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Περίληψη  
Η συγκεκριµένη έρευνα, αφορά τη θεωρητική τεκµηρίωση, το θεσµικό πλαίσιο και την 

εφαρµογή του «Προράµµατος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός έτσι όπως αυτό εφαρµόστηκε 
από µια εκπαιδευτικό στο 8ο ∆ηµοτικό  Σχολείο Χανίων κατά την περίοδο 1997-2001.  

Συγκεκριµένα και όσον αφορά στη θεωρητική τεκµηρίωση, επιχειρείται η ανάδειξη της σχέσης 
του Προγράµµατος µε τις εναλλακτικές µορφέςδιδασκαλίας, η ανάδειξη της αναγκαιότητας ύπαρξης 
πολιτισµικών προγραµµάτων τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελάδα, ενώ παρατίθεται το θεσµικό 
πλαίσιο του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, από το οποίο αναδεικνύονται εξάλλου η βασική φιλοσοφία και 
οι στόχοι του. Στα πλαίσια της οριοθέτησης του θέµατος, εντάσσεται η ανασκόπηση στη 
βιβλιογραφία, ενώ ουσιαστικά παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνθήκες της εσωτερικής οργάνωσης της 
εφαρµογής του Προγράµµατος στη σχολική τάξη. Εδώ γίνεται λόγοςααλυτικά για τις ουσιαστης και 
αναδεικνύεται η σχέση του Προγράµµατος µε τους χώρους πολιτισµικής αναφοράς και τη µουσειακή 
αγωγή, αλλά και τη µέθοδο των σχεδίων εργασίας (project) 

Στην παρούσα µελέτη παρατίθενται ενδεικτικά σχέδια µαθήµατος που διεξήχθησαν στη σχολική 
τάξη, βασισµένα στις εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας στα πλαίσια του Προγράµµατος, τα οποία σε 
συνδυασµό µε είκοσι µία συνεντεύξεις µαθητών -το περιεχόµενο των οποίων ερµηνεύεται µε τη 
µέθοδο της ανάλυσης του περιεχοµένου- επιχειρούν να αναδείξουν τη σχέση µεταξύ θεωρητικής 
τεκµηρίωσης του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ και της εφαρµογής του στην πράξη. Παρουσιάζονται έτσι 
οι συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης της εφαρµογής του, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά της διαδικασίας της µάθησης και της επικοινωνίας σε συγκεκριµένες σχολικές τάξεις.  
∆ύο οµάδες µαθητών -η πρώτη µε τριετή και η δεύτερη µε µονοετή   θητεία στο Πρόγραµµα µε την 
εκπαιδευτικό της περίπτωσης- αποτελούν το δείγµα της παρούσας ερευνητικής εργασίας.  
 
Summary  
The particular research concerns the academic documentation, the institutional frame and the 
implementation of “MELINA Project-Education and Culture” as it was applied by a teacher in the 8th 
Municipal School of Chania at the period 1997-2001. In especial, and with regard to the academic 
documentation, an attempt is made to designate the relation between the Project and the alternative 
forms of teaching, as well as the necessity of existence of cultural programs so much in Europe as in 
Greece, while the institutional frame of MELINA Projectis set forth from which, moreover, its main 
philosophy and objectives are elected. The retrospection in the bibliography is intergrated in the 
frames of delimitation of the subject, while in essence the conditions of internal organization of the 
Project’s application in the school class are presented explicity. At this point is made mention of the 
essential parameters of teaching and learning and the association is brought out between the Project 
and the areas of cultural report and museum education, as well as the procedure of projects. 

 The particular research constitutes a case study of a teacher who attempted to apply the 
“MELINA” Project in the 8th Municipal School of Chania a (which constituted one of the 92 schools 
of its experimental application) in the period of 1997-2001. 
  Indicative drawings-projects that carried out in the classroom are mentioned in the present study. 
All of them are based in the alternative forms of teaching in the frames of the “MELINA” Project, 
which in combination with 21 interviews of students – the content of which is interpreted with the 
method of “contend analysis” attempt to brig out the relation between the validation of the Project and 
its application in the practice. 

Thus they are presented the conditions of internal organization of its application, while at the 
same time the basic characteristics of process of learning and communication in concrete school 
classes are elected. Two teams of students –the first with three year and the second with one –year- old 
military service in the Project, with the teacher of the case study constitute the sample of the present 
inquiring work.        
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ΑΝΤΙ  ΠΡΟΛΟΓΟΥ  
 
Ένα πρόγραµµα εµψύχωσης εκπαιδευτικών. 

 
Πάντα η αρχή είναι λίγο δύσκολη, µα όταν γίνει δε µπορεί παρά κάπου να οδηγήσει. Έτσι οχτώ 

χρόνια πριν κάποιοι δάσκαλοι εκεί που δεν το φαντάζονταν ούτε στα πιο παράδοξα όνειρά τους, σε 
κάποια σχολεία της Ελλάδας, ένα ήτανε θαρρώ1 σε κάθε Νοµό, έτυχε να βρεθούν στον κατάλληλο (ή µη 
κατάλληλο θα έλεγε άλλος), τόπο και χρόνο. Γιατί ο τόπος - χώρος αλλά και η στιγµή - ο χρόνος είναι οι 
δυο βασικοί άξονες που δίνουν νόηµα και περιεχόµενο σ’ αυτό που λέµε ανθρώπινη ζωή, ανθρώπινη 
διαδροµή, ανθρώπινη εξέλιξη, ανθρώπινη επικοινωνία και συνάντηση, ανθρώπινη σχέση ,σκέψη , γνώση 
και δηµιουργία, ανθρώπινη σύγκρουση και ευτυχία, ανθρώπινο πόνο και χαρά, ανθρώπινο δάκρυ και 
άλλα πολλά, πάντα ανθρώπινα ! 

Επανερχόµενη στους δασκάλους που είχα προαναφέρει, ανθρώπους απλούς  καθηµερινούς , 
συνηθισµένους µα δίχως άλλο ανθρώπινους (µε ότι µπορεί να συνεπάγεται ο χαρακτηρισµός αυτός),  κλήθηκαν 
εκείνη τη χρονιά 1995-96 να υπηρετήσουν στην πρώτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου και να υποδεχτούν, τα 
όνειρα, τις ελπίδες και το µέλλον,  του κάθε γονιού ,της κάθε πολιτείας ,της κάθε κοινωνίας. Όνειρα που βρίσκουν 
την ιδανική τους θέση στα µάτια και τα χαµόγελα χιλιάδων µικρών εξάχρονων παιδιών που πηγαίνουν σχολείο για 
πρώτη φορά! 
Εκείνο το Σεπτέµβρη οι δάσκαλοι απ’ όλη την Ελλάδα που θα συµµετείχαν2 στο νέο πιλοτικό (ένα απ’ τα 
πολλά )  πρόγραµµα για τον πολιτισµό, ενηµερώθηκαν πριν αρχίσουν τα µαθήµατα, πως έπρεπε να  
παρουσιαστούν3 στην Αθήνα για να συµµετάσχουν στο επταήµερο σεµινάριο του πρώτου επιµορφωτικού 
κύκλου της πειραµατικής δράσης κι εφαρµογής του. Άφησαν λοιπόν τις οικογένειές τους, νιώθοντας 
αισθήµατα ενοχής,  (όπως καθένας που φεύγοντας αφήνει πίσω του αγαπηµένα πρόσωπα: σύζυγο, παιδιά, 
ηλικιωµένους γονείς και υποχρεώσεις) και ξεκίνησαν για το πρώτο  τους σεµινάριο. Κάπου µέσα τους 
όµως…υπήρχε κι ένα συναίσθηµα παράξενο, σχεδόν ανοµολόγητο  που έπαιζε  απρόσµενα µαζί τους. Ήταν 
σα µια φωνή που έµοιαζε να έρχονταν από τα βάθη της ψυχής τους. Σε ορισµένους µόλις που ξεδιακρίνονταν, 
σε άλλους ήταν λίγο πιο έντονη, ενώ σε κάποιους άλλους ήταν τόσο δυνατή, προκαλώντας τους το φόβο, 
µήπως και γίνει αντιληπτή από τους γύρω τους. Και τότε αλίµονο!  

Αυτό που οι περισσότεροι ένιωσαν ήταν έκπληξη  και ταραχή! Ξάφνιασµα, από  τον ίδιο τους τον εαυτό, 
που κατά βάθος ένιωθαν χαρούµενοι ενώ έφευγαν µακριά από τους αγαπηµένους τους, την πόλη τους, τους 
γνωστούς τους, την ασφάλειά τους, τη ρουτίνα τους…Μα πως είναι δυνατόν; Αναρωτιόνταν, διστάζοντας να 
κοιταχτούν  κατάµατα στον καθρέπτη, µήπως και βρεθούν ξανά αντιµέτωποι µ’ εκείνη την εσωτερική φωνή. 
Κι ύστερα πάλι καθησύχαζαν τις ανησυχίες τους µε τη σκέψη ότι δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν, αφού οι 
φωνές-ανάγκες δε φαίνονται.  Όµως υπάρχουν! Κι άµα τις συναντήσει κανείς µία φορά είναι γραφτό να τις 
‘κουβανή’ µαζί του, µέχρι να τις ικανοποιήσει…  

Την επόµενη µέρα στο εκπαιδευτικό κέντρο … δάσκαλοι και δασκάλες απ’ όλη την Ελλάδα, σκόρπιζαν 
χαµόγελα απ’ αυτά που ανταλλάζουν οι άνθρωποι (όταν δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν) µεταξύ τους στον 
πολυτελή, µεγάλο και πεντακάθαρο συνεδριακό χώρο (που ήταν µάλλον συνηθισµένος να φιλοξενεί  άλλες  
επαγγελµατικές κατηγορίες, από εκπαιδευτικούς, που φιλοξενούσε σήµερα).Κι όµως φαίνεται κάποιοι είχαν 
πιστέψει πως οι δάσκαλοι ήταν σηµαντικά πρόσωπα και ήθελαν να τους υποδεχτούν µε την επισηµότητα που 
τους άρµοζε. Εκτός κι αν είχε γίνει κανένα λάθος… 

Λίγο αργότερα βρίσκονταν όλοι στις θέσεις τους αντικριστά σε κάποιους  «άλλους», πιο επίσηµους που 
κάθονταν πίσω απ’ τα µικρόφωνα. Επτά µέρες στην Αθήνα για σεµινάριο είναι πολλές…σκέφτονταν! Πώς να 
περάσουν άραγε;  Κανείς  τους µέχρι τότε δεν είχε φανταστεί … Έως τη στιγµή που ένας οµιλητής πήρε  το 
λόγο. Μετά απ’ αυτόν ακολούθησαν κι άλλοι. 

∆εν ήταν το τι έλεγαν που  έκανε τους δασκάλους να απορήσουν, µα ήταν κυρίως το πώς το 
έλεγαν…Οι άνθρωποι της διοίκησης  και των Υπουργείων δε µιλάνε συνήθως έτσι:  «Το πρόγραµµα για την 
Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό, ή για τον πολιτισµό και την εκπαίδευση,  οι τέχνες και η εκπαίδευση, η 
εκπαίδευση της τέχνης, ή η τέχνη του να διδάσκεις, έννοιες όπως εκπαίδευση ελευθερίας, επικοινωνία, 
διαφορετικότητα , αναβάθµιση, ευαισθητοποίηση, άλλη νοοτροπία, συνεργασία, ποιότητα, αισθητική 
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καλλιέργεια, καλλιτεχνικές µορφές έκφρασης, Τοπική αυτοδιοίκηση,  Σχολείο, Παιδί, Κοινωνία, 
Πολιτική »  έφταναν  γρήγορα στ΄ αυτιά τους, προκαλώντας εναλλασσόµενους  συνειρµούς και συναισθήµατα. 

Το δρόµο προς το µικρόφωνο πήρε κάποτε ένας νέος άνθρωπος, που µέχρι τότε, µόνο παρατηρούσε 
προσεκτικά τους δασκάλους, (όπως αρκετοί απ΄ αυτούς  είχαν ήδη αντιληφθεί).  

Βάδιζε την απόσταση µε αργά µα σταθερά βήµατα χαράσσοντας µια πορεία που ίσως να µην είχε τέλος, µα 
ούτε κι επιστροφή, αφού είχε ήδη αρχίσει και µάλιστα µπροστά στα  µάτια τόσων ανθρώπων! Και δεν ήταν 
µονάχα τα µάτια των δασκάλων που σα να περίµεναν κάτι. Ήταν και τα µάτια των καλλιτεχνών που είχαν 
στρατευθεί και είχαν ήδη κοπιάσει για το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή του προγράµµατος, που ήταν γεµάτα 
αγωνία, για τη συνεργασία… 

Η ανάσα του ακούστηκε στο µικρόφωνο. ∆ευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε κι η φωνή του. Οι χτύποι 
της καρδιάς του, ευτυχώς, δεν έγιναν απ΄ όλους αντιληπτοί (ίσως και να µη γίνουν ποτέ ). Ορισµένοι όµως 
άνθρωποι που είτε βρίσκονταν εκεί   ή  αλλού, τόσο µακριά κι όµως τόσο κοντά, ξεσηκώθηκαν από τους χτύπους 
της καρδιάς του. Γιατί τούτο το καλό έχουν οι ψυχές : ∆εν τις χωράει το περιβάλλον που ζούνε, κι έτσι 
ταξιδεύουν και συναντιόνται µε άλλες, µε τις οποίες ίσως υπήρξαν κάποτε µόρια της ίδιας ουσίας, του ίδιου Θεού, 
ή της ίδιας ηθικής ή ανηθικότητας. 

Μια φλόγα έφευγε απ’ τα ήµερα µάτια του και ζέσταινε τους ακροατές του, καθώς δεν τους είχε 
διαψεύσει ούτε µια στιγµή, λέγοντάς τους όσα είχε να τους πει, όχι µέσα από χαρτί, µα απ΄ το µυαλό και την 
ψυχή του.Μίλαγε αναπάντεχα  απλά  κι  απρόσµενα στη γλώσσα τους, κοιτώντας τους επίµονα δίχως να κινεί 
τίποτε άλλο πέρα απ’ το  βλέµµα του, που το άφηνε να πλανηθεί ανάµεσά τους αναζητώντας άλλα βλέµµατα, 
που θα του έδιναν  ασφάλεια, δύναµη, υποµονή, κουράγιο, πίστη, όραµα, πείσµα και ότι άλλο ένας οµιλητής 
ανθρώπινος µπορούσε ν’ αποζητάει. 

Κάποτε η αγωνία  καταλάγιασε. Ίσως γιατί βρέθηκε αυτό που ο οµιλητής-δάσκαλος ζητούσε. Άσχετα 
από τον αριθµό. Ο χώρος µεταµορφώθηκε, ζωντάνεψε!  Για όσους ακροατές- µαθητές κατάλαβαν, ετούτο είχε 
µεγάλη σηµασία: Το αντικείµενο ήταν γι’  αυτούς τόσο γνώριµο, τόσο οικείο, τόσο προσωπικό… 

Εσύ κι Εγώ, «Εµείς» … Εµείς οι άνθρωποι, που τούτη τη στιγµή συναντηθήκαµε…. 

        Ακούς την καρδιά µου! ∆ιαβάζω τη σκέψη σου, τα µάτια σου. Κι εσύ, το νιώθω, διαβάζεις τα δικά µου. 
Ακούω τη µυστική σου φωνή. Βλέπεις το πάθος για τη ζωή που κρύβω µέσα µου (κι αυτό γιατί είµαι ακόµα 
ζωντανός), αισθάνεσαι τη διάθεσή µου να δηµιουργήσω, ν’ αγαπήσω, να ρισκάρω κι ας χάσω, να δοκιµάσω 
τουλάχιστον τώρα που µπορώ, να κρίνω και να κριθώ, να ψάξω να ανακαλύψω, να µάθω, να χάσω, να κλάψω, να 
συγκρουστώ, να πονέσω, να φωνάξω, να πειραµατιστώ,  να σηκωθώ, να  µοιραστώ, να αγαπηθώ, να αποφασίσω, να 
µείνω, να φύγω, να πω, να σωπάσω, να παίξω, να χαρώ, να αλλάξω, να αγκαλιάσω, να συνεργαστώ, να 
επαναπροσδιορίσω, να ξαναγεννηθώ, να ερωτευτώ, να δαµάσω …το ανήµερο αγρίµι, τη φουρτουνιασµένη 
θάλασσα, που όπως κάθε παιδί, κουβαλώ κι εγώ. Να την ακούσω, να τη γνωρίσω, να την καταλάβω, να 
προσπαθήσω να την ικανοποιήσω. Γιατί γύρω µου υπάρχουν κι άλλοι εκτός από µένα, που αγαπώ, και θέλω να 
ζω µαζί τους, να ονειρεύοµαι πλάι τους, να κουρνιάζουµε αγκαλιά, να δηµιουργούµε δίπλα δίπλα. Αν όµως δε 
µερέψω τη φουσκοθαλασσιά εκείνοι… ίσως τροµάξουν και  µου φύγουν! Και τότε… τι  θ’ απογίνω τότε… 
«Εγώ»; 

Ήταν ένα µάθηµα ζωής µέσα από την «παραµεληµένη», όπως συνηθίζουν να λένε οι άνθρωποι του 
«ΜΕΛΙΝΑ», τέχνη του να διδάσκεις, ένα είδος εκπαίδευσης και πολιτισµού, πλησίασµα του «άλλου» του 
διαφορετικού, του δάσκαλου-του µαθητή, του µη προνοµιούχου . Ήταν κατάκτηση της ανθρώπινης γνώσης που όλοι 
τους κουβαλούσαν µέσα από τους ήχους των χτύπων της καρδιάς τους, µέσα απ’ το χρώµα της λάµψης των 
µατιών τους, µέσα από την κίνηση της ακινησίας τους. 

Τις επόµενες έξι ηµέρες, οι δάσκαλοι αφουγκράστηκαν, τραγούδησαν, χόρεψαν, ζωγράφισαν, αξιοποίησαν τη 
φυσική τους περιέργεια, κι έπαιξαν  «διαβαίνοντας νοερά το µεγάλο ταξίδι της ζωής, της ανθρώπινης σκέψης, 
του παγκόσµιου πολιτισµού»4… 

Πίστεψαν πως «η µατιά είναι εκείνη που δίνει νόηµα στην πράξη, η µατιά η ξαναγεννηµένη, δίνει νέο  νόηµα στην 
παλιά ακόµα πράξη». 
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Όλοι εκείνοι µικροί και µεγάλοι που ενεπλάκησαν σε ένα «παραµυθένιο» Πρόγραµµα κι  ανασαίνουν 
πλάι µας «αναζητώντας σε χαρούµενα µάτια ενηλίκων και παιδιών, τη λύτρωση του: ζήσανε αυτοί καλά και µεις 
καλύτερα»5,  

 

εκείνοι που ακόµα και στα ποιήµατα αναγνωρίζουν την προσωπική τους αλήθεια:  

«Παραµύθια εµείς δεν ακούσαµε 
κι είµαστε από τα πρώτα µας χρόνια µεγάλοι. 
Κι ύστερα είναι να ρωτάς γιατί 
γίναµε έτσι στ’ αλήθεια παράξενοι, 
δίχως τίποτα πια να πιστεύουµε, 
και ξεχάσαµε πια να αγαπάµε. (Κ. Χιωτέλη)»  
 

αυτοί που κάποτε άκουσαν τον Ελύτη6 να λέει πως:  

«Η ποίηση-και η τέχνη γενικότερα- δεν µπορεί να αλλάξει τον κόσµο. Οι πράξεις µπορούν. Αλλά µπορεί να αλλάξει τις 
συνειδήσεις των ανθρώπων, που αυτοί µε τις πράξεις τους µπορούν να αλλάξουν τον κόσµο.»  

 

και τέλος όσοι πιστεύουν ακράδαντα πως:  

«αν επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση του παιδιού στον Πολιτισµό θα δηµιουργηθεί µια άλλη κοινωνία, µια άλλη νοοτροπία, 
µια άλλη πολιτική»7  

 

είναι όλοι οι άνθρωποι που φέρουν µέσα τους τη βαθύτερη ουσία της εννιάχρονης µέχρι σήµερα περιπέτειας  
που ονοµάζεται «Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ» Εκπαίδευση & Πολιτισµός» … όποια έκβαση κι αν έχει τελικά 
αυτή η περιπέτεια… 

  

                                                                                                         Η ∆ασκάλα 
                                                                                                                      Χρύσα Τερεζάκη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΛΙΝΑ» 
 
1.EIΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εποχή µας χαρακτηρίζεται από την εκρηκτική αύξηση των γνώσεων, τις ραγδαίες 
τεχνολογικές εξελίξεις, την πλανητοποίηση των σχέσεων (µέσα απ’ την αλµατώδη ανάπτυξη των 
µέσων µαζικής επικοινωνίας και µεταφοράς), την παγκοσµιοποίηση των συµφερόντων… 

Τα έθνη-κράτη έχουν χάσει σηµαντικό µέρος των παλιών τους λειτουργιών και δεν 
αποτελούν πια καθορισµένες «εθνικές οικονοµίες». 

Στις µέρες µας γίνεται λόγος για διεθνική και υπερ-εθνική οικονοµία και για 
παγκοσµιοποίηση της αγοράς. Κι επειδή οι αλλαγές στη βάση ενός κοινωνικού οικοδοµήµατος, 
(ακόµα κι αν αυτό είναι η ευρύτερη κοινωνία του πλανήτη που ζούµε) συνεπάγονται αλλαγές σ’ 
όλα τα επίπεδά του, γίνονται σήµερα συζητήσεις για δι-εθνική, υπερ-εθνική και παγκόσµια 
ιστορία, στον αντίποδα των συζητήσεων περί εθνικών ιστοριών, που γίνονταν µέχρι πριν λίγες 
δεκαετίες. 

Εικόνες βασικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης  ιστορίας του πλανήτη αποτελούν ακόµα: 
«η αναδιοργάνωση της εργασίας και η σύνδεσή της µε την τεχνολογική έξαρση, η συσσώρευση των 
πόρων και ο εργασιακός έλεγχος, καθώς και η αποσύνδεση των παραγωγικών δραστηριοτήτων από 
τους τοπικούς κοινωνικούς ιστούς» (Mαράτου–Αλιµπράντη, Λ.,-Γαληνού, Π., 1993, σ.110). 

Συνέπειες των παραπάνω γνωρισµάτων είναι η κινητικότητα, οι πληθυσµιακές αναµείξεις, η 
πολιτιστική ανοµοιογένεια  και η πολλαπλότητα. Και είναι ακριβώς αυτό το σηµείο που χρήζει 
προσοχής. Το κοινωνικό οικοδόµηµα δεν µεταβάλλεται στους ίδιους ρυθµούς µε την οικονοµική 
του στερέωση, µε αποτέλεσµα οι άνθρωποι να αντιµετωπίζουν µε προκατάληψη, φόβο και 
αντίδραση το νέο, το διαφορετικό. 

Φαινόµενα πολέµων, βίας, εγκληµατικότητας, ξενοφοβίας και ρατσισµού υπάρχουν έντονα 
ανάµεσα στους λαούς, προβλήµατα αξιολογικής αποτίµησης ανώτερων και κατώτερων 
πολιτισµών τίθενται επίσης στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων των διοικούντων (στο όνοµα 
πολλές φορές µιας πανευρωπαϊκής, παναµερικανικής, ή ακόµα χειρότερα µιας παγκόσµιας 
ταυτότητας), προβλήµατα σχέσεων κι ασυνεννοησίας ανάµεσα στους ανθρώπους που καλούνται 
να επικοινωνήσουν καθηµερινά και να συνεργαστούν, είναι πολύ έντονα στις µέρες µας και τέλος 
προβλήµατα των ατόµων µε τον ίδιο τους τον εαυτό. Το σηµείο αφετηρία όλων των παραπάνω 
προβληµάτων: ο Άνθρωπος. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει, εδώ και πολλά χρόνια πια, αλλοτριωθεί-αποξενωθεί –
αποµονωθεί όχι µόνο από το προϊόν που παράγει, αλλά,  από τον ίδιο του τον εαυτό και φυσικά το 
συνάνθρωπο. Σε µια εποχή που τα ερεθίσµατα είναι τόσα πολλά και που λόγο έλλειψης κριτικής 
διερεύνησης και κατά συνέπεια αδυναµία άρθρωσης προσωπικού λόγου τα πάντα έχουν 
µαζικοποιηθεί (το φαγητό, το ντύσιµο, ο τρόπος διασκέδασης, ο τρόπος προσέγγισης του άλλου 
φύλου, του άλλου ανθρώπου…) εκατοµµύρια άνθρωποι που βρίσκονται κοντά σ’ αυτόν τον 
πλανήτη συνειδητοποιούν και εισπράττουν καθηµερινά τη φράση «τόσο κοντά κι όµως τόσο 
µακριά» ενώ παράλληλα χάνοντας τον έλεγχο της ζωής τους, τη δύναµη της αντίστασης, την 
αίσθηση του µέτρου, απειλείται η ψυχική τους υγεία και ισορροπία.  

Εξαφανίζεται έτσι η ευκαιρία για γνωριµία και αποδοχή µε τον εσωτερικό εαυτό 
(Χαραλάµπους, Ν., Παπαγιώργη, Χ., 1999, σ. 9-10), δεν ενισχύεται η αυτοεκτίµηση, παύει το 
άτοµο να είναι δηµιουργικό και χρήσιµο, επιδεινώνονται οι σχέσεις του µε τους γύρω, ενώ 
καθίσταται ανίκανο ν’ αγαπήσει και φυσικά ν’ αγαπηθεί, παραµένοντας τελικά αποµονωµένο και 
περιχαρακωµένο στην εγωιστική του διάθεση µόνο…Οι όχι πολύ µακρινές εποχές που οι  
άνθρωποι συµµετείχαν σε κινήµατα, µοιράζονταν κοινά οράµατα, έκαναν λόγο για ατοµικά 
δικαιώµατα, τη διακίνηση των ιδεών-ιδεολογιών και την εξάπλωση της γνώσης, φαντάζουν στο 
µυαλό µας µακρινές και ροµαντικά ανεδαφικές. 
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Στην αρχή του 21ουαιώνα, εποχή του µεταµοντέρνου, τα πάντα µοιάζουν ασαφή και σχετικά, 
ενώ οι διαρκείς εναλλαγές  οδηγούν σε γενική ανασφάλεια, αστάθεια, αµφισβήτηση των πάντων 
κι επαναπροσδιορισµό των αρχών και αξιών. Σ’ αυτήν την εποχή όπου η επικοινωνία των 
ανθρώπων και των λαών υποκλίνεται στον πολιτισµό του κέρδους και του ανταγωνισµού, η 
εκπαίδευση καλείται για άλλη µια φορά να εξασφαλίσει τις δυνάµεις σταθερότητας και συνοχής 
που προϋποθέτει η συνέχεια της ύπαρξής µας στον πλανήτη.  

Τίθεται άµεσα έτσι το ζήτηµα της αλλαγής του σχολείου ως θεσµού, αναφορικά µε το χώρο, 
το χρόνο και το ρόλο του. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα προς την κατεύθυνση ενός πιο αποτελεσµατικού σχολείου κι επιχειρούν κατά 
καιρούς µεταρρυθµιστικές προτάσεις και  καινοτόµες δράσεις. Πάραυτα το σχολείο τουλάχιστον 
στη χώρα µας παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν µέχρι σήµερα καταβληθεί, δεν έχασε το 
παραδοσιακό του πρόσωπο, παραµένοντας ακόµα και στις µέρες µας, δίχως πρόσβαση στους 
διαύλους επικοινωνίας µε τις δυνάµεις ζήτησης των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας και των 
παιδιών. Προσκολληµένο σε παραδοσιακούς τρόπους και πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης 
νοσεί κάθε µέρα και περισσότερο, παρά το πλήθος των ειδών Αγωγής (περιβαλλοντική, υγείας, 
αισθητικής,…) που εισάγει στο χώρο του, δηµιουργώντας τελικά εύλογα ή µη ερωτηµατικά για 
τους λόγους ύπαρξης και αναγκαιότητάς του.  
 
1.1 Το σύγχρονο σχολείο  
 

 
Το ελληνικό δηµοτικό σχολείο, ενώ κατά καιρούς έχει δεχθεί διάφορες µεταρρυθµιστικές 

προσπάθειες, εξακολουθεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην 
πορεία της εξέλιξής του, κι από τα οποία πρέπει να απαλλαγεί.(Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 2001, σ. 21). 
  Η ανελαστικότητα στο αναλυτικό πρόγραµµα, η µονοµέρεια των ακαδηµαϊκών µαθηµάτων, 
οι γνώσεις που απέχουν µακράν από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, η οµοιόµορφα 
προγραµµατισµένη και αυστηρή από χρονική άποψη οργάνωση των διαδικασιών της µάθησης, η 
µονολειτουργικότητα των σχολικών χώρων, οι παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας-µάθησης και 
επικοινωνίας, οι περιορισµένες σε αριθµό και ποιότητα δηµιουργικές δραστηριότητες, είναι 
µερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά (Τερζής, Ν.Π., 1993, σ. 34,35) 

Οι εκπαιδευτικοί φορείς καλούνται να ανταποκριθούν στις βασικές προτεραιότητες, που δεν 
µπορεί να είναι πια η αποµνηµόνευση αποσπασµατικών γνώσεων, αλλά η µάθηση της εκµάθησης 
και η αξιοποίηση των πηγών της γνώσης. (Βεργίδης, ∆.,- Βαϊκούση, ∆.,  2003, σ. 13, 15)  

Έτσι, τα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών, εκσυγχρονίζονται προς την κατεύθυνση ενός 
πιο αποτελεσµατικού σχολείου που οραµατίζεται: 

• οι δράσεις του να µην περιορίζονται στο σχολικό χώρο, αλλά να διευρύνονται σε κάθε 
χώρο, ενισχύοντας τον πολιτιστικό ρόλο του σχολείου, 

• ο δάσκαλος να είναι δάσκαλος ανθρώπινος, ικανός χρήστης σύγχρονων µεθόδων και 
υλικών (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ, 1995) 

• ανάµεσα στα παιδιά να υπάρχει ευγενής ανταγωνισµός και συνεργασία, καθώς θα βιώνουν 
κοινωνικές εµπειρίες, θα  ασκούνται στο διάλογο, στην κριτική σκέψη, στην αυτοκριτική 
στάση, ώστε σταδιακά να γίνουν υπεύθυνα για να ζήσουν, στη σύγχρονη κοινωνική 
πραγµατικότητα, ειρηνικά κι αρµονικά, µαζί µε πολλούς «άλλους», 

• η σχέση δασκάλου και µαθητή να στηρίζεται σε βάσεις  αµοιβαιότητας,  ισοτιµίας και  
ισότητας, στα πλαίσια µιας -όπως αρµόζει επιτέλους για την εποχή µας-  αντιαυταρχικής 
αγωγής (Κώτσης, Κ., 1997, σ.23),  

• η πρακτική µάθηση, και οι χρονικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή εναλλακτικών τρόπων 
οργάνωσης της διδασκαλίας, να γίνουν πραγµατικότητα (Τσεκούρας, Ι.Κ., 2003, σ. 11), 

• οι γνώσεις να είναι στέρεες γνώσεις, καθώς τα παιδιά θα µεγαλώνουν σε ένα σχολείο που 
προϋποθέτει «το επιλέγω» και «το θέλω» τους. (Unesco, 1999, σ.70) . 
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Επιπλέον, αντικείµενα µη ενδιαφέροντα ή ελάχιστα σηµαντικά στο παραδοσιακό σχολείο- 
(όπως τα παρασκήνια της σχολικής ζωής-το παραπρόγραµµα: η αυλή, οι διάδροµοι, το γραφείο 
των δασκάλων και όλοι αυτοί οι ενδιάµεσοι χώροι όπου καθηµερινά χτίζεται ένας µικρός 
«κόσµος», ή ακόµα τα συναισθήµατα, οι απόψεις, οι προτιµήσεις κ.ά.), στο σύγχρονο σχολείο 
αναδεικνύονται ως σηµαντικοί και ιδιαίτεροι µηχανισµοί κοινωνικοποίησης, κοινωνικής 
ανάπτυξης και δηµιουργίας. 

Ο παραπάνω προβληµατισµός οδήγησε πρόσφατα την ελληνική πολιτεία, παράλληλα µε τις 
αλλαγές του ίδιου του σχολείου ως θεσµού (σε επίπεδο σκοπών και στόχων, προγραµµάτων,  
πρακτικών, µεθόδων, στρατηγικών, µέσων κ.ά) στη διαπίστωση της αναγκαιότητας εδραίωσης της 
Πολιτισµικής  Αγωγής (ως δυνατότητα Αγωγής των επιµέρους αγωγών)  προκειµένου η έννοια της 
επικοινωνίας µεταξύ σχολείου και κοινωνίας να αποκτήσει µια διευρυµένη ταυτότητα, 
εµβαπτισµένη µε την  Τέχνη και τον Πολιτισµό στην Εκπαίδευση.  
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2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ   
 
2.1 Εισαγωγή-Τα χαρακτηριστικά του νεωτερικού-παραδοσιακού σχολείου 

 
«Βασικά προβλήµατα της αναποτελεσµατικότητας του νεωτερικού-παραδοσιακού σχολείου 

προκαλούνται από τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται η σχολική µάθηση.» Το γεγονός αυτό 
αποδεικνύουν τόσο  θεωρητικές αλλά  και ερευνητικές προσεγγίσεις (Laging, 1999, p.1-4,6 κ.ε.-στο: 
Κοσσυβάκη, Φ., 2003, σ.31) 
 

Αναλυτικότερα και όσoν αφορά την παραδοσιακή υποδοµή της διδασκαλίας, επισηµαίνονται οι  
ακόλουθες αδυναµίες: (Bonsch, 1991, 26- Doring, 1980, 134 στο: Kοσσυβάκη, Φ., 2003, σ.31-35) 
Η διδασκαλία και η µάθηση στο παραδοσιακό σχολείο συντελείται αποκλειστικά µέσα στη σχολική 
αίθουσα σε αυστηρά καθορισµένα χρονικά πλαίσια διακριτών σαρανταπεντάλεπτων µαθήµατος. 
Η διδασκαλία των µαθηµάτων-περιεχοµένων αποσκοπεί στην αντικειµενική γνώση, που παρέχεται 
µέσα από διακριτά γνωστικά αντικείµενα µε προκατασκευασµένη γνώση και διδακτέα ύλη. 
Η καθηµερινή σχολική πραγµατικότητα επιµένει στην ετεροκαθοριζόµενη µάθηση που στηρίζεται στα 
εξωτερικά κίνητρα και στα διατοµικά χαρακτηριστικά των παιδιών, αδυνατώντας έτσι να τα 
παρακινήσει στην ανάπτυξη των ενδιαφερόντων τους και στην ουσιαστική συµµετοχή. 
Οι µαθητές αντιµετωπίζοντας πολλές προκλήσεις και απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό, υποµένοντας 
τη λογική της περιορισµένης έκφρασης, συµµετοχής και ατοµικών δραστηριοτήτων, υποτάσσονται στη 
λογική του «πρέπει» µε αποτέλεσµα να µην έχουν όρεξη για µάθηση.  
Ο εκπαιδευτικός προσανατολισµένος στους αντικειµενικούς στόχους και τον έλεγχο της επίδοσης των 
µαθητών µε συγκριτική αξιολόγηση, περιορίζεται σε έναν σχεδόν διεκπεραιωτικό ρόλο, συνήθως 
δεσµευτικό-καθοδηγητικό  επικεντρώνει τη διδασκαλία του στην αντικειµενική γνώση -µε το λιγότερο 
δυνατό κόστος σε χρόνο, εφαρµόζοντας µετωπικές µεθόδους διδασκαλίας. 
 

 
2.1.1  Μέθοδος διδασκαλίας και εναλλακτικές µορφές επικοινωνίας και µάθησης  

 
 
Με τον όρο «µέθοδος διδασκαλίας», εννοείται το είδος και ο τρόπος της βάση σχεδίου 

διαµόρφωσης της εξελικτικής πορείας της µάθησης. Ο όρος αυτός, περιλαµβάνει επίσης τις µορφές 
οργάνωσης του µαθήµατος-διαδικασία διδασκαλίας- και τους τρόπους συµπεριφοράς των 
εκπαιδευτικών (Πετρουλάκης, Ν.Β., 1981, σ. 87).  
Η µέθοδος ουσιαστικά, συνδέεται στενά µε τον εκπαιδευτικό. Είναι ο στοχασµός του πριν µπει στην 
τάξη κι εργαστεί. Είναι ο δρόµος που ακολουθεί για να πετύχει τους σκοπούς του  µε επιτυχία και µε 
την κατανάλωση ελάχιστου χρόνου και προσπάθειας  Για το λόγο αυτό και αποτελεί ένα από τα 
σηµαντικότερα πεδία αποφάσεων για το δάσκαλο. (Πετρουλάκης, Ν.Β., 1981, σ. 87). 

Ειδικοί της παιδαγωγικής φαίνεται να συµφωνούν πως δεν υπάρχει µία µόνο µέθοδος 
διδασκαλίας για τη διδασκαλία ενός συγκεκριµένου αντικειµένου. Επιπρόσθετα τονίζουν ότι δεν 
υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες και κανόνες για τη σωστή και την άριστη µέθοδο κι αυτό γιατί µέσα 
από την καθηµερινή εµπειρία του ο δάσκαλος καλείται να βρει την πιο ενδεδειγµένη λύση στο 
µεθοδολογικό του πρόβληµα, ανάλογα κάθε φορά µε το τι στοχεύει να επιτύχει. Γίνεται εδώ 
ουσιαστικά λόγος για διαφοροποίηση και εξατοµίκευση των µεθόδων διδασκαλίας κι αναφέρεται: στη 
διάρθρωση της διδασκαλίας, στις λογικές µεθόδους, στις µορφές διδασκαλίας και στις 



κοινωνικές µορφές οργάνωσης της τάξης8(Kανάκης, Ι.Ν., 1998, σ. 66-70). 
Ιδιαίτερα στις µέρες µας, 
«…εποχή της µετανεωτερικότητας,… µε την εισαγωγή της πολυφωνίας και το στοιχείο της 
διαφορετικότητας που χαρακτηρίζει το µαθητικό πληθυσµό» (Κοσσυβάκη, Φ., 2003, σ.22), οι 
κοινωνικές µορφές οργάνωσης της τάξης (εργασία σε οµάδες) αποτελούν προτεραιότητα των  
εκπαιδευτικών συστηµάτων.  
Χαρακτηριστικά η Φ. Κοσσυβάκη τονίζει:  
«…η τάση µετάβασης από τη ∆ιδακτική του Αντικειµένου στη ∆ιδακτική του Υποκειµένου προβάλλει 
έντονα την αναθεώρηση και τη µετατόπιση του κέντρου βάρους από τη γνώση στη  σχέση.» 
επισηµαίνοντας έτσι, τη σηµασία στη σχέση µεταξύ εκπαιδευτικών και µαθητών, µέσα στο σχολείο, η 
οποία  αποτελεί το υπόβαθρο για την αγωγή και στη συνέχεια για τη µόρφωση των µαθητών.  

Η αφορµή για την αναβίωση των συζητήσεων περί διδασκαλίας και διδακτικών µεθόδων 
αποτελούν στη µεταµοντέρνα κοινωνία µας δύο κύριοι παράγοντες: ο ένας ήδη αναφέρθηκε κι έχει να 
κάνει µε τις αλλαγές των συνθηκών της ζωής των παιδιών και ο άλλος συναρτάται µε τις 
επιστηµονικές θεωρίες του εποικοδοµισµού-κονστρουκτιβισµού, της συστηµικής θεωρίας και της 
θεωρίας της διαλεκτικής αλληλεπίδρασης. (Κοσσυβάκη, Φ., 2003, σ.25). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από την επιλογή κάθε φορά της µεθόδου που επιλέγει ο 
εκπαιδευτικός, εξαρτάται καθοριστικά ο βαθµός συµµετοχής του µαθητή στη µαθησιακή διαδικασία 
και στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης, καθώς επίσης καθορίζονται τα συστήµατα σχέσεων 
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας που επιτρέπεται να αναπτυχθούν µεταξύ εκείνου και των µαθητών, 
αλλά και των µαθητών µεταξύ τους. (Βερυκάκη, Ε., 2002, σ. 23) 

Για τους παραπάνω λόγους, φαίνεται να είναι επιδίωξη της στρατηγικής των εθνικών 
εκπαιδευτικών συστηµάτων, η γνώση των δασκάλων γύρω από τη µέθοδο διδασκαλίας 
(προγραµµατισµός, διεξαγωγή και αξιολόγηση) και η ικανότητά τους να εφαρµόζουν εναλλακτικές 
µορφές διδασκαλίας, πέραν της δασκαλοκεντρικής.  
(e-πύλη εκπαίδευσης www.pe.sch.gr/~vmpousio/exetaseis_ylh.htm, 2003) . 
 
 
 
 
2.1.2 Εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας-διδακτική της δράσης 
 
«Η εναλλακτική εκπαίδευση γενικότερα είναι ένας όρος που αναφέρεται σε σχήµατα και προγράµµατα τα 
οποία προσφέρουν µια εναλλακτική εκπαίδευση αντί εκείνης που παρέχεται στα παραδοσιακά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα»9. 
 

Στο παρόν σύγγραµµα, µε τον όρο εναλλακτικές  µορφές διδασκαλίας, εννοούµε την ύπαρξη 
των διαφορετικών µορφών µάθησης κι επικοινωνίας -πέραν της δασκαλοκεντρικής-, όπως: µέθοδος 
project, διαθεµατική προσέγγιση, ερευνητική µέθοδος, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
εποπτικών µέσων, διαφοροποιηµένη διδασκαλία, σωκρατική µαιευτική-διάλογος, συλλογική 
διδασκαλία-team teaching, ανοικτές τάξεις-open classrooms, κά.  
Ταυτόχρονα, υπαινισσόµαστε την επιθυµία και ικανότητα  της χρήσης των παραπάνω µορφών 
διδασκαλίας,  από το δάσκαλο εναλλακτικά, σε σχέση µε τις παραδοσιακές µεθόδους.  

Η διδασκαλία που προσανατολίζεται στη δράση, προτείνεται ως µια εναλλακτική δυνατότητα - 
στη σύγχρονη µετανεωτερική αντίληψη για τη διδασκαλία- µέσω της οποίας προωθείται η αυτόνοµη 
δραστηριοποίηση, η ανεξαρτησία, η συνεργασία και η παραγωγικότητα. 
Επιπλέον στηρίζεται σε παλιότερες θεωρίες οι οποίες: 
 «…επανέρχονται στο προσκήνιο και επιχειρούν εκ νέου να ενεργοποιήσουν τους µαθητές και 
εκπαιδευτικούς σε µια κατεύθυνση , έτσι ώστε το σχολείο, η µάθηση και η ζωή µέσα σε αυτό να 
προσλάβει χαρακτηριστικά ευχαρίστησης, ικανοποίησης, διασκέδασης και χαράς. Με άλλα λόγια 
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επιχειρεί να κάνει πράξη µια αρχή της παιδαγωγικής µεταρρύθµισης που διαµορφώθηκε από τον 
Pestalozzi: “µαθαίνω µε το νου, την καρδιά και τα χέρια”» (Κοσσυβάκη, Φ., 2003, σ.36) 

Συγκεκριµένα, σχετικά µε τις εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας η σύγχρονη αντίληψη, 
ουσιαστικά κάνει λόγο για τη διδακτική του Ενεργού Υποκειµένου και είναι χειραφετική – 
επικοινωνιακή (Bonsch,1991,p. 26, στο: Κοσσυβάκη, Φ., 2003, σ. 33).  
Μέσα από τη διδασκαλία, δηλαδή, δίνονται στα υποκείµενα -µαθητές και εκπαιδευτικούς- 
δυνατότητες: ατοµικού προσανατολισµού, ανάπτυξη ικανοτήτων δράσης-προσέγγισης της γνώσης και  
ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων.  

Αναλυτικότερα και όσων αφορά την σύγχρονη υποδοµή της διδασκαλίας:  
Αναφορικά µε τα περιεχόµενα της διδασκαλίας η γνώση έχει υποκειµενικό χαρακτήρα και ο διδακτικός 
στόχος παύει να αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντος. Το  ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται στην 
κατανόηση και το σχεδιασµό της επίτευξής του στόχου. Τα περιεχόµενα προσανατολίζονται στη 
διαθεµατικότητα και την ολιστική αντίληψη ενώ επιλέγονται από εκπαιδευτικούς και µαθητές από 
κοινού. 
Έτσι και η ίδια η διδασκαλία µετατρέπεται σε µια συλλογική δράση που αφορά σε όλες της τις φάσεις -
του σχεδιασµού, της διεξαγωγής, της αξιολόγησης- και τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές.  
Στην προκειµένη περίπτωση έµφαση δε δίνεται µόνο στην κατάκτηση της ικανότητας από τους 
µαθητές για την επίλυση ενός προβλήµατος, αλλά κυρίως στη διαδικασία γένεσής του, προκειµένου 
να δηµιουργούνται οι συνθήκες για να προβαίνουν τα παιδιά σε νέους συνδυασµούς δεδοµένων µέσα 
από µεθόδους µάθησης ευρετικές και ανακαλυπτικές. 

 Το εγχείρηµα αυτό υλοποιείται µε τη χρήση των µη τυπικών µεθόδων- δασκαλοκεντρικού 
τύπου, όπου ο δάσκαλος παύει να µονοπωλεί τον ενεργητικό ρόλο, τον έλεγχο και την καθοδήγηση της 
διδακτικής διαδικασίας και ο µαθητής αποκτά ευκαιρίες για αυτενέργεια και έκφραση.  

Η µέθοδος διδασκαλίας που προτείνεται ανεπιφύλακτα από την αντίληψη αυτή, είναι η 
οργάνωση των σχεδίων εργασίας (Projects). Κατά την διεξαγωγή των δράσεων στα πλαίσια των 
σχεδίων εργασίας, ο δάσκαλος γίνεται ισότιµο µέλος της οµάδας της τάξης κι ο ρόλος του είναι 
συµβουλευτικός, καθοδηγητικός, διακριτικός, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται οικειότητα και 
δηµιουργική σχέση ανάµεσα σε εκείνον και στους µαθητές του. Τόσο ο ρόλος του, όσο και το κλίµα 
της τάξης αναβαθµίζονται, καθώς ο ίδιος λειτουργεί ως εµψυχωτής, συµπαραστάτης και συνδηµιουργός 
πλάι σε εν δυνάµει ενήλικες. 

Σχετικά µε το στυλ διδασκαλίας στις εναλλακτικές µορφές, θα µπορούσε κανείς να 
παρατηρήσει ότι τα διδακτικά βήµατα είναι περιορισµένα σε σχέση µε την παραδοσιακή διδακτική, 
ενώ παρατηρούνται αυξηµένες και υπεύθυνες ενέργειες-εξωτερικεύσεις από τους µαθητές. Παράλληλα 
επιδιώκεται η καλλιέργεια της διαφοροποιηµένης και αποκλίνουσας σκέψης των µαθητών (Doring, 
1980, 134, στο: Κοσσυβάκη, 2003, σ.35).  

Στις διδακτικές διαδικασίες δράσης-εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, δάσκαλος και µαθητές 
συµµετέχουν στην επικοινωνία µέσα από ένα εναλλασσόµενο πλαίσιο ρόλων που εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα συµµετοχής και ενεργοποίησης των παιδιών στη διαδικασία της µάθησης. (Βερυκάκη, Ε., 
2002, σ.23) 
∆άσκαλος, µαθητές και γνωστική πληροφορία αλληλεπιδρούν δυναµικά µεταξύ τους στα πλαίσια της 
βιωµένης εµπειρίας, συγκινησιακής σχέσης και προσωπικής εµπλοκής µε τελικό στόχο τη µάθηση.  
Οι µαθητές κρίνουν, συζητούν αµφισβητούν, αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνικές 
δεξιότητες και επικοινωνία (λεκτική και µη), όχι µόνο µεταξύ τους και µε το δάσκαλό τους, αλλά και 
µε το γνωστικό αντικείµενο. 
Σύµφωνα µε την παραπάνω αντίληψη γίνεται εύκολα κατανοητό ότι  «απαιτείται η υπέρβαση των 
ορίων των διακριτών µαθηµάτων» και των σαρανταπεντάλεπτων µαθήµατος στη σχολική τάξη, ενώ 
παράλληλα απαιτούνται «νέες µορφές αξιολόγησης» (ανατροφοδοτική αξιολόγηση) «…καθώς και νέες 
µορφές συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών των διαφόρων τάξεων και των ειδικοτήτων.» 
(Κοσσυβάκη, 2003, σ.39) 
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Αφού σκιαγραφήθηκε η βασική δοµή της διδασκαλίας στις εναλλακτικές µορφές-διδακτικές και 
µαθησιακές διαδικασίες δράσης, δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι και σ’ αυτού του είδους τις διαδικασίες 
υπάρχει το ενδεχόµενο αποτυχίας, επισηµαίνει η Φ. Κοσσυβάκη.  
Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που δύναται να παρατηρηθούν στα  µη ελεγχόµενα και ανοικτά 
περιβάλλοντα των διαδικασιών αυτών -εµφάνιση αστάθµητων παραγόντων, αλλά και προς αποφυγήν  
του κινδύνου της µεθοδικοποίησης µε ακρίβεια, προτείνεται από τους παιδαγωγούς που πρόσκεινται 
στην αντίληψη αυτή, η εφαρµογή της µεθόδου των σχεδίων δράσης (Projects).  
Για τη µέθοδο αυτή, κρίνεται σκόπιµο να ακολουθήσει στη συνέχεια ξεχωριστό κεφάλαιο.    
 
 
 
2.2 Μέθοδος project και διαδικασίες δράσης 
 

O όρος project γίνεται σηµασιολογικά αντιληπτός µε διαφορετικό τρόπο από τους παιδαγωγούς 
και γι’ αυτό ο ορισµός της µεθόδου project δεν είναι µοναδικός, ούτε συγκεκριµένος. 

Αν δεχτούµε την άποψη που ετυµολογικά θεωρεί ότι  ο όρος προέρχεται από το λατινικό ρήµα 
projicio που σηµαίνει προβάλλω πρέπει να σταθούµε στο γεγονός ότι οι θεωρητικοί της παιδαγωγικής 
προτάσσουν άλλοτε τα βιώµατα και τα ενδιαφέροντα του παιδιού σαν το αντικείµενο που πρέπει να 
προβληθεί, άλλοτε το κοινωνικό στοιχείο και τη συλλογικότητα και άλλοτε το µεθοδολογικό 
σχεδιασµό (Ματσαγγούρας , Η., 2003, σ. 218).  
Ενδεικτικά, κατά τον K. Frey «η λέξη project προέρχεται από τη λατινική projicere που σηµαίνει 
σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο µυαλό µου…Η λέξη µέθοδος σηµαίνει τον τρόπο της έρευνας, τον 
τρόπο µε τον οποίο εκτελεί κάποιος αυτά που έχει κατά νου.» (Frey, Κ., 1998, σ. 8, 9) 
 Κατά την κλασική της έννοια πρόκειται για µια µέθοδο που προτάθηκε από τους παιδαγωγικούς 
κύκλους των αρχών του 20ου αιώνα βασισµένη στις αρχές του πραγµατισµού και εφαρµόστηκε κυρίως 
από τους Dewey και Kilpatrick ως µια νέα προσέγγιση στην οποία λαµβάνεται σοβαρά υπόψη η 
ενεργός δράση του παιδιού, συντελώντας στη δηµιουργία ενός Προοδευτικού Κινήµατος Παιδαγωγών  
για την εποχή εκείνη10 . 
   

Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα των θέσεων του Κινήµατος ήταν ο «ευέλικτος άνθρωπος», ο 
ικανός να ψάχνει και να βρίσκει λύσεις στα προβλήµατά του καθώς θα κατακτά τη γνώση µέσα από 
µια πορεία διαρκούς αυτοµόρφωσης, και θα οικοδοµεί  ένα σύστηµα σκέψης για να µαθαίνει «πώς» 
να µαθαίνει. Παράλληλα θα καθίσταται παραγωγός-δηµιουργός της γνώσης και «δρων συνυποκείµενο» 
της διδασκαλίας-ενεργητική µάθηση (Θεοφιλίδης, Χ., 1997, σ. 6). 
  Στην πορεία του χρόνου η µέθοδος Project πρόσθετα πλαισιωµένη από τις αρχές της Κριτικής 
Θεωρίας αποτέλεσε µια «οµαδική προσπάθεια συνδιαµόρφωσης της ουσίας της ζωής στο πλαίσιο 
δράσης την οποία χαρακτηρίζει η αυτονοµία, η αλληλεγγύη και η συναπόφαση» αποδίδοντας έτσι και 
µια άλλη διάσταση, µε έµφαση στη διαλεκτική σχέση µεταξύ της αυτονοµίας - αυτοδιάθεσης και της 
κοινωνικής του υπόστασης. (Helm, J-H.,-Lilian K., 2002, σ.15) 
 
∆όθηκε δηλαδή σηµασία σε θέµατα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των µαθητών, αλλά και η 
δυνατότητα συµµετοχής τους στη σχολική ζωή, στον καθορισµό των διδακτικών στόχων και του 
σχεδιασµού του µαθήµατος. 
 Παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για ολιστικές προσεγγίσεις στα πλαίσια ανοικτού µαθήµατος11, και 
διαθεµατικών ή ενιαιοποιηµένων Αναλυτικών Προγραµµάτων τα οποία στηρίχτηκαν σε  προτάσεις 
της µορφολογικής ψυχολογίας για ολιστική λειτουργία της αντίληψης και της ψυχολογίας του παιδιού 
για το ενιαίο και αδιαίρετο του ψυχικού του κόσµου, ενιαιοποιoύσαν ουσιαστικά τη γνώση, γύρω από 
ενδιαφέροντα  και ερωτήµατα12. (Ματσαγγούρας, Η., 2003,  σ. 25, 28) 

Σταδιακά η µέθοδος project µε κύρια χαρακτηριστικά της την αφύπνιση του ενδιαφέροντος των 
παιδιών και την  ανάγκη τους να επικοινωνήσουν καλύτερα µε τον εαυτό τους και µε τους άλλους, 
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συνδέθηκε  µε την ψυχολογία των κινήτρων. Παιδαγωγοί και ψυχολόγοι διατυπώνουν µε σαφήνεια 
την άποψη ότι η µάθηση στηρίζεται στην εσωτερική παρώθηση των ατόµων13. (Τριλιανός, Θ., 1997, σ. 
19, 58).  
Κάνοντας λόγο ουσιαστικά για εσωτερικά κίνητρα στη µαθησιακή διαδικασία, εννοούµε ότι τα παιδιά 
αναλαµβάνουν να επιτελέσουν µια δραστηριότητα µόνο και µόνο για  τη δραστηριότητα αυτή καθ’ 
αυτή. 

 «Τα εσωτερικά κίνητρα έχουν να κάνουν και µε τις γνώσεις, ιδέες, στόχους και αξίες που διαθέτει 
ένα άτοµο.» Έτσι αν τα άτοµα αποδίδουν τη συµπεριφορά τους σε εσωτερικούς λόγους θα θελήσουν 
να την επαναλάβουν (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1999, σ. 92). 

Κατά τον Η.Ματσαγγούρα νέα ώθηση στη χρήση των σχεδίων εργασίας έδωσαν «…οι θέσεις 
του Bruner(1968) για την ενεργό εµπλοκή των µαθητών στην αναζήτηση της δοµής των 
πραγµάτων…καθώς και οι θέσεις του κοινωνικού εποικοδοµισµού για την πορεία και τις συνθήκες της 
µάθησης.» (Ματσαγγούρα, Η., 2003, σ. 25, 28).  
Το κάθε παιδί ξεχωριστά δοµεί την αντίληψή του-γνώση για τον κόσµο µε το δικό του τρόπο, 
διαµορφώνοντας την  σταδιακά κι εξελικτικά µε βάση τις προσωπικές του εµπειρίες και το πώς αυτές 
έρχονται σε συνδυασµό µε τις αντιλήψεις των άλλων14. (Φλουρής, Γ., 2000, σ. 14)  

Στις µέρες µας (εποχή της µετανεωτερικότητας - κοινωνία της πληροφορίας) που η γνώση 
επιδέχεται και απαιτεί πολλαπλές αναγνώσεις και πολυεπίπεδες ερµηνείες, ενώ εκφράσεις όπως η 
δηµιουργικότητα και η φαντασία απειλούνται από την τυποποίηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, 
έλληνες και ξένοι παιδαγωγοί υποστηρίζουν ότι το σχολείο πρέπει  να εξελιχθεί αξιοποιώντας την 
ιδιαιτερότητα της στιγµής µα και την ιδιαιτερότητα των ατόµων, των ταλέντων, των προσωπικοτήτων, 
των ξεχωριστών ικανοτήτων.  Πρέπει να παρέχονται στα παιδιά οι  κατάλληλες ευκαιρίες για 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον τους φυσικό και κοινωνικό, επιτρέποντάς τους την αξιοποίηση των 
προβληµάτων  και των ερωτηµάτων  τους  µε τη  συµµετοχή τους σε βιωµατικές-επικοινωνιακές 
διδακτικές διαδικασίες15 . (Χρυσαφίδης, Κ., 2000, σ. 27, 28)-(Πυργιωτάκης, Ε, Ι., 1999, σ. 421, 423)  
Τα αιτήµατα των καιρών έχουν ως αποτέλεσµα την  αναζωπύρωση  της χρήσης των σχεδίων εργασίας 
(projects) από εκπαιδευτικά προγράµµατα όπως : το Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ» Εκπαίδευση-
Πολιτισµός, η Ευέλικτη Ζώνη, τα προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τα προγράµµατα 
αγωγής υγείας, το πρόγραµµα Ολυµπιακής παιδείας, το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius  κ.ά  
Επιπλέον, καθώς εµπεδώνονται οι συστηµικές θεωρίες16 για τη φύση της πραγµατικότητας, 
εµφανίζονται ολιστικές θεωρήσεις στη διδασκαλία µαθηµάτων(Παπαδοπούλου, Σ., 2000, σ.11).17   

Το γεγονός αυτό, είχε σαν  αποτέλεσµα να τεθεί πρόσφατα στη χώρα µας το αίτηµα για 
διαθεµατική γνώση -διδασκαλία κι ενιαιοποιηµένο Αναλυτικό Πρόγραµµα18 (∆ιαθεµατικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών(∆ΕΠΠΣ)). Το αίτηµα που  επικαιροποιείται ξανά19, εκφράζεται 
αυτή τη φορά «µε πληρέστερη επιχειρηµατολογία, κυρίως από εκπροσώπους της ουµανιστικής και της 
κριτικής και χειραφετικής παιδαγωγικής (McNeil, 1996, p. 208)» και παράλληλα αναδεικνύει τη νέα 
τάση για ανάπτυξη όλων των τύπων νοηµοσύνης -που πρεσβεύουν οι σύγχρονες πολυπαραγοντικές 
θεωρίες για τη νοηµοσύνη µε πιο γνωστές αυτές των Guilford για τη δηµιουργική σκέψη και του 
Gardner για τους πολλαπλούς τύπους νοηµοσύνης20. (Φλουρής, Γ., 2000, σ. 12)  

 
Τα σχέδια εργασίας θεωρούνται ως το φυσικό- κοινωνικό-µεθοδολογικό πλαίσιο για την 

διαθεµατική προσέγγιση της διδασκαλίας. 
Ανάλογα µε τη διάρκειά τους διακρίνονται σε µικρά (διάρκειας λίγων µόνο ωρών), µεσαία (από δύο ως 
πέντε ή έξι εβδοµάδες σε δυο τρία δίωρα την εβδοµάδα) και µεγάλα (που ξεπερνούν σε διάρκεια τις 
έξι εβδοµάδες και µπορούν να διαρκέσουν ακόµα κι ολόκληρη  σχολική χρονιά)21. (Frey,K.,1998, 
σ.14-16 ). 
Σχετικά µε την πορεία και  τις φάσεις εφαρµογής της µεθόδου των σχεδίων εργασίας project οι πιο 
πολλοί παιδαγωγοί συµφωνούν στα βασικά στάδια ανάπτυξής τους που είναι τα εξής: 
 (Χρυσαφίδης,Κ., 2000, σ. 92- Θεοφιλίδης,Χ., 1997, σ.49-51) 
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• Στη φάση του προβληµατισµού,  γίνονται προσπάθειες αναζήτησης και εύρεσης ενός 
θέµατος, που  ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των µελών της οµάδας, στα πλαίσια µιας 
ισότιµης επικοινωνιακής σχέσης . 
• Στη φάση του προγραµµατισµού, διαµορφώνονται τα πλαίσια εργασίας, σχεδιασµού και 
δράσης των επιµέρους οµάδων, καθώς καθορίζονται οι διαδικασίες και χωρίζεται το θέµα σε 
υποενότητες.  
• Στη φάση της υλοποίησης ή διεξαγωγής, οι οµάδες καλούνται  να συλλέξουν πληροφορίες 
για το έργο που ανέλαβαν, να τις αξιολογήσουν και τέλος να εκτιµήσουν την αξία τους σε σχέση 
µε το στόχους που είχαν θέσει σαν οµάδα. Εδώ ουσιαστικά τα µέλη της υποοµάδας καλούνται 
να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν προκειµένου να φέρουν εις πέρας το έργο τους και να 
φτάσουν τα όρια που είχαν θέσει από την αρχή. 
• Στη φάση της παρουσίασης της εργασίας, οι µαθητές ορίζουν συγκεκριµένο χρόνο όπου 
παρουσιάζουν  κατά οµάδες εργασίας την πορεία και τα αποτελέσµατα της δουλειάς τους σε 
ολοµέλεια. Η παρουσίασή τους µπορεί να συνοδεύεται µε διαφάνειες, ταµπλό, εκτέλεση 
πειραµάτων, ηχητικά ντοκουµέντα (συνεντεύξεις), ταινία και ότι άλλο προέκυψε από την έρευνά 
τους, ενώ παράλληλα ο τρόπος παρουσίασης µπορεί να πλαισιωθεί από µουσική, κίνηση , 
υπόδυση ρόλων ή ότι άλλο επιλέξουν οι µαθητές. Ακολουθούν τα σχόλια και οι ερωτήσεις των 
άλλων οµάδων . 
• Στη φάση της αξιολόγησης, οι µαθητές αξιολογούν τόσο το έργο όσο και τη διαδικασία 
στις υποοµάδες και σε επίπεδο συνόλου. Αξιολογούν µε ειλικρίνεια τις ατοµικές και τις 
οµαδικές τους προσπάθειες σε επίπεδο συνεργασίας και  διάθεσης απέναντι στους συµµαθητές 
τους. Η αξιολόγηση µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους: µε διάλογο, µε ερωτηµατολόγιο που 
έχει από πριν ετοιµάσει ο εκπαιδευτικός…κά . 
Μεταξύ των φάσεων διεξαγωγής της µεθόδου τις περισσότερες φορές µεσολαβούν 

προγραµµατισµένα ή αυθόρµητα, διαλείµµατα για ενηµέρωση των δράσεων που γίνονται στη οµάδα 
και την οργάνωση επόµενων δράσεων. Μερικές φορές στα διαλείµµατα δίνεται η ευκαιρία για 
συζήτηση και κριτική σχετικά µε τη συµπεριφορά των µελών της οµάδας µεταξύ τους µε απώτερο 
σκοπό την εκτόνωση των εντάσεων και την εξισορρόπηση των διαπροσωπικών σχέσεων.»  
Μαθαίνουν δηλαδή τα άτοµα «πώς να µαθαίνουν» και «πώς να επικοινωνούν».  

Στη χώρα µας το ενδιαφέρον της πολιτείας για την εφαρµογή Εναλλακτικής ∆ιδακτικής, 
οριοθετείται µε την ύπαρξη πιλοτικών προγραµµάτων που προτάσσουν τη µέθοδο project στο 
επίκεντρο των καινοτόµων δράσεών τους, όσον αφορά στη διδακτική πράξη.  
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα προγράµµατα αυτά, γνωστά ως Προαιρετικά Εκπαιδευτικά 
Προγράµµατα, τα οποία τον τελευταίο καιρό κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στη χώρα µας.   

 
 
 

 2.3 Προαιρετικά  Εκπαιδευτικά Προγράµµατα (Π.Ε.Π) 
 
 

Τα Π.Ε.Π είναι προγράµµατα που δεν υπαγορεύονται από το αναλυτικό πρόγραµµα και συνήθως 
ενεργοποιούνται από το ενδιαφέρον και την ανάληψη πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών  αποτελώντας 
µάλιστα τον ιδεωδέστερο τόπο  να ευδοκιµήσει το µεράκι, η έµπνευση, η πρωτοβουλία κι ο κόπος  
τους. Τα προγράµµατα αυτά µπορούν να εντάσσονται σε θεσµοθετηµένα όµως µη υποχρεωτικά  
πλαίσια, ή να βασίζονται σε µη θεσµοθετηµένες πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών, που µπορούν να 
αφορούν άµεσα είτε τους ίδιους, είτε τους µαθητές τους (Μπαγάκης, Γ.,  2000, σ. 11). 
  Την εµφάνισή τους στη χώρα µας, τα Π.Ε.Π, έκαναν δειλά στις αρχές της δεκαετίας του ’80 
όµως σήµερα µετά το θεσµικό πλαίσιο στις αρχές του ’90-Νόµο Σουφλιά, µετά τη θέσπιση του 
προγράµµατος Socrates-Comenius το 1995, µετά τα προγράµµατα του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου 
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Στήριξης και εν όψη του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, κυριολεκτικά περνούν σε µια φάση 
εκρηκτικής διάδοσης, ενίσχυσης αλλά και θεσµοθέτησης . 
Τα Π.Ε.Π αποτελούν χαρακτηριστικό τύπο εκπαιδευτικών αλλαγών που ξεκινούν από τα κάτω προς 
τα πάνω (bottom up), καθώς απελευθερώνουν τη δηµιουργικότητα στης σχολικής µονάδας, 
επηρεάζουν το σχολικό κλίµα και αλλάζουν  το κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου 
(παραπρόγραµµα). 

Πολλά από τα Π.Ε.Π που πρόσφατα εξελίσσονται στη χώρα µας άσχετα από το αντικείµενό τους 
και τον παιδαγωγικό ή ιδεολογικό τους προσανατολισµό, έχουν τα εξής κοινά µεταξύ των στόχων 
τους(Σόλοµων, Ι., στο Μπαγάκης, Ι., 2000, σ. 18): 
• τον εµπλουτισµό της διδακτικής πράξης, την αλλαγή στο σχολικό κλίµα και την ανάπτυξη 
συνεργασιών τόσο µέσα στη σχολική µονάδα όσο κι έξω από αυτήν,  
• την ανάπτυξη του βαθµού αυτονοµίας της εκάστοτε σχολικής µονάδας αναφορικά µε τη 
διαµόρφωση και τον έλεγχο του προγράµµατος σπουδών και της σχολικής ζωής, 
• και τέλος το να περιορίσουν την οµοιογένεια και το συγκεντρωτισµό στο  σχολείο. 
 

Τα προγράµµατα: περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, Comenius,  Κινητικότητας, 
Σχολείων Εφαρµογής Πειραµατικών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης (ΣΕΠΠΕ), πολιτιστικά καθώς και 
πειραµατισµοί εντός κι εκτός των πλαισίων θεσµοθετηµένων προγραµµάτων, αποτελούν µερικά 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα Π.Ε.Π. που αναπτύσσονται στη χώρα µας, και που πολλές φορές 
λειτουργούν αρκετά ανταγωνιστικά µεταξύ τους, διεκδικώντας το καθένα τη βεβαιότητα για αλλαγή 
στο χώρο της παιδείας, κατά την εφαρµογή και την ευρύτερη γενίκευσή του. 
Παρόλα αυτά διαφαίνεται σοβαρή η πιθανότητα, µε την εφαρµογή τους στον ελληνικό χώρο, το 
σχολείο  να αλλάξει πρόσωπο. Επιστήµονες και παιδαγωγοί  υποστηρίζουν: «βρισκόµαστε 
αντιµέτωποι σε µια τάση εξασθένησης των συνόρων των παιδαγωγικών πρακτικών, στο πλαίσιο των 
προαιρετικών προγραµµάτων. Πιο συγκεκριµένα, µε µια χαλάρωση των ταξινοµήσεων µεταξύ των 
γνωστικών αντικειµένων καθώς και µια εξασθένηση της περιχάραξης της παιδαγωγικής 
πρακτικής…»(Σόλοµων, Ι., στο Μπαγάκης,Γ.,  2000, σ. 21). 

Σχετικά µε τις έννοιες  της περιχάραξης και της ταξινόµησης που αναφέρονται στα παραπάνω 
αποσπάσµατα,   κρίνουµε σκόπιµο να σταθούµε και συγκεκριµένα όσον αφορά την πρώτη να 
επισηµάνουµε ότι όπως παρατηρούν κι άλλοι ερευνητές «σχετίζεται µε τον έλεγχο πάνω στα όσα 
µεταδίδονται ή προσλαµβάνονται. Αναφέρεται στο βαθµό ελέγχου που κατέχουν ο δάσκαλος και ο 
µαθητής πάνω στην επιλογή , την οργάνωση, το βηµατισµό και τη χρονική διάταξη της γνώσης που 
µεταδίδεται και προσλαµβάνεται στην παιδαγωγική σχέση. Ισχυρή περιχάραξη σηµαίνει ότι ο δάσκαλος 
και ο µαθητής  έχουν µικρή δυνατότητα ελέγχου, ασθενής περιχάραξη σηµαίνει ότι ασκούν περισσότερο 
έλεγχο» (Τουρκάκη, ∆., 2003, σ. 18)  

Όσον αφορά τώρα την έννοια της ταξινόµησης, θα θέλαµε να παρατηρήσουµε πως πολύ εύστοχα 
παρατηρούν κάποιοι ερευνητές ό,τι η έννοια «…χρησιµοποιείται στη σχέση των περιεχοµένων µεταξύ 
τους. Όταν η ταξινόµηση είναι ισχυρή, τότε τα περιεχόµενα είναι απόλυτα διαχωρισµένα µεταξύ τους και 
τα σύνορα µεταξύ περιεχοµένων είναι ισχυρά και σαφή. Στο παραδοσιακό σχολείο τα όσα γίνονται σε 
µια σχολική ώρα δεν έχουν σχεδόν καµία σχέση µε όσα έγιναν την προηγούµενη ώρα. Ασθενής 
ταξινόµηση σηµαίνει ότι τα σύνορα µεταξύ των περιεχοµένων είναι ασθενή και θολά». (Τουρκάκη, ∆., 
2003, σ.18)  
 
Ενδέχεται, εποµένως, όπως κάποιοι ισχυρίζονται, πραγµατικά να έχουν ήδη αρχίσει σηµαντικές 
αλλαγές στο χώρο της παιδείας στα πλαίσια µιας εκπαιδευτικής πρακτικής αόρατου τύπου22, έχοντάς 
το συνειδητοποιήσει άλλοτε σε µικρότερο κι άλλοτε σε µεγαλύτερο βαθµό. (Bernstein B. στο 
Σολοµών Ι. µτφ 1991, σ.122 και Τουρκάκη, ∆., 2003, σ. 22) Συγκεκριµένα φαίνεται να «… γινόµαστε 
πρωτεργάτες και µάρτυρες µιας τάσης προς την εισαγωγή ενός –συγχωνευµένου- κώδικα εκπαιδευτικής 
γνώσης και µιας παιδαγωγικής πρακτικής – αόρατου- τύπου (Bernstein, 1975, 1989)». (Σόλοµων, Ι., 
στο: Μπαγάκης, Γ., 2000, σ. 21)  
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Στα πλαίσια της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους -που αποσκοπεί στη συνεχή 

προσαρµογή, την αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και το διαρκή εκσυγχρονισµό των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων, επιχειρήθηκε στη χώρα µας η αναβάθµιση των Αναλυτικών 
Προγραµµάτων σπουδών, των σχολείων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Χαρακτηριστικά το Φ.12.1/766/Γ1/700-1/8/2001 ανέφερε: 

«…µια ποιοτική αναβάθµιση, η οποία θα βασισθεί σε ένα νέο Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 
Σπουδών που ήδη επεξεργάζεται το Π.Ι., µε γνώµονα την κατά το δυνατό σφαιρική και διερευνητική 
προσέγγιση της γνώσης, δηλαδή τη διαθεµατικότητα. Το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών 
(∆.Ε.Π.Σ) στοχεύει τόσο στην καλύτερη και ισόρροπη κατανοµή της διδακτέας ύλης ανά τάξη, όσο και 
στην εφικτή διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης. Μέσα στα πλαίσια διαµόρφωσης του ∆ΕΠΠΣ 
εντάσσεται και η ευέλικτη ζώνη διαθεµατικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων» για το ∆ηµοτικό και 
η «ζώνη καινοτόµων δράσεων για το Γυµνάσιο…οι οποίες θα πρέπει να κερδίσουν το ενδιαφέρον των 
µαθητών, εµπλουτιζόµενες µε προγράµµατα δραστηριοτήτων στα οποία εντάσσονται θέµατα από: την 
Ολυµπιακή Παιδεία, επιλεγµένες ενότητες από το Πρόγραµµα «Μελίνα» και τα Προγράµµατα που 
εφαρµόστηκαν στα Σχολεία Εκπαιδευτικών Πιλοτικών και Πειραµατικών Εφαρµογών (ΣΕΠΠΕ), την 
Αγωγή Υγείας και τις διαφυλικές σχέσεις, την Τοπική Ιστορία, τη ∆ιαπολιτισµική Αγωγή, τις Νέες 
Τεχνολογίες, την Περιβαλλοντική Αγωγή, τα Εικαστικά κ.ά.» 

 
Αναφορικά µε την Ευέλικτη ζώνη, ο Αλαχιώτης, Σ., πρόεδρος του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, παρατηρεί τα εξής: 
 

«Η ευέλικτη ζώνη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αποτελεί καινοτοµία του ΥΠΕΠΘ µέσω του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προβλέπει στην αναβάθµιση του κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου του 
σχολείου, συµβάλλοντας έτσι στην επιδιωκόµενη ενίσχυση του σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Η 
εν λόγω καινοτοµία, βασίζεται στη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης, προωθεί την ανάπτυξη σχεδίων 
εργασίας, την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και ενισχύει τη δηµιουργική και διερευνητική µάθηση και 
την κριτική σκέψη. Μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει και να καταδειχθεί σαν ένα “φίλτρο” στο οποίο θα 
δοκιµαστούν τα τρέχοντα πιλοτικά προγράµµατα και θα δοκιµάζονται τα µέλλοντα, για να διαφανεί ποιο 
µπορεί να “επιβιώσει” και να αποτελέσει συστατικό στοιχείο της Ευέλικτης Ζώνης και του σχολείου 
γενικότερα.» 23  (Αλαχιώτης, Σ., 2002, σ.1)  

 
Ένα από τα προγράµµατα πολιτισµικής αγωγής που ξεκίνησε να εφαρµόζεται, από το 1995 - 

κι εξακολουθεί µέχρι σήµερα να εφαρµόζεται πειραµατικά σε σχολικές τάξεις αρκετών σχολείων της 
χώρας, στα πλαίσια των προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων (Π.Ε.Π) - είναι το «Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ- Εκπαίδευση και Πολιτισµός», το οποίο θα αποτελέσει και το θέµα της παρούσας 
ερευνητικής εργασίας.  
Σύµφωνα µε τους ανθρώπους που το εµπνεύστηκαν και το έκαναν πράξη, το παραπάνω, µπορεί να 
προετοιµάσει το έδαφος για πολλές και µεγάλες αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ακόµα 
και να προκαλέσει την επικείµενη κι επόµενη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση.  
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3. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ  
 
«Σε µια εποχή που χαρακτηρίζεται από αλλαγές οικογενειακών και κοινωνικών δοµών, συχνά µε 
αρνητικά αποτελέσµατα για τα παιδιά και τους εφήβους, το σχολείο του 21ου αιώνα θα πρέπει να 
προλαβαίνει τις νέες ανάγκες τους, παρέχοντας κατάλληλους χώρους για τη διδασκαλία των Καλών 
Τεχνών, µε στόχο να ενθαρρύνεται η δηµιουργικότητα που είναι το βασικό χαρακτηριστικό του 
ανθρώπου. Η δηµιουργικότητα είναι η ελπίδα µας».  

Το παραπάνω κλίµα στο οποίο κινήθηκε η Γενική Συνδιάσκεψη της UNESCO, στο Παρίσι 
το Νοέµβρη του 1999, σκιαγραφούν οι ∆. Βεργίδης και ∆. Βαϊκούση σε Έκθεση Αξιολόγησης 
αναφορικά µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, επισηµαίνοντας 
την ανάγκη για αλληλεπίδραση της εκπαίδευσης µε τον πολιτισµό. 
Στο πνεύµα αυτό εξάλλου είχαν κινηθεί και τα συµπεράσµατα των Υπουργών Παιδείας και 
Πολιτισµού του κοινού σεµιναρίου Προεδρίας-Επιτροπής τον Απρίλη του 1994 για τις 
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές πτυχές της εκπαίδευσης24. (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ,  2000, σ.42 
και ΕΕ αριθ. C229 της 18.8.1994) 
 Αναλυτικότερα: 
• Παιδεία και πολιτισµός είναι δύο έννοιες στενά συνδεδεµένες µεταξύ τους. Πολιτισµός στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα σηµαίνει µια παιδαγωγική προσέγγιση που βασίζεται στην αξιοποίηση της 
φυσικής περιέργειας των παιδιών και µια προσπάθεια επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. 
• Τα µαθήµατα της αισθητικής αγωγής δεν αποτελούν προνόµιο µόνο των ταλαντούχων 
ατόµων αλλά αποτελούν µέσο έκφρασης της βαθύτερης ανάγκης των ανθρώπων για σχέσεις και 
επικοινωνία. 
• ∆εδοµένου ότι λόγω των ταχύτατων κοινωνικο-οικονοµικών, τεχνολογικών και 
πολιτισµικών εξελίξεων τα παιδιά και γενικότερα τα άτοµα, ζουν στην κοινωνία της πληροφορίας 
και της µάθησης µέσα σε ένα εκπαιδευτικό δυναµικό γίγνεσθαι, η έµφαση στον τοµέα της 
εκπαίδευσης πρέπει να αφορά την εκµάθηση του τρόπου να µαθαίνουν(µεθόδους) και να 
αξιοποιούν τις πηγές της γνώσης. 
• Το πολιτιστικό στοιχείο στην παιδεία θα πρέπει να αφυπνίσει το ενδιαφέρον όλων των 
παιδιών, συµπεριλαµβανοµένων κι των «λιγότερο προικισµένων» γιατί η τέχνη δίνει τη 
δυνατότητα στα άτοµα και στο κοινωνικό σύνολο, για εξερεύνηση της προσωπικότητας, έκφραση, 
επικοινωνία και δηµιουργία. 
• Πέρα από την ενασχόληση µε τις τέχνες η εκπαίδευση σε πολιτιστικά θέµατα αποτελεί 
ουσιαστική συµβολή στο σεβασµό του δικαιώµατος στη διαφορετικότητα µειονοτικών πολιτισµών 
και αναπτύσσει ευαισθησίες σε προβλήµατα ανθρωπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. 
• Η ανάγκη του πολιτιστικού παράγοντα είναι ακόµη µεγαλύτερη στη σύγχρονη εποχή, που η 
τηλεόραση αποτελεί βασικό µέσο ενηµέρωσης και πληροφόρησης των ατόµων. Για το λόγο αυτό 
η πολιτισµική αγωγή πρέπει να υποστηρίζεται από µεθόδους που αποµυθοποιούν τα Μ.Μ.Ε, 
καλλιεργούν κριτική στάση απέναντι στα µηνύµατα,  εξοικειώνουν τους νέους µε γενικές γνώσεις 
στις σύγχρονες µορφές τέχνης (φωτογραφία, ηχογραφήσεις, κινηµατογράφος, ραδιόφωνο, κ.ά) 
καθιστώντας τους ταυτόχρονα πιο απαιτητικούς κι εκλεκτικούς.  
Η εκπαίδευση βρίσκεται στο κέντρο του  συστήµατος των αξιών, στάσεων, γνώσεων που έχουν 
κατακτηθεί-δηλαδή των διαστάσεων του πολιτισµού- ενώ οι αξίες αποτελούν τους πυλώνες στους 
οποίους στηρίζεται η εκπαίδευση (UNESCO, 2002 σ.353). 
 Στην Έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα, υπό την 
προεδρία του Jacques Delors, αναφέρεται ότι:     
 
«Κάθε µεταβολή, ή προσθήκη, στην παραπάνω πολιτισµική  πραγµατικότητα, απαιτεί και κατά 
κάποιο τρόπο διαµορφώνει, αντίστοιχα ένα νέο εκπαιδευτικό σύστηµα, προκειµένου το παιδί να 
προετοιµαστεί καλύτερα για το νέο κοινωνικό πλαίσιο». (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ,  1995, σ.9) 
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Κι ακόµα σε επίσηµη έκφραση  των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού της χώρας µας 
διατυπώνεται η άποψη ότι: «Kάθε εκπαιδευτική παρέµβαση επηρεάζει σηµαντικά την εξέλιξη του 
παιδιού και διαµορφώνει ένα νέο «τύπο» πολίτη που, ως ένα βαθµό, µε την αυριανή του 
δραστηριότητα, θα διαµορφώσει ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο, δηλαδή µια νέα πoλιτισµική 
πραγµατικότητα, που µε τη σειρά της θα απαιτήσει ένα ανάλογο εκπαιδευτικό σύστηµα ». (ΥΠΕΠΘ-
ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ,  1995, σ.9) 
 
Σύµφωνα και µε τα παραπάνω, υπηρετώντας τις ανάγκες των ανθρώπων τόσο η Εκπαίδευση όσο 
και ο Πολιτισµός, γίνονται τα µέσα και ο σκοπός της ανάπτυξής τους ενώ ισχυροποιείται το ότι 
Εκπαίδευση και Πολιτισµός είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους. 
 

Παρόλα αυτά, κι ενώ η αναγκαιότητα της πολιτισµικής αγωγής στην προοπτική της δια βίου 
εκπαίδευσης  διαφαίνεται ως βασικός άξονας ανάπτυξης στα πλαίσια των εθνικών πολιτικών των 
ευρωπαϊκών χωρών κατά απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη χώρα µας οι εκπαιδευτικές 
αρχές δεν έδειξαν το ανάλογο ενδιαφέρον για όλες τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες25 που 
προτείνονται από την Επιτροπή (Παϊζης, Ν., 1998). 

Συγκεκριµένα η ανάπτυξη της εθνικής πολιτισµικής ταυτότητας και η ανάπτυξη της 
καλλιτεχνικής δηµιουργίας κι έκφρασης, δε φαίνεται να έχουν συγκριτικά τουλάχιστον, όπως 
ισχυρίζονται οι  ∆.Βεργίδης και ∆.Βαικούση στην Έκθεση αξιολόγησής του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ, την ανάλογη υποστήριξη και χρηµατοδότηση.  
Στην ίδια Έκθεση αναφέρεται ότι: «την περίοδο 1998-99 στα 16 Π.Ε.Κ που λειτούργησαν σε 
ολόκληρη τη χώρα προβλέφθηκε και υλοποιήθηκε ένας σηµαντικός αριθµός ταχύρυθµων 
προαιρετικών επιµορφωτικών  προγραµµάτων (Τ.Π.Ε.Π.) …Συνολικά στις διδακτικές µεθόδους 
αισθητικής αγωγής και στις τέχνες και τον πολιτισµό προσφέρθηκαν 47 Τ.Π.Ε.Π, 
συνυπολογιζοµένων και των εξακτινώσεών τους, από τα οποία πραγµατοποιήθηκαν τα 35. Τελικά, 
µόλις το 9,5 % των προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν αφορούσαν τις διδακτικές µεθόδους και τον 
πολιτισµό….µπορούµε κατά προσέγγιση να υπολογίσουµε τον αριθµό των δασκάλων που 
επιµορφώθηκαν στα θέµατα αυτά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1998-99 σε περίπου 380, … 
το πολύ 15.000 επιµορφωτικές ανθρωποώρες». 

Συµπερασµατικά, η  Πολιτισµική Αγωγή στην Ελλάδα ουσιαστικά ανατίθεται επίσηµα το 1994 
από την πολιτεία στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. Οι επίσηµοι εκφραστές του Προγράµµατος, φαίνεται να 
γνωρίζουν καλά, τόσο τα καινoτόµα στοιχεία που εισάγουν στο ελληνικό σχολείο, τα προαιρετικά 
εκπαιδευτικά προγράµµατα (Π.Ε.Π) γενικά και το ΜΕΛΙΝΑ ειδικότερα, καθώς επίσης τα  
προβλήµατα και τους κινδύνους που  αυτά αντιµετωπίζουν (Σολοµών, Ι., 2000, σ.22,23). 

 
3.1 Πολιτιστική και καλλιτεχνική διάσταση της Εκπαίδευσης στην Κοινότητα 
 

Το 1976 σε κοινοτικό επίπεδο, θεσπίζεται το πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της παιδείας, που 
ενισχύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του’90 περαιτέρω, µε τις διατάξεις της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σηµειώνοντας την αρχή του σεβασµού των πολιτιστικών πλευρών κατά την 
Κοινοτική ∆ράση (άρθρο 128 παρ.4),  η οποία δίνει ώθηση στη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών 
στους τοµείς της παιδείας και του πολιτισµού και ιδιαίτερη προσοχή στην ευρωπαϊκή διάσταση της 
παιδείας (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ,  1997, σ. 40). 

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την εστίαση του ενδιαφέροντος των κρατών-µελών τόσο στο 
σχολείο αλλά και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, στην ενίσχυση του πολιτισµού και της ιστορίας των 
ευρωπαϊκών λαών. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη κοινωνία όπου διάφορες πληθυσµιακές οµάδες  
µετακινούνται στα κράτη της Ευρώπης, για λόγους εξεύρεσης εργασίας, σπουδών, κ.ά η µελέτη 
άλλων πολιτισµών αποκτά ιδιάζουσα σηµασία και αποτελεί πρόκληση. Το πλησίασµα όµως προς τον 
πολιτισµό άλλων λαών, προϋποθέτει τη γνώση του πολιτισµού της οικείας χώρας. 

Στα πλαίσια έτσι της Ελληνικής Προεδρίας (Α/ Εξάµηνο 1994) στο Συµβούλιο της Ευρώπης, η 
Προεδρία, υποβάλλει στους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισµού των χωρών των κρατών µελών το 
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θέµα των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών πλευρών της Εκπαίδευσης. Εκείνοι µε τη σειρά τους 
επικροτούν την πρωτοβουλία για µια Παιδεία ποιότητας,  θεωρώντας ότι δίνει ώθηση στη συνεργασία 
µεταξύ µελών κρατών σε αντίστοιχα θέµατα και σηµειώνουν µε ενδιαφέρον τις «σύγχρονες 
εκπαιδευτικές ιδέες» που τους προτείνονται.   
Θέσεις της Επιτροπής επιπλέον είναι ότι το προτεινόµενο, νέο τότε, εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
SOKRATES µπορούσε να αναδείξει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές πλευρές της παιδείας, ενώ 
τονίστηκε η σπουδαιότητα της συνεργασίας µε το Συµβούλιο της Ευρώπης αλλά και µε  άλλους 
εκπαιδευτικούς οργανισµούς που ενδιαφέρονται για την προβολή των πολιτιστικών πλευρών της 
παιδείας.  

Το Συµβούλιο απ’ τη µεριά του σηµειώνει µε ενδιαφέρον την πειραµατική πρωτοβουλία της 
Επιτροπής που στοχεύει στο να αποκτήσουν ευρωπαϊκή διάσταση οι µεταδευτεροβάθµιες σχολές τέχνης, 
(χορού, θεάτρου, οπτικοακουστικών µέσων ενηµέρωσης, σχεδίου και µουσικής), ενώ καλεί την 
Επιτροπή να δώσει έµφαση στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές πλευρές της εκπαίδευσης και να 
ενθαρρύνει τη θέσπιση καινοτόµων πειραµατικών σχεδίων αλλά και ανταλλαγών εµπειριών, που να 
συµπεριλαµβάνουν πολιτιστικά θέµατα στα πλαίσια του Προγράµµατος SOKRATES.  
Οι Υπουργοί Πολιτισµού συνερχόµενοι στο πλαίσιο του Συµβουλίου:(ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ,  1997, 
σ.43,44)  
• Εκφράζουν την ικανοποίησή τους που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µια συζήτηση 
για τα πολιτιστικά και το παιδί. 
• Απευθύνουν έκκληση στο όργανο της Ένωσης, ιδίως στους Υπουργούς Παιδείας, να συµµετάσχουν 
στη συζήτηση αυτή. 
• Καλούν την Επιτροπή να εντάξει αυτή τη διάσταση στην εξέλιξη των δράσεων που προτείνει, ιδίως 
στο πλαίσιο της πολιτιστικής δράσης της παιδείας. 
• Επισηµαίνουν το ενδιαφέρον της ανταλλαγής εµπειριών και πληροφοριών στον τοµέα και τη 
δυνατότητα πιλοτικών δράσεων που θα επιτρέψουν την αξιοποίηση των κεκτηµένων εµπειριών. 

 
 Ενδεικτικά, το Νοέµβριο του επόµενου έτους 1995 η Επιτροπή Πολιτισµού του Συµβουλίου της 

Ευρώπης έχοντας υπόψη την έκθεση της Παγκόσµιας Επιτροπής για την Ανάπτυξη και τον Πολιτισµό 
αναλαµβάνει την πρωτοβουλία πάνω σ΄ ένα νέο πρόγραµµα µε το όνοµα: Πολιτισµός, 
∆ηµιουργικότητα και οι Νέοι. 
(www.coe.int/T/E/Cultural_Co-peration/Other_projects/Creati…/default.as) 

 
Η αναγνωρισµένη σηµασία της Εκπαίδευσης των Τεχνών στην ατοµική ανάπτυξη των 

ανθρώπων και η συνεισφορά της στην προετοιµασία των νέων να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της 
αναπτυγµένης κοινωνίας , εν αντιθέσει µε τον ουσιαστικά δευτερεύοντα ρόλο της, σε διαδικασίες που 
αφορούν τόσο το χώρο του σχολείου όσο κι άλλους χώρους, στα κράτη της Ευρώπης, ήταν τα αίτια 
που γέννησαν την ανάγκη για περισσότερη έρευνα και δράση στο πεδίο της Εκπαίδευσης των Τεχνών. 
Κατά τη διάρκεια της αρχικής ερευνητικής φάσης το έτος 1995-1996 διεξήχθησαν δύο βασικές 
δραστηριότητες : 
α) µελετήθηκε ένα δείγµα Εκπαίδευσης των Τεχνών από είκοσι δύο χώρες26 της Ευρώπης και: 
β) ξεκίνησε ένας διεθνής διάλογος για το θέµα.» 

 Σχετικά µε το πρώτο, το δείγµα της έρευνας , προήλθε από τις συµµετέχουσες στην ερευνητική 
δραστηριότητα χώρες- ενώ το ερευνητικό περιεχόµενο αποκτήθηκε από ερωτηµατολόγια και 
αναλύσεις επισήµων εγγράφων. Οι ερευνητικές µέθοδοι απευθύνονταν κυρίως στους  κυβερνητικούς 
οργανισµούς που ήταν υπεύθυνοι για τα σχολικά αναλυτικά προγράµµατα. 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν πολλούς τρόπους µε τους οποίους παρέχεται η τέχνη στα 
σχολεία και οι οποίοι κυµαίνονταν: από περιπτώσεις όπου υπήρχαν αυστηρές περιγραφές για τα 
αντικείµενα µελέτης και τα κριτήρια που έπρεπε να ακολουθούνται από τα σχολεία σε εθνικό επίπεδο, 
έως τις περιπτώσεις ύπαρξης γενικών πλαισίων δράσης, όπου τόσο τα περιεχόµενα των σχολικών 
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αναλυτικών προγραµµάτων σχετικά µε τον πολιτισµό και την τέχνη, όσο και οι µέθοδοι προσέγγισής 
τους, αφήνονταν στην προαίρεση  του κάθε σχολείου.    
Επιπλέον, η έρευνα για την παρεχόµενη εκπαίδευση της τέχνης στις χώρες αυτές, έδειξε ότι: 

• Σε πολλές περιπτώσεις, από πλευράς εθνικής πολιτικής, υπήρχε ανακολουθία µεταξύ 
δηλώσεων - οι οποίες δηλώνουν µε έµφαση τη σηµασία της πολιτιστικής διάστασης στην 
εκπαίδευση και της ενθάρρυνσης της καλλιτεχνικής και αισθητικής ανάπτυξης των νέων 
ανθρώπων- και επιπέδου υπάρχουσας πρακτικής των κρατών, στα οποία τόσο η θέση της 
εκπαίδευσης της τέχνης όσο και η παροχή της καθίστατο  λιγότερο σηµαντικές. 

