, διαχείριςθ
ςυγκροφςεων, ανενθμζρωτοσ, παρορμθτικόσ, μθ
οργανωτικόσ, θ δθμιουργία χάουσ ςτισ ςχζςεισ
εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν-γονζων, υπερβολικι ευκιξία,
να είναι απόλυτοσ ςτισ απόψεισ του, ζλλειψθ
γνωςιακοφ υπόβακρου και ειδικϊν δεξιοτιτων,
ζλλειψθ επικοινωνίασ, εγωκεντρικόσ, αυταρχικότθτα
(4), ζλλειψθ αντικειμενικότθτασ, μθ δίκαιεσ
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, ζλλειψθ οργανωτικότθτασ,
αδυναμία ςυνεργαςίασ με τουσ ςυναδζλφουσ του, να
είναι επιρρεπισ ςε θμζτερουσ, αδυναμία διαχείριςθσ
ανκρϊπινου δυναμικοφ

χιοφμορ, κουλτοφρα, ενςυναίςκθςθ (4), ανοιχτόσ,
δίκαιοσ (2), οργανωτικόσ, δθμοκρατικόσ,
ςυντονιςτισ, οραματιςτισ, όραμα (2),
ςυνεργάςιμοσ, διορατικότθτα, να μπορεί να ακοφει,
να ζχει θγετικζσ ικανότθτεσ, θγζτθσ,

Υυχνότερα Νάκθ
-

Σροτεραιότθτεσ
+

οργάνωςθ ςε μικρό-επίπεδο, κλίμα ςυνεργαςίασ,
ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν- μακθτϊν-γονζων,
ζπαρςθ, ζλλειψθ ψυχραιμίασ, κρίςεισ,
ςυνεργαςία, δθμιουργία διαπροςωπικϊν ςχζςεων,
ςυγκεντρωτιςμόσ, επιβολι κζςθσ για επίλυςθ
καινοτομία, θ μθ βία ςτο ςχολείο, κετικι ενζργεια,
προβλθμάτων, να μθν βάηει όρια ςτουσ μακθτζσ και
το αυκόρμθτο χαμόγελο, δθμιουργία ευχάριςτου
γονείσ, αδιάφοροσ, μονομερισ, μθ αξιοκρατικόσ,
κλίματοσ, ςυνεργατικι κουλτοφρα, δθμιουργία
δθμιουργία αυλισ (κλίκασ), μθ δθμοκρατικόσ, θ κατ’
καλοφ κλίματοσ, να είναι δίκαιοσ, να αςκεί κετικι
ιδίαν ςυνεννόθςθ με μεμονωμζνα άτομα, να κάνει
επιρροι, δθμιουργία κλίματοσ ςυνοχισ, άμεςεσ
διακρίςεισ (ανάμεςα ςτουσ ςυναδζλφουσ), κατάχρθςθ
λφςεισ, το «καλό» των μακθτϊν, ανάπτυξθ ςχζςεων
κεςμικισ εξουςίασ, διοικθτικι ανεπάρκεια, να παίρνει
εμπιςτοςφνθσ και ςεβαςμοφ, το «ςυμβόλαιο» με
αποφάςεισ εν κερμϊ, εξουςιολαγνεία, εγωκεντρικόσ,
τουσ ςυναδζλφουσ του «Ψί περιμζνει, τί δίνει;»,
να κεωρεί τον εαυτό του ωσ το μόνο επαΐοντα,
ομαλό κλίμα μεταξφ εκπαιδευτικϊν, το
κατάχρθςθ εξουςίασ, να ηθτάει από τουσ άλλουσ ενϊ ο
ξεκακάριςμα των ορίων, θ καταλυτικι ςχζςθ των
ίδιοσ δε δίνει, να χάνει τθν ψυχραιμία του
μακθτϊν με το ςχολείο, αντίλθψθ αναγκϊν
ςχολικισ μονάδασ, διαχείριςθ αλλαγϊν
Χχιμα 2

Ξια ευαίςκθτθ ιςορροπία….
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Οανκαςμζνθ άςκθςθ εξουςίασ - αδικίεσ
Περολθπτεί υπζρ ςυγκεκριμζνων
ςυναδζλφων ι υπζρ γονιϊν
Ζλλειψθ επικοινωνίασ

+
Ρα είναι ΔΛΞΑΛΣΧ
Χυνεργατικι κουλτοφρα δθμοκρατικόσ
Ιρεμο Ξλίμα

Χτθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκε το εξισ ςχεδιάγραμμα (Χχιμα 3) με τουσ 4
βαςικοφσ ρόλουσ ενόσ/μίασ διευκυντι/-τριασ.
Χχιμα 3

Διευκυντισ: Ζνα πρόςωπο – πολλοί ρόλοι….
Expert
Manager
(Ειδικόσ, αυκεντία
(Πάνατηερ, ςτοχοκεςία,
τεχνοκρατικόσ ρόλοσ)
λεπτομερι ςχζδια, κατανομι
πόρων)
Coach
Leader
(κακοδθγθτισ, υποςτθρικτισ)
(Θγζτθσ- οδθγόσ, προϊκθςθ
αλλαγισ, όραμα για το
μζλλον, ςτρατθγικζσ)
Πετάφραςθ πίνακα από Csikszentmihalyi, M. (1990). “Flow: The Psychology of Optimal
Experience." Journal of Leisure Research, 24(1), p. 93.

Σι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να επιλζξουν τον ρόλο εκείνο που κεωροφν ότι κα
πρζπει να υπερζχει ςε ζνα “επιτυχθμζνο” διευκυντι/-τρια και να κολλιςουν ςτο
αντίςτοιχο τετράγωνο ζνα αυτοκόλλθτο. Ψο αποτζλεςμα ιταν τα περιςςότερα
αυτοκόλλθτα να κολλθκοφν ςτο τετράγωνο που αντιπροςϊπευε τον ρόλο του
“Θγζτθ”.
Πια ακόμα δραςτθριότθτα αφοροφςε τθν γραφικι παράςταςθ τθσ “ψυχολογίασ
τθσ βζλτιςτθσ εμπειρίασ” του M. Csikszentmihalyi (1992) (The Psychology of Optimal
Experience)
Χχιμα 4

ΕΥΛΥΕΔΣ ΥΦΣΞΟΘΧΕΩΡ

Άγχοσ

Απάκεια

ΕΥΛΥΕΔΣ ΛΞΑΡΣΨΘΨΩΡ

Ανία

Πετάφραςθ ςχιματοσ από Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The Psychology of Optimal
Experience." Journal of Leisure Research, 24(1), p. 94.

Σι ςυμμετζχοντεσ κλικθκαν να καταγράψουν ςτο ςθμείο τθσ γραφικισ
παράςταςθσ που εκπροςωποφςε το ποφ βρίςκονται ςτο ςχολείο όπου υπθρετοφν ςε
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ςχζςθ με το αν το ςχολικό κλίμα ευνοοφςε τθν επαγγελματικι τουσ ανάπτυξθ. Ψο
ερϊτθμα ιταν αν τελικά βιϊνουν βαριεςτιμάρα, άγχοσ, απάκεια ι κάτι διαφορετικό
αναφορικά με το επίπεδο προκλιςεων ςε ςυνάρτθςθ με το επίπεδο των ικανοτιτων
τουσ. Θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων επζλεξαν τον χϊρο εκείνο του γραφιματοσ
που αντιπροςϊπευε ζνα υψθλό επίπεδο ικανοτιτων (που κεωροφν οι ίδιοι ότι
διακζτουν) και ζνα υψθλό επίπεδο προκλιςεων και απαιτιςεων που κζτει ο/θ
διευκυντισ/-τρια του ςχολείου τουσ. Ζτςι δεν αγχϊνονται γιατί ζχουν τισ ικανότθτεσ
να ανταποκρίνονται ςτισ υψθλζσ απαιτιςεισ αλλά οφτε να νιϊκουν ανία αφοφ πάντα
ζχουν να αντιμετωπίςουν νζεσ προκλιςεισ ςτον χϊρο του ςχολείου.
Ψο εργαςτιριο ολοκλθρϊκθκε με τθν προβολι του video “Mr Bean’s Holiday: Mr
Bean searching for a train station” με πρωταγωνιςτι τον γνωςτό κωμικό Mr Bean ο
οποίοσ ικελε να φτάςει κάπου και προςπακοφςε να το πετφχει ακολουκϊντασ μια
προςχεδιαςμζνθ πορεία. Τμωσ, κακοδόν για το ςτόχο του ςυναντοφςε απρόςμενα
εμπόδια και καταςτάςεισ τα/τισ οποίεσ αγνοοφςε ι προςπερνοφςε αδιαφορϊντασ για
το τι ςυνζβαινε, με αποτζλεςμα να αφινει ςτο πζραςμα του ςυντρίμμια και
ανκρϊπουσ αναςτατωμζνουσ και αγανακτιςμζνουσ. Ψο ερϊτθμα που τζκθκε ςτουσ/
ςτισ ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ με αφορμι το video αυτό ιταν το εξισ: «Στθν
κακθμερινότθτα που βιϊνετε ςτο ςχολείο ςασ ο/θ διευκυντισ/-τρια προςπακεί να
επιτφχει τουσ ςτόχουσ του/τθσ ακλουκϊντασ ζναν και μοναδικό δρόμο εφαρμόηοντασ
τθν ιςχφουςα νομοκεςία ι ελίςςεται και ακολουκεί εναλλακτικοφσ δρόμουσ;». Ψο
ερϊτθμα αυτό ιταν ο επίλογοσ του εργαςτθρίου με ςτόχο να δθμιουργιςει ζναν
περαιτζρω προβλθματιςμό και μετά το πζρασ του εργαςτθρίου. Σ προβλθματιςμόσ
αυτόσ επιχειρικθκε να ενιςχυκεί με το ποίθμα του Αναγνωςτάκθ «Δρόμοι Υαλιοί».