• Επιπλέον, η κεντρική θέση που κατείχαν η τεχνολογική και η ακαδηµαϊκή εκπαίδευση στα 
αναλυτικά προγράµµατα των σχολείων, άφηνε συχνά στις τέχνες τόπο ανάπτυξης µόνο στην 
περιφέρεια των αναλυτικών προγραµµάτων, ενισχύοντας έτσι την άποψη για  το µέγεθος της 
δήθεν απόστασης που χωρίζει τις τέχνες µε την επιστήµη.  

Το γεγονός αυτό ενισχύθηκε σε πολλές από τις χώρες αυτές µε την ύπαρξη ξεχωριστών Υπουργείων 
Παιδείας και Πολιτισµού µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη ξεχωριστών  αρµοδιοτήτων, ανεξάρτητων 
ευθυνών κι ότι αυτά συνεπάγονται από την κάθε πλευρά.     

Αναφορικά µε τη δεύτερη δραστηριότητα της αρχικής φάσης του προγράµµατος δράσης, ο 
διεθνής διάλογος διεξήχθη στην Κροατία τον Οκτώβριο του 1996, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη 
περιορισµών στην περιοχή της εκπαίδευσης της τέχνης και την ανάγκη για πρόσθετη παροχή 
δηµιουργικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων µέσα κι έξω από το χώρο του σχολείου. 
Συµφωνήθηκε ακόµα ότι η προσπάθεια για βελτίωση έπρεπε να γίνει στο χώρο της πολιτικής, 
αναφορικά µε την πρακτική και τις επιπλέον πρωτοβουλίες πέραν των αναλυτικών προγραµµάτων, 
προκειµένου: 

• να ενθαρρυνθεί η καλλιτεχνική και αισθητική ανάπτυξη των νέων και η ανησυχία τους για την 
πολιτιστική κληρονοµιά, 

• να διαβεβαιωθεί ότι η εκπαίδευση της τέχνης: 
α) λαµβάνει υπόψιν της τις σύγχρονες αλλαγές και τις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών, καθώς και το 
νέο κοινό και τις αγορές των πολιτιστικών αγαθών και γεγονότων, 
β) παίζει ένα εξίσου σηµαντικό ρόλο σχετικά µε τα άλλα αντικείµενα στα σχολικά αναλυτικά 
προγράµµατα  καθώς και στην εκπαίδευση των δασκάλων, 
γ) αποτελεί ένα µέσο διασύνδεσης του σχολείου µε τις πολιτιστικές δραστηριότητες της ευρύτερης 
κοινωνίας. 

Οι παραπάνω χώρες στα πλαίσια της πειραµατικής εφαρµογής του προγράµµατος δράσης, 
σχεδίασαν και εφάρµοσαν προγράµµατα µε τα οποία έδωσαν έµφαση στις τέχνες και τον πολιτισµό 
στα σχολεία τους θεωρώντας ότι προάγουν συνολικά την ανάπτυξη των ατόµων -τις διανοητικές 
διαστάσεις ανάπτυξής τους, το αυτοσυναίσθηµά τους, τις στάσεις και τις αξίες για τις οποίες πρέπει να 
νοιάζονται στη ζωή τους και να στέκονται κριτικά απέναντί τους.  
Με την πίστη επίσης ότι οι γνώσεις ενηµερώνουν τα άτοµα, οι ιδέες τα απελευθερώνουν, αλλά κι οι 
αξίες-που καλλιεργούνται «διά» µέσου των κοινωνικών διαδικασιών που εισάγουν οι τέχνες στην 
εκπαίδευση-, τα κάνουν πολιτισµένα, οι ευρωπαϊκές χώρες εισήγαγαν µεγαλύτερο αριθµό ωρών 
σχετικά µε µαθήµατα όπως:εικαστικά, µουσική, θεατρική αγωγή κλπ στα αναλυτικά τους 
προγράµµατα, ενώ τα σχολεία συνεργάστηκαν µε καλλιτέχνες που µπήκαν στο χώρο του σχολείου 
στα πλαίσια διευρυµένου  ωραρίου  και δίδαξαν στους µαθητές τα αντικείµενά τους. Τα παιδιά 
συµµετείχαν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες τόσο στο χώρο του σχολείου όσο κι έξω απ’ αυτόν, 
παρακολουθώντας θέατρο, κονσέρτα, εκθέσεις, ποιητικούς κύκλους κά. 
(http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Culture/Other_projects/Creati…/default.as12/8/02) 

Το 1996 εξάλλου, η Έκθεση της ∆ιεθνούς Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση στον 21ο 
αιώνα υπό την προεδρία του Jacques Delors  στο Παρίσι,  τονίζει ότι: 
 «για να επιτύχει η εκπαίδευση στο έργο της, πρέπει να λαµβάνει υπόψη της εξίσου και τους τέσσερις 
πυλώνες της γνώσης: α)να µάθει στο άτοµο πώς να µαθαίνει, β)να του µάθει πώς να ενεργεί γ)να του 
µάθει πώς να ζει µε τους άλλους δ)να του µάθει πώς να υπάρχει…πρέπει απαραιτήτως να αλλάξει τους 
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στόχους της και τις προσδοκίες των ανθρώπων από αυτήν. Μια µάθηση ευρείας αντίληψης πρέπει να 
βοηθά τα άτοµα να ανακαλύπτουν και να εµπλουτίζουν τη δηµιουργική τους ικανότητα και να 
αποκαλύπτουν το θησαυρό που έχουν µέσα τους.»  
3.2 Η περίπτωση της Ελλάδας- Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
 

Στην Ελλάδα η εκπαίδευση στην τέχνη είναι µέρος του νοµοθετηµένου αναλυτικού 
προγράµµατος και συµπεριλαµβάνει τη µουσική, τις οπτικές τέχνες και το θέατρο. 
Αυτοί οι τύποι τέχνης για το δηµοτικό σχολείο συµπεριλαµβάνονται στο υποχρεωτικό αναλυτικό 
πρόγραµµα και διδάσκονται από το δάσκαλο της τάξης, ή και από δασκάλους ειδικότητας.  
Στο γυµνάσιο θεωρούνται ως υποχρεωτικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος και 
διδάσκονται µόνο από δασκάλους ειδικότητας.  

Το 1990 το προεδρικό διάταγµα για την Αισθητική Αγωγή κάνει συγκεκριµένες προτάσεις για 
τον εκσυγχρονισµό της στο χώρο του σχολείου. Οι νέες προτάσεις εστιάζουν στα καινούρια βιβλία για 
το δάσκαλο που αφορούν τη θεατρική αγωγή και τις οπτικές τέχνες και διανεµήθηκαν από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Το Σεπτέµβριο του 1995 το Υπουργείο Παιδείας συστρατεύτηκε µε το Υπουργείο Πολιτισµού κι 
έθεσαν σ’ εφαρµογή το Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός» στα δηµοτικά σχολεία 
της χώρας.  

Πρόκειται για µια πρωτοβουλία δεκαετούς σχεδιασµού που στοχεύει µέσα από  πολλαπλά 
στάδια γενίκευσης των πειραµατικών του εφαρµογών που προοπτικά αφορούν και τις τρεις βαθµίδες 
τις εκπαίδευσης  ν’ αναβαθµίσει το κύρος  και  την ποιότητα της πολιτιστικής διάστασης της 
εκπαίδευσης, που παρέχεται σε κάθε σχολείο, καθώς επίσης να δώσει ζωή στις καθηµερινές σχολικές-
διδακτικές δραστηριότητες και στους χώρους πολιτισµικής αναφοράς της κάθε περιοχής, µε την  
τέχνη και τον πολιτισµό. 
Το χαρακτηριστικό του Προγράµµατος που το διαφοροποιεί από ευρωπαϊκά αντίστοιχά του  είναι, ότι 
«οι προτεινόµενες  δραστηριότητες δεν θα έπρεπε να ενταχθούν στα πλαίσια ενός καινούριου 
µαθήµατος, αλλά στην καθηµερινή ανάπτυξη του σχολικού προγράµµατος». (Βεργίδης,∆.,- 
Βαικούση,∆., 2003, σ.9) 
 
 To Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ οι δραστηριότητες του οποίου, εντάσσονται  στο  Αναλυτικό Πρόγραµµα 
ενισχύουν τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών µαθηµάτων, αλλά κυρίως διαποτίζουν τη διδασκαλία όλων 
των µαθηµάτων µε την ακατάλυτη δύναµη της τέχνης και του πολιτισµού, στοχεύει στη  µάθηση «διά» 
των τεχνών, καθώς  ενθαρρύνει τις εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας  και προτείνει νέα εκπαιδευτικά 
περιεχόµενα. 
  Με κύριο άξονα την οπτική αυτή, θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί, ότι  το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ πρωτοτυπεί, σε σχέση  µε τα προγράµµατα πολιτισµικής αγωγής των κρατών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Επιπλέον, όπως συµβαίνει και σε άλλες χώρες της Ε.Ε, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ- Εκπαίδευση και 
Πολιτισµός,  προτείνει δραστηριότητες κατά τις οποίες οι µαθητές πηγαίνουν να συναντήσουν την τέχνη 
σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς (συµπεριλαµβανοµένων και των µουσείων), ενώ καταθέτει 
προτάσεις για το πώς η τέχνη έρχεται να συναντήσει τους µαθητές στο σχολείο µε κλιµάκια καλλιτεχνών 
ή ατοµικών προσωπικοτήτων-ειδικών που δηµιουργώντας βιώµατα και συγκινησιακές καταστάσεις 
στους ήδη ενηµερωµένους- από τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου- µαθητές. (ΥΠΕΠΘ-
ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ,  1997, σ.24,32) 
  Στην εφαρµογή του Προγράµµατος συνδράµουν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς της Εκπαίδευσης 
και του Πολιτισµού, ενώ το Πρόγραµµα αναπτύσσεται µε τη συµπαράσταση της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και κοινωνίας, καταρρίπτοντας τα όρια που τις χωρίζουν από το σχολείο.  
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4.  ΘEΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΛΙΝΑ» 
 

Μετά την ιδέα-πρόταση της ελληνικής Προεδρίας για την εκπόνηση συγκεκριµένου 
Προγράµµατος ανάπτυξης του Πολιτισµού στην Εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας συστρατεύεται 
µε το Υπουργείο Πολιτισµού κι επισηµαίνουν τη σηµασία της ανάπτυξης του παραπάνω 
Προγράµµατος  (Πολιτισµός στην Εκπαίδευση) καθώς επίσης  την ανάγκη σύνδεσης του σχολείου µε την 
κοινωνία.  

Προκειµένου να συντονιστούν αποτελεσµατικά οι ενέργειες του Γραφείου Υπουργού στα 
θέµατα πολιτιστικών στην παιδεία, που αποτελούν βασικό άξονα παρέµβασης  του ΥΠΕΠΘ στην 
κατεύθυνση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, µε απόφαση του τότε Υπουργού Παιδείας, Γεωργίου 
Παπανδρέου,(Αθήνα 22.4.94  Α.Π.Υ 3746 απόφαση) δηµιουργείται µια οµάδα συνεργατών του 
Γραφείου Υπουργού και τους ανατίθεται η παρακολούθηση, η ενηµέρωση και ο συντονισµός σε 
διαρκή βάση των θεµάτων και προγραµµάτων που αφορούν τα πολιτιστικά στην εκπαίδευση µε 
συντονιστή της τον κ. Νίκο Παϊζη. 
Στη συνέχεια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προέβηκε στο σχεδιασµό για την 
υλοποίηση προγράµµατος ανάπτυξης για τον πολιτισµό στην εκπαίδευση, που θα ονοµάζονταν, στη 
µνήµη27 της Υπουργού Πολιτισµού, «ΜΕΛΙΝΑ». Με την απόφαση Γ2/2484 (Αθήνα 25/4/1994) 
έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

Α)του άρθρου 16 του Ν.186/75 ΚΑΙ 
Β)του άρθρου 69 του Ν.1566/85, 

 συγκροτήθηκαν οι παρακάτω επιτροπές : 
• Επιτροπή σχεδιασµού του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» 
• Επιτροπή οπτικοακουστικής έκφρασης του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» 
• Επιτροπή χορού – κίνησης του  Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» 
• Επιτροπή Εικαστικής  Παιδείας του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» 
• Επιτροπή Θεατρικής Παιδείας του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» 
• Επιτροπή Μουσικής Παιδείας  του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» 
 

Με απόφαση (Αρ. Πρωτ. Φ8/249/Γ1/309)στις 28-2-1995 του ΥΠΕΠΘ η Επιτροπή Σχεδιασµού, 
µετασχηµατίζεται σε κοινή Συντονιστική Επιτροπή των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Πολιτισµού 
για το Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ». 
 Η Κεντρική Επιτροπή Συντονισµού (Κ.Ε.Σ), σύµφωνα µε τη διυπουργική απόφαση των υπουργών 
Παιδείας(Γεωργίου Παπανδρέου) και Πολιτισµού (Θάνο Μικρούτσικο) µε (αριθ. 
Πρωτ.Φ8/249,309/28-2-1995/Γ1), επιφορτίστηκε µε το παρακάτω έργο προκειµένου να τεθεί σε 
εφαρµογή το Πρόγραµµα: 
 

• την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών , ως πολιτιστικών εµψυχωτών, 
• την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τα πολιτιστικά θέµατα στην εκπαίδευση, 
• την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης, και την παραγωγή σχετικών εντύπων, 
• τη διαµόρφωση πολιτιστικού αρχείου στα σχολεία για τις τοπικές ευκαιρίες και τη 

διαµόρφωση σχολικών χώρων, 
• τη διαµόρφωση δυνατότητας επισκέψεων σε σχολικούς χώρους για την αισθητική αγωγή, 
• την οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικούς 

οργανισµούς και µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς . 
 
Η Κεντρική Επιτροπή Συντονισµού (ΚΕΣ) του Προγράµµατος, εκφράζοντας την ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας τόνιζε ήδη από το 1994, πως ο στόχος αυτού του προγράµµατος µε τη 
συµβολική-συνθηµατική επωνυµία είναι κοινωνικοπολιτικός και παιδαγωγικός. (Κοσµόπουλος.Α., 
1997, σ.41) 
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Το παρακάτω κείµενο συν-µαρτυρεί τη σηµασία στην κοινωνικοπολιτική διάσταση του 
Προγράµµατος: 
«Η µόνη πρόταση που θα µπορούσε αυτή τη στιγµή να τροφοδοτήσει ολόκληρο το σύστηµα εκπαίδευσης 
και να αφυπνίσει ναρκωµένα κύτταρα της ελληνικής κοινωνίας στο λυκαυγές του 21ου αιώνα είναι η 
έµφαση στην πολιτισµική διάσταση της εκπαίδευσης».(Βεργίδης.∆., σ.28 στο:Κοσµόπουλος, Α., 1997, 
σ.42) 

Αναφορικά µε την παιδαγωγική διάσταση, η ίδια Κεντρική Επιτροπή Συντονισµού, οριοθέτησε 
στο εισαγωγικό κείµενο των εκθέσεων  πεπραγµένων των επιτροπών εργασίας του Προγράµµατος, το 
σκοπό και το περιεχόµενο του  «ΜΕΛΙΝΑ» ως εξής (Βεργίδης,∆.,- Βαϊκούση,∆., 2003, σ.9): 

 
«Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ αποτελεί ένα µακροχρόνιο σχέδιο παρεµβάσεων και δράσεων που µέσα από 
την ισχυροποίηση της παρουσίας των διαφόρων µορφών Τέχνης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
αποσκοπεί στην εξοικείωση και καλλιέργεια του µαθητή µε την τέχνη, στην απελευθέρωση της 
δηµιουργικής του ικανότητας και τελικά στην αναζήτηση µιας νέας αισθητικής στην καθηµερινή 
επικοινωνία των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Αποτελεί εποµένως, βασική ποιοτική συνιστώσα της εκπαιδευτικής πολιτικής που αποζητά το 
δηµιουργικό, ανθρώπινο και επικοινωνιακό χαρακτήρα της γνώσης µιας γνώσης προσωποκεντρικής, 
που καλλιεργεί άποψη, συµπεριφορά, στάσεις, αναγόµενη τελικά σε ουσιαστικό παράγωγο πολιτισµού».  
«Είναι αναγκαία εποµένως η προβολή µιας άλλης, νέας αντίληψης στον τρόπο που προσεγγίζονται, 
παρουσιάζονται και αναλύονται τα γνωστικά αντικείµενα στην εκπαίδευση…Η αντίληψη αυτή πρέπει να 
αποζητά την ευχαρίστηση µέσα από τη γνώση, πρέπει να αξιοποιεί τη φυσική περιέργεια του παιδιού , 
πρέπει να προβάλλει τη δηµιουργικότητά του, πρέπει να αποζητά τη βελτίωση της ικανότητάς του για 
επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ, 1997, σ.12-13). 
 

Για τους εµπνευστές του  Προγράµµατος η σχολική ύλη έχει µια αισθητική- πολιτισµική 
συνιστώσα και γι αυτό το λόγο µπορεί να προσεγγισθεί εναλλακτικά από καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες.  
Κατά τον απολογισµό των δράσεων του Προγράµµατος µετά και το δεύτερο χρόνο της λειτουργίας 
του, οι συντελεστές του καταθέτουν τα εξής καίρια σηµεία: 
 
«Η αναζήτηση της αισθητικής συνιστώσας της διδακτέας ύλης και η καλλιτεχνική δραστηριότητα 
αναδεικνύονται σε σηµαντική εναλλακτική διαδικασία διερεύνησης των θεµάτων της και διευρύνουν 
σηµαντικά την παιδαγωγική εµβέλεια της Τέχνης στην εκπαίδευση. Αναπτυσσόµενες εποµένως, οι 
δράσεις του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ δίνουν χρήσιµες πληροφορίες όχι µόνο για τον τρόπο που µπορούν 
να αναπτυχθούν τα µαθήµατα τέχνης µέσα στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά κυρίως στη διδακτική 
µέθοδο και στην παιδαγωγική στάση του δασκάλου…Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ αντιλαµβάνεται τη 
σχολική µονάδα ως ενιαία, ζωντανή, ευαίσθητη και ιδιαίτερα δυναµική κοινότητα προσωπικοτήτων και 
ενδιαφέρεται να διευκολύνει την ανάπτυξη µιας γόνιµης πολύπλευρης επικοινωνίας µεταξύ τους όχι για 
τα γνωστικά αντικείµενα, αλλά δια των γνωστικών αντικειµένων.» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ, 1997, σ.2-
3). 
 

Σχετικά µε την εφαρµογή του ΜΕΛΙΝΑ στα δηµοτικά σχολεία της χώρας η Κ.Ε.Σ. έκρινε ότι η 
εκπαίδευση των δασκάλων σε θέµατα τέχνης ήταν το λιγότερο που θα µπορούσε να υποστηρίζει  
κανείς, ανεπαρκής, και για το λόγο αυτό έπρεπε να υπάρξει ειδική επιµόρφωσή τους στην πολιτισµική 
αγωγή.  
Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ αντιλαµβάνεται τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική µονάδα «ως ενιαία, 
ζωντανή, ευαίσθητη και ιδιαίτερα δυναµική κοινότητα προσωπικοτήτων, που ενδιαφέρεται να 
διευκολύνει την ανάπτυξη µιας γόνιµης, πολύπλευρης επικοινωνίας µεταξύ τους, όχι για τα γνωστικά 
αντικείµενα , αλλά δια των γνωστικών αντικειµένων». (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ, 1997, σ.3). 
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Ξεκαθαρίζεται δηλαδή ότι η ανάπτυξη των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών στο Πρόγραµµα, 
αφορά, τόσο το επίπεδο της εκπαιδευτικής τους πρακτικής ως άτοµα, αλλά κυρίως της πρακτικής τους 
ως οµάδα, στο επίπεδο της σχολικής µονάδας, στην οποία ζουν, δηµιουργούν, αναπτύσσονται και 
αναπτύσσουν.Έχοντας ως προϋπόθεση τους δηµιουργικούς δασκάλους, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
φιλοδοξεί, αναζητώντας τους τρόπους καλλιέργειας της δηµιουργικότητας των παιδιών. Παιδών που θα 
δηµιουργήσουν µιαν «άλλη» κοινωνία. 

Η εφαρµογή του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, µε την Αρ. Πρωτ. Φ. 8/859/Γ1/1084, 5-9-95 
απόφαση του ΥΠΕΠΘ,  ανατίθεται αναφορικά µε την οικονοµική διαχείριση και την υλοποίησή  του, 
στη Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης28: (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ, 2000, σ.5). 
  
«…η επιλογή της Γ.Γ.Λ.Ε ως υλοποιητή φορέα του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ από το ΥΠΕΠΘ και το 
ΥΠΠΟ, έθεσε ένα ακόµα στόχο στην πορεία της. Να µπορέσουµε να φέρουµε σε µια σωστή συνεργασία 
την κοινωνία των ενηλίκων, την τοπική κοινωνία, µε την κοινωνία των εν δυνάµει ενηλίκων, την 
κοινωνία των αυριανών πολιτών». 
Έτσι «…συνδροµή όλων των εµπλεκόµενων φορέων της εκπαίδευσης και του πολιτισµού στο κέντρο και 
στην περιφέρεια» το Πρόγραµµα «αναπτύσσεται µε τη συµπαράσταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Κοινωνίας» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ, 2000, σ.11). 
Ενώ, οι σχεδιαστές του αισιοδοξούν ότι, η εισαγωγή της Τέχνης και του Πολιτισµού- έτσι όπως 
προτείνεται από το ΜΕΛΙΝΑ- στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα: 
«…δε θα αποτελέσει το κερασάκι στην τούρτα, αλλά την ίδια την τούρτα.» 29 (Παϊζης, Ν., 1997, σ.20). 
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5.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
Το 1972 στο βιβλίο «Η οικονοµική αξία της εκπαίδευσης» ο Shultz έγραψε ότι για ν’ αναπτυχθεί 

µία χώρα πρέπει να επενδύσει σε ανθρώπινο κεφάλαιο, τονίζοντας ό,τι το σχολείο είναι το κλειδί που 
ανοίγει την πόρτα του εκσυγχρονισµού. Και πράγµατι έγιναν επενδύσεις στην εκπαίδευση, µε 
αποτέλεσµα την εξάπλωσή της και τη µεταρρύθµιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων (Πυργιωτάκη, 
Ι.Ε., - Κανάκη, Ι.Ν., 1992, σ. 193). 

 Τα κράτη ολοένα κι αντιλαµβάνονται ότι πρέπει να σταθούν κριτικά στο δίπολο αποµόνωση ή 
αλλοτρίωση σε σχέση µε τις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις, και να πορευθούν στα πλαίσια µιας 
νέας οικουµενικής αντίληψης, που χαρακτηρίζεται από τη δυναµική και δηµιουργική αλληλεπίδραση 
του χθες µε το σήµερα, των επιµέρους εθνικών κρατών µε την παγκόσµια κοινότητα, του ατόµου ως  
µονάδας µε την κοινωνία σαν οµάδα. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η αγωγή στο σχολείο του σήµερα, στοχεύει στον 
επαναπροσδιορισµό του ρόλου του σχολείου, ώστε να καταστηθεί θεσµός δραστικός κι 
αποτελεσµατικός, ικανός να ανταποκριθεί στα σύγχρονα κοινωνικά δεδοµένα.  

Απάντηση στο αίτηµα για εκσυγχρονισµό του σχολείου, δίνει στη χώρα µας η εφαρµογή στην 
πρωτοβάθµια -αρχικά- εκπαίδευση ενός νέου Προγράµµατος για την Πολιτισµική Αγωγή, που όπως 
υποδεικνύεται από  το παιδαγωγικό του υπόβαθρο -σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του- αλλά και 
αναφορικά µε τους στόχους και τη φιλοσοφία του, επιδιώκει  να επενδύσει σε µια ανθρωπιστική-
ουµανιστική εκπαίδευση (Κωσταρίδου-Ευκλείδη Α, 1999, σ.75-80), παρέχοντας ταυτόχρονα στα 
άτοµα δυνατότητες για επικοινωνία, έκφραση και δηµιουργία, προσωπική  αύξηση κι ολοκλήρωση 
και τέλος για «φιλοσοφία ζωής».  

Κατά την έννοια αυτή, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, προϊόν 
συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού, είναι ιδιάζουσας σηµασίας για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα, γιατί καλλιεργεί στους συµµετέχοντες στην εκπαίδευση  ευκαιρίες δια των 
τεχνών και του πολιτισµού, για ενστερνισµό αξιών προσωπικών και παγκόσµιων (της ειρήνης, της 
ισότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος…κά).   

Στοχεύοντας σε µια πορεία έκφρασης και δηµιουργίας µα προπάντων επικοινωνίας, µε αρωγούς 
στην κατεύθυνση αυτή την αυτοεκτίµηση και την αυτενεργοποίηση τoυ παιδιού30, το σύγχρονο 
πρόσωπο του ελληνικού  σχολείου επιδιώκει µακροπρόθεσµα την αλλαγή της νοοτροπίας προς µια  
πλουραλιστική και  συµµετοχική κοινωνία. 

 Στα πλαίσια του προγράµµατος για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό, διατυπώνεται από την 
πολιτεία η προσδοκία για ευκαιρίες ανάπτυξης των διαφορετικοτήτων καθώς η αξιοποίησή φυσικά κι 
αβίαστα δια των τεχνών, των γλωσσικών ιδιαιτεροτήτων, των άλλων βιωµάτων, του διαφορετικού 
πολιτιστικού κεφαλαίου και των προσωπικών ρυθµών, συνεπάγεται τη δηµιουργία κοινωνικών 
πλεονεκτηµάτων31, συνεισφέροντας  έτσι θετικά στον τόπο για το όραµα µιας παιδείας ποιότητας και 
δηµοκρατίας .  

Το είδος της παιδείας που κινείται σε πολιτισµικές συνιστώσες32  αφορά µια παιδεία, 
εµποτισµένη µε τις αρχές της προσωπικότητας, της διαφοροποίησης,  του διαπολιτισµού και της 
επικοινωνίας, η οποία  γνωρίζει καλά πώς να αξιοποιεί στην πράξη τη θεωρία των Πολλαπλών Τύπων 
Νοηµοσύνης33 επιτρέποντας στους ανθρώπους να αναπτυχθούν ολόπλευρα, ισόρροπα ψυχοπνευµατικά 
και κοινωνικά34(Φ.13.1/767/Γ1/884 του ΥΠ.Π.Ε.Θ). 

Συµπερασµατικά, όσων αφορά τους κοινωνικούς στόχους που θέτει η πολιτεία δια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ,  αυτοί στοχεύουν στο σεβασµό των εθνικών ταυτοτήτων και του τοπικού 
χρώµατος, συµβάλουν στη διαµόρφωση της παγκόσµιας πολυµορφίας, και στην πολλαπλή αναγωγή 
του ατόµου από πολίτη της πόλης, σε πολίτη του νοµού, της χώρας, της ηπείρου κι απ’ εκεί σε πολίτη 
της Γης. Οπλίζονται έτσι τα άτοµα µε µια ευέλικτη ταυτότητα για την είσοδό τους στο χώρο του 
Πολιτισµού των πολιτισµών. 
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6.  ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
 
 
Ταυτόχρονα µε την εισαγωγή του Προγράµµατος Πολιτισµικής Αγωγής στη χώρα, το σχολείο 

εξακολουθεί να είναι ορθολογικά προσανατολισµένο στην παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, 
φιλοδοξία της πολιτείας αποτελεί το σκεπτικό -η παραγωγή-απόκτηση των γνώσεων, η εξειδίκευση και 
η κατάκτηση των σύγχρονων τεχνολογιών35- να  πραγµατοποιούνται σε σχέση µε την προσωπική 
εµπλοκή, ανακάλυψη και συγκίνηση36ατοµικά ή οµαδικά και να κινούνται µε άνεση, στον πολυεπίπεδο 
µα ενιαίο, χώρο των γνώσεων του τι, του πως, του γιατί και του για ποιον, στα πλαίσια µιας διαρκούς, 
«δια βίου παιδείας» (Goleman, D., 1998, σ. 12,13).  

Η σύγχρονη εκπαίδευση δε µπορεί παρά να αγωνιά πρωτίστως για το  εν δυνάµει κύτταρο της, 
τον Άνθρωπο-Μαθητή ενώ επιδιώκει ταυτόχρονα τον παρακάτω τύπο πολίτη, που πολύ εύστοχα ο Ι. 
Κανάκης πριν κάποια χρόνια περιγράφει37: 

«Σήµερα το σχολείο επιδιώκει να δηµιουργήσει τον τύπο του νοητικά ευέλικτου, του σωµατικά 
επιδέξιου, του συναισθηµατικά ώριµου και του κοινωνικά συνεργάσιµου πολίτη. Το σηµερινό 
«παιδαγωγικό ιδεώδες» είναι:ο λογικός άνθρωπος, ο δηµιουργικός άνθρωπος,… ο άνθρωπος µε την 
κριτική σκέψη και την αυτοκριτική στάση,… ο ικανός άνθρωπος που θα γνωρίζει πώς να µαθαίνει και 
θα είναι πρόθυµος να αυτοµορφώνεται διαρκώς, ο ελεύθερος δηµοκρατικός άνθρωπος, ο κοινωνικός 
τέλος άνθρωπος που θα συζητά απροκάλυπτα, θα συνεργάζεται αποδοτικά και θα συµµετέχει µε 
υπευθυνότητα…στην ευλειτουργία της σύγχρονης δηµοκρατικής κοινωνίας». 

Μια τέτοια διάσταση της εκπαίδευσης απαιτεί µια εναλλακτική προοπτική η οποία θα επιδιώκει 
αλλαγές στο σκοπό στο ρόλο, στη λειτουργία και στις πρακτικές του παραδοσιακού σχολείου και θα 
εστιάζει στις ανάγκες των παιδιών. Αυτό προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου του 
δασκάλου ο οποίος θα πρέπει να αναπτύξει σταδιακά εσωτερικά κίνητρα στους µαθητές του και να 
τους οδηγήσει στην αναζήτηση και κατάκτηση της γνώσης µέσα από εµψυχωτικές παιδαγωγικές 
µεθόδους, που θα δίνουν έµφαση στην επικοινωνία µεταξύ τους,  στις δυνατότητες έκφρασης  των 
συναισθηµάτων τους και στην καλλιέργεια της δηµιουργικότητάς τους. 

 Έτσι στα πλαίσια  λειτουργίας των τεχνών ως εναλλακτικής παιδαγωγικής µεθόδου 
εκσυγχρονίζονται οι διδακτικές παιδαγωγικές µέθοδοι και  δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µια 
ολιστική ψυχοπαιδαγωγική που συνάδει µε τις ανάγκες του ατόµου αλλά και τις σύγχρονες αντιλήψεις 
της αναπτυξιακής και της µορφολογικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της µάθησης για «σύνθεση 
δικτύων δοµηµένων γύρω από κεντρικές ιδέες, οι οποίες συνδέονται µε σύγχρονες έννοιες, γεγονότα, 
αξίες, διαθέσεις κ.λ.π» (Τσεκούρας, Ι., 2003, σ.15) 

Η νέα αντίληψη προωθείται από τη συνεχή, συνεπή και µεθοδευµένη επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών που στοχεύει αρχικά στην αλλαγή της νοοτροπίας τους και κατόπιν στην απαίτηση για 
εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων διδασκαλίας.  

Το είδος της παιδαγωγικής που προωθείται από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ συντελεί στη 
χειραφέτηση των µαθητών, τόσο σα σύστηµα σκέψης που τους εδραιώνεται, όσο και σε επίπεδο 
χειρισµού των περιεχοµένων του προγράµµατος στα οποία καλούνται οι ίδιοι οι µαθητές να 
συµµετέχουν καταργώντας ουσιαστικά τα όρια που χωρίζουν το σχολείο µε την κοινωνία και τη ζωή. 
Το είδος αυτό της παιδαγωγικής, θέλει τα άτοµα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται, θέλει τους 
τοπικούς φορείς να συνδέονται στενά, επιδιώκει τη διατοµεακή συνεργασία σε επίπεδο πόλης, 
επιστήµης, φορέων και θεσµών εµπνέοντας αλλά και συντονίζοντάς τους µε το κύρος και το ήθος της, 
µειώνοντας έτσι κάθε λογής αναλφαβητισµό (συνεργατικό, συναισθηµατικό, πολιτιστικό…κά), 
αρχίζοντας απ’ το άτοµο και φτάνοντας στη οµάδα, ξεκινώντας απ’ το τοπικό και προχωρώντας στο 
παγκόσµιο. 

 Απέναντι σε µια τέτοια προοπτική το «µερίδιο της ευθύνης» που αντιστοιχεί στο κάθε άτοµο για 
µια καλύτερη κοινωνία, κι έναν καλύτερο κόσµο αποκτά τροµακτική σηµασία. Κι αυτό γιατί τίποτα 
δεν αλλάζει συνολικά αν δεν αλλάξει  πρώτα µεµονωµένα και ατοµικά38.Το σηµείο αυτό θα µπορούσε 
να σηµαίνει αλλαγή αντιµετώπισης στην έννοια της επιτυχίας και της αξιολόγησης, που στο 
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παραδοσιακό σχολείο ταυτίζεται µε τη βαθµολογία των γνωστικών µόνο αντικειµένων. Στον αντίποδα 
αυτού του είδους αξιολόγησης το Πρόγραµµα αντισταθµίζει µε την έννοια του επιτυχηµένου, 
ευτυχισµένου, κοινωνικού ανθρώπου που ανήκει σε µια οµάδα και αναπτύσσεται αρµονικά και 
ειρηνικά µε τους άλλους στο βαθµό και στο ρυθµό που οι αντικειµενικές του προϋποθέσεις του 
επιτρέπουν, ενώ αυτό γίνεται απ’ όλους αυτονόητα κατανοητό.  

∆ιαγράφεται δηλαδή σοβαρή η πιθανότητα, το σχολείο στο πνεύµα του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ να µετατραπεί σε χώρο ισότιµης αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις ανάγκες και τις επιδιώξεις 
των ατόµων και στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.  

Ως γνωστόν οι µεγάλες αλλαγές φαίνονται στην αρχή ουτοπικές µα έτσι συµβαίνει συνήθως µε 
κάθε είδους «ποιήσεως» την πύλη:«Κάποιος κοιτάζει εκεί, δίχως τίποτα να  βλέπει και µαραίνεται,  σαν 
ο άλλος, το ολόιδιο φως µ’ aυτόν  θωρεί, κι αιώνια µαγεύεται!»  
«Πιθανόν η ποίηση να µη µπορεί ν’ αλλάξει τον κόσµο. Μπορεί όµως να δώσει την αίσθηση ότι είµαστε 
ακόµη ζωντανοί, δραστικά να αγαπάµε, δραστικά να σκεφτόµαστε, συνειδητά και κριτικά να βλέπουµε, 
υπεύθυνα να αποφασίζουµε.» 
(Ανδρεαδάκης, Ν.,-Καϊλα, Μ.,-Ξανθάξου,Γ., 1990, σ. 162) 
 
6.1 Παιχνίδι –Τέχνη-Φαντασία. Η παιγνιώδης τεκµηρίωση 
 

Ο Σ.Φρόυντ υποστήριξε πως η τέχνη, είναι για το δηµιουργό - ποιητή της συνέχεια και 
υποκατάστατο του παιχνιδιού της παιδικής ηλικίας, η νοσταλγία της οποίας βρίσκει την εκπλήρωσή 
της στην καλλιτεχνική δηµιουργία. Σύµφυτη όµως µε το παιχνίδι είναι η φαντασία.  
Ο ίδιος ο Φρόυντ ισχυρίζεται πως το παιδί που παίζει, δηµιουργεί ένα δικό του κόσµο ή µεταφέρει τα 
πράγµατα του δικού του κόσµου σε µια νέα τάξη πραγµάτων της αρεσκείας του µε τη φαντασία του 
και συµπεριφέρεται σαν ποιητής: «Ο ποιητής κάνει λοιπόν το ίδιο όπως και το παιδί που παίζει. 
∆ηµιουργεί ένα φανταστικό κόσµο, που τον παίρνει πολύ σοβαρά, δηλαδή τον στολίζει µε µεγάλη 
ποσότητα δυνατής συγκίνησης…» (Φρόυντ, Σ.,1956, σ.768) 
Αλλά και στη νεώτερη περίοδο πολλοί στοχαστές διερεύνησαν την έννοια της φαντασίας και τη 
θεώρησαν σαν ένα τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η συνείδηση παρά σαν ένα ξεχωριστό κοµµάτι της. 
Ο Α.Π. Γουάιτ λέει πως «το να φανταστείς κάτι σηµαίνει να το σκεφτείς έτσι όπως θα µπορούσε να 
είναι.» (Egan, Κ., 1992, σ. 36) 
Η φαντασία αποτελεί την πηγή της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας, δεν είναι το αντίθετο της 
έλλογης σκέψης, αλλά µάλλον µια ικανότητα που εµπλουτίζει την ορθολογική σκέψη και παίζει 
σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της µάθησης. (Κατσίκη-Γκίβαλου, Α., 1989, σ.69) 

Σύµφωνα µε τον Τζ.Μπρούνερ το ανθρώπινο µυαλό δεν αποθηκεύει απλώς γεγονότα και 
πληροφορίες, αλλά µπορεί και πρέπει να συνθέτει και να ανασυνθέτει. (Egan,K., 1992, σ.9-43) 
Σηµαντικοί παιδαγωγοί έλληνες και ξένοι εφάρµοσαν κατά καιρούς τεχνικές µέσω της τέχνης 
διαπιστώνοντας πως αυτές συµβάλλουν στη δηµιουργικότητα του παιδιού, στην καλλιέργεια της 
φαντασίας του και στην ικανότητά του να βγαίνει από την υπερβολικά συνηθισµένη τροχιά του 
σηµαινόµενου (Ροντάρι, Τ., 1985, σ. 57) 
«Η φαντασία εισάγει τη µηχανή απογείωσης στα πράγµατα, τα ηλεκτρίζει µε πνεύµα, τα καθιστά 
αντικείµενο σκέψης και αγάπης. Η φαντασία δυναµιτίζει την πραγµατικότητα, την ανατρέπει, τη 
διαλύει …και την ανασυστήνει.» (Μουδατσάκης, Τ., 1994, σ.81) 
Η ισορροπία της «πετυχηµένης» εκπαίδευσης θεµελιώνεται στην ανάδειξη από το δάσκαλο των 
κοινών χαρακτηριστικών παιχνιδιού-φαντασίας-τέχνης ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των 
παιδιών προκειµένου τελικά να τους διδάξει τις συµβάσεις και τις κοινές παραδοχές µε τις οποίες 
πρέπει να συµβιώσουν. Ταυτόχρονα ενθαρρύνει τις ικανότητες εκείνες που θα τους δώσουν 
διανοητική ελευθερία να εκφραστούν και να µετατρέψουν την πραγµατικότητα σ’ ένα δικό τους 
τρόπο.( Κατσίκη-Γκιβάλου, Α., 1989, σ.69) 

Στα πλαίσια της λειτουργίας των τεχνών και του πολιτισµού ως εναλλακτικής παιδαγωγικής 
µεθόδου, οι διδακτικές παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές εκσυγχρονίζονται και  δηµιουργούνται 
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οι προϋποθέσεις για µια ολιστική ψυχοπαιδαγωγική. Οι δράσεις του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, 
επιχειρούν τη µεταµόρφωση της στείρας διαδικασίας παράθεσης και κατακερµατισµού της γνώσης, σε 
συναρπαστική ξενάγηση στο χώρο, το χρόνο, τα σύµβολα, τη σκέψη, που αξιοποιεί τις ατοµικές 
διαφορές και το δηµιουργικό δυναµικό των ατόµων. (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ.-ΓΓΛΕ, 2000, σ.12)  

Χαρακτηριστικό θα λέγαµε του Προγράµµατος είναι, ότι στρέφει την προσοχή των δασκάλων 
από την εξωτερική τους διδακτική συµπεριφορά στις εσωτερικές τους διεργασίες (θέαση του 
υποκειµενικού τους δηλαδή χώρου-κόσµου) µε στόχο να συµβάλλει στην προσωπική τους ανάπτυξη 
ως προσώπων και ως εκπαιδευτικών  (Keiny, S., 1994, σ.50) στα πλαίσια µιας ουµανιστικής 
εκπαίδευσης δασκάλων, από τους οποίους αναµένεται να εφαρµόσουν    ανθρωπιστικές αρχές. 
Ίσως το σχολείο τελικά, µπορεί, να συνδεθεί µε όλα τα παιχνίδια τέχνης και πολιτισµού: της ποίησης, 
του θεάτρου, της µουσικής, της ζωγραφικής, του χορού... Κι αυτό γιατί όλες οι µορφές τέχνης 
προϋποθέτουν την επαφή, τη δηµιουργία, τη σχέση, το παιχνίδισµα και την επικοινωνία. Μέσα από 
αυτή τη σχέση αλληλεπίδρασης39 και δυναµικής40, οι µετέχοντες στην επικοινωνία αυτοµορφώνονται, 
αυτοβελτιώνονται, αλλάζουν στάσεις και συµπεριφορά.  

 Ο Froebel εξάλλου είχε προωθήσει την ιδέα ότι η παιγνιώδης µορφή διδασκαλίας συµβιβάζεται 
άριστα µε την παιδική ψυχοσύνθεση και ότι η εκπαίδευση και η διδασκαλία πρέπει απαραίτητα να 
ξεκινούν από το ενδιαφέρον και τα κίνητρα του µαθητή. (Θεοφιλίδης, Χ., 1997, σ. 28)   

Επιπρόσθετα, όλα τα έργα τέχνης έχουν την δική τους ιδιαιτερότητα κι οµορφιά- δίχως να 
εµπεριέχεται σ’ αυτά το απόλυτο του «λάθους» ή «σωστού» -κι επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις-
που στο σύνολό τους αποδίδουν τη γοητεία και την πληρότητα του έργου. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή µε 
αυτό που συµβαίνει, ή πρέπει να συµβαίνει στο χώρο της σχολικής τάξης, µε το δάσκαλο, τους 
µαθητές και τη γνώση41 επιτρέποντας και στις δύο πλευρές το δικαίωµα για «άλλες ερµηνείες», στα 
πλαίσια  µιας πολιτισµικής και σύγχρονης παιδαγωγικής. 
Έτσι, όπως είπε κάποτε κι ο Gaston Mialaret: «…µια αγωγή που θα µορφώσει έναν άνθρωπο σ’ όλα τα 
αγαθά που τον περιτριγυρίζουν, τον κάνει καταναλωτή τέχνης. Μα ένας καταναλωτής τέχνης, γίνεται 
κάποτε και δηµιουργός…» τέχνης και πολιτισµού. (Καλούρη-Αντωνοπούλου, Ο., 1985, σ.8) 

Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισµός» παρότι Προαιρετικό Εκπαιδευτικό 
Πρόγραµµα για την Πολιτισµική Αγωγή στη χώρα µας, υπόσχεται ότι µπορεί να προσφέρει πολλά στη 
µέθοδο, το σχεδιασµό, τη θεωρία, την καινοτοµία, την αξιολόγηση την επιµόρφωση, την προσωπική 
και επαγγελµατική ανάπτυξη, την έρευνα δράσης και το αναλυτικό πρόγραµµα (Μπαγάκης, Γ., 2000, 
σ.14). 
Είναι άραγε εφικτό η «Τέχνη» και ο «Πολιτισµός» να µπορούν να συνδεθούν τόσο στενά µε την  
Εκπαίδευση; 
  Μια τέτοια διάσταση, φαντάζει επαναστατική κι αξίζει, κατά την προσωπική µας άποψη, τον 
κόπο να διερευνηθεί. 
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7.  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  
 
Παραπάνω αναφέρθηκαν οι κοινωνικοί και οι πολιτικοί λόγοι που σχετίζονται µε την επικαιροποίηση 
και την αναγκαιότητα της εισόδου του Πολιτισµού στο Σχολείο. Πέραν όµως των λόγων αυτών, 
υπάρχουν και παιδαγωγικοί λόγοι που σχετίζονται µε την παραπάνω αναγκαιότητα. Συνδέονται 
µάλιστα µε τις δυνατότητες αναβάθµισης του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, προκειµένου το τωρινό 
σχολείο να υπερβεί την κρίση που διέρχεται και να  απαλλαγεί από τις παραδοσιακές του δοµές και 
αντιλήψεις (Τσεκούρας, Ι.Κ., 20003, σ.11). 

Επιπρόσθετα, ο όγκος των γνώσεων στη σηµερινή εποχή της πληροφορίας, επιφέρει  
ανακατατάξεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Ζώντας στην κοινωνία της γνώσης ο σύγχρονος άνθρωπος, 
βοµβαρδίζεται καθηµερινά µε ένα τεράστιο αριθµό πληροφοριών που είναι ελάχιστα  ευδιάκριτος ο 
διαχωρισµός στα επιµέρους πεδία τους, µε φυσική συνέπεια να είναι δύσκολο γι αυτόν, αλλά και 
συγκεκριµένα για το παιδί στο σχολείο, να τις κατατάξει, να τις ταξινοµήσει, να τις αφοµοιώσει, να τις 
κατανοήσει και οπωσδήποτε να τις συνθέσει και να τις αξιοποιήσει . (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ, 
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, 1995, σ.12) 

Για το λόγο αυτό, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ προτείνει µια ολιστική αντίληψη για τον τρόπο που 
παρέχεται η γνώση στην εκπαίδευση. Στηριζόµενο σε απόψεις παλαιότερων και σύγχρονων 
παιδαγωγών και ψυχολόγων ότι το σχολείο πρέπει να στοχεύει στην πλήρη ανάπτυξη του παιδιού έτσι 
ώστε  όχι µόνο να γνωρίζει (γνωστική διάσταση), αλλά και να µπορεί (δεξιότητες- πραγµατολογική 
διάσταση), να νιώθει (συγκινησιακή διάσταση) και να επικοινωνεί (κοινωνική διάσταση). (ΥΠΕΠΘ-
ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ, Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, 1995, σ.12). 

Για τους εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν στην επιµόρφωση του ΜΕΛΙΝΑ, είναι προφανές ότι 
δίνονται - ήδη γνωστές από τα Πανεπιστήµια και τις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, γενικές αρχές και ιδέες 
των εναλλακτικών σχολείων και των σχολείων της Νέας Αγωγής 42 (Montessori, Frόbel, κ.α.).  
 Eπιστηµονικές απόψεις, που αφορούν το χώρο της ψυχολογίας-(Piage, Vygotsky, Bruner, Gardner 
κ.α.), αλλά και της παιδαγωγικής-(Dewey, Kilpartrick…), καθιστούν σίγουρη την άποψη, ότι το 
Πρόγραµµα, δεν πρωτοτυπεί. 
  Το γεγονός όµως, ότι το ΜΕΛΙΝΑ, επανεισάγει την κουλτούρα στην εκπαίδευση, και καλλιεργεί 
την ικανότητα του παιδιού να παράγει σύγχρονο πολιτισµό «δια της Πολιτισµικής Αγωγής», δίνοντας 
έµφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη, την περιέργεια, την παρατήρηση, το ενδιαφέρον, καθώς και το 
δικαίωµα αµφισβήτησης της διαφορετικής έκφρασης, σηµατοδοτεί ουσιαστικά την αλλαγή 
νοοτροπίας στο σχολείο. 
Πιο συγκεκριµένα, διατυπώνει την πίστη ότι «διά των τεχνών», διευκολύνεται  η οργάνωση της 
διδασκαλίας-µάθησης κατά οµάδες εργασίας (Κανάκη, Ι.Ν., 1987), εισάγονται νέα γνωστικά 
αντικείµενα, εµπλουτίζεται το ένα και µοναδικό διδακτικό εγχειρίδιο µε πολλές ακόµα διδακτικές 
πηγές και τέλος τροποποιείται η διδακτική µεθοδολογία προς την κατεύθυνση να στραφούν τα  
περιεχόµενα της διδασκαλίας στο παιδί, τον εν δυνάµει ενήλικα. 

Οι παραπάνω θέσεις αποτελούν θα λέγαµε επιγραµµατικά τους λόγους για τους οποίους το 
ΜΕΛΙΝΑ, πιθανόν αποτελεί εκπαιδευτική καινοτοµία, τουλάχιστον σε επίπεδο θεωρίας. Από την 
σκοπιά της πράξης το Πρόγραµµα προτείνει τις τέχνες ως τον πιο πρωτότυπο κι ελκυστικό τρόπο 
ατοµικής ή οµαδικής έκφρασης, επικοινωνίας  και µάθησης και διαποτίζει µε τη   φιλοσοφία του την 
ίδια τη διδακτική πράξη και τη σχολική ζωή. Αντιτάσσεται έτσι στη λογική που θέλει το σχολείο 
«σχολείο περιορισµένων τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας».  

Οι δραστηριότητες στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ επιλέγονται και από το ίδιο το 
παιδί, και έχουν δηµιουργικό, ψυχαγωγικό, επικοινωνιακό χαρακτήρα.  Αναπτύσσουν τον τοµέα της 
Αισθητικής Αγωγής και ευρύτερα αγγίζουν κάθε έκφραση της σχολικής ζωής. Με αυτό τον τρόπο, η 
γνώση παύει να αποτελεί µία απλή πληροφορία (αφού έχει προηγηθεί η άµεση επαφή µαζί της και έχει 
δοθεί η ευκαιρία για προσωπική έκφραση κι επικοινωνία).  

Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται σε  µια διαλεκτική που προτάσσει το Πρόγραµµα, και που θα 
µπορούσε να  εκφραστεί σε επίπεδο σχολικής τάξης,  µε το «τόση καθοδήγηση όση είναι απαραίτητη, 
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και τόση ελευθερία, ευελιξία όση είναι δυνατή», έχοντας σαν  απώτερο στόχο του τη συµµετρική 
αλληλεπίδραση και τη χειραφέτηση του µαθητή, ο οποίος καλείται στα πλαίσια  µιας Εκπαίδευσης 
Ελευθερίας να συµµετέχει, να κρίνει και να αποφασίζει για οτιδήποτε τον αφορά στο µάθηµα, σε µια 
διαδικασία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (Κοσσυβάκη, Φ., 1998, σ. 50) µε τους άλλους 
συµµαθητές, το δάσκαλο και το διδακτικό αντικείµενο. 

Το Πρόγραµµα στο σύνολό του ανέπτυξε στοιχεία «Παιδαγωγικής ∆ράσης»43, στην οποία 
συµµετείχαν και οι σύλλογοι διδασκόντων αλλά και οι σχολικοί σύµβουλοι, των σχολείων της 
πειραµατικής εφαρµογής 

Στην καινοτόµο, αυτή, προσπάθεια των Υπουργείων Παιδείας (ΥΠΕΠΘ) και Πολιτισµού 
(ΥΠ.ΠΟ), τόσο οι συντάκτες του εκπαιδευτικού σχεδιασµού του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, όσο οι 
εκπαιδευτικοί και οι καλλιτέχνες που συµµετέχουν στην πειραµατική του εφαρµογή, φαίνεται  να 
συµφωνούν, ότι πρόκειται για µία νέα πρόταση που απευθύνεται  στη βάση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας κι ενισχύει την άποψη ότι: «Η αλλαγή ξεκινάει από τη σχολική τάξη και το Σχολείο και 
µετά φτάνει στο Υπουργείο». 

Η παιδαγωγική δράση του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, διαµορφώνεται µε συγκεκριµένους 
τρόπους και προτάσεις. Το γεγονός αυτό θα επιχειρήσουµε να φανεί σε επόµενο κεφάλαιο της 
εργασίας µας, προκειµένου σε επίπεδο της έρευνας που θα ακολουθήσει, να εξακριβωθεί, το κατά 
πόσο η θεωρία αντιστοιχίζεται µε την πράξη. 
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8. ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ  ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΩΝ 
 
8.1  Πολιτισµός στο «ΜΕΛΙΝΑ» 
 

Η έννοια του πολιτισµού µπορεί να θεωρηθεί µία έννοια που κινείται σε τρεις βασικούς άξονες. 
• τέχνες και δηµιουργικότητα –µε την έννοια της πρακτικής της τέχνης και των καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων, (Robinson, K., All our futures: Creativity, Culture and Education, p.27) 
• πολιτισµός-οι πτυχές δηλαδή που συνιστούν εθνική ή τοπική ταυτότητα όπως οι γλώσσες, οι 
διαφορετικές πολιτιστικές ρίζες και παραδόσεις, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (πνευµατικά ή 
συναισθηµατικά ) που καθορίζουν µια κοινωνική οµάδα και την ικανότητά της για επικοινωνία µε το 
ιστορικο-κοινωνικό της περιβάλλον, 
• πολιτιστική κληρονοµιά- µε την έννοια των µουσείων, της αρχιτεκτονικής των πόλεων -των 
κτιρίων ,…κ.ά. την «υψηλή τέχνη».(MELINA Project-Centre for Creative Communities, 2002, p.10). 
Τι σηµαίνει όµως πολιτισµός για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ44; Είναι αυτό που συνήθως ονοµάζουµε 
κουλτούρα; Μήπως είναι η τεχνολογία της καθηµερινής µας ζωής; Μήπως και τα δυο αυτά µαζί; ;H 
µήπως και κάτι ακόµα και τι; 

 
Για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, πολιτισµός σηµαίνει και κουλτούρα και  τεχνολογία, µα «… από 

άποψη φιλοσοφίας και στόχων αισθάνεται ότι είναι, πλησιέστερα στο επικοινωνιακό και δυναµικό 
σηµαινόµενο της έννοιας» (Παϊζης, Ν., 2001, σ.43).  
Πάνω απ’ όλα προέχει η ανθρώπινη επικοινωνία, το πλησίασµα του «άλλου», του «διαφορετικού», το 
πέρα από τον εαυτό (όταν µιλάµε για άτοµα) στη σύγχρονη απρόσωπη κοινωνία ή το πέρα από την 
εθνικότητα (όταν κάνουµε λόγο για άλλους εθνικούς πολιτισµούς) στην πολλαπλή, πολυπολιτισµική 
κοινωνία που ζούµε. Είναι η προσέγγιση του «άλλου» του «διαφορετικού» πολλές φορές του «µη 
προνοµιούχου» (Παπανδρέου, Γ., 1995, σ.3). 
Κι ακόµα πολιτισµός είναι, το σιγοψιθύρισµα ανάµεσα στους ανθρώπους και τα θαυµαστά έργα της 
τέχνης, της παράδοσης και της ιστορίας, που βοηθούν το παιδί να αντιλαµβάνεται, να αισθάνεται και 
να κατανοεί. Η σιγανή αυτή συνοµιλία είναι το ζητούµενο για την εκπαίδευση. (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-
ΓΓΛΕ, σ.13)  
Στα πλαίσια της λογικής που υιοθετεί τον Πολιτισµό στην Εκπαίδευση  αποσαφηνίζεται ότι «το παιδί 
µαθαίνει να γνωρίζει και να εκτιµά παρόµοια στοιχεία των άλλων πολιτισµών και λαών, προσεγγίζοντας 
και συναισθηµατικά την παγκοσµιότητα της έννοιας «Άνθρωπος» ξεκινώντας από την ψιθυριστή 
συνοµιλία µε το δικό του ιστορικό παρελθόν και τις πολιτιστικές καταβολές. Κι αυτό γιατί: 
 «…το παιδί που θ’ αγαπήσει  την εθνική του µουσική και θα την πλησιάσει µε κάποιο αληθινά 
προσωπικό ενδιαφέρον, έχει κιόλας διανύσει τη µεγαλύτερη απόσταση για το πλησίασµα άλλων εθνικών 
µουσικών», πολιτισµών-ανθρώπινων βιογραφικών. (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ , σ.13). 

Έτσι το ΜΕΛΙΝΑ θεωρεί ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η «παροχή ευκαιριών για όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερη ποικιλία  υποκειµενικών- συναισθηµατικών προσεγγίσεων του εθνικού πολιτισµού» µέσα 
από  συστηµατική κι επίµονη αγωγή, των παιδιών  και των δασκάλων τους. (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ, 
σ.14). 

Επιπλέον, το σχολείο είναι αυτό που πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να ξεχωρίσουν το ωραίο και 
να το επιζητούν ταξιδεύοντας στο χώρο και στο χρόνο45, παρατηρώντας, αναλύοντας και µελετώντας 
σωστά το καθετί ωραίο στο περιβάλλον τους, στη φύση, στα έργα του παρελθόντος και στις 
κοινωνικές σχέσεις, στο λόγο στον εαυτό, στον ‘άλλο’. Γιατί όπως λέει ο Rodin, «δεν είναι η οµορφιά 
που λείπει από τα µάτια µας, είναι τα µάτια µας που δεν την αναγνωρίζουν». (Καλούρη- 
Αντωνοπούλου,  Ο., 1985) 
«Η επιχειρούµενη από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ προσπάθεια έµφασης σε θέµατα πολιτισµού µέσα στο 
σχολείο, έρχεται να προσθέσει δύο ακόµα σηµαντικούς στόχους στα προγράµµατα Αισθητικής Αγωγής. 
Αναζητά κι αναδεικνύει, µέσα από την καλλιτεχνική δηµιουργία, την ανθρώπινη επικοινωνία και την 
εξοικείωση µε τις κοινωνικές παραµέτρους του έργου τέχνης» (ΥΠΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ, σ.15). 
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Μέσα απ’ το χρόνο ταξιδεύει ο άνθρωπος στην ιστορία, στη µνήµη και στη γνώση, ενώ µέσα 
στον τόπο αποτυπώνεται η σχέση του µε την ιστορία και την παράδοσή του, µε τον εαυτό του και µε 
τους άλλους, σε επίπεδο τοπικό, αλλά και σε παγκόσµιο. Έτσι παύει ο πολιτισµός να είναι προνόµιο 
µόνο εθνικό, ευρωπαϊκό, Ανατολικό ή ∆υτικό και γίνεται οικουµενικός και παγκόσµιος, γιατί  
επιτρέπει την άλλη µατιά, την άλλη λογική, την άλλη άποψη.  

Και  αυτήν την επικοινωνία ανάµεσα στις άλλες µατιές και απόψεις την έχει τόσο µεγάλη 
ανάγκη το σχολείο και η εκπαίδευση, η επιστήµη, η τεχνολογία η σύγχρονη Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η 
παγκόσµια κοινωνία. (Παϊζης, Ν., 2001, σ.43).  

Μα και το ίδιο το παιδί την έχει ανάγκη. Ο Ν.Παϊζης υποστηρίζει πως «…είναι στη φύση των 
παιδιών να παρατηρούν, να αναλύουν και να µελετούν τα βλέµµατα τις ενδυµασίες, της κινήσεις των 
χεριών, των χρωµάτων και των ήχων που µας περιβάλλουν, των καθηµερινών σύγχρονων τελετουργιών, 
τα σηµάδια των λόγων και των σκέψεων, στο χαρτί, στην παρτιτούρα, στην οθόνη του υπολογιστή».  
 Το µόνο που µένει είναι αυτό να το κατανοήσει το σχολείο και να το αξιοποιήσει µέσα από την τέχνη 
στην εκπαίδευση, δηµιουργώντας ευγενικές, ανεκτικές, υπεύθυνες, δηµιουργικές, εθνικές και 
ευρωπαϊκές ή παγκόσµιες συνειδήσεις που θα λειτουργούν, θα σχεδιάζουν και θα δρουν συν-
εξελισσόµενες σ’ έναν ειρηνικό κόσµο, στοχεύοντας σ’ ένα πιο ευτυχισµένο µέλλον. 

Στο εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, οι καλλιτέχνες–
εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι στα πλαίσια της επιµόρφωσής τους οι συµµετέχοντες δάσκαλοι 
βιώνουν συνθήκες στις οποίες µαθαίνουν ότι «…ένα θεατρικό παιχνίδι τελειώνει µε τα παιδιά να 
πιάνονται από τα χέρια και να σχηµατίζουν κύκλο… Ν’ απλώνεις το χέρι σου και να συναντάς ένα άλλο 
χέρι πρόθυµο να σου προσφερθεί» είναι ένα είδος Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. (Κουρετζής, Λ., 1997, 
σ.44)  (Κουρετζής, Λ., 1991). 
8.2  Παιδαγωγική επικοινωνία και αλληλεπίδραση στο ΜΕΛΙΝΑ 
 

Η παιδαγωγική αλληλεπίδραση ως έννοια υπάγεται  στα πλαίσια της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και συγκεκριµένα εκδηλώνεται µε τις ενέργειες των µαθητών και των δασκάλων  που 
λαµβάνουν χώρα στην παιδαγωγική σχέση, κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής -εµπεριέχοντας τόσο 
αυτά που διαδραµατίζονται µέσα στη σχολική τάξη και διδασκαλία αλλά και εκείνα που 
διαλαµβάνονται στο διάλειµµα, την εκδροµή, στην πρωινή συγκέντρωση…κά. (Κωνσταντίνου, Χ.Ι.,  
2000, σ.48) 

Βασικό της γνώρισµα αποτελεί η επικοινωνία που αναπτύσσεται µεταξύ των µετεχόντων στη 
σχολική ζωή µε τη χρήση λεκτικών και µη λεκτικών συµβόλων, τα οποία είναι σηµασιοδοτηµένα µε 
συγκεκριµένο τρόπο στην κοινωνική πραγµατικότητα. (Κοσµόπουλος, Α.Β., 2000,  σ.293-308) 

Το 1971 ο Watzlawickκ µε τη βοήθεια συνεργατών του επεξεργάστηκε ένα µοντέλο επικοινωνίας, 
σύµφωνα µε το οποίο η ανθρώπινη επικοινωνία στηρίζεται σε κάποια αξιώµατα (Γκότοβος, Α. Ε.,  
1999, σ. 59). 
• Η επικοινωνία είναι αναπόφευκτη. 
• Κάθε επικοινωνία προσδιορίζεται από τη διάσταση της σχέσης και τη διάσταση του περιεχοµένου, 
ώστε η διάσταση της σχέσης να καθορίζει τη διάσταση του περιεχοµένου και να αποτελεί µε τον τρόπο 
αυτό µετα-επικοινωνία. 
• Το είδος µιας επικοινωνίας προσδιορίζεται από την επιλεκτική ερµηνεία στη σειρά των γεγονότων 
που ακολουθούν. 
• Η ανθρώπινη επικοινωνία συντελείται µε αναλογικούς και ψηφιακούς κώδικες. 
• Η επικοινωνία ανάµεσα στα άτοµα είναι συµµετρική ή συµπληρωµατική. 
 

Η λεκτική επικοινωνία κατέχει κεντρικό ρόλο στην αλληλεπίδραση και κατά συνέπεια στη 
διεξαγωγή όλων των παιδευτικών διαδικασιών. Ο ρόλος του λόγου καθίσταται κατά την έννοια αυτή 
σηµαντικός στη θεσµοθετηµένη διδακτική διαδικασία γιατί αναδεικνύει τη φιλοσοφία, τη λογική 
διάρθρωση, το περιεχόµενο και την ποιότητα των παιδευτικών διαδικασιών καθώς και τις 
διαφοροποιήσεις που υπαγορεύουν κοινωνικές µεταβλητές όπως είναι η προέλευση και το φύλο των 
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µαθητών,  και για το λόγο αυτό απετέλεσε αντικείµενο συστηµατικής µελέτης που εκλαµβάνει συχνά 
την τάξη ως µονάδα ανάλυσης και όχι το σχολικό σύστηµα στο σύνολό του (Mατσαγγούρας, Η.Γ., 
2002, σ. 229). 
Μέσα από τη διαπροσωπική επικοινωνία, και µε όργανο τη γλώσσα, οι µετέχοντες ορίζουν τις 
κοινωνικές περιστάσεις, οριοθετούν κι ερµηνεύουν ρόλους, ανακοινώνουν περιγράφουν και 
αξιολογούν κοινωνικές δραστηριότητες, οριοθετούν έννοιες, προσδιορίζουν προβλήµατα, 
αναδεικνύουν αντιθέσεις. Έτσι η µάθηση µετατρέπεται από ατοµικό σε κοινωνικό γεγονός και 
δηµιουργούνται οι συνθήκες ανάπτυξης.(Vygotsky, 1997, σ.144) 

 Στον όρο µη-λεκτική επικοινωνία, περιλαµβάνονται όλα τα φαινόµενα της επικοινωνίας που δεν 
είναι γλωσσικά. Τα µη λεκτικά φαινόµενα δεν είναι ανεξάρτητα από τα γλωσσικά. Ενδέχεται µάλιστα 
να τονίζουν ή να υπογραµµίζουν το γλωσσικό µήνυµα. Όταν παρατηρηθούν αντιφάσεις ανάµεσα στο 
µήνυµα προφορικού λόγου και το µη λεκτικό µήνυµα, τότε το βάρος δίνεται στα µη-λεκτικά 
µηνύµατα, γεγονός που δείχνει πόση βαρύτητα έχουν τα µη-λεκτικά φαινόµενα στην επικοινωνία των 
ατόµων (Γεώργας, ∆., 1995, σ.287). 
Μορφές της µη- λεκτικής επικοινωνίας είναι οι παρακάτω (Βεργίδης,∆.,-Βαϊκούση, ∆.,  2003,  σ.85): 
 
Οι εκφράσεις του προσώπου 

Με τις εκφράσεις του προσώπου µας σε σχέση κάποτε µε λεκτικά µηνύµατα και κάποτε όχι 
εκφράζουµε τα συναισθήµατά µας, τονίζουµε αυτό που λέµε ή θέλουµε να πούµε και προσπαθούµε να 
επηρεάσουµε συναισθηµατικά τα άτοµα µε τα οποία βρισκόµαστε σε αλληλεπίδραση, και στα οποία 
δείχνουµε τη στάση µας απέναντί τους.  

 
Το βλέµµα 
Στο βλέµµα µας καθρεπτίζονται τα συναισθήµατά µας, οι σκέψεις µας και οι προβληµατισµοί µας. 
Στην επικοινωνία διδασκόντων-διδασκοµένων µε το βλέµµα ανταλλάσσονται µηνύµατα και 
εκφράζεται η επιδοκιµασία ή η αποδοκιµασία µας, η κούραση, ο θαυµασµός, η σύγχυση, η απορία. 
 
Οι χειρονοµίες 
Ο ρόλος των χειρονοµιών είναι κυρίως να απεικονίζει και να τονίζει την εκφραστική διατύπωση του 
οµιλητή, και να συµπληρώνει τα κενά που δε µπορούν να εκφραστούν µε λόγια. Οι χειρονοµίες είναι 
είτε εκούσιες είτε ακούσιες. 
 
Οι κινήσεις και στάσεις του σώµατος και του κεφαλιού 
Οι ποικίλες στάσεις του σώµατος κατά τον Argyle δηλώνουν µηνύµατα, κυρίως για τη 
συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου. Το σύνολο των χειρονοµιών, των κινήσεων και των στάσεων 
του κεφαλιού και του σώµατος ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε επικοινωνιακή σχέση, ονοµάζεται 
γλώσσα του σώµατος. 
 
H θέση στο χώρο 
Η θέση των διδασκόντων και των διδασκοµένων στο χώρο ήδη προσδιορίζει τις επικοινωνιακές 
σχέσεις που θα αναπτυχθούν. Συνήθως οι συνεργάτες κάθονται δίπλα -δίπλα, ενώ αντίθετα οι 
ανταγωνιζόµενοι κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο. 

Η δοµή του επικοινωνιακού συστήµατος µέσα στην τάξη σχετίζεται άµεσα µε τις µορφές 
διδασκαλίας που εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί.  
Συγκεκριµένα, σε δασκαλοκεντρικού τύπου διδασκαλίες ο µονόλογος του δασκάλου είναι η 
επικρατούσα µορφή επικοινωνίας και στερεί από τους  µαθητές τη δυνατότητα για έκφραση κι 
επικοινωνία τόσο µε τον ίδιο όσο και µεταξύ τους. 
Αντίθετα, στις εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, η αλληλεπίδραση και δασκάλου και µαθητών αλλά 
και µαθητών µεταξύ τους είναι τέτοια που προωθεί δυναµικά την επικοινωνία  των δύο αυτών 
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πλευρών µε µια ακόµα διάσταση, εκείνης του διδακτικού αντικειµένου, στα πλαίσια της ανακάλυψης 
της γνώσης και της προσωπικής µε αυτήν εµπλοκής. 

Στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, τόσο το περιεχόµενο της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, όσο 
και το περιεχόµενο των γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται στους µαθητές, δεν 
αντιµετωπίζεται µόνο ως πληροφορία, αλλά και ως αξιοποίηση της εµπειρίας τους και ευρύτερα ως 
µια γνωστική και συναισθηµατική σχέση.Η επικοινωνιακή σχέση είναι εξαιρετικά σηµαντική για το 
Πρόγραµµα  γι’ αυτό και η ανάπτυξη τόσο της λεκτικής όσο και της µη λεκτικής επικοινωνίας, 
ενισχύεται από τον εργαστηριακό και τον οµαδοκεντρικό χαρακτήρα των σεµιναρίων των 
εκπαιδευτικών, µε προοπτική την ανάπτυξή της κατά τη διάρκεια του µαθήµατος στη σχολική 
τάξη.(Βεργίδης,∆.,-Βαϊκούση, ∆.,  2003,  σ. 85). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 
1.  ΑNAΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΛΙΝΑ» ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
1.1 Παρουσίαση της πειραµατικής εφαρµογής του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και  
Πολιτισµός» στη χώρα  
 
 
 
1.1.1 Τα σχολεία της πειραµατικής εφαρµογής 
 

Το Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και πολιτισµός» ξεκίνησε την πειραµατική του 
εφαρµογή το Σεπτέµβριο του 1995 σε 46 ∆ηµοτικά Σχολεία της χώρας. Τη δεύτερη χρονιά της 
πειραµατικής εφαρµογής συµµετείχαν 79 ∆ηµοτικά Σχολεία, ενώ πέντε χρόνια αργότερα τα σχολεία 
που συµµετείχαν ήταν 93 από  ολόκληρη τη χώρα και 2 από την Κύπρο46. 
  
1.1.2 Επιµόρφωση των εµπλεκοµένων στο Πρόγραµµα 
 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στο Πρόγραµµα, άρχισε το 1995 µε τους δασκάλους των 46 
δηµοτικών Σχολείων της χώρας που είχαν πρώτη τάξη και άνηκαν οργανικά στα σχολεία αυτά 
(συνολικά 72 δάσκαλοι). 
Στη συνέχεια, τα επόµενα έτη, έµπαιναν στην επιµόρφωση σταδιακά, οι δάσκαλοι που αναλάµβαναν 
πρώτη τάξη, ενώ η επιµόρφωση εκείνων που είχαν τη δευτέρα τάξη συνεχίζονταν κανονικά σε 
διαφορετικές ηµεροµηνίες από τους δασκάλους της προηγούµενης τάξης κ .ό 

Μετά τη λήξη της εξαετούς πιλοτικής εφαρµογής του Προγράµµατος (1995-2001) είχαν 
εµπλακεί 2.139 εκπαιδευτικοί και 244 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. 

Η επιµόρφωση όλων των εκπαιδευτικών ήταν συνεχής, πολύπλευρη και αρθρώθηκε σε 
επάλληλους κύκλους. Ήταν εργαστηριακής µορφής, ώστε οι εκπαιδευτικοί να βιώνουν, να 
συµµετέχουν, να πειραµατίζονται, να διερευνούν. Η εργασία τις περισσότερες φορές γίνονταν σε 
οµάδες εργασίας για να µπορούν οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνούν, να συζητούν, να παράγουν 
οµαδικό έργο και να µοιράζονται τη χαρά της κοινής δηµιουργίας και ανθρώπινης επαφής. 

Τα θέµατα που επεξεργάστηκαν στα σεµινάρια επιµόρφωσης είναι θέµατα όπως αυτά που 
ακολουθούν ενδεικτικά47 : www.prmelina.gr 
• Ευαισθητοποίηση στη σηµασία της σχεσιοδυναµικής παιδαγωγικής. 
• Εικαστική λειτουργία(χρώµα, σηµείο-γραµµή, υφή). 
• Ήχοι και µουσική. 
• Χορός και κίνηση. 
• Θέατρο για παιδιά και θεατρική παράσταση. 
• Παιδαγωγική τεχνική του θεατρικού παιχνιδιού. 
• Οπτικοακουστική έκφραση. 
• Η τέχνη της φωτογραφίας. 
• Εκπαίδευση στη χρήση σχεδίων εργασίας (projects). 
• Εµβάθυνση σε θέµατα τοπικής ιστορίας και αξιοποίησης ιστορικών πηγών. 
• Εµβάθυνση στο εκπαιδευτικό υλικό του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ. 
• ∆ηµιουργικός χαρακτήρας µιας επίσκεψης σε χώρους ιστορικής και  πολιτισµικής αναφοράς. 
• Εκπαιδευτικά προγράµµατα Μουσείων. 
• Επισκέψεις προσωπικοτήτων στην τάξη. 

 
Η Κεντρική Επιτροπή του Προγράµµατος εκτιµάει, ότι πολύ σηµαντική βοήθεια στους  

δασκάλους που θέλουν να εφαρµόσουν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, µπορούν και πρέπει να δώσουν : 
• Oι σχολικοί σύµβουλοι 
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• Οι προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και Γραφείων 
• Οι διευθυντές των σχολείων 
• Οι δάσκαλοι ειδικότητας (Μουσικοί , Γυµναστές, Εικαστικών ) 
• Οι δάσκαλοι συνάδελφοί τους που δεν έχουν ακόµη δεχθεί την επιµόρφωση του Προγράµµατος 
Προκειµένου λοιπόν να ενηµερωθούν τα Στελέχη της Εκπαίδευσης και οι Σύλλογοι ∆ιδασκόντων των 
σχολείων της πειραµατικής εφαρµογής, οργανώθηκαν σεµινάρια48 και ηµερίδες τόσο στην 
πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια, έτσι ώστε στο τέλος της εξαετούς πειραµατικής εφαρµογής του 
Προγράµµατος (1995-2001)είχαν εµπλακεί49 : 
105 Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων & Γραφείων 
95 Σχολικοί Σύµβουλοι 
2139 Εκπαιδευτικοί 
244 Εκπαιδευτικοί  Ειδικοτήτων 
19.840 Μαθητές και Μαθήτριες 
 Το ΜΕΛΙΝΑ δαπάνησε το 9% του συνολικού διετούς προϋπολογισµού του (1995-1997) στην 
επιµόρφωση, προκειµένου να διευκολύνει το έργο των δασκάλων που είχαν εµπλακεί στο 
Πρόγραµµα, έχοντας την πρώτη και δεύτερη τάξη του δηµοτικού στα χέρια τους.  
 
1.2 Η παρουσίαση της πειραµατικής εφαρµογής της γενίκευσης του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ – 
Εκπαίδευση και  Πολιτισµός» στα Χανιά - 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων  
 

To 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων, το Σεπτέµβριο του 1995 επιλέχτηκε εντελώς τυχαία, να 
συµµετάσχει στην πιλοτική εφαρµογή του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός». 
Ήταν ένα από τα 46 Σχολεία της Πειραµατικής του εφαρµογής σε ολόκληρη τη  χώρα. 
Τη χρονιά εκείνη το ΜΕΛΙΝΑ άρχισε να εφαρµόζεται στην πρώτη τάξη ενώ τα επόµενα πέντε χρόνια 
της πειραµατικής του εφαρµογής, γενικεύτηκε σταδιακά, στα τµήµατα όλων των τάξεων και τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου, όπως συνέβη εξάλλου και µε τα υπόλοιπα σχολεία της πειραµατικής 
εφαρµογής. 

Τον Ιούνιο του 2001, ολοκληρώθηκε η εξαετή πειραµατική εφαρµογή του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ  ανοίγοντας µια νέα σελίδα στη διαδροµή του50. Πρόκειται ουσιαστικά για την εκκίνηση 
µιας νέας  φάσης, εκείνης της διερεύνησης, της επινόησης και της δηµιουργίας των απαραίτητων 
δοµικών -λειτουργικών και υλικών- προϋποθέσεων, µε στόχο τη γενίκευσή του, έχοντας σαν πιλότο 
στην προσπάθειά του αυτή, την πόλη των Χανίων. Συγκεκριµένα, το σχολικό έτος 2001-2002 
αποφασίστηκε, το Πρόγραµµα, να επικεντρώσει τις δράσεις του στα όρια του ∆ήµου Χανίων, µε 
βασικό άξονα την: «Πολιτισµική αγωγή για τη συνοχή και την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας».  

Η επιλογή της Κ.Ε.Σ του Προγράµµατος σχετικά µε τα Χανιά, στηρίχτηκε στις ακόλουθες 
προϋποθέσεις (Βεργίδης-Βαϊκούση, 2003, σ.195): 
• Στην έµπρακτη θετική στάση και στις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών αρχών (προϊσταµένων 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, σχολικών συµβούλων) 
• Στο έργο που επιτελέστηκε στο εµπλεκόµενο σχολείο των Χανίων (8ο ∆.Σχ) στην έµπρακτη θετική 

στάση και στις πρωτοβουλίες του διευθυντή του και του συλλόγου διδασκόντων 
• Στην απόφαση των δηµοτικών αρχών να συγχρηµατοδοτήσουν το Πρόγραµµα στην πόλη τους 
• Στη συνδροµή της Νοµαρχίας Χανίων 

 
Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν ήταν (Βεργίδης,∆.,-Βαϊκούση,∆., 2003, σ.196): 
1. Η ανάπτυξη µοντέλου επιµόρφωσης 300 εκπαιδευτικών και στελεχών της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στην Πολιτισµική αγωγή, συνολικής διάρκειας 150 ωρών και δοµηµένο σε δυο ετήσιους 
κύκλους. 
2. Ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών φορέων της πόλης και υλοποίηση παράλληλων δράσεων 
πολιτισµικής αγωγής µε έµφαση στην πολιτισµική διάσταση της εκπαίδευσης. 
3. Ενεργοποίηση των πολιτισµικών φορέων της πόλης και υλοποίηση παράλληλων δράσεων 
πολιτισµικής αγωγής µε έµφαση στην εκπαιδευτική διάσταση των δραστηριοτήτων τους. 

 
Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Συντονισµού του Προγράµµατος, το 8ο ∆ηµοτικό 

Σχολείο Χανίων λειτούργησε στη φάση αυτή ως Κέντρο Επιµόρφωσης των 150  εκπαιδευτικών του 
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Α’ κύκλου51, ενώ το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών λειτούργησε την επόµενη χρονιά 2002-
2003 ως το Κέντρο Επιµόρφωσης των  εκπαιδευτικών του Β’ κύκλου. 
 

Συγκεκριµένα, το  ΜΕΛΙΝΑ προέβηκε σε σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων εθνικής 
εµβέλειας, σε συνεργασία µε τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Για πρώτη φορά στις οµάδες 
σχεδιασµού των προγραµµάτων, συµµετείχαν επιµορφωµένοι στο Πρόγραµµα εκπαιδευτικοί που 
καλούνταν να συνεργαστούν µε εµπειρογνώµονες, προκειµένου να ωφεληθούν οι µαθητές από 
πολύτιµη εµπειρία και των δυο πλευρών. Αναλυτικά σχεδιάστηκαν και τέθηκαν σε εφαρµογή τα 
εξής52: 
 
• Σε συνεργασία µε το Λύκειο Ελληνίδων (Παράρτηµα Χανίων) 
«Μια Πόλη, µια εποχή. Η αστική φορεσιά στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα Χανιά µέσα από το ένδυµα και 
την αρχιτεκτονική»  
•  ∆ηµιουργία εκπαιδευτικού φακέλου για την ξενάγηση µαθητών της Ε, ΣΤ στα µνηµεία της πόλης 
και στη συλλογή του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων µε έµφαση στην αστική φορεσιά στις αρχές του 20ου 
αιώνα.  
• Σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Ελευθέριος Βενιζέλος 
«Πόλη – Πολιτική - Πολιτισµός: Eλευθέριος  Βενιζέλος» 
∆ηµιουργία εκπαιδευτικού φακέλου για την προσέγγιση σηµαντικών µορφών της πολιτικής της νεώτερης 
ιστορίας.  
• Σε συνεργασία µε το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου53 
«Μια πόλη ταξιδεύει» 
∆ηµιουργία εκπαιδευτικού φακέλου για την ευαισθητοποίηση µαθητών της ΣΤ τάξης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου σε θέµατα Αρχιτεκτονικής. 
• Σε συνεργασία µε το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης 
«Η ανακατασκευή του µινωικού πλοίου» 
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε συνεργασία µε τους µουσειοπαιδαγωγούς του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης 
µε θέµα την κατασκευή και ναυπήγηση µινωικού πλοίου. 
• Σε συνεργασία µε τη φιλαρµονική του ∆ήµου Χανίων  
«Μια ορχήστρα που περπατάει» 
Εκπαιδευτικό πρόγραµµα επικοινωνίας των µαθητών των ∆ηµοτικών Σχολείων της πόλης µε τη 
Φιλαρµονική του ∆ήµου Χανίων. Επισκέψεις κλιµακίων µουσικών στα σχολεία, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις µαθητών σε πρόβες της φιλαρµονικής. 
  

Επιπλέον, µε πρωτοβουλία του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στα Χανιά, οργανώθηκαν 
επιµορφωτικά προγράµµατα για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία µε τους Πολιτιστικούς φορείς της 
πόλης. Αναλυτικά πραγµατοποιήθηκαν: 
 
• Με το ∆ΗΠΕΘΕ Κρήτης 
«Η φωνή και το σώµα διηγούνται παραµύθια» 
Επιµορφωτικό σεµινάριο για 80 εκπαιδευτικούς µε θέµα «Η τεχνική της αφήγησης µέσα από το 
παραµύθι»,Παράλληλα υποστηρίχθηκε από το Πρόγραµµα εκπαιδευτική δράση πριν την έναρξη των 
παραστάσεων της Παιδικής Σκηνής µε έµφαση στην αγωγή στο χώρο του θεάτρου και στην έννοια της 
θεατρικής σύµβασης. 
• ∆ΗΠΕΧ- Εικαστικό εργαστήρι 
«Από το σχέδιο στην Τρίτη διάσταση» 
Επιµορφωτικό πρόγραµµα για εκπαιδευτικούς µε θέµα την πλαστική µε υλικά ανακύκλησης. Αναλύονται 
αντικείµενα όπως: Σχέδιο, Κολάζ, Ρηχή Συναρµολογή, Εξώγλυφη Συναρµογογή, Μορφές Ανάγλυφου, 
Κατασκευές, Μικρογλυπτική, Μεγάλο Οµαδικό Γλυπτό. 
• UNIMA Κρήτης 
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«Ζωντανεύοντας µια κούκλα στην τάξη» 
∆ιοργάνωση πρωινών επιµορφωτικών συναντήσεων σε επίπεδο σχολικής µονάδας µε αντικείµενο 
«Ανορθόδοξα υλικά για την κατασκευή µιας κούκλας-Ο παιδαγωγικός ρόλος της κούκλας στο 
καθηµερινό µάθηµα. 
 
 

Επιπρόσθετα, το 2002-2003, το Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός» σε 
συνεργασία µε τους Φίλους του Ιδρύµατος ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Θεσσαλονίκης και το ∆ήµο 
Χανίων, διοργάνωσε στα Νεώρεια του Ενετικού λιµανιού της πόλης, τρεις εκθέσεις µε το γενικό τίτλο 
«Μέρες Έκφρασης και ∆ηµιουργίας-Χανιά 2002» .  
Αναλυτικά πρόκειται για τις εξής: 
 
• ∆ιαµεσογειακή Έκθεση Παιδικής Ζωγραφικής µε θέµα «Μεσόγειος: η θάλασσα του Πολιτισµού 
των Πολιτισµών».  
Εκτέθηκαν παιδικά έργα βραβευµένα από τον αντίστοιχο διεθνή διαγωνισµό παιδικής ζωγραφικής που 
διοργάνωσαν οι φίλοι του Ιδρύµατος ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Θεσσαλονίκης. 
• Έκθεση Μουσικής Εικονογραφίας µε θέµα «Η µουσική στην Κλασική Ελλάδα». 
Παρουσιάστηκε το εικονογραφικό υλικό των µουσικών σκηνών της αρχαιότητας ως ένας κώδικας 
αποκρυπτογράφησης της σηµασίας και λειτουργίας της µουσικής στον αρχαίο Ελληνικό 
κόσµο.(Συνεργασία : ΦΙΜΜ και Τµήµατος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ) 
• ∆ιεθνή Έκθεση Φωτογραφίας µε θέµα «Πολιτισµικές Ιδιαιτερότητες». 
Με συµµετοχή Χανιωτών φωτογράφων. 
 
 

Το Μάιο του 2002, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ συνεργάστηκε µε το ∆ιεθνές Ίδρυµα Yehudi 
Menuhin σε ένα εργαστήριο για τη διαπολιτισµική λειτουργία των τεχνών και φιλοξένησε στα Χανιά,  
το 2ο Ευρωπαϊκό Εργαστήρι του ∆ιεθνούς Εκπαιδευτικού Προγράµµατος «Enfants d’ici – contes 
d’ailleurs» (Παιδιά από εδώ – Παραµύθια από µακριά). 
Παιδιά της Γ ∆ηµοτικού από την Ελλάδα και την Ιταλία, που ξεκίνησαν τη συνεργασία τους το Μάρτιο 
του 2002 στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων, συναντήθηκαν και µε αφετηρία παραµύθια από τους 
πολιτισµούς των Τσιγγάνων και των Κούρδων, ζωγράφισαν, τραγούδησαν κι εκφράστηκαν µέσα από το 
θεατρικό παιχνίδι.(Τα παραµύθια θα εκδοθούν σε τέσσερις γλώσσες -γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, 
ελληνικά- και για την εικονογράφησή τους θα χρησιµοποιηθούν οι δηµιουργίες των παιδιών. 

 
Ακολούθησαν οι Περιφερειακές Συνδιασκέψεις Εκπαιδευτικών -στα Νεώρεια- Χανίων (Ιούνιος 

2002 και Ιούνιος 2003). 
Εκπαιδευτικοί από όλο το Νοµό Χανίων είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που σχεδίασαν και υλοποίησαν στην τάξη τους, πρωτότυπες εκπαιδευτικές δράσεις αλλά 
και υλικό που δηµιούργησαν. 
 

Τέλος, το Νοέµβριο του 2002 -µε πρωτοβουλία του ΜΕΛΙΝΑ- διοργανώθηκε ∆ιεθνής 
Συνδιάσκεψη Εµπειρογνωµόνων η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Μεγάλο Αρσενάλι µε θέµα 
«Εστιάζοντας στην τοπική κοινότητα». Η προβληµατισµός της συνδιάσκεψης κινήθηκε στους εξής 
άξονες54: 
• Η γενίκευση του ΜΕΛΙΝΑ σε όλα τα δηµοτικά σχολεία των Χανίων   
• Η διατοµεακή συνεργασία τοπικών κι όχι µόνο φορέων 
• Η σύνδεση µε την κοινωνία της πληροφορίας  
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1.3 Η αξιολόγηση του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ»  

 
Το 1990  το Π.∆.132/1990 προωθεί στο  Αναλυτικό Πρόγραµµα της Α΄θµιας Εκπαίδευσης 

αξιόλογες προτάσεις εκσυγχρονισµού της Αισθητικής Αγωγής στο σχολείο προς την κατεύθυνση νέων 
τρόπων ατοµικής έκφρασης και απελευθέρωσης του παιδιού. 
Η Αισθητική Αγωγή κατέχει  «µια σηµαντική θέση στη βιβλιογραφία, θέση που από τις αρχές της δεκαετίας 
του ΄90 συνεχώς ενισχύεται καθώς η αισθητική καλλιέργεια, η καλλιτεχνική δηµιουργία και η εκφραστική 
αναζήτηση συνδέονται µε σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας, µε την αξία κάθε δηµιουργικής παρέµβασης στο 
περιβάλλον και την χωρίς όρους προσωπική ανάπτυξη, εκδήλωση και ολοκλήρωση» (Γκότοβος Α.-
Παπακωνσταντίνου Π., σελ.20) 
Στη συνέχεια το 1994 «η επιχειρούµενη από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ προσπάθεια έµφασης σε θέµατα πολιτισµού 
µέσα στο σχολείο, έρχεται να προσθέσει δύο ακόµα σηµαντικούς στόχους στα προγράµµατα Αισθητικής Αγωγής. 
Αναζητά κι αναδεικνύει, µέσα από την καλλιτεχνική δηµιουργία, την ανθρώπινη επικοινωνία και την εξοικείωση µε 
τις κοινωνικές παραµέτρους του έργου τέχνης». (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ, 2000, σ.15) 

 
Στα πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής σχεδιασµού του Προγράµµατος 

διευκρινίστηκε από την αρχή ότι «…οι προτεινόµενες δραστηριότητες δε θα έπρεπε να ενταχθούν στα πλαίσια 
ενός καινούριου µαθήµατος αλλά στην καθηµερινή ανάπτυξη του σχολικού προγράµµατος.» (Πρακτικά 1ης 
συνεδρίασης της Επιτροπής σχεδιασµού του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στο : Βεργίδης, ∆.,-Βαικούση, 
∆., 2002).  
Ο Ν.Παϊζης διευκρινίζει ότι η εισαγωγή της τέχνης στην εκπαίδευση δε σηµαίνει «…την κατάστρωση 
ενός νέου αναλυτικού προγράµµατος µαθηµάτων τέχνης που διδάσκονται από δασκάλους 
ειδικότητας…πλαισιώνουν κάθε σχολική εκδήλωση…ενώ τελευταία αποτελούν και κανάλι προβολής του 
σχολείου…Έµφαση στον πολιτισµό σηµαίνει επικοινωνία µε τους άλλους».(Παϊζης Ν., στο:Ζώνιου Σιδέρη 
2000, σ.314).  

Παραθέτουµε στη συνέχεια, αναφορές που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία σχετικά µε τα 
δοµικά στοιχεία της εσωτερικής οργάνωσης κι εφαρµογής του Προγράµµατος στη σχολική τάξη, 
εκκινώντας για λόγους σκοπιµότητας από την αξιολόγησή του. Κι αυτό, γιατί, µέσα από τις επιµέρους 
αξιολογήσεις, προκύπτουν κι αναδεικνύονται απόψεις και γνώµες σχετικά µε την εφαρµογή του στην 
πράξη, που ανασυνθέτουν τη δοµή των βασικών χαρακτηριστικών της εσωτερικής οργάνωσης της 
εφαρµογής του. 

H αξιολόγηση του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ», έγινε ένα χρόνο µετά την πειραµατική του 
εφαρµογή, από φορείς που δε συµµετείχαν στο σχεδιασµό του και αφορούσε στους παρακάτω κύριους 
άξονες: www.prmelina.gr 

 
• Εκπαιδευτική πολιτική του Προγράµµατος - Αποτελεσµατικότητα-Κοινωνιολογική όψη της 
τεκµηρίωσης.                                                                                                                                 
(Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Πατρών. Επιστηµονικός υπεύθυνος : Επίκουρος 
Καθηγητής ∆ηµ. Βεργίδης). 
• Παιδαγωγική όψη της τεκµηρίωσης. 
(Τοµέας Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι : Καθηγητής 
Αθ. Γκότοβος, Καθηγητής Παν. Παπακωσταντίνου). 
• Ψυχολογική όψη της τεκµηρίωσης. 
(Τοµέας Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Επιστηµονικός υπεύθυνος : 
Καθηγήτρια Μ. Φατούρου-Χαρίτου). 
• Συγκριτική αντιπαράθεση µοντέλων. 

(Οµάδα ερευνητών του Γαλλικού Φορέα Calliope. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος : N. Πρέκας).  
Τη σύνθεση των παραπάνω εκθέσεων ανέλαβε, ο τότε πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Πατρών, καθηγητής Αλέξανδρος Κοσµόπουλος. 
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Ο Α. Κοσµόπουλος, στη σύνθεση της τεκµηρίωσης55 των τεσσάρων προηγουµένων επιµέρους 
αξιολογήσεων των επιστηµονικών οµάδων, παρατηρεί πως το ΜΕΛΙΝΑ κατά τον πρώτο χρόνο της 
λειτουργίας του, πέτυχε πλήρως τους κεντρικούς του στόχους: 
 «…το Πρόγραµµα έγινε θετικά δεκτό από όλους τους παράγοντες της σχολικής ζωής, ιδιαίτερα δε από τους 
µαθητές και τους δασκάλους της Α τάξης ∆ηµοτικού που εφαρµόστηκε.» (ΥΠ.Ε.Π.Θ-ΥΠ.ΠΟ-Γ.Γ.Λ.Ε., 1995, 
σ. 15)  
 
Εστιάζοντας στην επιστηµονική οµάδα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, παρατηρεί ότι στις τάξεις 
ΜΕΛΙΝΑ κατορθώθηκαν τα εξής κυρίως: 
 
«Τα µαθήµατα του προγράµµατος αλλά και εκείνα στα οποία έγινε δυνατή κάποια όσµωση, έγιναν αισθητά από 
τους δασκάλους και τους µαθητές ως ευχάριστα, ενδιαφέροντα και έδωσαν σε όλους δυνατότητες προσωπικής 
έκφρασης.» (Κοσµόπουλος, Α., 1997, σ. 9) 
 
« όπως φάνηκε δε, αναπτύχθηκε το ενδιαφέρον των συγκεκριµένων µαθητών για τη µάθηση γενικότερα Τα παιδιά 
κατά την εφαρµογή του προγράµµατος έδειχναν µεγαλύτερη χαρά κι ενθουσιασµό κατά το µάθηµα και δε 
διασπώνταν η προσοχή τους σε θέµατα ή οχλήσεις ξένες κι ανεξάρτητες προς το µάθηµα…»56 (Κοσµόπουλος, 
Α., 1997, σ.9) 
 
Στη συνέχεια, ο  Κοσµόπουλος επισηµαίνει τη συµβολή του Προγράµµατος στην πρόοδο µαθητών µε 
µαθησιακές δυσκολίες, ενώ για την οµάδα Γάλλων ερευνητών αναφέρει ότι, η οµάδα γενικά εκτιµά 
θετικά τα αποτελέσµατα, κυρίως για παιδιά που προέρχονται από κοινωνικές τάξεις που µειονεκτούν 
και που συνήθως έχουν πρόβληµα µε το σχολείο. Συγκεκριµένα καταθέτει:  
 
«Φαίνεται ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος εκπαίδευσης, ένας άλλος τρόπος λειτουργίας του σχολείου, 
όπου το σχολείο, ανοίγοντας τον ορίζοντά του ευνοεί τη σχολική ένταξη των παιδιών που είναι 
κοινωνικά και πολιτιστικά περιθωριοποιηµένα και βελτιώνει τις αποδόσεις τους στον τοµέα της 
µάθησης.» 57 
 
Επιπλέον θέσεις που προκύπτουν από την υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά µε το σκοπό και τους 
στόχους του ΜΕΛΙΝΑ κι ενισχύουν εκείνη του κ. Κοσµόπουλου, ακολουθούν από το Ν. Παϊζη που 
αναφέρει: 
 «Έµφαση στον πολιτισµό σηµαίνει επικοινωνία µε τους άλλους ανθρώπους. Πλησίασµα του « άλλου του 
διαφορετικού, κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του. ∆ιάλογος απόψεων και επαφή µέσα από τα κοινά ερωτήµατα 
που σφραγίζουν την πορεία της ανθρώπινης ύπαρξης…αν οι τέχνες αντιµετωπιστούν ως µέσο έκφρασης της 
εσωτερικής ανάγκης του ανθρώπου για σχέση και επικοινωνία µε το συνάνθρωπο κι όχι ως επαγγελµατική ή 
προσωπική ενασχόληση χαρισµατικών ατόµων, έχουν πράγµατι τη δυνατότητα να προσφέρουν ιδανικό όραµα σε 
µια παιδεία…»58  (Ζώνιου Σιδέρη, Α., 2000, σ. 311) 

 
 Αναφορά στις επιδιώξεις και τα αποτελέσµατα του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ κάνει και ο 

∆.Βεργίδης. Ενδεικτικά παραθέτουµε: 
«…όπως διαπιστώνουµε η συµµετοχή στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ βοήθησε τους µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες:  
Να ξεπεράσουν τη δειλία, την ντροπαλότητα και τη διστακτικότητά τους. 
Να ξεπεράσουν τους φόβους τους. 
Να αναπτύξουν τη συµµετοχή τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα µη αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα του προγράµµατος σε παιδιά µε 
παθολογικά προβλήµατα και συγκεκριµένα: 
Με ψυχοσωµατική καθυστέρηση. 
Με σοβαρό εγκεφαλικό πρόβληµα. 
Με τραυλισµό.» (Ζώνιου Σιδέρη, Α., 2000, σ. 301-309) 
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Στην αναφορά του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας για το ΜΕΛΙΝΑ, σηµειώνονται τα εξής: 
« Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και πολιτισµός είναι ένα …Πρόγραµµα για τη συγκρότηση µιας 
πολυδιάστατης στρατηγικής για την πολιτισµική αγωγή. Ειδικές δράσεις του προγράµµατος απευθύνονται επίσης 
σε παιδιά µε νοητική καθυστέρηση, µε προβλήµατα όρασης, µε προβλήµατα ακοής και µε κινητικά προβλήµατα. 
Εξάλλου διερευνά την ανάπτυξη της διαπολιτισµικής και της πολυπολιτισµικής διάστασης στην εκπαίδευση, 
µετέχει στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Σχολείων Τέχνης για την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και 
επεξεργάζεται δραστηριότητες για όλους τους τύπους λυκείου, προβάλλοντας κατά περίπτωση τις τέχνες και ως 
επαγγελµατική προοπτική του µαθητή.»  (Κ.Ε.Ε., 2002, σ.223) 
   

Σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές που απαντώνται όσων αφορά τα περιεχόµενα αλλά και τον 
παράγοντα χώρο στην εφαρµογή του Προγράµµατος ο  Ν. Παϊζης, περιγράφει59  
«…Ε, µε µια σκέψη, άνοιξαν οι µεγάλες πόρτες του χτες, οι πόρτες των αρχοντικών και των µουσείων, και οι 
καλοσυνάτες παραµυθούδες ξενάγησαν, πολλές Μελίνες τώρα, σ’ όλη την Ελλάδα, στο σπίτι του παππού και της 
γιαγιάς, τους έµαθαν τραγουδάκια και κεντίδια, τους µίλησαν για το λάδι, το ψωµί και το κρασί, για το νοικοκυριό 
και τα στρωσίδια, για τη δουλειά και την τέχνη, την τέχνη την απλή και ζεστή του τόπου µας. Και ήρθαν και οι 
µαµάδες στο σχολείο, το Πάσχα, και ζύµωσαν µαζί µε τις δασκάλες. Και χάρηκαν!..». (Παϊζης, Ν., 2000,σ.17-
21): 
Ειδικές αναφορές σχετικά µε τα παραπάνω και το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, βρίσκονται στα πρακτικά 
των Περιφερειακών Σεµιναρίων60 του Ελληνικού Τµήµατος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων 
(ICOM) που -όπως ισχυρίζεται η Τ. Χατζηνικολάου- από το 1995 στα πλαίσια µιας δυναµικής 
«διαδικασίας αξιολόγησης και επαναπροσδιορισµού στόχων, προκειµένου να ανταποκρίνονται στα αιτήµατα των 
καιρών»61 επιβεβαιώνουν την επίσηµη σύµπραξη των υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού, εγγύηση 
για τη σχέση Σχολείου και Μουσείου στη χώρα µας62. Μια σύµπραξη που στο όνοµα του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός «σηµατοδοτεί τη σχέση σχολείου και εκθεσιακών 
πολιτισµικών οργανισµών µε χαρακτηριστικά που διέπουν την οργάνωση της κρατικής παιδείας». (ΥΠΕΠΘ-
ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ, 1997, σ.22) 

Αναφορικά µε τη σχέση που µπορεί να συνδέει τις µεθόδους διδασκαλίας και το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ οµάδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων63, διερεύνησε θεωρητικά παιδαγωγικά κείµενα που 
σχετίζονται µε την ιστορική πορεία της αισθητικής αγωγής ως στόχου, περιεχοµένου και διαδικασίας 
σχολικής µάθησης για το ελληνικό σχολείο, ενώ σκοπός οµάδας έρευνας του Πανεπιστηµίου της 
Θεσσαλονίκης ήταν η διερεύνηση σχετικά µε την εφαρµογή του Προγράµµατος έτσι όπως αυτό έγινε 
αντιληπτό από τους εµπλεκόµενους φορείς.  
Θεωρώντας τελικά, ότι το «ΜΕΛΙΝΑ» είναι ένα πρόγραµµα διαδικασίας ή µεθόδου και αποτελεί 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, επισηµαίνει πως «…αυτός που αντιστέκεται στις εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις 
δεν είναι τόσο ο εκπαιδευτικός όσο ο ίδιος ο θεσµός του σχολείου µε τους οικονοµικούς και πολιτικούς του 
προσδιορισµούς…» (Χαρίτου-Φατούρου Μ., 1999, σ.10). 

 
Σχετικά µε τα µέσα διδασκαλίας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ γίνεται λόγος στην έκδοση του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεµάτων-Ειδικό αφιέρωµα στην ευέλικτη 
ζώνη-2002» όπου η Α.Κουλουµπαρίτση Σχολική Σύµβουλος, αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό του 
Προγράµµατος σε εισήγησή της µε θέµα «Η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζει το σχολείο: Μια µελέτη 
περίπτωσης µέσα από συµµετοχικές διαδικασίες κι αµοιβαίες δεσµεύσεις». Χαρακτηριστικά 
αναφέρει: (Κουλουµπαρίτση, Α., 2002, σ.72) 
«…από τις συνεντεύξεις µε τους δασκάλους, τις αντιδράσεις των µαθητών και από την επιτόπια συχνή 
παρακολούθηση, θεωρώ ότι το υλικό που εκπόνησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µπορεί να χωριστεί σε τρεις 
κατηγορίες: 
-σε υλικό για ενηµέρωση… 
-σε υλικό αναφοράς… 
-σε λειτουργικό και άµεσα χρηστικό υλικό: Αυτό ήταν το υλικό του «ΜΕΛΙΝΑ» το οποίο αξιοποιήθηκε άµεσα 
από τους εκπαιδευτικούς, διότι είχε πολυµορφία και ευελιξία. Υπήρχαν σαφείς και επιµέρους οδηγίες για κάθε 
δραστηριότητα, υπήρχαν εικόνες, κάρτες, αφίσες, διαφάνειες, κασέτες, cd, ευέλικτα µικρά φυλλάδια µαθητή µε 
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υπο-ενότητες για άµεση αναπαραγωγή. Ό,τι, δηλαδή, είχαν ανάγκη οι δάσκαλοι για να µπορέσουν να απλωθούν 
σε ποικιλία δραστηριοτήτων.» 
 

Σε ότι αφορά το χρόνο εφαρµογής του Προγράµµατος και το ωρολόγιο αλλά και αναλυτικό 
πρόγραµµα ο Ν. Παϊζης παρατηρεί : (Παϊζης, Ν., 2001, σ.41) 
«Αντικείµενα που επίσης προσεγγίζουν τον όρο Αγωγή µε τον ίδιο ή παρεµφερή τρόπο είναι: η Φυσική Αγωγή, η 
Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, η Αγωγή Υγείας, η Αγωγή του Καταναλωτή, η 
Περιβαλλοντική Αγωγή, αλλά και η ηθική Αγωγή, η Αισθητική Αγωγή, η Εικαστική Αγωγή, η Θεατρική Αγωγή, η 
Μουσική Αγωγή, η Καλλιτεχνική Αγωγή και όλες οι λοιπές “αγωγές”…   Όλες αυτές οι “αγωγές” αναπτύσσονται 
αυτόνοµα και ανεξάρτητα, µε ιδιαίτερα αναλυτικά προγράµµατα και διακεκριµένες ώρες στο αναλυτικό 
πρόγραµµα…Σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό µοντέλο που υπονοείται, µε αυτή την παράθεση “αγωγών”, η Αγωγή 
του ατόµου προκύπτει από τη σύνθεση όλων αυτών των επιµέρους αγωγών, …δεν υποδεικνύονται όµως τρόποι 
για το πώς θα προκύψει, ή πως θα διευκολυνθεί η σύνθεση. 
 Η πολιτισµική αγωγή, αντίθετα, υποδηλώνει την αξία µίας µόνο αγωγής, στην οποία βεβαίως και συντελούν όλες 
οι επιµέρους, αλλά παροτρύνονται και διευκολύνονται από τον ευρύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασµό, να προβάλλουν, 
ή να ανακαλύψουν, τα εφαπτόµενα ή επάλληλα µεταξύ τους επίπεδα…ως συνιστώσες της πολιτισµικής αγωγής του 
προσώπου. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που επιτρέπει την οριζόντια ανάγνωση των αναλυτικών 
προγραµµάτων και διευκολύνει τη δυναµική, κι όχι τη στατική, ανάπτυξη των ωρολογίων προγραµµάτων.» 
 
Σχετική  µε το χρόνο εφαρµογής και τη σχέση του ΜΕΛΙΝΑ µε το ωρολόγιο και αναλυτικό 
πρόγραµµα είναι και η διαπίστωση της επιστηµονικής οµάδας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, η 
οποία αναφέρει: 
«…Αυτό, όσο έγινε, έγινε στο µάθηµα της Γλώσσας και στο Εµείς και ο Κόσµος. Επίσης έγινε, όπως έγινε, κάπως  
και στα Μαθηµατικά και στη Μελέτη του Περιβάλλοντος….. ενώ ως λόγοι που τους εµπόδισαν αναφέρονται ο 
περιορισµένος χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους, από τη στιγµή που το εκπαιδευτικό υλικό ήρθε στα χέρια τους, 
και το δεσµευτικό και µη ευέλικτο Αναλυτικό Πρόγραµµα.» (Κοσµόπουλος Α., 1997, σ.9) 

Στα πλαίσια της προσπάθειάς µας να αναδιφήσουµε την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά µε το 
Πρόγραµµα, εντοπίσαµε κάποιες αναφορές σχετικά µε το ρόλο των εµπλεκοµένων δασκάλων και 
µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία:   
∆ιαπίστωση της επιστηµονικής οµάδας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, αποτελεί ότι «…τα 
µαθήµατα του Προγράµµατος αλλά και εκείνα στα οποία έγινε δυνατή κάποια όσµωση, έγιναν αισθητά από τους 
δασκάλους και τους µαθητές ως ευχάριστα, ενδιαφέροντα και έδωσαν σε όλους δυνατότητες προσωπικής 
έκφρασης …Πρέπει να σηµειωθεί πως στις δραστηριότητες του Προγράµµατος συµµετείχε το σύνολο των 
µαθητών (το 69% του συνόλου) και ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα λοιπά µαθήµατα.» (Κοσµόπουλος Α., 
1997, σ.9) 
Ενώ σχετικά µε το ρόλο των δασκάλων, σηµειώνονται: 
«… ωστόσο πρέπει να τονίσουµε ότι η γενικότερη φιλοσοφία του Προγράµµατος…έβαλε ανεξίτηλη σφραγίδα στη 
διδακτική πρακτική µας και πιστεύουµε ότι το –πνεύµα- του ΜΕΛΙΝΑ θα µας συντροφεύει σε όλη την 
επαγγελµατική µας σταδιοδροµία.» (∆ρακάκη, Μ., Καρτσάκης, ∆., 1998, σ.80). 

Στην προσπάθεια να σχηµατιστεί µια ολοκληρωµένη εικόνα των στοιχείων που συνθέτουν τα 
χαρακτηριστικά των συνθηκών εσωτερικής οργάνωσης της εφαρµογής του Προγράµµατος 
«ΜΕΛΙΝΑ» στις σχολικές τάξεις -έτσι όπως αυτά εντοπίζονται στην ελληνική βιβλιογραφία-, 
αναφερόµαστε τέλος, στη διπλωµατική εργασία της Τουρκάκη ∆, η οποία επιχειρεί να δείξει τις 
αλλαγές που ίσως προκάλεσε το ΜΕΛΙΝΑ στα σχολεία της πειραµατικής εφαρµογής, κυρίως µετά τη 
λήξη της πιλοτικής του εφαρµογής στην Πάτρα (Τουρκάκη. ∆., 2003, σ.5, 103): 
«Η θεωρία του Berstein υπήρξε ο θεωρητικός µου οδηγός…η εργασία µου κινείται στο να δείξω διαφοροποιήσεις 
ρόλων, συµπεριφορών, αλλαγές στο χώρο των σχολείων, αντιφάσεις και περιορισµούς που εµποδίζουν 
ολοκληρωµένες αλλαγές σ’ ένα χώρο κλειστό παραδοσιακό µε συγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα, µε έλλειψη 
υποδοµών και µε το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής σε υποβάθµιση παίζοντας δευτερεύοντα ρόλο στην 
εκπαιδευτική πρακτική.»   
 
«οι δάσκαλοι…φαίνεται να δηµιουργούν κατασκευές µε σκοπό να αντιστέκονται, γιατί ίσως πιστεύουν ότι µέσα 
από µια ισχυρή ταξινόµηση και περιχάραξη που χαρακτηρίζει το Αναλυτικό Πρόγραµµα, ορίζουν τη 
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γνώση…φαίνεται να έχουν ανάγκη από ένα σύστηµα ανατροφοδότησης και υποστήριξης. Πιθανόν να µη µπορούν 
να συνδυάσουν δύο κώδικες, έναν επίσηµο κι έναν ανεπίσηµο...» 
 

Συµπερασµατικά, θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή, στον ακόλουθο διάλογο-
προβληµατισµό:  
Ο γαλλικός φορέας Calliope, υπό το πρίσµα της αποκτηµένης εµπειρίας από το συγγενές στο 
ΜΕΛΙΝΑ Πρόγραµµα που εφαρµόζεται στη Γαλλία -από το 1983 για «τη διευθέτηση των ρυθµών 
ζωής του παιδιού»-επισηµαίνει ότι το γαλλικό πρόγραµµα επιχειρεί : 
 
«να ενθαρρύνει τη σύµπραξη διαφόρων θεσµικών οργάνων για την καλύτερη διευθέτηση του σχολικού και του 
εξωσχολικού χρόνου, σε συνάρτηση µε τους ρυθµούς και τις ανάγκες των παιδιών…αποβλέπει να περάσει στο 
παιδί την εικόνα του ελαστικού και ανοιχτού σχολείου.» (Έκθεση Calliope 1996, σ.21) 
 
Οι µελετητές της οµάδας αυτής για το αντίστοιχο ελληνικό Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ επισηµαίνουν:  
«…πιστεύουµε ότι οι στόχοι του ΜΕΛΙΝΑ είναι πολύ φιλόδοξοι σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά του ελληνικού 
κοινωνικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος…το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ προτείνει µια νέα, πρωτοποριακή 
παιδαγωγική, σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον παιδαγωγικά συντηρητικό…» (Έκθεση Calliope 1996, σ.237) 
 

Μία απάντηση από την ελληνική πλευρά, δίνεται στη «σύνθεση των εκθέσεων αξιολόγησης των 
ερευνητικών οµάδων των Πανεπιστηµίων της χώρας µας», από τον κ. Α.Κοσµόπουλο που παρατηρεί 
ότι: 
 «…το ΜΕΛΙΝΑ συγκρούεται µε την εκπαιδευτική πραγµατικότητα ως έχει, αλλά όχι µε τη φύση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, όπως, τουλάχιστον, φαίνεται να την κατανοούν οι Γάλλοι…» (Κοσµόπουλος Α., 1997, σ.52) 
 

Κλείνοντας την έκθεση αξιολόγησης, ο Α.Κοσµόπουλος φαίνεται να διατυπώνει τους 
προβληµατισµούς και την ανησυχία του στο µεγάλο θέµα που θέτουν οι Γάλλοι ερευνητές για την 
τύχη του Προγράµµατος και την όποια περίπτωση ενσωµάτωσής του στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Ανησυχία που αποτελεί ταυτόχρονα και δικό µας προβληµατισµό: (Κοσµόπουλος Α., 1997, σ.53) 
« Τι λοιπόν θα γίνει; 
Θα είναι το ΜΕΛΙΝΑ ένα θελκτικό πείραµα, µια ευτυχής παρένθεση που κρατάει µερικά χρόνια και µετά …τέλος; 
Έχει δυνατότητες και µέσα διάρκειας; Yπάρχει πρόβλεψη, σχεδιασµός και πολιτική γι αυτό; 
Θα είναι το ΜΕΛΙΝΑ η θελκτική και “ανεπίσηµη αγαπηµένη” που ερωτοτροπεί πολιορκώντας το κατεστηµένο 
σύστηµα, όπως ανάλογα συµβαίνει µε τα προγράµµατα “Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης” και “Αγωγής Υγείας”;»  
 
 
2. ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ 
 

Tη σχολική χρονιά 1995-1996, κλήθηκα να υπηρετήσω ως αναπληρώτρια δασκάλα στο 8ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων. 
 Εκείνη τη χρονιά ξεκινούσε στην πρώτη τάξη του σχολείου η πιλοτική εφαρµογή ενός προγράµµατος 
για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό, µε το όνοµα «ΜΕΛΙΝΑ».  
Τοποθετήθηκα στη θέση του ολοήµερου και υποδεχόµουν τους µαθητές  της Α τάξης, που µε το τέλος 
των µαθηµάτων τους κατέφθαναν στην αίθουσα χαρούµενοι, κάνοντάς µε να νιώθω ότι  oι  υπεύθυνοι 
συνάδελφοι για τα τµήµατα αυτά, οι οποίοι δεν έκρυβαν τον ενθουσιασµό τους για το νέο πρόγραµµα, 
βίωναν µε τα παιδιά κάτι σπουδαίο και πολύ διαφορετικό. 
  Την επόµενη χρονιά 1996-97 ζήτησα από τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  να 
τοποθετηθώ µε απόσπαση στο 8ο ∆ηµοτικό, µε πρόθεση να αναλάβω ένα τµήµα πρώτης τάξης 
προκειµένου να ενηµερωθώ από τη βάση για το νέο αυτό Πρόγραµµα. 
Η τακτική ενηµέρωση και επιµόρφωσή µου στα πλαίσια του Προγράµµατος, είχε ήδη αρχίσει.  

∆υο χρόνια αργότερα το σχολικό έτος 1998-99 οι µαθητές που αρχικά είχαν αρχίσει µε το 
ΜΕΛΙΝΑ επρόκειτο να µπουν στην τετάρτη τάξη και  αποφάσισα να αναλάβω ένα από τα τρία 
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τµήµατα στα οποία είχαν χωριστεί, προκειµένου τόσο οι µαθητές να συνεχίσουν να διδάσκονται στο 
πνεύµα του Προγράµµατος, όσο και η ίδια να αποκτήσω µια σφαιρική άποψη του σχεδιασµού των 
δραστηριοτήτων, των δράσεων και του εκπαιδευτικού υλικού, που προβλέπονταν σταδιακά από το 
Πρόγραµµα ανά τάξη του δηµοτικού  σχολείου. 
Από τότε και για τα επόµενα τρία χρόνια, ωσότου δηλαδή να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της 
εξαετούς πειραµατικής εφαρµογής του Προγράµµατος, δασκάλα και µαθητές µείναµε µαζί, παρέα µε 
το «ΜΕΛΙΝΑ» που είχε τόσα ονειρευτεί και για τις δυο πλευρές, ήδη, από τη στιγµή της σύλληψής 
του.  

Μαζί µε το ΜΕΛΙΝΑ και τα παιδιά, ονειρεύτηκα κι εγώ κι άρχισα να τολµώ πράγµατα, ενώ 
αφέθηκα να σχεδιάζω δίχως το φόβο του απόλυτα σωστού ή του απόλυτου λάθους, ενθουσιάστηκα µε 
την ανάληψη της πρωτοβουλίας, την εµπιστοσύνη στο πρόσωπό µου από τους συντελεστές του 
Προγράµµατος και την θετική ενίσχυση.  
∆ούλεψα πολύ, αναζητώντας τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσα να προσαρµόσω τα ερεθίσµατα 
και τις γνώσεις που είχα αποκοµίσει στα πλαίσια της επιµόρφωσής µου, στα δεδοµένα τα δικά µου και 
των µαθητών µου, στον τρόπο διδασκαλίας µου, στην τάξης µου, στον  τόπο µου, στη  ζωής µου.  

Κάποτε όµως ανακάλυψα ότι δε γνώριζα αν αυτά που έκανα ήταν  σωστά και  τρόµαξα. 
Αντίκρισα τότε παιδιά χαρούµενα να παρακολουθούν µε ενδιαφέρον το µάθηµα, παιδιά που ζητούσαν 
από µόνα τους να εκφραστούν, να δηµιουργήσουν, να ανακαλύψουν, παιδιά που οµαδικά κι ατοµικά  
είχαν απίστευτες δυνατότητες  κι επιδόσεις… κι οι ενδοιασµοί µε τις αρνητικές σκέψεις υποχώρησαν.  
Οι µαθητές µάθαιναν ενώ ταυτόχρονα χαίρονταν και παράλληλα ασχολούνταν κι αναπτύσσονταν 
πολύπλευρα µε ενδιαφέροντα της ηλικίας τους, παρέα µε τις τέχνες (µουσική, χορό & κίνηση, χρώµα, 
εικόνα,…κ.ά) και τον πολιτισµό.  
Όταν συνάντησα τους µαθητές όλους µαζί στο προαύλιο, στην εκδροµή, να παίζουν, όλους µαζί στο 
σινεµά, στις γιορτές και στα γενέθλια, ή να σχεδιάζουν -να διεξάγουν και να παρουσιάζουν µια 
διδασκαλία, όταν κατέκτησαν το πρώτο βραβείο για τη συλλογική συµµετοχή τους σε λογοτεχνικό 
διαγωνισµό, όταν συµµετείχαν σύσσωµο το τµήµα σε διαγωνισµό της µαθηµατικής εταιρείας-µε την 
επίγνωση ότι ελάχιστοι µόνο είχαν τις δυνατότητες να διακριθούν- έτσι… για εµψύχωση «των 
ικανών»,  κι όταν έπειτα δεν έλειψε κανείς τους από τη χαρά για την πρώτη και την τρίτη θέση στις 
οποίες διακρίθηκαν δυο συµµαθήτριές αποδίδοντας µε σεµνότητα την προσωπική τους επιτυχία στην 
οµάδα … κι έπειτα… -αν είναι δυνατόν- στο άκουσµα της φράσης «κυρία δε χρειάζεται να πάµε 
διάλειµµα, να µείνουµε στην τάξη µας να συνεχίσουµε…» ήµουν πια απολύτως βέβαιη. 
 Όλα αυτά συνέβαιναν, γιατί είχαν όλοι µεταξύ τους έρθει τόσο κοντά… και είχαν µοιραστεί τόσα 
πολλά… 
   

Τη χρονιά που ακολούθησε 2001-2 κατά τη δεύτερη φάση της πειραµατικής εφαρµογής (της 
γενίκευσης του Προγράµµατος στην πόλη των Χανίων), κι αφού οι πρώτοι απόφοιτοι µαθητές του 
ΜΕΛΙΝΑ και δικοί µου, είχαν απλώσει τα φτερά  για το γυµνάσιο, ανέλαβα ένα τµήµα της Γ τάξης 
του σχολείου, µόνη τάξη µε την οποία µέχρι τότε δεν είχα ασχοληθεί στα πλαίσια του Προγράµµατος.  

Παρόλο που τα παιδιά ήταν µικρότερα από εκείνα του προηγούµενου χρόνου οι σχέσεις που 
αναπτύχθηκαν, οι δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχαν, η όρεξη µε την οποία δούλεψαν, οι 
κρίσεις και οι απόψεις τους για το κάθε τι, η σταδιακή αλλαγή και ανάπτυξη των πρωτοβουλιών και 
της προσωπικότητάς τους, αλλά και το πόσα  έµαθαν τα παιδιά για µένα τη δασκάλα κι εγώ η 
δασκάλα γι αυτά, ήταν κάτι που ενίσχυσε την πεποίθησή µου ότι µια παιδαγωγική που βασίζεται στις 
«σχέσεις» και στην «επικοινωνία»  είναι µια παιδαγωγική ποιότητας και δε µπορεί παρά να είναι µια 
παιδαγωγική «ζωής», τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς.   
 Το περιεχόµενο των παραπάνω απόψεων ενδυνάµωναν σταδιακά οι συζητήσεις µε συναδέλφους 
µου και η  εµπειρία µου από την προσωπική παρατήρηση κατά την περίοδο  που συµµετείχα ως  
βοηθός64 τα σχολικά έτη 2001-02 έως 2003-04, στα σεµινάρια επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών των 
Χανίων από το Πρόγραµµα  ΜΕΛΙΝΑ  µε εµφανή την αλλαγή των στάσεων και  της συµπεριφοράς 
αρκετών από αυτούς και ιδίως των νεώτερων σε ηλικία.  
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Η συνειδητοποίηση απόψεων σχετικών µε αυτές που προάγουν την άρρηκτη   σχέση που 
πρέπει να συνδέει το σχολείο  µε την κοινωνία και τη ζωή, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, η 
µάθηση µε ανακάλυψη, οι πολυεπίπεδες αναγνώσεις και η διαθεµατική προσέγγιση που προάγουν τα 
βιώµατα, την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία των µαθητών, φάνταζαν τώρα να µην απέχουν  
παρά ελάχιστα από κάποιες µακρινές µνήµες  που κάποτε, σε άλλα χρόνια, µε διαφορετική λογική κι 
εµπειρία(φοιτήτρια στην Παιδαγωγική Ακαδηµία), είχα  συναντήσει, δίχως ουσιαστικά να έχω 
κατανοήσει την πράξη και την ουσία τους. 
Κάπου εκεί, ήταν που άνοιξα ξανά µετά από κάποια χρόνια τη διδακτική µεθοδολογία και ατένισα 
αυτή τη φορά µε µια «άλλη µατιά», τις εναλλακτικές µεθόδους διδασκαλίας.  
Και ήταν εκείνη, η στιγµή που ανακάλυψα, ότι αυτό που επί σειρά ετών οι ειδικοί αποκαλούν ως 
εναλλακτική διδακτική πρόταση σε επίπεδο θεωρίας, µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, δίνονταν µια 
αντίστοιχα εύκολη- ή µήπως όχι- πρόταση για τον τρόπο µε τον οποίο η θεωρία γίνεται πράξη.  

Η προσωπική µου εµπειρία, των όσων έζησα, αποτέλεσε το ισχυρότερό µου κίνητρο για µάθηση 
και συστηµατική ενασχόληση -στο µεταπτυχιακό τµήµα του Π.Τ.∆.Ε του Πανεπιστηµίου Κρήτης-  µε 
τη σιγουριά ότι οι ιδέες του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, ή των εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας, 
µπορούν να ανανεώσουν τους τρόπους εργασίας στο σχολείο.  
Ξεκινώντας µάλιστα από την εναλλαγή των µεθόδων, µπορούν να το οδηγήσουν στην «εσωτερική 
µεταρρύθµιση»,  ως βάση της Μεταρρύθµισης,  του ακόµα και στις µέρες µας παραδοσιακού -σε 
προγράµµατα, µεθόδους, χώρους, αντιλήψεις και απόψεις για τις ανθρώπινες σχέσεις- Σχολείου. 

Οι παραπάνω ιδέες, ιδέες µεγάλων -παλαιών και σύγχρονων- παιδαγωγών, ταυτίζονται και µε τις 
ιδέες και πράξεις µου για την εκπαίδευση και τη ζωή, στο µέτρο του δυνατού.  
Από κει και µετά,  ακολουθεί η επιθυµία µου για έρευνα, σχετικά µε το: κατά πόσο οι εναλλακτικές 
µορφές επικοινωνίας και µάθησης, όπως προτείνονται από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, είναι α) µια εύκολη 
απάντηση- στο πως η θεωρία γίνεται πράξη, και β) είναι η αιτία για ευτυχισµένα, δηµιουργικά και 
αυτόνοµα παιδιά, όπως εκείνα που θυµάµαι τα  επτά χρόνια της θητείας µου, στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Χανίων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ» ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
Μετά την παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, πριν 

παρουσιαστούν οι  συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης των τάξεων που εφαρµόζουν πιλοτικά το 
Πρόγραµµα, θα γίνει προσπάθεια, να οριοθετηθεί και να γίνει κατανοητή «η πρόταση» των 
εµπνευστών του, για το «πώς µπορούν» να εισαχθούν οι εναλλακτικές µορφές επικοινωνίας και 
µάθησης στο σχολείο, και οι δυνατότητες, προσφέρουν σ’ αυτές, η Τέχνη και ο Πολιτισµός. 
 

Η Μ.Χαρίτου-Φατούρου στην τελική έκθεση αξιολόγησης του Προγράµµατος το 1996 
χαρακτηρίζει το ΜΕΛΙΝΑ ως: 

  
«…πρόγραµµα µάθησης και διδασκαλίας µε τη µορφή project (σχεδίων δράσης) το οποίο 

αφοµοιώνοντας τις αρχές του Σχολείου Εργασίας, της προοδευτικής εκπαίδευσης, της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και γενικότερα των τελευταίων τάσεων στο χώρο της αγωγής, επιχειρεί να εισαγάγει 
δυναµικά, συνειδητά και οργανωµένα την πολιτιστική διάσταση στην εκπαίδευση…και διαπνέεται από 
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συγκεκριµένες φιλοσοφικές αρχές για τον τρόπο ανάδειξης αυτής της πολιτιστικής διάστασης». 
(ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ.ΓΓΛΕ, 1995, σ.15-34) 
 
Η ίδια επισηµαίνει ότι συχνότατα προγράµµατα, όπως το ΜΕΛΙΝΑ 65:  
 
«…βασίζονται σε µια αισιοδοξία για τις δυνατότητες µάθησης του ανθρώπου, θεωρούν τη µάθηση του 
εκπαιδευτικού εξίσου σηµαντική µε τη µάθηση του µαθητή και θεωρούν τη µέθοδο διδασκαλίας άκρως 
σηµαντικό παιδαγωγικό µέσο».  

 
ενώ καταθέτει, ότι από συγκεκριµένη οπτική, το ΜΕΛΙΝΑ µπορεί να θεωρηθεί «πρόγραµµα 
διαδικασίας ή µεθόδου (process model), καθώς το κέντρο βάρους βρίσκεται κυρίως στη µέθοδο 
διδασκαλίας του» (Χαρίτου-Φατούρου, Μ., 1996, σ. 8). 
 

Ο Α. Κοσµόπουλος υποστηρίζει ότι, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ προσβλέπει «µέσα από την άµεση 
και προσωπική σχέση, αγωγή, µέσα από τη σχέση.» (Κοσµόπουλος, Α. 1997, σ. 41,43). 
Χαρακτηριστικά αναφέρει: 

 
«…Μια τόσο ωραία πρόθεση των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού, θα ήταν κρίµα αν δεν 
ταξίδευε…στα…φτερά µιας χειραφετηµένης και ταιριαστής παιδαγωγικής, της Σχεσιοδυναµικής 
Παιδαγωγικής…που αποβλέπει στην ανάπτυξη του µαθητή ως προσώπου µέσα από τη σχέση που 
δηµιουργεί ανάµεσα στο παιδί και τον εαυτό του, τη σχέση που δηµιουργεί ανάµεσα στο διδακτικό 
αντικείµενο και την παιδαγωγική, ανθρώπινη και συντροφική σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στο 
δάσκαλο και το µαθητή… Το ΜΕΛΙΝΑ αποτελεί και µια σαφή επιβεβαίωση αυτής της παιδαγωγικής.»  
 
∆ιαµορφώνεται έτσι, η προτεινόµενη από το Πρόγραµµα βάση, της παιδαγωγικής  του προσώπου και 
των σχέσεων, η οποία ανακύπτει από την εισαγωγή των  τεχνών στην εκπαίδευση66. 
 

Οι παραπάνω θέσεις, αποτελούν µια εφαρµοσµένη - ήδη για εννιά χρόνια- µορφή εναλλακτικής 
παιδαγωγικής, που επιχειρεί µέσα από την καθηµερινή πρακτική των σχολείων της πειραµατικής 
εφαρµογής του Προγράµµατος, να καταστήσει  σαφές ότι το πολιτισµικό Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, 
παρεµβαίνει σε θέµατα ουσίας στη διδακτική πράξη. Θέµατα που αφορούν στους σκοπούς και τους 
στόχους, στα περιεχόµενα, τις µορφές εργασίας, τις µεθόδους, τα µέσα, το ψυχολογικό κλίµα της τάξης 
και τους  ρόλους των εµπλεκοµένων στη διδακτική διαδικασία.  

 
Στο ερώτηµα «γιατί οι τέχνες» και «πώς εναλλακτικά» οι συντελεστές του  ΜΕΛΙΝΑ 

επιχειρηµατολογούν ότι η καινοτόµος προσπάθεια «διά των τεχνών»,  αφορά τις πτυχές που κατά 
κανόνα παραµελούνται από το τωρινό σχολείο, ενώ επιπλέον οι τέχνες απευθύνονται στην 
αντιληπτική ικανότητα των παιδιών µέσω  ισχυροποιηµένων µε ήχο, κίνηση και εικόνα ερεθισµάτων-
µηνυµάτων67 που: 
• συνθέτουν µια ατµόσφαιρα ποιότητας στο χώρο,  
πλαισιώνουν αισθητικά το λόγο,  
• διευρύνουν σηµαντικά την παιδαγωγική εµβέλεια της τέχνης στην εκπαίδευση, 
εξοπλίζουν διδακτικά το δάσκαλο δίνοντάς του µια επιπλέον εναλλακτική µέθοδο διερεύνησης και 
διδασκαλίας ‘δια’ της οποίας στοχεύει στην αυτενεργοποίηση των µαθητών του, 
• αποτελούν περισσότερες από µία εκδοχές της πραγµατικότητας, αφού δίνουν τη δυνατότητα σε 
κάθε παιδί για τη δική του προσωπική ανάγνωση και αλήθεια, 
στη σύνθεσή τους αποκαλύπτουν ένα διεπιστηµονικό-διαθεµατικό τρόπο προσέγγισης της γνώσης που 
ενδυναµώνει την ολιστική µατιά των παιδιών για τη γνώση αυτή, εµπλουτίζοντας παράλληλα το 
πολιτιστικό τους κεφάλαιο  µε τρόπο φυσικό κι αβίαστο68 
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• δηµιουργούν τις κατάλληλες χρονικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή εναλλακτικών τρόπων 
οργάνωσης της διδασκαλίας παρά την ακόµα µη ευέλικτη διαµόρφωση του αναλυτικού και ωρολογίου 
προγράµµατος. (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ 2002, 12,13) 

 
Χαρακτηριστικά οι Α.Γκότοβος και-Π.Παπακωνσταντίνου αναφέρουν: 

 
«Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ επιχειρεί να διαµορφώσει στους µαθητές…υποδοχές αισθητικών µηνυµάτων και 
ταυτόχρονα να τους διαπαιδαγωγήσει σε παραγωγούς αισθητικών µηνυµάτων που µπορούν να έχουν τη µορφή 
λόγου, ήχου, εικόνας, κίνησης, υλικής παραγωγής ή συνδυασµού όλων των παραπάνω.» 
 (Γκότοβος,Α.,-Παπακωνσταντίνου, Π., στο: Κοσµόπουλος, Α.,1997, σ. 43)  

 
Χρησιµοποιώντας τις τέχνες ως «µέσο έκφρασης προσωπικών αναγκών» για έκφραση και 

επικοινωνία, το Πρόγραµµα δίνει την ευκαιρία για εναλλαγή των µεθοδολογικών προτύπων, 
γεφυρώνοντας ουσιαστικά την αντίφαση ανάµεσα στην τυποποίηση και στον αυτοσχεδιασµό της 
διδακτικής διαδικασίας, εφόσον  ενεργοποιεί τα κίνητρα και αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 
Έτσι η διδακτική ώρα κυλάει µε ρυθµό, ζωντάνια, εναλλαγή στην ένταση των δραστηριοτήτων αλλά 
και της επικοινωνίας, δίνοντάς στους µαθητές και στο δάσκαλο την αίσθηση της χαράς και της 
δηµιουργίας.  
 

Έχοντας παραθέσει την τεκµηρίωση της εναλλακτικής δυνατότητας του MEλINA, αναφορικά µε 
την παιδαγωγική του διάσταση, θεωρούµε ότι µε την όποια προβληµατική, το διάλογο και την 
ανταλλαγή απόψεων, που πιθανά θα προκύψουν, κερδισµένη θα βγει η παιδαγωγική επιστήµη.  
      Από την πλευρά µας προσπαθήσαµε να παραθέσουµε τις προτεινόµενες από το Πρόγραµµα 
αντιλήψεις και πρακτικές  στους  ανθρώπους της εκπαίδευσης, οι οποίοι δίνουν καθηµερινά µάχες 
στην πράξη αλλά και στη θεωρία. Εξάλλου όλα τα σπουδαία, ήταν κάποτε θεωρία-ιδέες και όνειρα 
πριν γίνουν πράξη- προκειµένου κι εκείνοι µε τη σειρά τους να συνεισφέρουν στο διάλογο για τη νέα 
ιδέα.  
Tη νέα ίσως ιδέα, σχετικά µε την είσοδο των τεχνών στη διδακτική διαδικασία, µα πολύ παλιά όσον 
αφορά τα συναισθήµατα, τον ανθρωπισµό και τον πολιτισµό, που υπερασπίζεται την άποψη ότι:  
πρέπει να διαθέτουν πάθος εκείνοι στους οποίους αποδίδεται η τιµή να ονοµάζονται «δάσκαλοι», 
εξασκώντας ακόµη στις µέρες µας «…την παραµεληµένη τέχνη να διδάσκεις, να µπορείς να γοητεύεις, 
να επιτρέπεις στον άλλο να απολαµβάνει τη διαδικασία της µάθησης. Κι αυτό πέρα από τη διδακτική 
µέθοδο, πέρα από την επιστηµονική-παιδαγωγική αναζήτηση, αποτελεί τη διαχρονική αξία της 
παιδαγωγικής σχέσης. » (Παϊζης, Ν. 1997, σ. 17). 
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4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ «ΜΕΛΙΝΑ» 
 
4.1 Εισαγωγή   

 
Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ είναι µια πρωτοπορία που δίνει, µέσα από τις δυνατότητες της τέχνης, 

την ευκαιρία για πολλαπλές αναγνώσεις τόσο των γνωστικών αντικειµένων όσο και των 
συναισθηµάτων των µετεχόντων στην επικοινωνία. 

 Η κεντρική ιδέα του ΜΕΛΙΝΑ είναι το «παιδί - εν-δυνάµει ενήλικας» και η αυτοεκτίµησή του, ο 
σεβασµός στις ανάγκες του, στις ικανότητές του, στους ρυθµούς και στους χρόνους του, στις 
ιδιαιτερότητές του. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, το Πρόγραµµα  καταθέτει  ως βασικό µέσο τις τέχνες για την προσέγγιση 
των γνωστικών αντικειµένων, αλλάζοντας τη µεθοδολογία του παραδοσιακού σχολείου και δίνοντας 
χειροπιαστή απάντηση στο πως µπορούν να αναπτυχθούν σύµµετρα οι γνωστικές, συναισθηµατικές, 
ψυχοκινητικές και κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού, παράλληλα µε την απελευθέρωση της 
φαντασίας  και της  δηµιουργικότητάς του.  

Το παραπάνω σκεπτικό αντανακλάται την ώρα ακριβώς που διδάσκεται-ανακαλύπτεται το 
γνωστικό αντικείµενο στα πλαίσια του αναλυτικού προγράµµατος, δίχως να  θεωρείται η τέχνη ως 
ξεχωριστό µάθηµα, που διδάσκεται µόνο ως τέτοιο,  µε την απαίτηση µάλιστα για αξιολόγηση. 

Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ επέλεξε  να επενδύσει στον Άνθρωπο - ∆άσκαλο για την προώθηση 
της αλλαγής του Σχολείου, στοχεύοντας αρχικά στη δική του εσωτερική αλλαγή, τον προσωπικό  
επαναπροσδιορισµό του ρόλου και της νοοτροπίας του και στη συνέχεια και δευτερευόντως στην 
αλλαγή των µέσων, µεθόδων  και τεχνικών που χρησιµοποιεί κατά τη διδακτική διαδικασία. Έτσι 
σταδιακά, επέρχονται µεταβολές στις σχέσεις ανθρώπων-δασκάλων µε τον εαυτό τους, στις σχέσεις 
τους µε άλλους ανθρώπους και στις σχέσεις τους µε τους µαθητές τους.  
       Το Πρόγραµµα ουσιαστικά επένδυσε σ’ αυτό που η Παιδαγωγική αποκαλεί ως  Παιδαγωγική Σχέση, 
ένα µέσο «διά» του οποίου θα προκύψουν εσωτερικές αλλαγές στη σχολική τάξη και τη διδασκαλία. 

Χτίζεται έτσι σταδιακά -σε εκπαιδευτικούς και µαθητές- ένα σύστηµα σκέψης, αίσθησης κι 
ενσυναίσθησης µε διαµορφωτική δυνατότητα και δυναµική, που προσδοκά µια τέτοια εξελικτική 
πορεία, ώστε αλλάζοντας εσωτερικά τους περισσότερους τοµείς της σχολικής ζωής, ν’ ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες ενός σχολείου δίχως συγκεντρωτισµό, οµοιοµορφία, ιεραρχικότητα, γνωστική και 
κοινωνική αναπαραγωγή69. 

Αυτές, κι ακόµα κάποιες αλλαγές που η αξία τους αποτελεί µακροπρόθεσµη επένδυση για το 
µέλλον, προκύπτουν από τα προλεχθέντα κι έχουν να κάνουν µε στάσεις και συµπεριφορές, µε 
συναισθήµατα (χαράς και λύπης, έντασης και ηρεµίας, ανταγωνισµού, άµιλλας και συνεργασίας, 
ενδιαφέροντος και προβληµατισµού, πειράµατος και ανακάλυψης, λογικής και φαντασίας), καθώς και 
άλλα πολλά που αφορούν  την αξία του ταξιδιού και της διαδροµής προς την «Ιθάκη» µαθητών και 
δασκάλων, είναι θέµατα διαπραγµάτευσης του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός.  

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του Προγράµµατος  Ν. Παϊζης συχνά στα σεµινάρια 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών δηλώνει: «Είµαστε οι επαναστάτες του Συστήµατος κι όχι το ίδιο το 
Σύστηµα…ό,τι γίνει Σύστηµα πεθαίνει!», υπονοώντας µε τα λόγια του αυτά την ανάγκη για συνεχόµενη 
αλλαγή κι επαναπροσδιορισµό  του Σχολείου, προκειµένου να διατηρείται διαρκώς σύγχρονο, 
επίκαιρο και αποτελεσµατικό σε κάθε κοινωνία. 
  
Ο Α.Κοσµόπουλος εξάλλου, υποστηρίζει ό,τι το ΜΕΛΙΝΑ θα είναι η θελκτική και «…ανεπίσηµη 
αγαπηµένη» που ερωτοτροπεί πολιορκώντας το κατεστηµένο σύστηµα…» (Κοσµόπουλος, Α., 1996, σ.53) 
 
Ο ίδιος συνεχίζει: «…ή αποφασίζουµε να αλλάξουµε το σχολείο προς την κατεύθυνση του συνδυασµού της 
παραγωγικότητας µε την αύξηση του δείκτη συµµετοχικότητας µαθητών και δασκάλων (και επαναλαµβάνουµε 
πως για το –πώς- µπορούµε να µαθητεύσουµε στο ΜΕΛΙΝΑ) ή καλύτερα να “κατεβάσουµε τα ρολά” και να 
παραδεχτούµε ότι “επτωχεύσαµεν”, ότι το σχολείο κλείνει ελλείψει “εραστών” της µάθησης και λόγω της 
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απροθυµίας όλων µας να συµβάλλουµε στη δηµιουργία αυτών των “εραστών” (αφού όσοι τουλάχιστον 
αξιωθήκαµε να νιώσουµε Έλληνες ξέρουµε πως χωρίς ερωτική διάθεση δεν κατορθώνεται η παίδευση και 
µόρφωση)!» (Κοσµόπουλος, Α. 1996, σ.55) 

 
Με το παραπάνω σκεπτικό, ενισχύεται η πεποίθησή µας, ότι αναδεικνύεται άµεσα ο ερευνητικός  

µας προβληµατισµός  για το ΜΕΛΙΝΑ, ως µια φιλόδοξη καινοτοµία που αρχίζει από τη βάση, το 
Σχολείο και  τη σχολική τάξη, και στοχεύει στο Υπουργείο ή σ’ αυτό που λέµε Μεταρρύθµιση. 

 
 
 
4.2 Συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης της εφαρµογής στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 

 
Από τα θεωρητικά κεφάλαια που προηγήθηκαν µπορεί κανείς να καταλάβει ότι η εφαρµογή του 

Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ διακρίνεται από ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που στο σύνολό τους 
συνθέτουν την εικόνα της εσωτερικής οργάνωσης των τάξεων, στις οποίες εφαρµόζεται το 
Πρόγραµµα. Παρακάτω, θα επιχειρήσουµε τον εντοπισµό των στοιχείων εκείνων, έτσι όπως 
προκύπτουν από τη σχετική βιβλιογραφία και τα νοµικά κείµενα, µε την πεποίθηση ότι θα 
αποτελέσουν στη συνέχεια «µέσα», µέσω των οποίων θα  αναδειχθούν τα ερευνητικά ερωτήµατα της 
παρούσας εργασίας, γεφυρώνοντας τη  θεωρία της έρευνάς µας  µε την   πράξη. 

 
 
4.2.1 Σκοποί και στόχοι του Προγράµµατος 
 
Οι σκοποί του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, όπως εκφράζονται από τους ανθρώπους που το σχεδίασαν 
και το έθεσαν σε εφαρµογή, είναι οι εξής (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ 2000, 12-13): 
 

Πρωταρχικός σκοπός του Προγράµµατος είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής διάστασης και 
δυναµικής της εκπαίδευσης. 
  

«Η ανάδειξη της πολιτισµικής δυναµικής της εκπαίδευσης φιλοδοξεί να αποκαταστήσει η οποία επιδιώκει  
την αυθεντική επικοινωνία του παιδιού µε το ιστορικό-κοινωνικό και πολιτισµικό  του περιβάλλον. Στο πλαίσιο 
αυτό η διδασκόµενη ύλη δεν αντιµετωπίζεται µόνο ως πληροφορία, αλλά και ως καταγεγραµµένη ανθρώπινη 
εµπειρία, ως ερέθισµα τελικών συγκινήσεων. Έτσι το σχολείο δεν καταρτίζει µόνο, δεν πληροφορεί απλώς, αλλά 
οδηγεί το µαθητή σε µια  γνωστική και συναισθηµατική σχέση µε κάθε αντικείµενο». (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ 
2000, σ.13) 
 
Προς αυτήν την κατεύθυνση οι βασικοί συντελεστές του Προγράµµατος τονίζουν: 
 

«Το παιδί πρέπει να γνωρίζει (γνωστική διάσταση), πρέπει να µπορεί (δεξιότητες-πραγµατολογική 
διάσταση), πρέπει να νοιώθει (συγκινησιακή διάσταση). Τότε έρχεται σε ουσιαστική πρωτογενή επαφή µε τα 
αντικείµενα. Πρέπει όµως να εκφραστεί προσωπικά, να αποζητήσει την επικοινωνία. Να ολοκληρωθεί σε 
δηµιουργό. ∆εν αφοµοιώνει πλέον. Εκφράζεται. Μιµείται και χαίρεται. Κρίνει και απορρίπτει. Ακούει ξανά και 
επαναπροσδιορίζει. Επικοινωνεί µε τους άλλους. Ξεναγεί στο έργο του και ξεναγείται. Και το έργο του είναι 
τελικά η γνώση του για τον κόσµο και τον άνθρωπο.» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ 2000, σ.12) 
 
 

∆ίνοντας έµφαση στην ανάγκη για µια σύγχρονη διδακτική αντίληψη προσανατολισµένη στις 
ανάγκες του παιδιού,  οι συντελεστές του Προγράµµατος υποστηρίζουν: 

«Σε µια εποχή που υστερούµε εκπαιδευτικά σε κάθε τι παιδοκεντρικό, ελεύθερο, δηλωτικό συναισθηµατικής 
ανεξαρτησίας και που η αυτενέργεια, η κριτική στάση, η δηµιουργική απόκλιση καταπιέζονται από τη σχολική 
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πρακτική, ήταν φυσικό όλες οι ανανεωτικές φωνές να αναζητήσουν νέους τρόπους ατοµικής έκφρασης και 
απελευθέρωσης του µαθητή.» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ 2000, σ.14) 
 
και στη συνέχεια: 

«Είναι αναγκαία εποµένως η προβολή µιας άλλης, νέας, αντίληψης στον τρόπο που προσεγγίζονται, 
παρουσιάζονται και αναλύονται, τα γνωστικά αντικείµενα στην εκπαίδευση.»  

 
 Η νέα αντίληψη που εισάγει το Πρόγραµµα…αναζητά κι αναδεικνύει, µέσα από την καλλιτεχνική 
δηµιουργία, την ανθρώπινη επικοινωνία . 
 «…πρέπει να αποζητά την ευχαρίστηση µέσα από τη γνώση, πρέπει να αξιοποιεί τη φυσική περιέργεια του 
παιδιού, πρέπει να προβάλλει τη δηµιουργικότητά του, πρέπει να αποζητά τη βελτίωση της ικανότητάς του για 
επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να στοχεύει στο διάλογο κάθε προσωπικότητας µε τον εαυτό της και µε 
τους άλλους, το σήµερα και το αύριο, µε τις αξίες και τις ιδέες!» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ, 2000, σ.17) 

 
Το διδακτικό-παιδαγωγικό πλαίσιο που αποδίδει τη φιλοσοφία του Προγράµµατος και θεωρείται 

αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών του «…προβάλλει τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της σχέσης, η 
οποία αναλύεται στο δίπτυχο επαφή-γνώση, έκφραση-επικοινωνία.»  

 
Στο πεδίο επαφής σχέσης µε τα σχολικά και εξωσχολικά µαθησιακά αντικείµενα (χώροι πολιτισµικής 
αναφοράς),70 το Πρόγραµµα στοχεύει: (Bεργίδης, ∆.,-Βαϊκούση,  ∆., 2003, Σ.33) 

• Στην απόκτηση γνώσεων 
• Στην απόκτηση δεξιοτήτων 
• Στη συναισθηµατική σχέση µε τα γνωστικά αντικείµενα 

 
Ενώ στο πεδίο έκφρασης και επικοινωνίας µέσα από το Πρόγραµµα προάγεται: (Bεργίδης, ∆., -
Βαϊκούση, ∆.,  2003, σ.33) 

• Η προσωπική συλλογική έκφραση 
• Η κριτική στάση  
• Η δηµιουργική σκέψη και δράση 
• Η επικοινωνία 
Τέλος, στις αλλαγές, που επιδιώκει το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, και που σχετίζονται άµεσα µε τους 

στόχους του71, υποδεικνύονται  δύο σηµαντικοί στόχοι στα µέχρι τότε υπάρχοντα Προγράµµατα 
Αισθητικής Αγωγής72: 
 «…η ανθρώπινη επικοινωνία και η εξοικείωση µε τις κοινωνικές παραµέτρους του έργου τέχνης.»73 (ΥΠΕΠΘ-
ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ, 2000, σ.17) 
Προς αυτήν  την πορεία αναβάθµισης σχεδιάστηκαν δραστηριότητες Αισθητικής Αγωγής µε 
επιµέρους στόχους: α) την ανάπτυξη δεξιοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης, β) την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
διαπροσωπικής επικοινωνίας µέσα από την καλλιτεχνική έκφραση και γ)την ανάπτυξη καλλιτεχνικής 
συνείδησης.(ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ, 2000,   σ.15,16,17) 

Ταυτόχρονα µε τους παραπάνω στόχους επισηµαίνεται  η ανάγκη σύνδεσης του σχολείου µε 
την κοινωνία: «Η εκπαιδευτική µας κοινότητα έχει ανάγκη από µια καινούρια φωνή, αναζητά ένα ζωντανό 
κανάλι επικοινωνίας για τα µέλη της, χρειάζεται να ανακαλύψει δυναµικούς τρόπους διαλόγου µε την κοινωνία» 

74..(ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ, 2000) 
Ολοκληρώνοντας, κρίνεται σκόπιµο να υπογραµµιστεί ότι η πραγµατοποίηση των σκοπών του 

Προγράµµατος και η ανάπτυξη του παιδαγωγικού του πλαισίου σχεδιάστηκαν σε βάθος χρόνου, έτσι 
ώστε και να εξασφαλίζονται σταδιακά οι αναγκαίες προϋποθέσεις, αλλά και να υπάρχει δυνατότητα 
επεξεργασίας των διαδοχικών και παράλληλων στόχων του (Bεργίδης, ∆., -Βαϊκούση, ∆., 2003, σ.35). 

 
 
 



 58

4.2.2 Περιεχόµενα του Προγράµµατος  
 
Το θέµα των περιεχοµένων του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, το «τι» δηλαδή θα διδαχθεί, φαίνεται 

να συνδέεται άρρηκτα µε τη φιλοσοφία, τους σκοπούς και τους στόχους του. Έτσι τα περιεχόµενα, 
διευρύνουν τις διδακτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις, αποτελούν εµπεδωτικά εργαλεία, µέσα 
ενεργοποίησης, µέσα συµµετοχής, καλλιεργούν ένα πολιτισµό ανθρωπίνων σχέσεων, συνδιαλέγονται µε 
τη ζωή και τον πολιτισµό.  

Είναι περιεχόµενα που έχουν να κάνουν µε όλες τις διαστάσεις της έννοιας πολιτισµός, για το 
λόγο αυτό θα αναφερθούµε λίγο αναλυτικά, προκειµένου να αποκτήσουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα 
των στοιχείων που καθορίζουν τα περιεχόµενα της διδασκαλίας στις τάξεις  ΜΕΛΙΝΑ 

Τα διδακτικά περιεχόµενα, που κάποιες φορές, θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί, ταυτίζονται µε 
τα µέσα του Προγράµµατος (µουσική, κίνηση, χορός, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά),75 άλλοτε συνάδουν 
µε εκπαιδευτικούς σκοπούς του Αναλυτικού Προγράµµατος, άλλοτε προκύπτουν από την 
ιδιαιτερότητα της διδακτικής στιγµής και άλλοτε είναι αποτέλεσµα του γενικότερου σχεδιασµού που 
έχει προηγηθεί από τον εκπαιδευτικό της τάξης στην αρχή της σχολικής χρονιάς ή του εξαµήνου. 
Γιατί τελικά φαίνεται ότι αυτό που λείπει από την εκπαίδευση και από την κοινωνία είναι οι 
παιδαγωγοί να γίνουν καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνες να γίνουν παιδαγωγοί. 

Κάποιες φορές τα εκπαιδευτικά περιεχόµενα αποτελούν  αυτόνοµες δράσεις που λειτουργούν 
ενισχυτικά στην προσέγγιση του διδακτικού εγχειριδίου (αποτελώντας νέα οπτική στο υπό 
διαπραγµάτευση θέµα στα πλαίσια διαθεµατικής προσέγγισης). Τέτοια περιεχόµενα είναι εκπαιδευτικά 
κουτιά76 που αφορούν στο µάθηµα της γλώσσας (προκειµένου να αντιµετωπιστούν διαπιστωµένες 
δυσκολίες σε συγκεκριµένες διδακτικές ενότητες), των φυσιογνωστικών, των εικαστικών και της 
µουσικής.  

Άλλοτε πάλι τα περιεχόµενα οργανώνονται κατά θέµα σε προετοιµασµένους  φακέλους οδηγούς, 
-σχεδιασµένους αρχικά από  εµπειρογνώµονες παιδαγωγούς κι εκπαιδευτές του Προγράµµατος -κι 
αποτελούν το κύριο υλικό διαπραγµάτευσης που εµπεριέχει κατά τη σχεδίασή του ένα πλάνο ενιαίας 
αντιµετώπισης κάποιου θέµατος (παρέχει δηλ συγκεκριµένες γνωστικές πληροφορίες για το θέµα, 
καθορίζει τους επιδιωκόµενους στόχους, αλλά και τις µεθόδους αντιµετώπισης του, καθώς επίσης και 
τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς που πρέπει να το πλαισιώσουν, 
προκειµένου να θεωρείται πλήρες   εκπαιδευτικό πρόγραµµα)77 . 

Η επεξεργασία των περιεχοµένων γίνεται τις περισσότερες φορές µέσα στην τάξη µε 
δραστηριότητες που προετοιµάζουν την εκπαιδευτική επίσκεψη, ή δραστηριότητες επεξεργασίας που 
προορίζονται για µετά την επίσκεψη. Άλλοτε πάλι,  τα περιεχόµενα–εκπαιδευτικό υλικό,  προβλέπεται 
να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο χώρο πολιτισµικής αναφοράς78.  
Εποµένως, µε την τέχνη της αισθητοποίησης που αξιοποιείται από το Πρόγραµµα, τα µουσεία και οι 
χώροι πολιτισµού, γίνονται  περιεχόµενα και µέσα, δυναµικά εργαλεία79 στα χέρια του εκπαιδευτικού, 
που οδηγεί τους µαθητές µέσα από την ολιστική προσέγγιση80, στην κριτική σκέψη, στη λογική των 
πολλαπλών αναγνώσεων κι ερµηνειών81, στην   ενεργό εµπλοκή τους στη µαθησιακή διαδικασία  και 
τέλος στη δηµιουργία ευνοϊκών σχέσεων µε το πολιτιστικό τους περιβάλλον. 
Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµα να αναπτυχθεί στο ακόλουθο κεφάλαιο η σχέση Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ και Μουσειακής Αγωγής έτσι όπως έχει διαµορφωθεί επίσηµα τα τελευταία χρόνια στη 
χώρα µας. 
 
 
4.2.2.1 Η Μουσειακή αγωγή και το «Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ- Εκπαίδευση & Πολιτισµός»  
 

Τις  τελευταίες δεκαετίες  όλες οι αναπτυγµένες χώρες επιδιώκουν την ανάπτυξη ενός διαλόγου 
µεταξύ των εκπαιδευτικών και των ειδικευµένων (στην προστασία της πολιτισµικής κληρονοµιάς), 
ανθρώπων των µουσείων. Ταυτόχρονα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των µουσείων γνωρίζουν 
ξεχωριστή άνθηση από τη δεκαετία του ’70.  
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Στη χώρα µας η σύµπραξη αυτή ουσιαστικά αρχίζει να πραγµατοποιείται σταδιακά αµέσως µετά την 
ίδρυση του Ελληνικού Τµήµατος του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ICOM) το 1983, γεγονός που 
σηµατοδοτεί την έναρξη των εξελίξεων.  Το 1988 µετά την οργάνωση στην Ελλάδα της ετήσιας 
συνάντησης της ∆ιεθνούς Επιτροπής του ICOM82 για την Εκπαίδευση και την Πολιτιστική ∆ράση στα 
Mουσεία CECA83 , οργανώθηκε στην Αθήνα το πρώτο Σεµινάριο Μουσείο- Σχολείο που είχε σαν 
αποτέλεσµα τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού µε συντονιστή το ICOM σε µια 
προσπάθεια και από τις δύο πλευρές για τη σύνδεση του Σχολείου µε το Μουσείο.  

Έτσι από το  1990 έως σήµερα είθισται να διοργανώνονται τα Περιφερειακά Σεµινάρια84  
Μουσείο - Σχολείο µε συντονιστή το Ελληνικό Τµήµα του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μουσείων (ICOM), 
σε συνεργασία µε  τµήµατα των Πανεπιστηµίων της χώρας και µουσεία, ακολουθώντας τις γενικές 
αρχές της καθιέρωσής τους…στα πλαίσια µιας δυναµικής «διαδικασίας αξιολόγησης και 
επαναπροσδιορισµού στόχων, προκειµένου να ανταποκρίνονται στα αιτήµατα των καιρών»85.  
Τα Σεµινάρια αυτά φιλοξενούν εκπαιδευτικούς οι οποίοι κάθε φορά έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν παρουσιάσεις εκπαιδευτικών προγραµµάτων, να εξασκηθούν πρακτικά κατά οµάδες 
εργασίας στα µουσεία και τα µνηµεία, να συζητήσουν για θέµατα εκπαιδευτικών εκθέσεων, 
µουσειοσκευών κλπ.  

Το 1995 το Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ»-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, είναι µια επίσηµη σύµπραξη86 
των υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού που «σηµατοδοτεί τη σχέση σχολείου και εκθεσιακών 
πολιτισµικών οργανισµών µε χαρακτηριστικά που διέπουν την οργάνωση της κρατικής παιδείας» (ΥΠΕΠΘ-
ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ, 1997,σ.22).  
  Το «ΜΕΛΙΝΑ» εισάγει τις Τέχνες και τον Πολιτισµό στα σχολεία, ενώ τίθεται στο πλευρό των 
Μουσείων της χώρας, σύµφωνα µε την άποψη του P.Bourdieu ότι «τα παιδιά που επισκέπτονται  τα 
µουσεία κατέχουν συνήθως το προνόµιο να ανήκουν στην καλλιεργηµένη τάξη»87, προκειµένου το σχολείο  να 
εξασφαλίσει στα παιδιά το δικαίωµα της ίσης πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονοµιά.  

∆ιαφορετικά θα έλεγε κανείς να επενδύσει πάνω στο µορφωτικό τους κεφάλαιο, ώστε  
αξιοποιώντας τις κοινωνικές τους εµπειρίες κι εξασφαλίζοντας σε όλα   τον όρο «προνοµιούχα», να 
συµβάλει στην άρση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση, στη σύγχρονη πολυπολιτισµική κοινωνία που 
ζούµε.  

Κατά τη διάρκεια εφαρµογής  του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ δόθηκε έµφαση στην οργάνωση 
θεµατικών επισκέψεων σε χώρους πολιτισµικής και ιστορικής αναφοράς (µουσεία, µνηµεία, αρχοντικά, 
πινακοθήκες, θέατρα, βιβλιοθήκες…) και παροτρύνθηκαν τα σχολεία που συµµετείχαν στην 
πειραµατική του εφαρµογή να εµπλακούν στη δράση: «Το σχολείο υιοθετεί ένα µνηµείο» µε απώτερό  
παιδαγωγικό στόχο του Προγράµµατος να εµπλουτίσει όχι µόνο τα µαθήµατα, αλλά και τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, την καθηµερινή κοινότητα και τις σχέσεις µε την πολύτεχνη και την 
πολύσηµη έκφραση της Τέχνης88(Παϊζης, Ν., 2002, σ.44). 

Πολλοί παραµεληµένοι αρχαιολογικοί χώροι κατεγράφησαν σε βάση δεδοµένων και αφού 
συγκροτήθηκαν οµάδες εµπειρογνωµόνων89-µελετήθηκε  ο τρόπος και ο χώρος υποδοχής των µαθητών, - 
σχεδιάστηκε ειδικό έντυπο επίσκεψης, - σχεδιάστηκε ειδικό έντυπο προτάσεων για προτεινόµενες σειρές 
θεµατικών επισκέψεων και τέλος σχεδιάστηκε τουλάχιστον ένα παιχνίδι-δραστηριότητα για κάθε χώρο. (Παϊζης, 
Ν., 1997, σ.44) 

Από τη συνεργασία του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» µε τις αντίστοιχες Εφορείες του ΥΠΠΟ και 
τα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων των Μουσείων, καταρτίστηκε µεγάλος αριθµός 
εκπαιδευτικών φακέλων και εκπαιδευτικά προγράµµατα επισκέψεων90 σε χώρους πολιτισµικής 
αναφοράς, αφήνοντας στον κοινό τόπο Σχολείο-Μουσείο πολύτιµη παρακαταθήκη91που προσδοκά την 
ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και την έκφραση του συναισθηµατικού κόσµου του παιδιού 
(σχετικά µε τον εθνικό πολιτισµό) µέσα από το αισθητικό συναίσθηµα92.  

Το Πρόγραµµα επιχείρησε την απόκτηση αισθητικής εµπειρίας από τα παιδιά και την επικοινωνία 
µε τα προϊόντα πολιτισµού, προσπαθώντας ωστόσο  να ικανοποιηθούν βασικοί διδακτικοί στόχοι του 
µαθήµατος93. 
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Τα υπουργεία Παιδείας και Πολιτισµού, δεδοµένου ότι όλα τα µουσεία της χώρας µας δεν 
εφαρµόζουν εκπαιδευτικά προγράµµατα -µε συνέπειες να στερούνται οι νέοι ευκαιριών πρόσβασης 
στην πολιτιστική κληρονοµιά κι ευαισθητοποίησής σε θέµατα τέχνης και πολιτισµού-,  προκειµένου 
να εξασφαλίσουν στους νέους, κατά το δυνατόν, οµοειδείς πολιτισµικές ευκαιρίες, αίροντας τις 
παραπάνω δυσκολίες, µέσω της σύµπραξής τους στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, 
επιδιώκουν94 την ανάδειξη της πολιτισµικής δυναµικής της εκπαίδευσης. (Ζηµαρίτου, Ε. 1997, σ.45) 
Απώτερος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να κατασταθούν οι δάσκαλοι µέσω της επιµόρφωσής 
τους από το Πρόγραµµα, ικανοί εµψυχωτές95 ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν από µόνοι τους 
εκπαιδευτικές δράσεις και προγράµµατα και να πραγµατοποιούν µε τους µαθητές τους επισκέψεις σε 
οποιοδήποτε χώρο πολιτισµικής αναφοράς, άσχετα από το αν υπάρχει εκεί µουσειοπαιδαγωγός ή όχι. 
(Κώτσης, Κ. 1997, σ.24) 

Η συνεργασία96 ανάµεσα στους δύο θεσµούς «Σχολείο και Μουσείο» φαίνεται να είναι 
αναγκαία, όπως ισχυρίζονται σύγχρονοι παιδαγωγοί κι αυτό γιατί  «…από το µουσείο απουσιάζει το 
ζωντανό και το έµψυχο ανθρώπινο δυναµικό, όπως µετουσιώνεται στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού, ενώ από το 
σχολείο λείπει η πλούσια οπτικοακουστική υποδοµή και πολυµεσική στήριξη που έχει τη δυνατότητα να 
εποικοδοµήσει παραστάσεις και να παρέχει βιωµατική κι εµπειρική γνώση ζωντανεύοντας το µε το παρελθόν και 
συνδέοντάς το µε το παρόν και το µέλλον.» (Φλουρής, Γ. Στο: Ζαφειράκου, Α., 2000, σ.12) 
Σύµφωνα µε τους παιδαγωγούς του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, αλλά και άλλων σύγχρονων 
παιδαγωγών, οι µέθοδοι διδασκαλίας που χρησιµοποιούν οι µουσειοπαιδαγωγοί–εµψυχωτές του 
µουσείου ή οι δάσκαλοι–εµψυχωτές, πρέπει να προάγουν το βίωµα, την επικοινωνία, τη συµµετοχή 
των παιδιών, την ανακαλυπτική µάθηση, τη χαρά και το ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα προϋποθέτουν 
κενό χώρο στα Αναλυτικά Προγράµµατα97.  
 
 
 

4.2.3 Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας-Μορφές επικοινωνίας και µάθησης του Προγράµµατος 
 
 
Στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, η εισαγωγή της τέχνης στη εκπαίδευση, αγγίζει συνολικά αυτό που 

στην  παιδαγωγική ονοµάζεται διδακτική µέθοδος και παιδαγωγική στάση του δασκάλου (ΥΠΕΠΘ-
ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ, 1997, σ.2):  

 
 «Στα χέρια του δασκάλου η καλλιτεχνική δραστηριότητα, ξεφεύγει από το πλαίσιο της προσωπικής 

έκφρασης του µαθητή και γίνεται τρόπος διερεύνησης ενός θέµατος, µέθοδος ταξινόµησης των παρατηρήσεων, 
πεδίο ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων και τέλος πολυδύναµη διαδικασία σύνθεσης και διατύπωσης 
συµπερασµάτων» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ 2000, σ.20) 

 
 H Μ.Χαρίτου Φατούρου, στην εισαγωγή της αξιολόγησης που αφορά την ψυχολογική όψη της 

τεκµηρίωσης του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, κατά τον πρώτο χρόνο της πειραµατικής του εφαρµογής, 
χαρακτηρίζει το Πρόγραµµα ως «πρόγραµµα διαδικασίας ή µεθόδου», επειδή το κέντρο βάρους του 
βρίσκεται κυρίως στη µέθοδο διδασκαλίας» (Τσουρκάκη, ∆. 2003, σ.9).  

 Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ  από την αρχή αναζήτησε εναλλακτικές µορφές  διδασκαλίας98 που 
στοχεύουν σε ουσιαστική µάθηση, και  ταυτόχρονα συµβάλλουν στην επικοινωνία και  
αλληλεπίδραση, τόσο ανάµεσα στην οµάδα των µαθητών και του δασκάλου, όσο και µεταξύ σχολείου 
και κοινωνίας (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ  2000). 

Τέτοιες µέθοδοι είναι η µέθοδος των σχεδίων εργασίας, η διαθεµατική προσέγγιση, ο Σωκρατικός 
διάλογος99, η εργασία σε οµάδες και γενικά ό,τι προσκαλεί το παιδί να συµµετέχει ενεργά στην 
κατανόηση του διαφορετικού στο χώρο και στο χρόνο, ό,τι του επιτρέπει να ταξιδεύει και να 
ονειρεύεται100.  
  Στα πλαίσια των µεθόδων αυτών, τα παιδιά µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικίας 
τους, τόσο µέσα στη σχολική τάξη όσο και στα πλαίσια µιας επίσκεψής τους σε χώρους πολιτισµικής 
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αναφοράς, παρατηρούν, υποθέτουν, ανταλλάσσουν απόψεις, προβληµατίζονται, δίνουν προσωπικές 
ερµηνείες, κρίνουν, συγκρίνουν, αναπτύσσουν δεξιότητες, συνθέτουν, αφαιρούν, εκφράζουν 
συναισθήµατα, δηµιουργούν και τέλος  µελετώντας κατανοούν τα αντικείµενα του χώρου τα οποία 
αποτελούν αστείρευτες και πολυσήµαντες πηγές πληροφοριών. Συνειδητοποιούν έτσι, την ιστορική 
πραγµατικότητα, καθώς έρχονται αντιµέτωπα µε τα ίχνη ενός παρελθόντος, που δεν είναι άλλο από το 
δικό τους. Παράλληλα,  τους γεννιέται η περιέργεια και η επιθυµία να επισκέπτονται χώρους 
πολιτισµού, τόσο για την πολιτιστική τους µόρφωση, αλλά κυρίως για τη δυνατότητα έκφρασης της 
δηµιουργικότητάς τους . 

 Όπως γίνεται φανερό, η εκπαιδευτική επίσκεψη διαφέρει έτσι, πολύ, από αυτό που κανένας 
αντιλαµβάνεται ως απλή ξενάγηση, άσκοπη περιπλάνηση, σχολικό περίπατο ή εκδροµή, µε σκοπό την 
απλή έξοδο των µαθητών από την τάξη. 
 Αντιθέτως, η συζήτησή µας  αφορά στην ενεργοποίηση της σκέψης και των αισθήσεων, µέσα από µια 
εκπαιδευτική διαδικασία, που απαιτεί ολοκληρωµένο σχεδιασµό κι επιλογή κατάλληλων παιδαγωγικών 
µέσων που θα βοηθήσουν το δάσκαλο ή το µουσειοπαιδαγωγό να επιτύχει τους αρχικούς του στόχους.  
 Οι µορφές εργασίας σε µια τάξη ΜΕΛΙΝΑ, εναλλάσσονται µεταξύ των βασικών διδακτικών 
µορφών,101 µε έµφαση κυρίως στις οµαδοκεντρικές µορφές όπως η εργασία σε οµάδες, το θεατρικό 
παιχνίδι ή το παιχνίδι των ρόλων, οι οµαδικές δράσεις στα πλαίσια σχεδίων εργασίας, αλλά και οµαδική 
έκφραση µε έµφαση σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Κάποιες φορές, προκύπτει η ανάγκη ακόµα και 
για συλλογική διδασκαλία102 µέσα στην ίδια  σχολική µονάδα, όταν δύο ή περισσότερα τµήµατα έχουν 
αναλάβει τη διαπραγµάτευση κοινού σχεδίου εργασίας µε τη συνεργασία περισσότερων 
εκπαιδευτικών. Σε καµία περίπτωση όµως, στις τάξεις ΜΕΛΙΝΑ δε θα πρέπει να λείπει µία µέθοδος, η 
οποία, αν και σπάνια απαντάται στη βιβλιογραφία µε συγκεκριµένες οδηγίες προς τους 
εκπαιδευτικούς, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ (κι εδώ βρίσκεται η καινοτοµία), στα βιωµατικά 
επιµορφωτικά σεµινάριά του, δίδει µεγάλη βαρύτητα, προκειµένου να αναπτυχθούν η σχέση και η 
επικοινωνία που απαιτούνται µεταξύ επιµορφωτών κι επιµορφούµενων εκπαιδευτικών.  Ο λόγος, για 
την «εµψυχωτική µέθοδο».     

Στη συνέχεια παρατίθενται οι κύριες µέθοδοι του Προγράµµατος, ξεκινώντας από την 
«εµψυχωτική»: 

 
 
4.2.3.1 Εµψυχωτική µέθοδος 
 
«Εµψύχωση είναι τόσο ο σκοπός όσο και η διαδικασία για την κινητοποίηση µιας οµάδας προς την επίτευξη ενός 
στόχου µε την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της συνεργατικότητας και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης» (Lobrot 
M.). 
 

Στηριζόµενοι στις βασικές αρχές της εµψυχωτικής επιµορφωτικής µεθόδου, που αναπτύσσεται 
από διακεκριµένους επιστήµονες στο χώρο της παιδαγωγικής και  στα χαρακτηριστικά της οποίας 
στηρίζει την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, θα µπορούσε κανείς να 
ισχυρισθεί ότι κατά αντιστοιχία προκύπτει από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, η ανάγκη για την 
εφαρµογή στην τάξη µιας παιδαγωγικής µεθόδου, -της «εµψυχωτικής». Ίσως ο όρος ξαφνιάζει, αλλά 
χρησιµοποιείται εδώ µε την έννοια ότι ο δάσκαλος ενθαρρύνει τους µαθητές του στις παρακάτω αρχές 
στις οποίες έχει από πριν ο ίδιος µυηθεί (Βεργίδης, ∆.-Βαϊκούση,  ∆. 2003, 79-85): 
• Η διεύρυνση της εκπαιδευτικής κατάστασης 

Στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ η υπέρβαση της περιχάραξης του σχολείου και η οργάνωση 
εκπαιδευτικών καταστάσεων έξω από τις σχολικές αίθουσες και τους χώρους 
επιµόρφωσης(επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς, συµµετοχή σε καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις…κ.ά.) διευρύνουν τις συναλλαγές µε το περιβάλλον και τις ευκαιρίες για µάθηση και 
προσωπική ανάπτυξη. 
• Αξιοποίηση των διαθέσιµων πηγών γνώσης 
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Στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ η αξιοποίηση των πηγών της γνώσης κατά κύριο λόγο προωθείται µε 
την κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού για την τέχνη και τον πολιτισµό σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά 
και µε τις επισκέψεις προσωπικοτήτων στα σχολεία της πειραµατικής εφαρµογής. 
• Η διαφοροποίηση του ρόλου του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτή 

Ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής δεν περιορίζεται στη διδασκαλία του γνωστικού περιεχοµένου 
της µάθησης αλλά στοχεύει ακόµα στην πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των 
συµµετεχόντων και την ανάπτυξη της θετικής στάσης για τον παιδευτικό ρόλο της τέχνης και του 
πολιτισµού. Ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής εκφράζει τα συναισθήµατά του, αναφέρεται στα 
προσωπικά του βιώµατα και δηµιουργεί θετικές σχέσεις µε τους εκπαιδευόµενους / µαθητές, 
εµψυχώνοντάς τους και προσπαθώντας να τους οδηγήσει σε µια ευρετική µέθοδο ανακάλυψης της 
γνώσης.  
• Από τη σχολική τάξη στην οµάδα 

Η σχολική τάξη παραπέµπει σε µια συγκεκριµένη «τάξη», δηλαδή ταξινόµηση και περιχάραξη 
στο χώρο και στο χρόνο αλλά και στο περιεχόµενο της µάθησης. Η εµψυχωτική παιδαγωγική µέθοδος 
όµως παραπέµπει σε πιο χαλαρά σύνορα ανάµεσα στις παιδαγωγικές πρακτικές και στις άλλες 
δραστηριότητες - ψυχαγωγικές,  καλλιτεχνικές κ.ά. 

 Στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, η σχολική µονάδα θεωρείται πεδίο δραστηριοποίησης (ατοµικής ή 
συλλογικής) των εκπαιδευτικών, και  πεδίο ανάπτυξης της επικοινωνίας στα πλαίσια της δηµιουργίας 
µιας ζωντανής και δυναµικής κοινότητας προσωπικοτήτων. 
• Η βιωµατική γνώση. 

Οι εκπαιδευόµενοι στο Πρόγραµµα µαθαίνουν καθώς συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που οργανώνονται µέσα από σχέδια εργασίας (projects).Με τον τρόπο αυτό µελετούν 
τον κοινωνικό-οικονοµικό-πολιτιστικό τους περίγυρο, σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
θέτουν σκοπούς και στόχους, αξιολογούν αποτελέσµατα. 
• Η δηµιουργικότητα. 

Σκοπός του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ είναι ο µαθητής «να ολοκληρωθεί σε δηµιουργό», µε την 
«…απελευθέρωση της δηµιουργικής του ικανότητας και τελικά την αναζήτηση µιας νέας αισθητικής στην 
καθηµερινή επικοινωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας». Για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, µόνο δηµιουργικοί 
δάσκαλοι µπορούν να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητα των µαθητών τους, και για το λόγο αυτό, οι 
κύριοι συντελεστές του Προγράµµατος έδωσαν έµφαση στην εµψυχωτική µέθοδο και στην 
εργαστηριακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, αναπτύσσοντας την επικοινωνία µεταξύ των 
επιµορφωτών και των εκπαιδευτικών του Προγράµµατος, στα πλαίσια µιας επικοινωνιακής 
παιδαγωγικής σχέσης µεταξύ διδασκόντων και διδασκόµενων, µε λεκτικά και  µη λεκτικά στοιχεία 
(Κοσµόπουλος, Α. 1990, 293-308). 

 
 
 

4.2.3.2 Η µέθοδος των σχεδίων εργασίας (projects) ως βιωµατική επικοινωνιακή µέθοδος 
 

 
Η χρήση των σχεδίων εργασίας (projects) προτείνεται από το ΜΕΛΙΝΑ ως δυνατότητα 

συνδυασµού των βασικών διδακτικών µορφών, αλλά και ως εναλλακτική-συνδυαστική  προς τις 
παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας. 

Στην παραπάνω µέθοδο στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, η επεξεργασία της ύλης γίνεται µέσα από 
εξελισσόµενες διαδικασίες που προάγουν τα βιώµατα των µαθητών, το διάλογο µεταξύ δασκάλου- 
µαθητών και µαθητών µεταξύ τους, καθώς οδηγούν στη γνώση, µέσα από ευρετικές- ανακαλυπτικές 
διαδικασίες που ενεργοποιούνται ουσιαστικά µέσα από την ανάθεση έργου στην οµάδα της τάξης. 

 Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός σχεδίου εργασίας, οι µαθητές συλλέγουν, επεξεργάζονται, 
συνδέουν, συσχετίζουν, αξιολογούν, γενικεύουν κι εφαρµόζουν πληροφορίες και γνώσεις τόσο µέσα στο 
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χώρο του σχολείου και της σχολικής τάξης, όσο και στα πλαίσια µιας εκπαιδευτικής επίσκεψης σε 
χώρους συνήθως πολιτισµικής αναφοράς.  

Εκεί τους δίνεται η ευκαιρία για επιτόπια παρατήρηση, εποπτεία, καταγραφή, φωτογράφηση, 
ακρόαση και συλλογή πληροφοριών.  Τίθενται έτσι σε εφαρµογή ουσιαστικά όλες οι λογικές µέθοδοι 
διδασκαλίας . 

∆ίνοντας έµφαση «στη βιωµατική και την επικοινωνιακή πλευρά της µεθόδου», το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ, ενδιαφέρεται πρωτίστως τα παιδιά να χαίρονται, να συµµετέχουν, να εκφράζονται, να 
επικοινωνούν να αυτενεργούν, να αναπτύσσουν πρωτοβουλία, αυθορµητισµό και φαντασία. 
Επιπρόσθετα, οι µαθητές, µέσα από τις δυνατότητες που τους παρέχονται για οµαδοσυνεργατική 
µάθηση (Κανάκη, Ι.Ν. 1987), αναπτύσσουν στενές συναισθηµατικές σχέσεις κι επικοινωνία, -
ανεξάρτητα από τις δυνατότητές τους στα γνωστικά αντικείµενα, το φύλο τους, την κοινωνική 
προέλευση και την εθνικότητά τους. 
   Στην πορεία για την  απόκτηση των παραπάνω κοινωνικών δεξιοτήτων, το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ θεωρεί ότι τα παιδιά ενδυναµώνουν απέναντι σε καταστάσεις σύγκρουσης. Αίρονται έτσι 
ουσιαστικά βασικές αντινοµίες της εκπαίδευσης, όπως είναι η αντίθεση ανάµεσα στο εγώ-ατοµικό και 
το εµείς-οµαδικό, στη δέσµευση και την ελευθερία, στην παράδοση και την εξέλιξη, στον κλειστό και 
τον ανοιχτό προγραµµατισµό, στον αυτοπροσδιορισµό και τον ετεροπροσδιορισµό  και µαθαίνουν να 
προχωρούν στην εξεύρεση λύσεων στα πλαίσια µιας ισότιµης επικοινωνιακής σχέσης στις οµάδες που 
µετέχουν ως µέλη  (Κοσσυβάκη, Φ. 1998, σ.52-56). 

∆άσκαλος  και µαθητές, εργαζόµενοι σ’ ένα σχέδιο εργασίας, παράλληλα µε τους στόχους των 
βασικών ταξινοµιών και τη µεθοδική οργάνωση της διδασκαλίας103, απελευθερώνονται από το ένα και 
µοναδικό διδακτικό εγχειρίδιο, αξιοποιώντας νέο εκπαιδευτικό υλικό, πρόσωπα, πράγµατα και 
καταστάσεις (που συναντούν έξω από το σχολείο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους 
επίσκεψης) ή όταν «η αναζήτηση εξειδικευµένης πληροφόρησης ή βοήθειας αντιµετωπίζεται µε προσκλήσεις σε 
ειδικούς-που αξιοποιούνται σύµφωνα µε αναλυτική προεργασία ερωτηµάτων που καταστρώνονται από τις 
οµάδες…» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ 2000, σ. 22). 

Μαθαίνουν έτσι τα παιδιά  «πώς να µαθαίνουν» µε την ψυχή τους, ενώ  παράλληλα µε την ολική 
ανάπτυξή τους ως νους-ψυχή-σώµα, προωθείται η ολιστική µατιά της γνώσης, προφυλάσσοντας άτοµα 
και κατά συνέπεια την κοινωνία από τις επιπτώσεις της µονοµέρειας και της αποσπασµατικότητας. 

   
 

 
4.2.3.3 Μέθοδος project και καλλιτεχνική αντίληψη της διδασκαλίας  

 
 
Στο κατώφλι του 21ου αιώνα εµπειρογνώµονες σε θέµατα παιδείας τονίζουν  ότι ο στόχος της 

εκπαίδευσης πρέπει να είναι: «το να καταστήσει τα άτοµα ικανά να επιλύουν τα προβλήµατά τους, να παίρνουν 
αποφάσεις και να αναλαµβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους…για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τη 
δυνατότητα να ελέγχουν, όσο εξαρτάται από αυτούς τη ζωή τους» (UNESKO, 1999, σ.39). 

Eπιπρόσθετα παρατηρούν ότι: «Είναι απαραίτητο να παρέχουµε στα παιδιά και στους νέους ευκαιρίες- 
αισθητικές, καλλιτεχνικές, επιστηµονικές, πολιτιστικές κ.ά. για ν’ ανακαλύπτουν τον κόσµο και να 
πειραµατίζονται… Η τέχνη και η ποίηση…πρέπει να έχουν καλύτερη θέση στα σχολεία» (UNESKO, 1999, 
σ.140). 

 
Ο συνδυασµός της µεθόδου project ως βιωµατικής κι επικοινωνιακής µεθόδου, µε την καλλιτεχνική 

διάσταση της διδασκαλίας, όπως προτείνονται σαν εναλλακτικές µορφές επικοινωνίας και µάθησης 
από το ΜΕΛΙΝΑ (µουσική, εικαστική, κινητική, θεατρική διάσταση), προκαλούν το συναίσθηµα και 
την απόλαυση, τη συγκίνηση και την προσωπική ανακάλυψη, διεγείρουν τις αισθήσεις των παιδιών, 
ενώ τα βοηθούν να αναπτυχθούν µέσα από τα ιδιαίτερα βιώµατά τους, τη δυναµική αλληλεπίδραση 
και τη µεταξύ τους επικοινωνία.  
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Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Ε. Eisner παραπέµπει όχι µόνο στην εναλλακτική δυνατότητα που 
παρέχει η καλλιτεχνική διάσταση της διδασκαλίας, αλλά επιπλέον επισηµαίνει: 
«µιλώντας για…τέχνες…δε µιλώ για ποίηση και εικόνες, λογοτεχνία και χορό, …απλώς ως εναλλακτικά µέσα για 
να εκθέσουµε αυτά που ξέρουµε. Μιλώ για τις µοναδικές µορφές κατανόησης που η ποίηση και οι εικόνες, η 
λογοτεχνία και ο χορός, τα µαθηµατικά και η γλώσσα των γραµµάτων κάνουν δυνατές.» (Eisner, W,E. 2000, 
σ.43) 
 
Αλλά και οι Χ.Θεοφιλίδης και Α.Κουρτέλλας υποστηρίζουν ότι : «…οι τέχνες εκφράζουν τον πολιτισµό 
µιας εποχής κι ενός τόπου…η απουσία των τεχνών από το σχολικό πρόγραµµα οδηγεί σε εκπαιδευτική πενία, 
δηµιουργεί άτοµα ….τα οποία  πάσχουν από διαφορετικές µορφές αναλφαβητισµού.» (στο: Eisner,W,E. 2000, 
σ.11)  

Με δεδοµένο, ότι στη χώρα µας δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχολεία, οι παραπάνω απόψεις 
δίνουν ώθηση σε προγράµµατα, όπως το ΜΕΛΙΝΑ, για τη χρήση των  εναλλακτικών µεθόδων 
διδασκαλίας, µέσω του οποίου η πολιτισµική αγωγή στην εκπαίδευση «µπορεί να αποτελέσει µια 
δυνατότητα επικοινωνίας της σχολικής κοινότητας µε την κοινωνία.» (Κοσσσυβάκη, Φ. 1998, σ.262). 

Μέσα από τον παραπάνω επιστηµονικό προβληµατισµό, το ελληνικό σχολείο φαίνεται να 
αποκτά έναν επιπλέον λόγο, ίσως και τρόπο, προς την κατεύθυνση ν’ ανοίξει τις πόρτες του στην 
κοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα στους µαθητές να βγουν έξω από τα στενά όριά του, κι 
επιτρέποντας σε  άλλους (γονείς, ειδικούς, κ.ά.) να προσφέρουν στη µαθησιακή διαδικασία, 
αναπτύσσοντας σχέσεις µε παιδιά και δασκάλους. ∆ηµιουργείται έτσι µια ακόµη ευκαιρία για τη 
δηµιουργία κοινωνίας ανθρώπινων και υπεύθυνων πολιτών µε όραµα «…να δηµιουργηθεί…µια άλλη 
κοινωνία, µια άλλη νοοτροπία, µια άλλη πολιτική.» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-Γ.Γ.Λ.Ε, 1995, σ.1). 

 
 
 
4.2.4 Μέσα επικοινωνίας και µάθησης του Προγράµµατος 

 
Βασική θέση του Προγράµµατος είναι ότι οι δάσκαλοι πρέπει να πειραµατίζονται και να 

βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση της διδακτικής µεθοδολογίας. Ένα θέµα που άπτεται των 
προβληµατισµών τους στα πλαίσια του γενικότερού τους σχεδιασµού, παράλληλα µε το «τι» 
καινούριο πρέπει να διδάξουν  στο σχολείο τους σήµερα, είναι το «πώς» θα το διδάξουν, κι 
αναφερόµαστε εδώ όχι  µόνο στη µέθοδο διδασκαλίας, αλλά στα µέσα διδασκαλίας.  