3. Αποτελζςματα – Υυηιτθςθ
Πζςα από τθν ενεργι ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτο ςυγκεκριμζνο
βιωματικό εργαςτιριο προζκυψαν μερικζσ ενδιαφζρουςεσ παρατθριςεισ. Από τθν
πρϊτθ κιόλασ δραςτθριότθτα γνωριμίασ μεταξφ τουσ αναδείχκθκε ωσ ςθμαντικό
ηθτοφμενο θ ανάγκθ των διευκυντϊν/-τριϊν να είναι αρεςτοί/-εσ ςτουσ/ςτισ
εκπαιδευτικοφσ και να ζχουν τθν αποδοχι του Χφλλογο Διδαςκόντων, ενϊ από τθν
άλλθ πλευρά οι εκπαιδευτικοί φάνθκε ότι χρειάηονται να ζχουν ζναν διευκυντι που
να είναι υποςτθρικτικόσ ςε ότι αφορά τόςο ςτο ζργο τουσ όςο και ςτθν
επαγγελματικι και θκικι τουσ υπόςταςθ απζναντι ςε κάκε μορφισ αμφιςβιτθςισ
τουσ. Επιπλζον ςτθν δραςτθριότθτα αυτι προζκυψε θ διαπίςτωςθ ότι όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ ζκριναν πωσ ζνασ/μία “καλόσ/-θ” διευκυντισ/-τρια όταν ζχει να
αντιμετωπίςει ζναν “γόρδιο δεςμό” ςτον Χφλλογο Διδαςκόντων επιχειρεί να
ξεμπερδζψει τα νιματα χωρίσ να τα κόψει, ενϊ από τθν άλλθ πλευρά ζνασ
διευκυντισ/-τρια που λφνει τον “γόρδιο δεςμό” απότομα κόβοντασ τα νιματα,
κεωρείται ζνασ /μία “αποτυχθμζνοσ/-θ” διευκυντισ/-τρια κακϊσ διαταράςςεται το
καλό κλίμα ςτο Χφλλογο Διδαςκόντων.
Από τθν δραςτθριότθτα ζκφραςθσ «Ψι με ενοχλεί να ακοφω;» προζκυψε θ
παρατιρθςθ ότι αυτοί/-εσ που είχαν τον ρόλο του/τθσ διευκυντι/-τριασ ανζφεραν ότι
αυτό που κυρίωσ τουσ/τισ ενοχλοφςε ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ιταν θ κάκε μορφι
αμφιςβιτθςθσ ςτο πρόςωπό τουσ ενϊ, οι εκπαιδευτικοί ανζφεραν ότι αυτό που
τουσ/τισ ενοχλεί περιςςότερο ςε ζναν/μια διευκυντι/-τρια είναι να ξεχωρίηει
όποιουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ αντιμετωπίηοντασ τουσ με «προνόμια».
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Χτθν δραςτθριότθτα καταγραφισ δφο αρνθτικϊν (αδυναμία, ςυχνό λάκοσ) και 2
κετικϊν (ςθμαντικι ικανότθτα, προτεραιότθτα) ςτοιχείων ενόσ/μίασ διευκυντι/-τριασ
κατά τθν διαχείριςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ (Χχιμα 1) προκφπτει ωσ αποτζλεςμα θ
διαπίςτωςθ ότι οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ ζκριναν ωσ ςθμαντικότερθ αδυναμία
ενόσ/μίασ διευκυντι/-τριασ τθν “αυταρχικότθτα” ενϊ, αρκετοί κεϊρθςαν ωσ
ςθμαντικότερθ αδυναμία τθ “δυςκολία επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με τουσ
εκπαιδευτικοφσ”. Ωσ αντιςτάκμιςμα οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ ζκριναν πωσ
ζνασ/μια διευκυντισ/-τρια κα πρζπει να διακζτει ωσ ςθμαντικότερθ ικανότθτα τθν
“ενςυναίςκθςθ”, ενϊ αρκετοί κεϊρθςαν ωσ πολφ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό
ενόσ/μιασ διευκυντι/-τριασ να ζχει “όραμα”. Επιπλζον, οι περιςςότεροι
ςυμμετζχοντεσ ζκριναν ωσ το πιο ςυχνό λάκοσ ενόσ/μίασ διευκυντι/-τριασ τθν
“κατάχρθςθ εξουςίασ” και κάποιοι άλλοι τθν “αναξιοκρατία”. Χτθν κατάχρθςθ τθσ
εξουςίασ ςυμπεριζλαβαν και το λάκοσ ενόσ διευκυντι “να δθμιουργεί κλίκεσ”. Ωσ
αντιςτάκμιςμα ςε παραλείψεισ, κενά ι λανκαςμζνεσ αποφάςεισ οι περιςςότεροι
ςυμμετζχοντεσ πρότειναν ότι ζνασ /μια διευκυντισ/-τρια καλό κα ιταν να κζτει ωσ
προτεραιότθτα τθ “δθμιουργία κετικοφ κλίματοσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ”. Ωσ
ςυςτατικά ςτοιχεία του ςυγκεκριμζνου κετικοφ κλίματοσ ανζφεραν τθ δικαιοςφνθ,
τθν εμπιςτοςφνθ, το ςεβαςμό και τα όρια.
Χε ςχζςθ με τθν δραςτθριότθτα που αφοροφςε ςτθν γραφικι παράςταςθ του
M. Csikszentmihalyi (2008), κακϊσ και τθν ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε, προζκυψε θ
διαπίςτωςθ ότι ζνασ/μία «καλόσ/-θ» διευκυντισ/-τρια κα πρζπει να αποςκοπεί
ακριβϊσ ςτο ςτόχο τθσ “επαγγελματικισ ανάπτυξθσ των εκπαιδευτικϊν”
δθμιουργϊντασ μια τζτοια ςχολικι κουλτοφρα θ οποία κα ευνοοφςε το αίςκθμα
επαγγελματικισ ικανοποίθςθσ των εκπαιδευτικϊν. Δθλαδι να κζτει πάντα υψθλοφσ
ςτόχουσ και προκλιςεισ ανάλογεσ όμωσ με τισ ικανότθτεσ των εκπαιδευτικϊν. Κα
πρζπει επίςθσ να αντιλαμβάνεται ότι αν οι απαιτιςεισ τουσ ξεπερνοφν τισ ικανότθτεσ
ι τισ αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ των εκπαιδευτικϊν, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να
δθμιουργιςει ζνα κλίμα άγχουσ και ματαίωςθσ. Άλλωςτε οι ςχζςεισ μεταξφ
διευκυντϊν και εκπαιδευτικϊν ωσ ςχζςεισ αλλθλεπίδραςθσ και αλλθλεξάρτθςθσ(Hoyle, 1986; Hargeaves, et.al., 1981) ζχουν το χαρακτθριςτικό ότι ο ρόλοσ
του/τθσ διευκυντι/-τριασ αποτελεί μια ςυνζνωςθ των προςωπικϊν χαρακτθριςτικϊν
(π.χ. προςωπικότθτα, ψυχολογικι κατάςταςθ) παράλλθλα με τον επαγγελματικό ρόλο
των κακθκόντων τουσ για μια αποτελεςματικι θγεςία.
Χε ότι αφορά τθν διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ζκριναν πωσ αρκετοί/-εσ διευκυντζσ/-τριεσ κεωροφν απϊλεια χρόνου
τθν διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων ςε βάροσ τθ ςχεδιαηόμενθσ εκπαιδευτικισ τουσ
πολιτικισ (Mintzberg, 1973).
Σι ςυμμετζχοντεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του εργαςτθρίου ζκριναν ωσ ςθμαντικι
τθν εμπειρία τθσ ςυμμετοχισ τουσ αφοφ είχαν τθν ευκαιρία διαδραςτικά και
ςυλλογικά να κζςουν το πλαίςιο εκείνο που οι ίδιοι κεωροφν κατάλλθλο για τθν
δθμιουργία ενόσ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ και μια κουλτοφρασ με βαςικό ςυςτατικό
ςτοιχείο “τον πολιτιςμό”. Αναγνωρίςτθκαν (Griffith, 1999) ιδιαίτερεσ ποιότθτεσ ςτισ
εςωτερικζσ ςχζςεισ που διαμορφϊνονται ανάμεςα ςτθν εκπαιδευτικι θγεςία μιασ
ςχολικισ μονάδασ και ςτουσ ςυμμετζχοντεσ αυτισ
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22, 55-60.

421

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

Εκπαιδευτικό υλικό για τθ διδαςκαλία τθσ κρθτικισ
παραδοςιακισ μουςικισ
Χναράκθ Μαρία
ωμαράσ Γιάννθσ

Περίλθψθ
Θ διδακτικι αυτι πρόταςθ επιχειρεί να αξιοποιιςει με δθμιουργικό τρόπο ςτοιχεία
τθσ κρθτικισ μουςικισ παράδοςθσ (τραγοφδια, μαντινάδεσ, ςκοποφσ, χοροφσ κ.ά.) με
ςεβαςμό ςτθν ιςτορία και ςτον πολιτιςμό. Επιδιϊκει να ςυμβάλλει με κετικό τρόπο
ςτο κενό που παρατθρείται ςτθν υπάρχουςα βιβλιογραφία. Το εργαςτιριο
υλοποιείται ωσ εξισ: Αρχικά οι ςυμμετζχοντεσ ςυηθτοφν ςφντομα τισ εμπειρίεσ και τα
ενδιαφζροντά τουσ ςτθ διδαςκαλία τθσ κρθτικισ παραδοςιακισ μουςικισ
(καταιγιςμόσ ιδεϊν). Στθ ςυνζχεια ορίηεται ςφντομα το πλαίςιο μάκθςθσ και
διδαςκαλίασ, το οποίο βαςίηεται ςτουσ τρεισ άξονεσ, μουςικι-κίνθςθ-λόγοσ, του
παραδοςιακοφ μουςικοφ πολιτιςμοφ και υλοποιείται με ανοικτό και ευζλικτο τρόπο.
Λαμβάνει υπόψθ τα Α.Ρ.Σ. και Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. κακϊσ δίνεται και ςχετικι βιβλιογραφία για
το ςχεδιαςμό διδακτικοφ υλικοφ. Ρροτείνεται ακόμα θ ςυνεργαςία των διδαςκόντων
Μουςικισ, Γλϊςςασ και Φυςικισ Αγωγισ ςτισ ενότθτεσ που εξυπθρετοφνται κοινοί
ςκοποί. Ακολουκεί ςφντομθ παρουςίαςθ ενδεικτικϊν διδακτικϊν προτάςεων. Από τθν
πρϊτθ ειςθγιτρια δίνονται τρία διδακτικά παραδείγματα: α) «Ρράςινεσ ίμεσ:
Ξετυλίγοντασ το μίτο του περιβάλλοντοσ ςτθν κρθτικι μουςικοχορευτικι παράδοςθ»,
β) «Ηυγιζσ και Κομπανίεσ: Κρθτικι παραδοςιακι μουςικι» (το οποίο αποτελεί ενότθτα
ςε ςχολικό εγχειρίδιο μουςικισ τθσ Κφπρου) και γ) «Ρροτάςεισ για εκπαιδευτικοφσ για
το ντοκιμαντζρ «Μία οικογενειακι υπόκεςθ». Από το δεφτερο ειςθγθτι δίνονται δφο
διδακτικζσ προτάςεισ: α) «Σενάριο: Κρθτικά παραδοςιακά τραγοφδια και μαντινάδεσ»
και β) «Σχζδιο μακιματοσ: Ηερβόδεξοσ-Χορόσ τθσ Κριτθσ». Τα ενδεικτικά αυτά
παραδείγματα κα λειτουργιςουν ωσ αφόρμθςθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ προκειμζνου
ςτθ ςυνζχεια να εργαςτοφν ςε ομάδεσ και να ςχεδιάςουν δικζσ τουσ προτάςεισ
ςχετικζσ με τθν «Κρθτικι παραδοςιακι μουςικι» ςε πτυχζσ του κζματοσ που κα
επιλζξουν, ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντα τουσ, όπωσ π.χ. τα κρθτικά τραγοφδια, τα
μουςικά όργανα, τα ικθ & ζκιμα, κ.ά. Μετά γίνεται παρουςίαςθ των εργαςιϊν των
ομάδων τουσ. Διατυπϊνονται προτάςεισ και ςυμπεράςματα και ολοκλθρϊνεται το
εργαςτιριο με τθν αξιολόγθςι του από τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Νζξεισ κλειδιά: Ξριτθ, μουςικοχορευτικι παράδοςθ, εκπαιδευτικό υλικό.

1. Ειςαγωγι ςτθν κρθτικι μουςικοχορευτικι παράδοςθ
εκινϊντασ το εργαςτιριό μασ κεωριςαμε χριςιμο να γνωριςτοφμε. Αρχικά
παρουςιάςαμε τισ δικζσ μασ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ εμπειρίεσ ςε ςχζςθ
πάντα με τθν κρθτικι μουςικοχορευτικι παράδοςθ. Χτθ ςυνζχεια, ηθτιςαμε από
όλουσ όςοι ιταν παρόντεσ να μασ μιλιςουν για τισ δικζσ τουσ κακϊσ και να μασ
εξθγιςουν ςφντομα το λόγο για τον οποίο ζδειξαν ενδιαφζρον ςτο εργαςτιριό μασ.
Ζπειτα, κακορίςαμε τον τρόπο με τον οποίο εξετάηουμε τθν κρθτικι
μουςικοχορευτικι παράδοςθ δθλαδι ωσ μία από τισ πιο ηωντανζσ παραδόςεισ του
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κόςμου. Ωπογραμμίςαμε πωσ θ Ξριτθ είναι νθςί τθσ ανατολικισ Πεςογείου,
ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων που ςυνδζει Ανατολι και Δφςθ και πϊσ θ μουςικι
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ηωισ κατά τθν αρχαιότθτα, τουσ Βυηαντινοφσ
χρόνουσ, κακϊσ και κατά τισ περιόδουσ τθσ Ενετοκρατίασ, τθσ Αραβικισ και τθσ
Σκωμανικισ κυριαρχίασ.
Επιπλζον, ςυηθτιςαμε ότι, παρόλο που ςφμβολο-κυρίαρχο όργανο τθσ κρθτικισ
μουςικισ κεωρείται θ λφρα, ςε πολλά μζρθ τθσ Ξριτθσ παίηουν επίςθσ βιολί, αλλά και
άλλα μουςικά όργανα, όπωσ μαντολίνο και αςκομαντοφρα. Ψονίςαμε ότι τα
παραδοςιακά κρθτικά μουςικά όργανα είναι είτε μελωδικά είτε ρυκμικά και πωσ θ
παραδοςιακι κρθτικι μουςικι ςυνδζεται ςτενά με τον χορό που περιλαμβάνει δφο
ευρείεσ κατθγορίεσ, το ςυρτό και τον πθδθχτό.
Κεωριςαμε, επίςθσ, ςθμαντικό να κατανοθκεί ότι ςτθν Ξριτθ παρατθροφμε
μουςικοχορευτικά δρϊμενα ςτα οποία κυρίαρχθ είναι θ τριάδα «μζλοσ-κίνθςθλόγοσ». Ψα δρϊμενα αυτά ςυμβαδίηουν με τθν κρθτικι κακθμερινότθτα και ορίηουν
τθν κρθτικι ταυτότθτα που δεν είναι τίποτε άλλο από ζνα αμάλγαμα μυκολογίασ και
ιςτοριϊν, που αναπτφςςεται διαρκϊσ και προςαρμόηεται ςτθ ςφγχρονθ
πραγματικότθτα ενϊ ταυτόχρονα αγωνίηεται να μθ χάςει τουσ δεςμοφσ και τισ ρίηεσ
του.88
Ενδεικτικζσ είναι και οι προτάςεισ διδαςκαλίασ που ειςθγθκικαμε με βάςθ τουσ
τρεισ αυτοφσ βαςικοφσ άξονεσ, το λόγο, το μζλοσ και τθν κίνθςθ. Χχετικά με το λόγο,
προτείναμε ςχζδια εργαςίασ, ςενάρια και μακιματα με κζμα τα κρθτικά
παραδοςιακά τραγοφδια, τισ μαντινάδεσ και το ζμμετρο μυκιςτόρθμα «Ερωτόκριτο».
Ψο ςχετικό με τθ μελωδία κζμα ιταν τα κρθτικά παραδοςιακά όργανα και με τθν
κίνθςθ οι κρθτικοί παραδοςιακοί χοροί.
Σι προτάςεισ διδαςκαλίασ και τα ςχζδια εργαςίασ που παρουςιάςαμε
περιλαμβάνουν διδακτικζσ-παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ οι οποίεσ
εκπονικθκαν ςφμφωνα με τισ ςφγχρονεσ τάςεισ ςτο πεδίο τθσ μουςικισ αγωγισ για
Ελλάδα Αναλυτικά Υρογράμματα (Α.Υ.Χ), το Διακεματικό Υλαίςιο Υρογραμμάτων
Χπουδϊν (Δ.Ε.Υ.Υ.Χ.) (Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2003), και τα ςυμπλθρωματικϊσ
ιςχφοντα Ρζα Υρογράμματα Χπουδϊν Πουςικισ και τουσ οδθγοφσ τουσ για τον
εκπαιδευτικό (Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, 2011).
Θ ςχολικι πραγματικότθτα και το διδακτικό υλικό --ςφμφωνα με τθν εμπειρία
μασ και τθν επιςκόπθςθ ςτα Α.Υ.Χ. και τα ςχολικά εγχειρίδια-- χαρακτθρίηεται από
αποςπαςματικότθτα, αςάφεια και ελλείψεισ ωσ προσ τθν υποςτιριξθ τθσ διδαςκαλίασ
τθσ τοπικισ παραδοςιακισ μουςικισ, ειδικότερα τθσ κρθτικισ. Τμωσ, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ των βιβλίων του δαςκάλου, δίνεται θ δυνατότθτα ςτον εκπαιδευτικό να
δθμιουργιςει δικζσ του διδακτικζσ προτάςεισ.
Χτα ςχολικά εγχειρίδια υπάρχουν μακιματα ςτα οποία ο εκπαιδευτικόσ μπορεί
να ειςάγει ςχεδιαςμζνεσ ωσ προσ τουσ ςκοποφσ δραςτθριότθτεσ τθσ κρθτικισ
μουςικισ. Ππορεί, επίςθσ, να αντικαταςτιςει το προςφερόμενο κείμενο ι τραγοφδι
με αντίςτοιχα τθσ επιλογισ του. Θ αξιοποίθςθ τθσ κρθτικισ παραδοςιακισ μουςικισ
μπορεί να γίνει ςε ενότθτεσ και μακιματα που αναφζρονται ςε ςθμαντικά κζματα
όπωσ ςτθ φφςθ, τθν κοινωνικι και κρθςκευτικι ηωι, τθν τοπικι ιςτορία ςε ςφνδεςθ
88