Αναλυτικότερα για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ τα µέσα διδασκαλίας και µάθησης προσφέρουν 
πολλαπλές δυνατότητες  και εναλλακτικές λύσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία αρκεί να λαµβάνουν 
υπόψη τις προεµπειρίες των µαθητών και να είναι προσαρµοσµένα στο επίπεδό τους.  

Τα µέσα διδασκαλίας  που προτείνει το Πρόγραµµα προσφέρουν διάφορες µορφές εµπειρίας και 
χρησιµοποιούνται άλλοτε για στήριξη της διδακτικής διαδικασίας κι άλλοτε αναλαµβάνουν µέρος ή 
ολόκληρη τη διδακτική διαδικασία, οπότε µετατρέπονται και σε παραγωγό και σε µεταβιβαστή 
πληροφοριών. (Κοσσυβάκη, Φ. 1998, 234) 

 
 
4.2.4.1 Εκπαιδευτικές επισκέψεις έξω από τη σχολική τάξη 

 
Μέσα του Προγράµµατος µπορούν να θεωρηθούν δράσεις που αφορούν την τέχνη όπως: το 

θεατρικό παιχνίδι, τη µουσική και την κίνηση (εκφραστικός χορός), εικαστικές εµπειρίες και 
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε µουσεία104 και χώρους πολιτισµικής αναφοράς. «Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
τόσο στην Αισθητική Αγωγή, όσο και στο πλαίσιο των άλλων µαθηµάτων, αξιοποιεί και ενδυναµώνει τις ευκαιρίες 
επισκέψεων σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς αναδεικνύοντάς τις σε κοµβικά σηµεία της παρουσίασης της ύλης 
των µαθηµάτων. Για να είναι περισσότερο αποτελεσµατικές αυτές οι επισκέψεις, από παιδαγωγική-διδακτική 
άποψη, είναι αναγκαίο να τονιστεί η σηµασία του έγκαιρου προγραµµατισµού, όσο και του δηµιουργικού 
χαρακτήρα τους. Ο δάσκαλος έχει εντοπίσει, ίσως από την αρχή της χρονιάς, σε συγκεκριµένο µάθηµα και σε 
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συγκεκριµένο σηµείο της ύλης του µαθήµατος τη διδακτική αναγκαιότητα µιας τέτοιας επικοινωνίας. Η 
αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από την επιθυµία να εµπλουτιστεί η διδασκόµενη ύλη µε τα απαραίτητα βιωµατικά 
στοιχεία.» (http//www.prmelina.gr) 
 
 Σχετικά µε τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς οι φάσεις πριν κατά 
και µετά την επίσκεψη που προτείνει το Πρόγραµµα αποδίδονται στη συνέχεια σχηµατικά ως εξής: 
 
 
  
 

Στο στάδιο πριν από την επίσκεψη, κυριαρχεί το γνωστικό στοιχείο κι εκεί ο δάσκαλος καλείται 
να προβληµατιστεί µε ποια δραστηριότητα εισάγει τους µαθητές του στο χώρο, µε ποια στο χρόνο και 
τέλος µε ποια στο θέµα. Στο δεύτερο στάδιο, εκείνο της επίσκεψης, κυριαρχεί το βιωµατικό στοιχείο 
όπου και πάλι από το δάσκαλο επιλέγεται το τι θα δουν οι µαθητές και γιατί, καθώς και το ποια 
δραστηριότητα θα γίνει κατά την επίσκεψη. Μετά την επίσκεψη επεξεργάζονται τα ερωτήµατα που 
προέκυψαν από τα παιδιά κι αναπτύσσονται µε πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού, οι κατάλληλες 
δραστηριότητες για την απάντηση αυτών των ερωτηµάτων. (http//www.prmelina.gr) 

Σχετικά µε τα εκπαιδευτικά περιεχόµενα-εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει τις παραπάνω 
επισκέψεις, παρόλο που στη συνέχεια θα γίνει λόγος αναλυτικά, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί εδώ 
ότι η επεξεργασία τους γίνεται άλλοτε µέσα στην τάξη -µε δραστηριότητες που προετοιµάζουν την 
εκπαιδευτική επίσκεψη, ή δραστηριότητες επεξεργασίας που έπονται της επίσκεψης. Άλλοτε πάλι, 
προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο χώρο πολιτισµικής 
αναφοράς105. 
 
 
4.2.4.2 Κλιµάκια καλλιτεχνών ή άλλων µικρών και µεγάλων  προσωπικοτήτων, στην τάξη. 
 
 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ ήταν να δηµιουργηθούν 
ευκαιρίες µέσα στο χώρο του σχολείου (αλλά και του άµεσου περιβάλλοντός του), να γευτούν οι 
µαθητές τη δυνατότητα λίγο ίσως, από «τη βαθύτερη ουσία της καλλιτεχνικής έκφρασης», ενώ 
παράλληλα να αξιοποιηθεί το καλλιτεχνικό δυναµικό της κάθε περιοχής.www.prmelina.gr 

Τα παραπάνω, ενισχύθηκαν και µε επισκέψεις-παρεµβάσεις περιοδευόντων κλιµακίων 
καλλιτεχνών κι εµψυχωτών, σ’ όλη τη χώρα, που «…µε τη βοήθεια κάποιου φορητού εξοπλισµού, 
µπορούν να παρέχουν “άλλης τάξης” πολιτισµικά ερεθίσµατα», ενώ παράλληλα στηρίζουν και 
συνταιριάζονται θαυµάσια µε εκπαιδευτικούς στόχους και αντικείµενα. (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ, 
2000) 

Ταυτόχρονα, σε κάθε σχολείο δίνεται «η δυνατότητα να καλεί στο χώρο του, ανθρώπους των 
γραµµάτων και των τεχνών αλλά και λαϊκούς καλλιτέχνες της περιοχής, για να συζητήσουν µε τα παιδιά 
το έργο τους και τον τρόπο που δουλεύουν», αρκεί προηγουµένως να έχει προηγηθεί κατάλληλη 
προετοιµασία, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των µαθητών.Το πρώτο κλιµάκιο που 
επισκέφτηκε τα πειραµατικά σχολεία του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, ήταν  το 1995-96 το κλιµάκιο 
θεατρικής έκφρασης, που παρουσίασε το έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου Ο∆ΥΣΣΕΒΑΧ. Το έργο 
αποκάλυψε µε θαυµαστό τρόπο τη ζωντανή σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην παράσταση και την ύλη 
του σχολείου. Την επόµενη χρονιά ακολούθησαν: τα κλιµάκια της Μουσικής, του χορού και της 
κίνησης, και το κλιµάκιο του θεατρικού παιχνιδιού. 
 
4.2.4.3 Το  εκπαιδευτικό υλικό 
 

∆ραστηριότητες 
προετοιµασίας 

Εκπαιδευτική 
επίσκεψη 

∆ραστηριότητες 
επεξεργασίας 
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Βασικό µέσο της εφαρµογής του Προγράµµατος στη διαδικασία µάθησης κι επικοινωνίας 
αποτελεί και το εκπαιδευτικό υλικό. Σχετικά µε αυτό,  κατανέµεται  σε προετοιµασµένους φακέλους-
οδηγούς ή εκπαιδευτικά κουτιά, σχεδιασµένα από εµπειρογνώµονες του Προγράµµατος και: 
«Θεµελιώδης…επιλογή, κατά τη σχεδίαση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, είναι 
να παραδώσει στο δάσκαλο, Τράπεζα Εκπαιδευτικού Υλικού, απ’ όπου ο δάσκαλος θα επιλέξει τα 
στοιχεία που κρίνει ότι τον βοηθούν στη διαµόρφωση του δικού του µαθήµατος. Το υλικό θα φτάσει στα 
παιδιά µόνο µέσα από τις επιλογές και τη διδακτική µεθοδολογία που ακολουθεί ο δάσκαλος.» 
(http//www.prmelina.gr)» 

 Ενώ τονίζεται ότι στόχος του εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί η άσκηση του δασκάλου σε νέα 
διδακτική µεθοδολογία, για να µπορεί σταδιακά να δηµιουργηθεί και νέο εκπαιδευτικό υλικό από 
εκείνον106 και τους µαθητές του, σύµφωνο µε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της τάξης-οµάδας. 
Χαρακτηριστικά, πρωταρχική  µέριµνα των συντελεστών του Προγράµµατος φαίνεται να είναι: 

«…να αναπτύξουν την πρωτοβουλία και την αυτονοµία του εκπαιδευτικού, καθώς και την 
ικανότητά του να παράγει εκπαιδευτικό υλικό, ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης του, τα ενδιαφέροντά 
του και τις δυνατότητες τις οποίες έχει». (Βεργίδης,∆., - Βαϊκούση,∆., 2003, σ.122) 

To Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, θεωρεί ότι, ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, βοηθά το δάσκαλο να 
είναι πιο αποτελεσµατικός, εάν είναι σύµφωνο µε το ρυθµό της διδασκαλίας και τις διδακτικές 
ανάγκες, κι αν απαιτεί απλούς χειρισµούς, χωρίς να διαταράζει τη συνοχή του µαθήµατος. «Αν ο 
δάσκαλος το θελήσει, λίγες φακές, µια εφηµερίδα, ένα µαντήλι ή ένα πλαστικό µπουκάλι µπορούν να 
γίνουν πρώτης τάξης εκπαιδευτικό υλικό δίπλα στους ψηφιακούς δίσκους, τις κασέτες και τους 
υπολογιστές107»(ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ  1997, σ.20). 

Το εκπαιδευτικό υλικό που προτείνεται από το ΜΕΛΙΝΑ, περιλαµβάνει οδηγούς µαθηµάτων, 
σχέδια εργασίας (project), προτάσεις για διάφορες παιδαγωγικές δραστηριότητες και παιδαγωγικές 
υποδείξεις. Είναι πρωτότυπο υλικό που κατά την αναπαραγωγή του φαίνεται καλαίσθητο, καλής 
ποιότητας και χαµηλού κόστους – καρτέλες και αφίσες, έντυπα, διαφάνειες, µήτρες φωτοαντιγράφων, 
κλπ – (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ, 1997, σ.19-22) . 

 
 
Οι βασικές αρχές σχεδιασµού κι εκπόνησης του εκπαιδευτικού υλικού, σε µεγάλο βαθµό 

παραπέµπουν στις αρχές της εµψυχωτικής παιδαγωγικής108ενώ οι συγκεκριµένοι άξονες του 
σχεδιασµού του, παρουσιάζονται σχηµατικά στον πίνακα που ακολουθεί: (http//www.prmelina.gr) 
    

 
 

 
 
         

ΕΠΙ∆ΙΩΚΕΤΑΙ:  ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ: 
   
Εύκολη ενσωµάτωση στην καθηµερινή  
διδακτική πρακτική. 

 
 

Χρήση εργαλείων µη προσιτών στο  
δάσκαλο. 

   

Ποικιλότροπη προσέγγιση των  
κοµβικών εννοιών της διδακτικής ενότητας µε συµβ
σύγχρονα εργαλεία 

 Συσσώρευση πληροφοριών µε  
σύγχρονα εργαλεία εντυπωσιακής  
παρουσίασης. 

   
Ανάδειξη προτάσεων διδακτικής  
µεθοδολογίας για παραγωγή νέου,  
αυτοσχέδιου υλικού. 

 Ανάδειξη «χαριτωµένων» λύσεων χωρίς  
θεωρητικά επεξεργασµένο διδακτικό υπόβαθρο

 
Πιο αναλυτικά: 
Α) Το Πρόγραµµα, σχεδίασε πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό που λειτουργεί ως «πρόταση» 

αξιοποίησης των τεχνών στην τρέχουσα σχολική δραστηριότητα. Εκπαιδευτικό υλικό, τόσο για τα 
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κύρια µαθήµατα αλλά κι εκπαιδευτικό υλικό και για τα καλλιτεχνικά µαθήµατα. Συγκεκριµένα 
κατασκευάστηκαν109: 
• Στο µάθηµα των Εικαστικών : «Η µατιά των εικαστικών». 
• Στο µάθηµα της Μουσικής : «Ο ήχος της Μουσικής». 
• Στα γλωσσικά και στα φυσικοµαθηµατικά µαθήµατα :«Βροχές κάθε λογής»    και «Μια µάγισσα 
στην τάξη µας». 
• Για το  «χορό και την κίνηση» διανεµήθηκε το βιβλίο «100 παιχνίδια µε κίνηση», Huberta 
Wiertsema εκδόσεις  Orpheus, Σ. &.Μ. Νικολαίδης Ο.Ε. Επιπλέον το 2003, µοιράστηκε στα σχολεία 
της πειραµατικής εφαρµογής, ένας φάκελος µε θέµα «χορός και την κίνηση».  
Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό περιέχει συγκεκριµένες προτάσεις δραστηριότητας και συνοδεύεται από 
υποστηρικτικό υλικό (οπτικοακουστικό) και οδηγίες (Βιβλίο ∆ασκάλου). 
 

Β)Από τη συνεργασία του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» µε τις αντίστοιχες Εφορίες του ΥΠ.ΠΟ 
και τα Τµήµατα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΩΝ Μουσείων, καταρτίστηκε µεγάλος αριθµός 
εκπαιδευτικών φακέλων και εκπαιδευτικά προγράµµατα επισκέψεων σε χώρους πολιτισµικής 
αναφοράς, αφήνοντας στον κοινό τόπο µουσείο σχολείο πολύτιµη παρακαταθήκη που προσδοκά την 
ανάδειξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και την έκφραση του συναισθηµατικού κόσµου των 
παιδιών µέσα από το αισθητικό συναίσθηµα. «Πολλοί παραµεληµένοι αρχαιολογικοί χώροι 
καταγράφησαν σε βάση δεδοµένων και αφού συγκροτήθηκαν οµάδες εµπειρογνωµόνων µελετήθηκε ο 
τρόπος και ο χώρος υποδοχής των µαθητών,-σχεδιάστηκε ειδικό έντυπο επίσκεψης,-σχεδιάστηκε ειδικό 
έντυπο προτάσεων για προτεινόµενες σειρές θεµατικών επισκέψεων και τέλος σχεδιάστηκε τουλάχστον 
ένα παιχνίδι-δραστηριότητα για κάθε χώρο.» (Παϊζης, Ν., 1997, σ.44)  

Μαζί µε τα παραπάνω, παραδόθηκε σε κάθε σχολείο κι ένας φάκελος που περιείχε πληροφορίες 
(σε επίπεδο Νοµού) για την πολιτιστική κληρονοµιά (αρχαιολογικούς χώρους, Μουσεία, Μνηµεία), 
τους χώρους υποδοµής πολιτιστικών εκδηλώσεων, τους πολιτιστικούς φορείς και τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Όσον αφορά τέλος, το εκπαιδευτικό υλικό, η χρήση του από το δάσκαλο διαφέρει από 
την υλοποίηση προκατασκευασµένου µαθήµατος και στοχεύει στην προσεκτική µελέτη της 
διδακτικής µεθοδολογίας που το πλαισιώνει προκειµένου να επηρεάσει τη διδακτική του αντίληψη και 
πρακτική για τη διδασκαλία και τη µάθηση: «…αναβαθµίζοντας το µάθηµά του, ο σύγχρονος δάσκαλος 
ωριµάζει και συγκεκριµενοποιεί τις προσδοκίες του για τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε 
µέσα σύγχρονα αλλά και σύµµετρα προς το ουσιαστικό νόηµα της εκπαίδευσης και του πολιτισµού, που δεν είναι 
άλλο από τη χαρά της µάθησης στο πλαίσιο της µικρής κοινωνικής οµάδας και την αναζήτηση τρόπων και 
µεθόδων» (http//www.prmelina.gr) 

 
4.2.4.4 Τα οπτικοακουστικά µέσα 
 

 
Επιπλέον, από παιδαγωγική σκοπιά, το Πρόγραµµα αναζήτησε τέτοιες µορφές χρήσης των 

οπτικοακουστικών µέσων διδασκαλίας, που βοηθούν το παιδί : (Θεοδωρίδης, Μ. 1997, 29) 
 
«…να συνειδητοποιήσει πως όλος αυτός ο ‘άνωθεν’ λαµπερός κόσµος της οπτικοακουστικής 

εξουσίας, δεν είναι παρά οπτικοακουστικά προϊόντα που κατασκευάζονται µε τη χρήση κάποιων 
εργαλείων, από ανθρώπους όπως εµείς…Με παρόµοια εργαλεία το παιδί µπορεί να κατασκευάσει τις 
δικές του φωτογραφίες, τις δικές του οπτικοακουστικές αφηγήσεις, τη δική του προσωπική τηλεοπτική 
καταγραφή-εκδοχή του κόσµου που µας περιβάλλει.110»  

Απαραίτητα συµπληρώµατα σε µια τάξη ΜΕΛΙΝΑ θεωρούνται: το δηµοσιογραφικό κασετόφωνο 
για να µπορούν οι µαθητές να παίρνουν συνεντεύξεις, το κασετόφωνο µέσο του οποίου ενεργοποιείται 
το ηχητικό υλικό του Προγράµµατος για τη διδασκαλία, ή µουσική κάθε λογής για ψυχοκινητικές  
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δράσεις, τα µουσικά- πολλές φορές αυτοσχέδια ή µη- µουσικά οργανάκια και η φωτογραφική µηχανή, 
για φωτογραφίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από το 
δάσκαλο και τους µαθητές. Κάποτε µάλιστα µετατρέπεται σε διδακτικό αντικείµενο, µε το οποίο οι 
µαθητές έχουν την ευκαιρία να πειραµατιστούν και να δηµιουργήσουν τη δική τους «πρόταση», 
πλαισιώνοντας και µε τον τρόπο αυτό την ερευνητική τους δράση. Εικόνες-σε slides, κινητές εικόνες 
(video), ηχογραφήσεις, εκθέµατα- αποτελούν εργαλεία προσέγγισης του µαθήµατος.  

Πρόκειται ουσιαστικά, τόσο για προσωπικά µέσα (κίνηση, νεύµα, µίµηση, λόγος) που 
χρησιµοποιεί ο δάσκαλος αυθόρµητα, αλλά και για σύγχρονα εκπαιδευτικά µέσα και εκπαιδευτικό 
υλικό111.  

Σύµφωνα µε το ΜΕΛΙΝΑ, το Αναλυτικό Πρόγραµµα: «υπαγορεύει, πλουτίζεται µε δραστηριότητες 
προσέγγισης των γνωστικών αντικειµένων µέσα από τις τέχνες και τη δηµιουργική έκφραση. Το χαρτί, οι µπογιές, 
η φωτογραφική µηχανή, το θεατρικό παιχνίδι, το κασετόφωνο, το τραγούδι και η κίνηση γίνονται εργαλεία 
προσέγγισης του κάθε µαθήµατος, της κάθε ενότητας.» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ 2000, σ.20). 

 Συµπερασµατικά και όσον αφορά τη µεθοδολογική διάσταση της χρήσης και του ρόλου των 
µέσων που το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ προτείνει112, αυτά συµβάλλουν στη διαφοροποίηση  των 
διδακτικών στόχων  και του περιεχοµένου, αρκεί ο δάσκαλος να τα εναλλάσσει. 

 
 

4.2.5 Ο παράγοντας «χρόνος» στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ» 
 
 

Κατά την εφαρµογή δράσεων στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ στην σχολική τάξη, ο παράγοντας 
χρόνος παίζει καθοριστική σηµασία στην προσπάθεια προσέγγισης της γνώσης και αξιοποίησης της 
διδακτικής στιγµής. Συχνά, απαιτούνται περισσότερες της µιας διδακτικές ώρες για την ολοκλήρωση 
των δράσεων και των δραστηριοτήτων.  

Προς το παρόν το Πρόγραµµα «…δεν παρεµβαίνει ουσιαστικά στην αυστηρή δοµή του ισχύοντος 
Αναλυτικού Προγράµµατος, αφού προϋποθέτει τη διεξαγωγή των δράσεών του σε προκαθορισµένα δίωρα ή 
τρίωρα του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράµµατος…» (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ 2000, σ.21) κι 
επιπρόσθετα µε µια πρώτη µατιά  µοιάζει να ευνοείται απροσδόκητα113 από την πρόσφατη καθιέρωση 
της Ευέλικτης Ζώνης, όσον αφορά στον περισσότερο χρόνο που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός 
γα εφαρµογή εναλλακτικών δράσεων και δραστηριοτήτων. Με µια δεύτερη ανάγνωση η καθιέρωση 
του «συγκεκριµένου χρόνου» στο αναλυτικό πρόγραµµα ίσως εγκυµονεί τεράστια απειλή για την 
εκµετάλλευση τυχαίων παραγόντων-ερεθισµάτων εκκίνησης δράσεων και δραστηριοτήτων σύµφωνα 
µε το χρόνο των αναγκών δασκάλου και µαθητών114.   

Στην περίπτωση του ΜΕΛΙΝΑ δίχως να απαιτείται η επιµήκυνση του χρόνου εργασίας, ο χρόνος 
µετονοµάζεται σε περισσότερο παιδαγωγικό χρόνο, µέσα από τις τέχνες, για την ανάπτυξη ενός 
περιβάλλοντος πλούσιου σε µαθησιακά ερεθίσµατα, µέσω του οποίου δίνεται η ευκαιρία στους 
µαθητές να εκφραστούν µε το δικό τους τρόπο και σύµφωνα µε τον ατοµικό τους ρυθµό, να ενισχύσουν 
το δικαίωµά τους στην άλλη εκδοχή, τη διαφορετική άποψη, να τονώσουν θετικά το αυτοσυναίσθηµά 
τους, ν’ αναπτύξουν την κριτική και δηµιουργική τους σκέψη και να καταστηθούν ικανοί για ανάληψη 
πρωτοβουλιών, αυτονοµία και συµµετοχή.  

Επιτυγχάνεται έτσι µε τρόπο φυσικό κι αβίαστο, η πλήρη αξιοποίηση των ατοµικών 
προϋποθέσεων των παιδιών (γνωστικών, συναισθηµατικών, κοινωνικών και ψυχοκινητικών), γεγονός 
που συνάδει στην επίτευξη των στόχων που έχουν από πριν τεθεί για κάθε ένα ξεχωριστά 
(εξατοµίκευση-οµαδοποίηση), στα πλαίσια εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της διδασκαλίας, ενώ  
αναδεικνύεται η δύναµη της τέχνης τέτοια, ώστε να καταρρέει η αντίληψη περί χαρακτηρισµού των 
µαθηµάτων σε κύρια και δευτερεύοντα.  

Πάραυτα πρέπει να επισηµανθεί ότι ο δάσκαλος δεν απαλλάσσεται από τη συστηµατική 
προεργασία που έχει να κάνει, προκειµένου να διδάξει το όποιο διδακτικό -κάθε φορά- αντικείµενο. 
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4.2.6 Ο παράγοντας «χώρος» στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ» 
 

Σχετικά µε το χώρο, και ειδικότερα τις σχολικές τάξεις που εφαρµόζεται πιλοτικά το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ πρέπει να σηµειωθεί, ότι αν και δε διέπονται από κτιριακή ανασυγκρότηση και ανανέωση 
της αρχιτεκτονικής του χώρου, προσπαθούν να εξασφαλίσουν την κατάλληλη ατµόσφαιρα και τις 
συνθήκες εκείνες, ώστε οι µαθητές να νιώθουν άνετα και οικεία, µε την αίσθηση ότι βρίσκονται στο 
δικό τους χώρο.  

Έχοντας διαµορφώσει µια «εµείς» συνείδηση µέσα από τις οµαδικές δραστηριότητες, στις 
οποίες συµµετέχουν καθηµερινά, τα παιδιά φροντίζουν από µόνα τους για τη διαφύλαξη των έργων 
τους και την αισθητική της τάξης τους, η οποία όσο κι αν δεν πληροί τις τέλειες προδιαγραφές από 
πλευράς τετραγωνικών ή υποδοµής, είναι συνήθως µια ζεστή τάξη, φιλόξενη, γεµάτη χρώµα από τα 
έργα τους,115 χρωµατιστά πανιά,116 που χρησιµεύουν στη διεξαγωγή του θεατρικού παιχνιδιού117 και 
το στολισµό της τάξης και οµαδικές φωτογραφίες από εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις 
δραστηριότητες.   

Στις αίθουσες ΜΕΛΙΝΑ, µικρές ή µεγάλες, τα θρανία των µαθητών διευθετούνται σε τραπέζια 
εργασίας των τεσσάρων ή έξι ατόµων περιµετρικά, ή εναλλακτικά τοποθετούνται σε µονή ή διπλή 
πεταλοειδή διάταξη (για µικρά χρονικά διαστήµατα), αφήνοντας όσο το δυνατόν ελεύθερο χώρο µε 
µοκέτα στο κέντρο ή στο µπροστινό µέρος της αίθουσας, για να µπορούν τα παιδιά να κάθονται, να 
χορεύουν, να παίζουν, να ζωγραφίζουν σε µεγάλες επιφάνειες χαρτιού του µέτρου µε τα πινέλα τους, 
να παρουσιάζουν σε κύκλο τα ποιήµατά τους, τα κείµενά τους ή το θέµα που ερευνούν  κατά 
οµάδες,118 κάθε φορά (ΥΠΕΠΘ-ΥΠ.ΠΟ-ΓΓΛΕ 2000, σ.21,22). 

Το γραφείο ή θρανίο του δασκάλου είναι -χωρίς βάθρο- σε µια άκρη της αίθουσας  και πολλές 
φορές πλησιάζει τα θρανία των παιδιών, όπου γίνεται φυσική συνέχειά τους και βοηθάει τους µαθητές 
να αντιληφθούν το είδος και την ποιότητα των δραστηριοτήτων και της επικοινωνίας δασκάλου και 
µαθητών.  

Επιπλέον, µια τάξη ΜΕΛΙΝΑ βγαίνει πολύ συχνά από το χώρο του σχολείου, για «µάθηµα» στην 
προγραµµατισµένη και κατάλληλα προετοιµασµένη εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρους πολιτιστικής 
αναφοράς119 (ΥΠΕΠΘ-ΥΠΠΟ-ΓΓΛΕ 2000, σ.27). 
Ο δάσκαλος ή η δασκάλα της τάξης, συνοδεύουν τους µαθητές σε χώρους που σχετίζονται µε το 
λαϊκό πολιτισµό, τις αρχαιότητες, τις σύγχρονες εικαστικές δηµιουργίες, τις αίθουσες συναυλιών κ.ά. 
κοντά ή πιο µακριά από την περιφέρεια του σχολείου, προκειµένου να διεξαγάγουν ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα. 
 Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές  καθίστανται σταδιακά ικανοί, να αναγνωρίζουν και να αγαπούν τα 
θαυµαστά έργα της τέχνης και του πολιτισµού, ταξιδεύοντας µαζί τους στο χώρο και στο χρόνο, στο 
χθες και στο σήµερα, στο εδώ και στο αλλού.  

Από τα παραπάνω προκύπτει το γεγονός ότι, ανοίγουν  οι πόρτες του σχολειού και οι µαθητές-εν 
δυνάµει ενήλικες συναντούν στο κέντρο των ενδιαφερόντων τους την καθηµερινή κοινωνία στην 
οποία ζουν, µεγαλώνουν κι αγαπούν.   
Προς την κατεύθυνση αυτή, γίνεται ίσως λόγος για «ανοιχτό σχολείο», ή ακόµα και για τη γέννηση 
του «κοινοτικού σχολείου», αφετηρία του οποίου αποτελεί η κοινότητα, τα µέλη της οποίας µπορούν 
και πρέπει να λαµβάνουν ενεργό µέρος σ’ αυτό120 (Κοσσυβάκη, Φ. 1997, 261) 
 
 
4.2.7 Ο ρόλος του µαθητή στο Πρόγραµµα 
 
 
 Σχετικά µε τη συµµετοχή των µαθητών στα θέµατα που προτείνει το ΜΕΛΙΝΑ, οι µαθητές 
καλούνται να παίξουν  πρωταγωνιστικό ρόλο. Παύουν να είναι παθητικοί δέκτες των όσων τους 
προσφέρει ο δάσκαλος, και  συµµετέχουν ενεργητικά στη διεξαγωγή (και κάποτε σε µεγαλύτερες τάξεις 
στο σχεδιασµό, ακόµα και στην αξιολόγηση) της διδασκαλίας.  
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Οι µαθητές δρουν, ενεργούν, βιώνουν, οικοδοµούν από µόνοι τους τη γνώση (εποικοδοµισµός), 
121καθώς αλληλεπιδρούν στο περιβάλλον122 που τους περιβάλλει εκφράζονται και χαίρονται, καθώς 
από µικροί αντιµετωπίζονται από το δάσκαλό τους ως εν δυνάµει ενήλικες που µπορούν να φέρουν 
στις πλάτες τους το µερίδιο της ευθύνης που τους αντιστοιχεί.  

Τις περισσότερες φορές ενηµερώνονται από το δάσκαλο για τους διδακτικούς στόχους κι ο 
καθένας προσπαθεί ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης και προέλευσης να 
προσεγγίσει τον ατοµικό του στόχο, που δεν είναι άλλος από το «όσο  µπορεί, αρκεί να το κάνει µε την 
ψυχή του», συµβάλλοντας έτσι στον κοινό στόχο που έχει τεθεί από την οµάδα, προκειµένου να ανήκει 
σ’ αυτήν.  

Επιπλέον οι τάξεις ΜΕΛΙΝΑ, παρέχοντας στα παιδιά την ευκαιρία για άσκηση και επαφή µε τον 
εαυτό τους και µε τους άλλους -µέσω των µουσικών, χορευτικών, θεατρικών δράσεων- καθίστανται 
ικανά να διαχειρίζονται τη ζωντάνια τους και τη σιωπή τους, να εκπέµπουν και να λαµβάνουν 
µηνύµατα λεκτικής και µη λεκτικής επικοινωνίας, µε αποτέλεσµα να επικοινωνούν µε ευκολία ακόµα 
και µε παιδιά που δεν οµιλούν τη γλώσσα τη δική τους κυριολεκτικά (διαπολιτισµική εκπαίδευση) και 
µεταφορικά (τη δική τους άποψη). Παράλληλα, καλλιεργείται η συναισθηµατική τους νοηµοσύνη, µε 
αποτέλεσµα  να ελέγχουν ευκολότερα τη συµπεριφορά τους, να αυτορυθµίζονται και να πειθαρχούν 
συνειδητά στους κανόνες που από κοινού έχουν συζητήσει, αποδεχτεί και τελικά θεσπίσει στη σχολική 
τάξη, σε ατµόσφαιρα ελευθερίας και δηµοκρατίας.  
 
 
4.2.8 Ο ρόλος του δασκάλου στο Πρόγραµµα 
 
 

Ο ∆. Βεργίδης, υπεύθυνος για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, της 
αποτελεσµατικότητας και της κοινωνιολογικής όψης της τεκµηρίωσης του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, 
σε σχετική έκθεσή του (2003) θεωρεί ότι το Πρόγραµµα: «…αποτελεί  αρχικά πρόγραµµα επιµόρφωσης 
εκπαιδευτικών, στα πλαίσια του οποίου οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί εµπλέκονται σε διαδικασίες 
ανάπτυξης της πολιτισµικής αγωγής, διεύρυνσης και ώσµωσης των µαθησιακών αντικειµένων και 
αναβάθµισης των παιδαγωγικών τους πρακτικών και συνολικά του σχολείου». (Βεργίδης, ∆.,- 
Βαϊκούση, ∆. 2003, σ.10) 

Οι εκπαιδευτικοί δεν επιµορφώνονται µόνο στην πολιτισµική αγωγή, αλλά στη συµβολή της 
τέχνης στην εναλλακτική διδακτική µέθοδο στα πλαίσια ενός σφαιρικού προγράµµατος επιµόρφωσης 
εκπαιδευτικών «διά» της πολιτισµικής αγωγής . 
 Οι δάσκαλοι στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ενστερνίζονται θα µπορούσε να πει κανείς, ένα 
διαφορετικό ύφος (στιλ) από εκείνο που τους επιβάλλει ο παραδοσιακός τους ρόλος. Γίνονται 
προσπάθειες στα πλαίσια της επιµόρφωσής τους από το Πρόγραµµα, να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο 
τους και να σταθούν κριτικά και αυτοκριτικά123 στην τάξη στο πλευρό των µαθητών τους, τόσο στη 
διδακτική διαδικασία, αλλά και στο βαθµό και το είδος της επικοινωνίας που αναπτύσσουν και µεταξύ 
τους. Εµψυχώνονται προς την κατεύθυνση να αναγνωρίζουν στα παιδιά το δικαίωµα αλλά και τις 
ικανότητες συµµετοχής τους σε θέµατα που άπτονται άµεσα των ενδιαφερόντων τους, µένοντας κοντά 
τους σαν συν- παραστάτες, συν-ζητητές, συν-άνθρωποι τους, ώστε να τα οπλίζουν µε εφόδια και 
δύναµη για να µπορούν αν όχι να συν-εξελίσσονται, τουλάχιστον να συν-υπάρχουν στη σύγχρονη, 
πολύµορφη κοινωνία στην οποία  καλούνται να ζήσουν και να την υπηρετήσουν.  

Για τους λόγους αυτούς, οι δάσκαλοι των τάξεων ΜΕΛΙΝΑ επιδιώκεται από το Πρόγραµµα, να 
στηρίζουν συναισθηµατικά τα παιδιά, ν’ αναπτύσσουν µαζί τους «σχέσεις»124 και να επενδύουν στον  
αµοιβαίο σεβασµό και την εµπιστοσύνη (Κοσµόπουλος,Α. 2000, σ.11) 
  Επιδίωξη του Προγράµµατος είναι οι δάσκαλοι να  ενθαρρύνουν το κάθε παιδί ξεχωριστά, σε 
σχέση µε τις προσπάθειές του, να προσεγγίσει το διδακτικό αντικείµενο, δίνοντας παράλληλα εξίσου 
µεγάλη σηµασία στους συναισθηµατικούς και κοινωνικούς στόχους. Οι δάσκαλοι στην περίπτωση 
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αυτή πρέπει να λειτουργούν οι ίδιοι ως  εµψυχωτές και να εξηγούν στους µαθητές τους ότι κάθε 
άνθρωπος είναι προικισµένος σε «κάτι διαφορετικό» από τους άλλους.  

Το να  ανακαλυφθεί νωρίς αυτό «το κάτι», τόσο από το σχολείο όσο και από το παιδί, 
συνεπάγεται σηµαντικές πιθανότητες, αφενός στην  αξιοποίησή του κι αφετέρου στην ενδυνάµωση 
του παιδιού µε το αναγκαίο αυτοσυναίσθηµα- αυτοεκτίµηση, ώστε να κινητοποιηθεί  προς την 
κατεύθυνση να συνεχίσει να το καλλιεργεί. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι προσδοκίες του δασκάλου, που 
κατά διάφορους  παιδαγωγούς φαίνεται να λειτουργούν και ως αυτοεκπληρούµενες προσδοκίες, στις 
τάξεις ΜΕΛΙΝΑ, λειτουργούν θετικά για όλα τα παιδιά, ενισχύοντας τις πιθανότητες, τα παιδιά να 
µετουσιωθούν στο µέλλον, σε ευτυχισµένους και δηµιουργικούς πολίτες (Πυργιωτάκης,Ι. 1999, 
σ.311) 
 
 
4.2.9 Η αξιολόγηση του µαθητή στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ» 
 

 
Οι άνθρωποι, που αποτελούν την Κεντρική Συντονιστική  Επιτροπή του Προγράµµατος 

ΜΕΛΙΝΑ, διατυπώνουν αρκετά συχνά, τόσο στα σεµινάρια επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών όσο και 
σε διάφορα συνέδρια, την άποψη ότι «το ΜΕΛΙΝΑ δεν είναι ένα ακόµα Πρόγραµµα». Πρόκειται 
ουσιαστικά για ένα νέο τρόπο σκέψης, που ενώ προκύπτει από την Εκπαίδευση, δεν είναι 
αφοµοιωµένο απ’ αυτήν. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, όπως χαρακτηριστικά λέγεται από τον πρόεδρο 
της Συντονιστικής του Επιτροπής, είναι µια «προστιθέµενη αξία» στο υπάρχον σύστηµα. Όσο κι αν ο 
όρος παραπέµπει στο χώρο των οικονοµικών επιστηµών, στις κοινωνικές επιστήµες και συγκεκριµένα 
εδώ, υπονοείται µεταφορικά η συνύπαρξη του «νέου» µε το «παραδοσιακό», στοχεύοντας στην 
«αναβάθµιση» του συνολικού. 

 Επιπλέον επιχειρείται ουσιαστικά να αποσαφηνιστεί,  ότι το Πρόγραµµα δεν είναι ένα ακόµα 
µάθηµα που θα διδάσκεται ξεχωριστά, δεν θα αξιολογείται και αργότερα δε θα έχει σχέση µε την 
εισαγωγή των παιδιών στα Πανεπιστήµια125. (Παϊζης,Ν., 2000, σ.18) 

Όµως, εφόσον οι µεµονωµένες δράσεις του Προγράµµατος δεν αντικρίζονται υπό το πρίσµα της 
αξιολόγησης, τίθεται εύλογα το ερώτηµα, εάν εφαρµόζεται και πώς αξιολόγηση- οποιασδήποτε µορφής, 
στις τάξεις ΜΕΛΙΝΑ.  

Σχετικά µε το παραπάνω ερώτηµα η απάντηση κινείται σε δύο άξονες: Όταν η τάξη διδάσκεται 
µε παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας, η αξιολόγηση περιορίζεται στην αξιολόγηση των µαθητών, 
όπως προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα, µέσω των κριτηρίων (γνωστικού τοµέα) ανά 
µάθηµα, τα οποία καλούνται να συµπληρώσουν  κάθε φορά τα παιδιά. Η διαδικασία αυτή είναι  
γνωστή σε όλους τους εκπαιδευτικούς της πράξης.  
Στην περίπτωση που η οµάδα-τάξη εργάζεται µε τη µέθοδο των σχεδίων εργασίας (ρrojects) και τη 
διαθεµατική προσέγγιση, ο όρος  «αξιολόγηση» παίρνει άλλη διάσταση. Η ίδια η αξιολόγηση αποτελεί 
φάση της µεθόδου των σχεδίων εργασίας126 συνδέεται µε τη διατήρηση ατοµικού φακέλου τύπου 
(portfolio) και λειτουργεί ως µέσο ανάδρασης ή ανατροφοδότησης, ως µεταµάθηµα και µεταγνωστική 
διαδικασία, συµβάλλοντας στην άντληση πληροφοριών για αυτοµόρφωση για αλλαγή του διδακτικού 
σχεδιασµού και της διεξαγωγής του µαθήµατος. (Θεοφιλίδης,Χ., 1997, σ.87 & Κοσσυβάκη,Φ., 1998, 
σ.297 & Frey, K.,  1998, σ.99, 63-66 & Χρυσαφίδης, Κ., 2000, σ.97)      

∆άσκαλος και µαθητές, διαπιστώνουν µαζί την καταλληλότητα της ενότητας, των µέσων, των 
δραστηριοτήτων, των ατοµικών ή οµαδικών προσπαθειών που έγιναν, των σχέσεων των παιδιών 
µεταξύ τους και µε το δάσκαλό τους και οτιδήποτε άλλο κρίνει η οµάδα, προκειµένου την επόµενη 
φορά που θα διεξαχθεί ένα νέο σχέδιο εργασίας να γνωρίζουν τι πρέπει να προσέξουν, να 
επαναλάβουν, να αποφύγουν. 
  Η αξιολόγηση αυτού του είδους µπορεί να γίνει είτε µε τη µορφή ανοικτής συζήτησης είτε 
ακόµη µε τη µορφή συµπλήρωσης ειδικού ερωτηµατολογίου που έχει από πριν κατασκευάσει ο 
δάσκαλος για το σκοπό αυτό.Φυσικά ο ένας τύπος αξιολόγησης δεν αποκλείει, ούτε προϋποθέτει τον 
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άλλο. ∆ρουν και οι δύο παράλληλα και συµπληρωµατικά. Θα ήταν όµως παράλειψη να µην αναφερθεί 
το γεγονός, ότι ο δάσκαλος - συµπαραστάτης στο πλευρό του παιδιού- καθηµερινά στο όνοµα της 
αξιολόγησης, παραγνωρίζει, τις όποιες προσπάθειές σε επίπεδο σχέσεων, συνέπειας, ευγένειας, 
προσφοράς, συµµετοχής, διάθεσης, πρόθεσης του παιδιού, αξιολογώντας το τελικά σε φύλλα 
αξιολόγησης,  κρίνοντάς το µόνο από την επίδοσή του στο γνωστικό αντικείµενο.  

Ο παραπάνω τύπος δασκάλου δεν παραβλέπει τον κοινωνικό, συναισθηµατικό και ψυχοκινητικό 
τοµέα127 ανάπτυξης του παιδιού. Επιπλέον δεν παραγνωρίζει ούτε την ευθύνη της προσωπικής του 
εµπλοκής σε µια τέτοια παιδαγωγική σχέση, η οποία στοχεύει σε  «διαφορετική» κοινωνική µάθηση  
και  περισσότερο δηµοκρατικό πλαίσιο για παιδαγωγική αλληλεπίδραση, που  προϋποθέτει το είδος της 
µάθησης αυτής. (Γκότοβος, Α., 1999, σ.104,165) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ-Η ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
1.  H ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας παρουσιάσαµε τις διάφορες όψεις της τεκµηρίωσης: 

(κοινωνική, παιδαγωγική, ψυχολογική), που καθιστούν επιτακτική την εισαγωγή του Πολιτισµού στην 
Εκπαίδευση. 
Η εφαρµογή ενός τέτοιου Προγράµµατος για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό στη χώρα µας είναι 
µια πραγµατικότητα από το Σεπτέµβρη του 1995 σε σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, και 
φέρει το όνοµα εκείνης που το εµπνεύστηκε, «Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός». 
Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, στηρίζεται από τότε έως και σήµερα από όλους τους ανθρώπους που έχουν 
διατελέσει στο αξίωµα των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισµού, γεγονός που αποδεικνύεται µε την 
έµπρακτη ηθική και οικονοµική υποστήριξη κατόπιν προτάσεών τους. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
αποτελεί πια µια εκπαιδευτική καινοτοµία και η χρηµατοδότησή του γίνεται αποκλειστικά µε εθνικούς 
πόρους, γεγονός που εγγυάται τη σταθερότητα του και αποδεικνύει τη σηµαντικότητα του, στη 
συνείδηση των δυο υπουργείων. Η σηµαντικότητα δε αυτή, αποδεικνύεται από τα συµπεράσµατα που 
έχουν προκύψει κατά την αξιολόγησή του και η πρόθεση από πλευράς της πολιτείας για τη γενίκευσή 
του σε όλα τα σχολεία της χώρας, ξεκινώντας τη µεθόδευση της γενίκευσης πειραµατικά, από το 
2001-2 από την πόλη των Χανίων128.  
 Κρίνοντας τη σπουδαιότητα ύπαρξης ενός τέτοιου προγράµµατος στην εκπαίδευση µέσα από το 
θεσµικό του πλαίσιο, εµβαθύναµε στην βιβλιογραφία στοχεύοντας στο να διακρίνουµε τα στοιχεία 
εκείνα που χαρακτηρίζουν την εσωτερική οργάνωση και εφαρµογή των τάξεων που το εφαρµόζουν,  
αναδεικνύοντάς το ως εναλλακτική µορφή επικοινωνίας και µάθησης, ως δυνατότητα υπέρβασης των 
συντηρητικών δοµών του σχολείου, και ως δυνατότητα ανανέωσης και τροποποίησης των τρόπων 
εργασίας και λειτουργίας του παραδοσιακού σχολείου. 
Στο σηµείο αυτό διαπιστώσαµε ότι η ανάπτυξη του παιδαγωγικού πλαισίου αλλά και η 
πραγµατοποίηση των σκοπών του Προγράµµατος, θα αποφέρουν αποτελέσµατα σε βάθος χρόνου και 
για το λόγο αυτό µιλήσαµε για επένδυση στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και για προστιθέµενη αξία 
πάνω στο υπάρχον σύστηµα. 
 ∆υστυχώς είναι η πρώτη φορά που ένα Πρόγραµµα Πολιτισµικής Αγωγής κάνει την εµφάνισή 
του στο χώρο του σχολείου µε τη µορφή εναλλακτικής µεθόδου επικοινωνίας και µάθησης, µε 
αποτέλεσµα να µην υπάρχουν σε ευρεία κλίµακα επιστηµονικές τοποθετήσεις πέραν εκείνης των 
συντελεστών του Προγράµµατος, των αξιολογικών εκθέσεων των δράσεών του από συγκεκριµένους 
πανεπιστηµιακούς καθηγητές κατ’ εντολή του Προγράµµατος κι ελάχιστων µεταπτυχιακών εργασιών 
ή προπτυχιακών εργασιών. Αυτό έχει ως συνέπεια να µην υπάρχει επιστηµονική τοποθέτηση σε 
ευρύτερο επίπεδο εκπαιδευτικής κοινότητας, γεγονός που δυσχεραίνεται ακόµη περισσότερο από τη 
συνέχιση της εφαρµογής σε πειραµατικό επίπεδο σε βάθος χρόνου ακόµα και µέχρι σήµερα.  
Στην προσπάθειά µας να συνεισφέρουµε κι από την πλευρά µας και πάντα σε σχέση µε τα όρια των 
δυνατοτήτων µας, ένα λιθαράκι στον εκπαιδευτικό διάλογο και τον προβληµατισµό που ένα τέτοιο 
θέµα πιθανά να προκαλεί, θεωρούµε ότι µε την  παρούσα ερευνητική εργασία συµβάλλουµε στην 
όποια προβληµατική.  
 
 
2.  H  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ υπογραµµίζεται η σηµασία της 
ερευνητικής ενασχόλησης µε το Πρόγραµµα, προκειµένου να διεξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για 
την εφαρµογή του στο σχολείο. Αυτός εξάλλου ήταν ο ρόλος των επιτροπών αξιολόγησης που  
συγκροτήθηκαν από τον πρώτο κιόλας χρόνο της πειραµατικής του δράσης κι εφαρµογής όπως ήδη 
έχει αναφερθεί σε προηγούµενό µας κεφάλαιο-(ανασκόπηση στη βιβλιογραφία). 
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  Οι παραπάνω εκθέσεις συνεχίζουν να συνεισφέρουν µέσα από τις δραστηριότητες και τα 
συµπεράσµατά τους συστηµατική πληροφόρηση, όµως µόνο σε επίπεδο Kεντρικής Eπιτροπής του 
Προγράµµατος, ενώ πρόσφατες έρευνες που διεξάγονται στα έτη µετά το 1997 έως σήµερα για τη 
λειτουργία του κατά την Α φάση και τη φάση της γενίκευσης, δεν έχουν ανακοινωθεί σε ευρύτερο 
επίπεδο. 

Παρότι όµως σε θεωρητικό επίπεδο δε γράφονται πολλά από τους παιδαγωγούς επιστήµονες 
όσον αφορά τις καινοτόµες προτάσεις που κάνει το Πρόγραµµα σε επίπεδο διδακτικής µεθοδολογίας, 
ο διάλογος µεταξύ εκπαιδευτικών για το θέµα έχει αρχίσει να γίνεται ανεπίσηµα µεν, αλλά καυτός δε, 
στις περιοχές της χώρας που φιλοξένησαν σχολεία της πειραµατικής του εφαρµογής, δηλ ενδεικτικά 
τουλάχιστον ένα σχολείο ΜΕΛΙΝΑ σε κάθε Νοµό της χώρας. 
 Το γεγονός αυτό (κατά την προσωπική µας εκτίµηση, αποδίδεται στην έµφαση που εξ αρχής είχε 
δοθεί στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών των πειραµατικών σχολείων του Προγράµµατος σαν 
µακροπρόθεσµη επένδυση για την πορεία του στο µέλλον)  τώρα µετά τη λήξη της Α φάσης της 
πειραµατικής εφαρµογής, καλείται το Πρόγραµµα να  διαχειριστεί και να αξιοποιήσει. 
Κι αυτό γιατί η καθυστέρηση του ρυθµού βελτίωσης ή η µη συνέχιση σε ευρύτερο επίπεδο πέραν των 
σχολείων της πειραµατικής εφαρµογής των δράσεων και της φιλοσοφίας του Προγράµµατος, η µη 
καθιέρωσή του ακόµα στη συνείδηση των εκπαιδευτικών, των µαθητών, των γονιών, συνδέεται στενά 
µε διάφορους παράγοντες που δεν είναι σκόπιµο στα πλαίσια της παρούσας εργασίας να αναλυθούν, 
αν και θα µπορούσαν µερικοί από αυτούς ενδεικτικά να αναφερθούν. Τέτοιοι παράγοντες είναι η 
προαιρετική φύση του Προγράµµατος και η έλλειψη επαρκών χρηµατικών πόρων που θα έδιναν την 
ώθηση στην  επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε πανελλήνιο επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή το 
Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει  ότι επεξεργάζεται τρόπους αξιοποίησης του µεγάλου αριθµού 
επιµορφωµένων ήδη από το Πρόγραµµα εκπαιδευτικών. www.ypepth.gr 
Αυτός εξάλλου ήταν και ο σκοπός της ηµερίδας διευθυντών των 94 σχολείων που είχαν συµµετάσχει 
στην πρώτη φάση της πειραµατικής εφαρµογής του Προγράµµατος, που πραγµατοποιήθηκε το Μάρτη 
του2003 µε κάλεσµα της Kεντρικής Eπιτροπής Συντονισµού στην Αθήνα, για ενηµέρωση, ανταλλαγή 
απόψεων. Ο διάλογος αναµένονταν να φωτίσει τις όποιες σκέψεις σχετικά µε τη γενίκευση του 
Προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί µετά τη 
λήξη της πειραµατικής του εφαρµογής. 

 Μετά από τις παραπάνω σκέψεις, θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη εργασία ακόµα και σε επίπεδο 
µεταπτυχιακής εργασίας βρίσκεται στην επικαιρότητα και παράλληλα αποτελεί µια αναγκαιότητα. 
Από τη συστηµατικότητα και την οργάνωσή της δε, µέλλει να κριθεί αν και κατά πόσο  θα αποκτήσει  
αξία για την εκπαιδευτική κοινότητα. 
 
 
3 Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η συγκεκριµένη εργασία έδειξε από το θεωρητικό της ήδη µέρος κάποια στοιχεία τα οποία 
χαρακτηρίζουν την εσωτερική οργάνωση και εφαρµογή των τάξεων που εφαρµόζουν πιλοτικά το 
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ.Θεωρούµε ότι τα στοιχεία αυτά καθαυτά µπορούν να θεωρηθούν ως καινοτόµα 
τόσο όσον αφορά τη θεωρητική τους οπτική, όσο την πρακτική τους εφαρµογή. Ακριβώς αυτό το 
σκεπτικό είναι που µας οδηγεί στο να αναδείξουµε τα συγκεκριµένα στοιχεία ως ερευνητικά 
ζητούµενα της παρούσας εργασίας. 

Πρόκειται δηλαδή να διεξάγουµε µια ερευνητική διαδικασία η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα 
πλαίσια µιας διττής οπτικής: α) Aφενός στην εξακρίβωση της αντιστοιχίας µεταξύ θεωρητικής 
τεκµηρίωσης και πρακτικής εφαρµογής των συνθηκών εσωτερικής οργάνωσης και εφαρµογής των 
δράσεων του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ (µέσω της παράθεσης εναλλακτικών µορφών επικοινωνίας και 
µάθησης που εφαρµόστηκαν τα προηγούµενα έτη σε σχολείο της πειραµατικής εφαρµογής του 
Προγράµµατος) β) Αφετέρου στην ερευνητική µεθοδολογία την οποία προτιθέµεθα να 
χρησιµοποιήσουµε και στην οποία τα παιδιά–αποδέκτες των δράσεων του Προγράµµατος, θα κληθούν  
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ξανά να εµπλακούν δίνοντας τεκµηριωµένες απόψεις στα ερευνητικά ερωτήµατα που πρόκειται να 
τους τεθούν. 
Με τον τρόπο αυτό γίνεται σαφές ότι:  
• η έρευνα για το αν αντιστοιχίζονται η φιλοσοφία και οι στόχοι του Προγράµµατος έτσι όπως 
περιγράφονται στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας (θεσµικό πλαίσιο- συνθήκες εσωτερικής 
οργάνωσης και εφαρµογής), µε την πράξη µέσα στη σχολική τάξη, δε θα περιοριστεί µόνο σε επίπεδο 
βιβλιογραφικών αναφορών,   
• µε όσο κόπο και δαπάνη σε χρόνο, η ερευνητική δράση συνεπάγεται, θα πραγµατοποιηθεί 
εµπειρική προσέγγιση προκειµένου τα συµπεράσµατα τα οποία θα εξαχθούν και προϊόντα  
πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας να είναι, αλλά και να  προσφέρουν για πρώτη φορά (στα πλαίσια 
µιας µεταπτυχιακής εργασίας) στην εκπαιδευτική κοινότητα µια εικόνα-ιδέα για τον τρόπο µε τον 
οποίο το Πρόγραµµα από θεωρία  γίνεται πράξη, παραθέτοντας δείγµατα από εναλλακτικές µορφές 
επικοινωνίας και µάθησης,  
• γεννούνται προβληµατισµοί, µήπως στη συγκεκριµένη έρευνα διακρίνονται στοιχεία 
εθνοµεθοδολογίας,  εφόσον η εκπαιδευτικός που εφάρµοσε την εναλλακτική πρόταση στα πλαίσια της 
πειραµατικής εφαρµογής του Προγράµµατος, καλείται τώρα να αξιολογήσει το έργο της, 
επικεντρώνοντας την έρευνά της στους µαθητές της. 

Στα παραπάνω θα θέλαµε να προσθέσουµε ότι η πρωτοτυπία της εργασίας µας αυτής θα 
εξαρτηθεί και από το είδος των ερευνητικών µεθόδων που προτιθέµεθα να χρησιµοποιήσουµε στην 
ερευνά µας. Θεωρούµε τελικά ότι η πρωτοτυπία της έρευνάς µας έγκειται τόσο στο θέµα το οποίο 
διαπραγµατευόµαστε όσο και στον τρόπο µε τον οποίο το προσεγγίζουµε, προκειµένου να 
ανταποκριθούµε στα ερευνητικά ζητούµενα και να οδηγηθούµε σε όσο το δυνατόν ασφαλή 
συµπεράσµατα για τις συνθήκες που αναδεικνύουν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ως εναλλακτική µορφή 
επικοινωνίας και µάθησης στη θεωρία και στην πράξη. 

 
4.  ΣΚΟΠΟΣ ΚΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο δε µένει από το να επαναλάβουµε αυτό που στην ουσία έχει  ήδη γίνει 
αντιληπτό από τις µέχρι τώρα αναφορές µας,  στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας, όπου 
τεκµηριώνεται η προβληµατική, η αναγκαιότητα και η πρωτοτυπία της.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν η φιλοσοφία που διέπει την εσωτερική 
οργάνωση του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ,  εφαρµόστηκε και σε ποιο βαθµό, στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Χανίων, στα πλαίσια της συγκεκριµένης περίπτωσης. Συγκεκριµένα επιδιώκεται µέσα από την 
παρούσα έρευνα, να αναδειχθούν οι συγκλίσεις ή οι αποκλίσεις της πρακτικής εφαρµογής του 
ΜΕΛΙΝΑ στην περίπτωση αυτή του  8ου ∆ηµ. Σχ. Χανίων σε αντιπαράθεση µε τα στοιχεία που 
προέκυψαν από τη θεωρία και από τις αρχικές θεωρητικές προτάσεις του Προγράµµατος. Η 
αντιπαράθεση αυτή αναµένεται να διευκολυνθεί µέσα από την αναλυτική παρουσίαση των θεµατικών 
ενοτήτων που επεξεργαστήκαµε (και που παραθέτουµε σε επόµενο υποκεφάλαιο) µε τα παιδιά και το 
συσχετισµό των αποτελεσµάτων τους µε τις κρίσεις των ίδιων των παιδιών,  για το Πρόγραµµα. 
Προκειµένου να διατυπωθούν τελικά συµπεράσµατα θα λάβουµε υπόψη µας τους ακόλουθους 
περιορισµούς: 
• Η εφαρµογή του Προγράµµατος εξετάζεται σε ένα µόνο σχολείο και από µία µόνο εκπαιδευτικό 
• Η εκπαιδευτικός της τάξης είναι και η ερευνήτρια η οποία παίρνει τις συνεντεύξεις των µαθητών. 

Το γεγονός αυτό που εγκυµονεί τον κίνδυνο επηρεασµού των µαθητών, όµως, ήταν απαραίτητο 
καθώς το άτοµο που θα έπειρνε τις συνεντεύξεις κρίθηκε ότι θα έπρεπε να έχει γνώση τόσο των 
ιδιαίτερων συνθηκών των τάξεων της περίπτωσης αναφορικά µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, όσο 
ταυτόχρονα γνώση του τρόπου διεξαγωγής του συγκεκριµένου ερευνητικού τύπου συνέντευξης. 

• Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του Προγράµµατος γίνονταν σταδιακά, προκειµένου να 
αποτυπωθεί το παιδαγωγικό του πλαίσιο, ανατροφοδοτούµενος από την εµπειρία των 
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προηγούµενων φάσεων σχεδιασµού, γεγονός που πιθανά στάθηκε η αιτία µικροπροβληµάτων ή 
αδυναµιών, προκειµένου να έχουµε µια πιο ολοκληρωµένη άποψη για το θέµα. 
Παράλληλα µε το γενικό σκοπό µπορούν να διατυπωθούν οι επιµέρους στόχοι, οι οποίοι 

εξειδικεύουν το σκοπό, σε υποθέσεις εργασίας για την καινοτοµία που εξετάζουµε µε τη µορφή 
ερευνητικών ερωτηµάτων.  
Τα ερωτήµατα αυτά είναι τα παρακάτω: 
1. ∆ιαφαίνεται µέσα από την αναλυτική παρουσίαση των διδακτικών δραστηριοτήτων και των 
αποτελεσµάτων τους, αλλά και από τις απόψεις των µαθητών της περίπτωσης, η αντιστοιχία 
θεωρητικού πλαισίου (φιλοσοφίας, στόχων και οργάνωσης δραστηριοτήτων του Προγράµµατος) µε 
την εφαρµογή του στην πράξη; 
2. Ποια είναι τα εναλλακτικά στοιχεία που αναφαίνονται µέσα από την αναλυτική παρουσίαση των 
διδασκαλιών σε επίπεδο στόχων, περιεχοµένων, µεθόδων, µέσων και αξιολόγησης; 
3. Τι ανταπόκριση βρήκε στους µαθητές η αντίληψη περί καλλιτεχνικής δραστηριότητας στη 
διδασκαλία, που προτείνεται από το ΜΕΛΙΝΑ; Ποιες αδυναµίες ή προβλήµατα θεωρούν ότι 
παρουσιάστηκαν και ποιες είναι οι δικές τους προτάσεις;  
4. Ποια είναι η συµβολή του Προγράµµατος στο γνωστικό, συναισθηµατικό, κοινωνικό και 
ψυχοκινητικό τοµέα ανάπτυξης των παιδιών σύµφωνα µε τις προσωπικές τους εκτιµήσεις αµέσως 
µετά την εφαρµογή του Προγράµµατος και πώς τρία χρόνια µετά; 
5. Ποια είναι η γνώµη των µαθητών για τη συνεργασία που προέκυψε ανάµεσα στο τµήµα τους µε 
άλλα τµήµατα, µε δασκάλους ειδικότητας, µε το σχολικό σύµβουλο, µε τους γονείς τους καθώς και µε 
άλλες προσωπικότητες που συνάντησαν µέσα κι έξω από τη σχολική τάξη; 

 
Aπό τις απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα που ταυτόχρονα αποτελούν και στόχους της 

συγκεκριµένης έρευνας, ελπίζουµε να διαφανεί το πώς επέδρασε η εφαρµογή του  ΜΕΛΙΝΑ στους 
µαθητές, και να προκύψουν προτάσεις για τη βελτίωση του Προγράµµατος. 

 
 
5.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  -  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 

Η ευρύτερη περιοχή διεξαγωγής της έρευνας είναι η πόλη των Χανίων και συγκεκριµένα η περιοχή 
του Αγίου Ιωάννη και η πλατεία Αρκαδίου, στην οποία βρίσκεται το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο. 

Η ταυτότητα του πιλοτικού σχολείου 
Το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων, αποτέλεσε το Σχολείο της Πειραµατικής εφαρµογής του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ από το 1995 έως το 2001,  συµµετέχοντας ως πιλότος σε επίπεδο νοµού, 
στην Α φάση - της πειραµατικής εφαρµογής του Προγράµµατος. ∆ιαθέτει 18 αίθουσες διδασκαλίας 
άλλες «προνοµιούχες» φωτεινές και µεγάλες  και άλλες προβληµατικές µικρές σχεδόν ασφυκτικές 
όπως εκείνες οι κατασκευασµένες από αλουµίνιο στους διαδρόµους των δύο ορόφων και οι δύο στο 
ισόγειο που παραδίδονται  στο θόρυβο της αυλής, ενώ η µια από αυτές επιπρόσθετα, βρίσκεται 
απέναντι από τις τουαλέτες. 

Η επιλογή του σχολείου για τη συµµετοχή του στην πειραµατική εφαρµογή ήταν τυχαία, δίχως να 
απαιτούνται ιδιαίτερες κτιριακές  ή άλλες προδιαγραφές (π.χ ειδικός εξοπλισµός), πέραν του ότι 
έπρεπε να λειτουργεί σε πρωινή µόνο βάρδια και του περιορισµού ότι οι δάσκαλοι της Α τάξης που θα 
συµµετείχαν αρχικά στην επιµορφωτική διαδικασία, θα έπρεπε να µην είναι αναπληρωτές ή 
αποσπασµένοι δάσκαλοι, αλλά να κατέχουν οργανική θέση στο σχολείο αυτό. 

Σχετικά µε την αντιπροσωπευτικότητα της σχολικής µονάδας που επιλέξαµε να διεξαχθεί η έρευνά 
µας, υπενθυµίζουµε ότι πέραν του ότι το σχολείο αυτό συµµετέχει και στις δυο φάσεις πειραµατικής 
εφαρµογής του από το 1995, (γεγονός που αποδεικνύει τις προσπάθειες για εφαρµογή του 
Προγράµµατος σε βάθος χρόνου),  ταυτόχρονα διαθέτει τα «εσωτερικά» εκείνα χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται µε την επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τις δραστηριότητες και τη λειτουργία 
του αναλυτικού και ωρολογίου προγράµµατος, έτσι όπως η φιλοσοφία οι στόχοι του Προγράµµατος 
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ΜΕΛΙΝΑ υποδεικνύουν129 (και για τα οποία εξάλλου το συγκεκριµένο Σχολείο επιλέχτηκε από το 
ΥΠΕΠΘ ως ο χώρος εκείνος που πειραµατικά  λειτούργησε ως το πρώτο κέντρο επιµόρφωσης 
εκπαιδευτικών,  των είκοσι δηµοτικών σχολείων της πόλης αλλά και ορισµένων της περιφέρειας, 
σηµατοδοτώντας έτσι την έναρξη της φάσης της γενίκευσης του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στα σχολεία 
της χώρας). 
Σχετικά µε το γεγονός ότι επιλέχτηκε ένα και µοναδικό σχολείο της πειραµατικής εφαρµογής του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, επιχειρηµατολογούµε µε την 
ακόλουθη άποψη: «η µελέτη σε βάθος και µε πληρότητα ενός και µόνο σχολείου, µπορεί να µας δώσει 
στοιχεία σχετικά µε την προς έρευνα κατάσταση και να αφορά ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά και 
όλα τα υπόλοιπα σχολεία (Bassey, M., 1999, p.31., στο:Τσεκούρας, Ι., 2003,σ.130) 
 
 
6. ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 
Το δείγµα της παρούσας έρευνας αποτελείται από δυο οµάδες παιδιών οι οποίες 

δραστηριοποιήθηκαν µε τις εναλλακτικές µορφές µάθησης και επικοινωνίας (τις οποίες µορφές, 
παραθέτουµε σε αντίστοιχο κεφάλαιο της εργασίας µας). Η µεν πρώτη- Οµάδα Α απαρτίζεται από 20 
παιδιά που δραστηριοποιήθηκαν την περίοδο 1998-2001 (Α φάση -της πειραµατικής εφαρµογής του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ), η δε δεύτερη-Οµάδα Β απαρτίζεται από 22 παιδιά που 
δραστηριοποιήθηκαν την περίοδο 2001-2002 (Β φάση -της γενίκευσης του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ).  
Επιπλέον οι παραπάνω δύο πληθυσµιακές κατηγορίες µαθητών µε άξονα το χρόνο,  παρουσιάζουν τις 
παρακάτω διαφορές :  
• από άποψη περιόδου που ενεργοποιήθηκαν, γεγονός που πιθανά να συνεπάγεται διαφορετικές 
συνθήκες µάθησης και επικοινωνίας που επικρατούσαν στη σχολική µονάδα (Το σχολείο το 1998 
ήταν το µοναδικό σχολείο της πόλης του οποίου οι εκπαιδευτικοί σταδιακά ενηµερώνονταν για το 
ΜΕΛΙΝΑ, γεγονός που είχε σαν συνέπεια ακόµα και οι εκπαιδευτικοί του συλλόγου διδασκόντων του 
σχολείου να µην αποδέχονται όλοι αλλά ούτε και ταυτόχρονα τη λογική του Προγράµµατος  και 
επιπλέον να µην αποδέχονται τις απόψεις αλλά και τις πρακτικές που πιθανά άλλοι συνάδελφοί τους  
για τους δικούς τους λόγους ο καθένας φαινόταν να υιοθετούν, σχετικά µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ.  
 Από το 2001 το σχολείο είναι και εκπαιδευτικό κέντρο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της πόλης, 
µε ότι συνέπειες µπορεί έµµεσα ή άµεσα να συνεπάγεται αυτό στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών 
του σχολείου-οι οποίοι ας σηµειωθεί χρησιµοποιήθηκαν ως βοηθοί στο πλευρό των βασικών 
επιµορφωτών του Προγράµµατος-, των µαθητών και των γονιών τους,  
•  από άποψη χρόνου επίδρασης των ερεθισµάτων που δέχτηκαν από τη συγκεκριµένη δασκάλα  
(Οµάδα Α τρία έτη, Οµάδα Β ένα έτος),   
• από άποψη ηλικίας στην παρούσα χρονική στιγµή (Οµάδα Α- 14 ετών, Οµάδα Β- 10 ετών) 
 

Οι διαφορές αυτές µεταξύ των δυο οµάδων του δείγµατος θα µπορούσαν κατά άλλους να 
θεωρηθούν προβλήµατα της παρούσας έρευνας, άποψη την οποία δε συµµεριζόµαστε εµείς, γιατί 
θεωρούµε ότι µέσα από τη δυνατότητα αυτή, προσεγγίζουµε δύο διαφορετικές ως προς τα 
χαρακτηριστικά, κατηγορίες του δείγµατος του πληθυσµού των µαθητών του δηµοτικού σχολείου, 
ενισχύοντας κι εµβαθύνοντας την έρευνά µας σε επίπεδο διεξαγωγής και ερµηνείας συµπερασµάτων.  
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, και  ακολουθώντας τις βασικές 
συντεταγµένες που ο σκοπός και οι επιµέρους  στόχοι της έρευνάς µας ορίζουν, (έτσι όπως αυτοί 
διατυπώθηκαν στο σχετικό κεφάλαιο), καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι το θέµα µας πρέπει να 
προσεγγισθεί κυρίως ποιοτικά, και λιγότερο ποσοτικά, βασιζόµενοι πάντα σε επιστηµονικό 
σχεδιασµό, προκειµένου να µπορούµε στη συνέχεια να εξάγουµε ασφαλή και έγκυρα συµπεράσµατα . 
Η µέθοδος µε την οποία τελικά θα αντιµετωπίσουµε τον ερευνητικό µας προβληµατισµό και η οποία 
στηρίχτηκε σε θεωρητικά δεδοµένα έτσι όπως προέκυψαν από την αναδίφηση στη βιβλιογραφία,  
είναι εκείνη της µελέτης περίπτωσης, υπογραµµίζοντας ότι  οι ερµηνευτικές και  υποκειµενικές 
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διαστάσεις των εκπαιδευτικών φαινοµένων, εξερευνώνται καλύτερα µέσω της παραπάνω µεθόδου, ως 
ερµηνεία των τρόπων µε τους οποίους µαθαίνουν τα παιδιά και των µέσων µε τα οποία τα σχολεία 
πετυχαίνουν τους σκοπούς τους.(Cohen, L.- .Manion, L., 1997,  σ.152) 

Η µελέτη περίπτωσης θα αφορά το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων τόσο ως αντιπροσωπευτική 
σχολική µονάδα βάσει του θέµατος της έρευνας, αλλά και ως µεθοδολογική δυνατότητα που 
προσφέρεται απ’ αυτό  το σχολείο στην ερευνήτρια. Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζουµε ότι η ερευνήτρια 
υπήρξε δασκάλα του συγκεκριµένου σχολείου µέχρι πρότινος, γεγονός που εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα πρόσβασής της στο χώρο, την υποδοχή της µε φιλική κι ευχάριστη διάθεση από τους 
µαθητές, τους συναδέλφους και το διευθυντή του σχολείου. 

Καθορίζονται έτσι ουσιαστικά µέσα από  τη µελέτη της συγκεκριµένης  περίπτωσης τα µέσα 
αλλά και η µορφή της έρευνας. Μέσα από την κατηγοριοποίηση των στοιχείων που θα προκύψουν από 
τα ερευνητικά δεδοµένα των δυο διαφορετικών πληθυσµιακών δειγµάτων, µε τη δυνατότητα η µια 
κατηγορία να λειτουργεί συµπληρωµατικά στην άλλη, όσον αφορά την κοινή προσπάθεια για την 
ανάδειξη της φιλοσοφίας του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, φιλοδοξούµε να δοθεί µια δυναµική στην 
έρευνά µας η οποία θα δικαιώσει την επιλογή µας να ασχοληθούµε µε τη συγκεκριµένη µελέτη 
περίπτωσης στα πλαίσια του Σχολείου πιλότου, µέσα από την οπτική των δυο διαφορετικών 
πληθυσµιακών κατηγοριών. 

Στη συνέχεια ακολουθεί το βασικό µας µέληµα που δεν είναι άλλο από τη δηµιουργία των 
συνθηκών εκείνων που θα εξασφαλίζουν τη λεπτοµερή έρευνα, εξέταση και οργάνωση των µέσων 
συλλογής των ερευνητικών µας δεδοµένων. 
 Για το λόγο αυτό πρόκειται να ληφθούν υπόψιν οι περιορισµοί της έρευνας σε µια προσπάθεια να 
εφαρµοστεί αυστηρά το χρονοδιάγραµµα των εργασιών µας στους µήνες που ακολουθούν,  και να 
εκτιµηθεί η προθυµία των υποκειµένων των συνεντεύξεων του συγκεκριµένου σχολείου. (Bell, J., 
1997,  σ.106) 
 
 
7.  EΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
 

H φύση του αντικειµένου της έρευνάς µας: «το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ως εναλλακτική µορφή 
επικοινωνίας και µάθησης», µας ώθησε να προσανατολιστούµε προς τις ποιοτικές µεθόδους έρευνας. 
Η έµφαση της ερευνητικής µας δραστηριότητας σε δυο µεµονωµένες περιπτώσεις σχολικών τάξεων 
και η σε βάθος µελέτη τους δικαιολογεί ακριβώς την ένταξη της έρευνάς µας σ’ αυτό που στη 
βιβλιογραφία απαντούµε ως  µελέτη  περίπτωσης. 

Στη µελέτη περίπτωσης εξετάζονται σύγχρονα και επίκαιρα θέµατα, τα οποία υπόκεινται σε 
αλλαγές. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε ορισµένες περιπτώσεις οµάδων ή ατόµων, χρησιµοποιούνται 
ερωτήσεις του τύπου «πώς» και «γιατί» και δεν επιχειρείται η γενίκευση των αποτελεσµάτων στον 
πληθυσµό, καθώς στόχος του ερευνητή είναι να επεκτείνει και να γενικεύσει θεωρίες και όχι να 
µετρήσει συχνότητες (Yin, 1989 στο: Κηπουροπούλου Ε., 1999, σελ.41)130. 
Οι ποιοτικές µέθοδοι γενικότερα επιτρέπουν, όπως επισηµαίνει η Ν. Κυριαζή, τη λεπτοµερειακή σε 
βάθος περιγραφή λίγων περιπτώσεων και στοχεύουν στην ερµηνεία της κοινωνικής πραγµατικότητας 
από την πλευρά των υποκειµένων και όχι του ερευνητή131.  
Ο E.Eisner αναφερόµενος ειδικά σε µεθόδους ποιοτικής έρευνας132, δε διστάζει να αναφέρει: 
«Πώς θα φαίνονται νέοι τρόποι παρουσίασης της έρευνας; τι θα µπορούσαµε να µάθουµε για ένα 
σχολείο ή µια τάξη, ένα δάσκαλο ή ένα µαθητή, µια µορφή διδασκαλίας και ένα στυλ µάθησης 
συνδυάζοντας φιλµ, κείµενα, φωτογραφία και ποίηµα;… Πρέπει να φτάσουµε σ’ εκείνα που βρίσκονται 
πέρα από εµάς…» (Eisner E., 2000, σ.57) 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια κινείται και στο πλαίσιο της εθνογραφικής προσέγγισης, η 
οποία κατευθύνεται από τις αντιλήψεις, τις ερµηνείες και την αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων, 
όπου ο ερευνητής γνωρίζει ότι αποτελεί µέρος του κοινωνικού φαινοµένου που µελετά και άρα πηγή 
πληροφόρησης και ερµηνείας του φαινοµένου (Πηγιάκη, 1994, σελ.63-89)133.  
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Άποψη, που στηρίζεται από  το γεγονός ότι πολλά από τα δεδοµένα της έρευνας (που στη συνέχεια 
αποκαλούνται µε τον όρο δείγµατα γραφής των µαθητών)  συλλέχθηκαν µέσα από τη συµµετοχική 
παρατήρηση134 της ερευνήτριας (τώρα)- δασκάλας (τότε), στο πλαίσιο της διδασκαλίας, αναφορικά µε 
τη συγκέντρωση «γραπτών σκέψεων»  την ώρα του θεατρικού παιχνιδιού» ή  του «σκέφτοµαι και 
γράφω».  

Σε καµία περίπτωση όµως δε θα χαρακτηρίζαµε την έρευνά µας ως εθνογραφική µελέτη, λόγω 
του ότι δεν καταγράψαµε συστηµατικά τη συµπεριφορά των παιδιών µέσα στο σχολικό περιβάλλον  
µε συνεχείς σηµειώσεις κι ενηµερώσεις ηµερολογίων. 
 Το όποιο υλικό είχαµε στη διάθεσή µας, υλικό καταγραφής των σκέψεων αλλά και δραστηριοτήτων 
των παιδιών (τα οποία αποτελούν τους συµµετέχοντες-αποδέκτες της εφαρµογής του ΜΕΛΙΝΑ στη 
σχολική τάξη), θα χρησιµοποιηθεί µέσα από την ανάλυση του περιεχοµένου του και το σχολιασµό του 
σε αντιπαράθεση µε το θεσµικό πλαίσιο του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, προκειµένου αξιολογηθεί η 
συγκεκριµένη περίπτωση. 

Στην παρούσα έρευνα πρόκειται να ασχοληθούµε κυρίως µε ποιοτική προσέγγιση, της 
εφαρµογής του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ και των αποτελεσµάτων του.  
Συµµεριζόµενοι την άποψη της E. Φτιάκα θεωρούµε ότι δεν είναι δυνατόν να µετρήσει κανείς τα 
δάκρυα στα µάτια ενός παιδιού που κλαίει για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει στο διάλειµµα µε τους 
συµµαθητές του, τη συγκίνηση ενός διευθυντή στα πρώτα του χρόνια στο διδασκαλικό επάγγελµα, ή µιας 
δασκάλας που τόλµησε να εφαρµόσει άλλες µεθόδους από τους συναδέλφους της και βρέθηκε στο 
στόχαστρο αυστηρής κριτικής135. (Φτιάκα. Ε., 2000, σ.381-389)  

 
 Η εφαρµογή του Προγράµµατος και τα αποτελέσµατά του πάνω στους µαθητές, θα διαφανούν 

µέσα από την αναλυτική παρουσίαση των θεµατικών ενοτήτων που διαπραγµατεύτηκαν στις τάξεις 
της περίπτωσης, την παρουσίαση δειγµάτων εργασιών των µαθητών και την έκθεση των απόψεών 
τους για το Πρόγραµµα.  

Κύριες µέθοδοι για την ερευνητική προσέγγιση του θέµατος της εργασίας µας είναι η 
ερµηνευτική προσέγγιση που πρόκειται να εµπλουτισθεί από την εµπειρία της συµµετοχικής 
παρατήρησης, η παρουσίαση δειγµάτων εργασιών των µαθητών ως προς ως προς τα εναλλακτικά 
στοιχεία και η ηµιδοµηµένη συνέντευξη σχετικά µε την καταγραφή και παρουσίαση των απόψεων των 
µαθητών για το Πρόγραµµα. 
 
 
7.1  Η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου. 
 
 

Η ανάλυση περιεχοµένου θα αποτελέσει την τεχνική ανάλυσης των δεδοµένων µας. Οι 
περισσότερες εργασίες, οι οποίες ασχολούνται µε θεωρητικά και πρακτικά προβλήµατα εφαρµογής 
της ανάλυσης περιεχοµένου, αναφέρονται στον ορισµό του Β. Berelson (1948) που είναι ο 
ακόλουθος136: 
 «Πρόκειται για µια τεχνική έρευνας που έχει αντικείµενο την αντικειµενική, συστηµατική και ποσοτική 
περιγραφή του φανερού περιεχοµένου της επικοινωνίας, γραπτού ή προφορικού λόγου, µε τελική 
επιδίωξη την ερµηνεία» (G. De Landsheere, 1979, σ.7). 
Στις µέρες µας, ένας αποδεκτός ορισµός της ανάλυσης περιεχοµένου, θεωρείται κι ο ακόλουθος: 
 «…είναι µια εµπειρική ερευνητική µέθοδος η οποία παρακολουθείται σε κάθε βήµα της από µία εκ των 
προτέρων ξεκαθαρισµένη θεωρία και προσπαθεί να περιγράψει µε συστηµατικό και αντικειµενικό τρόπο 
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδηλωµένα ή άρρητα χαρακτηριστικά µιας συγκεκριµένης γλωσσικής ή 
άλλης επικοινωνίας και να συναγάγει από την περιγραφή αυτή χρήσιµα συµπεράσµατα.» για την 
ερµηνεία της κοινωνικής πραγµατικότητας, (K. Rebman, 1994, p.65). 
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Η ανάλυση περιεχοµένου χρησιµοποιείται για να αναλύσει δεδοµένα που έχουν συγκεντρωθεί 
από: συµµετοχική παρατήρηση, µη δοµηµένες συνεντεύξεις, βιογραφίες ανοιχτές ερωτήσεις σε 
ερωτηµατολόγια, παίξιµο ρόλων, κ.α..(Τουρκάκη ∆., 2002.σ.27). 
Αντικείµενο της ανάλυσης περιεχοµένου µπορούν να αποτελέσουν τόσο γλωσσικά όσο και µη 
γλωσσικά στοιχεία: µουσική, εικόνες, µιµικές κινήσεις, κείµενα, ή οποιοδήποτε άλλο τεκµήριο που 
έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση των κειµένων, η µέθοδος ασκεί δύο λειτουργίες: α) από τη µια µεριά ασκεί τον 
έλεγχο ερευνητικών υποθέσεων και β) από την άλλη µπορεί να παρακολουθήσει την ίδια τη γένεση 
και διατύπωση των υποθέσεων. 
 Ο σκοπός της ανάλυσης περιεχοµένου υπερβαίνει και στις δύο περιπτώσεις την απλή περιγραφή του 
κειµένου και του περιεχοµένου του. Με βάση χαρακτηριστικά του κειµένου και τα συγκείµενα, 
µπορεί να χρησιµοποιήσει διάφορες ενδείξεις, ώστε να συναγάγει συµπεράσµατα για υπονοούµενες 
και µη ρητώς δεδηλωµένες προθέσεις του συγγραφέα (K. Merten, 1995, p.16 ). 
Ο ερευνητής µε βάση τις γνώσεις και τα επιστηµονικά και µεθοδολογικά εφόδιά του, δηµιουργεί 
διαστάσεις και κατηγορίες, τις οποίες χρησιµοποιεί ως βάση για την κατανόηση και την ερµηνεία των 
δεδοµένων του (Α.Καψάλης, 2000).  
Κανένας ερευνητής δηλ. δεν µπορεί να αποφύγει τον ερµηνευτικό κύκλο137.  
  Υπάρχουν ποικίλες τεχνικές κατηγοριοποίησης, όπου οι µονάδες καταγραφής µπορεί να είναι η 
λέξη, το πρόσωπο, το θέµα, το γεγονός, κλπ. Η θεµατική ανάλυση χρησιµοποιείται συχνά στις 
περιπτώσεις µελέτης απόψεων, πεποιθήσεων, αξιών, κινήτρων, κ.ά.(Τουρκάκη ∆., 2002, σ.27). 
Στην παρούσα ερευνητική εργασία, στο σχολιασµό των αποτελεσµάτων των συνεντεύξεων των 
παιδιών, µονάδα καταγραφής-κωδικοποίησης θα αποτελέσει «το θέµα»,όπως αναπτύχθηκε στον 
προβληµατισµό µας. 

 Το θέµα, που µπορεί να έχει καταγραφεί σε µια πρόταση, σε µια παράγραφο ή σε ολόκληρο το 
κείµενο, θα ανιχνεύεται τόσο όσον αφορά τα δείγµατα γραφής, όσο και αναφορικά µε τις 
συνεντεύξεις, σε ολόκληρη την απάντηση των παιδιών σε κάθε ερώτηση. 
Στην περίπτωση των συνεντεύξεων από το σύνολο των όσων θα ειπωθούν σαν απάντηση, θα 
επιλέγονται οι κύριες ιδέες, οι οποίες θα µετατρέπονται σε κατηγορίες που θα προσέξουµε να 
καθοριστούν 138 µε σαφήνεια, προκειµένου να ισχύει µεταξύ τους αµοιβαίος αποκλεισµός. 

Για την εγκυρότητα της έρευνας, αφού ορίζουµε κάθε θέµα που θα προκύπτει από τα δεδοµένα 
µας θα επιχειρούµε να το επιβεβαιώνουµε παραθέτοντας αυτούσια αποσπάσµατα από τις 
συνεντεύξεις.  
Η ερευνητική  µας δραστηριότητα θα υπαχθεί σε ένα υπόδειγµα ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου τη 
«δόµηση» (Strukturung)139. Μέσω της δόµησης περιεχοµένου, «…αφού γίνει η επεξεργασία του 
σχετικού µε το αντικείµενο της έρευνας υλικού, βάσει του επαγωγικού συστήµατος των κατηγοριών, 
καθίσταται δυνατή η αναπαράσταση του αποδελτιωµένου υλικού µε την πρακτική της παράφρασης140.» 
Πρόκειται δηλαδή να εφαρµόσουµε ένα συνδυασµό «απαγωγικής-επαγωγικής  προσέγγισης»  όπου 
κατά τη διάρκεια εξέτασης του υλικού θα διαµορφώνονται τα θέµατα (κατηγορίες-υποκατηγορίες).  
Εξάλλου: 

«…οι ισχύουσες γνώσεις για το υπό έρευνα θέµα συντελούν βεβαίως στην αρχική διαµόρφωση των 
κατηγοριών αλλά η τελική τους µορφή είναι αποτέλεσµα της συνεχούς διαπλοκής θεωρίας και 
δεδοµένων.» (Κυριαζή Ν., 1999, σελ.292) 

 
Οι θεµατικοί άξονες-κατηγορίες βάση των οποίων αναµένεται να αναλυθούν τα δεδοµένα της 

παρούσας έρευνας (υλικό συνεντεύξεων), πρέπει να συναρτώνται µε το βασικό σκοπό και τους 
στόχους της, οι οποίοι µε τη σειρά τους απορρέουν από το βασικό σκοπό και τους επιµέρους στόχους- 
υποθέσεις δράσης του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ141.  

Η µέθοδος της ανάλυσης περιεχοµένου περιλαµβάνει συχνά τη φάση της ποιοτικής ανάλυσης 
και τη φάση της ποσοτικής ανάλυσης. Η δυναµική αλληλεπίδραση και η διαλεκτική σχέση που συνδέει 
τις φάσεις αυτές, προσδιορίζουν συνολικά τη Μέθοδο.  
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Κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι πέραν από τη δοµή της ποσοτικής κατεύθυνσης της 
Μεθόδου, που ήδη προαναφέρθηκε142 είναι πολύ δύσκολο να εξαχθούν επιπλέον ποσοτικά δεδοµένα, 
κι αυτό όχι για λόγους ενστάσεων απέναντι στην ποσοτική πλευρά- «θετικιστική µυωπία»143- αλλά, 
εξαιτίας του µικρού δείγµατος που έχουµε στη διάθεσή µας αφενός κι αφετέρου λόγω της λογικής της 
µελέτης της µιας περίπτωσης (case study). 
Πρόθεσή µας κατά το σχολιασµό των απαντήσεων στις ερωτήσεις των συνεντεύξεων των δύο οµάδων 
που αποτελούν το δείγµα της έρευνάς µας- οµάδα (Α) και οµάδα (Β)- είναι, κάθε οµάδα να σχολιασθεί 
ξεχωριστά. Σε περίπτωση όµως που στα δεδοµένα δε θα υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις 
απόψεις των παιδιών, τότε τα δεδοµένα θα σχολιασθούν στο σύνολο των παιδιών.  

Τέλος προκειµένου να υπάρξει µια ευσύνοπτη εικόνα των δεδοµένων που θα προκύψουν από 
την ανάλυση περιεχοµένου, µπορεί να µετρηθεί η συχνότητα εµφάνισης των κατηγοριών στο σύνολο 
των δεδοµένων των συνεντεύξεων των µαθητών. Με τον τρόπο αυτό, θα φανούν συνοπτικά ποιες 
κατηγορίες εµφανίζονται να συνοψίζουν «τι» αποκόµισαν οι µαθητές στη συγκεκριµένη µελέτη 
περίπτωσης.    

Ακολουθεί στη συνέχεια144 µετά την παρουσίαση των µεθόδων της «ηµιδοµηµένης 
συνέντευξης» και της «ερµηνευτικής», ο τρόπος προσδιορισµού των θεµατικών αξόνων-κατηγοριών 
στις οποίες θα στηριχθεί η κωδικοποίηση σχετικά µε την ανάλυση του περιεχοµένου των ερωτήσεων 
της συνέντευξης.   
 
 
7.2  Ηµιδοµηµένη-Εστιασµένη συνέντευξη  

  
Μια πηγή πληροφοριών που προτιθέµεθα να υιοθετήσουµε για να εξεταστούν οι  διαθέσεις, οι 

αντιδράσεις και οι προβληµατισµοί των µαθητών που µετείχαν στην µελέτη περίπτωσης, θα είναι και 
η συνέντευξη.  

Βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι η άµεση επαφή, η στενή σχέση επικοινωνίας που 
αναπτύσσεται ανάµεσα στον συνεντευκτή και τον πληροφοριοδότη (Οppenheim, A.N., 1992)145, µε 
βασικά  αποτελέσµατα την παροχή ειλικρινέστερων απαντήσεων από την πλευρά των ερωτώµενων 
αλλά και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου να χαθούν χρήσιµες και σηµαντικές πληροφορίες αν  
χρησιµοποιηθεί και µαγνητόφωνο για την καταγραφή της.  
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στον συνεντευκτή να δίνει τις κατάλληλες οδηγίες και 
αποσαφηνίσεις στον ερωτώµενο, αποτρέποντας έτσι παρερµηνείες και παρανοήσεις ενώ ταυτόχρονα 
κρατάει σε υψηλό επίπεδο το ενδιαφέρον και την προσοχή του ερωτώµενου στα πλαίσια της στενής 
διαπροσωπικής σχέσης (Οppenheim, A.N., 1992). 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί η αναγκαιότητα στην παρούσα εργασία, όπως σε κάθε 
ερευνητική προσπάθεια, να κρατηθεί στάση ουδετερότητας από την ερευνήτρια, δίχως να εκφραστεί 
λεκτικά ή µε τη συµπεριφορά της γύρω από τα θέµατα που ερευνώνται, ώστε τα παιδιά να µπορέσουν 
να εκφραστούν µε ελευθερία και αυθορµητισµό για τις σχέσεις, τις απόψεις και τους 
προβληµατισµούς τους.  
Εκείνο που πρώτιστα ενδιαφέρει την έρευνα είναι η ίδια η άποψη των µαθητών, και σε αυτούς θα 
δοθεί η πρέπουσα σηµασία και προσοχή. 

Οι συνεντεύξεις θα είναι ηµι-δοµηµένες θα βασιστούν δηλαδή σε συγκεκριµένα γενικά 
ερωτήµατα, στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι µαθητές. Έτσι θα συγκεντρωθούν χρήσιµες και 
σηµαντικές πληροφορίες, χωρίς πλατιασµούς και περιττές πληροφορίες, θα υπάρχει µια κοινή βάση- 
κριτήριο για όλα τα παιδιά  και θα διευκολυνθεί στη συνέχεια η κατηγοριοποίηση και η ανάλυση των 
απαντήσεων που θα ακολουθήσει.( Οppenheim, A.N., 1992). 

Ειδικότερα για τον τύπο συνέντευξης που θα χρησιµοποιηθεί στην παρούσα έρευνα, είναι η 
εστιασµένη-ηµιδοµηµένη συνέντευξη.Tα κύρια γνωρίσµατα του τύπου αυτού συνέντευξης που τη 
διαφοροποιούν από άλλες είναι (L.Cohen-L.Manion,1997,398): 
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• Τα άτοµα που δίνουν τις πληροφορίες, γνωρίζουµε ότι έχουν συµµετάσχει σε µια 
συγκεκριµένη κατάσταση. 
• Μέσω της τεχνικής της ανάλυσης περιεχοµένου τα στοιχεία της κατάστασης που ο 
ερευνητής θεωρεί σηµαντικά έχουν από προηγουµένως αναλυθεί, κι έχει έτσι καταλήξει σε ένα 
σύνολο ερωτηµάτων που σχετίζονται µε την έννοια και τις επιδράσεις των καθορισµένων 
στοιχείων. Στην παρούσα έρευνα αναλύονται πρώτα τα δείγµατα γραφής των µαθητών κι έπειτα 
οι απόψεις τους. 
• Αφού ο ερευνητής έχει σα βάση την ανάλυσή του, µπορεί να συντάξει έναν οδηγό για τη 
συνέντευξη, ο οποίος θα προσδιορίζει τις κύριες περιοχές της έρευνας και τα ερωτήµατα που θα 
καθοριστούν από τα σηµαντικά στοιχεία της συνέντευξης. 
• Η ίδια η συνέντευξη επικεντρώνεται στις υποκειµενικές εµπειρίες των ατόµων που έχουν 
βιώσει τη συγκεκριµένη κατάσταση. 
 
Ο χρόνος διάρκειας των συνεντεύξεων ορίζεται το διάστηµα µεταξύ  22/12/03-28/2/04, όπου 

όταν οι µαθητές - παιδιά θα µπορούν να διαθέσουν από τον ελεύθερο χρόνο τους είτε σε κάποιο κενό 
της εργασίας τους, είτε πριν ή µετά από αυτήν, ή και το Σαββατοκύριακο, εάν το επιθυµούν. 

 Ο χώρος θα υποδεικνύεται και σε συνεργασία µε τους γονείς τους, για να αισθάνονται άνετα, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχουν διακοπές και ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 
γεγονός στο οποίο θα συντελέσουν και οι γονείς.  

Η συνέντευξη θα µαγνητοφωνείται, µε τη σύµφωνη γνώµη των παιδιών, και θα 
αποµαγνητοφωνείται στη συνέχεια, για να µπορούν να καταγραφούν µε λεπτοµέρεια τα νοήµατα , οι 
υπερβολές, η σιγουριά και η διστακτικότητα, προκειµένου να ευνοηθεί η ερευνήτρια στην ερµηνεία 
των δεδοµένων που θα ακολουθήσουν. 

Στη συνέχεια, η ερµηνευτική µέθοδος σε συνδυασµό µε τη συµµετοχική παρατήρηση, στα πλαίσια 
µιας συνθετικής θεώρησης της ποσοτικής και της ποιοτικής κατεύθυνσης της µεθόδου της ανάλυσης 
περιεχοµένου, καλείται να δώσει µια σφαιρική θεώρηση των δεδοµένων, διατηρώντας την έννοια του 
όλου ως πρωταρχική αφετηρία και κοινό καταληκτικό τέρµα της ερευνητικής προσπάθειας146.   
 
7.3  Ερµηνευτική µέθοδος και συµµετοχική παρατήρηση 
 

« Η λέξη “ερµηνευτική” παράγεται από το ρήµα “ερµηνεύω”… Από την ίδια ρίζα ετυµολογείται και το 
όνοµα του θεού Ερµή, η οποία και µας αποκαλύπτει την ουσία της ιδιότητάς του:ήταν “ερµηνευτής” των 
µηνυµάτων και των εντολών, που οι θεοί έστελναν στους ανθρώπους… Ως επίθετο υποδηλώνει ό,τι γράφεται, 
λέγεται ή αναφέρεται για να εξηγηθεί κάτι άγνωστο και να γίνει κατανοητό…..ως µέθοδος έρευνας αναπτύχθηκε 
από τους θεολόγους και τους φιλοσόφους. Οι πρώτοι επιδόθηκαν στην ερµηνεία της Αγίας Γραφής…» 
(Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 1999, σ. 104-105)147 

 
Βασική αντίληψη της µεθόδου, αποτελεί η άποψη ότι ανάµεσα στην οποιαδήποτε µορφή 

έκφρασης του ανθρώπινου πνεύµατος, είτε αυτή είναι προφορική, γραπτή ή καλλιτεχνική, κλπ, και 
στην κατανόησή της, διαµεσολαβεί µια πνευµατική διεργασία. Η συστηµατική οργάνωση της 
πνευµατικής αυτής διεργασίας  που θα µεσολαβεί ανάµεσα στην έκφραση του ανθρώπινου 
δηµιουργήµατος και της κατανόησής του ,είναι  η µέθοδος της ερµηνευτικής.  

Πρόκειται για µια συνεχή διεισδυτική πορεία βαθύτερης κατανόησης, στην οποία ο ερευνητής 
επιστρατεύει προϋπάρχουσες γνώσεις αλλά κι τη συναισθηµατική του σφαίρα, η οποία κινείται στα 
πλαίσια ενός αέναου ερµηνευτικού κύκλου-ερµηνευτικού έλικα148 µε πολλά διαδοχικά επίπεδα, 
εκφάνσεις σύλληψης και κατανόησης του φαινοµένου. (Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 1999, σ. 104-105) 

Η ερµηνευτική µέθοδος θα αποτελέσει µέσο σχολιασµού κι ερµηνείας των ερευνητικών  
δεδοµένων κατά την εφαρµογή των βασικών ερευνητικών µεθόδων, οι οποίες είναι: η µέθοδος της 
ανάλυσης περιεχοµένου  και η συνέντευξη, που ήδη προαναφέρθηκαν.  
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Στην επεξεργασία των δεδοµένων που θα προκύψουν µε τη µέθοδο της συνέντευξης η 
ερµηνευτική µέθοδος αναµένεται να φανεί πολύ σηµαντική, προκειµένου να διακριθούν τα ουσιώδη 
από τα λιγότερο σηµαντικά στοιχεία. Παράλληλα η εφαρµογή της µεθόδου συµβάλλει: 
 στο να διασταυρώνονται κριτικά τα στοιχεία που προκύπτουν από την ερευνητική πράξη µε τα 
δεδοµένα που διέπουν το θεωρητικό πλαίσιο  της ερευνάς µας (συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης στην 
εφαρµογή, θεσµικό πλαίσιο-φιλοσοφία και στόχοι του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, αναφορές στη 
βιβλιογραφία) και στη σύνδεση του θέµατος της παρούσας εργασίας µε την εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα. 

Στην προσπάθεια για εµβάθυνση, πληρέστερη «κατανόηση» και αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
της ερµηνευτικής µεθόδου, θεωρούµε ότι η εµπειρία µας από τη συµµετοχική παρατήρηση, ως 
εκπαιδευτικός των τάξεων της περίπτωσης, αναµένεται να µας διευκολύνει στην ερευνητική µας 
δραστηριότητα149. 

Η παρατήρηση όµως ως διαδικασία επιλεκτικής αντίληψης, συναρτάται από ποικίλες 
ψυχολογικές παραµέτρους, που φιλτράρουν τα αντιληπτικά δεδοµένα (Μπέλλας Θ., 1991, σ.3745)150.  
Προκειµένου λοιπόν να διασφαλίσουµε την ουδετερότητά µας στη συγκεκριµένη έρευνα, θέτουµε τον 
ακόλουθο περιορισµό: Τα όποια παρατηρησιακά δεδοµένα ενέπεσαν στην άµεση εµπειρία µας δε θα 
χρησιµοποιηθούν για να ελέγξουν προκατασκευασµένα θεωρητικά σχήµατα, αλλά θα αποτελέσουν 
έναν επιπλέον άξονα για την ερµηνεία και τον περαιτέρω σχολιασµό των αναφορών των µαθητών, στη  
φάση διεξαγωγής γενικών συµπερασµάτων και των προτάσεων σχετικά µε το θέµα. 

Θεωρούµε τέλος, ότι µε την επικουρική δυνατότητα που θα παρέχει στην ερευνήτρια η εµπειρία 
από τη συµµετοχική παρατήρηση -στα πλαίσια της ερµηνευτικής, θα   προαχθεί η  βασική αρχή της 
ερµηνευτικής διεργασίας, «η διαλεκτική». Η σχέση δηλαδή των «επιµέρους» µε το «όλον» και το 
αντίστροφο- αφού το ένα δε µπορεί να νοηθεί χωρίς το άλλο. (Πυργιωτάκης, Ι.Ε., 1999, σ. 106-111) 
Αποτελεί έτσι ουσιαστικά η ερµηνευτική µέθοδος, το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στις ερευνητικές 
µεθόδους, ενώ παράλληλα εξυπηρετούνται καλύτερα ο κύριος σκοπός και οι στόχοι της έρευνας. 

 
Η λογική που ακολουθούµε αναφορικά µε τις ερευνητικές µεθόδους µε τις οποίες προσεγγίζουµε 

το θέµα, ακολουθεί την εξής σχηµατική παρουσίαση καθώς η θεωρητική τεκµηρίωση και η πρακτική 
εφαρµογή αντιπαρατίθενται και προσδιορίζουν το θέµα της εργασίας µας ως: «Η µελέτη περίπτωσης 
της εφαρµογής του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, ως εναλλακτική µορφή 
επικοινωνίας και µάθησης»:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Υπουργικές αποφάσεις 
-Βιβλιογραφικές αναφορές 
-Συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης της 
εφαρµογής 
 
 
 
Θεωρητική προσέγγιση -διαδικασία 

-Παρουσίαση του υλικού –σχέδια 
εργασίας που εφαρµόστηκαν στη 
σχολική τάξη - ως προς τα εναλλακτικά 
του στοιχεία 
-Ανάλυση περιεχοµένου των 
συνεντεύξεων των µαθητών 
-Ερµηνευτική µέθοδος 
Ερευνητική προσέγγιση - διαδικασία

«Η µελέτη της περίπτωσης της εφαρµογής του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ-
Εκπαίδευση και Πολιτισµός, ως εναλλακτική µορφή επικοινωνίας και 
µάθησης». 
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8.  ΜΕΣΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
 
8.1 Συνεντεύξεις 
 
8.1.1 ∆ιατύπωση ερωτήσεων για την ηµιδοµηµένη συνέντευξη 

 
Στόχος της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να γίνει φανερή η υποκειµενική 

πραγµατικότητα των µαθητών της περίπτωσης, πως δηλαδή. αυτοί αντιλαµβάνονται το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ και τι αποκόµισαν από την εφαρµογή του, στα πλαίσια της συγκεκριµένης περίπτωσης. 

Η εστιασµένη συνέντευξη δε θα στηριχτεί σ΄ ένα κατάλογο προκαθορισµένων ερωτήσεων, αλλά 
θα βασισθεί σε ένα σχέδιο συνέντευξης, που θα κινεί την πορεία της συνέντευξης σε 
προκαθορισµένους άξονες συζήτησης. Η δοµή των συνεντεύξεων στους  θεµατικούς άξονες-κατηγορίες 
θα συναρτάται µε το βασικό σκοπό και τους στόχους της έρευνας151 αλλά και το θεωρητικό µέρος του 
προβληµατισµού µας.  
  Επιπλέον, οι κατηγορίες πρέπει να ακολουθούν ορισµένα κριτήρια και να θεµελιώνονται στους 
κανόνες (Βάµβουκας, Μ., 2000, σ.274,5)152: 
• α) της αντικειµενικότητας, (αυτό σηµαίνει ότι η ταξινόµηση ενός σηµασιολογικού στοιχείου στην  
άλφα ή βήτα κατηγορία δεν εξαρτάται από την προσωπικότητα εκείνου που το ταξινοµεί) 
• β)της εξαντλητικότητας, (το στοιχείο αυτό χαρακτηρίζει τις κατηγορίες, αν το σύνολο των 
σηµασιολογικών στοιχείων του αναλυτέου υλικού, όλες οι κατηγορίες ανάλυσης, µπορούν να 
υπαχθούν στις κατηγορίες που καθορίσθηκαν) 
• γ)της καταλληλότητας, (το χαρακτηριστικό αυτό χαρακτηρίζει τις κατηγορίες ανάλυσης, όταν 
ταιριάζουν στο στόχο της έρευνας και στο περιεχόµενο που αναλύεται)  
• δ)του αµοιβαίου αποκλεισµού (µια ενότητα ανάλυσης δε θα πρέπει να κωδικοποιείται συγχρόνως 
σε δυο κατηγορίες). 

Οι θεµατικοί άξονες-κατηγορίες θα αποτελέσουν θέµατα κλειδιά για επιπρόσθετες ερωτήσεις και 
δηµιουργία νέων υποκατηγοριών153, οι οποίες θα προκύψουν από τις απαντήσεις των παιδιών, µε 
σκοπό: και πολύτιµες πληροφορίες για την έρευνα να αποκτηθούν, και  πληρέστερη κατανόηση κι 
εµβάθυνση στην ουσία των πληροφοριών να επιτευχθεί. (Παπαναστασίου, Κ., σ. 76-77 & Φίλια, Β.,-
γενική εποπτεία- 1996, σ.132-135)154.  

Η µετατροπή του υλικού στις κατηγορίες και τις υποκατηγορίες155,  θα γίνει σε µετρήσιµες 
µονάδες µε βάση το θέµα, και τις µεθόδους της ανάλυσης περιεχοµένου και της ερµηνευτικής. 
Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε  πίνακες συχνοτήτων 
εµφάνισης των κατηγοριών στο σύνολο των δεδοµένων που θα προκύψουν από τις συνεντεύξεις. 
Επιπλέον ποσοτικά στοιχεία, φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο να εξαχθούν, αφενός εξαιτίας του 
µικρού δείγµατος που έχουµε στη διάθεσή µας, αφετέρου λόγω της λογικής της µελέτης της µιας 
περίπτωσης (case study).  
 
 

 
8.1.1.1 Προσδιορισµός των θεµατικών αξόνων-κατηγοριών της ανάλυσης του περιεχοµένου των συνεντεύξεων 
 

Πριν περάσουµε στην επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας στη 
συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης, θα επιχειρήσουµε να παρουσιάσουµε καθένα από τα εναλλακτικά 
χαρακτηριστικά τα οποία πληρούν οι συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης της εφαρµογής του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στη σχολική τάξη, αναδεικνύοντας τις επιµέρους συνιστώσες τους.  
Θα προκύψουν έτσι κατά αντιστοιχία, οι θεµατικοί άξονες- κατηγορίες /υποκατηγορίες στις οποίες θα 
στηριχθεί η συνέντευξη των µαθητών, στο εµπειρικό µέρος της εργασίας µας. 

Κατόπιν, επιχειρούµε τον προσδιορισµό των κατηγοριών/ υποκατηγοριών, στηριζόµενοι στα 
χαρακτηριστικά-στοιχεία της βασικής δοµής της διδασκαλίας, έτσι όπως παρουσιάστηκαν στις 
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συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης της εφαρµογής του Προγράµµατος και στο θεσµικό του πλαίσιο, 
στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας. 
Πριν όµως, κρίνουµε σκόπιµο να σηµειωθεί η ακόλουθη διευκρινιστική παρατήρηση: οι επιµέρους 
κατηγορίες και υποκατηγορίες έτσι όπως διαµορφώνονται σ’ αυτή τη φάση, ενδέχεται να µην είναι 
και οι τελικές, δεδοµένου ότι η ανάλυση του πρωτογενούς υλικού που θα προκύψει από τη διεξαγωγή 
της έρευνας µπορεί να απαιτήσει την αναµόρφωση των κατηγοριών µε πρόσθεση ή κατάργηση 
υποκατηγοριών, οι οποίες να ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις της έρευνας.  

Παραθέτουµε στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά-στοιχεία των συνθηκών της εσωτερικής 
οργάνωσης της εφαρµογής του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, µε τη σειρά που παρουσιάστηκαν και στο 
θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας: 

 
Ι. Σκοποί και στόχοι                                VII.. Παράγοντας χώρος  
    
ΙΙ. Περιεχόµενα                                        VII. Ρόλος του δασκάλου  
 
ΙΙΙ. Μέθοδοι διδασκαλίας                         VIII. Ρόλος του µαθητή 
 
IV. Μέσα επικοινωνίας και  µάθησης      VIV. Αξιολόγηση   
 
V. Παράγοντας χρόνος 
 

Από τα παραπάνω κάθε ένα στοιχείο-χαρακτηριστικό ξεχωριστά, προκύπτουν σε πρώτη φάση οι 
ακόλουθοι θεµατικοί άξονες - κατηγορίες/υποκατηγορίες, στις οποίες θα στηριχθεί η ανάλυση του 
πρωτογενούς υλικού της έρευνας: 
 
I.Σκοποί και στόχοι  

 
Το «Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός» στο σχολείο, στοχεύει στην 

καλλιέργεια ικανοτήτων-χαρακτηριστικών των µαθητών, όπως:  
 ατοµική-προσωπική έκφραση και δηµιουργία (ψυχοκινητικός τοµέας) 
 οµαδική-συλλογική έκφραση και δηµιουργία (ψυχοκινητικός και συµµετοχικός-κοινωνικός 

τοµέας) 
 δηµιουργική σκέψη και δράση (γνωστικός τοµέας) 
 κριτική στάση  (γνωστικός τοµέας) 
 προσωπική εµπλοκή- βίωµα (συναισθηµατικός τοµέας) 
 ανάπτυξη του συναισθήµατος και δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας µέσα από την 

καλλιτεχνική  έκφραση156 (συναισθηµατικός και συµµετοχικός-κοινωνικός τοµέας) 
 επικοινωνία µε το ιστορικο-κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον-πολιτισµική συνείδηση 

(συναισθηµατικός τοµέας) 
 ανάπτυξη δεξιοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης157 (ψυχοκινητικός τοµέας) 

 
Τα χαρακτηριστικά αυτά, που αποτελούν ταυτόχρονα προϋποθέσεις για την επιτυχία των 

εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων, εντοπίζονται µεµονωµένα ως περιεχόµενα στην παρούσα 
κατηγορία «των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων» και αφορούν στη  σύµµετρη – ολόπλευρη 
ανάπτυξη του παιδιού, µε βάση τη γνωστική διάκριση των διδακτικών στόχων του Bloom σε τέσσερις 
επιµέρους τοµείς. Οι τοµείς αυτοί θα αποτελέσουν τις βασικές υποκατηγορίες  της συγκεκριµένης 
κατηγορίας «των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων» και παρουσιάζονται στη συνέχεια 
(Κασσωτάκης, Μ., 2001, σ.120-151): 
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α) γνωστικός τοµέας: Αναφέρεται στις πληροφορίες και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι µαθητές 
µε την εφαρµογή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δράσεων και δραστηριοτήτων. Ο τοµέας αυτός 
συµπεριλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες στόχων που αποτελούν ταυτόχρονα και υπο-
υποκατηγορίες (της υποκατηγορίας γνωστικός τοµέας) στα πλαίσια της παρούσας έρευνας: 

Ι.γνώση:Αναφέρεται στις πληροφορίες που έχουν συγκρατήσει οι µαθητές σε ορισµένο γνωστικό τοµέα. Η 
νοητική δεξιότητα που αξιολογείται είναι κατά κύριο λόγο η αποµνηµόνευση. 

ΙΙ.Κατανόηση:Ο µαθητής πρέπει να καταστεί ικανός: να µεταφράζει, να µετατρέπει, να διασαφηνίζει, να 
διευρύνει να ερµηνεύει, να αναδιοργανώνει, να διαφοροποιεί, να προσδιορίζει, να εκτιµά, να συµπεραίνει, να 
προεκτείνει, να αναγάγει. 

ΙΙΙ. Εφαρµογή: Ο µαθητής πρέπει να καταστεί ικανός να :εφαρµόζει, να χρησιµοποιεί, να µεταχειρίζεται, να 
επιλέγει, να οργανώνει, για να µπορεί να επιλύει, να ικανοποιεί  και να κατασκευάζει. 

IV. Ανάλυση: Η ανάλυση απαιτεί µια ικανότητα πιο πολύπλοκη από τις προηγούµενες γνωστικές δεξιότητες 
και περιλαµβάνει την ανάλυση στοιχείων, σχέσεων και οργανωτικών αρχών. 

V. Σύνθεση: Συνιστά τον αντίποδα της ανάλυσης προσφέρεται για την ανάπτυξη της δηµιουργικής ικανότητας 
στους µαθητές (στην περιοχή των γνωστικών τουλάχιστο δραστηριοτήτων) και αφορά την παραγωγή προσωπικού 
έργου, την παραγωγή ενός σχεδίου ενέργειας, και την παραγωγή ενός συνόλου αφηρηµένων σχέσεων. 

VI. Αξιολόγηση: Αποτελεί το επιστέγασµα των εκπαιδευτικών στόχων του γνωστικού τοµέα κι αντιστοιχεί προς 
αυτό που ονοµάζουµε κριτική σκέψη. Οι µαθητές στην περίπτωση αυτή είναι ικανοί να αποδώσουν αξία σε κάτι, 
γεγονός που προυποθέτει ικανότητα κρίσεως και σύγκρισής του µε άλλα. Η αξιολόγηση των µαθητών αφορά 
κρίσεις που έχουν σα βάση εσωτερικά κριτήρια ή κρίσεις που στηρίζονται σε κριτήρια εξωτερικά. 
 
β) συναισθηµατικός τοµέας: Εδώ δίνεται έµφαση στην επιδίωξη των δραστηριοτήτων και της 
διδασκαλίας να καταστήσουν το µαθητή ικανό πέρα από την απόκτηση γνώσεων να αναπτύξει την 
προσωπικότητά του, να διαµορφώσει το χαρακτήρα του, να πλουτίσει το συναισθηµατικό του κόσµο. 
∆ίνεται δηλαδή έµφαση στις στάσεις και στις αξίες, στα συναισθήµατα και τις συγκινήσεις που 
προκαλούνται στους µαθητές στην τάξη. Οι στόχοι που εντάσσονται στον τοµέα αυτό αποτελώντας 
ταυτόχρονα υποκατηγορίες αφορούν την : 
 I. Πρόσληψη: Εδώ συµπεριλαµβάνεται η συνειδητοποίηση του µαθητή η οποία ασκείται µέσα από την 
ενεργοποίηση των αισθήσεων και της συνείδησης, η δεκτικότητά του να δεχτεί κάτι µε τη θέλησή του, χωρίς αυτό 
να σηµαίνει ότι και αποδέχεται και ό,τι αντιλαµβάνεται και τέλος η ικανότητα του µαθητή για διαφοροποίηση 
ερεθισµάτων που δέχεται και συγκέντρωση της προσοχής του σε ορισµένα µόνο από αυτά ή σε ορισµένα µόνο 
σηµεία τους. (εκλεκτικότητα-κατευθυνόµενη προσοχή). 
 II. Ανταπόκριση: Στο επίπεδο αυτό οι µαθητές πρέπει να µπορούν να εκδηλώνουν την τάση ή την επιθυµία 
για πιο ενεργό εµπλοκή σε ό,τι εµπίπτει στα ενδιαφέροντά τους.  Η διάθεση αυτή αρχικά έχει τη µορφή της 
συγκατάθεσης που στην πορεία γίνεται θέληση προς ανταπόκριση, για να κορυφωθεί µε την ικανοποίηση του 
µαθητή από την ανταπόκριση. 

III. Εκτίµηση αξιών: Είναι το αποτέλεσµα των κοινωνικών επιδράσεων που έχουν εσωτερικοποιηθεί από τα 
άτοµα και µε βάση αυτό ρυθµίζεται η ζωή τους στον κοινωνικό χώρο. Ο  µαθητής έτσι πρέπει να αποδέχεται και 
να υποστηρίζει εκούσια συγκεκριµένες αξίες κι όχι απλά να συµµορφώνεται ή απλά να υπακούει σ’ αυτές. Έτσι  ο 
µαθητής αρχικά αποδέχεται µια αξία, στη συνέχεια εκδηλώνει για την αξία αυτή συγκεκριµένη προτίµηση κι 
επιδίωξη -µεταξύ πολλών άλλων αξιών, φτάνοντας στο σηµείο να πιστεύει απόλυτα σ’ αυτήν επιδιώκοντας να τη 
µεταδώσει και σε άλλους (δέσµευση στην αξία).   

IV. Οργάνωση αξιών: Αποτέλεσµα της εσωτερίκευσης των αξιών είναι τα άτοµα να συναντούν καταστάσεις 
στις οποίες εµπλέκονται περισσότερες από µία αξίες. Έτσι οι µαθητές πρέπει να µπορούν να οργανώσουν τις αξίες 
τους σ’ ένα σύστηµα, να καθορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ τους, και να προσδιορίσουν εκείνες που 
είναι επικρατέστερες και βαθύτερες γι’ αυτό.  

V. Χαρακτηρισµός µε βάση ένα σύστηµα αξιών: Αποτελεί την ανώτατη κατηγορία της ταξινοµίας του 
συναισθηµατικού τοµέα. Οι αξίες των ατόµων στην περίπτωση αυτή είναι οργανωµένες σ’ ένα ενιαίο σύστηµα 
βάση του οποίου συµπεριφέρονται. Έτσι η συµπεριφορά τους χαρακτηρίζεται από συνέπεια και σταθερότητα.. 
Αναφορικά µε τους εκπαιδευτικούς στόχους, µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό ότι πολύ σπάνια ο εκπαιδευτικός 
µπορεί να τους ορίσει στο επίπεδο του «χαρακτηρισµού µε βάση ένα σύστηµα αξιών», εφόσον η ηλικία των 
µαθητών του δεν ανταποκρίνεται σε τόσο υψηλές απαιτήσεις για τις οποίες τα άτοµα πασχίζουν µετά την 
ενηλικίωσή τους και ίσως σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.   
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 γ) ψυχοκινητικός τοµέας: Στον τοµέα αυτό περιλαµβάνονται στόχοι που αναφέρονται στις κινήσεις 
των µελών του ανθρώπινου σώµατος και στις σχετικές δεξιότητες. Oι κατηγορίες των στόχων αυτού 
του τοµέα ταξινοµούνται σύµφωνα µε την A.Harrow και  αφορούν τις αντανακλαστικές κινήσεις, τις 
βασικές θεµελιακές κινήσεις, τις αντιληπτικές δεξιότητες (κιναισθητική-ακουστική-απτική-διάκριση, 
συγχρονισµένες κινητικές δεξιότητες), φυσικές ικανότητες, κινήσεις δεξιότητας και την ικανότητα 
των µαθητών για κινητική επικοινωνία.  
 
δ) συµµετοχικός-κοινωνικός τοµέας: Με τον όρο συµµετοχικός ο Μassialas αναφέρεται στην επιδίωξη: 
«Να  συµµετέχουν (τα παιδιά) άµεσα στη λήψη κάθε απόφασης, που τα αφορά» (Πετρουλάκης, Β.Ν., 
1981, σ.306). Ένα δηµοκρατικό σύστηµα στο σχολείο στο οποίο συµµετέχουν  οι µαθητές, ενισχύει 
και ανυψώνει την αντίληψη τους για το πώς δουλεύει αρχικά το σύστηµα  στη σχολική τάξη και στο 
σχολείο και στη συνέχεια το πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα. Καλλιεργεί µάλιστα την πεποίθηση 
πως τα άτοµα µπορούν να καλυτερέψουν τα συστήµατα αυτά. Με το σύστηµα του δηµοκρατικού 
σχολείου επειδή οι µαθητές αρχίζουν να’ χουν εµπιστοσύνη στον εαυτό τους, αποκτούν εµπιστοσύνη 
και στους άλλους. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να ανήκουν στην οµάδα. 
Μαθαίνουν να µην εµπιστεύονται µόνο το «εγώ» αλλά και το «εµείς». 
 
 
II. Περιεχόµενα  
 

Η κατηγορία αυτή αφορά περιεχόµενα-ύλη του αναλυτικού προγράµµατος, βρίσκεται σε άµεση 
σχέση µε τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και τους στόχους,  κι αναφέρεται σε περιεχόµενα που 
εκπονήθηκαν από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ για την επιτυχία των σκοπών και των στόχων του. Εδώ 
παρουσιάζονται οι εξής υποκατηγορίες: 
α) εκπαιδευτικό υλικό του Προγράµµατος για δραστηριότητες που ευνοούν τη διαθεµατική 
προσέγγιση της ύλης και την καλλιτεχνική έκφραση 
β)εκπαιδευτικό υλικό του Προγράµµατος για τη µουσειακή αγωγή (προετοιµασία εκπαιδευτικών 
επισκέψεων της τάξης σε χώρους ιστορικής και πολιτισµικής αναφοράς) 
γ)εκπαιδευτικό υλικό που εκπονήθηκε από τους εκπαιδευτικούς σχεδιασµένο στη βάση της 
διαθεµατικής προσέγγισης για δραστηριότητες  σχετικές µε την καλλιτεχνική έκφραση και τη 
µουσειακή αγωγή (προετοιµασία εκπαιδευτικών επισκέψεων της τάξης σε χώρους ιστορικής και 
πολιτισµικής αναφοράς) 
δ)περιεχόµενα από τις θεµατικές περιοχές και τα γνωστικά αντικείµενα του Αναλυτικού 
Προγράµµατος που στοχεύουν στην καλλιέργεια της φαντασίας και της δηµιουργικής σκέψης. 
 
 
 
III. Μέθοδοι διδασκαλίας  
 

Σ΄ αυτήν την κατηγορία αναφερόµαστε στις διδακτικές µεθόδους και δραστηριότητες που 
αναπτύχθηκαν από τον εκπαιδευτικό στα πλαίσια του Προγράµµατος, για  τη δηµιουργία συνθηκών 
επικοινωνίας και µάθησης. Εξετάζονται: 
     α) οµαδοκεντρικές µέθοδοι (οµαδοσυνεργατική, θεατρικό παιχνίδι, σχέδια δράσης-projects),  
     β)  συλλογική µέθοδος, (team-teaching)  
     γ) εµψυχωτική µέθοδος 
     δ) ο τρόπος διδασκαλίας  

ε)οι εργασίες για το σπίτι µε έµφαση στην ανακαλυπτική µάθηση, τη βιωµατική επικοινωνιακή  
πρακτική και την καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης. 

 
IV. Μέσα επικοινωνίας και µάθησης 
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Η κατηγορία αυτή αφορά τα µέσα που προτείνονται από το Πρόγραµµα στους εκπαιδευτικούς 

για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις  της βασικής φιλοσοφίας και των εκπαιδευτικών του στόχων, 
σε επίπεδο πρακτικής εφαρµογής. Τα µέσα αυτά είναι: 
     α) τα εργαστήρια τέχνης158 (θεατρικό παιχνίδι, µουσική, χορός, εικαστικά, οπτικοακουστική 
έκφραση) 
     β) οι εκπαιδευτικές επισκέψεις έξω από την τάξη,  
     γ)  επισκέψεις ειδικών µέσα στην τάξη 
     δ)το εκπαιδευτικό υλικό (εκπαιδευτικά κουτιά και φάκελοι του Προγράµµατος, καθώς και υλικό 
που εκπονήθηκε από τους εκπαιδευτικούς  για τις ανάγκες της τάξης και απλά καθηµερινά υλικά) 
      
 
V. Ο παράγοντας χρόνος   

 
Στα πλαίσια αυτού του θεµατικού άξονα αποσαφηνίζονται οι χρονικές συνισταµένες της 

εφαρµογής των δράσεων και δραστηριοτήτων του Προγράµµατος, αλλά και ο χρόνος ως παράγοντας 
διαφοροποίησης κι εξατοµίκευσης των προϋποθέσεων για επικοινωνία και µάθηση των µαθητών. Εδώ 
αναφερόµαστε:  

  α) στον εµπλουτισµό µε αισθητικές συνιστώσες της διδακτικής διαδικασίας στο σύνολό της,  
     β) στις δραστηριότητες σε προκαθορισµένα διδακτικά δίωρα του αναλυτικού προγράµµατος, 
     γ) στο χρόνο της Ευέλικτης Ζώνης,  

δ)στο χρόνο-ρυθµό που απαιτούν, η καλλιέργεια των συνθηκών επικοινωνίας και µάθησης στα 
παιδιά, συναρτήσει των ατοµικών-υποκειµενικών  προϋποθέσεών τους.  

 
VI. Ο παράγοντας χώρος   
 

Στην κατηγορία αυτή, επιχειρείται να προσδιορισθούν ο χώρος στον οποίο λαµβάνουν χώρα οι 
δράσεις στα πλαίσια του Προγράµµατος, αλλά και η χωροθέτηση που αφορά τη διάταξη των θρανίων 
µέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και το περιβάλλον της τάξης, ως παράγοντες που επηρεάζουν τις 
συνθήκες επικοινωνίας, έκφρασης και µάθησης των µαθητών. Ο χώρος στην περίπτωση αυτή 
εκλαµβάνεται αναλυτικά υπό το πρίσµα:  
     α) του χώρου και του περιβάλλοντος µέσα στη σχολική τάξη,  
     β) των συνθηκών κοινωνικής οργάνωσης της τάξης,  
      
VII. Ρόλος του δασκάλου  
 

Σ’ αυτήν την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται οι παιδαγωγικές πρακτικές του δασκάλου που 
απορρέουν από την κατανόησή του για τις ανάγκες των µαθητών του, έτσι όπως αυτές 
παρουσιάζονται ως υποκατηγορίες στην προηγούµενη κατηγορία (ρόλος των µαθητών) 

α) ο δάσκαλος αναθεωρεί τον παραδοσιακό του ρόλο 
β) ο δάσκαλος γίνεται ισότιµο µέλος της οµάδας της σχολικής τάξης 
γ) ο δάσκαλος είναι εµψυχωτής 
δ) ο δάσκαλος είναι συντονιστής 
 ε) ο δάσκαλος είναι συµπαραστάτης 
 

VIII. Ρόλος του µαθητή  
 

Ουσιαστικά στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα προσδοκούµενα από το Πρόγραµµα 
αποτελέσµατα της εφαρµογής του, πάνω στους µαθητές, τα οποία βάση των σκοπών και των στόχων 
του συναρτούνται άµεσα µε τις ανάγκες των παιδιών για: 
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α)  εµπλοκή   
β)  δράση 
γ)   αυτενέργεια 
δ)  έκφραση 
 ε)  επικοινωνία 

 
 
 VIV.  Αξιολόγηση   
 

Κατά τον R. Meigniez, η εκπαιδευτική αξιολόγηση ορίζεται ως εξής: 
«Είναι ένα πολύπλοκο σύνολο τεχνικών που δείχνει, εάν οι στόχοι της εκπαιδεύσεως επιτεύχθηκαν και 
µε ποιο τρόπο. Με άλλα λόγια το σύνολο αυτό αναφέρεται στις µεθόδους, σ’ εκείνους που τις 
εφαρµόζουν, στα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται και σ’ όλους γενικά τους παράγοντες που 
υπεισέρχονται στην συγκεκριµένη εξέλιξη της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας.» (Κασσωτάκης, Μ., 
2001, σελ.22-23) 
Με βάση τον ορισµό γίνεται φανερό ότι η αξιολόγηση των µαθητών δεν αποτελεί παρά ένα µόνο  
µικρό τοµέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην ευρύτερη έννοιά της. (Κασσωτάκης, Μ., 2001, 
σελ.22-23) 
Στη συγκεκριµένη ερευνητική εργασία θα περιοριστούµε στην αξιολόγηση που λαµβάνει χώρα µέσα 
στη σχολική τάξη κι αφορά: 
 
α)Τους µαθητές στα πλαίσια της διαµορφωτικής αξιολόγησης: Επιδίωξη εδώ είναι να καθοριστεί 
πόσο ο καθένας µαθητής πέτυχε το στόχο που επεδίωκε η διδασκαλία. Αποτελεί δηλ το είδος της 
αξιολόγησης αυτής τµήµα της όλης διαδικασίας µάθησης κι όχι απλώς µέθοδο κατάταξης των 
µαθητών σε διάφορες αξιολογικές κατηγορίες, συγκρίνοντας τον ένα µε τον άλλο. 
β) Τη διδασκαλία, καθώς η αξιολόγηση αποτελεί µέρος (φάση)της µεθόδου των σχεδίων εργασίας. 
Για τη µέθοδο των σχεδίων εργασίας (project) έχουµε αναφερθεί σε ειδικό κεφάλαιο στο θεωρητικό 
µέρος της παρούσας εργασίας. 
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9.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 

Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων µε τους άµεσα εµπλεκόµενους-µαθητές στην εφαρµογή του 
προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στη σχολική τάξη συµβάλλει στην ποιοτική αξιολόγηση της εφαρµογής του 
προγράµµατος  στη δεδοµένη περίπτωση. Μέσα  από αυτή, συλλέγονται  βασικές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο βασικό σκοπό και τους στόχους της παρούσας έρευνας. 
Πριν τις συνεντεύξεις, έγινε η επιλογή των µαθητών που θα έπαιρναν µέρος στη διαδικασία και από 
τις δύο οµάδες (Α και Β) του πληθυσµού της παρούσας έρευνας. Η επιλογή έγινε τυχαία µε βάση τον 
αριθµό των αγοριών και των κοριτσιών κάθε οµάδας σε ποσοστό 50%. 
Έτσι προέκυψε η ακόλουθη οµάδα:  

 
ΟΜΑ∆Α ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
      Α      4       5      9 
      Β      6       6    12 
ΣΥΝΟΛΟ    10     11    21 

 
Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν από τις 21 ∆εκεµβρίου2003 έως τα µέσα Φεβρουαρίου 

2004. Η χρονική αυτή περίοδος επιλέχτηκε ως πρόσφορη για επαφή µε τους µαθητές, ιδίως της 
οµάδας Α που φοιτούσαν στην τρίτη τάξη του γυµνασίου και είχαν αυξηµένες υποχρεώσεις, 
δεδοµένου ότι µεσολαβούσε το δεκαπενθήµερο των διακοπών των Χριστουγέννων.  
Τα παιδιά και οι γονείς τους ανταποκρίθηκαν µε χαρά στην πρόσκληση που τους έγινε και µε  
τηλεφωνική επικοινωνία ορίστηκε για κάθε µαθητή και µαθήτρια ξεχωριστά, ο χρόνος αλλά και ο 
χώρος της συνέντευξης. (Παρασκευόπουλος, Ι., 1993, σ.130) 

Οι συνεντεύξεις µε τους µαθητές της οµάδας (Β) έγιναν στο σπίτι τους ενώ µε τους µαθητές της 
οµάδας (Α) στην οικία της ερευνήτριας εξηγώντας άλλοτε ότι η κατοικία τους απείχε πολύ έξω από 
την πόλη και δεν ήθελαν να την κουράσουν άλλοτε ότι στο σπίτι τους γίνεται πολλή φασαρία λόγω 
των ηµερών κι άλλοτε ότι είχαν άλλα  αδέρφια-φοιτητές που θα διάβαζαν στο σπίτι. Σε όλες πάντως 
τις περιπτώσεις αναφέρθηκε από τους µαθητές ότι στην οικία της παλιάς  δασκάλας τους επειδή  είχαν 
την είχαν επισκεφτεί πολλές φορές κατά το παρελθόν, ένοιωθαν πολύ άνετα και οικεία. 
(Πυργιωτάκης,Ι., 1999, σ.134) 

Το αίτηµα των µαθητών για τον καθορισµό του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής των 
συνεντεύξεων  έγινε απόλυτα δεκτό από την ερευνήτρια και γνωστοποιήθηκε σε αυτούς ο σκοπός της 
έρευνας και ο λόγος που διεξάγεται η συνέντευξη, ενώ ζητήθηκε η άδειά τους η συνέντευξη να 
µαγνητοφωνηθεί. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ η ερευνήτρια θέλησε να τους εξηγήσει ότι η 
ανωνυµία των συνεντεύξεών τους ήταν στις προθέσεις της, εκείνοι δήλωναν ότι δεν είχαν καµία 
αντίρρηση για την επώνυµη παράθεση των όσων επρόκειτο να πουν. Επιπλέον όµως αξίζει να 
σηµειωθεί ότι πολλά παιδιά διατύπωναν ότι τα διακατέχει τρακ, αγωνία αλλά και επιθυµία να δώσουν 
µια «επίσηµη» συνέντευξη. 

Η πρώτη ηµιδοµηµένη συνέντευξη-πιλοτική, µε βάση συγκεκριµένο άξονα ερωτήσεων 
πραγµατοποιήθηκε στις 23 ∆εκεµβρίου 2003. (Πυργιωτάκης,Ι., 1999, σ.134) 
 
 
 
 
 
Ακολουθούν τα χρονοδιαγράµµατα των συνεντεύξεων για τις δυο οµάδες των µαθητών: 
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                                                    ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  
Οµάδα (Α) 

 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  
Μ.Ε     05/01/04   17. 30-20.30  
Κ.Κ     07/01/04 12.00-13.00 

 
 

Α.Ε     07/01/04 13.30-14.30*  
Λ.Χ     07/01/04 15.30-16.30  
Τ.Μ     08/01/04 12.30-13.30*  
Ξ.Α     30/01/04 13.30-14.30*  
Μ.Β     04/02/04 20.30-21.45*  
Χ.Ε       10/02/04 17.00-17.30*  
Π.Μ     14/02/04 10.30-11.30*  

 
  *Παρατήρηση: Όπου εµφανίζεται αστερίσκος (*) πλάι στο χρόνο της συνέντευξης, αυτό σηµαίνει ότι η συνέντευξη 
δόθηκε στην οικία της ερευνήτριας. Στις άλλες περιπτώσεις η συνέντευξη δόθηκε στην οικία των µαθητών. 

                        
                                                                        
                                      
 

Οµάδα (Β) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Παρατήρηση: Όπου εµφανίζεται αστερίσκος (*) πλάι στο χρόνο της συνέντευξης, αυτό σηµαίνει ότι η συνέντευξη 
δόθηκε στην οικία της ερευνήτριας. Στις άλλες περιπτώσεις η συνέντευξη δόθηκε στην οικία των µαθητών. 
 

Θεωρούµε σκόπιµο να αναφέρουµε επίσης ότι: 
Από την εφαρµογή της πρώτης κιόλας συνέντευξης της πιλοτικής, έγιναν  αντιληπτές στην ερευνήτρια 
οι δυσκολίες και οι ιδιαιτερότητες τις οποίες επρόκειτο να συναντήσει κατά τη διεξαγωγή της έρευνας 
µε πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά. (Πυργιωτάκης,Ι., 1999, σ.134) 
Σε αυτό συνέβαλαν τόσο η φύση των ερωτήσεων ανοικτού τύπου – οι οποίες οδηγούν κάποτε σε µη 
αναµενόµενες ή απρόβλεπτες απαντήσεις (Cohen.L-Manion.L, 1997, σ.381), όσο και η φύση της 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  
Μ. Α 30/12/03 14.30-15.30  
Ι. Α 03/01/04 11.15-12.15  
Λ.Π 04/01/04 11.00-12.00  
Γ.Γ 09/01/04 19.30-20.30*  
∆.Α 15/01/04 19.00-19.30 

 
 

Β.Α 16/01/04 18.30-19.30  
Κ.Β 17/01/04 10.30-11.00  
Π.Ε 17/01/04 12.00-13.00 

 
 

Α.Χ 17/01/04 17.30-18.15  
Ξ.Ι 18/01/04 19.00-20.00 

 
 

Μ.Μ 17/02/04 13.00-13.30  
∆.Α (23/01/03) 17.30-18.15 

(πιλοτική συνέντευξη) 
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σκέψης των παιδιών η οποία δεν είναι µόνο συγκλίνουσα αλλά και αποκλίνουσα µε αποτέλεσµα να 
ξεφεύγουν κάποτε -δίχως να κατανοούν ακριβώς πότε αποκλίνουν- από το ζητούµενο. 

Επιπλέον δυσχέρειες απετέλεσαν, η απρόβλεπτη έκφραση άγχους των µικρότερων ιδίως παιδιών 
της οµάδας (Β)-έως 10 ετών- (Breakwell, G., …. σ.123-126)159 που επιτάθηκε µε την παρουσία του 
κασετόφωνου παρότι είχαν πριν συµφωνήσει στη χρήση του, σε συνδυασµό µε τον προβληµατισµό 
«πώς είναι δυνατόν να τυποποιηθεί µία συνέντευξη –έστω στα πλαίσια της ηµιδοµηµένης 
συνέντευξης-  η οποία αφορά ένα θέµα προς διερεύνηση όπως το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ που από τη 
φύση του όχι µόνο δεν είναι τυποποιηµένο αλλά κατακρίνει και την τυποποίηση;»  

Προς την κατεύθυνση αυτή η ερευνήτρια στηριζόµενη σε σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές 
χρειάστηκε να µετατρέψει συχνά τις προδιατυπωµένες ερωτήσεις της σε ένα φυσικό σχεδόν διάλογο 
µε τους µικρούς µαθητές, οι οποίοι παρασυρόµενοι από τη ροή του µε τρόπο φυσικό κι αβίαστο 
εξέφραζαν τελικά τις απόψεις τους. (Cohen.L-Manion.L, 1997, σ.408 και (Παρασκευόπουλος, Ι., 
1993, σ.131)  

Σε ένα κλίµα ανθρώπινο και παιδαγωγικό  που σε καµία περίπτωση δεν παρέβλεψε τις βασικές 
αρχές της έρευνας,  η ερευνήτρια επιχείρησε να αναπτύξει µια σχέση η οποία ούτως ή άλλως λόγο της 
στενής επαφής κατά το παρελθόν, υπερέβαινε την έρευνα, προωθούσε ένα δεσµό φιλίας ένα 
συναίσθηµα συνύπαρξης και κοινής επιδίωξης, να βρεθεί αυτό που υπάρχει στη σκέψη των παιδιών 
ανεπηρέαστο από την ίδια. (Cohen.L-Manion.L, 1997, σ.379).  

Επίσης κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων οι ερωτήσεις σκόπιµα αναδιατάχτηκαν, 
προκειµένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες υποκειµενικές προϋποθέσεις των παιδιών. 
(Κοσσυβάκη, Φ., 1998, σ.278-280) Εξάλλου δεδοµένου του ότι η συνέντευξη είναι µια µορφή 
ζωντανής επικοινωνίας, η βιβλιογραφία αναφέρει ότι µπορεί να επιτραπεί στον ερευνητή εάν η φύση 
των συλλεγόµενων πληροφοριών του το επιβάλλει, µεγαλύτερη ελευθερία χειρισµών. Ειδικά όσον 
αφορά την ηµιδοµηµένη συνέντευξη  ο ερευνητής µπορεί να τροποποιεί τη διαδικασία καθ’ οδόν. 
(Παρασκευόπουλος, Ι., 1993, σ. 128, 129).  

Θέλουµε να πιστεύουµε ότι όλες αυτές οι επιµέρους µεθοδεύσεις διεξαγωγής των συνεντεύξεων 
µας βοήθησαν να συνοµιλήσουµε άνετα µε τα παιδιά, να τους θέσουµε ερωτήσεις, να εκµαιεύσουµε 
απαντήσεις, ακούγοντας προσεκτικά αλλά και µε πλήρη κατανόηση αυτά που ένιωθαν κι εξέφραζαν.                
                                    
                                
                         
 
9.1 Ερωτήσεις για τη συνέντευξη των µαθητών   

 

Οι παρακάτω ερωτήσεις απευθύνονται στις δύο οµάδες του δείγµατος της έρευνάς µας, την οµάδα (Α) 
και την οµάδα (Β).  

Η πρώτη οµάδα, επιλέχτηκε γιατί  η εξαετής θητεία των µαθητών στο δηµοτικό σχολείο και στο 
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ταυτίζεται µε την έναρξη και τη λήξη της πειραµατικής εφαρµογής του 
Προγράµµατος και µπορεί να αναδείξει όσα στοιχεία απόκτησαν τα παιδιά από το σχολείο και το 
Πρόγραµµα για τη µετάβασή τους στην επόµενη εκπαιδευτική βαθµίδα, και για τη ζωή τους, 
µακροπρόθεσµα.   

Η δεύτερη οµάδα, επιλέχτηκε γιατί σηµατοδοτεί την είσοδο των µαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία έτσι όπως αυτή προκύπτει από τις συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης  της τάξης τους στα 
πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, ουσιαστικά για πρώτη φορά, µετά από δυο χρόνια 
παραδοσιακής διδασκαλίας. Αναµένεται λοιπόν ότι τόσο η παιδαγωγική όσο και η επικοινωνιακή 
δυναµική που αναπτύχθηκε σ’ αυτήν στα πλαίσια της εφαρµογής του Προγράµµατος θα είναι 
παράγοντας µεγάλης σηµασίας στη δηµιουργία µαθησιακού κι επικοινωνιακού κλίµατος µεταξύ των 
µελών της οµάδας της. 
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Επιχειρήσαµε να παραθέσουµε τις ερωτήσεις µε τρόπο ώστε η απάντησή τους να αφορά τους 
θεµατικούς άξονες –ερευνητικές κατηγορίες στις οποίες θα στηριχθεί η παρούσα ερευνητική εργασία 
και οι οποίες αποτελούν τις συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης της εφαρµογής του προγράµµατος στη 
σχολική τάξη. Με την πρώτη κιόλας µατιά µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι οι ερωτήσεις που 
προτιµήθηκαν για τη διεξαγωγή των ερωτήσεων στους µαθητές είναι ανοικτού τύπου ερωτήσεις, παρ’ 
όλες τις δυσκολίες που αυτές εγκυµονούν κατά την ερµηνεία τους, εξαιτίας της φύσης του 
προβλήµατός µας που δεν είναι άλλο από το να γνωρίσει η ερευνήτρια τις απόψεις των παιδιών και 
«…τις αντιλήψεις τους για τα γεγονότα, να ακούσει τις ιστορίες τους, να ανακαλύψει τα 
συναισθήµατά τους.» (Cohen.L-Manion.L, 1997, σ.379) Με τις ανοικτού τύπου ερωτήσεις εξάλλου 
πέραν του θέµατος της ερώτησης που εξαρτάται από τη φύση του προβλήµατος που ερευνάται δεν 
υπάρχουν άλλοι περιορισµοί είτε στο περιεχόµενο είτε στον τρόπο µε τον οποίο απαντάει ο 
ερωτώµενος. (Cohen.L-Manion.L, 1997, σ.381) 

 

• 1.Θεωρείτε ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα για κάθε τάξη, ή 
νοµίζετε ότι ήταν κάτι άλλο; Τι άλλο;  

            - Ποιος νοµίζετε ήταν ο σκοπός του; 

• 2.Πώς ήταν ο χώρος και η διακόσµηση της τάξης σας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 
 

• 3.Ποια ήταν τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ; Σας ικανοποίησαν; Τι σας άρεσε περισσότερο; Τι δε σας άρεσε; 

 
• 4.Πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 

Και πού;  
           -Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τις επισκέψεις αυτές; Σας άρεσαν; Γιατί; 
           -Εκπαιδευτική επίσκεψη για σας σήµαινε µια µέρα χωρίς σχολείο ή κάτι άλλο; Τι άλλο; 
 

• 5. Πότε και πόσο συχνά εφάρµοζε η δασκάλα σας το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
 

• 6. Καλέσατε στην τάξη «ειδικούς» για ένα θέµα; Αν ναι ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι; Πώς 
ήταν η επικοινωνία σας µαζί τους;  

 
• 7. Συµµετείχατε στο σχεδιασµό δράσεων και δραστηριοτήτων του Προγράµµατος; Πόσο       

συχνά; Πώς;  

• 8. Σας ικανοποίησε ή όχι η συµµετοχής σας στο Πρόγραµµα; Γιατί; 
 

• 9. Ποια είναι η γνώµη σας για το υλικό (παραµύθια, παιχνίδια, εκπαιδευτικούς φακέλους, 
βιβλία) που επεξεργαστήκατε στην τάξη µε τη βοήθεια της δασκάλας σας, στα πλαίσια  του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 

 
• 10. Η εργασία σε οµάδες σας άρεσε; Γιατί; 
      -Συνεργαστήκατε εύκολα στην οµάδα ή είχατε προβλήµατα; 
      -Χρειαστήκατε άλλα µέσα εκτός από τα βιβλία σας; Ποια; 

 

• 11. Ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος σας βοηθούσε να καταλάβετε περισσότερο ή 
λιγότερο το µάθηµα; Γιατί; 
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• 12. Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ κάνατε καινούρια πράγµατα στην τάξη σας; Αν 

ναι ποια; 
-Xρειαστήκατε άλλα µέσα εκτός από τα βιβλία σας; Ποια; 

 
• 13. Είχατε εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του Προγράµµατος; Αν ναι τι είδους εργασίες;  
           -Ήταν ευχάριστες; Γιατί; 

 
• 14. Πως ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας και στη δασκάλα σας στα πλαίσια του 

Προγράµµατος;  
     -∆ιέφεραν σε σχέση µε το κανονικό µάθηµα στην τάξη; Σε τι; 

 
 

• 15. Στα πλαίσια του Προγράµµατος συνεργαστήκατε µε διαφορετικά τµήµατα της ίδιας τάξης 
του σχολείου;  

      -Τι θετικό και τι  αρνητικό αποκοµίσατε από τη συνεργασία αυτή; 
 

• 16. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σας βοήθησε να αγαπήσετε ακόµη περισσότερο το σχολείο ή 
όχι; Γιατί; 

 
• 17. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός σας επηρέασε στη ζωή σας; Πώς; 

 
 

• 18. Πιστεύετε ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ- εκπαίδευση και πολιτισµός αξίζει να γενικευτεί 
σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας; Γιατί;   

 
• 19. Θεωρείτε ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ  σας βοήθησε να αποκτήσετε κάποιες ιδιαίτερες 

ικανότητες; Aν ναι ποιες; 
 

• 20. Θα θέλατε να εφαρµοστεί το Πρόγραµµα και στο γυµνάσιο ή όχι; Αν ναι γιατί; 
 

• 21. Πώς σχολιάζετε τη λέξη «τιµωρία» στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Υπήρχε 
τιµωρία στα πλαίσια εφαρµογής των δραστηριοτήτων του προγράµµατος και πώς ήταν αυτή; 

 
 

• 22. Πως σχολιάζετε τη λέξη «βαθµολογία» στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
Βαθµολογούνταν οι δραστηριότητες του Προγράµµατος; Από ποιον και πώς; 

 
• 23. Έπαιξαν οι γονείς σας κάποιο ρόλο στην εφαρµογή του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στη 

σχολική τάξη;  
 

• 24. Τι σας άρεσε περισσότερο στο  Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ;  
 

• 25. Τι δε σας άρεσε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
 

• 26. Αν σας δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετάσχετε στο Πρόγραµµα, θα το κάνατε; Γιατί; 
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10.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ANAΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 
 

Σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα-δηλ την ανάλυση των αποτελεσµάτων-, θεωρούµε ότι πρέπει 
να αποσαφηνιστούν κάποια ζητήµατα που αφορούν τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Συγκεκριµένα, η 
ανάλυσή τους θα αφορά:  

 
Α/ Ανάλυση µεµονωµένων ερωτήσεων, εισαγωγικής µορφής, υποβοηθητικών στο σχολιασµό 

των τελικών συµπερασµάτων. Τα ακόλουθα παραδείγµατα ερωτήσεων αφορούν την ανάλυση 
περιεχοµένου µεµονωµένης ερώτησης µε βάση το θέµα, όπου οι σχετικές πληροφορίες εντοπίζονται 
σε όλο το φάσµα της συνέντευξης: 

1.Νοµίζετε ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακόµη µάθηµα ή κάτι άλλο; Κι αν κάτι άλλο τι άλλο; 
2.Ποιος νοµίζετε ότι ήταν ο σκοπός του; 
 
Β/ Ερωτήσεις που οι απαντήσεις των µαθητών αφορούν τις συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης 

της εφαρµογής του ΜΕΛΙΝΑ στη σχολική τάξη και «συγχωνεύουν»- κατά κάποιο τρόπο τις 
πληροφορίες των απαντήσεών τους, αντιστοιχίζοντάς τις στις εννέα κύριες θεµατικές κατηγορίες των 
συνθηκών εσωτερικής οργάνωσης της εφαρµογής του ΜΕΛΙΝΑ στη σχολική τάξη160.  

Η παραπάνω οµάδα ερωτήσεων αποτελεί το κυρίως µέρος θα έλεγε κανείς του εγχειρήµατος 
εφόσον αγγίζουν την ουσία των βασικών παραµέτρων διδασκαλίας και µάθησης - και ουσιαστικά 
συνοψίζουν πληροφορίες σχετικά µε: 

-το σκοπό και τους στόχους του Προγράµµατος 
-τα περιεχόµενα 
-τα µέσα 
-τις µεθόδους 
-το χώρο (της τάξης) 
-το χρόνο  
-το ρόλο του δασκάλου 
-το ρόλο του µαθητή 
-την αξιολόγηση 

Η ανάλυση του περιεχοµένου  και σε αυτού του είδους τις  ερωτήσεις εφαρµόζεται µε βάση το θέµα, 
ενώ είναι οι εξής: 

1.Ποια ήταν τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ εκείνη την 
τριετία; Σας ικανοποίησαν; Τι σας άρεσε περισσότερο από τα θέµατα αυτά που επεξεργαστήκατε, και τι δε 
σας άρεσε; 
2.Πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Κι αν ναι πού; 
3.Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τις επισκέψεις αυτές, σας άρεσαν και γιατί; 
Εκπαιδευτική επίσκεψη για σας, σήµαινε µια µέρα χωρίς σχολείο ή κάτι άλλο; Κι αν κάτι άλλο τι άλλο; 
4.Πότε και πόσο συχνά εφάρµοζε η δασκάλα σας το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
5.Καλέσατε στην τάξη σας στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, κάποιους  «ειδικούς» να σας µιλήσουν 
για ένα θέµα; Αν ναι, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και πώς ήταν η επικοινωνία µαζί τους; 
6.Συµµετείχατε οι µαθητές, στο σχεδιασµό δράσεων και δραστηριοτήτων του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Αν 
ναι, πόσο συχνά; 
7.Ποια είναι η γνώµη σας για το υλικό που επεξεργαστήκατε στην τάξη µε τη βοήθεια της δασκάλας σας στα 
πλαίσια του Προγράµµατος; 
8.Η εργασία  σε οµάδες σας άρεσε ναι ή όχι και γιατί; Συνεργαστήκατε  εύκολα ή είχατε προβλήµατα µέσα 
στην οµάδα; Κι αν είχατε προβλήµατα πώς τα αντιµετωπίσατε; 
9.Ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος, σας βοηθούσε να καταλάβετε περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα; 
Και γιατί; 
10.Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ κάνατε καινούρια πράγµατα στην τάξη εκείνα τα τρία χρόνια; 
Αν ναι ποια; 
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11.Για να κάνετε όλα τα καινούρια πράγµατα, χρειαστήκατε- δασκάλα και µαθητές- άλλα µέσα εκτός από τα 
βιβλία σας; 
12.Είχατε εργασίες για το σπίτι  στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Αν ναι, τι είδους εργασίες; Ήταν 
ευχάριστες και γιατί; 
13.Πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας και στη δασκάλα σας στα πλαίσια του Προγράµµατος; Οι σχέσεις 
αυτές διέφεραν όταν η κυρία σας έκανε Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ή όταν σας έκανε το κανονικό µάθηµα στην 
τάξη; 
14.Στα πλαίσια του Προγράµµατος συνεργαστήκατε µε διαφορετικά τµήµατα της ίδιας τάξης του σχολείου 
σας; Τι θετικό και τι αρνητικό αποκόµισες από τη συνεργασία αυτή; 
15.Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σας βοήθησε να αγαπήσετε περισσότερο το σχολείο ή όχι; και γιατί; 
16.Θεωρείτε ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ βοήθησε  να αποκτήσετε κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες ή να τις 
ανακαλύψετε -αν τις είχατε-  κι αν ναι, ποιες; 
17.Τι σας άρεσε περισσότερο στο Πρόγραµµα; 
18.Τι δε σας άρεσε στο Πρόγραµµα; 
19.Υπήρχε τιµωρία στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στην τάξη; 
20.Βαθµολογούνταν οι δράσεις και οι δραστηριότητες του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ όπως στο κανονικό 
µάθηµα;  
21.Έπαιξαν ρόλο οι γονείς στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και αν ναι, ποιον;  
 
Γ/ Οι ερωτήσεις που εκµαιεύουν γνώµες των µαθητών για την πιθανή εξέλιξη του ΜΕΛΙΝΑ και 

οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν ως ερωτήσεις επιλόγου. Σε συνδυασµό µε τα συµπεράσµατα που θα 
προκύψουν από τις ερωτήσεις τύπου Α/ και Β/, φιλοδοξούν να συµβάλλουν στην τελική φάση της 
έρευνας- εκείνη της εξαγωγής των γενικών συµπερασµάτων- κι ακόµα να ενισχύσουν την  
τεκµηρίωση των προτάσεων της ερευνήτριας στο αντίστοιχο στάδιο. Ερωτήσεις τέτοιες µπορούν να 
θεωρηθούν οι ακόλουθες: 

1. Ποια ήταν τα θετικά του Προγράµµατος; 
2.Ποια ήταν τα αρνητικά στο Πρόγραµµα 
3.Επηρέασε τη ζωή σας το Πρόγραµµα; 
4.Στόχοι του Προγράµµατος στην ανάπτυξη των παιδιών. 
5.Πιστεύεις ότι το ΜΕΛΙΝΑ αξίζει να γενικευτεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας 
6.Θα θελες να εφαρµοστεί το πρόγραµµα και στο γυµνάσιο; 
7.Αν σας  δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχετε στο Πρόγραµµα  θα το κάνατε; Γιατί; 

 Ακολουθεί στη συνέχεια ένα παράδειγµα όπου οι αναφορές των µαθητών στις ερωτήσεις, συνθέτουν 
την απάντηση για  συγκεκριµένη θεµατική κατηγορία161: 

 -Πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Και πού;  
-Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από τις επισκέψεις αυτές; Σας άρεσαν; Γιατί; 
-Εκπαιδευτική επίσκεψη για σας σήµαινε µια µέρα χωρίς σχολείο ή κάτι άλλο; Τι άλλο; 
-Καλέσατε στην τάξη «ειδικούς» για ένα θέµα; Αν ναι ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι; Πώς ήταν η 
επικοινωνία σας µαζί τους;  

Οι παραπάνω ερωτήσεις αφορούν την ερευνητική θεµατική κατηγορία «τα µέσα του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ» 
Συγκεκριµένα αφορούν µία από τις υποκατηγορίες της κατηγορίας αυτής «οι εκπαιδευτικές 
επισκέψεις».162 Προκειµένου να αναλυθεί το περιεχόµενο των πληροφοριών από τις σχετικές 
απαντήσεις, λαµβάνονται υπόψη η φιλοσοφία και ο σχεδιασµός του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ για τις 
εκπαιδευτικές επισκέψεις. Κατά συνέπεια η ανάλυση του περιεχοµένου στη συγκεκριµένη περίπτωση 
δοµείται βάση των ακόλουθων συνιστωσών: 

α) οι µαθητές συναντάνε την τέχνη –επισκέψεις των µαθητών σε χώρους πολιτισµού 
β)η τέχνη συναντάει τους µαθητές-επισκέψεις «ειδικών» µέσα στη σχολική τάξη 

Και οι δύο παραπάνω συνιστώσες,  αναλύονται σε σχέση µε τη δοµή των σχετικών ερωτήσεων και το 
σχεδιασµό τους έτσι όπως περιγράφεται από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ: 

-«ποιους τόπους πολιτισµικής αναφοράς επισκέφτηκαν οι µαθητές» ή «ποιοι ειδικοί 
επισκέφτηκαν τη σχολική τάξη» και   
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-ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή της επίσκεψης (σε χώρο πολιτισµού ή από ειδικό στην τάξη) σε 
τρεις φάσεις( πριν-κατά –µετά).  

 
Στη συνέχεια παραθέτουµε ένα συνοπτικό σχεδιάγραµµα που αφορά την ανάλυση των 

απαντήσεων των µαθητών, το οποίο θεωρούµε ότι βοηθά στην κατανόηση αναφορικά µε τη δοµή της 
ανάλυσης του περιεχοµένου κατά ερευνητικές κατηγορίες:  
 
 -Ήταν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ένα µάθηµα που διδάσκονταν σε ξεχωριστή ώρα µέσα στην τάξη ή 
νοµίζετε ότι ήταν κάτι άλλο; Κι αν ήταν κάτι άλλο, τι ήταν αυτό; 
 
-Ποιος νοµίζετε πως ήταν ο σκοπός του;; 
 
- Τα περιεχόµενα του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ 
 
-Οι µέθοδοι  
οµαδοσυνεργατικές 
συλλογική µέθοδος 
εµψυχωτική µέθοδος 
ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος 
οι εργασίες στο σπίτι 
 
-τα µέσα επικοινωνίας και µάθησης 
τα εργαστήρια τέχνης 
οι εκπαιδευτικές επισκέψεις έξω από την τάξη 
οι επισκέψεις ειδικών µέσα στην τάξη 
τα απλά καθηµερινά υλικά  
το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράµµατος 
 
-Ο παράγοντας χρόνος στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
 
-Ο χώρος  και η διακόσµηση της τάξης 
 
-Ο ρόλος του µαθητή  
 
-Ο ρόλος του δασκάλου 
 
-Η αξιολόγηση 
 
-Τα θετικά του Προγράµµατος 
 
-Τα αρνητικά στο Πρόγραµµα 
 
-Να γενικευτεί το ΜΕΛΙΝΑ σε όλα τα δηµοτικά της χώρας; 
 
-Να γενικευτεί το ΜΕΛΙΝΑ στο γυµνάσιο; 
 
-Επηρέασε τη ζωή σας το Πρόγραµµα; 
 
-Στόχοι του Προγράµµατος στην ανάπτυξη των παιδιών. 
 
- Θα θέλατε  να ξανασυµµετέχετε στην πειραµατική εφαρµογή του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ έτσι όπως το 
ζήσατε; 
       Με βάση τις παραπάνω ερευνητικές κατηγορίες έτσι όπως παρουσιάστηκαν σχεδιαγραµµατικά, 
ακολουθεί η ανάλυση του περιεχοµένου των συνεντεύξεων των µαθητών.                                                           
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 

Πριν την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν σε 
ξεχωριστό κεφάλαιο τα σχέδια εργασίας που εφαρµόστηκαν στις σχολικές τάξεις της µελέτης 
περίπτωσης και ανάλυση αυτών προς τα εναλλακτικά τους στοιχεία, ώστε στη συνέχεια να διαφανεί  
από τις κρίσεις των µαθητών κατά τη διαδικασία ανάλυσής των συνεντεύξεών τους η αντιστοιχία 
µεταξύ θεωρίας-πράξης-ερευνητικής πρακτικής. 

 
1.1  Σχέδια εργασίας µε την πρώτη οµάδα του δείγµατος της έρευνας 

 
 

 
Η πρώτη οµάδα του δείγµατος συνεργάστηκε µε τη δασκάλα της µελέτης περίπτωσης της έρευνας, για 
τρία χρόνια -από το Σεπτέµβρη του 1998 έως και τον Ιούνιο του 2001. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ την 
περίοδο εκείνη βρισκόταν στην πρώτη του φάση, της εξαετούς πειραµατικής εφαρµογής και διένυε 
τον τέταρτο έως και τον έκτο χρόνο της πορείας του στα 92 σχολεία της χώρας και τα δύο σχολεία της 
Κύπρου. 
Μετά από κατάλληλη επιµόρφωση, που παρείχε στους εκπαιδευτικούς, το Πρόγραµµα και οι 
δάσκαλοι της πειραµατικής εφαρµογής  επιδίωξαν : 
• Να δηµιουργήσουν εργαστήρια τέχνης στις τάξεις τους µε στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας, 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, και απώτερο σκοπό τη δυνατότητα δηµιουργίας οµάδων εργασίας 
αλλά και οµάδων έργου,  ανάµεσα στα παιδιά,  
• Να χρησιµοποιήσουν στη συνέχεια κάποιους από τους φακέλους  εκπαιδευτικού υλικού του 
Προγράµµατος163, µε τους οποίους θα εµπλουτίζονταν τόσο η ύλη του µαθήµατος της ιστορίας (π.χ ο 
Παρθενώνας, το δωδεκάθεο, τα Παναθήναια κ.ά), αλλά και άλλων µαθηµάτων που προσεγγίζονταν 
τώρα µε βάση το υλικό, διαθεµατικά (µουσική, γλώσσα, εικαστικά)  
• Να δηµιουργήσουν νέο εκπαιδευτικό υλικό µε τους µαθητές τους, στα πλαίσια της διδακτικής 
διαδικασίας κατά τη διάρκεια της σχολικής  χρονιάς.  
• Να πραγµατοποιήσουν παράλληλα εκπαιδευτικές  επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς, 
προκειµένου να γεφυρωθεί το χάσµα µεταξύ σχολείου και κοινωνίας.  
 

 
 Για την τετάρτη τάξη (1998-99) του δηµοτικού, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δράσουν στο 

Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ προς δύο βασικές κατευθύνσεις:  
 

α) Να δηµιουργήσουν κλίµα ευχαρίστησης, επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάµεσα στους µαθητές 
και τους ίδιους στην τάξη, ώστε να κατευθύνουν τη διδασκαλία προς την οµαδική δραστηριοποίηση 
και τους µαθητές, προς την πορεία της προσωπικής εµπλοκής, της ενεργούς συµµετοχής, της 
ανακάλυψης και εξοικείωσης µε τις κοινωνικές παραµέτρους του ιστορικο-κοινωνικού  τους 
περιβάλλοντος.  
 
β) Να αναπτύξουν ως ατµόσφαιρα την περίοδο των κλασικών αρχαιοτήτων, εµπλουτίζοντας τη 
διδακτική διαδικασία, εντός κι εκτός σχολείου, µε θεµατολογία από την «αρχαία Ελλάδα» όχι όµως 
στα πλαίσια αυτόνοµων διδακτικών ενοτήτων .  

Η πρώτη οµάδα του δείγµατος της έρευνας 
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Η παρεχόµενη βοήθεια, µε την οποία υποστηρίχτηκαν οι εκπαιδευτικοί, πλην της 
επιµόρφωσης σε βιωµατικά εργαστήρια τέχνης και  σε θέµατα εκπαιδευτικών προγραµµάτων και υλικού 
του Προγράµµατος, ήταν και οι εκπαιδευτικοί φάκελοι του ίδιου του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ.  

Το υλικό των φακέλων, οργανωµένο σε θεµατικές ενότητες στα πλαίσια σχεδίων εργασίας 
έδινε τη δυνατότητα σε δάσκαλο και µαθητές να εµπλουτίζουν τη διδακτική διαδικασία µε 
επιπρόσθετα στοιχεία πέραν αυτών που εµπεριέχονταν στο διδακτικό βιβλίο, ενισχύοντάς το και 
δρώντας αυτόνοµα ή παράλληλα µε αυτό, ή άλλοτε, σαν υλικό προετοιµασίας κι επεξεργασίας 
µπορούσε να πλαισιώνει µια εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς (µουσείο).  

Η δυνατότητα χρήσης του συγκεκριµένου υλικού, λειτουργούσε παράλληλα µε τη θετική 
ενίσχυση και τις προτροπές των επιµορφωτών του Προγράµµατος προς τους δασκάλους, να προβούν 
σε  δικό τους σχεδιασµό δράσεων κι εκπαιδευτικών επισκέψεων της τάξης, µε εκπαιδευτικό υλικό που 
θα παρήγαγαν οι  ίδιοι µόνοι τους, ή µαζί µε τους µαθητές τους,  προκειµένου να προετοιµαστεί 
κατάλληλα η τάξη στα στάδια  πριν, κατά και µετά την επίσκεψη, και να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
της διδακτικής διαδικασίας, έτσι όπως διαµορφώνονταν κάθε φορά από τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των µαθητών και των  δασκάλων τους.   
  
 
 
 
Η µελέτη περίπτωσης  µαθητών στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων 
 
 
Οι παρακάτω δράσεις και το εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιάστηκαν έχοντας σαν κύριους άξονες τις 
παραπάνω επιδιώξεις, στην αρχή δειλά και διστακτικά, τόσο από τη δασκάλα όσο κι από τους µαθητές 
της τάξης, στα πλαίσια της προσπάθειάς τους να εµπλακούν σταδιακά στο σχεδιασµό της διδακτικής 
διαδικασίας: 
• αναλαµβάνοντας κι εκείνοι πρωτοβουλίες,  
• απαλλασσόµενοι κατά το δυνατόν από το άγχος του ενός και  µόνο διδακτικού     εγχειριδίου και 
της ύλης του αναλυτικού προγράµµατος,  
• ανοίγοντας την πόρτα της σχολικής τάξης και σε άλλους συναδέλφους και µαθητές του 
σχολείου, 
• µαθαίνοντας πιο στέρεα και µόνιµα τις γνωστικές πληροφορίες για να τις αναγάγουν σε βίωµα 
µέσα από τη χαρά,  το παιχνίδι και την πολιτισµική αγωγή «διά των τεχνών»  
•  και τέλος ρίχνοντας τα τείχη που χωρίζουν το σχολείο από την κοινωνία, πραγµατοποιώντας 
εκπαιδευτικές επισκέψεις κι όχι εκδροµές, απλά για να χάσουν µάθηµα, δίχως το φόβο του να κριθούν 
ή όχι από κάποιον πέραν του εαυτού τους και της επιθυµίας τους να µάθουν µε ευχαρίστηση. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 100

                 1.1.1  ΜΑΘΗΜΑ: Iστορία 
 
                 ΘΕΜΑ:  Αρχαίων … καθηµερινή ζωή 
 
Τεκµηρίωση, σχεδιασµός, επιδιώξεις:  
 
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα, διάρκειας οκτώ µηνών, ήταν το βασικό164 σχέδιο εργασίας που 
πραγµατοποιήθηκε στην τάξη κατά τη διάρκεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς, και το οποίο 
υπάκουε στη λογική των επιδιώξεων του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, όπως αυτές περιγράφηκαν λίγο 
παραπάνω. 
 
 Ο τίτλος που δόθηκε στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα ήταν γενικός γιατί το συγκεκριµένο 
θέµα κρίθηκε ότι κάλυπτε ένα  ευρύ πεδίο δράσεων. 
 
Ο σχεδιασµός του ήταν κατευθυνόµενος κυρίως από την εκπαιδευτικό, όσον αφορά στο 
µακροεπίπεδο. Σε  επίπεδο βραχυπρόθεσµου σχεδιασµού οι µαθητές µπορούσαν να συµµετέχουν 
προτείνοντας υποθέµατα σχεδίων δράσεων στο συγκεκριµένο βασικό. Κατέθεταν δηλαδή σκέψεις, 
ιδέες και τρόπους εφαρµογής που τους ενδιέφεραν να εντάξουν στην πορεία διεξαγωγής των εργασιών 
του σχεδίου εργασίας, στα πλαίσια της κοινής συµφωνίας που είχε προηγηθεί µε τη δασκάλα τους, και 
τους έβρισκε σύµφωνους για την  ενασχόλησή τους  µε το θέµα στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς. 
 
Σκοπός του συγκεκριµένου σχεδίου δράσης,  ήταν να ανακαλύψουν τα παιδιά ότι ζουν σε ένα τόπο, 
όπου πριν από αυτά έζησαν κι άλλοι άνθρωποι που είχαν οµοιότητες µε τους σηµερινούς ανθρώπους 
όσον αφορά τα συναισθήµατα, κάποιες συνήθειες, κά ενώ  διέφεραν σε άλλα θέµατα, όπως τα µέσα 
που χρησιµοποιούσαν, για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Πρόκειται ουσιαστικά για  -ένα ταξίδι στο 
χώρο και στο χρόνο, σε αντιπαράθεση µε το σήµερα, καθώς η ιστορία συνεχίζεται κι οι ανθρώπινες 
δράσεις που αποτελούν προσωρινά το παρόν και το µέλλον, κάποτε θα γίνουν παρελθόν. Το παρελθόν 
υπάρχει, είναι βουβό και χρειάζεται εµάς να το ανακαλύψουµε, να του δώσουµε φωνή, για να µας 
µιλήσει. Υπάρχει στα αντικείµενα, στο γραπτό λόγο στις πηγές, γενικά που οι παλαιότεροι αφήνουν 
στους επόµενους, για να ανακαλύψουν το πώς εκείνοι ένιωθαν, ζούσαν, επικοινωνούσαν, γράφοντας 
επώνυµα κι ανώνυµα τη δική τους ιστορία.. 
 
Επιµέρους στόχοι      
• Να καταστούν οι µαθητές ικανοί να σκέφτονται και να δρουν.  
• Να βιώσουν, να αισθανθούν, να χαρούν και τελικά να µάθουν. 
• Να συνειδητοποιήσουν πως µπορούν να θέτουν µικρούς και συγκεκριµένους στόχους κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού αλλά και διεξαγωγής της διδασκαλίας και να τους επιτυγχάνουν 
µε ευχαρίστηση,  
• Να εργαστούν συλλογικά και να αναπτυχθούν προσωπικά, αποκτώντας  θετική αυτοεκτίµηση. 
• Να µάθουν να αντλούν ιστορικές πληροφορίες, να εκµεταλλεύονται οποιοδήποτε πηγή µπορεί 
να τους προσφέρει γνώση (µουσείο-αγγεία, βιβλία, διαδίκτυο, εφηµερίδα),   µαθαίνοντας πώς να 
µαθαίνουν.  
• Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν επισκέψεις.  
• Να αποκτήσουν θετική στάση και κατάλληλη συµπεριφορά, προκειµένου να µπορούν όχι απλά 
να ξεναγούνται, αλλά να επικοινωνούν µε το ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον και τους χώρους 
πολιτισµικής αναφοράς.  
• Να συσχετίσουν τα γενικότερα χαρακτηριστικά µιας ιστορικής περιόδου µε τα ειδικότερα της 
δικής τους περιοχής την ίδια περίοδο. 
•   Να εκτιµήσουν την προσφορά του τόπου τους στη δηµιουργία πολιτισµού.  
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• Να συνειδητοποιήσουν το «τόσο µακριά –χρονική απόσταση- αλλά και τόσο κοντά –χρονική 
συνέχεια- ανάµεσα σε ανθρώπινες διαδροµές, γεγονότα, και ιστορίες λαών και πολιτισµών που  
επαναλαµβάνονται. 
 
 
Οι δραστηριότητες, περιεχόµενα και µέσα 
 
 
 
1.1.1.1 Οι τηλεπικοινωνίες των αρχαίων ελλήνων 
 
• Οι µαθητές και η δασκάλα τους συζητούν για τα µέσα επικοινωνίας των αρχαίων ελλήνων µε 
αφορµή µια έκθεση που διοργάνωσε ο Ο.Τ.Ε. στην πόλη. Πριν επισκεφτούν την έκθεση εντοπίζουν µε 
τη βοήθεια της δασκάλας το βιβλίο του Χρήστου Λάζου και άλλες πηγές σχετικά µε  τις 
Τηλεπικοινωνίες των αρχαίων Ελλήνων και φέρνουν ατοµικά, πληροφορίες που τις παρουσιάζουν 
στην τάξη. 
•  Στη συνέχεια ακολουθεί η επίσκεψή τους στην έκθεση τηλεπικοινωνιών του Ο.Τ.Ε.,  όπου τους 
δίνεται η ευκαιρία να δουν την εξέλιξη από την εποχή της αρχαιότητας ως σήµερα. Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψής τους οι µαθητές µε φωτογραφικές µηχανές φωτογραφίζουν ότι τους κάνει εντύπωση 
από την έκθεση. 
• Μετά την επίσκεψη τα παιδιά και οι δασκάλα κάνουν κάποιες δραστηριότητες  εµπέδωσης στην 
τάξη όπως:  
Κατασκευή τηλεφώνου από τους µαθητές µε τη χρήση πλαστικών ποτηριών και νήµατος και µια 
πρώτη σύνδεση µε το µάθηµα των φυσικών για τη µετάδοση του ήχου. 
Γράφουν διάλογους που θα έκαναν σαν αρχαίοι Έλληνες στο σκέφτοµαι και γράφω και χωρισµένοι σε 
οµάδες επινοούν µηνύµατα που πρέπει να στείλουν σε φίλους που χρειάζονται τη βοήθειά τους, 
ανακαλύπτοντας τα δικά τους τεχνάσµατα προκειµένου το µήνυµα να φτάσει στην άλλη οµάδα. 
• Αποκωδικοποιούν µηνύµατα που έχουν οι ίδιοι φτιάξει στα πλαίσια θεατρικού παιχνιδιού και 
παρουσιάζουν τα δρώµενά τους κατά οµάδες µε τον πιο πρωτότυπο τρόπο. 
 

 
1.1.1.2  Γεωµετρικά χρόνια στα Χανιά 
 
• Τα παιδιά µε τη βοήθεια της δασκάλας συγκεντρώνουν πληροφορίες για την περίοδο των 
γεωµετρικών χρόνων στην πόλη τους πριν την επίσκεψή της στο αρχαιολογικό µουσείο Χανίων, για 
τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 
• Ακολουθεί η επίσκεψή τους στο αρχαιολογικό µουσείο, όπου τα παιδιά χωρισµένα σε οµάδες 
ανακαλύπτουν στα πλαίσια ενός παιχνιδιού που έχει προηγουµένως σχεδιαστεί από τη δασκάλα τους 
(τύπου κρυµµένου θησαυρού) τα τέσσερα κοµµάτια ενός παζλ που εικονίζει ένα βασικό έκθεµα της 
γεωµετρικής περιόδου (ταφικό παιχνίδι που εικονίζει ένα βοδάκι-αµαξάκι), ενώ στη συνέχεια 
κρατώντας τα µπλοκ ζωγραφικής τους και τα χρώµατά τους  στο µουσείο, ζωγραφίζουν κάτι που τους 
έκανε εντύπωση από τα εκθέµατα της γεωµετρικής περιόδου, τη συλλογή την  οποίας είχαν µόλις 
παρατηρήσει προσεκτικά εκείνη την ηµέρα . 
• Τα παιδιά στην τάξη ζωγραφίζουν γεωµετρικά σχήµατα σε ερυθρόµορφα αγγεία µε την τεχνική 
του χαράγµατος. 
 
1.1.1.3  Έκθεση φωτογραφίας στο αρχαιολογικό µουσείο Ρεθύµνου 
 
Τα παιδιά και η δασκάλα τους αποφασίζουν να επισκεφτούν µια έκθεση φωτογραφίας µε θέµα 
αρχαιολογική ανασκαφή στο αρχαιολογικό µουσείο της γειτονικής πόλης, του Ρεθύµνου. 
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• Κάνοντας µια πρώτη συζήτηση µε τη δασκάλα τους για το θέµα της ανασκαφής, στη συνέχεια 
ψάχνουν ατοµικά ή δυο δυο και βρίσκουν πληροφορίες από εφηµερίδες, περιοδικά (τύπου National 
Geographic, κ.ά), που τις φέρνουν στην τάξη και τις παρουσιάζουν στους συµµαθητές τους µε  λόγο 
και εικόνες.  
•  Ακολουθεί στη συνέχεια η επίσκεψη στη συγκεκριµένη έκθεση που λαµβάνει χώρα στο 
αρχαιολογικό µουσείο Ρεθύµνου. Εκεί τα παιδιά, αφού παρακολουθούν προσεκτικά την έκθεση 
καλούνται από την αρχαιολόγο του µουσείου η οποία ασχολείται µε την ξενάγησή τους και τη 
δασκάλα ης τάξης τους να σχολιάσουν γραπτά αυτό που νοµίζουν ότι συµβαίνει σε µια από τις 
φωτογραφίες που επιλέγουν. Οι µαθητές στο τέλος του χρόνου, που τους δίδεται, παρουσιάζουν τις 
σκέψεις τους. 
• Με την επιστροφή τους στην τάξη, oι µαθητές κάνουν τη δική τους έκθεση φωτογραφίας και 
λεζάντας από τις φωτογραφίες που τράβηξαν κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 

 
 

1.1.1.4  ∆ιαθεµατική προσέγγιση – Η ζωή στην αρχαία Ελλάδα  
 
Πριν την επίσκεψη 

• Τα παιδιά βρίσκουν τα κάλαντα της Ειρεσιώνης από τα αρχαία χρόνια κι αναβιώνουν το έθιµο 
στην τάξη και στο σχολείο τους, ενώ παράλληλα, συγκρίνουν το έθιµο αυτό µε σηµερινά κι 
αποφασίζουν να φτιάξουν παραδοσιακά γλυκά στην τάξη µε τη δασκάλα τους. 

• Γίνεται λόγος για τη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων µε αφορµή άρθρα από εφηµερίδες και 
υπολείµµατα τροφών στα  αγγεία. 

• Το δωδεκάθεο των αρχαίων Ελλήνων δουλεύεται σαν εκπαιδευτικό υλικό από το  φάκελο του 
ΜΕΛΙΝΑ για το µάθηµα της Ιστορίας και εµπνέει τα παιδιά  για θεατρικό παιχνίδι. 

• Με αφορµή το βιβλίο της ιστορίας τα παιδιά µιλάνε για τις µάσκες στη ζωή των αρχαίων 
Ελλήνων και συνδέοντας το γεγονός αυτό µε το σήµερα και την επικαιρότητα κατασκευάζουν µάσκες 
για την Αποκριά, ενώ επισκέπτονται το εικαστικό εργαστήρι της πολιτιστικής επιχείρησης του δήµου 
Χανίων και ξεναγούνται σε µαθητική έκθεση µάσκας. 

• Τα παιδιά σε οµάδες εργασίας φτιάχνουν την κατασκευή-µακέτα «ο Παρθενώνας» στην τάξη. 
• ∆ασκάλα και παιδιά συγκεντρώνουν κι ακροάζονται ήχους και µουσική από όργανα της 
αρχαιότητας, όπως αυτό παρουσιάστηκε από µεγάλους καλλιτέχνες σε σηµαντικές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις στη χώρα µας. 
  
Κατά την επίσκεψη 

• Ακολουθεί η επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης,  όπου τα παιδιά, ταξιδεύοντας νοερά µε 
µια τριήρη, παρακολουθούν και συµµετέχουν στο οµώνυµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που διεξάγεται 
στο χώρο του µουσείου από ειδικευµένη µουσειοπαιδαγωγό για την Τετάρτη τάξη. 
 
Μετά τη επίσκεψη 

• «Ταξιδεύοντας σε µια τριήρη» νοερά, οι µαθητές µετά από αρκετό θεατρικό παιχνίδι, χορό και 
τραγούδι κατέληξαν στη σύνθεση των συναισθηµάτων και των σκέψεών τους ανταποκρινόµενοι 
θετικά στο κάλεσµα του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης, για παρουσίαση της εµπειρίας που αποκόµισαν 
από την εκπαιδευτική τους επίσκεψη στο µουσείο σε δασκάλους και γονείς, µε τη µορφή θεατρικής 
παράστασης. 

• Οι ολυµπιακοί αγώνες και η τελετή των Παναθηναίων, εκπαιδευτικό υλικό από το σχετικό 
φάκελο του ΜΕΛΙΝΑ στο µάθηµα της Ιστορίας, ενισχύουν τις γνώσεις και τις παραστάσεις των 
παιδιών για τα συγκεκριµένα θέµατα και ζωντανεύουν την ανάγκη των παιδιών να  αναπαραστήσουν 
την  τελετή έναρξης των Ολυµπιακών αγώνων στο προαύλιο του σχολείου κατά την ετήσια τελετή 
λήξης των µαθηµάτων. 
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Αποτελέσµατα  
 
 
Οι επιµέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πλαισίωσαν τον προγραµµατισµό: 
 

• προκάλεσαν τον ενθουσιασµό, την ενεργό συµµετοχή δασκάλας και µαθητών ,  
• ενίσχυσαν το βίωµα και την επικοινωνία µεταξύ δασκάλας και παιδιών, παιδιών µεταξύ τους 

και παιδιών και γνωστικού αντικειµένου,  
• βοήθησαν τα παιδιά να συνεργαστούν και να εκδηλώσουν τη χαρά, το θυµό και τις εντάσεις 

τους, να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των συµµαθητών τους και να δοκιµάσουν τις 
ικανότητές τους σε νέες γι αυτά περιοχές- εκτός εκείνη της γνώσης,  

• ενθάρρυναν τα παιδιά να  συµµετέχουν στη διδακτική διαδικασία,  
• έθεσαν τα πρώτα θεµέλια για ατοµική και  οµαδική  ανάληψη ευθυνών, 
• ενίσχυσαν την αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ των παιδιών και της δασκάλας τους και 

ανάπτυξαν στενούς φιλικούς και συναισθηµατικούς δεσµούς,  
• έδωσαν ευκαιρίες στα παιδιά και τη δασκάλα να κινηθούν ελεύθερα στην τάξη τους κι έξω 

από αυτή, να αντικρίσουν άλλους δασκάλους και συµµαθητές να παρακολουθήσουν τις 
δράσεις τους,  

• επέτρεψαν να γίνει «καλό» µάθηµα κι έξω από το σχολείο, συνδέοντας το σχολείο µε την 
κοινωνία, 

• άφησαν δασκάλα και παιδιά να επικοινωνήσουν «δια των αισθήσεών τους» στους χώρους των 
µουσείων,  

• έδωσαν τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφράσουν µε κάθε τρόπο «δια» της τέχνης τα 
συναισθήµατά τους (εικαστικά , κινητικά, µουσικά), και τελικά 

• να απολαύσουν το σχολείο και τους συµµαθητές τους.  
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∆είγµατα υλικού που παράχθηκε και ενδεικτικές  εικόνες από τις δράσεις 
 

1. Οι τηλεπικοινωνίες τότε…και σήµερα  
 
Τα παιδιά  στην έκθεση τηλεπικοινωνιών του Ο.Τ.Ε συγκεντρώνουν πληροφορίες στην 
τάξη, φωτογραφίζουν τα εκθέµατα και παρακολουθούν προσεκτικά το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα που τους παρουσιάζουν. 

 
 
«Ο ακουστικός τηλέγραφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.                              
Πρόκειται για ένα ξύλινο τρίποδο, ύψους τεσσάρων µέτρων 
περίπου, ενωµένο στην κορυφή, απ’ όπου κρέµονταν ένα σκοινί 
που κρατούσε ένα στρογγυλό ηχητικό κέρας. Καθώς αυτό 
περιστρεφόταν κυκλικά το σήµα µεταδίδονταν προς όλες τις 
κατευθύνσεις.». 
 
«Μηνύµατα µε φωτιά. 
Ο Αγαµέµνονας ειδοποίησε τη γυναίκα του Κλυταιµνήστρα στο 
Άργος, 800χλ µακριά από την Τροία, για την πτώση της Τροίας, 
χρησιµοποιώντας τις φρυκτωρίες (υψηλοί πύργοι στους οποίους 
άναβαν φωτιά). Πρόκειται για ένα τρόπο οπτικής επικοινωνίας 
που βασιζόταν στην αναµεταβίβαση σηµάτων µε φωτιά από 
βουνό σε βουνό. Το σύστηµα αυτό διατηρήθηκε µέχρι το 
1850µ.χ αλλά για προσυµφωνηµένο µαντάτο».                                              
 
 
 
 
«Γκράχαµ Μπελ (1847-1922) 
∆ίδασκε την οµιλία στους κωφούς. Αν και οι γνώσεις του για 
τον ηλεκτρισµό ήταν περιορισµένες, πέτυχε το θαύµα της 
µεταβίβασης της φωνής το 1876, µε µια συσκευή που πολύ λίγο 
θυµίζει το σηµερινό τηλέφωνο». 

 
Τα παιδιά στο χώρο της έκθεσης του Ο.Τ.Ε 
Οι τηλεπικοινωνίες στα αρχαία χρόνια, στα σηµερινά και η επικοινωνία µέσω δορυφόρου. 
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2. Γεωµετρικά χρόνια στα Χανιά 

 
Οι µαθητές στο αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων παρατηρούν προσεκτικά τα εκθέµατα της 
γεωµετρικής περιόδου, παίζουν το παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού ανακαλύπτοντας όλα τα 
κοµµάτια του παζλ που εικονίζει ένα ταφικό έκθεµα και ζωγραφίζουν στο χώρο του µουσείου.  

 

        
 
Αφού βρέθηκαν όλα τα κοµµάτια του παζλ…                 
                                                                                            Τα παιδιά ζωγραφίζουν στο µουσείο    
                                                                                                                                       

3. Έκθεση φωτογραφίας στο αρχαιολογικό µουσείο Ρεθύµνου 
 
Οι µαθητές συλλέγουν πληροφορίες στην τάξη, παρατηρούν προσεκτικά τις φωτογραφίες κατά την 
επίσκεψή τους στην έκθεση και σχολιάζουν οµαδικά… 

 
                                                    
   

«Φωτογραφίες από προσπάθειες που ασχολούνται µε την έρευνα, τις ανασκαφές την αποκάλυψη, 
την προστασία µα και την ανάδειξη των µνηµείων δεν έχουν µονάχα το σκοπό να προστατέψουν 
την πολιτιστική κληρονοµιά. Πολλές φορές δείχνουν τις δυσκολίες και τους κινδύνους που 
αντιµετωπίζει κάθε φορά µια επιστηµονική οµάδα και µαρτυρούν τον ανθρώπινο κόπο 
να διασώσει τις αρχαιότητες.» 
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«-Για όλους αυτούς τους λόγους φωτογραφίζω 
τα µνηµεία που υπάρχουν ανάµεσά µας. Έτσι 
νοµίζω πως βοηθάω τους ανθρώπους να τα 
γνωρίσουν, να τα φροντίσουν και να τ’ 
αγαπήσουν, σαν ένα κοµµάτι της καθηµερινής 
τους ζωής!» 
 
Με την αρχαιολόγο… 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Η ζωή στην αρχαία Ελλάδα 
 
Ευετηριακά έθιµα των αρχαίων 
Ελλήνων 
Τα παιδιά µε τη βοήθεια της δασκάλας ανακαλύπτουν  πληροφορίες για τα κάλαντα των αρχαίων 
ελλήνων «Ειρεσιώνη» που σχετίζονται µε την προσευχή στη θεά Γη για καρποφορία κι ευδοκίµηση. 
Αναβιώνουν το έθιµο στην τάξη τους µέσα από το θεατρικό παιχνίδι.  
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Στα πλαίσια του θεατρικού 
παιχνιδιού 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Τα γλυκά της µαµάς σήµερα... 
 
Τα έθιµα του «χθες» ζωντανεύουν και τα έθιµα των Χριστουγέννων 
του σήµερα και τα παιδιά αποφασίζουν να φτιάξουν κουραµπιέδες 
στο σχολείο. 
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Μέσα από το βιβλίο της ιστορίας τα παιδιά µαθαίνουν για τις µάσκες των αρχαίων ελλήνων ενώ 
συνειδητοποιούν ότι η συνήθεια αυτή τα κάνει και τα ίδια χαρούµενα κι ευτυχισµένα ακόµη και στις 
µέρες µας την περίοδο της Αποκριάς. Για το λόγο αυτό κατασκευάζουν τις δικές τους µάσκες από 
διάφορα υλικά που φέρνουν στην τάξη κι επισκέπτονται έκθεση µαθητικής µάσκας του εικαστικού 
εργαστηρίου της πόλης τους. 

 
 
Τα παιδιά κατασκευάζουν µάσκες 
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Ταξιδεύοντας µε µια τριήρη στα χρόνια του Παρθενώνα 
 
 

Τα παιδιά φτιάχνουν κατά παρεούλες τη µακέτα του Παρθενώνα. Ταξιδεύουν µε µια τριήρη µε 
αφορµή την επίσκεψή τους στο Ναυτικό µουσείο, µέσα από κείµενα της φαντασίας τους,  µέσα από τη 
ζωγραφική, τη  δραµατοποίηση και  το χορό. 