Για το περιεχόμενο τθσ ειςαγωγικισ μασ προςζγγιςθσ, βλ. Χναράκθ,2007.
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με τθν γενικι ιςτορία και ιςτορικζσ επετείουσ, τθν οικογενειακι ηωι, τα παιδικά
χρόνια, ςε αξίεσ (ειρινθ, ελευκερία κ.ά.) και τθ λαϊκι παράδοςθ και πολιτιςμό.
Επίςθσ, μπορεί να αξιοποιθκεί ςε ευκαιριακζσ ενότθτεσ (τα Χριςτοφγεννα, το Υάςχα,
τισ Απόκριεσ, τα ικθ και ζκιμα τθσ περιοχισ των μακθτϊν κ.ά.), όπωσ προβλζπεται
από τα βιβλία του δαςκάλου ςε διάφορα γνωςτικά αντικείμενα (μουςικι, γλϊςςα
κ.ά.). Επιπλζον, προτείναμε τθ ςυνεργαςία των διδαςκόντων Πουςικισ, Γλϊςςασ και
Φυςικισ Αγωγισ ςτισ ενότθτεσ που εξυπθρετοφνται κοινοί ςκοποί.

2. Διδακτικά παραδείγματα
Πετά τθν παραπάνω, ςφντομθ ειςαγωγι ςτθν κρθτικι μουςικοχορευτικι
παράδοςθ, παρουςιάςαμε ςυγκεκριμζνα διδακτικά παραδείγματα. Χυγκεκριμζνα,
μιλιςαμε για το πϊσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ςτίχουσ (μαντινάδεσ ι
τραγοφδια) για να ευαιςκθτοποιιςουμε τθν οικολογικι ςυνείδθςθ μζςω τθσ
μουςικοχορευτικισ κρθτικισ παράδοςθσ. Ζνα παράδειγμα που παρουςιάςαμε είναι
το «Ψραγοφδι του Δαςκαλογιάννθ» και ςυγκεκριμζνα απόςπαςμά του που
αναφζρεται ςε διάφορεσ τοποκεςίεσ ςτο Φαράγγι τθσ Χαμαριάσ, κάτι που ενιςχφει τθ
λεγόμενθ «τοποφιλία» αλλά ςυμβάλλει και ςτθν εκμάκθςθ τοπικισ ιςτορίασ
(Χναράκθ, 2011). Άλλα παραδείγματα αποτζλεςαν ςυγκεκριμζνεσ μαντινάδεσ για το
νερό, πόςιμο και καλαςςινό, όπου φάνθκε θ ςθμαςία και θ ανάγκθ του ανκρϊπου για
αυτό το πολφτιμο αγακό κακϊσ και θ «μεταμόρφωςι» του ςε δροςιά μζςα από, για
παράδειγμα, τουσ Ξρθτικοφσ «Δροςουλίτεσ». Χυγκεκριμζνα κρθτικά τραγοφδια
μποροφν να ενθμερϊςουν το μακθτι για ςυγκεκριμζνεσ βουνοκορφζσ όπου ηουν είδθ
υπό εξαφάνιςθ όπωσ τα κρι-κρι και ο γυπαετόσ (Χναράκθ, 2010). Άλλθ «πράςινθ»
αναφορά ζγινε ςτο λάδι και τθν ελιά, μζςα από τθ ρίμα «ελιζσ-κοπελιζσ» που
απαντάται ςυχνά ςτουσ ςτίχουσ κρθτικϊν τραγουδιϊν (Χναράκθ, 2013). Ψζλοσ,
επιςθμάνκθκε πωσ θ ςτενι ςχζςθ κρθτικισ μουςικοχορευτικισ παράδοςθσ και φφςθσ
φαίνεται ςτο κρθτικό θχόχρωμα αλλά και ςε ονομαςίεσ κρθτικϊν χορϊν (--όπωσ «θ
γιτςικιά ςοφςτα» και «το ρόδο»).89
Ζνα άλλο παράδειγμα αφοροφςε ςυγκεκριμζνθ ενότθτα που ζχει
ςυμπεριλθφκεί ςε ςχολικό εγχειρίδιο μουςικισ τθσ Βϋ Γυμναςίου, ςτθν Ξφπρο, με
τίτλο «Ηυγιζσ & Ξομπανίεσ: Ξρθτικι παραδοςιακι μουςικι». Εκεί γίνεται ιδιαίτερθ
αναφορά ςτθν κρθτικι μαντινάδα, τα ριηίτικα και τουσ κρθτικοφσ χοροφσ, ενϊ
προτείνονται και τρόποι επιτζλεςισ τουσ. Ψο κεφάλαιο αυτό προςφζρει και μια ςειρά
αςκιςεων για το μακθτι μαηί με οδθγίεσ για το δάςκαλο που ενδζχεται να μθν είναι
οικείοσ με τθν κρθτικι μουςικοχορευτικι παράδοςθ.
Άλλα παραδείγματα αφοροφςαν τισ «Υροτάςεισ για εκπαιδευτικοφσ για το
Ρτοκιμαντζρ “Πια οικογενειακι υπόκεςθ”» (ςε αγγλικά και ελλθνικά) ςτο οποίο
τονίηεται πϊσ θ κρθτικι μουςικι λειτουργεί ωσ ενοποιό ςτοιχείο-διαβατιριο για μία
οικογζνεια (ςυγκεκριμζνα του Γιϊργου υλοφρθ ι Ψαρογιϊργθ) που ηει και εργάηεται
ςε διάφορεσ χϊρεσ. Ψο εκπαιδευτικό μάκθμα που ςυνοδεφει τθν ταινία προτείνει
επίςθσ τρόπουσ ανάδειξθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και διαλζκτου μζςα από τθ
μουςικι.

89

Υεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο Hnaraki, M. (2013). “Ecologies”.Sing in me Muse and through me Tell
the Story: Greek Culture Performed (pp. 82-3).
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Χφντομα αναφορά ζγινε, επίςθσ, ςτθ ςθμαςία του κρθτικοφ χοροφ ωσ φυςικι
άςκθςθ-κίνθςθ και, ςυνεπϊσ, ςτο πϊσ μπορεί θ διδαςκαλία του ςτα ςχολεία να
ςυνδυαςτεί με τθ γυμναςτικι (Χναράκθ & Αλιγιηάκθσ, 2016).
Από το δεφτερο ειςθγθτι δόκθκαν δφο διδακτικζσ προτάςεισ θ πρϊτθ εκ των
οποίων ιταν το «Χενάριο: Ξρθτικά παραδοςιακά τραγοφδια και μαντινάδεσ». Χτο
παράδειγμα αυτό, ο δεφτεροσ ειςθγθτισ αρχικά αναφζρκθκε επιγραμματικά ςτα
κεωρθτικά ςτοιχεία του κζματοσ δίνοντασ ενδεικτικι βιβλιογραφία για ενθμζρωςθ
των εκπαιδευτικϊν όπωσ των Αλιγιηάκθ (2008), Αμαργιανάκθ (1988), Ξαψωμζνου
(2002) και Υαυλάκθ (1994). Λδιαίτερα τονίςτθκε θ ςυνειςφορά όλου του ζργου τθσ
Χναράκθ ςτθ διδακτικι αξιοποίθςθ τθσ κρθτικισ μουςικισ επειδι ςυμπεριλαμβάνει
τα μοναδικά διδακτικά παραδείγματα τθσ υπάρχουςασ βιβλιογραφίασ. Χτθ ςυνζχεια,
ζγινε περιγραφι του ςχεδιαςμοφ του ςεναρίου, τθσ δομισ, των ςκοπϊν, του
περιεχομζνου και τθσ μεκοδολογίασ διδαςκαλίασ. Επιςθμάνκθκε ότι τα τραγοφδια και
οι μαντινάδεσ διδάςκονται κυρίωσ ςε δυο γνωςτικά αντικείμενα, τθ ΓλϊςςαΟογοτεχνία και τθ Πουςικι, και ότι αξιοποιοφνται, επίςθσ, ςε μακιματα όπωσ θ
Γεωγραφία, θ Λςτορία και θ Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ. Χφμφωνα με το ςενάριο αυτό, ο
εκπαιδευτικόσ μπορεί να ςχεδιάςει μακιματα για να αξιοποιθκοφν μουςικά και
γλωςςικά τα κρθτικά τραγοφδια και οι μαντινάδεσ90 Θ δεφτερθ διδακτικι πρόταςθ
ιταν το «Χχζδιο μακιματοσ: Ηερβόδεξοσ-Χορόσ τθσ Ξριτθσ». Χτο παράδειγμα αυτό
αναφζρκθκαν ςφντομα τα ιςτορικά και πολιτιςμικά ςτοιχεία ςχετικά με το ηερβόδεξο,
παλιό παραδοςιακό κρθτικό χορό με εφκυμο χαρακτιρα. Εξθγικθκε ότι ονομάηεται
ζτςι επειδι οι χορευτζσ προχωροφν μια προσ τα αριςτερά και μια προσ τα δεξιά,
ανάλογα με τθ μελωδία (ηερβόσ ςτθν κρθτικι διάλεκτο ςθμαίνει αριςτερόσ). Ψο
ηερβόδεξο τον χόρευαν ςε αρκετζσ περιοχζσ ςτθν ανατολικι Ξριτθ(περιςςότερα
ςτοιχεία ςτο Βαρδάκθσ, 2014). Ζγινε, επίςθσ, αναφορά ςτουσ ςτόχουσ, τθ
μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ και τισ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςχεδιάςτθκαν
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του βιβλίου για τον εκπαιδευτικό Φυςικισ Αγωγισ Ε-ΧΨ
Δθμοτικοφ. Επιςθμάνκθκε, επίςθσ, ότι ο χορόσ αυτόσ διδάςκεται από το δάςκαλο τθσ
Φυςικισ Αγωγισ ι το χοροδιδάςκαλο ι το δάςκαλο με βάςθ τθν υπάρχουςα
κατάςταςθ ςτο ςχολείο από άποψθσ διδακτικοφ προςωπικοφ ςε ςυνεργαςία με τον
εκπαιδευτικό μουςικισ και το δάςκαλο τθσ τάξθσ.91

3. Βιωματικι άςκθςθ
Πετά τθν παρουςίαςθ των ςυγκεκριμζνων διδακτικϊν προτάςεων, επιλζξαμε
μία άςκθςθ που αφοροφςε τισ κρθτικζσ μαντινάδεσ για όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν ςτο
εργαςτιριο. Υριν από τθν άςκθςθ, αναφερκικαμε με λίγα λόγια ςτο «είναι» τθσ
κρθτικισ μαντινάδασ. Ωπογραμμίςαμε, ςυνεπϊσ, ότι πρόκειται για αυτοςχζδια,
δεκαπενταςφλλαβα, ομοιοκατάλθκτα δίςτιχα, με ζνα οκταςφλλαβο και ζνα
επταςφλλαβο μζροσ (--όπου θ δζκατθ τζταρτθ ςυλλαβι τονίηεται ενϊ θ δζκατθ
πζμπτθ όχι). Για να κατανοθκεί καλφτερα θ ςθμαςία του αρικμοφ των ςυλλαβϊν και
του μζτρου δόκθκε για εξάςκθςθ παιγνιϊδθσ δραςτθριότθτα, (βλ.το «Υαράρτθμα»).
κατάλλθλθ και για τθ διδαςκαλία ςε παιδιά τθν οποία εκπονικθκε ςφμφωνα με τον
οδθγό του Ξαυκαλά (1998).
90