 

 
 

 
Από την εκδήλωση στα Νεώρια Χανίων 
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Στο φως του Παρθενώνα και των Ολυµπιακών αγώνων. 
    
«Εκεχειρία ήταν η προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών για τη διεξαγωγή των Ολυµπιακών αγώνων στην 
αρχαιότητα», µαθαίνουν τα παιδιά από το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ ,ενώ σαν έννοια 
είναι πολύ επίκαιρη για τη ζωή των σύγχρονων ανθρώπων στον πλανήτη γη, που τόσο ταλαιπωρείται µε το 
θέµα της ειρήνης και του πολέµου. 
Τα παιδιά µεταφέρουν το µήνυµα αυτό  στη σχολική εορτή της λήξης των µαθηµάτων αφού γι αυτά «η  
αναπαράσταση της τελετής έναρξης των ολυµπιακών αγώνων» είναι µια ακόµη ευκαιρία για βίωµα και 
σύνδεση της γνωστικής πληροφορίας µε τα θεατρικά δρώµενα, το παιχνίδι , την έκφραση και την ευχαρίστηση. 
Λίγο… αργότερα… ακολούθησε η εκπαιδευτική επίσκεψη των παιδιών στον Παρθενώνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Από την τελετή έναρξης των αγώνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από την επίσκεψη στον Παρθενώνα 
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             1.1.2   ΜΑΘΗΜΑ: Γεωγραφία 
 

                     ΘΕΜΑ:Μέσα από το τραγούδι για σένα, γίνοµαι… Ελλάδα…  
 
Τεκµηρίωση, σχεδιασµός, επιδιώξεις:  
 
Έχοντας σαν κύριο  σκοπό  την εξοικείωση των παιδιών µε το µάθηµα της Γεωγραφίας (που σε πρώτη 
επαφή δηµιουργεί την αίσθηση της συνθετικότητας και της δυσκολίας) και την καλλιέργεια θετικής 
στάσης, απέναντι στο συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο, επιδιώχτηκε, παράλληλα µε την 
παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη, ένας ευφάνταστος τρόπος ανάδειξης εκπαιδευτικών πρακτικών 
(όπως το παιχνίδι, το θεατρικό παιχνίδι, η µουσική, η κίνηση και η εικόνα) που θα εξασφάλιζαν την 
εµπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες που δε θα είχαν µόνο γνωστικό, αλλά και ψυχοκινητικό και 
κοινωνικό χαρακτήρα.  
Ο τίτλος του παραπάνω σχεδίου εργασίας, διάρκειας ενός µήνα, προέκυψε από την παρακάτω 
πεποίθηση που ταυτόχρονα αποτέλεσε κι επιµέρους στόχους του προγράµµατος:  
Υποστηρίζοντας την άποψη, ότι η έννοια του χώρου έχει πολλές διαστάσεις (προσωπική, φυσική, 
ιστορική, κοινωνική και κυρίως πολιτισµική), τα παιδιά µέσα από τη δυνατότητα της  εκδοχής να 
διδαχτούν τους τόπους της πατρίδας τους, µέσα από τη χαρά, τις εικόνες, τα χρώµατα και το τραγούδι, 
διαµορφώνουν τον κόσµο-χώρο στο µυαλό τους, διαµορφώνουν τις αξίες του κόσµου-χώρου, στο 
πλαίσιο του Εγώ (ο χώρος µου-η αγκαλιά µου) κι Εσύ, Εµείς και οι Άλλοι, κατανοώντας τη σχέση 
τους µε κάθε λογής χώρο και χρόνο.   
 
∆ραστηριότητες 
 
Τα παιδιά αφού έχουν προβληµατιστεί πάνω στο γεωφυσικό και πολιτικό χάρτη της Ελλάδας και 
έχοντας απαντήσει µε τη βοήθεια της δασκάλας τους σε ερωτήµατα όπως: γιατί οι περισσότερες 
αναπτυγµένες πόλεις της Ελλάδας χτίστηκαν στη συγκεκριµένη θέση, γιατί οι κάτοικοι των γύρω 
περιφερειών συγκεντρώνονται στην πόλη, πως οργανώνεται και λειτουργεί µια πόλη, ποιες οι 
επιδράσεις της πόλης στη ζωή των κατοίκων της, ποια είναι τα γεωγραφικά διαµερίσµατα και οι  
µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, 

•    διδάσκονται από το ανθολόγιό τους κείµενο λογοτεχνίας  που συνδέεται µε το θέµα τους ( 
«Ένα θαυµάσιο ταξίδι στους αιθέρες» της Φ. Παπαλουκά) 

•  φέρνουν λογοτεχνικά βιβλία και αποσπάσµατα που µιλάνε για την οµορφιά της ελληνικής 
φύσης κι, επιλέγοντας το κοµµάτι που τα εντυπωσιάζει, το αφηγούνται στους φίλους τους, σε 
«κύκλο µικρών λογοτεχνών», 

•    βρίσκουν το κάθε ένα ξεχωριστά ή δυο δυο µαζί, ένα τραγούδι για όποια πόλη της Ελλάδας 
(ηπειρωτικής, νησιωτικής) επιθυµούν, το εγγράφουν σε κασέτα ήχου και το παρουσιάζουν 
στην τάξη, επιχειρηµατολογώντας προφορικά, γιατί επέλεξαν το τραγούδι αυτό και τη 
συγκεκριµένη πόλη.  

Στη συνέχεια, καλούνται να παρουσιάσουν το ρεφρέν του τραγουδιού όπως εκείνα το κατέγραψαν στο 
σπίτι τους, αφού προηγουµένως το είχαν τραγουδήσει τα ίδια, µε τη δική τους φωνή κι ακόµη:  

•  ζωγραφίζουν ατοµικά ή οµαδικά σχετικά µε το τραγούδι τους  
•  κατά οµάδες εργασίας φτιάχνουν παζλ «ο χάρτης της Ελλάδας », 
•   όλα µαζί σε επίπεδο τάξης, συγκεντρώνουν τηλεφωνικές κάρτες µε φωτογραφίες από 

διάφορα τοπία της Ελλάδας και δηµιουργούν τη συλλογή του τµήµατος, 
• δηµιουργούν µια έκθεση εικόνων τοπίων της πατρίδας τους που βρίσκουν από περιοδικά,  

αφίσες κα και στολίζουν την τάξη τους, 
• γράφουν  κείµενα και ποιήµατα, τα οποία µελοποιούν, για την Ελλάδα και τις πόλεις της, 
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• αξιολογούν, συζητώντας όλοι µαζί και µε τη δασκάλα, τι πέτυχαν µε την παραπάνω 
δραστηριότητα, τι τους άρεσε και τι όχι, πόσο δούλεψαν και κατά πόσο συνεργάστηκαν µεταξύ τους, 
πως είδαν τους συµµαθητές τους, 

• συνθέτουν ένα αναµνηστικό άλµπουµ µε τις φωτογραφίες, τα τραγούδια και τις ζωγραφιές 
όλων των παιδιών της τάξης, το οποίο συνοδεύεται από µια κασέτα ήχου µε τα τραγούδια και τις 
φωνές όλων των συµµαθητών και το αναπαράγουν για κάθε παιδί ξεχωριστά.  
 

Αποτελέσµατα 
 

Με τις δράσεις που προαναφέρθηκαν επιτεύχθηκε η επανάληψη, εµπέδωση κι ο συνδυασµός των 
γνωστικών στόχων του  διδακτικού βιβλίου  µε:  

• την πολύπλευρη-διαθεµατική προσέγγιση του θέµατος(γλωσσικά, ιστορικά, µουσικά, κινητικά, 
αισθητικά) 

• την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ενεργό συµµετοχή όλων των παιδιών,  
• το αίσθηµα της ευθύνης και της αυτοεκτίµησης,  
• την εξοικείωση κατά τη διάρκεια παρουσίασης µέσα στην τάξη,   
• τη συµµετοχή  στη συζήτηση και  στην εργασία της οµάδας,  
• την κοινωνικοποίηση, µέσω της οµαδικής εργασίας και την επικοινωνία ,  
• την ανάδειξη των δυνατοτήτων των παιδιών και σε άλλους τοµείς πλην του γνωστικού,  
• την αλλαγή στάσης των µαθητών απέναντι σε συµµαθητές τους και την κατάρριψη 

στερεοτύπων, 
Κι ακόµα, προέκυψε 

• µια ευχάριστη ανάσα-παρένθεση στο άκαµπτο αναλυτικό πρόγραµµα, το κυνήγι της ύλης και 
της αξιολόγησης,  

• η ενδυνάµωση της ικανότητας της κριτικής σκέψης σχετικά µε το τι  µπορεί να σηµαίνει η 
λέξη αξιολόγηση,   

µα προπάντων, προκλήθηκαν, 
• η ευχαρίστηση και η συγκίνηση, 
• συναισθήµατα, που αναδεικνύονται από µια «άλλη» οπτική της διδασκαλίας, η οποία επιθυµεί, 

να  συνδέσει, το µάθηµα µε το παιχνίδι. 
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∆είγµατα υλικού που παράχθηκε και ενδεικτικές  εικόνες από τις δράσεις του προγράµµατος: 
«Μέσα από το τραγούδι…για σένα γίνοµαι…Ελλάδα» 

 
Τα παιδιά επιλέγουν και τραγουδούν ένα τραγούδι, ζωγραφίζουν το θέµα του, παίζουν επιτραπέζια 
εκπαιδευτικά παιχνίδια (παζλ) κατά οµαδούλες, κάνουν διάφορες συλλογές από τοπία, παίζουν 
θεατρικό παιχνίδι και καταθέτουν τις σκέψεις τους. 
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Τα παιδιά µε τη βοήθεια του χάρτη της Ελλάδας προσπαθούν κατά οµάδες εργασίας να φτιάξουν το 
παζλ µε την εικόνα της πατρίδας τους, ενώ όλα µαζί έχουν βοηθήσει να δηµιουργηθεί η συλλογή 
τηλεκαρτών µε τοπία από διάφορα µέρη της Ελλάδας. 
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Τα παιδιά διαβάζουν αποσπάσµατα λογοτεχνικών έργων και 
ποιήµατα, επεξεργάζονται µε τη δασκάλα τους τις έννοιες 
κλειδιά και στη συνέχεια τις αποδίδουν µέσα από τα  
συναισθήµατα και τις αισθήσεις τους µε ένα θεατρικό 
παιχνίδι. 
 
 
 
«…ο ήλιος, ο ηλιοκράτορας, φωτίζει  τα ρυτιδωµένα πρόσωπα των 
ψαράδων, που στις κόκκινες, πράσινες βάρκες τους ταξιδεύουν µε 
την ελπίδα και γεµάτα τα δίχτυα τους όνειρα. Άυλα χέρια 
αγκαλιάζουν λυγερές κοπέλες οµορφοπλασµένες, µε χωµάτινες 
στάµνες στους ώµους. Ηχηρά τα χαµόγελα των ανθρώπων, που 
ευνοήθηκαν και ευλογήθηκαν να κατοικήσουν σ’ αυτή τη γη, την 
ελληνική…» 
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                  1.1.3  ΜΑΘΗΜΑ: Τοπική Ιστορία 
 
 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα – «Ένας περίπατος στην Παλιά Πόλη του Γιαννάκη» 

 
Τεκµηρίωση, σχεδιασµός, επιδιώξεις:  
 
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα, διάρκειας ενός µήνα,  ακολούθησε σαν φυσική συνέχεια της 
προηγούµενης θεµατικής ενότητας «οι πόλεις της Ελλάδας», κι επιπλέον εξυπηρέτησε την  
προσπάθεια διασύνδεσης µε µια νέα θεµατική ενότητα µε τίτλο:«οι πόλεις της Ελλάδας από παλιά ως 
σήµερα» του διδακτικού βιβλίου της Ιστορίας. 
 Κύριος σκοπός του προγράµµατος είναι η γνωριµία των παιδιών µε την πόλη στην οποία ζουν, 
αναπτύσσονται κι αγαπούν, προσεγγίζοντας την κοινωνική τους πραγµατικότητα συγκρίνοντας το 
χθες µε το σήµερα. 
Παράλληλα µε την εφαρµογή του προγράµµατος επιδιώχθηκε η διασύνδεση  γνωστικών αντικειµένων 
- της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, της Μυθολογίας, των Εικαστικών, της Μουσικής, της Θεατρικής 
Αγωγής- στα πλαίσια µιας διαθεµατικής, ολιστικής, βιωµατικής και επικοινωνιακής επεξεργασίας των  
πληροφοριών µε τον απαγωγικό τρόπο σκέψης (από το γενικό στο ειδικό). 
 
Περιεχόµενα και Μέσα για την εφαρµογή του προγράµµατος  
 
Μέσα  για την  επίτευξη των στόχων του προγράµµατος αποτέλεσαν το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό 
και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις:  
• Το οµότιτλο  βιβλίο για το µαθητή, σχεδιασµένο από τη δασκάλα της τάξης που 
χρησιµοποιήθηκε ως παραµύθι στο οποίο στηρίχτηκε η ξενάγηση των παιδιών στην παλιά πόλη των 
Χανίων. 
• Η εκπαιδευτική επίσκεψη στην παλιά βενετσιάνικη πόλη των Χανίων κατά την οποία τα παιδιά 
τράβηξαν φωτογραφίες, παρατήρησαν διάφορα κτίσµατα εξωτερικά και εσωτερικά και είχαν τη 
δυνατότητα να παίξουν θεατρικό παιχνίδι στο χώρο. 
• Η συνάντηση των παιδιών µε τον ποιητή Νίκο Μαραγκουδάκη στο σπίτι του που τους διάβασε 
σχετικά ποιήµατά του για την πόλη τους, έρεισµα για να φτιάξουν κι εκείνα τα δικά τους, κατά την 
επιστροφή τους στην τάξη  
• Η εξάσκηση των µαθητών µε εκπαιδευτικά παιχνίδια (ένα επιτραπέζιο παιχνίδι φιδάκι και ένα 
σταυρόλεξο), φτιαγµένα από τη δασκάλα ειδικά για την παραπάνω περιήγηση, που  λειτούργησαν 
εµπεδωτικά µετά την επίσκεψη. 
 
 
∆ραστηριότητες του προγράµµατος 
 
Πριν την επίσκεψη 
 
• Τα παιδιά συνέλεξαν φωτογραφίες και καρτ ποστάλ της πόλης τους, δηµιουργώντας έτσι ένα 

φωτογραφικό πίνακα που παρουσίαζε την παλιά πόλη τους από πολλές οπτικές γωνίες. 
• Έφεραν στην τάξη τραγούδια που τραγουδούν την πόλη τους και τα  άκουσαν όλοι µαζί. 
 
• Με τη βοήθεια αυτοσχέδιων µικρών µουσικών οργάνων, δηµιούργησαν τη δική τους ορχήστρα 

και  µελοποίησαν τα ποιήµατα που έγραψαν για την πόλη τους. 
 
Κατά την επίσκεψη 
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Ακούγοντας το κοµµάτι που αντιστοιχεί (από την ιστορία που  η δασκάλα τους έχει γράψει), στα 
διάφορα σηµεία της διαδροµής τους στην παλιά πόλη, παρατηρούν προσεκτικά άλλοτε τα ερείπια των 
αρχαίων οικισµών, άλλοτε τα βενετσιάνικα ή τα τούρκικα κτίσµατα, άλλοτε τις λεπτοµέρειες στα 
θυρώµατα κτιρίων που κάποτε είχαν µια συγκεκριµένη χρήση ενώ σήµερα έχουν µία άλλη, και τα 
αποθανατίζουν µε τη φωτογραφική τους µηχανή.  
Στάσεις, οι οποίες έγιναν, ενδεικτικά ήταν οι παρακάτω: 

• Στο λόφο Καστέλι 
Τα ερείπια της αρχαίας Κυδωνίας 
Η πόρτα του Αρχείου στην οδό Λιθινών 

• Στο φρούριο του Φιρκά 
• Στο τζαµί του Κιουτσούκ Χασάν 
• Στα Νεώρεια και το µεγάλο Αρσενάλι 
• Στο φάρο και το λιµενοβραχίονα 
• Στην Πύλη της Άµµου-Kum Kapisi 
• Στην τούρκικη συνοικία της Σπλάντιας 
• Στην εκκλησιά της Τριµάρτυρης  

 Μέσω της αφήγησης της ιστορίας γίνεται προσπάθεια οι µαθητές να ταυτιστούν µε τον ήρωά της και 
µε τον τρόπο αυτό να εκφραστούν µε διάφορους τρόπους.  Εξελίσσονται έτσι παιχνίδια - ολυµπιακών 
αγώνων- αντίστοιχα µε εκείνα της ιστορίας, εικαστικές δράσεις- ζωγραφίζουν εικόνες που τους 
κάνουν εντύπωση, καταθέσεις προσωπικών τους εµπειριών από προηγούµενό τους περίπατο στο ίδιο 
µέρος, επισκέπτονται τον εσωτερικό χώρο κάποιων κτιρίων και συνειδητοποιούν τη χρηστική του 
αξία άλλοτε και σήµερα (εσωτερικό Νεωρείων:τότε- ναυπήγηση και κρύψιµο πλοίων, τώρα- χώρος 
πολιτιστικών δράσεων, εκδηλώσεων και εκθέσεων). 
 
 
Μετά την επίσκεψη 
 
Σε συνεργασία µε τη δασκάλα της τάξης και τους δασκάλους ειδικότητας προκύπτουν εικαστικές και 
µουσικές δράσεις, ενώ τα παιδιά παίζουν το επιτραπέζιο παιχνίδι τύπου φιδάκι, που η δασκάλα τους 
έχει σχεδιάσει ειδικά, για την εµπέδωση των πληροφοριών που αποκόµισαν µε την ξενάγησή τους . 
 
Αποτελέσµατα του Προγράµµατος 
 
Με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος είχαν επιτευχθεί οι στόχοι που αρχικά είχαν τεθεί ως 
προϋποθέσεις για την εφαρµογή του ενώ επιπλέον οι µαθητές είχαν βγει έξω από το σχολείο σε µια 
προσπάθεια απόκτησης της γνώσης αλλά και της επικοινωνίας µεταξύ τους µε τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες της ηλικίας τους. Συγκεκριµένα η έξοδος από το 
σχολείο, η αφήγηση µέσω της ιστορίας του µικρού αγοριού οι δραστηριότητες της αισθητικής αγωγής 
και το εκπαιδευτικό αλλά και οργανωµένο παιχνίδι, έκαναν τα παιδιά και τη δασκάλα να αισθάνονται 
ελεύθερα, χαρούµενα και δηµιουργικά, ικανά να ανταποκρίνονται ενεργητικά σε εναλλακτικούς 
τρόπους µάθησης και επικοινωνίας 
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 ∆είγµατα δράσεων και υλικού του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος«Ένας περίπατος στην Παλιά Πόλη του Γιαννάκη» 
 
Οι µαθητές µε τη δασκάλα τους µέσα από την ιστορία ενός µικρού 
παιδιού ξεναγούνται στην Παλιά πόλη των Χανίων. 
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Μετά την ξενάγηση οι µαθητές εκφράζονται ποιητικά, τραγουδούν και παίζουν µε το 
εκπαιδευτικό παιχνίδι-υλικό που σχεδίασε η δασκάλα τους για την εµπέδωση των γνώσεών 
τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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 Για την πέµπτη τάξη (1999-00) του δηµοτικού οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε 
εκπαιδευτικούς σχεδιασµούς λαµβάνοντας υπόψη τις βασικές παραµέτρους του Προγράµµατος:  
• δηµιουργώντας δηλαδή κλίµα ευχαρίστησης, επικοινωνίας και συνεργασίας ανάµεσα στους 
µαθητές και τους ίδιους στην τάξη, 
• κατευθύνοντας τη διδασκαλία µε άξονα την οµαδική δραστηριοποίηση, 
• οδηγώντας τους µαθητές, σε ενεργητική συµµετοχή, ανακάλυψη και εξοικείωση µε τις 
κοινωνικές παραµέτρους του ιστορικο-κοινωνικού  τους περιβάλλοντος, 
 ανέπτυξαν τη βυζαντινή περίοδο ως ατµόσφαιρα, επιδιώκοντας τον  εµπλουτισµό της 
µαθησιακής διαδικασία, εντός κι εκτός σχολείου, µε θεµατολογία από το Βυζάντιο.- 
 αλλά και τις βασικές επιδιώξεις του: 
•  της δηµιουργίας εργαστηρίων τέχνης στις τάξεις, µε στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνίας, 
συνεργασίας, και δηµιουργίας οµάδων εργασίας-οµάδων έργου,  ανάµεσα στα παιδιά,  
• της χρήσης των φακέλων εκπαιδευτικού υλικού του Προγράµµατος165, µε τους οποίους  
εµπλουτίζονταν τόσο τα διδακτικά αντικείµενα πολλών µαθηµάτων όσο και η µέθοδος διδασκαλίας 
εφόσον τα αντικείµενα αντικρίζονταν τώρα υπό το πρίσµα της  διαθεµατικής προσέγγισης, 
• της δηµιουργίας νέου εκπαιδευτικού υλικού από δασκάλους και  µαθητές, 
• των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς, έξω από το σχολείο.)                 

 
Η µελέτη της περίπτωσης στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χανίων 
 
Ο διαθεµατικός εκπαιδευτικός σχεδιασµός που ακολουθεί, αποτέλεσε το βασικό σχέδιο δράσης της 
εκπαιδευτικού και των µαθητών της πέµπτης τάξης τη σχολική χρονιά 1999-2000, έχοντας σαν 
αφετηρία το µάθηµα της ιστορίας και την προβλεπόµενη σε αυτό ύλη από το αναλυτικό πρόγραµµα 
του σχολείου. Η πορεία του, επιδιώχτηκε από τη δασκάλα, να ανταποκριθεί στις βασικές αρχές και 
στη φιλοσοφία του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, παρόλο που εκπαιδευτικό υλικό του Προγράµµατος 
σχετικά µε την περίοδο των βυζαντινών χρόνων, δεν υπήρχε ακόµη στα σχολεία της πειραµατικής 
εφαρµογής.  
Για το λόγο αυτό, η δασκάλα οδηγήθηκε µε τη θέλησή της στο σχεδιασµό  εκπαιδευτικού υλικού, 
σύµφωνου µε τις επιδιώξεις και τα ενδιαφέροντα των µαθητών της αλλά και της ίδιας. Παράλληλα ο 
ενεργητικός ρόλος και τα ενδιαφέροντα των µαθητών µετουσίωναν, αναδιαµόρφωναν και επέκτειναν 
τις όποιες προτάσεις  εκπαιδευτικού υλικού, µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των 
αναγκών, των επιθυµιών  και η αφοµοίωση των γνώσεων στα πλαίσια των  δυνατοτήτων  τους.  
 
  
          1.1.4  ΜΑΘΗΜΑ: Iστορία 
                    ΘΕΜΑ:Ταξίδι στα Βυζαντινά τα χρόνια  

 
Τεκµηρίωση, σχεδιασµός, επιδιώξεις:  
 
Ο τίτλος που δόθηκε στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι γενικός γιατί το θέµα που 
πραγµατεύεται, αποτελεί ευρύ πεδίο επιµέρους σχεδιασµού δράσεων και εργασίας . 
Σκοπός του συγκεκριµένου ετήσιου σχεδίου δράσης, ήταν να δηµιουργήσει τη δυνατότητα στα παιδιά 
να αντιληφθούν την ατµόσφαιρα  της εποχής, και να εξοικειωθούν, µε τη βοήθεια του ενηµερωτικού 
υλικού, στην παρατήρηση, το διάλογο και το παιχνίδι, πάνω σε συγκεκριµένες θεµατικές που αφορούν  
συνήθειες, έθιµα, δράσεις, κά, ώστε τελικά να προσεγγίσουν το όλο θέµα µε βιωµατικό και 
δηµιουργικό τρόπο, ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα το κοµµάτι εκείνο του βυζαντινού πολιτισµού που 
αντιστοιχεί  στην τοπική τους ιστορία.  
Επιµέρους στόχοι:      
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•    Να καταστηθούν οι µαθητές ικανοί να σκέφτονται και να δρουν,  
• να συνειδητοποιήσουν πως µπορούν να θέτουν µικρούς και συγκεκριµένους στόχους κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού αλλά και διεξαγωγής της διδασκαλίας, και να τους επιτυγχάνουν 
µε ευχαρίστηση,  
• να εργαστούν συλλογικά και να αναπτυχθούν προσωπικά αποκτώντας  θετική αυτοεκτίµηση,  
• να αντλούν ιστορικές πληροφορίες να εκµεταλλεύονται οποιοδήποτε πηγή µπορεί να τους 
προσφέρει γνώση(µουσείο-αγγεία, βιβλία, ιντερνετ, εφηµερίδα,   …µαθαίνοντας πώς να µαθαίνουν),  
• να ανασυνθέτουν δηµιουργικά, στοιχεία επιµέρους µαθηµάτων 
• να σχεδιάζουν και να οργανώνουν επισκέψεις,  
• να αποκτήσουν θετική στάση και κατάλληλη συµπεριφορά προκειµένου να µπορούν όχι απλά 
να ξεναγούνται αλλά να επικοινωνούν µε το ιστορικοκοινωνικό τους περιβάλλον και τους χώρους 
πολιτισµικής αναφοράς,  
• να συσχετίζουν τα γενικότερα χαρακτηριστικά µιας ιστορικής περιόδου µε τα ειδικότερα της 
δικής τους περιοχής την ίδια περίοδο, 
• να αντιληφθούν την προσφορά προσώπων κοινωνικών οµάδων, λαών στη δηµιουργία  
πολιτισµού, 
•  να ανακαλύψουν την αντίστοιχη ιστορική περίοδο στην τοπική τους ιστορία, ώστε να 
µπορούν να διεξάγουν διάφορα συµπεράσµατα,  
• να συνειδητοποιήσουν τη συµβολή των ανθρώπων του άµεσου περίγυρού τους και κατ΄ 
επέκταση και την προσωπική τους συµβολή στη δηµιουργία της ιστορίας, 
• να βιώσουν, να αισθανθούν, να χαρούν, διαµορφώνοντας ταυτόχρονα µια  προσωπική, 
κοινωνική και εθνική ταυτότητα. 
 
 
Οι δραστηριότητες-περιεχόµενα και µέσα 
 
 
1.1.4.1  Ρωµαϊκά χρόνια στα Χανιά  

 
Οι µαθητές ενηµερώθηκαν από τη δασκάλα τους για την επίσκεψη που επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί 
στο αρχαιολογικό µουσείο της πόλης τους κατά το τέλος της θεµατικής ενότητας «ρωµαϊκά χρόνια « 
του βιβλίου της ιστορίας. Για το λόγο αυτό, η δασκάλα είχε από πριν επισκεφθεί το χώρο του 
µουσείου, προκειµένου να είναι ενηµερωµένη για τα εκθέµατα της αντίστοιχης περιόδου και 
προετοιµασµένη   σχετικά µε το εκπαιδευτικό υλικό και τις δράσεις που επρόκειτο να διεξάγει µε τους 
µαθητές,  µέσα στο µουσείο. 
 
Πριν την επίσκεψη: 
Στη συνέχεια οι µαθητές ανέλαβαν να βρουν και να παρουσιάσουν στην τάξη δύο µύθους από την 
αρχαία µυθολογία οι οποίοι είχαν αποτελέσει και το αγαπηµένο θέµα δύο ψηφιδωτών µωσαϊκών 
δαπέδων που ανακαλύφτηκαν σε αρχαιολογικές ανασκαφές στην πόλη και την περιφέρεια των 
Χανίων, και φιλοξενούνταν στο αρχαιολογικό µουσείο Χανίων. 
Κατά την επίσκεψη:  
Ακολούθησε η επίσκεψη στο αρχαιολογικό µουσείο όπου τα παιδιά ανακάλυψαν και αντιστοίχισαν 
τον κάθε µύθο στο αντίστοιχο ψηφιδωτό δάπεδο στο χώρο του µουσείου. Αφού παρατήρησαν 
προσεκτικά τα δύο έργα τα χρώµατά τους, τις ψηφίδες τους, τις λεπτοµέρειες στο σχέδιο, και µίλησαν 
µε την αρχαιολόγο του µουσείου για το πώς κατασκευάζονταν οι ψηφίδες, αποσύρθηκαν σε µια γωνιά 
του µουσείου το κάθε παιδί κοντά στο ψηφιδωτό που είχε από τα δύο επιλέξει, και προσπάθησαν να 
το απεικονίσουν µε την τεχνική του πουαντιλισµού στο µπλοκ των εικαστικών τους. 
Μετά την επίσκεψη:  
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Στην τάξη πια οι µαθητές σε συνεργασία και µε το δάσκαλο των εικαστικών κατασκεύασαν ψηφιδωτά 
κάδρα χρησιµοποιώντας ως ψηφίδες κουµπιά, παγιέτες, κά 
 
 
 
 
1.1.4.2  Βυζαντινά κάλαντα και τραγούδια 

 
α)οι µαθητές έψαξαν κατά οµάδες κι έφεραν στην τάξη πληροφορίες για τα έθιµα των βυζαντινών  
που αφορούσαν την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
β)η δασκάλα της τάξης σε συνεργασία µε το δάσκαλο βυζαντινής µουσικής κ. Τσινευράκη 
Χαράλαµπο, έκαναν  αναφορές στη βυζαντινή µουσική, και δίδαξαν στα παιδιά δείγµατα από αυτό το 
είδος µουσικής, 
γ)οι µαθητές αποφάσισαν να αναβιώσουν στην τάξη, στο σχολείο και στη γειτονιά τους έθιµα των 
βυζαντινών χρόνων.  
 
 
1.1.4.3  Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Ο Νικηφόρος Φωκάς και η απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες» 
 
 
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα είχε ουσιαστικά αρχίσει µα και διευκολυνθεί από τη µέχρι τότε 
ενασχόληση των µαθητών και της δασκάλας τους µε δραστηριότητες, όπως η προηγούµενη, που 
αφορούν το βυζαντινό πολιτισµό αλλά και άλλες που αναγράφονται στο βιβλίο της ιστορίας τους. 
Στηρίχτηκε σε οµότιτλο εκπαιδευτικό υλικό που δηµιουργήθηκε από τη δασκάλα, τύπου ιστορικού 
λογοτεχνήµατος, και προετοίµασε τα παιδιά πριν την επίσκεψή τους στο Βυζαντινό Μουσείο Χανίων 
και στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. Κατά  την επίσκεψη στα µουσεία, οι µαθητές παρατήρησαν µε 
προσοχή τα εκθέµατα (κοσµήµατα, νοµίσµατα, θυρώµατα, εικόνες, καράβια-δρόµωνες) και 
επιστρέφοντας στην τάξη κατά τη φάση µετά την επίσκεψη, χωρίστηκαν σε οµάδες έργου και 
δηµιούργησαν το δικό τους έντυπο µε τίτλο «ο Νικηφόρος Φωκάς». Εκεί άλλοι παρέθεσαν τα 
κείµενα, άλλοι ανέλαβαν την εικονογράφηση, άλλοι σχεδίασαν το εξώφυλλο, ενώ δεν παρέλειψαν την 
αναπαραγωγή του εντύπου  σε περισσότερα από ένα αντίτυπα από την πώληση των οποίων 
συγκεντρώθηκαν χρήµατα στο ταµείο της τάξης.  
 
 
 
1.1.4.4  Στο εργαστήρι ενός αγιογράφου-«Από το Βυζάντιο στην κρητική σχολή ζωγραφικής και από κει στον 

Γκρέκο» 
 
 
Με αφετηρία τις βυζαντινές εικόνες που παρατήρησαν οι µαθητές στο Βυζαντινό Μουσείο, 
διατυπώθηκε η επιθυµία από τα παιδιά να ζωγραφίσουν κι εκείνα αντίστοιχες εικόνες. Ξεκίνησε έτσι 
µια προσπάθεια να εντοπιστούν σε βιβλία, εικόνες βυζαντινές που βρίσκονταν σε εκκλησιές και 
µοναστήρια του νοµού Χανίων και να παρουσιαστούν στην τάξη. Στην έρευνα αυτή, συµµετείχαν και 
οι µαθητές αλλά και η δασκάλα. Στο τέλος της παρουσίασης οι µαθητές επέλεξαν τις πιο 
αντιπροσωπευτικές ή όµορφες κατά τη γνώµη τους εικόνες, κι επιχείρησαν να τις αποδώσουν µε 
χρωµατιστά µολύβια όσο πιο πιστά µπορούσαν, σ΄ ένα περίπου εικοσάλεπτο κατά την ώρα της 
ιστορίας. Στη συνέχεια καλέστηκε στην τάξη ο δάσκαλος των εικαστικών (που παράλληλα ήταν κι 
αγιογράφος) και την ώρα του µαθήµατός του µίλησε στα παιδιά για την κατασκευή της γνήσιας 
βυζαντινής εικόνας, ενώ τα προσκάλεσε µε τη δασκάλα τους για µια επίσκεψη στο εργαστήρι του.  
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Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η προετοιµασία των µαθητών κατά τη φάση πριν  την   
επίσκεψη «στο εργαστήρι ενός αγιογράφου». 
 Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο εργαστήρι του κ. Πατεράκη του αγιογράφου, τα παιδιά µπόρεσαν 
να δουν στην πράξη πως κατασκευάζονταν τα χρώµατα, πως χρυσώνονταν οι εικόνες, πως διέφεραν οι 
εικόνες µεταξύ διαφόρων σχολών ζωγραφικής. 
Μετά την επίσκεψη, δασκάλα και µαθητές επέστρεψαν στην τάξη. Εκεί η δασκάλα έδωσε στα παιδιά 
ένα εκπαιδευτικό φυλλάδιο που είχε επιµεληθεί η ίδια, µε τίτλο: «από το βυζάντιο στην κρητική 
σχολή ζωγραφικής κι από κει στον Γρέκο» µε σκοπό τη γενίκευση και επέκταση των γνώσεων των 
µαθητών, βάση της λογικής και επαγωγικής σκέψης. 
 
 
 
1.1.4.5  Βυζαντινές εκκλησιές και εικόνες 
 
 
Οι µαθητές, προετοιµασµένοι πλέον κατάλληλα, από τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν (σε 
γνωστή πια ορολογία-φάση πριν την επίσκεψη), επισκέφτηκαν τη χαρακτηριστικότερη βυζαντινή 
εκκλησιά (Ροτόντα Κισάµου) του νοµού.  Με επιτόπια παρατήρηση αναγνώρισαν τα χαρακτηριστικά 
εκείνα τόσο τα εξωτερικά όσο και εσωτερικά που χαρακτηρίζουν την εκκλησιά και βάση των οποίων 
εκείνη καταχωρείται στη συγκεκριµένη ιστορική περίοδο. 
Μετά την επίσκεψη, οι µαθητές ασχολήθηκαν συστηµατικότερα µε τη βυζαντινή γραφή και κάποια 
βυζαντινά έθιµα,  όπως εκείνο όπου τα κορίτσια πίνουν το αµίλητο νερό, ενώ τα στεφάνια της 
Πρωτοµαγιάς καίγονται τη µέρα του Αη Γιαννιού. Έθιµα που αναβίωσαν στο προαύλιο του σχολείου 
τους.   
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∆είγµατα δράσεων και δραστηριοτήτων 
 

1. Ρωµαϊκά χρόνια στα Χανιά 
Πριν την επίσκεψη στο αρχαιολογικό µουσείο για τα εκθέµατα των ρωµαϊκών χρόνων, οι µαθητές 
ανακαλύπτουν µαζί µε τη δασκάλα τους µύθους «του Ποσειδώνα και της Αµυµώνης» και «Οι Ώρες». 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Βυζαντινά κάλαντα και τραγούδια 
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Οι µαθητές έφεραν στην τάξη έθιµα των βυζαντινών σχετικά µε την Πρωτοχρονιά  τα οποία και 
αναβίωσαν και στη δική τους αλλά και σε άλλες τάξεις του σχολείου τους, τις οποίες επισκέπτηκαν 
για να τους τραγουδήσουν τα βυζαντινά κάλαντα που είχαν διδαχτεί από τα δάσκαλο της βυζαντινής 
µουσικής. Τα συναισθήµατά τους από την εµπειρία αυτή τα περιέγραψαν στην τοπική εφηµερίδα της 
πόλης τους. 
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3. Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Ο Νικηφόρος Φωκάς και η απελευθέρωση της   Κρήτης από τους 
Άραβες» 
Στα πλαίσια της εφαρµογής του εκπαιδευτικού προγράµµατος, η εκπαιδευτικός δηµιούργησε 
εκπαιδευτικό υλικό, µε οµώνυµο µε το πρόγραµµα τίτλο, το οποίο χρησιµοποίησε προκειµένου οι  
µαθητές να ενταχθούν στην ατµόσφαιρα της εποχής. Στη συνέχεια τα παιδιά βρήκαν κι έφεραν 
πληροφορίες για τα όπλα και τον τρόπο µέτρησης του χρόνου στα βυζαντινά χρόνια να τους 
προετοιµάσει για την εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο  
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Ακολούθησαν οι επισκέψεις των µαθητών στο Ναυτικό και το Βυζαντινό µουσείο. Στις φωτογραφίες 
εικονίζονται  τα παιδιά στο ναυτικό µουσείο, όπου µε την εµψυχωτική παιδαγωγγική της 
µουσειοπαιδαγωγού του Μουσείου  κ. Μαρκουλάκη Ρίας, ανακάλυψαν το βυζαντινό καράβι 
(δρόµωνα). Κάτω αριστερά κατά την επίσκεψή τους στο Βυζαντινό µουσείο οι µαθητές παρατηρούν 
εκθέµατα  και εικόνες της εποχής. 
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Μετά την επίσκεψη στο Ναυτικό και το Βυζαντινό Μουσείο, τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδες έργου 
και δηµιούργησαν το δικό τους έντυπο µε τίτλο «ο Νικηφόρος Φωκάς». Εκεί άλλοι παρέθεσαν τα 
κείµενα, άλλοι ανέλαβαν την εικονογράφηση, άλλοι σχεδίασαν το εξώφυλλο, ενώ δεν παρέλειψαν την 
αναπαραγωγή του εντύπου  σε περισσότερα από ένα αντίτυπα από την πώληση των οποίων 
συγκεντρώθηκαν χρήµατα στο ταµείο της τάξης.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130
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4. Στο εργαστήρι ενός αγιογράφου-«Από το Βυζάντιο στην κρητική σχολή ζωγραφικής και από 
κει στον Γκρέκο» 
 

Με αφετηρία τις εικόνες στο Βυζαντινό Μουσείο, διατυπώθηκε η επιθυµία από τα παιδιά να 
επισκεφτούν το εργαστήρι του δάσκαλου των εικαστικών κι αγιογράφου κ. Κ.Πατεράκη. Εκείνος 
αφού τα ξενάγησε στο χώρο του τους έδειξε πως κατασκευάζονται τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται 
στις γνήσιες βυζαντινές εικόνες. 
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Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της ιστορίας στην τάξη, διατυπώθηκε η επιθυµία 
από τα παιδιά να ζωγραφίσουν κι εκείνα εικόνες. Ξεκίνησε έτσι µια προσπάθεια να εντοπιστούν σε 
βιβλία, εικόνες βυζαντινές που βρίσκονταν σε εκκλησιές και µοναστήρια του νοµού Χανίων και να 
παρουσιαστούν στην τάξη. οι µαθητές επέλεξαν τις πιο αντιπροσωπευτικές κατά τη γνώµη τους 
εικόνες, κι επιχείρησαν να τις αποδώσουν µε χρωµατιστά µολύβια όσο πιο πιστά µπορούσαν. 
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5. Βυζαντινές εκκλησιές και εικόνες 
 
Οι µαθητές, προετοιµασµένοι κατάλληλα, από τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν, αλλά και από το 
βιβλίο της ιστορίας τους που έκανε λόγω για την Αγια-Σοδιά στην Κωνσταντινούπολη, συγκέντρωσαν 
φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες γι΄ αυτό το αριστούργηµα αρχιτεκτονικής, και τα παρουσίασαν 
στην τάξη. Κατόπιν σε συνεργασία µε τη δασκάλα τους αλλά και µε τις δασκάλες των δυο ακόµα 
τµηµάτων του σχολείου, επισκέφτηκαν το ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ (Ροτόντα Κισάµου, τη 
χαρακτηριστικότερη βυζαντινή εκκλησιά) του νοµού. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγια-Σοφιά, ψηφιδωτό και  κιονόκρανο από το εσωτερικό της. 
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Οι µαθητές και η δασκάλα µιλάνε για το εσωτερικό των χριστιανικών ναών, συνδέοντας το µάθηµα 
της ιστορίας µε εκείνο των θρησκευτικών, και τα παιδιά συµπληρώνουν σε ένα παιχνίδι, τύπου 
κοπτικό, το δωδεκάορτο, ενώ προσκοµίζουν από µόνα τους διάφορες πληροφορίες που θεωρούν 
σχετικά µε το θέµα που εξετάζουν ως σηµαντικές, µαθαίνοντας  σιγά σιγά τη βυζαντινή γραφή. 

 
 
 
 
                                                                    Το δωδεκάορτο συµπληρωµένο από                              
τον κάθθε µαθητή ξατοµικά.                                   το κάθε παιδί ξεχωριστά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Επιπλέον  πληροφορίες... 
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Αρχικά τα παιδιά γράφουν τα ονόµατά τους και την ηµεροµηνία µε βυζαντινή γραφή σε διάφορα 
γραπτά τους, για να φτάσουν αργότερα να γράφουν, κάποια απ΄αυτά, µόνα τους ολόκληρη την 
ορθογραφία. 
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Τα παιδιά ασχολήθηκαν και µε το έθιµο, του κλήδονα, όπου συγκέντρωσαν πληροφορίες για το 
αµίλητο νερό, και το κάψιµο των στεφανιών της Πρωτοµαγιάς την ηµέρα του Αη Γιαννιού. Τα έθιµα 
αυτά  αναβίωσαν σε συνεργασία και µε το ένα από τα άλλα δύο τµήµατα της πέµπτης στο προαύλιο 
του σχολείου τους.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα αποτελέσµατα 
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Αποτελέσµατα-αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας: «Ταξίδι στα Βυζαντινά τα χρόνια» 
 
 
Μέσα από το παραπάνω θέµα, η προσέγγισή του οποίου σε µεγάλο βαθµό επιχειρήθηκε µε πηγές από 
την τοπική ιστορία, τα παιδιά:  
 

• ήρθαν σε επαφή µε ιστορικά στοιχεία  ερευνήσιµα και προσιτά,  
 
• εθίστηκαν στην παρατήρηση και την έρευνα συγκεκριµένων ιστορικών χώρων,  

 
• προσέγγισαν διαθεµατικά την ύλη µε τη µέθοδο project (ακόµα κι αν οι βασικές κατευθύνσεις 

ελέγχονταν από την εκπαιδευτικό της τάξης), 
 

  
• είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν και να συνεργαστούν,  
 
• µπόρεσαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να βιώσουν και να µάθουν, 

 
  
• βγήκαν έξω από το σχολείο κι  έκαναν µάθηµα σε χώρους πολιτισµού, 
 
• ασκήθηκαν στην επεξεργασία ενός θέµατος µε ποικίλους τρόπους,  

 
 
• ανακάλυψαν τη λογική των πολλαπλών αναγνώσεων που χρειάζεται κανείς να ασκεί σε 

πράγµατα, γεγονότα, στάσεις ανθρώπων προκειµένου να διαµορφώσει τη δική του άποψη γι 
αυτό που ονοµάζεται ιστορία, πολιτισµός, στάση ζωής. 
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        1.1.5  ΜΑΘΗΜΑ: Γεωγραφία 
        ΘΕΜΑ:«Τα παιδιά  της Ευρώπης ανταµώνουν µέσα από µουσική, χρώµα, γεύσεις και 
κίνηση στην τάξη µας.» 

 
              
 

Τεκµηρίωση, σχεδιασµός, επιδιώξεις:  
 

Η µετακίνηση πολιτισµικών οµάδων στη χώρα µας αποτελεί αιτία κοινωνικών εξελίξεων και στα 
πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Προκειµένου να ξεπεραστούν τα όποια προβλήµατα 
προκύπτουν από τις εξελίξεις αυτές, το ελληνικό σχολείο αναπροσαρµόζει το ρόλο και το χαρακτήρα 
του. Η παραπάνω άποψη απετέλεσε πίστη της δασκάλας της συγκεκριµένης σχολικής τάξης, γεγονός 
που είχε σαν αποτέλεσµα το σχέδιο εργασίας, που ακολουθεί και γίνεται εύκολα αντιληπτή η 
σκοπιµότητά του από τον τίτλο του. 

Αναλυτικότερα, σκοπός του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού σχεδιασµού αποτέλεσε η κατανόηση 
από τους µαθητές της πολιτισµικής πολυµορφίας στο σχολικό περιβάλλον, η ενίσχυση της αντίληψης 
του σεβασµού της διαφορετικότητας και των ίσων δικαιωµάτων, η ανάπτυξη της επικοινωνίας, της 
συνεργασίας και της οµαδικότητας ανάµεσα στα παιδιά και τέλος η ανάπτυξη της θετικής 
αυτοεκτίµησης σε αλλοδαπά παιδιά, ή σε παιδιά µε γονείς µη ελληνικής καταγωγής.  

Στόχοι πειραµατισµού αποτέλεσαν η εξοικείωση δασκάλου και µαθητών µε τις αρχές της 
διαπολιτισµικής αγωγής καθώς και η χρήση µεθόδων κι εργαλείων (όπως της βιωµατικής-
επικοινωνιακής διδασκαλίας και της χρήσης εποπτικών µέσων), που θα µπορούσαν να προάγουν τον 
διαπολιτισµικό διάλογο αξιοποιώντας τα µαθήµατα αισθητικής αγωγής και της λογοτεχνίας, της 
γλώσσας και της ιστορίας, στα πλαίσια  της εναλλακτικής χρήσης του περιεχοµένου των σχολικών 
βιβλίων και της διαθεµατικής προσέγγισης της ύλης.  
 
 
Οι δραστηριότητες- περιεχόµενα και µέσα 
 

Παράλληλα µε τη διδασκαλία του µαθήµατος της γεωγραφίας µε βάση το σχολικό εγχειρίδιο, 
κρίθηκε σκόπιµο (για λόγους που έχουν ήδη προαναφερθεί) από την εκπαιδευτικό της τάξης, να 
ξεκινήσει το συγκεκριµένο σχέδιο εργασίας το οποίο θα αναπτύσσονταν τη µία από τις δύο 
εβδοµαδιαίες ώρες που προβλέπονταν από το αναλυτικό  πρόγραµµα.  

                                         
Βήµατα του σχεδίου εργασίας 
 
Το µόνο που έµενε ήταν να ανακοινώσει την ιδέα της στους µαθητές και να συζητήσουν όλοι 

µαζί για το πώς έπρεπε να αναπτυχθεί το σχέδιο δράσης τόσο από πλευράς περιεχοµένου, όσο κι από 
πλευρά δραστηριοποίησης και συντονισµού. Κυρίως όµως έπρεπε να διασφαλιστεί το γεγονός ότι θα 
επρόκειτο για κάτι που θα άρεσε στα παιδιά και που θα µπορούσαν να εµπλέξουν σ’ αυτό τα 
ενδιαφέροντα και τις επιθυµίες τους.  

 
Αφού συµφώνησαν όλοι µαθητές και δασκάλα συζήτησαν για τους λόγους που οδηγούν τις χώρες 

σε ενώσεις ή συµµαχίες κι ερευνώντας προσκόµισαν στην τάξη υλικό που τεκµηριώνει την άποψη για 
µια ενωµένη και δυνατή Ευρώπη. Στα πλαίσια της διαθεµατικής προσέγγισης της ύλης το µάθηµα της 
γεωγραφίας συνδέθηκε µε εκείνο της ιστορίας της ∆’ τάξης (αρχαίων χρόνων ),την ιστορία δηλαδή 
του πελοποννησιακού πολέµου και τις συµµαχίες µε βάση τις πόλεις των Αθηνών, της Σπάρτης και 
της Θήβας.  

 
Στη συνέχεια οι µαθητές χωρίστηκαν σε τετραµελείς ή πενταµελείς οµάδες εργασίας κι ανέλαβαν 

τη σπουδή και επεξεργασία συγκεκριµένων ευρωπαϊκών χωρών, µε τελικό σκοπό την παρουσίαση 
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των συµπερασµάτων τους στο σύνολο των συµµαθητών τους. Ο συντονισµός των δράσεων µέσα στην 
οµάδα, ήταν υπόθεση της κάθε οµάδας ξεχωριστά, η οποία καλούνταν να αντεπεξέλθει στην 
υποχρέωση της παρουσίασης του έργου της σε καθορισµένο (από το σύνολο των παιδιών της τάξης) 
χρόνο.  

 
Εν τω µεταξύ, µέσα στην τάξη, η παραδοσιακή διδασκαλία  συνεχίζονταν από τη δασκάλα 

κανονικά. Τα παιδιά δούλευαν το γεωγραφικό και τον πολιτικό χάρτη, ενώ ποικίλο υλικό που 
συνδέονταν µε την ενότητα προς επεξεργασία συγκεντρώνονταν στην τάξη. Έτσι αντιστοιχίζονταν 
χώρες -µε πρωτεύουσες, µε νοµίσµατα, µε ακούσµατα γλωσσικά-µουσικά, µε πίνακες ζωγραφικής, µε 
λογοτεχνικά αποσπάσµατα και παραµύθια, προσκοµίζονταν ήθη και έθιµα από τους µαθητές κι 
εντοπίζονταν οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των χωρών κρατών. Στα πλαίσια της διαθεµατικής 
προσέγγισης της ύλης το µάθηµα της γεωγραφίας εκτός από την ιστορία συνδέθηκε µε τα µαθηµατικά 
(όπου οι µαθητές καλέστηκαν να λύσουν προβλήµατα ) και µε την κοινωνική και πολιτική αγωγή.  

 
Κατόπιν οι µαθητές στα πλαίσια «υιοθεσίας»166 µίας από τις ευρωπαϊκές χώρες  µε τις οποίες 

ασχολούνταν στην οµάδα τους,  αιτιολόγησαν γραπτά και συνοπτικά την  προτίµησή τους κι ανέλαβαν 
να φέρουν και να παρουσιάσουν στην τάξη, ένα µουσικό κοµµάτι από τη χώρα αυτή, µια συνταγή 
µαγειρικής, κάποιες πληροφορίες πραγµατικές ή φανταστικές και µια εικαστική εικόνα.  

 
Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε τη βοήθεια ενός παιχνιδιού ρόλων.  

 Στα πλαίσια ενός θεατρικού παιχνιδιού που καθορίστηκε το τελευταίο διδακτικό δίωρο µιας ηµέρας, 
η τάξη µεταµορφώθηκε σε ευρωπαϊκό εστιατόριο. Οι µαθητές µαγείρεψαν µόνοι ή µε τη βοήθεια των 
γονιών τους και έφεραν στην τάξη τη νοστιµιά (φαγητό ή γλυκό) της αρεσκείας τους, ενώ 
αναλαµβάνοντας ρόλους: σεφ, σερβιτόρων, υπεύθυνων για τη µουσική του εστιατορίου κ.α, 
συντόνισαν τις επισκέψεις πολλών και περίεργων προσκεκληµένων (συµµαθητών τους από το ίδιο 
τµήµα από διπλανά τµήµατα, από δασκάλους ειδικοτήτων και µη του σχολείου) στο χώρο (του 
εστιατορίου-τάξης), εντυπωσίασαν µε τις πρωτότυπες γεύσεις, τα µουσικά ακούσµατα µε τη 
γλωσσική ποικιλότητα,  ενώ εξέπληξαν µε την προθυµία τους να µοιραστούν µε συµµαθητές τους από 
άλλες χώρες τις εµπειρίες τους και να τις ανταλλάξουν µεταξύ τους.  
Κυρίως όµως ικανοποιήθηκαν οι ίδιοι, αφού ένιωσαν πως είναι να επικοινωνεί κανείς αληθινά µέσα 
από τον πολιτισµό. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141

∆είγµατα δράσεων και δραστηριοτήτων 
 
Οι µαθητές µε τη δασκάλα τους συζήτησαν κι ερευνώντας προσκόµισαν στην τάξη υλικό που 
τεκµηρίωνε την άποψη για µια ενωµένη και δυνατή Ευρώπη. 
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε οµάδες εργασίας κι ανέλαβαν η κάθε οµάδα, τη µελέτη σε σχέση µε 
βασικά σηµεία που αφορούν τη θέση, το κλίµα, τα επαγγέλµατα και τον πολιτισµό ορισµένων 
ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία παρουσίασαν στην τάξη. (Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα και 
εικονίζουν τη σχολική τάξη είναι από επόµενο σχολικό έτος κατά την εφαρµογή του ίδιου σχεδίου εργασίας. φωτογραφίες από τη 
συγκεκριµένη δράση δεν υπάρχουν γιατί δεν υπήρχε εξ αρχής πρόθεση για παρουσίαση.)  
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Στη συνέχεια τα παιδιά αντιστοίχισαν χώρες -µε πρωτεύουσες, µε νοµίσµατα, µε ακούσµατα γλωσσικά-
µουσικά, µε πίνακες ζωγραφικής, µε λογοτεχνικά αποσπάσµατα και παραµύθια, προσκόµισαν ήθη και έθιµα κι 
εντόπισαν οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των χωρών κρατών. Στα πλαίσια της διαθεµατικής προσέγγισης της 
ύλης το µάθηµα της γεωγραφίας συνδέθηκε µε τα µαθηµατικά (όπου οι µαθητές καλέστηκαν να λύσουν 
προβλήµατα) και την ιστορία (Συµµαχίες  κρατών στην αρχαία Ελλάδα-εµφύλιοι πόλεµοι). (Οι φωτογραφίες που 
πλαισιώνουν τη συγκεκριµένη σελίδα είναι από το βιβλίο των Ξανθή Ζενετζιδάκη- Σοφία Εµµανουήλ, µε τίτλο: Ταξίδι στην Ενωµένη 
Ευρώπη). 
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Τα παιδιά µίλησαν µε τη δασκάλα τους για ευρωπαϊκά έργα τέχνης και καλλιτέχνες που είδαν σε 
έγχρωµες διαφάνειες, ενώ παιδιά από άλλες χώρες έφεραν στην τάξη ευχές στη γλώσσα τους. 
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Κατόπιν οι µαθητές  «υιοθέτησαν» µία ευρωπαϊκή χώρα, αιτιολογώντας γραπτά και συνοπτικά την  
προτίµησή τους κι ανέλαβαν να φέρουν και να παρουσιάσουν στην τάξη, ένα µουσικό κοµµάτι από τη 
χώρα αυτή, µια συνταγή µαγειρικής, κάποιες πληροφορίες πραγµατικές ή φανταστικές και µια 
εικαστική εικόνα. (Αξίζει να προσέξει κανείς τους λόγους για τους οποίους κάποια παιδιά επιλέγουν τη συγκεκριµένη κάθε 
φορά χώρα.) 

                                                                                                                      Μαθητής (Α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       



 145

                                                                                                                                            Μαθήτρια (Β) 
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                                                                                                                      Μαθήτρια (Γ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Παιδί (Α) 
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                                                                                                                            Μαθητής (∆) 
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                                                                                                                      Μαθήτρια (Ε) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Παιδί (Α) 
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                                                                                                                      Μαθήτρια (ΣΤ) 
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Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε τη βοήθεια ενός παιχνιδιού ρόλων.  Στα πλαίσια ενός θεατρικού παιχνιδιού η 
τάξη µεταµορφώθηκε σε ευρωπαϊκό εστιατόριο όπου οι µαθητές είχαν µαγειρέψει κι αναλαµβάνοντας ρόλους: 
σεφ, σερβιτόρων, υπεύθυνων για τη µουσική του εστιατορίου κ.α, συντόνισαν τις επισκέψεις πολλών 
προσκεκληµένων στο χώρο του εστιατορίου-τάξης κι εντυπωσίασαν µε τις πρωτότυπες γεύσεις, τα ακούσµατα 
και τη γλωσσική ποικιλότητα.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΛΙΝΑ-ΕΚΠ
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ΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 
 ζωή και ΤΑΪΚΟΣ ΠΟΛ

πι κέψεων) 

α  /α Τίτλος 

1 Παραδοσιακή Τέχνη 

2 Παραδοσιακή Ζωή και Τέχνη 

3 Το Ελληνικό ∆ωδεκαήµερο 

4 Τα Χελιδονίσµατα 

5 Έθιµα του Πάσχα 



1 ΑΘΗΝΑ Η Αγγελική Χατζηµιχάλη 

2 ΑΘΗΝΑ Καλησπέρα σας πέρα για πέρα, η 
παράσταση αρχίζει! 

3 ΑΘΗΝΑ Ο κυρ-Κωστής ο Τσουκαλάς κι ο µπάρµα 
Γιάννης ο Κανατάς 

4 ΑΘΗΝΑ Γνωριµία µε τις ελληνικές παραδοσιακές 
φορεσιές 

5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος; 

6 ΣΟΥΦΛΙ Ξετυλίγοντας ένα κουκούλι... 

7 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Στην αποθήκη του παππού 

8 ΞΑΝΘΗ Σαρακατσάνικα Κεντίδια  

9 ΚΑΒΑΛΑ Η Μικρασία και η ελληνική παραδοσιακή 
ταπητουργία 

10 ∆ΡΑΜΑ Το Λύκειο Ελληνίδων, ζωντανό 
θησαυροφυλάκιο του λαϊκού πολιτισµού 

11 ΣΕΡΡΕΣ Σαρακατσάνικη Στάνη  

12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σαρακατσάνικα Παιχνίδια  

13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σαρακατσάνικα Καλύβια  

14 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σαρακατσάνικη Φορεσιά  

15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παραδοσιακή Κεραµική  

16 ΦΛΩΡΙΝΑ Μελισσοκοµία και µελισσοκοµική 
παράδοση στην περιοχή της Φλώρινας 

17 ΓΡΕΒΕΝΑ Το γεφύρι, η πετρόχτιστη συµφιλίωση του 
ανθρώπου µε τη φύση 

18 ΚΟΖΑΝΗ Η ζωή σε ένα χωριό της Κοζάνης 

19 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Τα αρχοντικά της Καστοριάς, νοσταλγικά 
αποµεινάρια ενός λαµπρού παρελθόντος  

20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Η ζωή των Σαρακατσάνων της Ηπείρου 

21 ΚΕΡΚΥΡΑ Περιήγηση στην κερκυραϊκή ύπαιθρο 

22 ΛΕΥΚΑ∆Α Η Μαντολινάτα  

23 ΙΘΑΚΗ Ένα λιοτρουβιό στην Ιθάκη 

24 ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ψάχνω για πήλινα 

25 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Ένα εργαλείο που το 'λέγαν αργαλειό 

26 ΑΡΤΑ Ένα εργαλείο που το 'λέγαν αργαλειό 

27 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ταξιδεύοντας µε το θηρίο 

28 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Γεύσεις από Γάλα 

29 ΒΕΡΟΙΑ Ένα αρχοντικό στη Βέροια 

30 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ένα εργαλείο που το 'λέγαν αργαλειό 

31 ΛΑΡΙΣΑ Τάκου Τάκου ο αργαλείος µου! 

32 ΒΟΛΟΣ Θεόφιλος Χατζηµιχαήλ, ο ζωγράφος 

33 ΛΑΜΙΑ Ένα εργαλείο π
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ου το 'λέγαν αργαλειό 

34 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ Ένα εργαλείο που το 'λέγαν αργαλειό 

35 ΧΑΛΚΙ∆Α Το σπίτι του χωριού 

36 ΛΑΥΡΙΟ Το Νεοκλασικό Λαύριο 

37 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ∆ιώρυγα Κορίνθου  



 
 

 
 
 
 

Ο ΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ι Κορµού-Εκπ γράµµατα Επισκέψεων) 

 
ΠΡ ΪΣΤΟ  ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  
(Φάκελο αιδευτικά Προ
 
1 ΑΘΗΝΑ  

 

2 ΑΘΗΝΑ Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - Αίθουσα Θήρας  

3 ΑΘΗΝΑ Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - Μυκηναϊκή Αίθουσα  

4 ΑΘΗΝΑ Αθήνα: Αρχαία Αγορά 

5 ΑΘΗΝΑ Ακρόπολη 

6 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Αρχαιολογικός χώρος και Μουσείο Ελευσίνας 

7 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κόρινθος: Ναός Απόλλωνα 

8 ΑΙΤ/ΝΙΑ Αρχαιολογικός Χώρος Καλυδώνας 

9 ΙΘΑΚΗ Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος Ιθάκης 

10 ΠΑΤΡΑ Πάτρα: Αρχαίο Ωδείο 

11 ΟΛΥΜΠΙΑ Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Ολυµπίας 

12 ΤΡΙΦΥΛΙΑ Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Χώρας Τριφυλίας  

13 ΚΕΡΚΥΡΑ Κέρκυρα: Ο Ναός της Αρτέµιδας 

14 ΘΗΒΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας 

15 ∆ΕΛΦΟΙ Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο ∆ελφών 

α/α Τίτλος 

1 Νεολιθικός Πολιτισµός 

2 Κυκλαδικός Πολιτισµός 

3 Μινωικός Πολιτισµός 

4 Μυκηναϊκός Πολιτισµός 

5 Η Ζωή µιας Πόλης 

6 Αρχαία Ελληνική Ναυσιπλοΐα 

7 Το ∆ωδεκάθεο 

8 Τα Μαντεία στην Αρχαία Ελλάδα 

9 Το Θέατρο στ πό έκδοση) ην Αρχαία Ελλάδα (υ

10 Υγεία και Θερ υπό έκδοση) απεία στην Αρχαία Ελλάδα (

11 Ο Αθλητισµός στην Αρχαία Ελλάδα 

12 Η Εκπαίδευση στην Αρχαία Ελλάδα (υπό έκδοση) 

13 Παλαιολιθική Εποχή 
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16 ΕΡΕΤΡΙΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας 

17 ΑΡΤΑ Ναός του Απόλλωνα και Αρχαιολογική συλλογή Μουσείου Άρτας 

18 ∆Ω∆ΩΝΗ Αρχαιολογικός Χώρος ∆ωδώνης 

19 ΝΙΚΟΠΟΛΗ Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Νικόπολης 

20 ∆ΙΜΗΝΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρχαιολογικός Χώρος ∆ιµηνίου 

21 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ Μητρόπολη Καρδίτσας: Ναός του Απόλλωνα 

22 ΛΑΜΙΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Λαµίας 

23 ΤΡΙΚΑΛΑ Τρίκαλα - Ρωµαϊκό Λουτρό 

24 ΛΑΡΙΣΑ Λάρισα - Αρχαίο Θέατρο 

25 ΦΛΩΡΙΝΑ Αρχαιολογικός Χώρος Πετρών και Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας 

26 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Αρχαιολογικός Χώρος ∆ισπηλιού 

27 ΒΕΡΓΙΝΑ Αρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας 

28 ΚΟΖΑΝΗ Αρχαιολογικός Χώρος Αιανής 

29 ΠΕΛΛΑ Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Πέλλας 

30 ΑΜΦΙΠΟΛΗ Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Αµφίπολης 

31 ΦΙΛΙΠΠΟΙ Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων 

32 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Αρχαιολογικό Μουσείο Κοµοτηνής 

33 ΕΒΡΟΣ Αρχαιολογικός Χώρος Μεσηµβρίας - Ζώνης 

34 ΞΑΝΘΗ Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων 

35 ΚΙΛΚΙΣ Παλατιανό και Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς 

36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αρχαιολογικό Μουσείο και Τούµπα Θεσσαλονίκης 

37 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη: Αρχαία Αγορά 

38 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Όλυνθος και Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου 

39 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης 

40 ΧΙΟΣ Αρχαιολογικός Χώρος Εµπορίου 

41 ΣΑΜΟΣ Αρχαία Σάµος - Το Ιερό Της Ήρας 

42 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύµνου 

43 ΣΥΜΗ Σύµη - Αρχαιολογικό Μουσείο (Κάστρο) 

44 ΚΩΣ Κως: Ασκληπιείο 

45 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αρχαιολ ίου ογικό Μουσείο Ηρακλε

46 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων 

47 ΡΕΘΥΜΝΟ Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύµνου 

48 ΧΑΝΙΑ Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων 
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 (  Βυζαντίου-Εκπαιδευτικά ατα Επισκέψεων) 

 
 

Ψηφίδες του  Προγράµµ
 

 

1 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Όψεις της καθηµερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή 

2 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤ. 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Από τον Αρχαίο στο Βυζαντινό κόσµο  

3 ΝΑΞΟΣ Το κάστρο της Νάξου 

4 ΧΙΟΣ Τα Μαστιχοχώρια της Χίου 

5 ΡΟ∆ΟΣ 
Πραγµατολογικά στοιχεία της ιπποτοκρατούµενης Ρόδου στην Εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου στα Τριάντα 

6 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Η Κάλυµνος την παλαιοχριστιανική εποχή 

7 ΣΥΜΗ 
Η σκηνή της ∆ευτέρας Παρουσίας:Στοιχεία για τη ζωή και την τέχνη στη 
µεταβυζαντινή Σύµη 

8 ΜΟΝΕΒΑΣΙΑ Μια πόλη ταξιδεύει στο χρόνο 

9 ΜΥΣΤΡΑΣ Στο ∆εσποτάτο του Μυστρά 

10 ΠΑΛΑΜΗ∆Ι Το Παλαµήδι - Οχυρωµατική Αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα 

11 ΠΑΤΡΑ Το Κάστρο της Πάτρας 

12 ΚΛΑΥΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Η παλαιοχριστ/κή βασιλική του Αγ. Λεωνίδη στο Κλαυσί Ευρυτανίας 

13 ΑΡΤΑ Στην Άρτα, τον καιρό των δεσποτών 

14 ΗΠΕΙΡΟΣ Με τις "συντροφιές" των ζωγράφων στην Ήπειρο 

α/α Τίτλος 

1 Η χριστιανική θρησκεία: ακρογωνιαίος λίθος στο βυζαντινό εποικοδόµηµα 

2 Τα εν οίκω ... εν δήµω 

3 Τότε που οι καλοί µαθητές αντιγράφανε 

4 Μια αυτοκρατορία µε γραφειοκρατική διοίκηση  

5 Την εποχή που τα θεµέλια της οικονοµίας βρίσκονταν στη γη 

6 Βυζαντινή κοινωνία: η αρµονία των αντιθέσεων 

7 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
Εικόνες πίστης ... εικόνες εξουσίας ... εικόνες δηµιουργίας ... 

8 Η ιστορία όχι µόνο δύο πόλεων 

9 "Βυζαντινών πολεµικά" 

10 Η κοινωνική ζωή στο Βυζάντιο 

11 Μορφές επικοινωνίας στο Βυζάντιο 

12 Βυζαντινή επιστήµη και τεχνολογία 

13 Ο κύκλος της ζωής στα έθιµα των Βυζαντινών  
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15 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Μια µέρα στο Λουτρό της Παραµυθιάς 

16 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Σέρβια: Βυζαντινή καστροπολιτεία 

17 ΒΕΡΟΙΑ Βέροια: Ένα αστικό και καλλιτεχνικό κέντρο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 

18 ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Μοναστικός Βίος και Πολιτισµός - Ιερά Μονή Κοίµησης Θεοτόκου Σπηλαίου 

19 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Καστοριά, Βυζαντινοί ναοί 

20 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μια φορά κι έναν καιρό ... στη Μυτιλήνη 
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    ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

23/12/03   17.30-18.15  (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 

Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
, που εντοπίστηκε σε όλες σχεδόν τις συνεντεύξεις των παιδιών σε 

λογα µε την ηλικία τους ή τα συναισθήµατά τους απέναντι στη διαδικασία της 

σ’ αυτά που λένε τα παιδιά και σε αυτά που στην ουσία θέλουν να πουν, που  δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να 

 ή 

 στο τσιγγάνικο πηγαίνανε στο τσιγγάνικο.  
λα να µιλήσουµε για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ λίγο ..έτσι 

 µου πεις πώς ήταν ο χώρος και η διακόσµηση της 
. 
 και πάρα πολλά παιδιά βέβαια …και.. 

ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. 
ιας λέξης και µιας άλλης. Χαρακτηριστικόµεταξύ µ

µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, ανά
συνέντευξης. Επιπλέον, τα λόγια των παιδιών αποµαγνητοφωνήθηκαν µε ακρίβεια, γι αυτό παρατηρούνται λέξεις 
ηµιτελείς ή διπλά και τριπλά αναφερόµενες σε µια πρόταση. Το γεγονός αυτό θεωρούµε επιτρέπει µια ακόµη βαθύτερη 
ανάγνωση 
αποτυπωθούν και να εντοπιστούν µε τη µέθοδο της ποσοτικής ανάλυσης του περιεχοµένου. Κενό, που καλείται να 
καλύψει κάθε φορά η ερµηνευτική µέθοδος, δίνοντας  µια ποιοτική ερµηνεία, που δύναται να δυναµώνει ή κάποτε να 
εξασθενεί, το µήνυµα που προκύπτει από την ποσοτική ανάλυση του περιεχοµένου των προφορικών αναφορών.         
 
(-Αντώνη ευχαριστώ που δέχτηκες να µου δώσεις αυτή τη συνέντευξη, που αναφέρεται στο Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαίδευση και Πολιτισµός έτσι όπως το έζησες πριν δύο χρόνια στην τρίτη τάξη µε την 
κυρία Χρύσα και θα ξεκινήσω µε την πρώτη ερώτηση): 
 
 

είς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα για κάθε τάξη-Θεωρ
νοµίζεις πως ήταν κάτι άλλο; 
-Όχι, εγώ νοµίζω πως…ε…ήταν…ε…ήτανε...για…όλες τις τάξεις, για όλες τις τάξεις και και όλοι 
ήµασταν...ε ανάλογα µε την οµάδα µας. Ας πούµε το κούρδικο, όλοι όσοι ήτανε στο κούρδικο 
πηγαίνανε στο κούρδικο και όλοι όσοι ήτανε

 ωραία ευχαριστώ. Τώρα βέβαια θα θε-Πολύ
πιο γενικά. Να µην πάµε ακόµα στα θέµατα που δουλέψαµε. Γενικά για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, 
ήταν ένα µάθηµα -όπως ήταν τα µαθήµατα η γλώσσα τα µαθηµατικά- ή νοµίζεις ότι αυτό ήταν 
κάτι άλλο; Κι αν νοµίζεις ότι ήταν κάτι άλλο τι άλλο; 
-Νοµίζω ότι ήτανε κάτι άλλο, αλλά τι τώρα…δεν ξέρω. 
-Αν σου έλεγα να προσπαθήσεις να φανταστείς τι σκοπό είχε µες στην τάξη αυτό το Πρόγραµµα,  τι 

κοπός του; νοµίζεις πως ήταν ο σ
-Νοµίζω πως ήτανε να µάθουµε εεε από άλλες χώρες τι γίνονται…πράγµατα και...η κυρία...η κυρία 
που µας έκανε που µας έκανε µάθηµα µας έλεγε και ιστορίες-που βέβαια δεν ήξερα αν ήταν κι 
αλήθεια αλλά δεν πειράζει…αυτό. 

. Θέλω να-Πολύ ωραία, σ’ ευχαριστώ Αντώνη
ΙΝΑτάξης σας στα πλαίσια του ΜΕΛ

αλ…και ήτανε-Ήτανε πολύ µεγάλος…
-Πόσα παιδιά περίπου; 
-Ε, εεε, σαράντα…σαράντα κάπου εκεί. 
-Η τάξη είχε σαράντα παιδιά- η τάξη σας, το τµήµα σας; 
-Το...το κούρδικο λέω. 
-Όχι, µιλάµε για την τάξη σας τώρα … 
-Α η τάξη µας; η τάξη µας είχε…είκοσι δύο  
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-Ωραία, γι αυτή την τάξη µιλάµε τώρα, έτσι; 
-Ναι. 
-Πολύ ωραία, πώς ήταν λοιπόν η τάξη σας κι ο χώρος σας; 
-Ήτανε πολύ µεγάλη…ήτανε...µε…ήτανε τέλος πάντων…ε…..(ψιθυρίζει) 

πάνω…και…βέβαια όποιος τα ριχνε έπρεπε και να τα ξανάβαζε…άρα ήτανε 
ου πηγαίνανε πετούσανε κι όλο και κάτι και κανένα 

ά είχα πετάξει κάτι κατά λάθος και είχε 

τιάξεις; 
οιον έβαλα να µου το φτιάξει, εγώ δεν το φτιαξα δηλ. αλλά εντάξει βοήθησα κι εγώ.  

υζητήσουµε λίγο για τη διακόσµηση ακόµα; Πώς τη στολίζατε, πώς ήταν τα 

ε βγάλει όλα τα θρανία …και 

 χωρίς θρανία πώς δουλεύατε µέσα στην τάξη; Τι κάνατε δηλαδή σε 

α λέει ότι µας 

 εµείς µαζί τους... 

 τη χρονιά; 

ζητάµε όχι ακόµα για τα θέµατα …-στο έχω πει βέβαια τρεις φορές µέχρι τώρα- 

για όλο το χρόνο, αν γίνεται αυτό. Εντάξει; Το υπενθυµίζω, για να µη 

καθόµασταν, και απλά ακούγαµε τι µας λέγανε ή παίζαµε. 

τος ΜΕΛΙΝΑ και εάν σε ικανοποίησαν; 
-Ε, θυµάµαι και πολύ καλά αλλά πάντως ότι µε ικανοποίησαν µε ικανοποίησαν…ε…µµ...νοµίζω µόνο 
πως θυµάµαι ότι κάναµε µόνο…ε...µας διηγούτανε µια κυρία µια ιστορία µε έναν άνθρωπο που έκανε 

-Πες το, ναι... 
-Με κάτι µπλε πανώ από 
και λίγο δύσκολο….και όλα τα παιδιά εκεί πέρα π
πράγµα απάνω και τα ρίχνανε...όπως κι εγώ µια φορ
πέσει….και µετά το φτιαξα.  
-Πολύ ωραία. Το φτιαξες µόνος σου; Ή κάποιος σε έβαλε να το φ
-Ε, ναι, κάπ
-Το σκέφτηκες µόνος σου δηλ ότι πρέπει να φτιαχτεί; 
-Όχι µας το χανε πει. 
-Α, ναι κι εσείς το χατε δεχτεί; 
-Ναι.  
-Είχατε συµφωνήσει σε αυτό; 
-Ναι; Ωραία. Να σ
θρανία; 
-Τα θρανία ήτανε σαν µια κανονική τάξη. Όχι, τα χαµε βγάλει. Τα χαµ
ήτανε µόνο η µοκέτα από κάτω…και…στόλισµα τα µπλε πανώ που είπα και πριν. 
-Είχατε βγάλει τα θρανία….και
ένα χώρο χωρίς θρανία; 
-Παί…παίζαµε…παίζαµε ας πούµε κάναµε ένα θεατρικό που ήτανε όλοι στην άκρη και ήτανε δύο 
άνθρωποι-εγώ και η...µια άλλη συµµαθήτριά µου η Γιωργία- και κάναµε τώρ
χτυπούσανε την πόρτα και µπαίνανε µες στο σπιτικό µας και µετά βγαίναµε και µετά 
ξαναπροχωρούσαµε
-Πολύ ωραία. Άλλου είδους εργασίες που χρειάζονταν θρανία στην τάξη κάνατε στην τάξη σας; 
-Όχι.  
-∆εν είχατε δηλ καθόλου θρανία εκείνη
-Όχι. Μόνο, µόνο οι τσάντες που είχανε φέρει µερικοί...ή µάλλον θα τανε από τα τους ιταλούς που 
είχανε έρθει…ή από εµάς δεν ξέρω.  
-Αντώνη, θέλω να σου ζητήσω µια χάρη... 
-Ναι. 
-Θέλω να…να συ
γιατί µιλάµε για το τσιγγάνικο και το κούρδικο, ναι;-  
Όσο µπορούµε να µιλάµε 
µιλάµε µόνο για τους ιταλούς. Θα το κουβεντιάσουµε κι αυτό, όµως στην επόµενη ερώτηση…να τώρα 
νοµίζω είναι η σειρά της έρχεται … 
-(Καταφατικό νεύµα) 
-Σ ευχαριστώ πάρα πολύ και να προχωρήσουµε τώρα…..τελειώσαµε µε το χώρο και τη 
διακόσµηση της τάξης; θες κάτι άλλο να πεις εσύ; 
-Ε, όχι…δε θυµάµαι τίποτα άλλο που να χε…  
-Πώς καθόσασταν στα θρανία σας; 
-Ε,  όι, καθόµασταν στη µοκέτα. 
-Για πες µου γι αυτό.. 
-Ε, καθόµ…
-Πολύ ωραία ευχαριστώ. Τώρα, ποια είναι τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του 
Προγράµµα
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µια δουλειά και…ερχότανε ο βασιλιάς στο σπιτικό του και έβλεπε χαρές, λεφτά κι ότι δουλειά έκανε, 
τη σταµατούσε. Ώσπου µια φορά...ε…βγήκε στρατιώτης ε και έφτιαξε...έδωσε το σπαθί του το 
σιδερένιο και το κανε ξύλινο και µια µέρα ήρθε ένας κλέφτης και είπε ο βασιλιάς: «αν είναι σιδερένιο 

σότερο και τι δε σου άρεσε; 
εσε που παίζαµε, που κάναµε θεατρικά,...αυτό.  

ράµµατος ΜΕΛΙΝΑ µε την τάξη σας, κι αν ναι θυµάσαι πού; 
ικοί. 

µε, τώρα το που δε θυµάµαι τώρα και πολύ καλά … 
µάσαι τι σου άρεσε περισσότερο; 

άρεσε επειδή ήτανε λίγο βαρετή...αλλά εντάξει…µ’ άρεσε πάρα 
 πούµε όταν είχαµε πάει στο ναυτικό στο ναυτικό µουσείο 

ι. 
αν 

πολύ όχι µέρα χωρίς σχολείο. Κάτι κάτι άλλο όπως...πηγαίναµε κάπου για να 
κάτι σα να πηγαίναµε σε ένα µουσείο…να 

ές φορές χάναµε µάθηµα και κάναµε...µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ.. 

 πολύ συχνά ας πούµε στα θρησκευτικά. Όταν 
τικά, πολλές φορές αντί για θρησκευτικά κάναµε για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. 

 σας µιλήσουν για ένα 
ς δείξουν κάτι που εκείνοι ήξεραν; Αν ναι ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι; 

άµαι κανέναν. ∆υστυχώς δε θυµάµαι κανέναν.  

ρία σχεδίαζε αυτά που 

να τονε σκοτώσεις, αν είναι ξύλινο…να µην τον σκοτώσεις». 
-Αυτά, ωραία! Σχετικά λοιπόν µε το θέµα που µου ανέφερες, σου άρεσε; 
-Μου άρεσε πάρα πολύ.  
-Τι σου άρεσε περισ
- Μου άρ
-Ευχαριστώ. Τι δε σου άρεσε; 
-∆ε µου άρεσε που πηγαίναµε από τόσο νωρίς...εε…στο σχολείο.  
-∆ηλαδή; 
-Ας  πούµε τώρα εγώ να σηκώνοµαι οκτώ, εννιά  η ώρα να πηγαίνω στο σχολείο…δε µ’ άρεσε πολύ.  
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω, εκείνο το χρόνο πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές 
επισκέψεις στα πλαίσια του Προγ
-Ε, δε θυµάµαι, δεν το θυµάµαι αυτό τώρα...να ήρθανε µερ
-Όχι, µήπως εσείς πήγατε µε την τάξη σας, βγήκατε από το σχολείο δηλαδή να επισκεφτείτε 
κάποιους χώρους; 
-Νοµίζω ναι. Το ..ε…..ότι βγήκαµε πάντως βγήκα
-∆εν πειράζει. Οπότε δε θυµάσαι. Θυ
Ωραία! για να δούµε κάτι άλλο. Εκπαιδευτικές επισκέψεις! Όταν πήγαινες εκπαιδευτικές επισκέψεις 
σου άρεσε, ναι ή όχι και γιατί; 
-Ε, ναι µου άρεσε αλλά και δε µου 
πολύ γιατί βλέπαµε καινούρια πράγµατα. Ας
Χανίων εεε είδαµε πολλά καράβια. Εµένα µου άρεσαν, είδαµε και την τριήρης...να
-Πολύ ωραία. για σένα εκπαιδευτική επίσκεψη σήµαινε µια µέρα χωρίς σχολείο, ή κάτι άλλο; κι 
κάτι άλλο τι άλλο; 
-Ε, και τα δύο αλλά πιο 
κάνουµε…για να δούµε πράγµατα. Ας πούµε πηγαίν…κά…
δούµε πράγµατα και να µάθουµε. 
-Και να µάθετε ...Ε... Αντώνη, πότε και πόσο συχνά η δασκάλα σας εφάρµοζε το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ στην τάξη; κάθε πότε και πόσο συχνά…νοµίζεις εσύ; 
-Πολύ συχνά. Ας πούµε µερικ
αυτό.  
-Και κάθε πότε; 
- Πιο πολλές φορές κάθε πότε είχαµε Ευέλικτη Ζώνη.  
-Υπήρχαν κι άλλες φορές; 
-Μµµ…υπ..ναι υπήρχαν κι άλλες φορές που κάναµε
κάναµε θρησκευ
-Πολύ ωραία, σ’ ευχαριστώ.  
Θυµάσαι αν καλέσατε στην τάξη «ειδικούς» κάποιους ανθρώπους δηλ. να
θέµα;…ή να σα
-Όχι, δε θυµ
-∆εν πειράζει. Να ρωτήσω κάτι άλλο επόµενο: Εσείς τα παιδιά συµµετείχατε στο σχεδιασµό 
δράσεων και δραστηριοτήτων του Προγράµµατος µέσα στην τάξη, ή η κυ
θα κάνατε κι εσείς τα παιδιά δεν λέγατε τη δική σας ας πούµε… 
-Άποψη ... 
-Γνώµη, για το αν θέλετε να κάνετε κάτι, να το σχεδιάσετε µε το δικό σας τρόπο…Είχατε κάποια 
ελευθερία; 
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-Είχαµε κάποια ελευθερία αλλά πιο πολύ η δασκάλα µας τα κανε αυτά…και...αλλά όµως κι εµείς 
κάναµε ορισµένες...πρόβες που θα ρθουνε…γι αυτό κι επιλέχτηκαν µε τις πρόβες δηλ επιλέχτηκαν τα 
παιδιά που θα πάνε...ε...στο κούρδικο και στο τσιγγάνικο (ψιθυριστά). 
-Στο κούρδικο και στο τσιγγάνικο…πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ. Αντώνη, µιλώντας για το 
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ όλο το χρόνο στην τρίτη τάξη, σε ιανοποίησε η συµµετοχή σου σε κείνο το 

ή είχαµε ε...πολλές φορές και πολλές φορές κάναµε θεατρικά πράγµατα...µ’ αρέσει αυτό  τώρα 

 όταν λέω υλικό 

µαι, δε νοµίζω πως είχαµε…πως µας έφερε.  
. Η εργασία στην τάξη γινόταν ατοµικά ή σε οµάδες, δουλεύατε σε οµάδες 

 δουλεύαµε ατοµικά. 

νεργαστώ µε φίλους µου...ε…αυτό.  
δα Αντώνη, ή είχες και κάποια προβλήµατα; 

 χτυπούσα είχα ας πούµε ένα τύµπανο- το 

τανε αυτό; 
 και µερικές φορές όχι.  
ιστηµένος από αυτό; 

; ∆εχότανε την άποψή σου; 

καλίας του µαθήµατος από την κυρία σας 
τερο ή λιγότερο το µάθηµα… 

ας τα εξηγούσε τέλος πάντων ότι δεν καταλαβαίναµε και 

σαµε µαθήµατα, για να µας εξηγεί η δασκάλα .  

έχρι τότε και αν ναι 

Πρόγραµµα, ναι ή όχι και γιατί; Στην τάξη την τρίτη. 
-Με ικανοποίησε.  
-Γιατί; 
-Επειδ
ας πούµε για τους άλλους συµµαθητές µου δεν ξέρω πάντως εµένα µου άρεσε και…ε τίποτα .  
-Ευχαριστώ. Η κυρία σας είχε φέρει στην τάξη κάποιο υλικό για να σας βοηθήσει αυτό το υλικό να 
επεξεργαστείτε µε τη βοήθειά της στα Πλαίσια του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Κι
εννοώ παραµύθια, παιχνίδια, εκπαιδευτικούς φακέλους του Προγράµµατος, θυµάσαι κάτι, τέτοιο εσύ 
που το χρησιµοποιήσατε κάπου;  
-Όχι δε θυµά
-Μάλιστα. Ευχαριστώ
εργασίας τα παιδιά;  
-Σε οµάδες ..ε.. πολύ συχνά
-Ατοµικά κατά άτοµο δηλαδή… 
-Ναι, σε… τις πιο πολλές φορές πάντως ήµαστε σε οµάδες…ε, µε τα θρανία που ήµαστε, γιατί 
φτιάχναµε εξάδες, τετράδες µε τα θρανία  µας-δηλ τα κολλούσαµε µαζί κι αυτό ας πούµε ήτανε µια 
οµάδα...πηγαίναµε οµάδες οµάδες.  
-Η εργασία στις οµάδες εσένα σου άρεσε; 
-Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί µπορούσα να συ
-Ευχαριστώ. Συνεργάστηκες εύκολα µέσα στην οµά
-Είχα και κάποια προβλήµατα γιατί µερικές φορές δεν καταλάβαινα αυτά που µου λένε, ή δε  
µπορούσα να τα κάνω.  
-Και πώς τα αντιµετώπισες τα προβλήµατα αυτά που... 
-Απλά τα κανα αλλά µε δυσκολία. Τα κανα µόνο. Ε, ας πούµε …µ’ είχανε να παίξω ένα όργανο εγώ 
όµως δε µπορούσα, αλλά το κανα. Το κανα...ε…το
χτυπούσα ...που...έτσι όπως ήθελα, χωρίς κανένα ρυθµό. Το χτυπούσα έτσι απλά.  
-Η οµάδα το δεχό
-Μερικές φορές ναι
-Εσύ ήσουν ευχαρ
-Ναι όταν µε µαλώνανε εγώ δεν τους έδινα σηµασία….και τους έλεγα απλά «…εγώ παιδιά δεν µπορώ 
να το κάνω, κάντε το εσείς αν µπορείτε».  
-Και τελικά τι συνέβαινε
-Τη δεχότανε.  
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκείνο το χρόνο ο τρόπος διδασ
Αντώνη, σε βοηθούσε να καταλάβεις περισσό
-Περισσότερο. 
-Και γιατί; 
-Γιατί κάναµε…µας εξηγούσε η κυρία.. µ
µερικές φορές πηγαίναµε πίσω στα µαθήµατα για να µας εξηγεί η δασκάλα .  
-Αυτό τι σηµαίνει «πηγαίνατε πίσω στα µαθήµατα για να σας εξηγεί η δασκάλα» δηλαδή; 
-∆ηλαδή δεν προχωρού
-Μάλιστα, ευχαριστώ. Θεωρείς ότι στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ εκείνο το χρόνο στην 
τρίτη τάξη, κάνατε καινούρια πράγµατα στην τάξη που δεν τα χατε κάνει µ
ποια ήταν καινούρια για σένα; 
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-Και ναι και όχι. Ναι…γιατί….προετοιµαζόµασταν για κάτι καινούριο όταν θα έρθουν…όταν ερχόταν 
 και…προετοιµαζόµασταν και κάναµε καινούρια  πράγµατα ας πούµε για 

η εικόνα, να το γράψουµε 

. 

τε τις εικόνες ..όλα 
ια άλλα µέσα; Εσείς 

υ κάνατε µέσα στην τάξη; 
ύσε αν δεν ξέραµε κάτι...ή τη φωνάζαµε ας πούµε και µας 

 ερχόταν...ερχ 

κάποια πράγµατα από αυτή την εικόνα. Ας πούµε …ήτανε σχέση µε το ..µε 

 ότι: «…τι είναι πάνω από τον ταύρο και την Ευρώπη;» 

την Ευρώπη προχωράει στη θάλασσα. 

τανε καλές και...και µερικές φορές όταν νευριάζαµε την κυρία ας πούµε φωνάζαµε µας 

αδή;(γελάω) 

µε µια φορά ένας ήταν ο καινούριος µαθητής ο Μιχάλης και έκανε πολλή 
ει να γράψει…να κάνει µια χρονική αντικατάσταση και σε όλα 

ση…το ίδιο δηλ…απ ότι θυµάµαι.  

άρα πολύ. Προχωράµε λίγο παρακάτω. Μάλλον τελειώσαµε το θέµα των 

νε πάρα πολύ καλή η συµπεριφορά της και…χάναµε 
ερικές φορές, αυτό. 

ώθατε… 
ε, αλλά εντάξει.  

τα ιταλάκια τον Ιούνιο
προετοιµασία. Και όχι γιατί δεν προετοιµαζόµασταν και κάναµε...απλά θεατρικά, µας έδειχνε ας 
πούµε η κυρία µια εικόνα και...να φανταστούµε- να περιγράψουµε τι γράφει 
σε ένα χαρτί  και τέτοια πράγµατα.… 
-Αυτά πότε τα κάνατε Αντώνη, αυτά που µου περιγράφεις...τις εικόνες και όλα αυτά; 
-Ε, όταν όταν κάναµε τα µαθήµατα, δηλαδή όταν γινότανε…όταν λειτουργούσε ακόµα το σχολείο
-Πολύ ωραία. Εκείνο το χρόνο δηλαδή; 
-Ναι. 
-Ευχαριστώ. Για να κάνετε αυτά τα πράγµατα µέσα στην τάξη…να περιγράψε
αυτά που µου έλεγες προηγουµένως, χρειαστήκατε εκτός των βιβλία και κάπο
και η κυρία χρειαστήκατε κάτι άλλο για να γίνουν αυτά πο
-Όχι , απλά η κυρία µας...µας βοηθο
βοηθούσε. Τίποτε άλλο δε χρειαζόµασταν, ούτε βιβλία ούτε τίποτα. Μόνο χρειαζόµασταν τη βοήθεια 
της κυρίας.  
-Κι εκείνη; 
-Κι εκείνη
-Και πώς σας βοηθούσε; 
-Απλά µας...ε...µας έλεγε 
την Ευρώπη που την πήρε ο ταύρος κι εγώ µε έναν φίλο µου είχαµε τον ταύρο και είχαµε µερικές 
απορίες και µε βοήθησε η κυρία και µου είπε
να πω να πω τι είναι. «τι κάνει ο ταύρος µε την Ευρώπη;» ας πούµε να γράψω ότι ..ο ταύρος και η 
Ευρώ..ο ταύρος που έχει πάνω του 
-Αυτό στο είπε η κυρία να το γράψεις ή ε... 
-Όχι, µου έλεγε  «τι κάνει ο ταύρος και η Ευρώπη;» 
-Α χα, ευχαριστώ, πάρα πολύ. Είχατε Αντώνη εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ; Και αν ναι τι είδους εργασίες ήτανε αυτές; 
-Όχι δε θυµάµαι καµία...αν ναι πάντως...µπορεί ναι εγώ πάντως δε θυµάµαι.  
-Πολύ ωραία. Να πούµε τότε κάτι άλλο. Πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας και στη δασκάλα 
σας στα πλαίσια του Προγράµµατος εκείνο το χρόνο; 
-Ήτανε, ή
φώναζε κι αυτή.  
- ∆ηλ
Τιµωρία υπήρχε; 
-Πολύ συχνά. Ας πού
φασαρία και η κυρία µας του είχε βάλ
τα πρόσωπα, ένα ρήµα.  
-Μάλιστα. Κάτι άλλο που θες να πεις για την τιµωρία; 
-Μµµ ότι όταν την έβαζε σα µένα δε µου άρεσε καθόλου.  
-Τι τιµωρία είχες...σου είχε βάλει, θυµάσαι; 
-Σαν αυτό µε το Μιχάλη. Αντικατάστα
-Πολλές φορές; 
-Όχι, λίγες πολύ λίγες, τρεις…κάπου εκεί. 
-Ωραία, ευχαριστώ π
σχέσεων δασκάλας και µαθητών…θες να πεις κάτι άλλο γι αυτό, κάτι για τη συµπεριφορά της 
δασκάλας και γιατί… 
-Α ναι µε τη συµπεριφορά της δασκάλας ότι ήτα
µαθήµατα για να κάνουµε θεατρικά...το της το ζητούσαµε µ
-Και κάτι για τη συµπεριφορά τη δική σας προς τη δασκάλα ...πως νι
-Εντάξει η δική µας συµπεριφορά δεν ήταν και τόσο καλή...γιατί φωνάζαµ
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-Ευχαριστώ. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω; 

 

ι θετικό -κάτι καλό δηλαδή, ή και κάτι 
ς να µας πεις; 

Κι εγώ τους ρωτούσα «τι θα κάνω, τι θα 
 να σκεφτούµε τι θα κάνεις.  

ινα σηµασία και δεν έλεγα τίποτα. 
ό θυµάσαι; Θες να πεις µάλλον κάτι θετικό; 

τώ. Αντώνη το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να αγαπήσεις περισσότερο το 

: Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ επηρέασε καθόλου τη ζωή σου 

εατρικά, παραστάσεις. Ας πούµε να παίζω µε τους 

 κάνω το σκύλο (γελάει) κι ας πούµε και φέτος κάνω 

λλά µου χανε δώσει ένα άλλο όνοµα και…ένας άλλος 
ράσταση τον λέγανε µούργο. και το χε ακούσει η δασκάλα µας και 

ειδή θα µιλάµε για…µιλάµε για εκείνη τη 

 

υση και Πολιτισµός, αξίζει να 

µοστεί το ΜΕΛΙΝΑ και στο γυµνάσιο ή όχι; Αν ναι γιατί; 

να αλλάξει αυτό, να να µη γίνεται…να γίνουν λίγο πιο φίλοι. 
 αυτό το Πρόγραµµα, πώς …το πετυχαίνει; 

-Να προχωρήσω. 
-Θυµάσαι Αντώνη αν στα πλαίσια του Προγράµµατος εκείνη τη χρονιά συνεργαστήκατε και µε τα 
άλλα τµήµατα της τάξης (της ίδιας της δικής) σας του σχολείου σας; δηλ
-Είχαµε συνεργασίες. Ας πούµε εεε το ας πούµε όλα τα τµήµατα Γ1, Γ2, Γ3, ε συνεργαζόµαστε.  
-Από τη συνεργασία σας αυτή έχεις να καταθέσεις κάτ
αρνητικό – κάτι που σου έχει αφήσει έτσι κάτι... «παραπονεµένο» που θα ήθελε
-Αρνητικό γιατί τώρα δε ξέραµε και καλά τους άλλους και συνεχώς µαλώναµε. Έτσι ας πούµε εγώ µια 
φορά είχα πάει µε ένα άλλο τµήµα και µαλώναµε συνεχώς. 
κάνω, τι θα κάνω» κι αυτοί µου λέγανε να περιµένεις
Κι αυτό εµένα δε µου άρεσε. Αλλά εγώ δεν έδ
-Κάτι θετικ
-Ναι ότι γνωρίζαµε καινούρια παιδιά.  
-Σ’ ευχαρισ
σχολείο; ναι ή όχι και γιατί; 
-Ε, ναι µε βοήθησε...ε…γιατί…το γιατί δεν µπορώ να το απαντήσω…γιατί δεν µπορώ να το σκεφτώ 
το γιατί.  
–Σ’ ευχαριστώ. Τότε, η επόµενη ερώτηση
κι αν ναι πώς;  Αν όχι… 
-Ναι την επηρέασε και µ άρεσε να κάνω συνεχώς θ
φίλους µου, παραστάσεις…και  ας πούµε…  
-Μίλησέ µου γι αυτό, τι σου άρεσε, τι σου αρέσει δηλ στο θεατρικό; Όταν λες θεατρικό...εννοείς 
θεατρική παράσταση ή θεατρι… 
-Ναι θεατρική παράσταση. E, µ’ άρεσε πολύ να
πολλές φορές το σκύλο και µια φορά…εεε..το όνοµά µου βέβαια σα σκύλος ήτανε µούργος 
και…εε…µια φορά εγώ έπαιζα πάλι το σκύλο α
σκύλος από µία ‘άλλη πα
έλεγε…που ναι ο µούργος; που ναι ο µούργος; γιατί νόµιζε πως ήµουνα εγώ, αλλά … 
-Ωραία, ευχαριστώ. Αυτό το διέκοψα αναγκαστικά επ
χρονιά, προσπαθούµε να πάρουµε τις πληροφορίες µας… 
-Εντάξει. 
-Και να δούµε...εάν επηρέασε τη ζωή σου και σε έκανε να αγαπήσεις…Τις παραστάσεις; αυτό µου
λες; 
-Γιατί σου άρεσε να κάνεις θεατρικά πολύ; Τι σου άρεσε σ΄ αυτό; Τι ήταν αυτό που σε έκανε να 
θέλεις να το κάνεις… 
-∆εν µπορώ να απαντήσω, δυστυχώς. 
-Ευχαριστώ. Πιστεύεις Αντώνη ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδε
γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας, ναι ή όχι και γιατί; 
-Εγώ νοµίζω πως ναι γιατί…γιατί έτσι θα γνωριστούνε όλα τα τµήµατα παρά να µαλώνουνε, 
γιατί…γιατί τώρα…γνωριµίες µε άλλα τµήµατα δε δε θα ‘ναι και τόσο καλές, γιατί θα µαλώνουνε 
συνεχώς- αλλά εγώ πιστεύω πως ναι.  
-Ευχαριστώ. Θα θελες να εφαρ
-Καλύτερα όχι γιατί εεε εκεί πέρα είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγµατα...αλλά εγώ θα θελα. 
-Γιατί θα θελες εσύ;  
-Γιατί ας πούµε σε πιο µεγάλες τάξεις εε όταν ήτανε µικροί τους είχανε …τους πειράζανε και τους ..ε  
. κι ας πούµε οι µεγαλύτεροί τους τους µαλώνανε και τέτοια πράγµατα κι αυτοί το ανταποδίδουν 
τώρα. Με...µαλώνουν τους µικρότερούς τους…. 
-Ενώ αν το ΜΕΛΙΝΑ πάει στο γυµνάσιο, τι θα αλλάξει; 
-Μπορεί 
-Πώς µπορεί να το πετύχει
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-…∆εν µπορώ να απαντήσω… δυστυχώς. 
 πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πες µου αν –Αντώνη- θεωρείς ότι σε βοήθησε το 

ρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ να αποκτήσεις κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, ή να τις ανακαλύψεις- 
κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες που είχες και δεν το ήξερες...και είναι ποιες; 
-Μ… χι δεν , δεν ανακάλυψα τέλος πάντων καµία.  Μέχρι τώρα δηλαδή δεν ανακάλυψα καµία. Τώρα 
στο µ λον µπορε
-Πολ ωραία, βέβ α; 

µµ….. …τώρα όλα µου αρέσανε, βέβαια δεν αγαπούσα κάτι πιο πολύ, αλλά …εγώ πιο πολύ όταν 
αίζαµε…όταν παίζαµε κι εγώ έπαιζα µε τους φίλους µου.. 

ου άρεσε στο Πρόγραµµα; 
 µου άρεσε που σχεδόν πάντα µαλώναµε. 

 αυτός...που...που δεν είχε ρόλο αλλά 
ετά του έδωσαν και…και γινότανε λίγο πιο καλά. 

πει τη 

 σε όλους- γιατί είχε δώσει...και την είχε ..και 

ν έλεγχο; 
 δηλαδή δεν είχα δει. Αλλά Ευέλικτη Ζώνη που 

 λέω ναι γιατί...ε...µερικές φορές ας πούµε 
 και τους µαθαίνει αγγειοπλαστική, µια φορά 

κάτι που...µας είχε πει η κυρία 

-∆εν
Π

ό
έλ ί να ανακαλύψω, αλλά…µπορεί και όχι. 

αια. πολύ ωραία. Τι σου άρεσε περισσότερο στο Πρόγραµµύ 
Μ
π
-Χµ, ευχαριστώ. Τι δε σ
-∆ε
-∆ηλαδή;  
Και κάναµε…µµµ…ας πούµε όταν κάναµε θεατρικές παραστάσεις, µάλωνε ο ένας για το ρόλο του 
λλουνού. α

-Και τι γινότανε στο τέλος; 
-Ε, αυτός µάλωνε…αυτός που µάλωνε, του βρίσκαµε έναν άλλο ρόλο και…και….αυτός που ...που 
είχε ήδη ένα ρόλο παρέµενε ο ρόλος του.  
-Κι έτσι λύνονταν το πρόβληµα; 

 πιο πολλές φορές ναι, γιατί µερικές φορές έµενε θυµωµένος-Τις
µ
-Ποιος ήταν αυτός που έδινε τους ρόλους; 
-Ε, όλοι λέγαµε τη γνώµη µας, αλλά όποιος έκανε- και τον είχαµε δει βέβαια- πιο καλά αυτό το ρόλο, 
τον έπαιρν…τον εκαν…τον έπαιρνε…τέλος πάντων. 
-Κι αυτό το αποφάσιζε…ποιος το αποφάσιζε; 

 που ήτανε στην οµάδα. Που είχε Να το πω κι έτσι «ο αρχηγός» (κοροϊδευτικά), εεε...ο αρχηγός
γνώµη του κι όλοι είχανε συµφωνήσει, δηλαδή. 
-Ποιος όριζε τον αρχηγό; 

νε όλοι τη γνώµη τους κι όποια γνώµη άρεσε-Ναι, λέγα
την είχε δώσει κάποιος, αυτός ο κάποιος ήτανε αρχηγός. 
-Αχά. Ευχαριστώ πολύ. Αντώνη πες µου, βαθµολογία υπήρχε για αυτές τις δραστηριότητες στα 
πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Στους ελέγχους, ε, υπήρχε βαθµολογία, αλλά εδώ κανονικά δε...µου άρεσε που υπήρχε βαθµολογία. 
-Βαθµολογούνταν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ στο

αµµα ΜΕΛΙΝΑ όχι. Λέξη ΜΕΛΙΝΑ-Το Πρόγρ
κάναµε πράγµατα βαθµολογούτανε…που αυτό δε µου άρεσε καθόλου. 
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι γονείς σας µπορούσαν να συµµετέχουν στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ και να συνεργαστούν µε τη δασκάλα και τη σχολική τάξη; 
-Ε, µερικές φορές ναι και µερικές φορές όχι. Ας πούµε τώρα

ει σε παιδιά µε ειδικές ανάγκεςη µαµά µου –που δουλεύ
στην τρίτη τάξη είχε έρθει και κάναµε...και κάναµε πήλινα πράγµατα…

ηλό.  και το κάναµε…κάναµε…σε π
-Πολύ ωραία. ευχαριστώ. 
-Αν σου δινόταν η ευκαιρία  να ξανασυµµετέχεις στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ έτσι όπως αυτό 
εφαρµόστηκε στην τρίτη τάξη….στο σχολείο σου…θα το έκανες ναι ή όχι και γιατί; 
-Ε ...ναι γιατί µπορεί να...να πάµε εµείς σε µια άλλη χώρα, όχι γιατί…µας σηκώνουνε τώρα στις εννιά 
η ώρα, αν και κάναµε κάτι …ένα διάλειµµα και γυρίζαµε στα σπίτια µας…το µεσηµέρι, εε 
ξαναγυρίζαµε µέχρι το βράδυ εννιά η ώρα…ήταν...που αυτό δε µου πολυάρεσε αλλά εντάξει.  
-Αντώνη µου, εδώ τελειώσαµε, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και σου εύχοµαι καλή 
πρόοδο. 
-Ευχαριστώ κι εγώ. 
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 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΟΜΑ∆Α (Α)  

 
 
30/1/04   13.30-14.30   

ο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 

µοτικού κι αν θες τρία χρόνια ακόµα στην τετάρτη δηµοτικού- 
 µαζί να δουλεύετε -για τρία 

ρ µ

ε τη ζωή

ια το κλίµα, αλλά βασικά ο χώρος,  η τάξη, πώς ήταν τα θρανία, αυτά λίγο για 

 

ία χρόνια και αν σε ικανοποίησαν κάποια από αυτά; 

 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στ
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
 (Αλέξανδρε σ’ ευχαριστώ που δέχτηκες να µου δώσεις αυτή τη συνέντευξη για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. 
Γυρνώντας τώρα πριν χρόνια στην έκτη δη
όπου για πρώτη φορά συνάντησες την κυρία Χρύσα και ξεκινήσατε
συνεχόµενα χρόνια- το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, θέλω να µου πει)ς: 
 
 
-Το Πρόγ αµµα ήταν ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα για κάθε τάξη, ή νο ίζεις ότι είναι κάτι άλλο; 
Κι αν είναι κάτι άλλο τι άλλο; 
-∆ε θεωρείται µάθηµα, είναι «µάθηµα ζωής» αυτό. ∆ηλαδή µες στα πλαίσια των καθηµερινών 
µαθηµάτων ήταν το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και…δεν µπορούσα να το πω...ήταν κάτι ξεχωριστό.  
-Ευχαριστώ. Ποιος Αλέξανδρε νοµίζεις ήταν ο σκοπός του; 
-Ο σκοπός ήτανε σε µας να µη βλέπουµ   ...κάπως µονότονη αλλά να...να ανοίξει νέους 
ορίζοντες να...και να µας κάνει πιο πολύπλευρους.  
-∆ηλαδή; 
-∆ηλαδή να µη...να µη κοιτάµε ένα δρόµο από τη µια του πλευρά µόνο, ώστε να µπορούµε να δούµε 
την πραγµατική σηµασία της ζωής.  
-Ευχαριστώ. Λοιπόν, µπορείς να θυµηθείς πώς ήταν ο χώρος-η τάξη, η διακόσµηση της τάξης, στα 
πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Καµιά σχέση πάντως µε το γυµνάσιο (γελάει.) 
-∆ηλαδή; 
-Ήτανε στολισµένη µε ζωγραφιές, χάρτες...είχαµε κάνει πολλά έργα στο ΜΕΛΙΝΑ...αλλά …την ώρα 
των εικαστικών κι ήτανε ..µόλις έµπαινες ήτανε µια…χαρµόσυνη ατµόσφαιρα, δηλαδή χαιρόσουν να 
σαι µέσα στην τάξη. 
-Ωραία, και είπες η διακόσµηση γινόταν από ποιους; 
-Από τα παιδιά κυρίως. 
-Από τα παιδιά ....ο χώρος, γενικά µέσα στην τάξη, τι χώρους είχατε;  
-∆ηλαδή ο χώρος ή το κλίµα; 
-Ναι αν θες να πεις και γ
το χώρο, τι χώρο είχατε;  
-∆εν ήτανε το κλασικό σχολείο που έχει τα θρανία το να πίσω από το άλλο και ο καθηγητής να 
κάνει… ο δάσκαλος να κάνει τον...ε αστυνόµο. Ήτανε τα παιδιά για παράδειγµα ήτανε σε ένα «πι» 
ήτανε, οµάδες  οµάδες και…έτσι ήτανε πολύ πιο ωραία επειδή, ήτανε….µπορούσαµε να 
επικοινωνήσουµε, όχι ώστε να µην προσέχουµε στο µάθηµα, αλλά ώστε να δηµιουργηθεί ένα κλίµα 
πιο άνετο. 
-Ευχαριστώ. Αλέξανδρε, θυµάσαι κάποια από τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια 
του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ εκείνα τα τρ
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-Κάναµε πολλά στο Πρόγραµµα, ΜΕΛΙΝΑ, για παράδειγµα ένα από αυτά ήτανε…ε, ο κά…το κάθε 
παιδί έπρεπε να βρει κάποιες πληροφορίες, ε για µια ευρωπαϊκή χώρα, ε να φέρει ένα φαγητό, ένα 
ποτό αυτής της χώρας και να τραγουδήσει κι ένα τραγούδι. ∆ηλαδή ε για παράδειγµα…και µετά 
ήµασταν όλοι µαζί και ήταν σαν ένα ευρωπαϊκό τραπέζι και το ευχαριστηθήκαµε όλοι… 

ταν ένα θέµα; Θυµάσαι κάτι άλλο σαν θέµα; 
 

ηση, εντάξει; 

ε ικανοποίησε το θέµα αυτό που ήδη ανέφερες, τι σου άρεσε 

 µπορώ να πω ότι τα πάντα µπορούσαν να γίνουν σε αυτή την 

 την κάθε δυσκολία µαζί. 

εις στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ  κι αν ναι 

όνο να γελάς, να παίζεις. Είναι…και κάτι άλλο, για 
ν έχουνε αυτά που έχουµε εµείς, 

η. 

 πριν ε…βλέπουµε την άλλη πλευρά της ζωής που που τα 

ή επίσκεψη ή αν θες και για σας τους συµµαθητές, σήµαινε µια 
ρα που είχατε εκπαιδευτική επίσκεψη- ή κάτι άλλο; Κι αν κάτι άλλο, τι 

ότι ήταν µια µέρα…χωρίς σχολείο, επειδή…ε ότι χάνεις σε µάθηµα το 

 τα σκεφτείς πιο πριν. 

αµµα ΜΕΛΙΝΑ; 

 πολύ συχνά και κάθε πότε; Το πότε µπορείς να το προσδιορίσεις; Είχε 

-Αυτό ή
-∆εν µπορώ αυτή τη στιγµή …είναι πολύ…
-∆εν πειράζει. Πρέπει να ξέρεις ότι αν οποιαδήποτε στιγµή της συζήτησής µας καθώς θα κυλήσει, θες 
κάτι να αναφέρεις, ε κάτι θυµηθείς…µπορείς ελεύθερα να το αναφέρεις τότε κι ας µην είµαστε σε 
εκείνη την ερώτ
-(Γνέφει καταφατικά) 
-Ευχαριστώ. Η ερώτηση ...αν σ
περισσότερο ή τι δε σου άρεσε; 
-Εκείνο που µου άρεσε περισσότερο στο πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ότι...όλοι...ήµασταν σαν µια 
οµάδα. Όλοι δεν ήτανε το κάθε παιδί για τον εαυτό του, ήµασταν όλοι για όλους και ο καθένας 
ήτανε…ήµασταν µια οµάδα και µπορώ
οµάδα. ∆ηλαδή να συµβεί το κάθε καλό. 
-∆ηλαδή; 
-∆ηλαδή µπορούσαµε να αντιµετωπίσουµε
-«Την κάθε δυσκολία µαζί» να σε ρωτήσω…-θα έρθουµε και σ’ αυτό έχουµε τις ερωτήσεις στη σειρά. 
Πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψ
πού; 
-Φυσικά. Πήγαµε σε πολλά µουσεία, ε επισκεφτήκαµε όλους τους χώρους που….η ζωή δε 
φαινότανε…η ζωή για παράδειγµα δεν είναι µ
παράδειγµα πολλά παιδιά είναι λυπηµένα, πολλά παιδιά είναι που δε
επισκεφτήκαµε αυτούς τους χώρους και είδαµε πώς είναι η ζωή πίσω από...τα τείχ
-Ποιοι χώροι ήταν αυτοί; 
-Ε, πήγαµε σε ορφανοτροφεία, πήγαµε ε σε χώρους όπου τα παιδιά ήτανε µε ειδικ…ε µε 
περιορισµένες ανάγκες και…αυτά. 
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από τις επισκέψεις  αυτές; Σου άρεσαν, ναι ή 
όχι και γιατί; 
-Καλά ήτανε επειδή ε, όπως είπα και
πράγµατα είναι διαφορετικά και µπορούµε να πούµε ότι ο καθένας ελπίζει στο να κάνει τη ζωή του 
καλύτερη.  
-Αλέξανδρε, για σένα εκπαιδευτικ
µέρα δίχως σχολείο-την ηµέ
άλλο; 
-Φυσικά και δε σήµαινε 
κερδίζεις σε ένα άλλο µάθηµα. Το λένε «µάθηµα της ζωής»που σε κάνει να σκέφτεσαι κάποια 
πράγµατα που δεν είχες τη δυνατότητα να
-Σ’ ευχαριστώ. 
-Πότε και πόσο συχνά εφάρµοζε η δασκάλα σας- τα τρία τελευταία χρόνια εκείνα που είχατε- το 
Πρόγρ
-Κάθε στιγµή. 
-Κάθε στιγµή, δηλαδή; 
-∆εν εννοώ ότι κάθε στιγµή κάναµε εκπαιδευτικές εκδροµές…αλλά…µερικές φορές µας 
µιλούσε...που δεν ήτανε µόνο λόγια από µαθήµατα ή από…από τύπους και φυσικές και 
ιστορίες…ήτανε µαθήµατα ζωής, µαθήµατα που θα µας διδάξουν πώς να…πώς θα βρούµε εµείς τη 
ζωή … 
-Και πότε η κυρία  είπες…
κάποια ώρα, την πρώτη ώρα τη δεύτερη; 
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-∆ε δε δεν είχε όρια, δηλ δεν µπορείς να περιορίσεις ότι τώρα κάνω Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και τώρα 
κάνω µάθηµα. Όταν κάναµε όµως µάθηµα κάναµε µάθηµα. ∆ηλαδή, ξέραµε που βαδίζαµε, δεν 
ήµασταν κάποιοι που θέλαµε να χαζεύουµε και να...και να σπαταλάµε το χρόνο µας για να κάνουµε 
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και να µην κάνουµε µάθηµα, εννοώ µάθηµα ενδοσχολικό. 

 να το πω τώρα, θέλαµε να … 
ραία. Ευχαριστώ πολύ ωραία. Αλέξανδρε καλέσατε στην τάξη ειδικούς να σας 

ποι, αν θυµάσαι 

άει) µια φορά…  

σε για κάποιες δικές του ιστορίες, για κάποια 

λλοι αλλά αυτή τη 
ναι.. 

 

ν και δραστηριοτήτων του 
µµατος ΜΕΛΙΝΑ ή µόνο η κυρία; 
ω ότι και εµείς και η κυρία εεε σχηµατίζαµε το Πρόγραµµα  ΜΕΛΙΝΑ επειδή αυτή µας 

ν φυσικά.  

 κάνουµε. 

;  
ω ότι ήτανε ένας ευχάριστος τρόπος µε τον οποίο δουλεύαµε επειδή δε 

ρούσατε να συµµετέχετε στο σχεδιασµό των δράσεων και των 

ι δεν υπά…ότι εκτός αυτό που ζούµε, υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να 

 
κατε για κάποιο λόγο, παιχνίδια εκπαιδευτικά, φακέλους 

 επεξεργαστήκατε. 

-Αλλά; 
-Αλλά ..πώς
-Ωραία πολύ ω
µιλήσουν για ένα θέµα, να σας δείξουν κάτι, κι αν ναι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρω
κάτι απ’ αυτό; 
-Ναι καλέσαµε...για παράδειγµα καλέσαµε τον πεθερό σας (γελ
-Τι ιδιότητα είχε ο κύριος αυτός; 
-Συγγραφέας ήτανε, ποιητής; κάτι τέτοιο, ε και µας µιλού
θέµατα…επίσης θυµάµαι κάποια φορά που είχαν έρθει κάποιες κυρίες της τροχαίας και µας λέγανε τι 
πρέπει να προσέχουµε στο δρόµο, τι δεν πρέπει να κάνουµε πρε…είχαν έρθει κι ά
στιγµή δε θυµάµαι, τρία χρόνια εί
-Ε, βέβαια. Πώς ήταν η επικοινωνία-εσάς των παιδιών – µαζί τους; Πώς ήταν η επικοινωνία σας µε
αυτούς τους ανθρώπους; 
-∆ε νοµίζω να είχαµε κανένα πρόβληµα.  
-Επόµενη ερώτηση: Συµµετείχατε εσείς τα παιδιά στο σχεδιασµό δράσεω
Προγρά
-Πιστεύ
συντόνιζε κι εµείς ήµασταν εκείνοι που …που δουλεύαµε που ασχολούµασταν µε το πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ. Και η κυρία ασχολούντα
-Πώς γινόταν αυτό δηλαδή; Είπες «εκείνη συντόνιζε» τι συντόνιζε; 
-∆ηλαδή …τον τρόπο…όχι, µε τι θέµα θα δουλέψουµε, τι πρόκειται να
-Αυτό από ποιον αποφασίζονταν, το τι πρόκειται να κάνετε; 
-Ποιος δηλ σας έδινε...ποιος σας έλεγε εσάς τι έπρεπε…Αν δουλεύατε κάποιο θέµα, αυτό το θέµα 
ποιος…τίνος ιδέα ήταν ας πούµε το θέµα ; 
-Μερικές φορές ήτανε δικιά µας ιδέα, µερικές φορές ήτανε δικιά σας. ∆εν ήτανε απόλυτο ότι έπρεπε 
να τα ναι µια δικιά σας ιδέα.  
-Κι όσον αφορά τον τρόπο εργασίας
-Ε, δεν ήτανε…πιστεύ
µπο...δεν µπορώ να πω ότι ήµαστε ε πιεσµένοι και και να...ήµαστε χαλαροί. 
-Μάλιστα. Γιατί ήταν ευχάριστος; 
-∆εν µπορώ να το εξηγήσω. 
-Πόσο συχνά συνέβαινε αυτό;  
-Πόσο συχνά δουλεύαµε; 
-Πόσο συχνά εσείς τα παιδιά µπο
δραστηριοτήτων του Προγράµµατος; 
-Κάθε φορά συµµετέχαµε. 
-Ευχαριστώ. Αλέξανδρε, η συµµετοχή σου στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε ικανοποίησε ναι ή όχι και 
γιατί; 
-Φυσικά. Επειδή έµαθα ότ
το ανακαλύψουµε. ∆ηλ υπάρχει και µια άλλη µεριά της ζωής. ∆εν είναι πάντα όλα ρόδινα.  
-Πολύ ωραία ευχαριστώ. Ποια είναι η γνώµη σου Αλέξανδρε για το υλικό που επεξεργαστήκατε 
στην τάξη µε τη βοήθεια της δασκάλας σας στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Όταν λέω
υλικό εννοώ πιθανά παραµύθια που χρειαστή
εκπαιδευτικούς του προγράµµατος, βιβλία…  
-Ποια είναι η γνώµη µου; 
-Ναι γι αυτό το υλικό που
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-Πιστεύω ότι αυτό το υλικό ήταν πολύ σηµαντικό για να διεκπεραιωθεί το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ για 

τή τη στιγµή το χω το χω στο σπίτι µου και µερικές φορές το ανοίγω και το 

γάζεσαι µε άλλα παιδιά, επειδή µπορούσαµε να µιλάµε, ε να λέει ο 

ησες 

κι και εντάξει…έφυγε το πρόβληµα αυτό. 
, πώς το λύσατε; 

ρασε, το ξεχάσαµε. 

α ότι µπορούσανε να το τροµάξουνε το παιδί αυτό. 
ε. Αντιµετωπίστηκε; 

ότερο το µάθηµα και γιατί; 

ην τάξη; 

άγµατα στην τάξη που κάνατε τα καινούρια; Τι ήταν καινούριο για σένα σε 

υνδυασµό µε κάποια άλλα 

ήτανε µέσα στα 

νε αυτό; 

ες δηλαδή- και µετά…και µετά κάναµε το θεατρικό –γινόταν µια χαρά.  

όχι...για παράδειγµα είχαµε κάποιους φακέλους που στο τέλος εεε που µαζεύαµε το υλικό που είχαµε 
κάνει- κι ακόµα κι αυ
βλέπω και θυµάµαι τα παλιά...πολύ ωραίο ήτανε.  
- Πολύ ωραία. Εργαστήκατε στην τάξη ατοµικά ή οµαδικά στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ; 
-Οµαδικότατα. 
-Οµαδικότατα… Η εργασία στις οµάδες σου άρεσε Αλέξανδρε, ναι ή όχι και γιατί; 
- Ήτανε πολύ ωραίο να …να συνερ
καθένας τη γνώµη του σχετικά µε κείνο που…που φτιάχναµε.  
-Συνεργάστηκες εύκολα ή είχες προβλήµατα µέσα στην οµάδα; Κι αν κάποτε συνάντ
προβλήµατα µέσα στην οµάδα πώς τα αντιµετώπισες; 
-Ε, τις περ...πάντα σχεδόν ήµουνα…δε δε συνάντησα κανένα πρόβληµα εεε ας πούµε όµως µια φορά 
ήτανε ένα παιδί που είχαµε ένα καβγαδά
-Με ποιο τρόπο
-Ε,  είχα φέρει κάποια στιγµή εγώ τους γονείς µου εκεί πέρα αλλά εντάξει µετά πέ
-«Είχες φέρει τους γονείς σου», τους χρειαζόσουν; 
-Ναι, εντάξει, πίστευ
-Πολύ ωραία. Στη συνέχεια είπες ότι αντιµετωπίστηκ
-Ναι.  
-Πώς; 
-Ε, µετά από µια συζήτηση που έγινε µε αυτό το παιδί σταµάτησε µετά να µου λέει κάποια πράγµατα 
και εντάξει, λύθηκε το πρόβληµα. 
-Ωραία, πολύ ωραία. Αλέξανδρε, ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος από την κυρία, βοηθούσε τα 
παιδιά να καταλάβετε περισσότερο ή λιγ
- Ο τρόπος διδασκαλίας ήτανε πολύ καλός, άριστος και το µάθηµα το καταλαβαίναµε µια χαρά, πολύ 
καλά, επειδή δεν µπορούσαµε να πούµε ότι ήµασταν πιεσµένοι και έτσι…άµα έχεις καθαρό µυαλό 
µπορείς να καταλάβεις το µάθηµα καλύτερα.  
-Κάνατε καινούρια πράγµατα στην τάξη στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, και αν ναι 
ποια; Τι καινούριο συνέβαινε στ
-Ήτανε µια ξεχωριστή ατµόσφαιρα. 
-Μίλησέ µου γι αυτήν. 
-∆εν  είχαµε τις σχέσεις που έχει ένας αυστηρός και µουντός καθηγητής µε τα παιδιά που τον 
φοβόντουσαν, αλλά είχαµε τη σχέση ενός φίλου και µιας φίλης που φυσικά ε τον εε σεβόµασταν.  
-Κι όσον αφορά τα πρ
σχέση µε άλλα σχολεία και φίλους σου που άκουγες, ή µε άλλα τµήµατα του σχολείου που… 
-Κάναµε αρκετά θεατρικά, ε αρκετά project, ε και πιστεύω ότι αυτό σε σ
ήτανε µια πολύ όµορφη εµπειρία.  
-Σ’ ευχαριστώ. Είπες τη λέξη project, τι είναι αυτό; 
-Ε, για παράδειγµα, είναι µια εργασία που διεκπεραιωνόταν ε σε ένα διάστηµα αλλά 
πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, δεν ήτανε µια καταπιεστική εργασία αλλά µια ευχάριστη 
εργασία. 
-Και πώς γινότα
-Ε,  µερικές φορές, ήτανε…και κάναµε µερικές πρόβες, συναντιόµασταν σε σπίτια µερικών 
συµµαθητών µου και κάναµε πρόβες για τα θεατρικά- για παράδειγµα- και εκεί πέρα κιόλας παίζαµε 
µερικές φορές-τις περισσότερ
-Στην τάξη µέσα το δουλεύατε το project;  
-Το δουλεύαµε. Βρίσκαµε πληροφορίες, σχετικά µε το θέµα που είχαµε ασχοληθεί-που είχαµε 
διαλέξει, ε µερικές φορές πηγαίναµε και στη βιβλιοθήκη-βρίσκαµε διάφορες πληροφορίες (όλοι µαζί 
φυσικά στο ίδιο µέρος).  
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-Πότε πηγαίνατε στη βιβλιοθήκη, ποιες ώρες εννοώ; 
-Του…του µαθήµατος. Φυσικά όµως κάναµε και την απαιτούµενη ύλη και την µαθαίναµε πολύ καλά- 

 κάνουν κανονικά όλα τα παιδιά και 

ά τα καινούρια πράγµατα –είτε τα 

ηροφορίες από διάφορες πηγές, ε πήγαµε και ρωτήσαµε 

δε θυµάµαι πώς τη λένε… 

απάντηση είναι ότι… 

...να πούµε τα µέσα εκτός από το βιβλίο; 

πει να ..να βρούµε ένα τραγούδι και να το γράψουµε σε µια κασέτα ή 

ε ζωγραφιές, πολλές φορές είχαµε γράψει και ποιήµατα, αυτά… 
 του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ ήταν 

έρον επειδή ήταν κάτι διαφορετικό. 

ό µάθηµα στην 

ιες ήταν οι σχέσεις των παιδιών και της δασκάλας κι αν η κυρία όταν δεν έκανε ΜΕΛΙΝΑ 
µα στην τάξη, άλλαζε στάση και συµπεριφορά. 

νοµίζω κανένα παιδί να έχει 

ε τµήµατα διαφορετικά της ίδιας τάξης του 

άµαι συνεργαστήκαµε µε το...για παράδειγµα µε το στ1 και µε το στ3 και...σε διάφορα 
κές φορές πολλές φορές πήγαµε σε κάποια µουσεία µαζί, επειδή κι αυτοί ήταν στο 
ΜΕΛΙΝΑ, ε, … 
ία. Τι θετικό και τι αρνητικό έχεις αποκοµίσει από τη συνεργασία αυτή; 

τα µαθήµατα δηλαδή. 
-Εννοείς τα υπόλοιπα µαθήµατα του σχολικού προγράµµατος; 
-Ναι. Ε, εννοώ ότι κάναµε κανονικά και τα µαθήµατα που
συνδυάζαµε και κάναµε...και κάναµε και το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. 
-Πολύ ωραία. Σ’ ευχαριστώ Αλέξανδρε. Για να κάνετε αυτ
θεατρικά που µου ανέφερες πριν, είτε τα projectς που τα δουλεύατε- χρειαστήκατε άλλα µέσα εκτός 
των βιβλία σας; Και αν ναι ποια; 
-Ε, φυσικά. Ε, ασχοληθήκαµε...βρήκαµε πλ
µερικούς «ειδικούς», ε σκεφτήκαµε κι εµείς µερικά πράγµατα κι έτσι βρήκαµε τις πληροφορίες.  
-Είπες «κάποιους ειδικούς», όπως; Θυµάσαι κάτι στους οποίους απευθυνθήκατε; 
-Θυµάµαι κάποια στιγµή όµως δεν είµαι σίγουρος αν ήτανε για το συγκεκριµένο θέµα. Είχαµε πάει σε 
µια κυρία…
-∆εν πειράζει. 
-Και είχαµε την είχαµε –τις είχαµε ζητήσει µερικές πληροφορίες, µας απάντησε.  
-Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν χρειαστήκατε άλλα µέσα εκτός από τα βιβλία σας- η 
-Ναι χρειαστήκαµε. 
-Μέσα από
-Πηγές. 
- «Πηγές» Τι είναι αυτό; 
-Ε, διάφορα εξωσχολικά βιβλία, ε, εγκυκλοπαίδειες, µερικές φορές και πληροφορίες…ε µερικά 
θέµατα από…παππούδες, γιαγιάδες, ε, αυτά. 
-Πολύ ωραία. Είχατε Αλέξανδρε για το σπίτι στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ εργασίες, 
ναι ή όχι; Κι αν ναι τι είδους εργασίες;  
-Ε, για παράδειγµα ε µας είχατε 
να βρούµε πληροφορίες, µερικές φορές να ψήσουµε-διάφορα, είχα φτιάξει ένα κέικ τότε θυµάµαι, ε να 
κάνουµ
-Η ερώτηση η επόµενη είναι: Αυτές οι εργασίες στα πλαίσια
ευχάριστες, ναι ή όχι και γιατί; 
-Ήτανε πολύ ευχάριστες, επειδή ήταν κάτι που δεν ήτανε στα…στη ρουτίνα την καθηµερινή, αλλά 
ήτανε κάτι πιο ευχάριστο και πιο ενδιαφ
-Ωραία. Η επόµενη ερώτηση: Πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας και τη δασκάλα σας στα 
πλαίσια του Προγράµµατος; Και διέφεραν οι σχέσεις αυτές σε σχέση µε το κανονικ
τάξη; Κι αν ναι σε τι; 
∆ηλαδή, πο
αλλά έκανε κανονικό µάθη
-Οι σχέσεις µεταξύ των παιδιών και της δασκάλας ήταν άψογες, δε 
πρόβληµα µε την κυρία Χρύσα, δηλ δεν είχε φανεί κανένα παιδί να είχε πρόβληµα, απ’ ότι θυµάµαι 
κιόλας και αυτή η συµπεριφορά δεν άλλαζε κιόλας όταν κάναµε κανονικά µαθήµατα. 
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Στα πλαίσια τώρα του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και 
Πολιτισµός, θυµάσαι Αλέξανδρε αν συνεργαστήκατε µ
σχολειού σας; 
-Ναι θυµ
project, µερι
Πρόγραµµα 
-Πολύ ωρα
-Ε, τα θετικά: έχω ..από κει πέρα έχω κάνει πολλές φιλίες, µε πολλά παιδιά από αυτά είµαστε και στο 
γυµνάσιο τώρα µε αυτά µαζί και δεν είµαστε σα δυο ξένοι που…αυτό που ήτανε από τ’ άλλο τµήµα. 
Αρνητικά τώρα...δε νοµίζω. 
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-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να αγαπήσεις περισσότερο το 
σχολείο ή όχι και γιατί; 
-Φυσικά ναι επειδή δεν ήταν κάτι µονότονο, κάτι µουντό, ήτανε...δηλαδή κάθε φορά πηγαίνοντας στο 
σχολείο δε φο…δεν ήµουν µε το φόβο-αχ τώρα θα πάω στο σχολείο και πρέπει να ξέρω παπαγαλία 

 σχέση µε τους άλλους, µε τους συµµαθητές 
 τα νιώθω 

ά απ αυτά. 

 έχουν την ευκαιρία να ζήσουν αυτή την 

ο τελευταίο «χαρά για τη µάθηση», υπήρχε χαρά για τη 

ε, επειδή µερικές φορές µαθαίναµε και κάτι που ήτανε ξεχωριστό, κάτι που δεν ήτανε ίδιο µε 
υ το χαµε ξανακούσει.  

ιστώ. Θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ βοήθησε εσένα προσωπικά να 
είχες; Κι αν ναι ποιες; 

 βοήθησε να ανακαλύψω κάποιες ικανότητες του εαυτού µου. ∆ηλ ότι…οι φιλίες που 

ν. 

ειο άµα γίνεται, γιατί να µη γίνει; 

…τι σηµαίνει 
ίο, τι σηµαίνει παρέα. Πρέπει και αυτά να τους δοθεί η ευκαιρία. 

. Αλέξανδρε έχεις να µου πεις κάτι για την «τιµωρία» στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ΕΛΙΝΑ; 

 τι εννοείτε τιµωρία; 
 τιµωρία στα πλαίσια του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στην τάξη;  

, δε…εγώ δε θυµάµαι να…να τιµωρήσατε κανένα παιδί. Φυσικά άµα έκανε κάτι που δεν έπρεπε του 
ωνάξατε, του µιλήσατε, δηλ του δώσατε να καταλάβει τι έπρεπε να κάνει και τι δεν έπρεπε- όχι απλά 
α χεις την τιµωρία χωρίς να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις την επόµενη φορά. Του δίνατε να καταλάβει 
τι έπρεπε...τι πρέπει να γίνει για να µην έχει τιµωρία.  

 το όριζε αυτό «το τι πρέπει να γίνει»;  
.  

υχαριστώ. 
 εµείς.  

; 
, ε, ο κάθε...το κάθε παιδί έβλεπε τι κάνει το άλλο κι έβλεπε ποια είναι η σωστή 

υµπεριφορά, τι να επιβραβεύεται από τη δασκάλα κι αυτή…τα παιδιά για παράδειγµα αν ένα παιδί 
υ δοθεί τιµωρία, ε θα υπάρξει η ανάλογη συµπεριφορά σε αυτόν κι από τα παιδιά. ∆ε θα του πουν 

την ιστορία- ήταν κάτι που…έβγαινε από την ψυχή σου µέσα. 
-Σ’ ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, επηρέασε Αλέξανδρε 
νοµίζεις τη ζωή σου ακόµη και µέχρι σήµερα, κι αν ναι πώς; 
-Φυσικά και την επηρέασε, ε,...τώρα δεν ξέρω ..τώρα σε
µου είναι κάπως διαφορετική, επειδή έχουµε κάνει πολύ παρέα µε αυτά τα παιδιά, ε ε δηλ
σαν δεύτερά µου αδέρφια –πολλ
-Πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός αξίζει να 
γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας Αλέξανδρε, ναι ή όχι και γιατί; 
-Φυσικά και ναι επειδή και τα άλλα παιδιά πρέπει να
εµπειρία.  
-Την εµπειρία ποια; 
-Του..την εµπειρία του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, δηλ την εµπειρία της συνεργασίας, της οικειότητας 
µέσα στην τάξη, ε της χαράς για το σχολείο και για τη µάθηση να πω, απ όλα.  
-Θες να πεις λίγο περισσότερα γι αυτό τ
µάθηση; 
-Υπήρχ
τα µαθήµατα, πο
-Πολύ ωραία, ευχαρ
αποκτήσεις κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες- ή να ανακαλύψεις ότι τις 
-Φυσικά και µε
κάνω πρέπει να είναι...είναι αληθινές και δε…ο φίλος δε γίνεται µε…µια βδοµάδα και γενικά οι 
σχέσεις µεταξύ των ανθρώπω
-Ευχαριστώ. Θα θελες να εφαρµοστεί το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και στο γυµνάσιο ή όχι; Αν ναι 
γιατί; 
-Φυσικά και θα θελα...θα θελα να ζήσω πάλι την ίδια εµπειρία. 
 και στο λύκ
-Θες να ζήσεις εσύ ξανά την ίδια εµπειρία, έχει να προσφέρει κάτι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ στα 
παιδιά του γυµνασίου και του λυκείου; 
-Ναι. Πιστεύω ότι πολλά παιδιά δεν έχουν καταλάβει πραγµατικά τι…τι σηµαίνει να
πραγµατικά το σχολε
-Ευχαριστώ
Μ
-∆ηλ
-Υπήρχε
-Ε
φ
θ
ό
-Ποιος
-Εσείς
Ε
-Και
-∆ηλαδή
-∆ηλαδή
σ
το
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τα παιδιά «µπράβο καλά το έκανες. Θα σου ξαναδοθούν...δηλ τα παιδιά και η δασκάλα είναι που 
υµβάλουνε ε για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού και που µπαίνει η τιµωρία και η επιβράβευση. 

,. Για τη λέξη «βαθµολογία»στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ ..υπήρχε 
αθµολογία στις δράσεις και στις δραστηριότητες στα πλαίσια τουΠρογράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 

ογούνταν…δε βαθµολογούνταν µε ένα χαρτί που να λεγε πόσο είχε στο θέατρο, 
όσο είχε στο τραγούδι, αλλά ανάλογα µε τη συµµετοχή του, µε τη συµπεριφορά του, µε την όρεξή 
υ, ε ..και αυτό το καταλάβαινε κατά πόσο τα πήγαινε καλά, δεν ήταν ανάγκη να χει µόνο ταλέντο, 

; 

 πλαίσια του Προγράµµατος 

σ
-Ευχαριστώ
β
-Το κάθε παιδί βαθµολ
π
το
δεν αρκεί µόνο αυτό, αρκεί να αγαπάει αυτό που κάνει.  
-Σας δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες να αξιολογήσετε εσείς οι ίδιοι προσωπικά το έργο σας; 
Ε,...Ξανακάνετε την ερώτηση; -

-Ναι. Σχετικά µε αυτό που µου έλεγες τώρα, ότι το παιδί καταλάβαινε αν τα πήγαινε καλά ή όχι, εγώ 
ρώτησα αν σας δόθηκε κάποια ευκαιρία να αξιολογήσετε εσείς τη δουλειά σας µε κάποιους τρόπους, 
κάνατε κάτι ώστε να γίνει σαφές το πώς τα πήγε το έργο; 
-Ναι. Για παράδειγµα φαινότανε...αν κάποιο παιδί είχε όρεξη γι αυτή τη δουλειά που κάναµε  τότε 
θα...τότε η εργασία του θα ήταν πιο περι…πετυχηµένη. Για παράδειγµα τότε µε το...µε τη ζωγραφιά, 
µε το ψήσιµο, µε το τραγούδι…όποια παιδιά δούλεψαν πραγµατικά και τους άρεσαν η δουλειά που 
κάνανε ..εε επιβραβεύτηκε από τους άλλους επειδή είδανε ότι είχε κάνει µια σωστή δουλειά, έτσι 
όπως ήτανε φτιαγµένη και περιποιηµένη.  
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Αλέξανδρε τι σου άρεσε περισσότερο στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ
-Όλα.  
-Περισσότερο; 
-∆εν µπορώ να πω.  
-Πολύ ωραία ευχαριστώ. Τι δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-∆εν υπήρχαν. 
-Ευχαριστώ. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ θα το 
έκανες, ναι ή όχι και γιατί; 
-Φυσικά και θα το ξαναέκανα   γιατί ήτανε µια πολύ ξεχωριστή εµπειρία. ∆ηλ είναι κάτι που δεν 
περιγράφεται µε λόγια.  

ι κάτι τελευταίο:Οι γονείς, είχαν κάποιο ρόλο στα-Πολύ ωραία. Κα
ΜΕΛΙΝΑ; 
-Πιστεύω ότι είχαν κάποιο ρόλο, επειδή…για παράδειγµα όταν ψήναµε εµείς δεν ξέραµε πώς να 
ψήσουµε, αυτοί µας βοηθούσανε κι έλεγαν τι να κάνουµε αλλά εµείς τα κάναµε. Καταλαβαίνετε; 
-Αµέ! Σ’ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που δέχτηκες να µου δόσεις αυτή τη συνέντευξη.  
-Κι εγώ ευχαριστώ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25



 
 
 
 
7/1/04    15.30-16.30 
 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
-Xαρούλα, θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα του 
αναλυτικού προγράµµατος στην τάξη ή νοµίζεις  ότι  ήταν κάτι   άλλο και εάν ήταν κάτι άλλο τι 
άλλο; 
-Ε, δεν ήταν ένα συνηθισµένο µάθηµα σαν τα υπόλοιπα, ήταν ένα πολύ ξεχωριστό µάθηµα για µας 

ε  µ  θέ

 νοµίζεις εσύ; 

 αυτό…να µπορέσουµε να κοιτάξουµε µπροστά να µην 

 των παιδιών 

 περισσότερο από αυτά τα 

µήσεις είχα στα 

 και µου 

άρεσε

ν αυτά. 
-∆ηλαδή; 

γιατί µας βοήθησ  να σκεφτόµαστε πολύ διαφορετικά και ε πολλούς τρόπους για ένα µα. ∆εν ήταν 
η ιστορία που είχαµε πέντε πράγµατα να µάθουµε συγκεκριµένα ας πούµε, ήτανε κάτι… µια λέξη που 
µπορείς να τη δεις από πέντε διαφορετικές πλευρές όχι από µία. Και αυτό βοήθησε σε εισαγωγικά να 
µείνει στο µυαλό µας, στα παιδιά.  
-Πολύ ωραία, ποιος νοµίζετε ότι ήταν ο σκοπός του Προγράµµατος, ποιος
-Ο σκοπός του Προγράµµατος… 
-Γιατί να σας το στείλανε άραγε στο δηµοτικό σχολείο, ποιος ήταν ο σκοπός του;…(ότι νοµίζεις, δεν 
υπάρχει σωστό ή λάθος εδώ) 
-Σκοπός του Προγράµµατος πιστεύω ότι ήτανε
είµαστε ένα πράγµα και να…γενικά να επεξεργαστούµε πολλά θέµατα 
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Κάτι που θα το θυµάσαι είναι εύκολο: Πώς ήταν ο χώρος και η 
διακόσµηση της τάξης;…(δυνατά δυνατά για να σε ακούµε) 
-Επειδή γινόταν αυτό απ όλα τα παιδιά και όλα τα παιδιά βάζανε τις ιδέες και τις σκέψεις τους, ο 
χώρος γινότανε πάρα πολύ ωραίος και ήταν ζωντανά όλα εκεί µέσα. 
-∆ηλαδή τι είχε; 
Ε, πανιά, χαρτόνια…τα πάντα ζωγραφιές µας κι ήταν όλα πολύ χαρούµενα, ένας κόσµος
που αυτό θα ήθελαν όλοι να υπάρχει σ’ αυτόν τον κόσµο. 
-Χµ, Τώρα τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, θα µου 
πεις ήταν πολλά µέσα σε τρία χρόνια-τώρα τα τελευταία τρία χρόνια σου ζητάω να σκεφτείς, 
επεξεργαστήκατε κάποια θέµατα στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ µε την κυρία σας και 
τους συµµαθητές σας, αυτά τα θέµατα σε ικανοποίησαν, τι σου άρεσε
θέµατα και τι δε σου άρεσε; 
-Όλα µου άρεσαν, δε γίνεται να µη µου αρέσουνε γιατί µόνο και µόνο η συνεργασία µε τους 
συµµαθητές µου µε ικανοποιούσε, ότι θέµα να ήταν κι αυτό, αλλά...ιδιαίτερες προτι
πιο οµαδικά. 
-Θυµάσαι κάποια θέµατα να µου τα αναφέρεις αναλυτικά;  
-Ο µινώταυρος στην Κρήτη µου άρεσε πάρα πολύ, γιατί πιο πολύ µε χορό µε παραστάσεις, ε και µ΄ 
άρεσε…µ’ άρεσαν οι εργασίες που κάναµε…µαζεύαµε κάποια στοιχεία για διάφορα θέµατα (µέσω 
υπολογιστών, εγκυκλοπαίδειες,) συγκεντρωνόµασταν όλα τα παιδιά σε ένα σπίτι, οι οµάδες
άρεσε πάρα πολύ. 
-Μάλιστα πολύ ωραία, το τι δε σου ; 
-Τίποτα, µου άρεσαν. ∆εν µπορώ να πω ότι δε µου άρεσαν. 
Μάλιστα, τα θέµατα σε ικανοποίησαν Χαρούλα, που δούλεψες; 
-Ναι, ακόµα και στο γυµνάσιο βλέπω ότι µου χρησίµεψα
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-Οι πηγές που πήρα, τα στοιχεία που πήρα για τα θέµατα αυτά που µπορεί να µην τα ήξερα πιο πριν 
µε βοήθησαν στο γυµνάσιο. Στην ιστορία του γυµνασίου, ακόµα και στον «τρόπο σκέψης» µε 
βοήθησαν µερικά. 

ίς «τρόπο σκέψης»; 

 από αυτές, πού; 

 είναι οι εντυπώσεις σου τώρα για τις 
εις, ή και τότε πώς  σας φαίνονταν οι επισκέψεις αυτές, ήτανε επισκέψεις 

 µάθηµα»ή ήταν κάτι άλλο, σήµαινε κάτι άλλο η 
α τέχνης και ζωγραφικής;» 

αν κάτι βαρετό για να το πω και έτσι. 

νικά…αυτό έπρεπε να µας κάνει να καταλάβουµε ότι κερδίζουµε 

», εσείς όµως; 

πό αυτό που ήξεραν και αυτό 
ε κιόλας και έπαιρνε 

µάς ξέρω ότι µας άρεσαν αυτά...οι εκπαιδευτικές εκδροµές, εµένα δηλ 
ε βοήθησαν πολύ. 

ατα καταλαβαίναµε την αξία της µόρφωσης κι όχι του βαθµού. 
µή και διαγωνίσµατα; 

ε. 

ιστώ. Καλέσατε στην τάξη ειδικούς για ένα θέµα, να σας µιλήσουν, να συζητήσουν µαζί σας 
υ ήταν «ειδικοί», κάποια άτοµα που κρίνατε εσείς και η κυρία σας όπως να καλέσουµε 

ούς που µας λέγανε για τα φανάρια κι αυτά; 

νε µερικά slides, µε 

-∆ηλαδή,  τι εννοε
-Ε, να εκφράζοµαι µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, να σκέφτοµαι και να µη σκέφτοµαι πάντα µε τη 
λογική αλλά και µε το συναίσθηµα, αυτό πήρα πολύ απ το δηµοτικό…όχι απ το δηµοτικό, από τις 
τρεις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού.  
-Μάλιστα, Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ πραγµατοποιήσατε κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις µε την 
κυρία σας και το τµήµα σας, κάποιους χώρους, µπορείς να θυµηθείς κάποιες
-Στο ναυτικό µουσείο, στο αρχαιολογικό…µουσείο, στο ιστορικό αρχείο για να πάρουµε πηγές-πέντε 
έξι άτοµα είχαµε πάει…έχουµε πάει στην Αθήνα για… στο κέν…στο κέντρο µείζονος ελληνισµού, ε, 
και σε άλλα µουσεία εδώ στα Χανιά που πήγαµε όχι µόνο σαν τµήµατα ή σαν έκτη δηµοτικού, αλλά 
σαν πέντε έξι παιδιά να πάρουµε τα στοιχεία που θέλαµε για την εργασία µας. 
-Αλλά πήγατε όµως και σαν τµήµα, είπες προηγουµένως...  
-Ε, βέβαια! 
-Όταν ήσασταν εκεί σ’ αυτές τις επισκέψεις, ποιες
εκπαιδευτικές επισκέψ
που λέγατε « Α! θα χάσουµε και µία µέρα
επίσκεψη στο µουσείο ή στην αίθουσ
-Ε, εντάξει, για τα παιδιά αυτό ήτ
-Ναι, για πες µου, ναι… 
-Αλλά κανονικά θα πρέπει, όχι κανο
κάτι πολύ παραπάνω από ένα µάθηµα. 
-Ναι, «αυτό κανονικά έπρεπε
-Εµείς όµως το βλέπαµε βαρετό, ωχ θα πάµε πάλι στο µουσείο να δούµε…αλλά...εγώ πιστεύω ότι σε 
κάθε µαθητή µέσα του, του άρεσε αυτό γιατί µάθαινε κάτι παραπάνω α
που άκουγε ή µάθαινε στην ιστορία…στα αρχαία χρόνια και όλα αυτά τα έβλεπ
µια καλύτερη ιδέα γι αυτά. Ε
εντάξει µ
-Πότε και πόσο συχνά η δασκάλα σας εφάρµοζε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ στην τάξη; 
-Ακόµα και στο πιο απίθανο µάθηµα, ακόµα και στη φυσική. 
-∆ηλαδή; 
-Είχε τον τρόπο να µας κάνει…δεν ξέρω από…και τα µαθηµατικά, φυσική και τη γλώσσα-καλά στη 
γλώσσα είναι πολύ εύκολο µάθηµα για να µας κάνει...ε, µαθαίναµε από το κάθε τι…σκίζοντας και 
διαγωνίσµ
-Σκίσατε κάποια στιγ
-Σκίσαµε (γελάει) για να καταλάβουµε ότι δεν αξίζει ο βαθµός αλλά η µόρφωση και το τι παίρνουµε 
από αυτό που κάνουµ
- Η «µόρφωση», να µου πεις κάτι γι αυτή τη λέξη, πώς ένιωσες τη λέξη µόρφωση; 
-Καλλιέργεια νου, µορφή προσωπικότητας του ατόµου. 
-Ευχαρ
για κάτι πο
πχ ένα µουσικό να µας µιλήσει για κάτι στην τάξη; 
-Στην δευτέρα…όχι...δε θυµάµαι κάτι αστυνοµικ
-Πες το. 
-Ε, που συγκεντρωνότανε όλο το σχολείο και θυµάµαι και στη δευτέρα δηµοτικού, είχε έρθει 
συγκεκριµένα η µητέρα µου που είναι αρχιτέκτονας µηχανικός και µας έδειχ
διάφορα κτίρια…στα…στα άλλα τµήµατα δε θυµάµαι.  
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-Ναι αλίµονο έχουν περάσει τόσα χρόνια. Τώρα να πούµε κάτι άλλο, κάνατε διάφορα πράγµατα, όπως 
ορους 

ιλήσουµε γι αυτούς τους τρόπους στη συνέχεια αναλυτικά, εγώ θέλω να µου πεις αυτές οι 
λία της δασκάλας σας ή µήπως µπορούσατε κι 

τι που αν το χατε ανάγκη- µπορούσατε να…να προτείνετε κι εσείς τη 
θα θέλατε να επεξεργαστείτε, να συµµετέχετε δηλ 

 Συµµετείχατε στη δράση και το σχεδιασµό; 
ατί η µία ιδέα του ενός µαθητή ένωνε την άλλη του άλλου µαθητή και...εντάξει, την 

 προτείναµε αλλά δε θυµάµαι τώρα. 

 χρόνια κάναµε πάρα πολλά διαφορετικά πράγµατα. 

 στόχο; 
πτυξη του νου, αυτό και...α αυτό να µην σκεφτόµαστε µονόπλευρα, µε τη βοήθεια της κυρίας 

ι, ε στο δηµοτικό κι εγώ κι άλλα παιδιά ζήσαµε τις καλύτερες στιγµές 

ι στο δηµοτικό, πρώτη, ∆ευτέρα, τρίτη του δηµοτικού, δεν ήταν το ίδιο τα πράγµατα. 
τικό που θέλαµε να ζήσουµε και που νοµίζαµε πως είναι κάτι το απίθανο να 

 αυτό; 
ασία, δεν ξέρω η δηµιουργικότητα µεταξύ 

ω ότι είναι µια πολύ…τι εννοείς 

πάνω, κάτι παραπάνω κι ο καθένας έβαζε 

ς 

ίδια κλπ, το θυµάσαι καθόλου αυτό το υλικό, και τι γνώµη έχεις γι αυτό; 
ι κάναµε αυτά τα 

 η γνώµη σου;  

µου είπες προηγουµένως µε το ΜΕΛΙΝΑ, διάφορα θέµατα κι…επεξεργαστήκατε και µε διάφ
τρόπους; 
-Ναι µε πολλούς. 
-Θα µ
δράσεις και δραστηριότητες ήταν όλα πρωτοβου
εσείς…-κάπως ξεκινούσε κά
συνέχεια του θέµατος, κάποιο καινούριο θέµα που 
στη δράση και στο σχεδιασµό;
-Βεβαίως, γι
πρωτοβουλία όχι την πρωτοβουλία δεν την έπαιρνε συνέχεια η κυρία, µας το ξεκινούσε η κυρία, µας 
έδειχνε µερικά στοιχεία κι εµείς µαζί της το αναπτύσσαµε και η λέξη συνεργασία πιστεύω ότι ήτανε 
µια φοβερή λέξη, είναι η πολύ κατάλληλη λέξη για να µας χαρακτηρίσει σε κείνα τα χρόνια. 
-Θυµάσαι κάτι που είχατε προτείνει εσείς, κάπως κάτι…και που έγινε τελικά;  
-Ε, πολλά
-∆εν πειράζει. Πόσο συχνά συµµετείχατε σ’ αυτό; 
-Στο να προτείνουµε; 
-Ναι στο να είστε ζωντανοί και να προτείνετε; 
-Όταν µας ανατίθονταν µια εργασία. 
-Και πόσο συχνά γινότανε αυτό; 
-Πολύ συχνά, εµείς στα τρία αυτά
-Πώς εννοείς τη λέξη διαφορετικά; 
-∆ιαφορετικά, ε…είχαν όλα ένα κοινό στόχο, αλλά διέφεραν µεταξύ τους. 
-∆ηλ τι εννοείς κοινό
-Την ανά
µας και…όχι άλλων καθηγητών, έγινε αυτό…ότι πέτυχε αυτό το στόχο. 
-Σε ικανοποίησε Χαρούλα η συµµετοχή σου, ή όχι στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Πάρα πολύ µε ικανοποίησε. 
-Γιατί; 
-Γιατί ζούσα κάθε στιγµή που περνούσε µε τα παιδιά, ήτανε...δεν ξέρω, όπως και στην τελευταία µας, 
έκθεση είχα πει…είχα γράψε
µας γιατί δεν ήταν κάτι συνηθισµένο για µας. Τώρα στο γυµνάσιο δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Και 
ακόµα κα
Ζήσαµε κάτι διαφορε
ζήσουµε. 
-Ποιο ήταν
-Όλη αυτή η οµαδικότητα, η συνεργασία, η...συνεργ
µαθητών και φίλων. 
-«∆ηµιουργικότητα»! Είπες µια λέξη που µε προκαλεί να σου π
λέγοντας «δηµιουργικότητα», ήσασταν δηµιουργικοί δηλαδή; 
-Ναι. 
-∆ηλαδή; 
-Ε, από ένα θέµα που είχαµε πάρει σκεφτόµασταν κάτι παρα
τις ιδέες του και έβγαινε κάτι πάρα πολύ ωραίο. 
-Χρησιµοποιήσατε κάποιο υλικό µέσα στην τάξη, προκειµένου να επεξεργαστείτε τα θέµατα, όπω
υλικό του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ ή υλικό που µπορεί να είχε φτιάξει η κυρία, ή επιτραπέζια 
παιχν
-Ε, µας είχε φτιάξει η κυρία παραµύθια που µέσα από αυτά παίρναµε στοιχεία κα
θέµατα, επεξεργαζόµασταν τα θέµατα. 
-Μάλιστα, και πώς είναι αυτό το υλικό, ποια είναι
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-Είναι κάτι σαν βοηθητικό υλικό. 
-Είναι κάτι σαν βοηθητικό υλικό…πολύ ωραία φτάσαµε τώρα στη δέκατη ερώτηση, Χαρούλα. 
-Γρήγορα! 
-Γρήγορα γιατί είναι πράγµατα που τα ξέρεις που τα έχεις ζήσει. 
-Ναι. 
-Η εργασία στην οµάδα, στις οµάδες, σου άρεσε; 

α είµαι µε πολλά άτοµα, να µην είναι…ο καθένας µόνος του να δουλεύει για κάτι, 

α που νοιάζει την οµάδα δεν µπορεί να το δουλέψει ένας. Μ’ 
α συνεργασίας και δε µ’ αρέσει καθόλου ο ανταγωνισµός, ο συναγωνισµός µ’ 

, µπορεί να τανε 
υλειά…δεν ξέρω, ∆εν τσακωθήκαµε ποτέ µε 

ιά  σε ώρα συνεργασίας.  
 οποίο δίδασκε η κυρία, ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος, 

γε να καταλαβαίνετε περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα; 

από λέξεις του 
µα µέσω κάποιου άλλου στοιχείου, από κάποια 

 που µας έλεγε η κυρία. 
ιάρκεια διδασκαλίας της, δηλ σαν όπλα της θεωρείς ότι 

άθηµα; 
και ο τρόπος σκέψης «κολληµένος στον 

 να µας πει. 
 πίνακα; 

που σκεφτόσασταν, αντί να… επικοινωνεί µαζί σας…το 

ικοινωνία µέσω του πίνακα. 

 πράγµατα στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
οιχείο για να µας βοηθήσει, ε.. µας βοήθησαν πολύ …..τα στοιχεία 

α για να κάνετε µάθηµα και να κάνετε ΜΕΛΙΝΑ; 
-Άλλα µέσα για το Πρόγραµµα ή για το µάθηµα, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Πώς το θυµάσαι; Μίλησε µου και για τα δύο. 

-Η εργασία ή η συνεργασία; 
-Ναι αυτό, το να δουλεύεις σε οµάδες, σου άρεσε; 
-Πάρα πολύ, και το αναζητάω. 
- Και γιατί; 
-Γιατί µ’ αρέσει ν
να έχει έτσι...µες στην οµάδα µπορούµε να δώσουµε ένα θέµα να το δουλέψει ένα παιδί…για ένα 
θέµα κάτι, αλλά το ένα αυτό το θέµ
αρέσει αυτό το πνεύµ
αρέσει.  
-Συνεργάστηκες τότε εύκολα στην οµάδα ή θυµάσαι να είχες κάποια προβλήµατα και αν είχες τότε 
κάποια προβλήµατα και τα αντιµετώπισες, πώς τα αντιµετώπισες; 
-∆ε θυµάµαι να χα κανένα πρόβληµα αλλά και να υπήρχε πρόβληµα όπως σας είπα δεν το θυµάµαι 
γιατί…από δω µπήκε κι από δω βγήκε. Ήτανε κάτι που δεν…έδινα σηµασία καθόλου
απλοί τσακωµοί από τα νεύρα µας κι από την πολλή δο
τα παιδ
-Ευχαριστώ. Ο τρόπος µε τον
θεωρείς ότι σας βοήθα
-Πολύ περισσότερο. 
-Γιατί; 
-Γιατί από...µέσα από παραδείγµατα µας έκανε να το καταλάβουµε κι όχι µόνο 
βιβλίου, µας…µπορούσαµε να καταλάβουµε το µάθη
άλλα λόγια
-Χρησιµοποιούσε µόνο το λόγο κατά τη δ
είχε µόνο το λόγο και την έκφρασή της ή χρησιµοποιούσε κι άλλους τρόπους κι άλλα υλικά κι άλλα 
µέσα να σας κάνει µ
-Κι άλλα µέσα όπως, πράξεις-όχι µαθηµατικές, λόγια 
πίνακα». 
-Ο τρόπος σκέψης… 
-Κολληµένος στον πίνακα… 
-∆ηλαδή; 
-Μας έδινε να καταλάβουµε αυτό που ήθελε
-Ναι δηλ, στον
-Στον πίνακα, ε, µας έγραφε τις σκέψεις µας, πώς να το πω τώρα… 
-Ναι, έτσι να καταλάβω…δηλ, καθετί 
γραφε στον πίνακα; 
-Ναι υπήρχε µια επ
-Μια επικοινωνία µέσω του πίνακα, πολύ ωραία ευχαριστώ. 
 Η ερώτηση είναι η εξής: Χρειαστήκατε εκτός από τα βιβλία σας άλλα µέσα για να κάνετε στην 
τάξη τις δραστηριότητες και τα καινούρια
-Το βιβλίο ήταν απλά ένα τυπικό στ
από; 
-Αν χρησιµοποιήσατε άλλα µέσ
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-Ε, Μας βοηθούσαν οι άλλοι, τα άλλα µέσα δεν ήταν µόνο τα βιβλία τα άλλα µέσα …διάφορες 
φωτοτυπίες που µας έδινε η κυρία από το Νίκο Καζαντζάκη (αναφορά στο Γκρέκο), ε, από το Μίκη 
Θεοδωράκη (οι δρόµοι του αρχαγγέλου) και διάφορες άλλες φωτοτυπίες που µας έκανε κάποιες 

ουµε, ε.. 

 γράψει ποιήµατα δηλ; 

µµατος ΜΕΛΙΝΑ, αν είχατε 

ους εργασίες; 
γούµενης ερώτησης)…Ήταν ευχάριστες, δυσάρεστες, 

, ε…όταν ήτανε ατοµική εργασία δεν ήτανε και τόσο ευχάριστη. Τώρα να κάθεσαι να 

όσες χρειαστεί. 
 πεις ότι ήταν υποχρεωτικό να συναντηθείτε; 

Α, δε θα υπήρχαµε εδώ πέρα, δεν το έκανε µόνη της η κυρία, το κάναµε µαζί. 
γασίες δεν ήτανε δουλειά του σχολείου; 

 συνεχίζατε στο σπίτι; 

α το κάνουµε αυτό. 

µε. 

 ερώτηση, κλασική λίγο, πώς ήταν η σχέση ανάµεσα σε σας και τη δασκάλα σας στα 
υ Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 

 µπορείς να 

γράφεται µόνο έτσι. 

συγκεκριµένες, κάποιες ειδικές ερωτήσεις για να καταλάβει τα αισθήµατα τα συναισθήµατα µας και 
τις σκέψεις µας. 
-Λογοτεχνία δηλ; 
-Εκτός από λογοτεχνία και ποιήµατα…ζωγραφιές να περιγράψ
-Πολύ ωραία. Εσείς ζωγραφίζατε, κάνατε ποιήµατα;  
-Ναι µας έδινε ένα θέµα και γράφαµε ποιήµατα.  
-Εσύ έχεις
-Ναι έχω γράψει. 
-Πολύ ωραία. Στο σπίτι είχατε εργασίες στα πλαίσια του Προγρά
εργασίες τι είδους εργασίες είχατε; 
-Τι είδ
-Ναι, (επανάληψη της προη
-Να σας πω
ψάχνεις µόνο σου στην εγκυκλοπαίδεια εντάξει, εµένα προσωπικά δε µ’ άρεσε, ε…όταν µας λέγανε 
να συναντηθούµε πχ πέντε παιδιά να µαζέψουµε το υλικό για ένα θέµα, αυτό ήταν πολύ 
ευχάριστο…και συναντιόµασταν και µία και δύο και τρεις φορές και 
- Θες να
-Ναι. 
-Σας υποχρέωνε η κυρία να… 
-∆ε µας υποχρέωνε…  
-Αλλά; Για εξήγησέ µας αυτό, λίγο… 
-Το θέλαµε και το κάναµε αυτό, αν δεν τη βοηθούσαµε την κυρία να προωθήσει το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝ
-Απλά οι ερ
-Ναι. 
-Ε, τότε γιατί εσείς
-Γιατί δεν ήταν κάτι που το κάναµε µόνο για το σχολείο, το κάναµε και για µας και γι αυτό που 
ζούσαµε εκεί πέρα. 
-∆ηλ, θέλατε να συνεχίσετε από µόνοι σας την εργασία; 
-Ναι ήταν κάτι που µας προκαλούσε να το συνεχίσουµε, όχι µόνο να το κάνουµε σαν µάθηµα ή σαν 
υποχρέωση, το θέλαµε ν
-∆ηλ, υπάρχουν ευχάριστες εργασίες στο σπίτι που τις…  
-Που τις δουλεύα
-Κι τις θέλατε και τις προχωρούσατε εσείς; 
- (γελάει) 
-Επόµενη
πλαίσια το
-∆εν ξέρω…απερίγραπτη. 
-Περιέγραψέ την. 
-Λοιπόν, δεν ξέρω…τώρα να κοιτάς έναν άνθρωπο και να...µόνο µε τη µατιά να
κλάψεις...καταλαβαίνοντας τις σκέψεις του…αυτό τα λέει όλα, τι να πω ότι ήτανε πάρα πολύ ωραία; 
Ήτανε, αλλά δεν περι
-Ήταν κοντά σας η δασκάλα σας; 
-Ναι. 
-Πώς το καταλαβαίνεις αυτό; 
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-Καταλάβαινε τη σχέση που έχει το ένα παιδί µε το άλλο και δε στάθηκε δίπλα µας µόνο σα δασκάλα 
να µας εξηγήσει µια πράξη στα µαθηµατικά, αλλά ερχόταν και στο διάλειµµα να µας βοηθήσει σε 
κάτι που µας απασχολούσε προσωπικά… 
-Πιστεύεις ότι οι σχέσεις που είχατε µε τη δασκάλα σας θα διέφεραν σε σχέση…να το πω 
αλλιώς…όταν η κυρία έκανε ΜΕΛΙΝΑ -και είχε αυτή τη σχέση µαζί σας όπως µου την περιγράφεις 

ύρναγε στο παραδοσιακό µάθηµα κι έκανε το κανονικό µάθηµα- στο κανονικό µάθηµα 

ν τόσο τυπική, δεν ήταν τυπική σα δασκάλα, αλλά δεν ήταν και αυτό που λέµε δεν κάνουµε 
άθηµα και πολύ περισσότερο από άλλους καθηγητές πιστεύω που κάνανε µόνο 

 ίδια τάξης, παιδιά δηλ που ήταν στην έκτη τάξη µε σας ή στην πέµπτη και την 
η και δεν ήταν στο τµήµα σας, υπήρχαν επιπλέον τµήµατα; 

αρνητικό που 

άµεσα 
του…µόνο του τµήµατός µου, εεε υπήρχε µια…ευγενής άµιλλα ανάµεσα σ’ αυτά τα 

νεργασία.  
ου. 

 ζήσει µερικά πράγµατα που είχαµε ζήσει 

 που…καταθέτεις κάτι σαν αρνητικό ή αν καταθέτεις κάτι σαν θετικό; 

-Πώς; 

κι  όταν γ
ήτανε αλλιώτική η συµπεριφορά της απ ότι στο ΜΕΛΙΝΑ; 
-∆εν ήτα
µάθηµα. Κάναµε µ
µάθηµα.  
- Η συµπεριφορά της είτε δίδασκε ένα τυπικό µάθηµα είτε… 
-Πιστεύω ότι δεν άλλαξε, δεν άλλαζε η συµπεριφορά της, ήταν το ίδιο. 
-Είτε ήταν ΜΕΛΙΝΑ είτε ήταν θέµα κλασικού µαθήµατος; 
-Ναι. 
-Ήταν κοντά σας δηλαδή; 
-Ε, βέβαια. 
-Πάµε να δούµε… στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, ίσως να θυµάσαι εάν συνεργαστήκατε µε κάποια 
άλλα τµήµατα της
τετάρτ
-Ναι. 
-Υπήρξε κάποια φορά που συνεργαστήκατε µε τα τµήµατα αυτά µε τα παιδιά αυτά και αν συνέβη 
κάτι τέτοιο, τι είναι αυτό που έχεις αποκοµίσει; Σου χει µείνει κάτι θετικό ή και κάτι 
µπορείς να το καταθέσεις; 
-Ε, νοµίζω…θυµάµαι ότι είχαµε συνεργαστεί, αλά δεν ήτανε ίδια η συνεργασία όπως ήτανε αν
στα παιδιά του…
παιδιά. 
-Σε ποια;  
-Στα παιδιά των άλλων τµηµάτων στη συ
-Μίλησε µ
-Ευγενής άµιλλα κάπως σαν…σαν ανταγωνισµός…δεν ήτανε και τόσο καλή η συνεργασία. Υπήρχε 
συνεργασία, αλλά δεν ήταν το ίδιο, δεν ήταν τόσο ευχάριστη, εντάξει ούτε τα ξέραµε τόσο καλά τα 
παιδιά ούτε είχαµε ζήσει τόσα πολλά και δεν µπορούσανε να καταλάβουνε αυτό που θέλαµε να 
κάνουµε, το στόχο µας τον κύριο στόχο µας γιατί δεν είχανε
εµείς µε την κυρία µας. 
-Ε, µάλιστα, άρα αυτό
-Κάτι ουδέτερο. 
-Κάτι ουδέτερο, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Χαρούλα σε βοήθησε νοµίζεις το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ να 
αγαπήσεις περισσότερο το σχολείο; 
-Ναι. 
-∆ηλαδή; 
-Ε, µε έκανε να...ακόµα και στο γυµνάσιο έπαιρνα την κυρία µου στο τηλέφωνο και της έλεγα…κυρία 
δε µου αρέσει η βιολογία…είναι δύσκολη, κι εκείνη µου έλεγε…«πείσε το βιβλίο ότι το αγαπάς και 
θα σε αγαπήσει» και…εντάξει στο επόµενο τρίµηνο είχα πολύ καλύτερα αποτελέσµατα. 
-Αυτή όµως είναι η σχέση η δική σου µε την κυρία, εγώ µιλάω για το ΜΕΛΙΝΑ το Πρόγραµµα που 
είχες στο σχολείο… 
-Ναι όµως η κυρία µας µε βοήθησε µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ…να µε κάνει…µε βοήθησε να 
αγαπήσω το σχολείο…το Πρόγραµµα. 
-Ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, σε επηρέασε στη ζωή σου; 
-Ναι. 
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-Να είµαι πολιτισµένη, να µπορώ να πάρω κάποια πράγµατα από κάποιους µεγαλύτερους, να µπορώ 
να τα καταλάβω και να τους ακούσω, δεν ξέρω…µε βοήθησε πάντως…στα ..µ’ έκανε να 

υρία, µας 
 του Προγράµµατος που δεν εφαρµοζότανε  τόσα χρόνια 

βαµε τη σηµασία του. Πιστεύω εντάξει, η λέξη Εκπαίδευση και Πολιτισµός τα λέει όλα. 

ε, εκπαίδευση…δεν είναι…εκπαίδευση…δεν ξέρω…µας εκπαίδευσε στην ψυχή, όχι στο 

ς; 
 χουµε µόνο καλούς τρόπους συµπεριφοράς, αυτό…εντάξει, οποιοσδήποτε 
νει, πιστεύω, ε, όχι κι οποιοσδήποτε αλλά µπορούσαν πολλοί να µας το 

 µας µάθουν καλούς τρόπους συµπεριφοράς, αλλά  πολιτισµός είναι 
ός, αυτό που µάθαµε είναι ότι µπορούµε να διασώσουµε τον πολιτισµό µας. Τον 

χαίων χρόνων µέχρι σήµερα, όλα τα 

ούλα, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ -Εκπαίδευση και Πολιτισµός θεωρείς ότι αξίζει να 
κά σχολεία της Ελλάδος; (γιατί ήταν ένα πείραµα µόνο για 92 σχολεία  

δεν εφαρµοζότανε και στα 92 σχολεία, γιατί ακόµα και στο δικό µας 
α παιδιά από άλλα τµήµατα, δεν γινότανε αυτό, γινότανε   

 συγκεκριµένη κυρία…µπορεί να µην ακούγεται καλώς στους άλλους καθηγητές αυτό, 

τεί; 
λλά. 

 στο…στο δηµοτικό που έχει το Πρόγραµµα, 

ύµε να µιλάµε έτσι όπως µιλάµε τώρα, να καταλαβαίνουµε τη γλώσσα της 

ΛΙΝΑ, είτε τις 
 συνειδητοποιήσει ότι θα µπορούσες και να τις έχεις. 

ς ελευθερίας µπόρεσα να κρατήσω το χέρι µου µισή 
 όλη αυτή την ώρα, µισή ώρα χωρίς να 

 ότι πιο εύκολο. Ακόµα είχαµε κάνει…είχα γίνει ..είχα 
 γονιµότητας και γινότανε οι θυσίες, δίπλα- από κάτω µου για µένα, για τη θεά της 

αυτά τα χρόνια, και 
ό είχαµε και την αγωνία, είχαµε όλο αυτό…κι όµως το πετύχαµε 

νουµε αυτό…που µας είχε…τη χορογραφία, ας το πούµε. Το πετύχαµε αν και ήτανε…ακόµα 

σκέφτοµαι…πώς να το πω…ανοιχτά...ε…πολιτισµός, αυτό µας το λεγε κάθε µέρα η κ
βοήθησε να καταλάβουµε την έννοια αυτού
και καταλά
-∆ηλαδή; 
-∆ηλαδή, 
µυαλό. 
-Και πολιτισµό
-Πολιτισµός δεν είναι να
µπορούσε να µας το κά
κάνουν, πολλοί καθηγητές...να
κάτι που αυτ
πολιτισµό της Ελλάδας και...των υπόλοιπων χρόνων, των αρ
γεγονότα να τα κρατήσουµε.  
-Ευχαριστώ. Χαρ
γενικευτεί σε όλα τα δηµοτι
αυτό που έζησες) 
-Ναι. 
-Γιατί; 
-Πιστεύω, καταρχήν πιστεύω ότι 
σχολείο που όσο να’ ναι ήξερ
 µόνο µε τη
όσο καλοί και να τανε και δηµιουργικοί, αλλά το Πρόγραµµα τόσο έντονα δεν είχε αναπτυχθεί. 
-Τόσο έντονα… 
-Τόσο έντονα, µάλιστα. 
-Γιατί αξίζει να γενικευ
-Γιατί µας έχει προσφέρει πάρα πο
-∆ηλαδή; 
-Τα υπόλοιπα παιδιά κι όχι µόνο τα παιδιά που πάνε
ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός, όσα έχουµε, όσα έχουµε, πάρει από αυτό το Πρόγραµµα εµείς 
και µπορο
καρδιάς...µπορούν να το κάνουν κι άλλα παιδιά αυτό. 
-Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ θεωρείς ότι σε βοήθησε να αποκτήσεις κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες 
και αν ναι ποιες; 
-Εννοείτε ικανότητες… 
-Κάποιες ικανότητες που εσύ σαν άνθρωπος, είτε τις απέκτησες µέσα από το ΜΕ
ανακάλυψες που δεν είχες
-Ναι ανακάλυψα ότι…κάνοντας το άγαλµα τη
ώρα πάνω και ότι µπόρεσα να µη γελάσω σχεδόν καθόλου
γελάσω, κάτι που οι ηθοποιοί ακόµα, να µείνουν τόση ώρα έτσι και να τους κοιτάνε τα παιδιά και 
τρεις καθηγητές κι ένας  σύµβουλος δεν ήταν
ντυθεί θεά της
γονιµότητας και κάνανε εκεί...οι υπόλοιπες µαθήτριες ντυµένες κι αυτές έτσι µε µινωικές στολές όπως 
κι εγώ, ε…µου φαινόταν εντάξει, άµα το ‘βλεπα πουθενά αλλού, θα µου φαινόταν κάπως…όχι 
γελοίο…ε, εντάξει, δεν ξέρω σα να προσπαθούµε να αναπαραστήσουµε 
δε…εκείνη την ώρα που γινότανε αυτ
να το κά
τότε είχαµε και το σύµβουλο, µέσα. ∆εν ήταν και το πιο εύκολο για τα παιδιά, είχαµε  τόση αγωνία, 
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τόσο τρακ, που είχαµε κάµερες…δεν ήταν πολύ εύκολο…κι όµως εντάξει, όλα τα παιδιά τα 
καταφέραµε. 
-Ωραία ευχαριστώ. Είχατε κάµερες…είχατε θεατές, είχατε καλεσµένους για να σας δουν; 
-Ε, όχι ακριβώς καλεσµένους, αλλά κριτές. 
-∆ηλαδή; 
-Ε…το σύµβουλο, τον κύριο σύµβουλο… 
-∆ηλαδή; 
-Εεε, ε, δεν ξέρω…είχαµε κά..είχαµε σχεδιάσει κάποια πράγµατα...το θέµα µας, το χαµε επεξεργαστεί 

ότεροι 

ου λεγε κάποιος -εάν σε ρωτούσε και ήθελε να µάθει ποια είναι η 
 σου για το εάν εφαρµοσθεί το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ στο γυµνάσιο. Θα ήθελες να 

λλά όχι τόσο έντονα. 

ο, εντάξει, πρέπει όσο να’ ναι πιο πολύ να διαβάζουµε. Καλύτερα είναι 
πιο πολύ µόνο στο δηµοτικό γιατί µαθαίνεις τον τρόπο σκέψης και ε, στο γυµνάσιο µπορείς 

ς και να το εφαρµόσουµε στο γυµνάσιο 
 λύκειο πρόκειται να κάνουµε του χρόνου. 

αία. Τι είναι αυτό που κρατάς ως κάτι που σου άρεσε περισσότερο στο Πρόγραµµα 

 παιδιά, µ’ άρεσε η αγωνία να ντυθούµε γρήγορα, να ετοιµαστούµε, να 

 παρουσιάσουν οι άλλοι και πώς εµείς. 

 άρεσε, τι δε σου άρεσε; 
 λίγο χρόνο να θυµηθώ… πολύ δύσκολο να θυµηθώ.  

.Τι θα έκανες εάν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις στο Πρόγραµµα 
ΕΛΙΝΑ, θα το έκανες, ναι ή όχι και γιατί; 

! 
 πούµε ότι αύριο το γυµνάσιο…χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα. Κι ο υπουργός παιδείας λέει  ότι το 

ισό γυµνάσιο θα λειτουργήσει όπως µέχρι τώρα, ενώ το άλλο µισό θα συνεχίσει να λειτουργεί ως 
υµνάσιο αλλά µέσα σ’ αυτό θα εφαρµόζεται και το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ…  

µµα ΜΕΛΙΝΑ θα διάλεγα,  
; 
, ε, γιατί εντάξει, αυτό το γυµνάσιο που είµαστε τώρα, ε, υπάρχει λειτουργεί µε αυτό τον τρόπο 

ε όλα τα γυµνάσια της Ελλάδας µην πω και του κόσµου…δεν ξέρω...όχι αλλά της Ελλάδας έτσι 

το project ε… 
-Το χρώµα της Κρήτης; 
-Το χρώµα της Κρήτης.  
-Για ποιον το χατε δουλέψει; 
-Για ποιον… 
-Το χατε δουλέψει για κάποιον άλλο ή για σας όπως συνήθως; 
-Και για µας, αλλά και για τον κύριο σύµβουλο και να να αναδειχθ…να να το δούνε περισσ
κριτές και να … 
-Να το δει εκείνος δηλαδή; 
-Ναι και να  καταλάβει…αλλά µάλλον δεν είχε καταλάβει, εε… 
-Ευχαριστώ, λοιπόν τώρα αν σ
γνώµη
εφαρµοστεί, ναι ή όχι και γιατί; 
-Ναι α
-∆ηλαδή; 
-Γιατί πιστεύω ότι στο γυµνάσι
να γίνεται 
να το κάνεις αυτό και χωρίς το Πρόγραµµα. Εµείς έχουµε καταφέρει αυτό το πράγµα τώρα, σαν 
πρώτη γενιά ας πούµε. 
-Σαν πρώτη γενιά του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ναι του ΜΕΛΙΝΑ, καταφέραµε να µάθουµε τον τρόπο σκέψη
και στο
-Πολύ ωρ
ΜΕΛΙΝΑ; 
- Η συνεργασία µε τα
βαφτούµε, να βγούµε έξω, να µας δουν οι σύµβουλοι, να να παίξουµε τα θεατρικά µας, να δούµε τα 
άλλα τα παιδιά πώς θα παρουσιάσουνε το θέµα τους, πώς θα το
Μας άρεσε όλη η κατάσταση που γινότανε µας άρεσε, µου άρεσε δηλ πάρα πολύ εµένα.  
-Αν σου ζητήσω να µου πεις αυτό που δε σου άρεσε από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Που δεν µου άρεσε; 
-Ναι, κάτι που δε σου
-Θέλω
-Ευχαριστώ
Μ
-Εννοείται
-Ας
µ
γ
-Πρόγρα
-Γιατί
-Γιατί
σ
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γίνεται, ε δεν ξέρω θα µ’ άρεσε µόνο και µόνο που…χωρίς να πήγαινα στο δηµοτικό θα το διάλεγα 
όνο και µόνο για λόγους πρωτοτυπίας και διαφορετικότητας, δεν µου αρέσουν τα συνηθισµένα, 
ενικά, αλλά επειδή το ξέρω κιόλας, το χω ζήσει αυτό το Πρόγραµµα και µου…και έχω την τιµή να 
ίµαι στην πρώτη γενιά, ε, θα το διάλεγα, γιατί έχω ζήσει και µου άρεσε πάρα πολύ. 

, η επόµενη ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω είναι: 
τα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ(στην τάξη) υπήρχε «τιµωρία»; 

 υπήρχε. 

 υπήρχε τιµωρία, βασικά…γιατί κανένα παιδί δεν ήταν ε εκτός συµµετοχής. Όλοι συµµετείχανε 

, δε θα υπήρχε τιµωρία και ούτε υπήρχε. Υπήρχανε φορές που…ή δε 

.Ε…(ψιθυρίζει) 

 του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ είχατε λειτουργήσει µε κάποιο 

 γονέων, αν 

άνουµε κάποιες εργασίες στο σπίτι µας βοηθούσανε κι αυτοί. Ή µε τον 

µ
γ
ε
-Χαρούλα
Σ
-∆εν
-∆ηλαδή; 
-∆εν
στα οµαδικά…στις οµαδικές δραστηριότητες και δεν υπήρχε –εννοείται- τιµωρία. 
-Εάν όµως κάποιος δεν ήθελε να συµµετάσχει; 
∆ε νοµίζω να υπήρχε τιµωρία-

µπορούσανε τα παιδιά όχι δε θέλανε να συµµετάσχουν και δεν υπήρχε τιµωρία, Παναγία µου!(γελάει). 
-Ωραία. Η «βαθµολογία» Χαρούλα, Η βαθµολογία, τι ρόλο έπαιζε στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Μελίνα; Πως γινόταν η αξιολόγηση του µαθητή στην τάξη στα πλαίσια του Προγράµµατος; 
-Από τον καθηγητά. 
-Α…πες µου το όπως το φαντάζεσαι εσύ. Ναι πες µου έτσι αρχικά. 

ά παίζει ρόλο περισσότερο η προσπάθεια και µετά η …η βαθµολογία-Εντάξει…βασικ
-Αυτό όσον αφορά το δάσκαλο. 
-Ναι. 
-Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να υπάρχει κι άλλου είδους αξιολόγηση; 
-Ναι. 
-∆ηλαδή; 
-Όπως αυτή που γίνεται τώρα. 
-∆ηλαδή; 
-Ε…µας παίρνετε συνέντευξη για να…µπόρεσαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να αξιολογήσουν αυτή την 
εργασία, που αυτή η βαθµολογία παίζει πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο. 
-Εσείς µέσα στην τάξη στα πλαίσια
είδος έτσι αξιολόγησης απέναντι στα δικά σας επιτεύγµατα; 
-Ναι . 
-∆ηλαδή; 
-Ε…εντάξει συνεργαζόµασταν για να βγει κάτι τέλειο και καλό όχι να βγει κάτι απλό και όχι επειδή 
έπρεπε να το κάνουµε. 
-Ωραία ευχαριστώ. Ένα τελευταίο, µπορείς λίγο να σκιαγραφήσεις στο ρόλο των

ν κάποιο ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία στην τάξη; έπαιξα
-Ε…εµ…αν έπρεπε να κ
υπολογιστή-να µας βρούνε καµιά ιστοσελίδα-ή να µας πάνε σε κανένα τουριστικό αρχείο. Αναλόγως. 
-Ευχαριστώ, πάρα πολύ για τη συνέντευξη που µου έδωσες. 
-Κι εγώ ευχαριστώ.  
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7/1/04       13.30-14.30   
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
-Ειρήνη θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ξεχωριστό µάθηµα µέσα στην τάξη-
ξεχωριστό όπως τα υπόλοιπα µαθήµατα- ή ήταν κάτι άλλο; Ήταν ένα ακόµα µάθηµα το ΜΕΛΙΝΑ 
µέσα στην τάξη, ή ήταν κάτι άλλο; 
-Κατ αρχήν ευχαριστώ, κι ήταν και χαρά µου να έρθω στη συνέντευξη, ε,  εντάξει, ε ε το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ δεν ήταν ένα απλό µάθηµα, ήτανε…ήτανε βασικά πώς να το πω τώρα…  
-Τι ήθελε να … 
-Ήθελε να …Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ για µένα και πιστεύω
µάθηµα, δηλ, µας έδωσε η δασκάλα µας πιστεύω να…µας έδωσ

 και για όλους, ε, δεν το βλέπαµε σα 
όχι ατος

 πράγµατα πέρα από τη διδασκαλία πέρα από το ένα απλό 

α, τη 
ότι δεν είναι ένα…ότι δε µαθαίνω και 

 σας είπα, την οµαδικότητα και τη συνεργασία, να αποδέχοµαι και τη γνώµη του 

οσµηµένη τάξη από σας, παντού υπήρχατε εσείς, 

…άρεσε από αυτά περισσότερο και τι δε σου άρεσε; Αν θυµάσαι. 
-Λοιπόν, ε, είχαµε κάνει διάφορα project είχαµε …σχετικά µε τις πόλεις, µε τις χώρες της Ευρώπης, 
µε τη µε το χρώµα της Κρήτης, όπως ένα…συγκεκριµένο  project και αυτά και πιστεύω ότι…ναι είµαι 

ε την εικόνα  ενός µαθήµ  αλλά 
ενός ας το πούµε…πώς να σας το πω τώρα...ε… ενός  ε…ε ήταν κάτι ξεχωριστό τέλος πάντων που 
µας βοήθησε να καταλάβουµε κάποια
µάθηµα. 
-Ποιος ήταν νοµίζεις ο σκοπός του; 
-Ο σκοπός πιστεύω ότι ήτανε να…να δείξει στα παιδιά ότι…να δείξει στα παιδιά την οµαδικότητ
…τη συνεργασία…ε, και να και να τους δώσει να καταλάβουνε, 
εντάξει, δηλαδή…αυτό πιστεύω. 
-«∆ε µαθαίνω και εντάξει» αλλά … 
-Όχι αλλά...αυτό που
άλλου και τις πράξεις του άλλου χωρίς όµως να … 
-Χωρίς όµως να… 
-Όχι...χωρίς να εµπλέκοµαι ας πούµε….να τη δέχοµαι τη γνώµη του…όσο διαφορετική κι αν είναι 
από τη δικιά µου. 
-Θυµάσαι πώς ήταν ο χώρος και η διακόσµηση της τάξη σας όταν κάνατε ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ναι. 
-Πώς ήταν οι τάξεις σας; 
-Είχαµε είχαµε κάνει πολλές εργασίες βασικά και ήτανε διακοσµηµένη µε τις εργασίες µας µε τις…µε 
τις…µε τα αντικείµενα που είχαµε φτιάξει εµείς, µε διάφορα µουσικά όργανα που είχαµε φτιάξει εµείς 
και…πάρα πολλά βασικά ήταν µια φωτεινή τάξη που ήτανε ζω…ήτανε διακοσµηµένη από εµάς. 
-Από εσάς…τι είδους εργασίες ήταν οι εργασίες σας και τις είχατε στον τοίχο; 
-Ε, δι…δε θυµάµαι τώρα, ε.. 
-Εντάξει, πολύ καλά. 
-Ε, έχουν περάσει και πολλά χρόνια… 
-Ναι ωραία, πολύ ωραία. Ήταν λοιπόν µια διακ
δηλαδή; 
-Ναι. 
-Ποια ήταν τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ και 
εάν αυτά σε ικανοποίησαν, τι σου
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πολύ ικανοποιηµένη, γιατί πιστεύω ότι είχαµε δουλέψει αρκετά µ’ αυτά και...και ότι απέδωσε αυτό 
διότι…έφερε όλη την τάξη κοντά, όλα όλα τα παιδιά µας έφερε κοντά και…και µας βοήθησε 
(χαµογελάει). 
-Ε, τι σου άρεσε περισσότερο στα project; 
-Μου άρεσαν οι στολές που…όλη η προετοιµασία αυτή και το άγχος που περνούσαµε, ε και καµιά 

 για τους άλλους και όταν το βλέπαµε εµείς είχαµε 
 κάναµε πιο πολύ για µας.  