Για παραδείγματα ςχεδιαςμοφ μακθμάτων, ςτο Χωμαράσ, 2018.
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Αναλυτικι περιγραφι των τελευταίων παραδειγμάτων γίνεται ςτο Χωμαράσ, ό.π.
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Ψονίςαμε, επίςθσ, ότι οι μαντινάδεσ απαγγζλλονται και ερμθνεφονται και με
ςυνοδεία μουςικϊν οργάνων. Αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ,
με ςτίχουσ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ μουςικισ ερμθνείασ, που
αγγίηουν κάκε πτυχι τθσ ηωισ και με περιεχόμενο που αντλείται από τθν παράδοςθ,
τθ κρθςκεία, τθν ιςτορία, τον ζρωτα, τθν κακθμερινότθτα.
Χτθ ςυνζχεια, μοιράςαμε μαντινάδεσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ (--όπωσ, για
παράδειγμα, τθ μαντινάδα «Χαίρομαι που ’μαι Ξρθτικόσ, κι όπου ςτακϊ το λζω/Πε
μαντινάδεσ τραγουδϊ, με μαντινάδεσ κλαίω») και ηθτιςαμε να τισ αναλφςουν ςε
ςχζςθ με τα παραπάνω αλλά και να τισ ςχολιάςουν ελεφκερα, λζγοντάσ μασ, επίςθσ,
ποια μαντινάδα τουσ άρεςε περιςςότερο και γιατί. Επιπλζον, τουσ δϊςαμε μαντινάδεσ από τισ οποίεσ ζλειπε θ τελευταία λζξθ του δεφτερου ςτίχου και τουσ
ηθτιςαμε να τθ ςυμπλθρϊςουν (για παράδειγμα, τθ μαντινάδα «Σ Ξρθτικόσ ςτθν
ξενιτιά πόςα λεφτά δεν δίδει/Ρα’ βρει χοχλιοφσ μπουμπουριςτοφσ να φάει με το ---»).
Χτο τζλοσ, γίναμε όλοι… Ξρθτικοί, και δθμιουργιςαμε, τραγουδιςαμε, αλλά και
χορζψαμε τθν εξισ μαντινάδα: «Αποφ ξετρζχει γράμματα, και τςι χοροφσ
μακαίνει/Ζχει χορτάτο το μυαλό, και τθν καρδιά ’νκιςμζνθ», που ςυνζκεςε «επί
τόπου» για τουσ ςκοποφσ του εργαςτθρίου ο δεφτεροσ ειςθγθτισ, ςολίςτ και ςτο
κρθτικό λαοφτο.
Θ απόδοςθ τθσ μαντινάδασ από το ςφνολο των ςυμμετεχόντων του εργαςτθρίου
ζγινε ωσ εξισ: Αρχικά δόκθκε ςε όλουσ εκτυπωμζνθ θ μαντινάδα. Χτθ ςυνζχεια, αφοφ
τθ διάβαςαν και ςε ζνα βακμό τθν απομνθμόνευςαν, ζγινε θ ρυκμικι τθσ αγωγι
(δθλαδι ταυτόχρονθ εκφορά από όλουσ με ρυκμό και τονιςμό). Ξατόπιν ακοφςτθκε
ηωντανά από το λαοφτο μία ςθτειακι κοντυλιά (ςιγανόσ) και οι ςυμμετζχοντεσ --υπό
τθν κακοδιγθςθ τθσ πρϊτθσ ειςθγιτριασ-- ξεκίνθςαν τον χορό. Χφντομα
τραγουδικθκε το πρϊτο θμιςτίχιο αρχικά από τον δεφτερο ειςθγθτι και, ςτθ
ςυνζχεια, ςτο επόμενο μουςικό μζτρο, από όλουσ, «πατϊντασ» πάνω ςτισ νότεσ τθσ
μελωδίασ. Ψο δεφτερο μιςό του τραγουδικθκε ξανά ςτουσ αντίςτοιχουσ χρόνουσ τουσ
μζτρου, όπωσ τραγουδιζται ςυνικωσ. Πετά τραγουδικθκε, από το δεφτερο ειςθγθτι,
το δεφτερο θμιςτίχιο, και αμζςωσ με τον ίδιο τρόπο από όλουσ. Θ παραπάνω
διαδικαςία επαναλιφκθκε μερικζσ φορζσ ϊςπου όλοι τραγουδοφςαν ςυγχρονιςμζνα
και αρκετά μελωδικά.

4. Επιτόπια εφαρμογι
Αφοφ δουλζψαμε «ςυνεργατικά» τθν παραπάνω άςκθςθ, μοιράςαμε ςε όλουσ
τουσ ςυμμετζχοντεσ διάφορα ςενάρια εργαςιϊν και τουσ χωρίςαμε ςε τζςςερισ
ομάδεσ. Ηθτιςαμε από τθν κάκε ομάδα να επιλζξει ζνα κζμα και να το δουλζψει ωσ
μάκθμα το οποίο, ςτθ ςυνζχεια, κα μασ παρουςίαηε.
Ψα διάφορα ςενάρια ηθτοφςαν οι ομάδεσ να προτείνουν τραγοφδια και
μαντινάδεσ ςχετικά με κζματα όπωσ φφςθ, κοινωνικι και κρθςκευτικι ηωι, τοπικι
ιςτορία, γενικι ιςτορία και ιςτορικζσ επετείουσ, οικογενειακι ηωι, παιδικά χρόνια,
αξίεσ (ειρινθ, ελευκερία κ.ά.), λαϊκι παράδοςθ και πολιτιςμό, ευκαιριακζσ ενότθτεσ
(π.χ. Χριςτοφγεννα, Υάςχα, Απόκριεσ, ικθ και ζκιμα τθσ Ξριτθσ) ι και κζματα τθσ
επιλογισ τουσ ςχετιηόμενα με τα γνωςτικά αντικείμενά τουσ.
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Υαράλλθλα με τα ςενάρια, δϊςαμε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ «ςχζδια εργαςίασ»
(«projects») για να τουσ βοθκιςουν να ςχθματίςουν κάποια από τα εξισ: το
περιεχόμενο και το κεματικό άξονα, τθ μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ, το ςκοπό, τα
κριτιρια επιλογισ του κζματοσ, τθν αφόρμθςθ, τα επί μζρουσ κζματα (υποκζματα),
τουσ ςτόχουσ και τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα (γνωςτικοφσ, ςυναιςκθματικοφσ,
δεξιοτιτων, ψυχοκινθτικοφσ), τα πεδία ςφνδεςθσ με τα αναλυτικά προγράμματα, τισ
διακεματικζσ ζννοιεσ, τθν προβλεπόμενθ ςυνεργαςία με φορείσ και πρόςωπα, τθ
διάρκεια, το ςχολείο, τθν τάξθ, το ςχολικό ζτοσ, τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ, τισ φάςεισ
διεξαγωγισ του (π.χ. επιλογι και διερεφνθςθ του κζματοσ, ζρευνα και επεξεργαςία,
ςφνκεςθ, παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ), τα μζςα και τουσ ειδικοφσ, τισ διακεματικζσ
ςυνδζςεισ με άλλα μακιματα, τθ διαςφνδεςθ με τα περιεχόμενα των οργανωτϊν του
προγράμματοσ ςπουδϊν μουςικισ, τθν οργάνωςθ τθσ τάξθσ, τθν απαιτοφμενθ
υλικοτεχνικι υποδομι, κάποια εναλλακτικι πρόταςθ, τισ προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ,
τισ δραςτθριότθτεσ, τθν εξατομίκευςθ κακϊσ και τθ ςφνδεςθ με τα ςχολικά εγχειρίδια
μουςικισ και το υποςτθρικτικό υλικό του μακιματοσ.
Για να γίνουν κατανοθτά τα παραπάνω, μοιράςαμε, επίςθσ, ζνα ςυγκεκριμζνο
ςχζδιο μακιματοσ με κζμα το κρθτικό τραγοφδι και τισ μαντινάδεσ. Ψο υπό ςυηιτθςθ
άςμα ιταν «Ψα βουνά τςθ Ξριτθσ» του Πιχάλθ Ξαυκαλά, ζνα τραγοφδι που μπορεί
κάλλιςτα να ςυνδυαςτεί με τθ διδαςκαλία τθσ τοπικισ, κρθτικισ ιςτορίασ αλλά και τθν
περιβαλλοντικι αγωγι αφοφ αναφζρεται ςτο βοςκό και τθ ςχζςθ του με τα βουνά
(όπωσ και το τραγοφδι «Βοςκαρουδάκι αμοφςτακο» ςε μουςικι του Ξϊςτα Πουντάκθ
και ςτίχουσ του Ξωςτι Φραγκοφλθ-Ανταίου από το δίςκο «Ακάνατθ ’ναι θ Ξριτθ
1926-1991 ςτο οποίο αναφερκικαμε επίςθσ, το γνωςτό ριηίτικο «Ψθλό βουνό» ι «Σ
αετόσ» και το τραγοφδι «Ψςθ ξενικιάσ» του Γιάννθ Βάρδα από το βιβλίο του «Τμορφα
που ’ςαν τα χωριά: Ψραγοφδια και μαντινάδεσ»).
Ψζλοσ, οι ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν και ςχζδια εργαςίασ με κζματα από τθν
κρθτικι παραδοςιακι μουςικι που χρθςιμοποιοφν ζναν από τουσ τρεισ τρόπουσ
εξακτίνωςθσ, δθλαδι α) με βάςθ τα μακιματα των Α. Υ., β) τα ενδιαφζροντα των
παιδιϊν και γ) τουσ πολλαπλοφσ τφπουσ νοθμοςφνθσ τθσ κεωρίασ του Gardner).
(Πατςαγγοφρασ, 2002, ςς. 15-17, και Πατςαγγοφρασ, 2003). Χυγκεκριμζνα:
α) Θ εξακτίνωςθ του κζματοσ με βάςθ τα ενδιαφζροντα των παιδιϊν: Ψα παιδιά
χωρίηονται ανάλογα με το ενδιαφζρον τουσ για να αςχολθκοφν με μια ενότθτα του
κζματοσ. Ζτςι, για παράδειγμα, μια ομάδα κα αςχολθκεί με τα τραγοφδια, άλλθ
ομάδα με τα μουςικά όργανα, μια τρίτθ ομάδα με τουσ ςθμαντικότερουσ καλλιτζχνεσ
κρθτικισ μουςικισ, τζταρτθ ομάδα με τα ικθ και ζκιμα κ.ά. Ψο βαςικό κριτιριο είναι
θ πτυχι του κζματοσ που κα διερευνιςουν να τα ενδιαφζρει περιςςότερο, ενϊ από
τθν αλλθλεπίδραςθ και τισ παρουςιάςεισ των άλλων ομάδων προςεγγίηουν ςφαιρικά
το κζμα (Πατςαγγοφρασ, 2003).
β) Θ εξακτίνωςθ του κζματοσ με βάςθ τα μακιματα των Αναλυτικϊν
Υρογραμμάτων: Χτθν περίπτωςθ αυτι ο εκπαιδευτικόσ, αρχικά κατά τον
προκαταρκτικό προςωπικό του προγραμματιςμό και ςτθ ςυνζχεια με τθ ςυμμετοχι
τθσ τάξθσ του, αναηθτά ποια μακιματα μποροφν να εμπλακοφν και τι ςχετικό με το
κζμα κα ικελαν να ςυμπεριλθφκεί ςτισ επιμζρουσ διαςτάςεισ τθσ εξακτίνωςθσ. Θ
διδαςκαλία τθσ κρθτικισ παραδοςιακισ μουςικισ μπορεί να ςυνδεκεί με το μάκθμα
τθσ Γλϊςςασ και τθσ Οογοτεχνίασ, όπου κα ςυμπεριλθφκεί και το κζμα τθσ κρθτικισ
διαλζκτου, ςθμαντικό για τθ διατιρθςθ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ και τθν κατανόθςθ
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των ζργων τθσ κρθτικισ λογοτεχνίασ, όπωσ αναφζρεται ςτουσ ςτόχουσ των Α.Υ.Χ. τθσ
Γλϊςςασ, ι, όπωσ, επίςθσ, προβλζπεται ςτο Α.Υ.Χ. για τθ Οογοτεχνία, να ςυνδζεται,
δθλαδι, «με τθ ηωγραφικι, μουςικι, και άλλεσ μορφζσ τζχνθσ» και να γίνεται «χριςθ
μελοποιθμζνθσ ποίθςθσ». Υροεκτάςεισ και διαςυνδζςεισ γίνονται, επίςθσ, με τθ
Γεωγραφία, τθν Λςτορία, τθν Ψοπικι Λςτορία, τθ Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ, τα Εικαςτικά,
τθ Κεατρικι Αγωγι, τθ Φυςικι Αγωγι, τθν Ξοινωνικι και Υολιτικι Αγωγι.
(Πατςαγγοφρασ, 2002, ς.16).
γ) Θ εξακτίνωςθ του κζματοσ με βάςθ τουσ πολλαπλοφσ τφπουσ νοθμοςφνθσ τθσ
κεωρίασ του Gardner (Πατςαγγοφρασ, 2002, ς.17) ζτςι ϊςτε θ διδαςκαλία τθσ
κρθτικισ μουςικοχορευτικισ εκπαίδευςθσ ενδεικτικά να ςυμπεριλάβει κάκε τφπο
νοθμοςφνθσ:


Γλωςςικι: αφθγιςεισ, απαγγελίεσ, τραγοφδια, μαντινάδεσ, ζμμετρεσ
αποδόςεισ, θμερολογιακζσ καταγραφζσ, περιλιψεισ, πλθροφορίεσ
ιςτορικζσ, κοινωνικζσ, γλωςςικζσ, πολιτιςμικζσ κ.ά.



Πουςικι:
Θχθτικζσ
επενδφςεισ,
μουςικζσ
αποδόςεισ
εννοιϊν/καταςτάςεων, μελωδίεσ, ρυκμόσ, τραγοφδια, μαντινάδεσ κ.ά.



Ξιναιςκθτικι: δραματοποιιςεισ, καταςκευζσ, εκμάκθςθ χορϊν κ.ά.



Ρατουραλιςτικι: Υεριβάλλον, πολιτιςμικζσ κοινότθτεσ, κρθτικοί και
παραδοςιακοί χοροί κ.ά.



Οογικο-μακθματικι: υπολογιςμοί, ςυλλογιςμοί, κλάςματα κ.ά.



Χωρικι: Εικαςτικζσ αποδόςεισ, μοντελοποιιςεισ κ.ά.



Ενδο-προςωπικι:
Ζκφραςθ
ςυναιςκθμάτων,
αυτοαξιολόγθςθ, προςωπικι νοθματοδότθςθ κ.ά.



Δια-προςωπικι: Σμαδικι εργαςία, αλλθλοδιδαςκαλία, ςυλλογικζσ
διαδικαςίεσ κ.ά.

αναςτοχαςμοί,

5. Αξιολόγθςθ
Χτο τζλοσ του εργαςτθρίου δϊςαμε «Ζντυπο Αξιολόγθςθσ» και λάβαμε 10
ςυμπλθρωμζνα ζντυπα. Χτο πρϊτο μζροσ του εντφπου ηθτιςαμε να ςυμπλθρωκεί
βακμολογία (από το 1 ωσ το 5) για το αν, ςε γενικζσ γραμμζσ, το εργαςτιριο
ανταποκρίκθκε ςτισ προςδοκίεσ των ςυμμετεχόντων, αν θ διοργάνωςθ τουσ
ικανοποίθςε, αν τα κζματα αναπτφχκθκαν ικανοποιθτικά από τουσ ειςθγθτζσ, αν το
εργαςτιριο ιταν ενδιαφζρον, αν ο καταμεριςμόσ του χρόνου ιταν ικανοποιθτικόσ, αν
οι πρακτικζσ που παρουςιάςτθκαν μποροφν να εφαρμοςτοφν κατά τθ διδαςκαλία, αν
δόκθκαν απαντιςεισ ςε πρακτικά προβλιματα που προκφπτουν ςτθν τάξθ, αν ζχουν
αυξθκεί οι ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων για αξιοποίθςθ των προςεγγίςεων που
προτάκθκαν κακϊσ και αν διευρφνκθκε το κεωρθτικό τουσ υπόβακρο για τθ χριςθ
τθσ παραδοςιακισ μουςικισ ςτθ διδαςκαλία. Θ ανατροφοδότθςθ που δεχτικαμε
ιταν κετικότατθ, με απαντιςεισ θ πλειοψθφία των οποίων κινικθκε ςτθν κλίμακα του
5, ελάχιςτεσ ςτο 4, και μία μόνο ςτο 3.
Χτο δεφτερο μζροσ τθσ αξιολόγθςθσ ηθτιςαμε α) να μασ απαντιςουν ςχετικά με
το ποιο ιταν το πιο ενδιαφζρον κζμα/ςτοιχείο του Εργαςτθρίου και γιατί, β) να μασ
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ειςθγθκοφν ζνα ςτοιχείο που κεωροφν ότι κα βελτίωνε το Εργαςτιριο, γ) να μασ πουν
αν νομίηουν ότι χρειάηονται περαιτζρω επιμόρφωςθ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ
παραδοςιακισ μουςικισ ςτθ διδαςκαλία και, εφόςον ναι, να προςδιορίςουν τισ
κεματικζσ περιοχζσ, ςτισ οποίεσ κα επικυμοφςαν να επιμορφωκοφν. Σι
ςυμμετζχοντεσ ςθμείωςαν ότι κα ικελαν και άλλα τζτοια εργαςτιρια, περιςςότερο
χρόνο, ςε κρθτικά μουςικοχορευτικά κζματα, δθλαδι. Επίςθσ, μίλθςαν με
ενκουςιαςμό για το βιωματικό κομμάτι και τθν πρακτικι, ηωντανι αναπαράςταςθ με
πρωταγωνιςτζσ τουσ ίδιουσ τουσ επιμορφοφμενουσ κακϊσ και τθν ομαδοςυνεργατικι
προςζγγιςθ, το ςυνδυαςμό του χοροφ με τθ μουςικι αλλά και τισ αναφορζσ ςτθν
κρθτικι μουςικι ςε ςχζςθ με το ςφγχρονο τρόπο ηωισ.
Ψζλοσ, ηθτιςαμε να μασ ςυμπλθρϊςουν το φφλο, τθν ιδιότθτα, τον τομζα
ειδίκευςθσ/ενδιαφζροντοσ αλλά και τθ γνϊμθ τουσ ςχετικά με τθ διακεματικότθτα,
δθλαδι με το ποια άλλα μακιματα κα μποροφςε, κατά τθ γνϊμθ τουσ, να ςυνδεκεί θ
παραδοςιακι μουςικι. 7 ιταν οι γυναίκεσ και 3 οι άνδρεσ, και όλοι εκπαιδευτικοί με 2
εξειδικευμζνουσ ςτθ μουςικι και ζναν ςτθν ψυχολογία. Σι ςυμμετζχοντεσ εξιραν τθ
ςθμαςία τθσ ςυνδυαςτικισ ςκζψθσ ενϊ ςχολίαςαν ότι μζςω τθσ μουςικισ μπορεί
κανείσ να μιλιςει για πολλά κζματα κακϊσ και να προςεγγίςει διαφορετικά διδακτικά
αντικείμενα όπωσ, για παράδειγμα, τθ γυμναςτικι και τθ διατροφι.
Χυμπεραςματικά, το εργαςτιριο αποτζλεςε για όλουσ, ειςθγθτζσ και
ςυμμετζχοντεσ, εξαιρετικι εμπειρία και προτείνουμε τθν υλοποίθςθ ςυναφϊν
ςυνεδρίων και επιμορφωτικϊν δράςεων.
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ΥΧΟΦΡΞΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΤΓΑΥΦΘΤΙΡΧ
1. ΦΙΦΝΡΥ:
Εκπαιδευτικό υλικό για τθ διδαςκαλία τθσ κρθτικισ παραδοςιακισ μουςικισ.
2. ΥΜΡΣΡΥ-ΥΦΡΧΡΙ:
-Ρα εξοικειωκεί ο εκπαιδευτικόσ ςτθν παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ όπωσ
προβλζπεται ςτα νζα Α.Υ.Χ. Πουςικισ, Γλϊςςασ - Οογοτεχνίασ και Φυςικισ Αγωγισ
για να αξιοποιιςει ςτοιχεία του τοπικοφ μουςικοφ πολιτιςμοφ
-Ρα γνωρίςει διδακτικό υλικό για τθ διδαςκαλία τθσ κρθτικισ παραδοςιακισ
μουςικισ, το οποίο καλφπτει το τρίπτυχο μζλοσ-λόγοσ-κίνθςθ
-Ρα ςχεδιάςει διδακτικζσ προτάςεισ. (Χχζδιο Εργαςίασ, Χενάριο, Χχζδιο Πακιματοσ,
Δραςτθριότθτεσ.)
3. ΘΕΞΑ-ΔΡΞΘ:
ΚΕΠΑ: «Εκπαιδευτικό υλικό για τθ διδαςκαλία τθσ κρθτικισ παραδοςιακισ μουςικισ»
Θ διδακτικι αυτι πρόταςθ επιχειρεί να αξιοποιιςει με δθμιουργικό τρόπο ςτοιχεία
από τθ μουςικι παράδοςθ τθσ Ξριτθσ(τραγοφδια μαντινάδεσ, ςκοποφσ, χοροφσ κ.ά.)
με ςεβαςμό ςτθν ιςτορία και ςτον πολιτιςμό.
ΔΣΠΘ: Αρχικά οι ςυμμετζχοντεσ ςυηθτοφν ςφντομα για τισ εμπειρίεσ και τα
ενδιαφζροντά τουσ ςτθ διδαςκαλία τθσ κρθτικισ παραδοςιακισ μουςικισ
(καταιγιςμόσ ιδεϊν). Ακολοφκωσ ορίηεται ςφντομα το πλαίςιο μάκθςθσ και
διδαςκαλίασ, το οποίο βαςίηεται ςτουσ τρεισ άξονεσ, μουςικι-κίνθςθ-λόγοσ, του
παραδοςιακοφ μουςικοφ πολιτιςμοφ και υλοποιείται με ανοικτό και ευζλικτο τρόπο.
Οαμβάνει υπόψθ τα Α.Υ.Χ. και Δ.Ε.Υ.Υ.Χ., κακϊσ δίνεται και ςχετικι βιβλιογραφία για
το ςχεδιαςμό διδακτικοφ υλικοφ. Υροτείνεται ακόμα θ ςυνεργαςία των διδαςκόντων
Πουςικισ, Γλϊςςασ και Φυςικισ Αγωγισ ςτισ ενότθτεσ που εξυπθρετοφνται κοινοί
ςκοποί.
Ακολουκεί ςφντομθ παρουςίαςθ ενδεικτικϊν διδακτικϊν προτάςεων.
Από τθν πρϊτθ ειςθγιτρια δίνονται τρία διδακτικά παραδείγματα τθσ παραδοςιακισ
κρθτικισ μουςικισ:
1. «Υράςινεσ Φίμεσ: ετυλίγοντασ το μίτο του περιβάλλοντοσ ςτθν κρθτικι
μουςικοχορευτικι παράδοςθ». Διδακτικι πρόταςθ ςτο κζμα: Υϊσ μποροφμε
να ευαιςκθτοποιιςουμε τθν οικολογικι ςυνείδθςθ μζςω τθσ
μουςικοχορευτικισ παράδοςθσ
2. «Ηυγιζσ και Ξομπανίεσ: κρθτικι παραδοςιακι μουςικι», το οποίο αποτελεί
ενότθτα ςε ςχολικό εγχειρίδιο μουςικισ τθσ Ξφπρου και
3. «Υροτάςεισ για εκπαιδευτικοφσ για το Ρτοκιμαντζρ “Πια οικογενειακι
υπόκεςθ”»
Από το δεφτερο ειςθγθτι δίνονται δφο διδακτικζσ προτάςεισ
4. «Χενάριο: Ξρθτικά παραδοςιακά τραγοφδια και μαντινάδεσ»
5. «Χχζδιο μακιματοσ: Ηερβόδεξοσ - Χορόσ τθσ Ξριτθσ»
Ψα ενδεικτικά αυτά παραδείγματα κα λειτουργιςουν ωσ αφόρμθςθ για τουσ
ςυμμετζχοντεσ, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να εργαςτοφν ςε ομάδεσ και να
ςχεδιάςουν δικζσ τουσ προτάςεισ ςχετικζσ με το κζμα «Ξρθτικι παραδοςιακι
μουςικι» ςε πτυχζσ του κζματοσ που κα επιλζξουν, ςφμφωνα με τα ενδιαφζροντά
τουσ, όπωσ π.χ. τα κρθτικά τραγοφδια, οι κρθτικοί οργανοπαίχτεσ, τα κρθτικά μουςικά
όργανα, τα ικθ και ζκιμα, κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ κ.ά. Πετά γίνεται παρουςίαςθ από
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τισ ομάδεσ των εργαςιϊν τουσ. Διατυπϊνονται προτάςεισ και ςυμπεράςματα και
ολοκλθρϊνεται το εργαςτιριο με τθν αξιολόγθςι του από τουσ ςυμμετζχοντεσ.
4. ΧΤΡΟΙΜΘ ΔΙΑΤΜΕΙΑ:
Δφο ϊρεσ (120 λεπτά).
5. ΣΤΡΫΣΡΘΕΥΕΙΥ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ:
Ξαμία.
6. ΑΤΙΘΞΡΥ ΥΧΞΞΕΦΕΧΡΟΦΩΟ:
12 ζωσ 25.
7. ΧΝΙΜΑ-ΧΩΤΡΥ:
Απαιτοφμενα υλικά για τθν υλοποίθςι του: προτηζκτορασ, πίνακασ ςυνεδρίου,
κόλλεσ Α4, μαρκαδόροι. Επικυμθτι διάταξθ ςτο χϊρο τα κακίςματα ςε ςχιμα «Υ».
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ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ
Σαιγνιϊδθσ δραςτθριότθτα
Αυτό είναι το τρζνο τθσ μαντινάδασ. Υαίρνει για επιβάτεσ του τισ ςυλλαβζσ τισ
μαντινάδασ και χωράει ακριβϊσ μία ςωςτι μαντινάδα κάκε φορά. Ψθ μιςι (το πρϊτο
θμιςτίχιο) ςτον πάνω όροφο και τθν άλλθ μιςι (το δεφτερο θμιςτίχιο) ςτον κάτω
όροφο.
Δοκιμάςτε, λοιπόν, να βάλετε μία μαντινάδα μζςα! Αν χωρζςουν ακριβϊσ οι
ςυλλαβζσ χωρίσ να περιςςζψει βαγόνι ι ςυλλαβι, τότε θ μαντινάδα ςασ είναι ςωςτι
ςτο μζτρο (δεν ζχει, δθλαδι, παραπάνω ι λιγότερεσ ςυλλαβζσ από τισ 30 που
χρειάηονται). Αν δεν υπάρχει ςυλλαβι που τονίηεται ςε βαγόνι που δεν ζχει ρόδεσ
τότε θ μαντινάδα ςασ είναι ςωςτι ςτον τονιςμό (τονίηεται, δθλαδι, ςτα ςθμεία που
πρζπει).
Ξαλά ταξίδια ςτισ μαντινάδεσ ςασ !
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μιλοσ Θεατρικισ και Ξουςικισ Σαιδείασ Σειραματικοφ
Νυκείου Σ.Μ. Τεκφμνου - Ξια περίπτωςθ ςφνδεςθσ τθσ
Σαιδείασ με τον Σολιτιςμό ςε περιβάλλον θμιτυπικισ μάκθςθσ
Μαρία Μανιουδάκθ
(mmanioudaki@gmail.com)
Καςςάνδρα Μπεϊκάκθ
(kbeikaki@yahoo.gr )

Περίλθψθ
Ο Πμιλοσ Κεατρικισ και Μουςικισ Ραιδείασ Ρειραματικοφ Λυκείου Ρ.Κ. ζκυμνου
(http://dramamusiclub.blogspot.gr/) λειτουργεί εδϊ και πζντε ζτθ και παρουςιάηει
ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, που εμπλζκουν τουσ μακθτζσ ςε διαδικαςίεσ βιωματικζσ,
δθμιουργικζσ, κοινωνικοποιθτικζσ. Με ςτόχουσ τθν ενίςχυςθ τθσ βιωματικισ επαφισ
των μακθτϊν με τθ μουςικι και το κζατρο και τθν ενεργθτικι εναςχόλθςι τουσ με
αυτό, τθν ανάδειξθ των καλλιτεχνικϊν τουσ δεξιοτιτων και κλίςεων (τραγοφδι,
ςφνκεςθ, υποκριτικι, ςκθνοκεςία, ςκθνογραφία κ.ά.), τθν ανάπτυξθ τθσ
δθμιουργικότθτασ και τθσ φανταςίασ τουσ, τθν καλλιζργεια του αιςκθτικοφ κριτθρίου
τουσ κ.ά., τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να χαροφν τθ ςυνεργαςία με τουσ ςυμμακθτζσ
τουσ και να εκφραςτοφν ελεφκερα και δθμιουργικά. Αποτελϊντασ ζνα θμιτυπικό
περιβάλλον μάκθςθσ, ςυνδζει ζμπρακτα τθν εκπαίδευςθ με τον πολιτιςμό και τουσ
μακθτζσ με ποικίλεσ μορφζσ τζχνθσ.
Λζξεισ – κλειδιά: κζατρο, εκπαίδευςθ

Ειςαγωγι: Θεατρικι και Moυςικι Σαιδεία
Τταν ζνασ άνκρωποσ μπορεί να εκφράηεται, να επικοινωνεί και να μακαίνει
μζςα από τθν τζχνθ, τότε ζχει βρει ζναν τρόπο να ελευκερϊνει τισ δθμιουργικζσ του
δυνάμεισ και να προχωράει με μεγαλφτερθ επιτυχία ςε ό,τι αφορά ςτθ δθμιουργία,
ςτθ γνϊςθ και ςτθ ηωι.
Ψο κζατρο αποτελεί καλλιτζχνθμα ςφνκετο και εργαλείο μάκθςθσ. Ωσ
παιδαγωγικό εργαλείο εντάςςει τισ τζχνεσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, καλλιεργεί
τθν αιςκθτικι και αναδεικνφει αξίεσ και ιδζεσ, αποςκοπεί ςτθν θκικι και πνευµατικι
καλλιζργεια του μακθτι, ςτθ µόρφωςι του, ςτθν παιδεία του εν γζνει (Γραμματάσ,
1998).
Υαράλλθλα, θ μουςικι παιδεία μπορεί να αποδειχτεί ζνα δυνατό εργαλείο
διαπαιδαγϊγθςθσ, με πολλαπλά οφζλθ και ςτο ςυναιςκθματικό κόςμο των μακθτϊν.
Ανιχνεφει δεξιότθτεσ και ταλζντα, ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ νοθμοςφνθσ και των
κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ανοίγει δρόμουσ ζκφραςθσ μζςα από τθν οργάνωςθ των
ιχων, αναπτφςςει τισ ψυχικζσ και νοθτικζσ λειτουργίεσ, ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργικι
τουσ ςυνάντθςθ με τουσ άλλουσ.

Φο κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ του Ρμίλου Θεατρικισ και μουςικισ
παιδείασ
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Ψο κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των Υρότυπων Υειραματικϊν Χχολείων
κακορίηεται από τα άρκρα 36 ζωσ 52 του Ρόμου 3966 (ΦΕΞ 118/Α/24-5-2011).
Ειδικότερα για τθ διάρκρωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ και τθ λειτουργία των
Σμίλων Αριςτείασ και Δθμιουργικότθτασ, τo Άρκρo 45 προβλζπει τα εξισ: Για τθν
ανάπτυξθ των ιδιαίτερων ικανοτιτων και κλίςεων των μακθτϊν, τόςο του Ρ.Ρ.Σ. όςο
και των δθμόςιων ςχολικϊν μονάδων τθσ ευρφτερθσ γεωγραφικισ περιοχισ του, με
απόφαςθ του ΕΡ.Ε.Σ., που εγκρίνεται από τθ Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. και δθμοςιεφεται ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, δθμιουργοφνται Πμιλοι και ρυκμίηονται τα κζματα
οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ. Οι Πμιλοι λειτουργοφν πζρα από το ωρολόγιο
πρόγραμμα μία ι δφο φορζσ τθν εβδομάδα ο κακζνασ, ςφμφωνα με τθν παραπάνω
απόφαςθ.
Σι Τμιλοι αφοροφν γνωςτικοφσ τομείσ όπωσ τα μακθματικά, οι φυςικζσ
επιςτιμεσ, θ γλϊςςα, θ λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπωσ τα εικαςτικά, ο ακλθτιςμόσ
κ.ά., ϊςτε να δθμιουργοφνται πυρινεσ δθμιουργικότθτασ και αριςτείασ που
αξιοποιοφν τισ αυξθμζνεσ ικανότθτεσ οριςμζνων μακθτϊν, χωρίσ να υπονομεφεται θ
κοινωνικοποίθςι τουσ.
Θ εγγραφι των μακθτϊν των Υ.Υ.Χ. ςτουσ Σμίλουσ γίνεται με αίτθςθ των
αςκοφντων τθ γονικι τουσ μζριμνα ςτο ΕΥ.Ε.Χ. του ςχολείου, φςτερα από ςφμφωνθ
γνϊμθ του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και του αρμόδιου ςυντονιςτι του
μακιματοσ ςτο Υ.Υ.Χ.

Ρι ςτόχοι του Ρμίλου Θεατρικισ και Ξουςικισ παιδείασ
Σ Τμιλοσ Κεατρικισ και Πουςικισ παιδείασ αποςκοπεί ςτθν:








ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν,
ενίςχυςθ τθσ βιωματικισ επαφισ τουσ με τθ μουςικι και το κζατρο και τθν
ενεργθτικι εναςχόλθςι τουσ με αυτό,
ανάδειξθ των καλλιτεχνικϊν τουσ δεξιοτιτων και κλίςεων
ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ φανταςίασ τουσ,
καλλιζργεια του αιςκθτικοφ κριτθρίου τουσ,
ανάπτυξθ τθσ ομαδικότθτασ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ ςυμμετοχισ, αλλά και τθσ
ευαιςκθτοποίθςισ τουσ ςε κοινωνικά προβλιματα,
εμπλουτιςμό των γνϊςεϊν τουσ, μουςικϊν και κεατρικϊν

Σ ρόλοσ τθσ μουςικισ ςτον Τμιλο Πουςικισ και Κεατρικισ Υαιδείασ είναι
άλλοτε αυτόνομοσ και άλλοτε ςυμπλθρωματικόσ. Σι μουςικοί δθλαδι άλλοτε
εμφανίηονται μόνοι τουσ ςε εκδθλϊςεισ και άλλοτε πλαιςιϊνουν τισ κεατρικζσ
παραςτάςεισ. Χτθν δεφτερθ περίπτωςθ αξιοποιοφμε μακθτζσ – μζλθ του Σμίλου –
που γνωρίηουν μουςικι και παίηουν μουςικά όργανα ςε αρχάριο ι προχωρθμζνο
επίπεδο για τθν μουςικι επζνδυςθ μιασ παράςταςθσ.
Θ διαδικαςία δεν είναι απλι και ςυχνά γίνεται χρονοβόρα και επίπονθ κακϊσ οι
μακθτζσ κα πρζπει να αναηθτιςουν μζςα από το ρεπερτόριό τουσ ι και ζξω από αυτό
τραγοφδια ι μουςικζσ κατάλλθλεσ για το κεατρικό ζργο που πρόκειται να ανζβει ςε
παράςταςθ. Ακοφνε και μακαίνουν καινοφρια τραγοφδια που προτείνονται, κάνουν
πρόβεσ και ςτθν παράςταςθ παίηουν ηωντανά πάνω ςτθ ςκθνι. Χυχνά το μουςικό
αυτό ςχιμα πλαιςιϊνει τισ γιορτζσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου.
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Ρ μιλοσ Θεατρικισ και Ξουςικισ Σαιδείασ του Σειραματικοφ Νυκείου
Τεκφμνου και οι δράςεισ του
Σ Τμιλοσ Κεατρικισ και Πουςικισ Υαιδείασ λειτουργεί ςτο Υειραματικό Οφκειο
ιδθ πζντε χρόνια, εκτόσ ωρολογίου προγράμματοσ, ςτον ελεφκερο χρόνο των
μακθτϊν και για τρεισ ϊρεσ τθν εβδομάδα. Χυμμετζχουν ς’ αυτόν μακθτζσ και από τισ
τρεισ τάξεισ του Ουκείου μασ και άλλων Ουκείων τθσ πόλθσ, οι οποίοι αποτελοφν τθ
κεατρικι ομάδα μασ! Αποτζλεςμα των ςυναντιςεων είναι οι παραςτάςεισ μασ ςτο
τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςε ανοιχτό κζατρο τθσ πόλθσ.
Σ Τμιλοσ Κεατρικισ και Πουςικισ Υαιδείασ του Υειραματικοφ Ουκείου
Φεκφμνου ςτα πζντε χρόνια λειτουργίασ του ζχει αναπτφξει αξιόλογθ δράςθ:
2016 – 2017
1) Υαρουςίαςθ του κεατρικοφ μονόπρακτου «Δυςανεξία ςτθν τελειότθτα», ςε
ςυνεργαςία με τον Τμιλο Φθτορικισ του ςχολείου και το ΕΞΦΕ Φεκφμνου ςτο πλαίςιο
του 10ου Υανελλινιου Χυνεδρίου του ΕΡΕΦΕΨ, 7-9 Απριλίου 2017
2) Κεατρικι παράςταςθ «Κατςοφρμποσ» (Γ. Χορτάτηθ), κζατρο Ερωφίλθ – Φορτζτηα,
Φζκυμνο, 8 Λουλίου 2017
3) Χυμμετοχι ςτο 28ο Αναγεννθςιακό Φεςτιβάλ Φεκφμνου με τθν παράςταςθ
«Κατςοφρμποσ» (Γ. Χορτάτηθ), Χπίτι του Υολιτιςμοφ, Φζκυμνο, 9 Σκτωβρίου 2017
2015 – 2016
1) Κεατρικι παράςταςθ «Οι θλίκιοι» (Ρ. Χάιμον), κζατρο Ερωφίλθ – Φορτζτηα,
Φζκυμνο, 12 Λουλίου 2016
2) Χυμμετοχι ςτο 27ο Αναγεννθςιακό φεςτιβάλ Φεκφμνου με τθν παρουςίαςθ (κζατρο
δρόμου) αποςπάςματοσ από τον «Ερωτόκριτο», 10 Χεπτεμβρίου 2016, Φζκυμνο],
Πικρι Υαναγία
4) «Ερωτικι Μυκιςτορία»: Χυνεργαςία του Σμίλου με το μουςικό ςχιμα Vamos Enseble
και τον Τμιλο Φθτορικισ του ςχολείου, κζατρο «Ερωφίλθ», Φζκυμνο, 19 Χεπτεμβρίου
2015
2014 – 2015
1) Χυμμετοχι του Σμίλου (με μουςικι και τραγοφδια) ςτθν παρουςίαςθ τθσ ποιθτικισ
ςυλλογισ «Γράμματα ςτθν Αάβθςαρ» του Γιϊργου Βλαχάκθ (διοργάνωςθ Χ.ΦΡ.Φ.,
εκδόςεισ «Ηάκεον Υυρ»), Φζκυμνο, Χτζκι των Ξακθγθτϊν, 12 Σκτωβρίου 2014
2) Χυμμετοχι του Σμίλου (με μουςικι και τραγοφδια) ςτθν απονομι των βραβείων του
5ου Οογοτεχνικοφ Διαγωνιςμοφ μακθτϊν Γυμναςίων και Ουκείων Ρ. Φεκφμνου
(διοργάνωςθ Χ.Φ.Ρ.Φ.), αίκουςα του Λνςτιτοφτου Πεςογειακϊν Χπουδϊν, Φζκυμνο, 6
Παΐου 2015
5) Κεατρικι παράςταςθ «ιρανό ντε Μπερηεράκ» (Ε. ντε Φοςτάν), κζατρο Ερωφίλθ –
Φορτζτηα, Φζκυμνο, 12 Λουλίου 2015
2013 -2014
1) Κεατρικι παράςταςθ «Σο πνεφμα των Χριςτουγζννων» (Ξ. Ρτίκενσ), αφιερωμζνθ
ςτον Χφλλογο ΑΠΕΑ «Αγάπθ» τθσ πόλθσ μασ, Αμφικζατρο 2ου Δθμοτικοφ Χχολείου
Φεκφμνου, 18 Δεκεμβρίου 2013
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2) «Σραγουδάμε για το «Χαμόγελο του παιδιοφ»: Χυμμετοχι του Σμίλου ςε Ξοινωνικι
Εκδιλωςθ με ςκοπό τθν ςυγκζντρωςθ ειδϊν διατροφισ για το Χαμόγελο του παιδιοφ,
10 Απριλίου 2014
3) Χυμμετοχι του Σμίλου ςτθν εκδιλωςθ – αφιζρωμα για τα “70 χρόνια από το κάνατο
του Μωςτι Σαλαμά”, Αμφικζατρο ΨΕΛ Ξριτθσ (Υεριβόλια), 22 Απριλίου 2014
4) Ματάκτθςθ 1ου Βραβείου ςτθ ςφνκεςθ αγγλόφωνου τραγουδιοφ ςτο πλαίςιο του 5th
English Festival on the Spot, Φζκυμνο, 7-8 Λουνίου 2014
5) Κεατρικι παράςταςθ «Βαβυλωνία» (Δ. Βυηάντιου), κζατρο Ερωφίλθ – Φορτζτηα,
Φζκυμνο, 9 Λουλίου 2014

Ξεκοδολογικά εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ζργο του Ρμίλου
α. Ενεργοποίθςθ (ςωματικι – φωνθτικι – αιςκθτθριακι): Ψο κεατρικό παιχνίδι
ωσ ςφνκετθ δραματικι μζκοδοσ προχποκζτει το παιχνίδι με τα αιςκθτιρια, τα μζλθ
του ςϊματοσ και τθ φωνι (Πουδατςάκισ, 1994). Αποτελεί μζςο ενεργοποίθςθσ και
απελευκζρωςθσ τθσ φανταςίασ του μακθτι. Πζςα από τισ δράςεισ του, ο μακθτισ
αναςυνκζτει, αναπλάκει και ςυμβολίηει τθν πραγματικότθτα που υπάρχει γφρω του
και ζτςι οδθγείται ςε ζνα νζο επίπεδο: το φανταςτικό (Ξουρετηισ, 1990). Χτόχοσ αυτισ
τθσ ενότθτασ δραςτθριοτιτων είναι θ ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ των μακθτϊν κακϊσ
και θ ςυνειδθτι επαφι τουσ με τισ αιςκιςεισ.








Αιςκθτθριακζσ αςκιςεισ
Αςκιςεισ παρατθρθτικότθτασ
Αναπνοι/φωνι
Ξίνθςθ
Χϊροσ/χρόνοσ-ρυκμόσ/χορόσ
Χυγκζντρωςθ/ςυντονιςμόσ
Φανταςία και μεταμορφϊςεισ

β. Ζκφραςθ και επικοινωνία: Σι μακθτζσ κατανοοφν τα ςυναιςκιματά τουσ,
αποκτοφν αυτογνωςία και βρίςκουν τρόπουσ να τα διαχειρίηονται καλφτερα, όταν
αντιμετωπίηουν δφςκολεσ καταςτάςεισ. Ξατανοοφν τα ςυναιςκιματα των άλλων,
γεγονόσ που ςυμβάλλει ςτθν καλφτερθ επικοινωνία μεταξφ τουσ και ςτθν ομαλι
ζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία (Ρτολιοποφλου, 2003).




Χωματικι εκφραςτικότθτα/Ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων
Επικοινωνιακοί κϊδικεσ (Πθ λεκτικι επικοινωνία – Οεκτικι επικοινωνία)
Ζντεχνθ λεκτικι επικοινωνία (απαγγελία, κεατρικό αναλόγιο, αφιγθςθ)

γ. Δθμιουργικι ςυνεργαςία ομάδασ: Ψο κζατρο από τθ φφςθ του αποτελεί
ςυλλογικι τζχνθ, ςφνκετθ δθμιουργία και εκτζλεςθ. Σι μακθτζσ κατανοοφν τθν
ανάγκθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ και τθσ αρμονικισ ςυνεργαςίασ για τθν εκτζλεςθ
ςυλλογικοφ ζργου.





Υαιχνίδια γνωριμίασ
Υαιχνίδια επαφισ
Υαιχνίδια εμπιςτοςφνθσ
Υαιχνίδια ςυνεργαςίασ

δ. Ξορφζσ δραματικισ ζκφραςθσ: Ψο μιμθτικό παιχνίδι, θ παντομίμα και θ
μιμικι είναι οι τεχνικζσ που αξιοποιοφνται ςτα πλαίςια τθσ Κεατρικισ Αγωγισ και
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μζςω του κεατρικοφ παιχνιδιοφ ειςαγάγουν τουσ μακθτζσ ςτθν τζχνθ του κεάτρου.
Υαράλλθλα θ εξωτερίκευςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ μαηί με τθ ςυμμετοχι του
ςϊματοσ και τθσ ςκζψθσ ςυμβάλλουν ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ του εαυτοφ, τθν
αυτοπραγμάτωςθ και τθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ (Χζργθ, 1987).





Πιμόδραμα
Κεατρικό παιχνίδι
Υαιχνίδια ρόλων
Αυτοςχεδιαςμόσ

ε. Δθμιουργικι γραφι: Θ δραματοποίθςθ αφορά τθν μεταγραφι μθ
δραματικϊν κειμζνων, λογοτεχνικϊν ι μθ, ςε κεατρικι μορφι με τελικό ςκοπό τθν
ζκφραςι τουσ με τθ μορφι κεατρικοφ δρϊμενου. Θ δραματοποίθςθ, ωσ διδακτικι και
παιδαγωγικι μζκοδοσ, παίρνει τθ μορφι τθσ ομαδοςυνεργατικισ και
μακθτοκεντρικισ διδαςκαλίασ και λειτουργεί ωσ μζςο καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ αφοφ
οδθγεί ςε ζνα ςκθνικό αποτζλεςμα με καλλιτεχνικζσ διαςτάςεισ και απόλυτθ
ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε όλα τα επίπεδα.













Διάκριςθ αφθγθματικοφ από δραματικό κείμενο
Ανάλυςθ δραματικοφ κειμζνου
Δομικά ςτοιχεία του δράματοσ (διάλογοσ, δράςθ, πλοκι, χαρακτιρεσ, δραματικι
κατάςταςθ)
Δραματοποίθςθ (Πεταγραφι αφθγθματικοφ ςε δραματικό λόγο)
Εργαςτιρι Γραφισ
Από το εκπαιδευτικό δράμα ςτθ διερευνθτικι δραματοποίθςθ
Διακειμενικι Χφνκεςθ
Από το Δραματικό κείμενο ςτθ Κεατρικι Υαράςταςθ - Χτοιχεία Χκθνοκεςίασ
Δραματουργικι επεξεργαςία (ανάγνωςθ του κειμζνου - νόθμα του ζργου)
Κεατρικι κατάςταςθ και κεατρικόσ ρόλοσ (χαρακτιρασ, ςφγκρουςθ, ρόλοσ)
Ξϊδικασ τθσ υποκριτικισ (δεδομζνεσ ςυνκικεσ, ςωματικζσ δράςεισ)
Δομι χϊρου – χρόνου (Χκθνογραφία)

Αποτελζςματα:







Ανάπτυξθ ζκφραςθσ, κοινωνικϊν, διανοθτικϊν και δθμιουργικϊν δεξιοτιτων.
Διεφρυνςθ πνευματικϊν οριηόντων.
Θκικι, κοινωνικι και πνευματικι βελτίωςθ.
Ενίςχυςθ αυτοεκτίμθςθσ.
Υροβλθματιςμόσ και ευαιςκθτοποίθςθ ςε κοινωνικά προβλιματα.
Διάπλαςθ ενεργϊν πολιτϊν

Θ αξιολόγθςθ των παραπάνω αποτελεςμάτων μπορεί να αναφζρεται ςε τρία
επίπεδα:


αξιολόγθςθ του τελικοφ προϊόντοσ από το κοινό προσ το οποίο απευκφνκθκε.
Θ μεκοδολογία που ακολουκείται είναι θ εξισ:

Υριν από τθν ζναρξθ τθσ παρουςίαςθσ, οι μακθτζσ-"κοινό" εκλζγουν πρόχειρα
μεταξφ τουσ ζνα ςϊμα κριτϊν-αξιολογθτϊν (περίπου 10% των παρόντων). Σι
αξιολογθτζσ χωρίηονται τυχαία ςε δυο μικρότερεσ, ίςεσ ομάδεσ. Χτο τζλοσ κάκε
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παρουςίαςθσ, κάκε ομάδα αξιολογθτϊν βακμολογεί με κλίμακα 1-10 τθν ςυνολικι
τθσ εντφπωςθ για το ζργο που παρουςιάςτθκε ακροίηοντασ τισ επιμζρουσ αντίςτοιχεσ
βακμολογίεσ που ζδωςαν τα μζλθ τθσ και διαιρϊντασ το άκροιςμα δια του αρικμοφ
των μελϊν τθσ.
Υαράλλθλα λειτουργεί θ ομάδα αξιολογθτϊν των δφο εκπαιδευτικϊν που
ςυντονίηουν τθ λειτουργία του ομίλου, οι οποίοι οφείλουν να βακμολογιςουν με τθν
ίδια κλίμακα και τθν ίδια διαδικαςία μζςου όρου ςτθριηόμενοι ςτα δικά τουσ
προςωπικά κριτιρια. Ζτςι, μετά τθν παρουςίαςθ, ανακοινϊνονται ςτο κοινό τρεισ
βακμοί: ζνασ από τθν κάκε ομάδα μακθτϊν-αξιολογθτϊν και ζνασ από τθν ομάδα των
εκπαιδευτικϊν. Τλοι μζςα ςτθν αίκουςα κατανοοφν ότι οι ςυγκεκριμζνεσ
αξιολογιςεισ είναι εντελϊσ υποκειμενικζσ, αλλά όλοι τισ ςζβονται ωσ ζκφραςθ τθσ
διαδικαςίασ που ακολουκικθκε. Τλοι επίςθσ, ζμπρακτα ςυνειδθτοποιοφν ότι
απόλυτα ζγκυρεσ και αντικειμενικζσ αξιολογιςεισ δεν υπάρχουν.
(Θ παραπάνω διαδικαςία αναφζρεται βζβαια ςε διαδοχικζσ παρουςιάςεισ
πολλϊν μικρϊν ομάδων).


αξιολόγθςθ τθσ ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ τθσ μικρισ ομάδασ κατά τθ
διαδικαςία παραγωγισ του ζργου.
Θ μεκοδολογία που ακολουκείται είναι θ εξισ:

Ψα μζλθ τθσ ομάδασ αξιολογοφν τθ ςυμβολι κάκε μζλουσ, με κριτιρια όπωσ
δθμιουργικι ςυμμετοχι, κατάκεςθ προςωπικοφ κόπου και προςπακειϊν, διατφπωςθ
πειςτικϊν επιχειρθμάτων, διαλλακτικότθτα ςτισ ςυηθτιςεισ ϊςτε θ ομάδα να
οδθγείται ςε ςυνκετικζσ λφςεισ κ.λπ. Σ εκπαιδευτικόσ κακοδθγεί ωσ ςυντονιςτισ
αλλά δεν ψθφίηει. Θ αξιολόγθςθ ολοκλθρϊνεται μζςα ςτθ μικρι ομάδα, αλλά δεν
ανακοινϊνεται ςτουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ.


αξιολόγθςθ τθσ δραςτθριότθτασ από τον εκπαιδευτικό, με κριτιριο τθν
ποςοςτιαία επίτευξθ των προςδοκϊμενων αποτελεςμάτων.

Χτθν ουςία πρόκειται για ζνα προςωπικό παιδαγωγικό θμερολόγιο του
εκπαιδευτικοφ, όπου μπορεί να καταγράφεται "τι πιγε καλά και τι όχι".

ΣΑΤΑΔΕΙΓΞΑΦΑ
«Δραματοποιθμζνθ αφιγθςθ»
Αξιολόγθςθ
Σι μακθτζσ ςυγκεντρϊνονται ςε κφκλο, εκφράηουν τισ εντυπϊςεισ και τα
ςυναιςκιματα τουσ, αξιολογοφν το βακμό ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ και τθ
ςυνεργαςία τουσ. Σι εκπαιδευτικοί τουσ βοθκοφν να εκφραςτοφν κζτοντασ
ερωτιματα, όπωσ:
- Υοιεσ ςτιγμζσ νιϊςατε μεγάλθ ευχαρίςτθςθ;
- Ψι ςασ δυςκόλευςε περιςςότερο;
- Ψι κα μποροφςατε να κάνετε με διαφορετικό τρόπο;
Σι εκπαιδευτικοί κάνουν τθ δικι τουσ αξιολόγθςθ για τθν οργάνωςθ τθσ δράςθσ
και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τουσ. Ενδεικτικά,
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χρθςιμοποιοφν τον παρακάτω πίνακα για τθ ςυνολικι εικόνα τουσ:
ΞΦΛΨΘΦΛΣ/ΕΛΔΣΧ ΔΦΑΧΘΧ
Ελάχιςτθ
Χυμμετοχι ςτισ δράςεισ
Χωματικι κίνθςθ
Χωματικι – λεκτικι
εκφραςτικότθτα
Επικοινωνία
Υροςοχι – ςυγκζντρωςθ ςυντονιςμόσ
Χυνεργαςία
Φανταςία –
δθμιουργικότθτα
- επινόθςθ
Αναπαραςτατικό παιχνίδι
Αυτοςχζδιο ςκθνικό
παιχνίδι

Πζτρια

Λκανοποιθτικι

Εξαιρετικι

«Θεατρικό Σαιχνίδι»
Αξιολόγθςθ
Σι μακθτζσ, εκτόσ ρόλου, ςυγκεντρϊνονται ςε κφκλο και εκφράηουν τισ
εντυπϊςεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ για τισ δραςτθριότθτεσ. Ακόμα, αξιολογοφν το
βακμό ςυμμετοχισ τουσ ςτισ δράςεισ και τθ ςυνεργαςία τουσ. Σι εκπαιδευτικοί τουσ
βοθκοφν να εκφραςτοφν προφορικά κζτοντασ ερωτιματα, όπωσ:
- Υοιεσ ςτιγμζσ νιϊςατε μεγάλθ ευχαρίςτθςθ;
- Ψι ςασ δυςκόλευςε περιςςότερο;
- Ψι κα μποροφςατε να κάνετε με διαφορετικό τρόπο;
Εναλλακτικά ι ςυμπλθρωματικά, θ αξιολόγθςθ μπορεί να γίνει με τθ
ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα από τουσ μακθτζσ:
α. Αυτοαξιολόγθςθ μακθτϊν
ΞΦΛΨΘΦΛΣ/ΕΛΔΣΧ ΔΦΑΧΘΧ
Που άρεςαν οι δραςτθριότθτεσ;
Είμαι ικανοποιθμζνοσ/θ από τθ
ςυμμετοχι μου ςτισ
δραςτθριότθτεσ;
Χυνεργάςτθκα με τουσ
ςυμμακθτζσ μου;

Ελάχιςτα

Οίγο

Υολφ

Υάρα πολφ

Ιμουν ςυγκεντρωμζνοσ/θ;
Ξατάλαβα καλφτερα τθν υπόκεςθ
Αντίςτοιχα, οι εκπαιδευτικοί κάνουν τθ δικι τουσ αξιολόγθςθ για τθν οργάνωςθ
του εργαςτθρίου και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τουσ και
ςυμπλθρϊνουν τον παρακάτω πίνακα για τθ ςυνολικι εικόνα τουσ:
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β. Αξιολόγθςθ Εκπαιδευτικοφ
ΞΦΛΨΘΦΛΣ/ΕΛΔΣΧ ΔΦΑΧΘΧ
Χυμμετοχι ςτισ δράςεισ
Χωματικι κίνθςθ
Χωματικι – λεκτικι
εκφραςτικότθτα
Επικοινωνία
Υροςοχι – ςυγκζντρωςθ ςυντονιςμόσ
Χυνεργαςία
Φανταςία –
δθμιουργικότθτα -επινόθςθ
Αναπαραςτατικό παιχνίδι
Αυτοςχζδιο ςκθνικό παιχνίδι

Ελάχιςτθ

Πζτρια

Λκανοποιθτικι Εξαιρετικι

Γενικότερα τα αποτελζςματα του Σμίλου αξιολογοφνται από τθν τοπικι
κοινωνία, κακϊσ θ κεατρικι παράςταςθ που ανεβαίνει κάκε χρόνο ςτο τζλοσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ ζχει μεγάλθ απιχθςθ ςτο κοινό και ιδιαίτερα κετικζσ κριτικζσ.
Επίςθσ τα κετικά αποτελζςματα των δράςεων του ομίλου γίνονται αιςκθτά και
από τουσ υπόλοιπουσ ςυναδζλφουσ του ςχολείου, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τθ
διαφορά ςτθ ςυμπεριφορά κάποιων μακθτϊν μζςα ςτθν τάξθ, ςτθ ςτάςθ τουσ
απζναντι ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ ακόμθ και ςτθν επίδοςι τουσ ςτα μακιματα.
Ψζλοσ κετικι αξιολόγθςθ μπορεί να κεωρθκεί και θ ολοζνα αυξανόμενθ
ςυμμετοχι μακθτϊν ςτθν ομάδα χρόνο με το χρόνο αλλά και το γεγονόσ ότι οι
μακθτζσ που αποφοιτοφν από το Οφκειο δεν εγκαταλείπουν τθν εναςχόλθςι τουσ με
τθ μουςικι και το κζατρο ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ.

Αναφορζσ
Γραµµατάσ, Κ. (1998). Κζατρο και Ραιδεία, Γ’ Ζκδοςθ. Ακινα: Ρθρθίδεσ.
Ξουρετηισ, Ο. (1990). Το κζατρο για παιδιά ςτθν Ελλάδα. Ακινα: Ξαςτανιϊτθσ.
Πουδατςάκισ, Ψ. (1994). Θ κεωρία του δράματοσ ςτθ ςχολικι πράξθ. Το Κεατρικό
Ραιχνίδι - θ Δραματοποίθςθ ωσ μζκοδοσ προςζγγιςθσ των αφθγθματικϊν
κειμζνων. Ακινα: Ξαρδαμίτςα.
Ρόμοσ 3966, άρκρα 36 ζωσ 52 (ΦΕΞ 118/Α/24-5-2011). Ψο κεςμικό πλαίςιο
λειτουργίασ των Υρότυπων Υειραματικϊν Χχολείων.
Ρτολιοποφλου, Ε. (2003). Σφγχρονα προγράμματα για παιδιά προςχολικισ θλικίασ.
Ακινα: Ψυπωκιτω
Σδθγόσ εκπαιδευτικοφ για το Κζατρο (2011). Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο Ωπουργείο
Υαιδείασ και Διά Βίου Πάκθςθσ,
Χζργθ, Ο. (1987). Δραματικι ζκφραςθ και αγωγι του παιδιοφ. Ακινα: Gutenberg.
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ΥΧΟΡΨΘ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ
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ΥΧΟΡΣΦΙΜΑ ΥΧΞΣΕΤΑΥΞΑΦΑ 2ου ΣΑΟΕΝΝΘΟΙΡΧ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ
«ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ ΜΑΙ ΣΡΝΙΦΙΥΞΡΥ: ΥΧΕΥΕΙΥ ΜΑΙ ΣΤΡΡΣΦΙΜΕΥ»
Προεδρείο Καταλθκτικισ υνεδρίασ:
Γ. Σερηάκθσ,
Περιφερειακόσ Δ/ντισ Εκπ/ςθσ Κριτθσ,
. Κουτςουράκθ, Α. πακαράκθ,
χολικζσ φμβουλοι Π/Θμιασ Εκπ/ςθσ
Ελ. Πουλλά, Β. Καλοκφρθ,
χολικζσ φμβουλοι Δ/Θμιασ Εκπ/ςθσ
Συνοψίηοντασ ...
Πζςα από τισ ανακοινϊςεισ και τα εργαςτιρια αναδεικνφεται θ εκπαίδευςθ ωσ
φορζασ πολιτιςμικισ παρζμβαςθσ, με ρόλο ενεργό ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα, με
ανθςυχίεσ και πρωτοβουλίεσ.
Θ δθμιουργικότθτα, θ φανταςία ςτθν τάξθ και ςτθν πράξθ, θ ανάπτυξθ κριτικοφ
ςτοχαςμοφ, θ κριτικι προςζγγιςθ τθσ πραγματικότθτασ, οι ποικίλεσ πρωτοβουλίεσ
παρζμβαςθσ για βελτίωςθ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν πράξθ, θ αξιοποίθςθ τθσ αιςκθτικισ
εμπειρίασ για άρςθ ςτερεοτφπων και γενικότερα θ αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ όλο και
περιςςότερο λειτουργικά και δθμιουργικά εκφράηουν ηωντάνια προβλθματικισ και
διάκεςθ για ανανζωςθ ςτθν εκπαίδευςθ.
Ενδεικτικζσ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτισ εργαςίεσ που παρουςιάςτθκαν και
ςτα εργαςτιρια που πραγματοποιικθκαν:








Αναηιτθςθ
αξιϊν,
προςδιοριςμόσ
περιεχομζνου
«εκπαίδευςθσ»,
«πολιτιςμοφ», «παιδείασ» υπό τθν ανκρωποκεντρικι και ανκρωπιςτικι
οπτικι.
Θ εκπαίδευςθ να ζχει τον ρόλο τθσ προάςπιςθσ του Ανκρϊπου απζναντι ςε
απειλζσ τεχνολογίασ και επιςτιμθσ που δεν λαμβάνουν ωσ μζτρο το
ολόπλευρο όφελοσ του ανκρϊπου.
Υροτάςεισ να ανανεϊνονται τα προγράμματα ςπουδϊν αλλά με υπόβακρο τθν
ποιότθτα των αξιϊν του πολιτιςμοφ. Εκπαιδευτικά ςενάρια με χριςθ ΨΥΕ,
ψθφιακϊν εργαλείων και πλατφόρμασ διάδραςθσ. Χυνδυαςμόσ τυπικισ
εκπαίδευςθσ και άτυπθσ μάκθςθσ για αναβάκμιςθ δράςεων όπωσ οι ςχολικζσ
εκδρομζσ.
Ρα δοκεί επιςτθμονικι ςυνζχεια (με επιςτθμονικό διάλογο, ζρευνα κ.ά.) ςτθν
ανίχνευςθ των ςχζςεων και προοπτικϊν μεταξφ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ

445

- ΣΤΑΜΦΙΜΑ ΥΧΟΕΔΤΙΡΧ (ΦΡΞΡΥ Β') -

ςτισ ποικίλεσ πτυχζσ τουσ, με ιδιαίτερα ςθμαντικι, ςτθν εποχι τθσ











εκπαίδευςθσ και δια βίου μάκθςθσ, εκείνθ που αφορά ςτον ςκοπό τθσ
Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων και αντίςτοιχα τον ρόλο του Εκπαιδευτι Ενθλίκων.
Ρα δοκεί ζμφαςθ ςτθν επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν με αξιοποίθςθ του
ρόλου των Εκπαιδευτϊν Ενθλίκων-Χχολικϊν Χυμβοφλων ωσ «πολιτιςμικϊν
ακτιβιςτϊν», ςτο κεωρθτικό πλαίςιο τθσ Πεταςχθματίηουςασ Πάκθςθσ, με
ςτόχο τθν αποδόμθςθ ςτερεοτφπων για το ςχολείο, τθ μάκθςθ, τουσ μακθτζσ
και τον ρόλο του εκπαιδευτικοφ.
Γζφυρεσ
ςυνεργαςίασ
εκπαιδευτικϊν
διαφορετικϊν
ειδικοτιτων
(μακθματικϊν-φιλολόγων), ςυνάντθςθ μζςα από αιςκθτικι εμπειρία και
κριτικό αναςτοχαςμό.
Ανάγκθ να τεκοφν ανοικτά ερωτιματα αντί για παρωχθμζνεσ
δαςκαλοκεντρικζσ απαντιςεισ .
Υροτάςεισ να ςτθριχκεί θ τοπικι Λςτορία με δθμιουργία θλεκτρονικοφ
αποκετθρίου υλικοφ από (επιλεγμζνεσ) δράςεισ εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία.
Οειτουργία μακθτικϊν φεςτιβάλ και ςυνακόλουκα δθμιουργία Δικτφων και
ςυνεργαςιϊν όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για ςφνδεςθ με τοπικι
παράδοςθ.
Απόρριψθ απραξίασ, καινοτόμεσ δράςεισ, ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ. Ψο
πρόβλθμα ωσ ευκαιρία για ανάπτυξθ ςυμμετοχικότθτασ. Ψόνωςθ των ςχζςεων
με τθν παράδοςθ και τθν τοπικι ιςτορία. Χυνεργαςία με τθν τοπικι
αυτοδιοίκθςθ.

• Ρα γίνουν πολφωρα εργαςτιρια με κζμα: Σ κινθματογράφοσ ωσ εκπαιδευτικό
υλικό για ανάπτυξθ διδακτικϊν ςεναρίων ολιςτικισ ανάπτυξθσ.
• Ρα ενταχκοφν ςτθν ςχολικι φλθ εναλλακτικά μακιματα, όπωσ : αυτογνωςία,
Ξριτικι Χκζψθ, Πεταςχθματίηουςα Πάκθςθ, προςωπικι και εςωτερικι
ανάπτυξθ.
Τςον αφορά τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ Υολιτιςμοφ και Εκπαίδευςθσ ωσ κεντρικοφ
ερωτιματοσ του ςυνεδρίου τονίςτθκε ότι:
Ζνα ςχολείο που επικυμεί να αξιοποιιςει, να αξιοδοτιςει και να προωκιςει τθν
αλλθλεπίδραςθ εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ καλείται να ςυμπεριλάβει ςτισ
προτεραιότθτζσ του:


Ψθ Πουςειακι εκπαίδευςθ ωσ μζςο ϊςμωςθσ και εργαλείο ςυνάντθςθσ πολιτιςμικϊν
και εκπαιδευτικϊν διαδρομϊν



Ψθν

ςυνειδθτοποίθςθ

τθσ

ςυμβολι

τθσ

μουςικισ

ςτθν

κατανόθςθ

τθσ

διαφορετικότθτασ και τθν προϊκθςθ τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ και τθν πρακτικι
χριςθ αυτισ τθσ πραγματικότθτασ
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Ψθν αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ωσ εργαλείου ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ τθσ κριτικισ
ςκζψθσ, τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και τθσ ενςυναίςκθςθσ αλλά και ωσ μζςου
βιωματικισ μάκθςθσ



Ψθν αξιοποίθςθ τθσ τοπικισ κουλτοφρασ και τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ τυπικά και
άτυπα



Ψθν αξιοποίθςθ τθσ τζχνθσ ωσ εργαλείου προςωπικισ ανάπτυξθσ αλλά και πρόλθψθσ
και αντιμετϊπιςθσ δυςλειτουργικϊν ςυμπεριφορϊν



Ψθν ζμπνευςθ των ςυμμετεχόντων και τθν αγάπθ για τον άνκρωπο ωσ όχθμα για τθν
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ κάκε μορφισ τζχνθσ, κάκε ζκφανςθσ του πολιτιςμοφ
ςτθν πράξθ

Χυνοψίηοντασ,

ειςθγιςεισ

και

εργαςτιρια

απθχοφν

προβλθματιςμοφσ

και

προβλιματα αλλά και τθ ηωθρι διάκεςθ θ εκπαίδευςθ να μθν αποτελεί πακθτικό
αποδζκτθ καταςτάςεων και ιδεολογθμάτων αλλά φορζα ποιοτικισ παρζμβαςθσ για
προαγωγι των αξιϊν και γενικότερα του πολιτιςμοφ. Θ ανανζωςθ εκπαιδευτικϊν και
διδακτικϊν μεκοδολογιϊν και πρακτικϊν αποτελεί όχι μόνο αίτθμα αλλά και γίνεται
μζςα από ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ υλοποίθςθσ.
Ψζλοσ, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ όςουσ ςυνζβαλαν με κάκε τρόπο ςτθν
πραγματοποίθςθ του ςυνεδρίου. Θ αίςκθςθ τθσ περιόδου προετοιμαςίασ και των
τριϊν θμερϊν πραγματοποίθςθσ του ςυνεδρίου, όςον αφορά τον τρόπο που
εργάςτθκαν όλοι/εσ ωσ ομάδα, ςυντονιςμζνα, με κζφι και χαμόγελο, ακάματα και
αποτελεςματικά, ζντονθ. Ψα μθνφματα πολλαπλά για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, τθν
οποία χαρακτιριηαν θ ςυμπόρευςθ, θ ςυνζργεια, θ ανιδιοτελισ, εκελοντικι,
αυκόρμθτθ και ειλικρινισ προςφορά.
Σασ ευχαριςτοφμε από καρδιάσ!
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