µε κι έτσι…θεατρική παράσταση… όµως, ε…ήτανε…δηλ πώς να σας το 

χωριστό πιστεύω γιατί…και στη θεατρική 

 µε αυτά τα  project και 
τό το λόγο. 

 µε αυτό, εε…αυτά.  

εια, µια φορά την 

εννοείς όλοι µαζί τα άτοµα που δουλεύατε σε κάθε οµάδα;  

ά όλο αυτό; 

ς γιατί 

πώς καταφέρνατε να ξεπερνάτε τις συγκρούσεις; 

 ας το πούµε. Όχι 
υ µιλάµε βασικά, 

τε εκπαιδευτικές 

φορά το κάναµε για να το δούµε εµείς, δε, όχι
άγχος, πώς θα γίνει όλο κι αυτό…δηλαδή το
-Ε, τι ήτανε δηλαδή αυτό το project ήτανε θεατρική παράσταση; 
-Ε…ναι µπορούµε να το πού
πω τώρα….θεατρική παράσταση…(γελάει) ε, θεατρική παράσταση δεν ήτανε κατά κάποιο τρόπο 
γιατί δεν υπήρχανε και θεατές. Αλλά ήτανε κάτι το ξε
παράσταση δε δενόµαστε τόσο πολύ µε τα παιδιά γιατί και µε τα παιδιά και µε µια δασκάλα όσο να 
ναι, δε συνεχίζει η σχέση και έξω από το σχολείο. Εγώ δεν έχω δει, ε, παιδιά να µου πουν «εγώ έχω 
πολύ καλές σχέσεις µε τη δασκάλα µου…κι αυτά». Εµείς ήρθαµε πολύ κοντά
πιστεύω ότι µας έκανε πάρα πολύ καλό…και για αυ
-Μάθατε πράγµατα από τα project, δουλεύατε συγκεκριµένα θέµατα στα project ή ήταν απλά… 
-Ναι, µάθαµε από τα project, κάναµε και…βασικά κάναµε συγκεκριµένα...συγκεκριµένα θέµατα  
όπως που σας είπα πριν: για «το χρώµα της Κρήτης», για τους βυζαντινούς- για τα βυζαντινά χρόνια -
είχαµε ασχοληθεί πάρα πολύ
-Πώς δουλεύατε…οι οµάδες πώς δουλεύατε µέσα στο project; 
-Ε, χωριζόµαστε σε οµάδες τρεις, τέσσερις, πόσες…και συναντιόµασταν συνέχ
εβδοµάδα τουλάχιστον και… 
-Το θέµα το δουλεύατε όλοι µαζί; 
-Ναι και …το δουλεύαµε όλοι µαζί το θέµα και φτιάχναµε την εργασία ή τη γραπτή ή την δρα… 
-Όταν λες πως δουλεύατε όλοι µαζί, 
-Ναι, στην οµάδα ναι. 
-Όµως το θέµα, ήταν το ίδιο θέµα που δούλευαν όλες οι οµάδες; 
-Όχι διαφορετικό, ε…η καθεµιά συγνώµη, έπαιρνε η καθεµιά οµάδα από ένα θέµα και το δούλευε και 
µετά όλο αυτό… 
-Και µετ
-…γινότανε ένα...το…το παρουσιάζαµε σε…στην τάξη ας πούµε.  
-Μάλιστα. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι που…στη διαδικασία αυτή δε σου άρεσε; 
-Ε, οι συγκρούσεις ίσως που είχαµε µε τα παιδιά, ε αυτό. Αυτό ήτανε λίγο…κακό για όλου
είχαµε πολλές συγκρούσεις και γιατί ο ένας ήθελε να...κάνει ότι…ότι ήθελε τέλος πάντων και ο ένας 
δε συµφωνούσε, ο άλλος δεν το ήθελε, ο άλλος το ήθελε. Εντάξει και µέσα σε πέντε έξι παιδιά ήτανε 
και λογικό πιστεύω. 
-Και τελικά 
-Ε, δεν…δεν τις ξεπερνούσαµε, δεν τις ξεπερνούσαµε, ίσως έχουµε…είναι ακόµη, µετά από τρία 
χρόνια που έχουν περάσει είναι ακόµη οι συγκρούσεις, οι…οι παρεξηγήσεις
συγκρούσεις µε τα πιο πολλά παιδιά δεν έχουµε τις ίδιες σχέσεις τώρα, ε ίσα ίσα πο
ε, ε, δε δεν το χουµε συζητήσει ποτέ…µε ελάχιστα παιδιά έχουµε συζητήσει κι έχουµε βρει ξανά τις 
σχέσεις µας και είµαστε µια χαρά. ∆ε…δε απλώς το θέµα είχε συνεχίσει, έτσι όπως έπρεπε να το 
τελειώσουµε και το τελειώναµε όπως έπρεπε. 
-Άρα επιτυγχάνατε το γνωστικό σας στόχο και… 
-Ναι και αφήναµε τα προσωπικά πίσω.  
-Ωραίο αυτό. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο που το ξέρεις κι αυτό. Πραγµατοποιήσα
επισκέψεις στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; Και αν πραγµατοποιήσατε επισκέψεις σε χώρους 
πολιτισµού, πού; Αν θυµάσαι… 
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-Α, ναι, ναι πάντοτε, κάθε χρόνο βασικά πηγαίναµε και στο ναυτικό µουσείο και…στο...στο µουσείο 
της αρχαίας, το αρχαιολογικό µουσείο συγνώµη. Είχαµε…είχαµε πάει και στο Ηράκλειο, εντάξει 

 µουσεία σε άλλου είδους χώρους πολιτισµού που επισκεφτήκατε, θυµάσαι να 
ε… 

είµαι σίγουρη, δε θυµάµαι, ε…παρουσιάσαµε κάποια εργασία, ε 

άγµατα, το αρνητικό σε όλα αυτά είναι ότι πηγαίναµε όλο 
αυτά, εντάξει. 

νό τρόπο ας πούµε, 
ρόπους µαθαίναµε για…για τα βυζαντινά καράβια που 

κά και έχεις πράγµατα να µάθεις, στο µουσείο. Όχι ότι δε µαθαίνεις στο σχολείο φυσικά, 

 πήγαινες εκδροµή. 
 έξω από το σχολείο, δεν πάει να πει ότι πας εκδροµή. Πας να µάθεις και κάτι 

 

πολιτισµού…υπήρχε περίπτωση κάποτε -που να θυµάσαι στα χρόνια που ήσουν στο 

’ το…συγνώµη…απ το βυζαντινό µουσείο στο λιµάνι, νοµίζω αυτή η κυρία, 
. 

ν η επικοινωνία µε αυτούς τους ανθρώπους; 
ήταν καλή πιστεύω. Ε, εντάξει, επικοινωνία…εντάξει, εµείς ήµασταν παιδιά τότε και 

τι παρόµοιο, ε, το ίδιο θα βγει νοµίζω, το ίδιο καλά. 
σµό των 

στηριοτήτων που θα κάνατε µέσα στην τάξη στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ ή 

Πιστεύω ότι η κυρία τουλάχιστον ήτανε δίκαιη και µοίραζε...όχι σ’ αυτό που...ναι και 

ήµαστε εκπαιδευτική εκδροµή στην Κνωσό- όπως γίνεται σε όλα τα σχολεία. 
-Πέρα από
επισκεφτήκατ
-Ε, ε, όταν λέτε πολιτιστικά κέντρα και …ναι… 
-Οτιδήποτε έχει να κάνει µε τον πολιτισµό. 
-Ναι ίσως, πολιτιστικά κέντρα δεν 
αυτό…δε θυµάµαι τώρα. 
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ποιες είναι οι εντυπώσεις αν θυµάσαι από τις επισκέψεις σας στους 
χώρους πολιτισµού; Σας άρεσαν, δε σας άρεσαν, γιατί; 
-Μας άρεσαν, φυσικά και µας άρεσαν, γιατί εντάξει…δε µέναµε σχολείο. Τουλάχιστον βγαίναµε έξω 
από το σχολείο, µαθαίναµε καινούρια πρ
στα ίδια µέρη. Τις περισσότερες φορές στα µουσεία πιο πολύ…
-Γιατί ένα µουσείο το βλέπατε κάθε χρόνο άραγε; 
-Ίσως επειδή είχε κάτι διαφορετικό κάθε φορά να µας δείξει ή να κάνουµε, γιατί…κάναµε και 
διάφορες δραστηριότητες στα µουσεία απ ότι θυµάµαι: Ζωγραφίζαµε µε βυζαντι
ε…στο ναυτικό µουσείο µε διάφορους τ
υπήρχαν...ε αυτά δεν… 
-Είπες προηγουµένως ότι «ήταν σηµαντικό ότι βγαίναµε έξω από το σχολείο…και έτσι µαθαίναµε 
µε ένα άλλο τρόπο». Θεωρείς ότι έξω από το σχολείο έχεις πράγµατα να µάθεις; 
-Ε, ναι φυσι
αλλά έξω απ το σχολείο ε βέβαια υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να µάθεις, πιστεύω. 
-Όταν κάνατε εκπαιδευτική επίσκεψη, αυτό για σας σήµαινε «γιούπι τώρα µια µέρα ακόµη χωρίς 
µάθηµα ή σήµαινε και κάτι άλλο»; 
-Ε, βέ…όχι µερικοί το βλέπανε και έτσι αλλά εντάξει...γιατί όσο να ναι…δεν
Επειδή βγαίνεις
παραπάνω που ίσως -όχι να µην το µάθεις στο σχολείο-…ίσως ενδιαφέρει κάποιους. Πας να µάθεις 
για κάτι που έγινε πριν τόσους αιώνες, ξέρω γω. Αυτό. Εντάξει, δεν το βλέπαµε έτσι εµείς, οι πιο
πολλοί. 
-Πολύ ωραία, θυµάσαι αν εκτός από το γεγονός ότι βγαίνατε έξω από την τάξη και πηγαίνατε στους 
χώρους 
δηµοτικό-  που φέρατε στην τάξη ανθρώπους … «ειδικούς» να σας µιλήσουν για ένα θέµα; 
-Ε, ναι, νοµί…νοµίζω ότι θυµάµαι απ το…το ναυτικό µουσείο νοµίζω, είχε έρθει µια κυρία και µας 
είχε µιλήσει. Είχαµε κάνει διάφορα πράγµατα -δραστηριότητες, δεν είµαι σίγουρη, δε θυµάµαι πολύ 
καλά…αυτό, δε θυµάµαι καλά. 
-Μάλιστα.  
-Α και απ το…απ’…απ
αυτή είχε έρθει νοµίζω, που είναι εκεί υπεύθυνη και είχαµε µιλήσει
-Μάλιστα, θυµάσαι καθόλου πως ήτα
-Ε, δε ναι…
γενικά τα παιδιά έρχονται εύκολα…Αλλά πιστεύω και τώρα να...να...να συναντηθούµε ας πούµε, να 
γίνει κά
-Μάλιστα, κάτι άλλο, εσείς τα παιδιά είχατε την ευκαιρία να συµµετέχετε στο σχεδια
δράσεων και των δρα
µόνο η κυρία σχεδίαζε και αποφάσιζε αυτά που θα γινόντουσαν µέσα στην τάξη; 
-Όχι, πιστεύω, νοµίζω ότι κι εµείς λειτουργούσαµε πάνω σ’ αυτό, ας πούµε κι εµείς λειτουργούσαµε 
πάνω σ’ αυτό. 
σ’ αυτό που ήθελε ο καθένας, η κάθε οµάδα ας το πούµε και σ’ αυτό που πίστευε εκείνη ότι θα είναι 
πιο εύκολο ή πιο δύσκολο ή που θα µας κάνει πιο καλό σε µας…ε. 
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-Υπήρχε κάποιο θέµα που εσείς προτείνατε, που ήταν µέσα στα ενδιαφέροντά σας και θέλατε να το 

  

µετείχες δηλ σ’ αυτό το 

ποίησε γιατί…σας έχω πει πολλές φορές, ότι ήρθα πιο κοντά και µε τη δασκάλα µου 

 στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ότι…µας είχαν πει τουλάχιστον… 

µαστε δηλ τα παιδιά…ε…θα χάναµε πολλά. Θα 

 παιδιά τι ελπίζατε ότι θα σας έδινε παρηγοριά σε αυτό που ξέρατε ότι θα σας συµβεί ούτως 

όπο θα µας έδενε κάπως, όχι…θα µας ένωνε…θα µας 

ρια και όλα τα παιδιά δεν ήξεραν… 

ήτανε…και τώρα βλέπω δεν είναι ενηµερωµένα, καθόλου, γι αυτό το 
µµα. Τα παιδιά...δε δεν ξέρουν τίποτα για αυτό το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, τι είναι αυτό τώρα; 

µη σου για το υλικό που χρησιµοποίησε η δασκάλα σας στην 

στήκατε στις ξεναγήσεις…Το υλικό του ΜΕΛΙΝΑ, ή υλικό που έφτιαχνε η...δεν ξέρω, 
αυτό. Ποιανού ήταν το υλικό θυµάσαι; 

µάµαι ότι µας έφερνε πολύ υλικό και µας βοηθούσε και πολύ στα θέµατα και 

 πεις; 

 εργασία στην οµάδα σου άρεσε τελικά ή όχι και 

, όλο αυτό πιστεύω και…αυτό, δε…δε µερικές 
 άλλα παιδιά πιο κοντά, 

ες σε µια διδασκαλία που δεν υπήρχαν οµάδες και τα παιδιά κοίταζαν όλα 
δουλεύεις παρέα, θα θελες να σου συµβεί και αυτό; 

δουλέψετε και το κάνατε, προτείνατε δηλ κάτι εσείς; 
-Ε, θυµάµαι ότι µας έδινε κάποια θέµατα η κυρία και µας λέει από αυτά διαλέξτε. Κι εµείς διαλέξαµε 
και είχε… 
-Ναι, πες…
-Ε, είχε γίνει και µια παρουσίαση µπροστά σε κάποιο σύµβουλο, αυτά…άσχετο. 
-Η συµµετοχή σου Ειρήνη στο ΜΕΛΙΝΑ, σε ικανοποίησε ή όχι; Το ότι συµ
Πρόγραµµα, σε ικανοποίησε ή όχι; 
-Ε ναι, µε ικανο
και µε τα παιδιά, έµαθα να σέβοµαι, να δέχοµαι τη γνώµη του άλλου, ε…εντάξει κι ας υπήρχαν 
κάποιες συγκρούσεις...ε. Το κακό
ότι θα συνεχιστεί. Αλλά δε συνεχίστηκε και ήµασταν…ήµασταν δηλ πολύ στεναχωρηµένοι, ας το 
πούµε κι εµείς νοµίζαµε θα συνεχιστεί… 
-Γιατί στεναχωρηθήκατε; Τι θα σας έλλειπε, τι θα χάνατε; 
-Θα χάναµε…κατ αρχήν θυµηθήκαµε ότι...χωριζό
χάναµε τη δασκάλα µας, θα χάναµε την επικοινωνία µας-και τα χάσαµε όλα φυσικά, αλλά το 
σηµαντικότερο είναι ότι πήγαµε στο γυµνάσιο και είδαµε διαφορετικά πράγµατα. 
- Αυτό όµως θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. 
-Εντάξει ούτως ή άλλος εµείς όµως τα παιδιά… 
-Εσείς τα
ή άλλος, γιατί δηλ σας παρηγορούσε η σκέψη ότι εάν πάµε στο σχολείο µε το ΜΕΛΙΝΑ θα ήταν 
καλύτερα; 
-Θα ταν όλα καλύτερα γιατί κατά κάποιο τρ
…θα θυµόµαστε ότι αυτό το πράγµα…που το συνεχίζουµε τόσα χρόνια ας πούµε, ε, το χαµε κάνει και 
στο δηµοτικό µε αυτή την κυρία και ήταν ξεχωριστό ας πούµε ή… 
-Όµως µέσα στην τάξη τα παιδιά ήταν καινού
-Άρα… 
-Ναι δεν ήξεραν πως 
Πρόγρα
-Να δούµε τώρα… ποια είναι η γνώ
τάξη, όταν κάνατε Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; Όταν λέω υλικό µιλάω για τα παιχνίδια, τα παραµύθια… 
-αχά… 
- …που χρεια
θυµάσαι κάτι γι αυτό το υλικό και ποια είναι η γνώµη σου γι 
-Ποιανού ήταν...ε, θυ
...αυτό τώρα δε...δε θυµάµαι πολλά απλώς θυµάµαι ότι µας βοηθούσε, ότι το υλικό ήταν πολύ και είχε 
κουραστεί πολύ πιστεύω για να το βρει όλο αυτό, ε και µας βοηθούσε το υλικό αυτό. 
-Σε τι σας βοηθούσε; 
-Στις…στην εκπλήρωση του θέµατος, ας πούµε στις πληροφορίες. 
-Ήταν ωφέλιµο το υλικό θες να
-Ναι, ναι. 
-Πάµε στην ερώτηση αιχµή για σας τα παιδιά: Ή
γιατί; 
-Ε, ναι µου άρεσε, αν και µερικές φορές θα προτιµούσα να ήµουν σε άλλη οµάδα -ας πούµε- 
-Πάλι οµάδα, όµως… 
-Ναι πάλι οµάδα, µόνη µου δε θα µπορούσα να το κάνω
φορές ήθελα να αλλάξω οµάδα ή να είµαι σε άλλη οµάδα ίσως για να ρθω µε
αυτό, εντάξει. 
- Αν όµως γύρναγ
µπροστά, να µη 
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-Να δουλεύω µόνη µου;  
-Ναι παραδοσιακά όπως δουλεύουν τόσα παιδιά που κάθονται και κοιτάνε τη δασκάλα τους. 

ε, πάρα πολύ τον εαυτό τους κοιτάνε. 

ή εννοώ ότι ε, παιδιά που είµαι µαζί στην τάξη και συζητάω και βλέπω ότι δε…δε δέχονται τη 
 να να φωνάξουνε…δε…δεν το δέχονται και… 

ργάστηκες εύκολα στην οµάδα ή δύσκολα, είχες προβλήµατα ή δεν είχες κι 

προβλήµατα στην οµάδα, τα…τα…αντιµετώπισα όπως σας είπα…άφησα πίσω...τα προσωπικά 

ι πρέπει να ωφεληθώ κι εγώ και οι υπόλοιποι, αυτό. 

 των αλλωνών, αν εννοώ τώρα το βαθµό, όχι… όχι 
ο µάθηµα είναι µάθηµα και τα… 

ε τότε το ΜΕΛΙΝΑ απ’ ότι ξέρω, ε, αυτό ο βαθµός είναι για κάθε µάθηµα. ∆εν είναι για το 
ΕΛΙΝΑ …ο βαθµός 
β µ  µ

ες µου τη γνώµη σου γι αυτό. 

ι δύο, ξέρω γω. 
κά; 

ειδή δεν ήθελαν, επειδή δεν συµπαθούσαν, επειδή δεν…δεν…µπορεί να µη 
, µπορεί να θέλανε να κάνουνε µάθηµα...ε αυτό και υπήρχαν παιδιά… 

 αντιµετωπίζει η οµάδα αυτά τα παιδιά; 
ν τους δίνει σηµασία και  κάθεται η υπόλοιπη οµάδα και δουλεύει και συµπληρώνουν τον… 

µαρτύρονται. 
ι αλλάζουν στάση; 

ν ότι έχουν οι άλλοι 
πει να µιλήσει στον άλλον για…άµα δε δουλεύει 

ήσουν να το ξεκαθαρίσουν, αυτό. 
έπεια κι εκείνος πρέπει... 

ρίσκουν τη δύναµη να συνεχίζουν ακόµα κι αν δεν 

-Είναι σκληρό αυτό νοµίζω…τουλάχιστον για µένα…δεν ξέρω γιατί και τώρα που συζητάω µε παιδιά 
βλέπω ότι δε…πολύ τον εαυτό τους κοιτάν
-∆ηλαδή; 
-∆ηλαδ
γνώµη του άλλου...πρέπει δηλ
-Ενώ εσείς στις οµάδες, τι έχεις να πεις για την οµάδα; 
-Η ερώτηση… 
-Η ερώτηση, πάλι: συνε
αν είχες πώς τα αντιµετώπισες; 
-Είχα 
και έπρεπε να δουλέψω κι εγώ για να µην…έπρεπε να δουλέψω. Τι να κάνω; Επειδή δεν τα πάω καλά 
µε ένα παιδί δε γίνεται να µη δουλέψω  για την οµάδα «µου». 
-Γιατί ήθελες να δουλέψεις για την οµάδα «σου»; 
-Ναι, για την οµάδα µου, άρα…γιατί δεν είχα µε όλα τα παιδιά πρόβληµα (γελάει) ήµουνα κι εγώ 
µέσα σ’ αυτό, δε…δε λέω εγώ ότι δεν υπάρχει εγωισµός- υπάρχει εγωισµός, βέβαια υπάρχει 
εγωισµός, επειδή κι εγώ είµαι µες στην οµάδα κα
-Μάλιστα, πολύ ωραία. «Να ωφεληθείς» όταν λες να ωφεληθείς σε ποιο τοµέα φαντάζεσαι το 
όφελος; 
-Σε όλους. Και να έχω ίσως και την συµπάθεια
πολύ, τότε δεν το σκεφτόµουνα πολύ. Εντάξει τ
-Υπήρχε βαθµός στις εργασίες της οµάδας; 
-Όχι δεν υπήρχε, γιατί…δεν υπήρχε βαθµός ήταν µια δοκιµασία του ΜΕΛΙΝΑ πιστεύω, το 
δοκιµάζαµ
ΜΕΛΙΝΑ. ∆εν έλεγε Μ
-Θα µπορούσε να µπει αθµός στην ο αδική εργασία… ή να πω το άλλο; Όλα τα άτο α δούλευαν το 
ίδιο µέσα στην οµάδα; 
-Όχι.  
-Όχι, π
-Γιατί µε…γιατί δούλευαν…στα πέντε παιδιά µπορεί να δούλευε ο ένας, ή µπορεί να δούλευαν οι 
τρεις και να µη δούλευαν οι άλλο
-Ενδεικτι
Ναι ναι, λέµε τώρα, ε, όχι πιστεύω δεν δουλεύανε όλοι και… 
-Γιατί δε δούλευαν; 
-Όχι, δε δούλευαν επ
θέλανε το ΜΕΛΙΝΑ, δεν ξέρω
-Και πώς τα
-Ε, ή δε
-Κι εκείνοι πως το ανέχονται; 
-…τον άλλο, ή -που γίνεται πιο συχνά- ε…δια
-Μετά τη διαµαρτυρία εκείνο
-Ναι µερικές φορές αλλάζουν, αλλά…αλλάζουν ναι, ίσως γιατί καταλαβαίνου
δίκιο και ότι…αυτό εντάξει. Είναι µια οµάδα που πρέ
ο άλλος στην οµάδα µέσα, πρέπει να µιλ
-Φυσικά, κι αν έχει κι αξιοπρ
-Πρέπει να …να συνεργάζεται µε την οµάδα του κι ας µη θέλει, πρέπει όµως. 
-Οι δικοί σου συµµαθητές κατάφερναν να β
ήθελαν πιστεύεις; 
-Ναι, µερικοί… 
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-Ναι. Ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος, ο τρόπος που σας έκανε µάθηµα η κυρία µέσα από το 
ΜΕΛΙΝΑ, σας βοηθούσε να καταλάβετε περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα; 

 συγκεκριµένο…περισσότερο. Αυτό…απλώς δούλευε πολύ η κυρία µας…και 

λύ καλό τρόπο» πώς το αντιλαµβάνεσαι αυτό; 

υτά τα πράγµατα δεν εξηγούνται, άµα δεν τα ζήσεις δεν µπορείς 

τήσω κάτι σ’ αυτό; 

α της φωνής της, τις εκφράσεις του 
και των µατιών της, ή -πέρα από αυτό που είναι και το προσωπικό στοιχείο του κάθε 

µα ποιο ελκυστικό; 
ι διαφορετικό όπου, ε, 

τε; 
, να σας πω συγκεκριµένα; 

αθαίναµε την προπαίδεια, όχι την προπαίδεια, στη 
µαθαίναµε τις πόλεις και τις πρωτεύουσες και ε, όποιος έχανε ας πούµε, στο 

 το µέσα των τραγουδιών…πώς να σας το πω  το µέσα 

ολίδα µες στην νύχτα σκάει 
άει ….» 
ωραία. Ας πούµε τώρα αυτό. Για να τα κάνετε όλα αυτά, χρειαστήκατε µόνο τα 

Το µάθηµα εννοείτε, το
πιστεύω ότι το κανε µε πολύ καλό τρόπο.  
-∆ηλ, «µε πο
-Μ…  
-Τι έκανε, όταν λες τρόπο…; 
-Εντάξει, τώρα τι να σας πω… ε…ε α
να τα πεις, ε… αυτό...ε…κάτι σπουδαίο, τα τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον ήταν σπουδαία µε 
αυτήν την κυρία, αυτό. 
-Μάλιστα. Να σε ρω
-Ναι. 
-Όταν σας έκανε η κυρία µάθηµα χρησιµοποιούσε µόνο το χρώµ
προσώπου της 
ανθρώπου- χρησιµοποιούσε και κάποια άλλα µέσα για να σας κάνει το µάθη
-Ναι, ναι βέβαια. Κάναµε διάφορε πράγµατα, σε κάθε µάθηµα κάναµε και κάτ
το κάναµε αστ…όχι µε αστείο τρόπο, το κάναµε µε διασκεδαστικό τρόπο που έτσι τα παιδιά 
µπορούσαν να ενδώσουν ας πούµε στο µάθηµα 
-«∆ιασκεδαστικό τρόπο» τι εννοείς µ’ αυτό; Να βοηθήσω λίγο ακόµα: κάποια µέσα που 
χρησιµοποιήσα
-Ναι, ναι, ναι α
-Εάν µπορείς να θυµηθείς κάποιο από αυτά…  
-Τώρα θυµάµαι στα µαθηµατικά που...η µ
γεωγραφία ήτανε…
παιχνίδι. 
-Παιχνίδια… δηλαδή; 
Ναι παιχνίδια τώρα δε θυµάµαι και πολύ καλά, όποιος έχανε ας πούµε κάτι µε νερό 
θυµάµαι…κάτι…τον ..τον κάναµε λούτσα …δε θυµάµαι πολύ...µε το κουταλάκι…ε, ναι αυτό. 
-Πολύ ωραία. Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ κάνατε καινούρια πράγµατα µέσα στην τάξη κι αν ναι 
ποια; 
-Ναι κάναµε καινούρια πράγµατα, όπως δεν ξέρω τώρα αν εννοώ αν είναι κι αυτό…ότι ας πούµε που 
ε, τραγ…µαθαίναµε διάφορα… 
-Πες το. 
-Τραγούδια, αν…αναλύαµε…βασικά βλέπαµε
του τραγουδιού το… το συναισθηµατικό του τραγουδιού, δηλ δεθήκαµε µε κάποια τραγούδια, ε, πώς 
να σας το πω τώρα… 
-Θυµάσαι κανένα από αυτά;  
-Ε …ναι. 
-Ποιο; 
-Η φωτοβολίδα του Περίδη. 
-Ποιος στίχος είναι αυτός που σου χει µείνει; 
- ε, (γελάει) όλο το τραγούδι. 
-Αν λέγαµε να τραγουδήσεις µια γραµµή τώρα τι θα διάλεγες να τραγουδήσεις; 
-Το …ίσως τραγουδούσα το ρεφρέν εκεί που έλεγε : 
«µια φωτοβ
κι η καρδιά µου σπ
-Πολύ ωραία, πολύ 
βιβλία σας ή και άλλα µέσα µέσα στην τάξη;  
-Ε, τα βιβλία, όχι όχι φυσικά µόνο τα βιβλία, όταν λέτε τώρα χρειαστήκαµε άλλα µέσα τι εννο… 
-Υλικά, κασσετόφωνο… 
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-Ε, τώρα δε θυµάµαι και πολύ καλά, ναι θυµάµαι ότι…ναι χρησιµοποιούσαµε και άλλα υλικά τώρα δε 
 ποια υλικά. 

 

πούµε, το κάθε παιδί παίρνει και ξέρεις 

γασίες αυτές που κάνατε στις γιορτές, ήταν ευχάριστες ή…  
α…µαζευόµασταν, αν δεις σε οµάδες έτσι, σε οµάδες µαζευόµασταν όλη 

ς είπα ότι ήρθαµε πιο 

αν, δεν έχει υπάρξει τέτοια σχέση µε παιδιά ε, δεν 

δρούσε, πως καθοδηγούσε πώς…το ρόλο της σα δασκάλα να µας 

 χρειάστηκε να 

νουµε 
ε. 

ες ε… 

 όπως κάθε χρονιά ας πούµε που κλείνει το σχολείο, κάνουµε διάφορα πράγµατα, 
τραγούδια διάφορα.η όλη εκδήλωση είχε κάποια… 

θυµάµαι ακριβώς
-Όταν ζωγραφίζατε…
-Ναι, ναι χρησιµοποιούσαµε όταν ζωγραφίζαµε ας πούµε διάφορα υλικά, τώρα δε θυµάµαι πολύ καλά 
να σας πω. 
-∆εν πειράζει, πολύ καλά, κανένα πρόβληµα. Προχωράµε παρακάτω: Στο σπίτι σας είχατε εργασίες 
στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, υπήρχαν κι αν υπήρχαν τι είδους εργασίες ήταν αυτές, ήταν ευχάριστες, 
ήταν βατές τι είδους εργασίες ήταν; 
-Ε, υπήρχαν απ όπ… όπως οι οµάδες που λέγαµε πριν ας 
έπαιρνε κι άλλα θέµατα και δηλαδή χωριζότανε, δηλ το κάθε παιδί ας πούµε έπρεπε να γράψει ένα 
κείµενο ας πούµε… 
-∆ηλ η οµάδα ανέθετε στα άτοµά της … 
-Ναι ναι, υπυ-υπο ερωτήµατα ας πούµε υποθέµατα…ε ναι αυτό.  
-Κι έπρεπε τι; 
-Έπρεπε να δουλέψουµε, ναι…ειδικά στις γιορτές…θυµάµαι καµιά φ… 
-Πως ήταν οι ερ
-Ναι ήταν ευχάριστες γιατί µ
µαζί η οµάδα, ε δηλ δηλαδή περνούσαµε καλά, δε γράφαµε µόνο, δε δουλεύαµε µόνο, είχε µέσα και 
τη διασκέδαση ας πούµε ακούγαµε µουσική, καναµ… µιλούσαµε, γι αυτό και σα
κοντά. ..αυτό. 
-Πολύ ωραία. 
-Εύκολο… ποια ήταν η σχέση µε σας και τη δασκάλα σας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ;  
-Τέλειες, µπορώ να πω ήταν τέλειες, ε στα … 
-Τι εννοείς τέλειες; 
Τέλειες, ότι ε…  
-Πώς λειτουργούσε η κυρία µέσα στην τάξη; 
-Λειτουργούσε…µέσα στην τάξη λειτουργούσε όπως έπρεπε, δεν έβαζε το προσωπικό όπως…ναι δεν 
έβαζε το προσωπικό. Έξω από την τάξη ήµαστ
ξέρω, ίσως το χει η δασκάλα ίσως το είχε µε µας τα συγκεκριµένα παιδιά δεν ξέρω πάντως εγώ τέτοια 
σχέση µε δασκάλα και τάξη δεν έχω ξαναδεί.  
- Να µείνω λίγο παραπάνω στην τάξη, γιατί το ανθρώπινο είναι έτσι όπως το περιγράφεις αλλά εγώ θα 
ήθελα να µείνει λίγο ακόµα µέσα στην τάξη. Να προσπαθήσεις να θυµηθείς το ρόλο της δασκάλας 
µέσα στην τάξη, πώς αντι
περιγράψεις κι όχι σαν άνθρωπος ακριβώς. 
-Μέσα στην τάξη ήτανε...έκανε το µάθηµά της κανονικά όπως έπρεπε και φυσικά δηλ. ήτανε σα να 
βαζε και λίγο το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ έτσι…µε δικούς της τρόπους φυσικά έτσι; Εντάξει και τα 
παιδιά φυσικά µ’ αυτό έκανε να...να τη λατρέψουνε. 
Πιστεύω και µέσα από µέσα από την τάξη, όχι απ έξω. 
-Μάλιστα. Κάποιες φορές θυµάσαι µήπως συνεργαστήκατε µε τα άλλα τµήµατα της τάξης σας (τα 
άλλα δυο τµήµατα της τάξης σας που τα είχαν άλλοι δάσκαλοι/δασκάλες),
συνεργαστείτε µε τα παιδιά αυτών των τµηµάτων; Αν συνεργαστήκατε έχεις αποκοµίσει κάτι 
θετικό ή κάτι αρνητικό από τη συνεργασία αυτή; 
-Ε, η συνεργασία που θυµάµαι ήταν στο τέλος της χρονιάς της έκτη,ς που όλοι µας έπρεπε να κά
διάφορα, έτσι για να κλείσει η χρονιά ας πούµε, ε και…και συνεργαστήκαµ
-∆ιάφορα; 
-Ε, διάφορ
 - ∆ραστηριότητες; 
- ∆ραστηριότητες ας πούµε…όχι δραστηριότητες έτσι όπως µε τα project που είχαµε µέσα στη τάξη, 
όχι, ε, λέµε
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-Πολύ ωραία που…ωραία, πολύ καλά. Έπρεπε να συνεργαστείτε για µια εκδήλωση… 
-Ναι  (γελάει)… 
-Ωραία τι έγινε τότε; 
-Ε, ούτε αρνητικό έχω ούτε θετικό, το αρνητικό είναι ότι οι άλλες δασκάλες δε λειτουργούσαν  έτσι. 

, απλώς, αλλιώς είχαµε µάθει εµείς να το δουλεύουµε 

άντα. Έτσι; 
σία που θυµάσαι είναι η συνεργασία στις γιορτές άρα 

η γιορτή!  

 µόνο, στις πρόβες και σ’ αυτά ό...δεν…εντάξει, δε δουλεύανε ίδια φυσικά, αλλά στο τέλος 
ή που κάναµε εκεί εµείς πιστεύω…αυτοί δεν είχανε…τραγουδούσανε θυµάµαι…δεν 

α. ∆ηλαδή…ενώ εµείς σκεφτόµασταν ότι…τελειώνουµε φέτος τι θα κάνουµε στο 
οί εντάξει, τραγουδούσανε…υποχρέωσή τους νοµίζανε πως ήταν να τραγουδήσουνε. 

έλειωσε αυτό και τίποτα άλλο, δηλαδή εντάξει, αυτό σκεφτόντουσαν πιστεύω. 
 µόνο να τραγουδήσετε; 

µασταν ότι …τώρα… εµείς που θα πάµε….χωρίς….αυτό εννοώ. 

α ΜΕΛΙΝΑ…-δε νοµίζω να ναι απ αυτό- αλλά εντάξει…ίσως δηλαδή, έπεσα από τα 

λα µου, κάναµε δηλαδή όχι εγώ µόνο, ε…αυτό, ήρθαµε πιο κοντά, εντάξει. Ενώ 

παίδευση και Πολιτισµός» και  θα ρωτήσω: επηρέασε τη ζωή σου; 
πα και πως την είδα ας πούµε µόλις 

ασε λοιπόν τη ζωή σου; Θα το ‘βλεπες  αυτό, ούτως ή άλλως ; 

κά έχεις µατάκια και τα βλέπεις- πώς θεωρείς ότι αυτό σε έχει 

∆ηλαδή όπως...δε λειτουργούσαν το ίδιο. Οι άλλες δασκάλες πιστεύω ότι δεν κάνανε το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ, δεν το δουλέψανε, δε…κάνανε το µάθηµά τους, ίσως επειδή εντάξει, δε…δεν ξέρω. Αυτό 
πιστεύω, ότι δε δε το δουλέψανε κανονικά το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και ότι  γι αυτό είχαµε ε… 
κάποιες όχι διαφω…όχι διαφωνίες µε τα παιδιά
κι αλλιώς είχανε µάθει αυτοί να δουλεύουνε. Αυτό πιστεύω. 
-∆ηλαδή, τα παιδιά αυτά που θες να πεις ότι ήτανε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, σε τι διέφεραν  στον 
τρόπο εργασίας που σε κάνει να λες ότι δεν έκαναν ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, εγώ θυµάµαι δεν κάνανε project, δε  θυµάµαι νοµίζω ότι δεν κάνανε project, γενικά το…το 
µάθηµα τους νοιάζει. Γι αυτούς µόνο ο βαθµός και ε… αυτό τους ενδιέφερε µόνο η προσοχή τους στο 
µάθηµα και η απόδοσή τους, ο βαθµός π
-Παρ όλα αυτά µου είπες ότι η µόνη συνεργα
εσύ εκεί δεν…  
-Στις γιορτές…στ
-Ναι στη γιορτή στο τέλος του χρόνου θυµάµαι µου είπες χαρακτηριστικά. Πώς έβγαλες το 
συµπέρασµα από αυτή τη γιορτή, ότι ασχολούνται µε αυτά; Πώς το κρινες εκεί; 
-Στη… όχι
του…στη γιορτ
κάνανε τίποτ
γυµνάσιο, αυτ
Τραγουδήσανε και τ
-Ενώ εσείς, δεν ήτανε υποχρέωσή σας
-Όχι ήτανε και σκεφτό
-Αυτό εννοείς! Λοιπόν να κάνω µια ερώτηση πολύ κοντά: Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να 
αγαπήσεις περισσότερο ή λιγότερο το σχολείο; 
-Περισσότερο, το δηµοτικό φυσικά έτσι; Γιατί το γυµνάσιο, άµα άµα…τι να πω…άµα ήτανε 
διαφορετικά…άµα είχε Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ το γυµνάσιο…ε, δεν ξέρω να το πω τώρα…είναι 
αίσχος. Για τη διδασκαλία που γίνεται στο γυµνάσιο…δεν ξέρω αν είµαι συνηθισµένη από το 
Πρόγραµµ
σύννεφα να το πω και έτσι.  
-Άρα…γιατί αγάπησες περισσότερο το σχολείο το δηµοτικό; 
-Γιατί µ’ έφερε, γιατί δε…δε…µε άφησε να…κοιτάζω πώς να το πω…να κοιτάζω µόνο την απόδοσή 
µου…αυτό. Ότι µια ανθρώπινη σχέση να…τη…έκανε ανθρώπινες σχέσεις, δηλ έκανε φιλίες, έκανε 
φιλίες µε τη δασκά
στο γυµνάσιο, για να κάνεις µια φιλία ή για να αγαπήσεις το γυµνάσιο…πολύ δύσκολα είναι. 
-Ναι; Θα σου κάνω µια ερώτηση: Θα σου δώσω το όνοµα του Προγράµµατος «Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ –Εκ
-Ναι την επηρέασε. Την επηρέασε ως προς…τη ζωή, πώς την έβλε
έφυγα από το δηµοτικό. ∆ηλ, όπως είπα και προηγουµένως, έπεσα από τα σύννεφα, γιατί είδα τη 
σκληρότητα του κόσµου, είδα τη …ναι τη σκληρότητα εντάξει, λέει: «…εγώ µάθηµα κάνω…» 
-Πώς επηρέ
-Ε, θετικά την επηρέασε. 
-∆ηλαδή; 
-Μ, τι δηλαδή τώρα… 
-Ενώ τα είδες όλα αυτά -γιατί φυσι
επηρεάσει; 
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-Ε, ίσως επειδή έχω κρατήσει σχέση µε παλιούς…µε τους συµµαθητές µου, δηλ δεν είναι –τώρα 
βλέπω ας πούµε παιδιά στην…απ άλλα σχολεία βλέπουνε τους συµµαθητές τους και δεν τους µιλάνε. 
«Αυτός ήτανε συµµαθητής µου» λένε «και δεν του µιλάς;» τους λέω…«Εντάξει» Ενώ εµείς…εµείς 
είµαστε αλλιώς. Τώρα…τώρα πια εξ…βγαίνουµε, κάνουµε παρέα, ε δεν είναι το ίδιο. 

τεί στα 

και η εκπαίδευση και ο πολιτισµός, πιστεύω. Η 

πει να γενικευτεί το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας…γιατί 

 και τα µαθήµατα φυσικά και τα µαθήµατα που είναι στο δηµοτικό, αλλά να µάθουν και 

ανότητες νοµίζεις ότι σε βοήθησε εσένα προσωπικά να αποκτήσεις το 

ίτε … 

αυτό 

 να µου πεις ότι καθώς δουλεύατε, και βάζατε όπως µου είπες στην αρχή τα 
έργο µετά από κάποιο καιρό… 

δίσουν τα παιδιά αν το Πρόγραµµα έρθει στο γυµνάσιο; 

ς µου τι έγινε; 

-Ένα πρόγραµµα που κάνει εκπαίδευση και πολιτισµό όπως το ΜΕΛΙΝΑ, αξίζει να γενικευ
δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας (γιατί εσείς ήσασταν ένα από τα 92 σχολεία της πειραµατικής 
εφαρµογής του); Αν η πολιτεία προβληµατιστεί στο «να το γενικεύσω το ΜΕΛΙΝΑ σε όλα τα 
σχολεία της Ελλάδας…» εσύ τι έχεις να πεις; 
-Και βέβαια, εγώ πιστεύω ότι εκατό τοις εκατό πρέπει να το γενικεύσουν και να…γιατί…γιατί τόση 
ώρα λέµε ότι…η συνεργασία είναι το…είναι 
συνεργασία δηλαδή µαθαίνεις να συνεργάζεσαι και ανήκει στον πολιτισµό αυτή…αυτό. Αυτό 
πιστεύω, ότι πρέ
δίνει στα παιδιά και τη δυνατότητα να µάθουν -που γι αυτό είναι υποτίθεται τα σχολεία- και τη 
δυνατότητα για να κοινωνικοποιηθούν. 
-Πολύ ωραία. Είπες δυνατότητα να µάθουν τι; 
-Να µάθουν
την αγάπη ίσως. 
-Ειρήνη, τι ιδιαίτερες ικ
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; Καµία…κάποιες…µερικές; Σχολίασέ µου το αυτό. Αν ναι ποιες, αν όχι 
τίποτα. 
-∆υνατότητες; 
-Ικανότητες. 
-Εννοε
-Εσύ προσωπικά… 
- Εννοείτε ως προς το χαρακτήρα … 
-Όπως θες, γενικά…. 
-Ως προς πιστεύω το χαρακτήρα ε, ίσως το να συγχωρώ πιο πολύ, αλλά δεν ξέρω αν ακούγεται 
πολύ… αλλά έχω µάθει να συγχωράω γιατί…παιδιά που ήρθανε, που ήρθανε κοντά ας πούµε είχανε 
γίνει…είχανε γίνει διάφορα…σα συµµαθητές είχαµε κι εµείς τις…διαφωνίες µας και τις…και τις 
εντάσεις µας. Έτσι στην οµαδικότητα αυτή που µας έβαλε η κυρία µας να δουλέψουµε ήρθαµε πιο 
κοντά γίναµε φίλοι, αυτό πιστεύω…δεν…δεν κι αυτό συµβαίνει και µε άλλα παιδιά φυσικά 
πιστεύω. 
-Τελικά θέλεις
προσωπικά στην άκρη καταφέρνατε όταν τελειώνατε το 
-Ναι τελικά ήρθαµε κοντά µε ότι διαφωνία κι αν υπήρχε ήρθαµε κοντά.∆ηλαδή πιστεύω ότι δε γίνεται 
να µην έρθεις κοντά είσαι µια οµάδα, το βλέπεις ας πούµε πόσες ώρες την εβδοµάδα, δε γίνεται να 
µην έρθεις κοντά. 
-Θα ήθελες Ειρήνη να εφαρµοστεί το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ στο γυµνάσιο όχι κι αν ναι γιατί; 
-Ναι θα θελα πάρα πολύ αλλά δυστυχώς τώρα εµείς φεύγουµε από το γυµνάσιο και δε θα το 
προλάβουµε. 
-Να µη σκεφτούµε το προσωπικό όφελος και να το δούµε γενικά. 
-Ναι, ναι να γίνει. Εµείς ήµασταν ένα µέρος του, τα παιδιά του, γιατί να µην εφαρµοστεί και στα άλλα 
παιδιά …αφού που µας έκανε τόσο καλό γιατί να µη µάθουν τα άλλα παιδιά τι είναι το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ; 
-Τι θα κερ
-Ε, θα µάθουν ότι…ότι µάθαµε όλα τα παιδιά πιστεύω…στην αυτοπεποίθηση, στη... 
-«Αυτοπεποίθηση» θέλω να µείνεις σ’ αυτό, ειδικά σε αυτή τη λέξη. Ειδικά εσύ έµαθες να έχεις 
αυτοπεποίθηση, δεν είχες εξαρχής;  
-∆…δεν είχα…εγώ προσωπικά δεν...είχα την …αυτοπεποίθηση. 
-Και; πε

 43



-Με το να έρθω κοντά µε ό…µε όλα τα παιδιά, να κάνω διάφορα πράγµατα µαζί τους -τα project- 

 στο γυµνάσιο θα χουν να πάρουν αυτοπεποίθηση… 

ι πιστεύω ότι και το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ να ρθει, δεν αλλάζουνε…οι καθηγητές, δε,δε,  

περισσότερο

γιατί δεν το βλεπε κανείς, µόνο µια κασέτα έγραφε τίποτα άλλο. 

ν είδε κανείς; 

α, δ ε σ  γιν …ξ

 υ θ ι

ΛΙΝΑ και θα θελες να το καταθέσεις; 
αι κάποιο ιδιαίτερο πράγµα…δεν ξέρω ίσως…Α!...η.. η κακή 

 τους άλλους ίσως. Είχε από άλλα παιδιά…δασκάλους…έτσι…είναι εναντίον του 
Α, δηλ έτσι µου δίνουν να καταλάβω. Ας πούµε…κάποιες δασκάλες…και 

υ 

δινόταν η ευκαιρία να… να ξανασυµµετέχεις στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, θα το έκανες ή 

 ή στο λύκειο; Ναι, ναι θα το έκανα.  
 πούµε ότι αύριο το µισό γυµνάσιο θα λειτουργήσει όπως µέχρι τώρα, ενώ το άλλο µισό θα 
νεχίσει να λειτουργεί ως γυµνάσιο αλλά µέσα σ’ αυτό θα εφαρµόζεται και το Πρόγραµµα 
ΕΛΙΝΑ, εσύ  θα το έκανες, γιατί; 

 πώς να το πω…δεν το θέλω το κανονικό…πώς να σας το πω; το «παραδοσιακό» που λέτε. Εγώ 
αι τα τρία χρόνια αυτά που είµαι στο γυµνάσιο -στα δύο γιατί αυτό τώρα- ε…δεν..δεν το πιστεύω 
ρα ότι θα γίνει ΜΕΛΙΝΑ…∆ηλαδή δεν πιστεύω ότι θα συνεχιστεί το ΜΕΛΙΝΑ. (Εγώ και τα δύο 
ίστευα …και τα δύο χρόνια πίστευα…του χρόνου θα ρθει το ΜΕΛΙΝΑ! Του χρόνου θα ρθει το 
ΕΛΙΝΑ!) Γιατί έχω δει πράγµατα στο γυµνάσιο που εντάξει...ίσως να µην είναι πολύ σοβαρά 
αλλά εντάξει…δεν τον µπορώ αυτό τον εγωισµό στους καθηγητές πιο πολύ…Γι αυτό πιστεύω ότι, 

µα ήταν το ΜΕΛΙΝΑ- µε διαφορετικούς φυσικά καθηγητές, ….δασκάλους, ότι άλλο ήτανε εγώ θα 
ήγαινα. 

 ότι αν επιµορφωθούν µπορούν να τα καταφέρουν, να εφαρµόσουν το Πρόγραµµα 
ΕΛΙΝΑ- οι ίδιοι άνθρωποι; έχει τη δύναµη  νοµίζεις µέσα από την επιµόρφωση που θα τους 
άνει… να τους αλλάξει και να ‘ρθουν στην τάξη αλλαγµένοι; 

 ότι δεν αλλάζει ο άνθρωπος ειδικά τώρα που…είναι…δεν είναι και µικροί οι καθηγητές. 
; 

πιστεύω ότι…ότι έδωσα κι εγώ, µου δώσανε µάλλον οι συµµαθητές µου έτσι να…έτσι ας πούµε ένα 
λιθαράκι στη…στην αυτοπεποίθησή µου, δηλ «…εντάξει καλά τα πας ας πούµε, µην αγχώνεσαι…» 
ας πούµε…αυτό. 
-Πολύ ωραία, προχωράµε. ∆ηλ τα παιδιά
-Ναι, αγάπη φυσικά αφού θα ρθει η συνεργασία όλο αυτό και γενικά να µην σκέφτονται «πόσο θα 
βγάλω αυτό το τρίµηνο» ας πούµε. Και πιστεύω ότι αυτό θα ‘ταν καλό για τους δασκάλους για τους 
καθηγητές πιστεύω πιο πολύ, να αλλάξουν λίγο γιατί…να αλλάξουν λίγο το µάθηµά τους.. –γιατί 
…αν αν…κα
θα τους είναι αδιάφορο εντελώς πιστεύω, αυτό.  
-Θέλω τώρα να κρατήσεις τι σου άρεσε  από όλα στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και να µου 
το καταθέσεις. 
-Το project, to project, όλα...όλο µου άρεσε το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ αλλά...εντάξει τώρα...κάτι 
project ας πούµε...που ήτανε και…είχανε και θεατρικό ας πούµε µέσα, αλλά όπως σας είπα και προ 
ολίγου το παίζαµε για µας- 
-Κασέτα… 
- Κασέτα… βιντεοκάµερα ας πούµε. 
-Και δεν τη
- Ε, εµείς την πήραµε και την είδαµε, ε, αυτό εντάξει…ε, ναι αν και το παίζαµε για µας είχαµε…ήτανε 
όλα τέλει ηλ και κάποια ας το πούµ τραβή να ότανε, δηλαδή έρετε στενοχωριόµαστε, δηλ 
εντάξει ίσως το δούµε εµείς, αλλά τόσο προσπαθήσαµε ας πούµε, ε…αυτό. 
-Άρα σου άρεσε το κοµµάτι πο  έµπαινε µέσα το εατρ κό παιχνίδι; 
-Ναι. 
-Τι δεν σου άρεσε στο Πρόγραµµα ΜΕ
-Τι δε µου άρεσε…ε τώρα δεν θυµάµ
φήµη που είχε από
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝ
παιδιά που λένε «εντάξει…σιγά το πράγµα τώρα, τι είναι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ» Ακόµα δεν 
ξέρουν µερικοί, τι είναι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, γιατί….σε τι σε βοηθάει…ακόµα κι αυτοί πο
πήγαιναν στο δηµοτικό µας και στην ίδια τάξη, όχι…στην ίδια…(τµήµα)…ναι στην ίδια τάξη µε 
µας…ε, δεν έχουν καταλάβει ακόµα, τι είναι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και σε τι σε τι σε ωφελεί. 
-Αν σου 
όχι και γιατί; 
-Τώρα στο γυµνάσιο
-Ας
συ
Μ
-Γιατί
κ
τώ
π
Μ
…
ά
π
-Πιστεύεις
Μ
κ
-Πιστεύω
-Όλοι
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-Ε, ίσως όχι όλοι, οι κύριοι...ίσως, στα κύρια µαθήµατα ας πούµε να σας το πω έτσι.  
 θέλω να σου προτείνω δύο λέξεις τις οποίες θα θελα να σχολιάσεις στα πλαίσια του 

ρογράµµατος ΜΕΛΙΝΑ. Η µία από τις δύο είναι η λέξη  «τιµωρία». Υπήρχε τιµωρία στα πλαίσια 
ου Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ µέσα στη σχολική τάξη; Όταν δηλ κάνατε δραστηριότητες στα 
λαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 

ι… ε…στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ έτσι; Όχι δεν υπήρχαν δεν υπήρχε τιµωρία … 
ασικά εγώ σας έχω πει υπήρχε οµαδικότητα και εντάξει…άµα άµα δεν έκανες κάτι καλά και κάτι… 

ρα τη δεύτερη λέξη, τη λέξη «βαθµολογία». Υπήρχε βαθµολογία των 

ας… το

. Και το τελευταίο τελευταίο: Ποιος ήταν ο ρόλος 

Πολύ

-Ειρήνη
Π
τ
π
-Ε, απ’ ότι θυµάµαι όχ
β
άµα δεν έκανες κάτι καλά…σου δείχναν, σου εξηγούσαν δηλαδή σε βοηθούσαν, η οµάδα σου, σου 
βοηθούσαν. 
Πολύ ωραία, να πω λοιπόν τώ-
δραστηριοτήτων του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Βαθµολογούνταν αυτές οι δραστηριότητες, 
παίρνατε βαθµό γι αυτές; 
-Ε, όχι φυσικά, γιατί αυτό ήτανε…ήτανε… σα ψυχαγωγία ας το πούµε, όχι ψυχαγωγία …εντάξει µε 
την καλή έννοια… ε ποτέ δεν βαθµολογούνταν γι αυτό δεν είχαµε και το άγχος της…του βαθµού, αν 
τα πάµε καλά ή όχι. Αυτό. 

υ σας, αυτού που φτιάχνατε; Υπήρχε αξιολόγηση; Αφού δεν -Πώς γινότανε αξιολόγηση του έργο
υπήρχε βαθµολογία υπήρχε µια µορφή αξιολόγησης για να ξέρετε αν τα χετε πάει καλά ή όχι; Κι αν  
υπήρχε… 
-Βασικά εντάξει το ξέραµε κι εµείς οι ίδιοι αν τα χαµε πάει καλά ή όχι….ε µετά…µετά από πολύ 
δουλειά, πολλές εβδοµάδες, πολλές συναντήσεις, ε…κάναµε…δίναµε µια 
παρουσίαση…κάναµε…δίναµε την παρουσίαση ε και τότε…ε εντάξει. ∆ηλαδή το βλέπανε και 
κάποιοι άνθρωποι…κάποια άτοµα…εντάξει το βλέπαν οι δάσκαλοι µ εντάξει  
βλέπαν…βασικά…το βλέπανε και…. 
-Η αξιολόγηση γινότανε από αυτούς; 
-Ε, απ αυτούς κι από εµάς, εντάξει…. 
-Πες το δυνατά… 
εεε δε θυµάµαι τώρα… 
-∆ε θυµάσαι. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ
των γονιών, έπαιξαν κάποιο ρόλο οι γονείς σχετικά µε τη µαθησιακή διαδικασία µέσα στην τάξη; 
-Μέσα στην τάξη, όχι….ε…ε..τα κάναµε µόνοι µας. Ότι θέλαµε το κάναµε, ψάχναµε και βρίσκαµε, 
τώρα όσο αφορά τις στολές κάποιες φορές…εκεί βοήθησαν κι εκείνοι, ναι. Μέσα στην τάξη όχι.  
ωραία.  
-Ωραία ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη, εύχοµαι καλή πρόοδο… 
-Κι εγώ ευχαριστώ. 
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ση, αλλά µέσα κι από αυτό µάθαµε να παίζουµε, να γελάµε, να 
όµαστε, να δούµε πως µας κρίνουν και οι άλλοι-οι µεγαλύτεροι στη δουλειά 

έσα από όλα αυτά βγήκε και µία δουλειά που νοµίζω και όλοι την εκτιµήσανε. 
ο χώρος και η 

στις  

 που δε δινόντουσαν µέσα 

µή, 
κλειο τώρα δεν το θυµάµαι το χωριό. 

-∆εν πειράζει. 
-Αρόλιθος! θυµάµαι ναι. 

*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 

ξης και µιας άλλης.  µεταξύ µιας λέ
 
 - Ενρίκο, ήταν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ένα ακόµη µάθηµα στην τάξη ή µήπως ήταν κάτι   άλλο 
και τι; 
- Ε, θεωρώ ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ το βίωσα και ως µάθηµα αλλά και σαν µια εµπειρία που µου 
δόθηκε να γνωρίσω καλύτερα τους συµµαθητές µου, µέσα από τις συναντήσεις που κάναµε και το
θεώρησα κάτι µοναδικό. Γιατί µετά µε το που τελείωσα και το δηµοτικό τελείωσε κι αυτή η εµπειρία.  
-Ποιος νοµίζεις ήταν ο σκοπός του; 
-Ο σκοπός του βέβαια είναι διδακτικός, να µας µάθει άλλες φορές πράγµατα για την παγκόσµια 
κληρονοµιά ή για την τοπική παράδο
διασκεδάζουµε, να σκεφτ
µας. Και µ
-Σχετικά µε την τάξη ή τις τάξεις που κάνατε µάθηµα, θυµάσαι πώς ήταν 
διακόσµησή τους; 
Ε, βέβαια όπως µεγαλώνω καταλαβαίνω ότι οι τάξεις που άφησα στο δηµοτικό ήταν αρκετά ε, 
διακοσµηµένες σε σχέση µε αυτή που έχουµε τώρα και  άλλες τάξεις απ ότι βλέπω. Είχε καλύτερη 
διακόσµηση, ήτανε πιο ανθρώπινη, ε, πιο προσιτή στα παιδιά, και όµως νοµίζω δεν ήτανε αρκετή και 
το µάθηµα έπρεπε να γινόταν σε κάποια ιδιαίτερη αίθουσα. Να χαµε το δικό µας χώρο, να χαµε 
ελευθερίας κινήσεων στις δράσεις. 
-Όταν λες δεν ήταν αρκετή τι εννοείς ακριβώς; 
Και ο χώρος µικρός ήτανε και…ε, για να εκφραστούµε βάζαµε τα θρανία πιο πέρα και παίζαµε. Ε, 
διάθεση υπήρχε κι όλα τα άλλα γινόντουσαν. Βέβαια υπήρχαν κι άλλοι χώροι στο σχολείο, όπως 
προαύλια, ενώ τώρα στο γυµνάσιο…µε πέντε λεπτά διάλειµµα τι να προλάβεις να κάνεις. 
-Θυµάσαι κάποια από τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, και αν 
αυτά σε ικανοποίησαν; 
-Τις εργασίες που είχαµε κάνει, θυµάµαι ότι είχαµε κάνει κάτι για την τοπική παράδοση, στο 
παρελθόν, θυµάµαι για την Κρήτη, µετά θυµάµαι άλλη µια εργασία για την ευρωπαϊκή κουλτούρα, 
τον ευρωπαϊκό πολιτισµό γενικά ευρωπαϊκή ένωση, µµµ, όσα θυµάµαι τώρα (έχουν περάσει και τόσα 
χρόνια)… 
-Τα θέµατα που ανέφερες σε  ικανοποίησαν; Τ ι σου άρεσε και τι δε σου άρεσε σε αυτά; 
-Με ικανοποίησαν. Πρώτα απ όλα διδάχτηκα πράγµατα που δεν ήξερα και
από την ύλη που καθοριζόταν, ε, µετά διασκέδασα διότι είχα και παρέα, γινόντουσαν µέσα σε οµάδες 
οι εργασίες και τι άλλο; 
-Τι δε σου άρεσε; 
-Ε, τώρα…δε θυµάµαι. 
-Πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ και αν ναι που; 
-Πρέπει να είχαµε πραγµατοποιήσει, πολλές επισκέψεις και στο ναυτικό µουσείο, θυµάµαι, και στο 
αρχαιολογικό µουσείο, α, και σε κάποιο παραδοσιακό οικισµό είχαµε πάει…όχι…ναι…στο Ηράκλειο 
είχαµε πάει θυµάµαι ήτανε έτσι στα πλαίσια κάποιας εκδροµής-είχαµε σχεδιάσει κι εκδρο
εκπαιδευτική έτσι περιοδεία, ε, στο Ηρά
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-Μάλιστα, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από κείνες τις επισκέψεις; 
-Φυσικά είδα ένα άλλο τρόπο ζωής, στον παραδοσιακό οικισµό -πως ζούσανε τότε και πως ζούµε 
σήµερα, τώρα. Τότε έβλ

 

επα κυριαρχούσε η οικοτεχνία, ενώ σήµερα µας έχουνε βοµβαρδίσει θα έλεγα 
ήθηκα, αν ήταν καλύτερη η ζωή τότε ή τώρα. 

µµαθητές µου τώρα που ρωτώντας 

ικά, ενώ εγώ τώρα νιώθω ότι έχω κάνει 
 υπερέχω σε σχέση µε τους άλλους σε κάποιο τοµέα…αυτό ισχύει και για τις 

ως ήµασταν νοµίζω πως δεν είχαµε καταλάβει, αλλά όσο περάσανε τα χρόνια, 

ς σχολικής χρονιάς υπήρχε το 

ι αυτοί; 
πό την «Οκτάβα» το µουσικό κέντρο ε, κάποιοι µουσικοί για 

ήµασταν και δεν καταλαβαίναµε κι όλη την έννοιά τους 

υ ΜΕΛΙΝΑ σχεδιάζονταν από την κυρία σας 

είς οι µαθητές… 

ργούσαµε δηλαδή και σαν οµάδες αλλά και σαν τάξη. 

 ένα κρητικό γλέντι νοµίζω εµείς 

όλα τα αγαθά  του δυτικού πολιτισµού, µ, ε, κι αναρωτ
Νιώθουµε ευτυχισµένοι σήµερα αλλά είναι πράγµατι έτσι, αλλοτρίωση ψυχών, βλέπω, όλο 
κλεινόµαστε πιο πολύ στον εαυτό µας, φοβόµαστε … 
-Οι επισκέψεις αυτές εσένα σου άρεσαν;  
-Ναι και θεώρησα ότι ήταν κάτι που το βλέπω σε σχέση µε τους συ
τους δεν έχουνε βιώσει κάτι τέτοιο. Οπότε… 
-Τι εννοείς; 
-Ε, λίγες επισκέψεις και όχι σε ξεχωριστά µέρη, µόνο τα τυπ
κάτι µοναδικό και
οµαδικές εργασίες που αυτοί δυσκολεύονται πάρα πολύ ενώ εµείς που στο δηµοτικό είχαµε µάθει να 
δουλεύουµε οµαδικές εργασίες αυτό µου δίνει µεγάλο πλεονέκτηµα. 
-Εκπαιδευτική επίσκεψη για σένα σήµαινε µια µέρα χωρίς σχολείο ή κάτι άλλο, κι αν κάτι άλλο τι; 
-Ε, φυσικά µικροί όπ
όταν κάτι το χάνεις τότε καταλαβαίνεις την αξία του, και τότε δεν είχαµε-δεν κάναµε πια τέτοιες 
εκδροµές καταλάβαµε την αξία τους. 
-Ποια ήταν η αξία τους; 
-Για µας; 
-Ναι. 
-Ε, µάθαµε διάφορα, πήραµε εντυπώσεις βέβαια , ε, γνώσεις, παιχνίδι, διασκέδαση… 
-Μία άλλη ερώτηση: Πότε και πόσο συχνά εφάρµοζε νοµίζεις η δασκάλα σας το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, τώρα δύσκολη ερώτηση, αλλά νοµίζω ότι σε όλη τη διάρκεια τη
Πρόγραµµα. Άλλες φορές παράπλευρα ή γύρω από κάποιο µάθηµα κι επικεντρωνόµασταν θυµάµαι 
κάποιες µέρες ειδικά στο -ρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, άλλες µέρες µε την ευκαιρία κάποιου µαθήµατος. 
-Καλέσατε στην τάξη ποτέ «ειδικούς» για ένα θέµα, αν ναι ποιοι ήταν οι άνθρωπο
-Θυµάµαι ότι µας είχανε µιλήσει α
έντεχνη µουσική που όσο περνάνε τα χρόνια ακούω και συζητιούνται όλο και πιο πολύ στους κύκλους 
έτσι στα Χανιά και θυµάµαι και είχε έρθει και ο κ. Μαραγκουδάκης φιλόλογος ποιητής και µας είχε 
διαβάσει µερικά ποιήµατά του- βέβαια µικροί 
αλλά κάτι πήραµε κι από αυτά. 
-Η επικοινωνία σας µε τους ανθρώπους αυτούς πως ήταν; 
-Ε, µέσα από το χώρο της δουλειάς τους κι από τα αντικείµενα της δουλειάς τους κατάφεραν να µας 
πλησιάσουν και να µας δείξουν κάτι το διαφορετικό, από αυτά που νοµίζαµε. 
-Οι δράσεις και οι δραστηριότητες στα πλαίσια το
µόνο ή κάποιες φορές µπορούσατε να συµµετέχετε κι εσείς και να προτείνετε κάποια πράγµατα;  
-Τώρα δε θυµάµαι…ποια ήταν η ερώτηση; 
-Ναι…αν συµµετείχατε στο σχεδιασµό των δράσεων κι εσ
-Θυµάµαι άλλες φορές εµείς οι µαθητές να αυτοσχεδιάζαµε αλλά άλλες φορές µας καθοδηγούσε η 
κυρία, η δασκάλα µας. Ε, λειτου
-Υπήρξαν θέµατα που εσείς οι µαθητές θελήσατε να τα αγγίξατε και το προτείνατε αυτό; 
-Ναι νοµίζω ήταν κάτι µε την κρητική παράδοση, ε, και είχαµε κάνει
το είχαµε προτείνει, όπως και την επίσκεψη στην Οκτάβα εµείς πρέπει να την είχαµε προτείνει, σε 
τέτοιο στάδιο που έφτασε…και στο βενετσιάνικο λιµάνι στα Χανιά που είχαµε πάει, ήτανε πολλοί 
βέβαια διαφωνούσανε αλλά ακουγότανε έτσι ωραία ιδέα και τελικά αποφασίστηκε να το κάνουµε 
-Και αποφασίστηκε τελικά από ποιους; 
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-Ε, βέβαια δεν ήταν όλα ρόδινα και κάναµε όλοι ότι θέλαµε, αλλά έγιναν σε πλαίσια 
δηµοκρατικά….αποφασίζαµε…κάποιος έκρινε τη δουλειά µας αν ήταν σωστή, ή ο τρόπος σκέψης µας 

µ, αν…παίρναµε την άδεια θυµάµαι από 

γο, ενώ απ την άλλη ξεφύγαµε και από 
-  ε και ασχοληθήκαµε 

, τ
ποια είχαµε αγοράσει-είχαµε δανειστεί τώρα δε θυµάµαι, µετά 

είο είχαµε πάρει κάποια έντυπα και εγκυκλοπαίδειες, είχαµε 

ά εσένα ή όχι και γιατί; 
γοντάς το δε µου φάνηκε ιδιαί… µου φάνηκε παράξενο. Όµως µετά καταλαβαίνοντας 

ετα αν τώρα από 
ε που ακούγεται. 

 εργασία χωρίζεται σε τοµείς, άλλος τοµέας έχει περισσότερη 

τι ρόλο έπαιξαν στην οµάδα; 

στον 
σηκώσει µικρότερο φορτίο; 

ν είχαµε και κάποιο τρόπο να λύνουµε τις διαφορές µας, 
ετά καταλαβαίναµε, τι έπρεπε να κάνουµε 

και µετά αποφασίζαµε. 
-Οι αποφάσεις παίρνονταν πάντα µέσα στην οµάδα;  
-Μ, και κάποιοι τρίτοι…εσείς θυµάµαι µας καθοδηγούσατε, αλλά θυµάµαι κι άλλοι παράγοντες ήτανε 
όπως τα…τι ώρες µας δινόντουσαν τι ευκαιρίες είχαµε, 
τον…διευθυντή…αν µπορούσαµε να κάνουµε κάποιες επισκέψεις στα πλαίσια του µαθήµατος… 
- Σε ικανοποίησε η συµµετοχή σου στο ΜΕΛΙΝΑ ή όχι και γιατί; 
-Μ, τώρα από το Πρόγραµµα βέβαια πήρα κάποιες γνώσεις αν και δε θυµάµαι τώρα πολλά τώρα. 
Ήταν µια ξεχωριστή εµπειρία για µένα, καλή κακή θα δείξει στο µέλλον, ε, πήρα κάποιες γνώσεις, 
αντάλλαξα τις ιδέες µου, δε µου άρεσαν βέβαια όλα σε αυτό. 
-Πες µου γι αυτό. 
-Ε, κάτι που δε µου άρεσε, θυµάµαι όταν δεν είχαµε χώρο, µου φαίνεται πως ήθελα και κάποια 
βοήθεια σε κάποιο µάθηµα παραπάνω, και παραλείψαµε για λί
τα βαρετά –κάποια βαρετά µέσα σε εισαγωγικά µαθήµατα που δε µας άρεσαν
µε κάτι διαφορετικό. 
 -Ποια η γνώµη σου για το υλικό που επεξεργαστήκατε στην τάξη µε τη βοήθεια της δασκάλας σας 
όταν κάνατε ΜΕΛΙΝΑ στην τάξη, µιλάω για τα παραµύθια τα παιχνίδια, εκπαιδευτικούς φακέλους 
του Προγράµµατος κλπ; 
-Α, κάποιους ιδιαίτερους φακέλους θυµάµαι από το Υπουργείο που χρησιµοποιούσαµε, µετά όταν 
είχαµε κάνει αγιογραφία, ε  είχαµε δανειστεί κάποια εργαλεία ης δουλειάς, κάποια, για να φτιάξουµε 
κάτι µετά θυµάµαι καλλιτεχνήµατα, κά
µια βιβλιοθήκη που είχε το σχολ
δανειστεί, ε, το υλικό δε νοµίζω ήτανε αρκετό, αλλά µας ικανοποιούσε. Ικανοποιητικό, ικανοποιητικό. 
- Η εργασία σε οµάδες σου άρεσε προσωπικ
-Αρχικά ακού
ότι δουλεύανε και στα Πανεπιστήµια και µετά ότι στη ζωή µου έτσι θα δουλεύω, άσχ
αυτό στο γυµνάσιο, αυτό ούτε που ακούγεται…η λέξη οµάδα ούτ
-Η εργασία σε οµάδες σε βοήθησε; 
-Ε, αν µε βοήθησε; ε, βέβαια γιατί µέσα από αυτή διασκέδασα, έπαιξα, ψυχαγωγήθηκα, έµαθα να 
εκφράζοµαι, ε, την τέχνη να διασκεδάζεις-γιατί κι αυτό τέχνη είναι- ε, επίσης έµαθα εµπειρίες από 
τους άλλους, ανταλλάξαµε απόψεις θυµάµαι. 
-Είχες κάποια προβλήµατα στην οµάδα και αν ναι πως τα αντιµετώπισες; 
-Ε, δε νοµίζω να είχα κάποια ιδιαίτερα, στην οµάδα γιατί θυµάµαι ότι ό,τι οργανώναµε, δεν 
ερχόντουσαν όλοι. Φαίνεται ένιωθαν ότι ίσως θα βαρεθούνε που θα ‘ρθουνε και δε µαζευόντουσαν 
όλοι, ε και αυτοί που ήµασταν, ήµασταν µια παρέα κλειστή και φυσικά καλά περνούσαµε. 
-Όταν δουλεύατε σε οµάδες η εργασία ήταν ισότιµη; 
-Ε, δε νοµίζω ότι ήταν ισότιµη, αλλά η
δουλειά, µεγαλύτερη ευθύνη, ενώ…χµ, κάποιοι αδύναµοι µαθητές  
-Ναι οι αδύναµοι µαθητές 
-Βέβαια ναι, αυτοί προσπάθησαν όσο µπορούσανε, άλλοι πάλι το δέχτηκαν σαν αγγαρεία, ή σαν µια 
ευκαιρία να χάσουνε µάθηµα.  
-Και για κάποιους σαν εσένα, ποια είναι η αίσθηση του να σηκώνουν ένα µεγαλύτερο φορτίο 
ώµο, όταν ήξερε πως άλλοι έχουν 
-Ε, εγώ το σκεφτόµουνα βέβαια, πέρασα µια δυσκολία να δεν ήταν όλα ευχάριστα, δε…και να µην τα 
παρουσιάζουµε όλα ρόδινα. Είχαµε βέβαια κι εµείς τις δυσκολίες µας, τις αντιδράσεις µας, κάποιες 
αντιθέσεις, δε συµφωνούσαµε απόλυτα, δε
άµεσα αλλά έπρεπε να περάσουµε κάποιες δυσκολίες και µ
και τι να ακολουθήσει µετέπειτα. Τώρα…Ποια ήταν η ερώτηση; 
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-Εντάξει νοµίζω την ολοκλήρωσες. Μια σχετική µε αυτά ερώτηση, αν αντιµετωπίσατε κάποια 
ιδιαίτερα προβλήµατα και πως τα αντιµετωπίσατε στην οµάδα; 
-Με υψηλούς τόνους, ε, αλλά και µε χιούµορ. Μερικά τα πήραµε θυµάµαι εγώ και µε χιούµορ. Οι 

 δε µε ενδιέφερε τα πήρα εγώ µε χιούµορ. 
 ΜΕΛΙΝΑ σας βοηθούσε να 

µίζω ότι µας βοηθούσε να καταλάβουµε απόλυτα το µάθηµα που έχει οριστεί από το 

 έκανα, εκτελούσα, απλά. Στο γυµνάσιο σου λένε «θα 
, και µετά θα σας εξετάσω». 

 από το 
ω κάποια πράγµατα από τον τρόπο του µαθήµατος και 

 να νιώσεις; 
, άµα 

ύρια πράγµατα κάνατε στην τάξη; 
ύρια πράγµατα που δεν τα έχουµε µάθει ούτε τώρα στο σχολείο στο 

 αγιογραφία-χρήσιµο βέβαια είχαµε κάνει 

αµε οργανώσει ένα ευρωπαϊκό δείπνο µε µουσική, µετά ευρωπαϊκή ιστορία είχαµε 

αστάσεις για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες είχαµε συγκεντρώσει υλικό, και …καλλιτεχνικές 

θονο, µ, πηλό, α, διάφορα έντυπα και υλικό εξειδικευµένο µεν 

 
τοµέα της µουσικής, µ, κάποια µουσικά όργανα είχαµε φτιάξει και 
δοσή  µας µάλλον και πως συνδέονται µέσα…µε το σήµερα, µ τις 

άλλοι λέγανε, εµένα
-Ο τρόπος µε τον οποίο γινόταν το µάθηµα στα πλαίσια του
καταλάβετε περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα-µάθηµα; 
-Ε, δε νο
Υπουργείο, αλλά µας µαθαίνει κάποια διαφορετικά πράγµατα, όπως για την τοπική παράδοση, τον 
ευρωπαϊκό πολιτισµό, την ευρωπαϊκή κουλτούρα, αλλά νοµίζω ότι αυτό που χρειάζεται, µπαίνοντας 
στο γυµνάσιο κατάλαβα ότι αυτό που χρειάζεται ήταν περισσότερη  επιµονή στα µαθήµατα, αν και 
βέβαια αν ήταν αλλιώς τα πράγµατα θα ήταν καλό το ΜΕΛΙΝΑ. Υπό άλλες συνθήκες….αλλά 
µπαίνοντας στο γυµνάσιο άλλα πρόσωπα, α, µια ουδέτερη στάση κακή που...εκεί πέρα η γνώµη µου 
δε µετρούσε, απλά µου λέγανε  κι εγώ
κινηθούµε εδώ θα διαβάσετε αυτά
-Κι αυτό τι διαφορετικό είχε από αυτό που εσύ έζησες στο ΜΕΛΙΝΑ; 
-Στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ βίωσα κάτι το διαφορετικό και µέσα από το µάθηµ… µέσα
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ βοήθησε να καταλάβ
πιστεύω βασικά ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ θα βοηθούσε αν συνεχιζότανε σε όλα µέχρι το 
Πανεπιστήµιο, α, καταλαβαίνοντάς το κατάλαβα πως…νιώθω πως είναι κάτι σαν το Πανεπιστήµιο, 
ότι γίνεται στο Πανεπιστήµιο. Και µου άρεσε αρχικά αλλά µετά συνεχίζοντας στη...στο γυµνάσιο, ε, 
κατάλαβα ότι δεν είχε ουδεµία σχέση, δεν βοηθούσε καθόλου το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, 
ελά…ελάχιστα. ∆εν υπήρχε συνέχεια  
-Κι αυτό πως σε έκανε
-Σα να σταµάτησε απότοµα και η ιδέα απ ότι κατάλαβα θα συνεχιστεί στο µέλλον σε κάποιο
συνεχίσει σε κάποιο Ίδρυµα… θα δούµε…  
-Θα δούµε… 
-Αλλά έµαθα κάποια πράγµατα από κει, συνεργάζοµαι κάτι πρωτόγνωρο για µένα… 
-Πες µου Ενρίκο ποια καινο
-Ε, µάθαµε κάποια…καινο
γυµνάσιο ούτε τα ξανάκουσα, όπως κάναµε θυµάµαι ήταν η
µια εργασία µε τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Ο καθένας έπρεπε να συγκεντρώσει στοιχεία για 
µια χώρα, βέβαια είχαµε κάνει…ναι, στοιχεία για µία χώρα, αν και δε θυµάµαι πολλά τώρα σας λέω 
ότι θυµάµαι, µετά κάναµε σε διάφορους τοµείς στον καλλιτεχνικό τοµέα, για τις γαστρι…µαργικές 
απολαύσεις, είχ
κάνει, να που συνδέεται λοιπόν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ µε τα µαθήµατα. Ευρωπαϊκή ιστορία 
λέγοντας θυµάµαι και την ιστορία που κάναµε, ε, µετά θυµάµαι κάτι…θεατρικά…θεατρικές 
παρ
δηµιουργίες, θεατρικές παραστάσεις… 
- Για να πετύχετε αυτά τα πράγµατα χρειαστήκατε εσείς και η κυρία σας  εκτός από τα βιβλία και 
τη συζήτηση άλλα µέσα;  
-Ε, βέβαια, µερικές φορές ειδικευόµασταν σε ένα συγκεκριµένο ε, πράγµα- σε µια συγκεκριµένη ιδέα 
και βέβαια να ανατρέξουµε σε µια ανάλογη πηγή…π.χ στο ιστορικό αρχείο ή άλλες φορές 
ασχοληθήκαµε µε καλλιτεχνικά πράγµατα…έτσι πολιτισµικές δραστηριότητες σε κάτι ανάλογο.  
-Τα υλικά που χρησιµοποιήσατε; 
-Τα υλικά που χρησιµοποιήσαµε και τα µέσα αναλυτικά ήτανε υφάσµατα θυµάµαι, ε µπογιάδες, µ, και 
γύψο είχαµε χρησιµοποιήσει, χαρτί άφ
για τη δουλειά µας, ε, ότι θυµάµαι τώρα… 
-Ναι καταλαβαίνω θυµάσαι πολλά όµως µην ανησυχείς…
-Α! ασχοληθήκαµε και µε τον 
παίξει κι είχαµε µάθει την παρά
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σηµερινές µας δραστηριότητες, µ, για τον Απόλλωνα µου φαίνεται πως είχαµε κάνει, για τη λύρα, σα 
υ Απόλλωνα είχαµε κάνει κάτι τέτοιο; Ναι, µετά µουσικές επενδύσεις στη στα έργα 

 ανατρέχαµε…ε, δε θυµάµαι. 

ως να γίνει µόνο στο σπίτι. Θυµάµαι 
χ είχαµε κάνει 

 κάποιες εικόνες που τις είχαµε κατασκευάσει βέβαια 
… 

 και δεν έχεις άµεσα κάποιο όφελος, αλλά πιστεύω ήταν οι πιο ευχάριστες από άλλες που τις 
ρωτάκουστα για το 

αµε πιο ευχάριστα ήταν, αλλά όσο µεγαλώνεις µόνο τότε 

ια οι σχέσεις ήταν ανθρώπινες, σε όλο το δηµοτικό και δεν ήταν απρόσωπες όπως τώρα, µ, δε 
 µέναµε µόνο στις σχέσεις ανάµεσα στο «καθηγητή» και στο 

ιο κοντά, φιλικές σχέσεις αυτό οφείλω να το οµολογήσω, µ… 

 κάθε πράγµα πιστεύω που 
τηµένος… µ, αλλά κάτι έµαθα κι από αυτό. Γηράσκω αεί 

ι 

έπει στη συνέχεια να κάνω φίλους, αφού έγιναν ναι βέβαια κάποιες 

 έρθουµε σε επαφή µε παιδιά από άλλα τµήµατα που 
γα παιδιά ξέρω, απ’ το δηµοτικό 

 νέες φιλίες είναι κάτι καλό αλλά όχι πάντα. Εµείς µε τους παλιούς ακόµα 

λύρα µάλλον το
µας υπήρχε… 
-Πού τις βρίσκατε; 
-Tις µουσικές, µ, ανάλογα µε το θέµα
-Είχατε εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ και τι είδους εργασίες ήταν αυτές αν 
είχατε; 
-Είχαµε εργασίες βέβαια για το σπίτι, γιατί δεν ήτανε…ούτε η ώρα µας έφτανε στο σχολείο, ούτε η 
διάθεση να κάνουµε και τις πέντε ώρες που είχαµε διδακτικές και τις πέντε ώρες τα…Το ΜΕΛΙΝΑ, 
άρα είχαµε κάποια δουλειά σπίτι και δουλειά που µπορούσε ίσ
χαρακτηριστικά όπως το να ανατρέξουµε σε κάποιες πηγές, κάτι µε κάτι διαφηµίσεις π.
κάποια προϊόντα, θυµάµαι είχαµε χρωµατίσει
εµείς, ε… γινόταν δουλειά στο σπίτι
-Τι είδους εργασίες ήταν αυτές; 
-Άλλοτε παραδοσιακές εργασίες κι άλλοτε γενικά,  θυµάµαι είχαµε κάνει µια εργασία για την 
ευρωπαϊκή ένωση, και τους λόγους της ευρωπαϊκής ένωσης, να γράψουµε µετά µια ιστορία; 
-Ήταν ευχάριστες ή όχι οι εργασίες αυτές; 
-Ε, δεν ήταν απολύτως ευχάριστες να κάθεσαι σπίτι για να κάνεις µια δουλειά που είναι για το 
σχολείο
θεωρούσαµε αγγαρείες όπως τώρα στο γυµνάσιο, α, πράγµατα να σας πω π
γυµνάσιο. Πρωτάκουστα για µένα µάλλον. Αυτά που κάνουµε τώρα στο γυµνάσιο, ε, αυτά είναι 
αγγαρείες. Στο δηµοτικό αυτά που κάν
καταλαβαίνεις… 
-Πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας και τη δασκάλα σας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε βέβα
θυµάµαι αλλά είχαµε µερικές φορές α, δε
«µαθητή» ερχόµασταν π
-Α, ήταν φιλικές σχέσεις…  
-Ε, τώρα κοινωνιολογία… 
-Όχι απλά σχολίασε µου αν µπορείς λίγο πιο αναλυτικά…   
-Ε, ήτανε πιο κοντά σε µας, στις ιδέες µας, στα έργα µας, µ, στην εποχή µας και ε…αυτό βέβαια δε … 
µου άρεσε και εκατό τα εκατό, δεν ήµουν και εκατό στα εκατό, όπως και σε
κάνω δεν είµαι και εκατό τα εκατό ευχαρισ
διδασκόµενος. 
-Βέβαια. Στα πλαίσια του Προγράµµατος θυµάσαι αν το τµήµα σας συνεργάστηκε µε τµήµατα της 
ίδιας τάξης του σχολείου σας, κι αν ναι, βρήκατε θετικά η αρνητικά από αυτή τη συνεργασία κα
τι; 
-Ε, κατάλαβα ποιους πρ
συνεργασίες, θυµάµαι και στην παλιά πόλη είχαµε πάει, και στην εκκλησία, κι απέναντι το 
λαογραφικό µουσείο και στην καθολική εκκλησία θυµάµαι είχαµε επισκεφτεί...παλιότερα, µετά στην 
«Τρι-µάρτυροι», εκεί που είχαµε πάει ήτανε κάποιες οµαδικές εργασίες, και στα Νεώρια κι από τα 
άλλα τµήµατα και θυµάµαι ήτανε µια ευκαιρία να
ίσως να τα και  µετέπειτα. Αν και στην τάξη που είµαι τώρα εγώ λί
ήξερα πέντε ή έξι παιδιά, δύο από την τάξη µου, ένα –δύο απ την τάξη µου…µετά συνέχισα µε τον 
ένα…Βέβαια κάνοντας και
κάνουµε παρέα και βγαίνουµε…µ,…  
-Το ΜΕΛΙΝΑ σας βοήθησε να αγαπήσετε περισσότερο το σχολείο ή όχι; 
-Ε, βέβαια,- δεν ξέρω για όλους την άποψή µου θα πω… 
-Φυσικά, αυτή µας ενδιαφέρει. 
-Αν βοηθάει να κατανοήσουµε; 
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-Αν βοηθάει να αγαπήσουµε περισσότερο το σχολείο. 

. 

 το δηµοτικό ήταν κάτι που λειτουργεί σωστά. Αν 
αµιά µικρή 

ε βοήθησε να αναπτύξω τις σχέσεις µου, φιλικές σχέσεις, ε, να πάρω και καµιά δυο 
νοµίζω ότι είναι νωρίς για να καταλάβω κάποια πράγµατα. 

ί; 
ς…ο δάσκαλος µου φαίνεται στις περισσότερες φορές απρόσιτα µε 

τι άλλο, όπως αυτό που εµείς κάναµε για την Ευρώπη, ε, 

αι πρωτάκουστα. 

ια την ευρωπαϊκή ζωή στα άλλα κράτη, µ, τι άλλο…  

σει περισσότερο εσύ από αυτούς στα άλλα δηµοτικά σχολεία που δεν είχαν ΜΕΛΙΝΑ εκεί. 

δηλ δεν έχουνε; 

αµε στο δηµοτικό έρθει πιο κοντά σε κάποιες ιστορίες που είχαµε κάνει µε 

τε πιο κοντά σε παιδιά που ήταν από άλλα κράτη; 
µε πραγµατοποιήσει και καµιά εκπαιδευτική 

 µου 
πέκτησες στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες και αν ναι ποιες; 

ασχοληθεί, µε µουσική είχαµε, µε θέατρο είχαµε ασχοληθεί… 

-Το δηµοτικό;  
-Ναι το δηµοτικό τότε που πήγαινες. 
-Ε, αν είναι βέβαια σωστός ο…δ…
-Το Πρόγραµµα σε βοήθησε, ή …. 
-Πιστεύω σε σχέση µε τα άλλα παιδιά που βλέπω τώρα…µε ωφέλησε σε κάτι. Βέβαια, ε το σχολείο 
γενικά το αγάπησα το δηµοτικό γιατί έβλεπα ότι
εξαιρέσουµε τα ξενόγλωσσα, το δηµοτικό λειτουργεί τέλεια. Θυµάµαι µόνο άµα είχα κ
έλλειψη καµιά βοήθεια ή απορία µου την έλυνε η µαµά κατευθείαν ενώ τώρα, δε µπορεί να µε 
βοηθήσει και κανείς από την οικογένεια και κάνω ότι µπορώ… 
-Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαίδευση και Πολιτισµός σε επηρέασε στη ζωή σου;  
-Ε, τώρα είναι νωρίς να δω τα αποτελέσµατα. 
-Φυσικά. Μέχρι τώρα βλέπεις κάτι; 
-Φυσικά, να δεθώ περισσότερο µε κάποιους συµµαθητές µου, να βρεθώ πιο στενά σε κάποιους που 
δεν ήµουνα, έτσι… που δε µ’ άρεσαν και που µ αυτούς τους συµµαθητές µου τώρα κάθε τρεις και µία 
µαζί είµαστε. Ε, µ
γνώσεις παραπάνω, όλα ευπρόσδεκτα, µ, 
-Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ αξίζει να γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας ή όχι και 
γιατί; 
-Εξαρτάται τι συνθήκες υπάρχουνε, τι αντιλήψεις, α κυκλοφορούν, υπάρχουνε… 
-Αν υποθέσουµε η επιµόρφωση των δασκάλων  γίνει κανονικά, και τους ετοιµάσουν κατάλληλα για 
να εφαρµόσουν το Πρόγραµµα, τι λες; 
-Η διάθεσή τους όµως; Αν έχουν τη σωστή διάθεση βέβαια, πιστεύω, ναι. Και στα δηµοτικά νοµίζω 
ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό το –ο θεσµός δηλ. και προς το γυµνάσιο, τη µέση εκπαίδευση. 
-Γιατί; 
-Γιατί…και στα νηπιαγωγεία δε γίνεται; 
-Α, ναι νοµίζω… Γιατ
-Να βρεθούνε πιο κοντά, καθηγητή
τους µαθητές, µ, µετά να γνωρίσουνε και κά
αυτό µε έχει ωφελήσει. Το βλέπω τώρα…κάνουµε, µ, µόνο πράγµατα παραδοσιακά, παραδοσιακά και 
παραδοσιακά –όχι για την Κρήτη- για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι παραδοσιακά πράγµατα. Στην 
Κρήτη σε µαθήµατα κάνουν πράγµατα που σε αυτούς είν
-Σε τι σε ωφέλησε εσένα αυτό που έκανες; 
-Έµαθα γ
-Σε σχέση µε τους συµµαθητές σου αισθάνεσαι είπες πριν «πλεονεκτικότερα». Τι νοµίζεις έχεις 
αποκτή
-Ε, τώρα…εχ…έχω  κουλτούρα. 
-Εκείνοι 
-Έχουνε αλλά όχι σε τέτοιο βαθµό. Ας πούµε ακούνε µια άλλη χώρα, και λένε τι τους θέλουµε λένε 
αυτούς, τους βάρβαρους, αυτοί που δε µιλάνε ωραία, που βαράνε, κάτι τέτοια , τι τους θέλουµε λέει 
αυτούς,. Ενώ εµείς που είχ
την Ευρώπη και γνωρίσαµε κάτι το διαφορετικό. 
-∆ηλ εσείς ήρθα
-Ναι και πιστεύω ότι θα θα υπήρχε…τέλεια αν είχα
εκδροµή στο εξωτερικό… 
-Ενρίκο µε έχεις ίσως καλύψει, αλλά µια που έχω γράψει την ακόλουθη ερώτηση, αποσαφήνισέ
αν εσύ α
-Άρχισα να ανακαλύπτω κάποια πράγµατα, αλλά µ, απ ότι βλέπω δε …αµ, µ, κάποιες ιδιαίτερες 
ικανότητες έµαθα. Αλλά…κάτι κουλουράκια κάναµε που ήταν στις γιορτές, µε αγιογραφία είχαµε 
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-Τι σου έδωσαν αυτά εσένα; 
-Βασικά αυτά τα πράγµατα εµένα τώρα στο γυµνάσιο µου είναι άχρηστα. Στο µέλλον…στη ζωή µου 

ι καλό. Ε, οπότε το ΜΕΛΙΝΑ πιστεύω πρέπει να συνεχιστεί, αν δε 
ς βάρος των µαθηµάτων. 

ν µαθηµάτων, ε, 

. Να εφαρµοστεί το ΜΕΛΙΝΑ στο γυµνάσιο ή όχι; Θα το ήθελες και γιατί; 
υµνάσιο θα ήθελα να συνεχιστεί το ΜΕΛΙΝΑ, αλλά νοµίζω θα µπορούσε και να γίνει 

γραµµα ΜΕΛΙΝΑ, ίσως κάτι να ωφελούσε τους µαθητές παραπάνω. 

της πόλης 
µη γνώριµο, γνώρισα καινούρια άτοµα, καλύτερα τους 

 άρεσε που έµενε πολύς λίγος χρόνος για τις εργασίες αυτές, δε µου έµενε 

παιδικά µου χρόνια…αλλά 

στις οµάδες που κάποιοι είχαµε παραπάνω…κι 

α κατανοούσα αυτά τα πράγµατα, δεν ήθελαν να 
το σπίτι δεν ερχόντουσαν. 

η διάθεση, ακόµα και µέσα στην οµάδα πάντα κάτι βρίσκει για να 

 ερώτηση, θα ξανασυµµετείχες στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ αν σου δινόταν η ευκαιρία και 

 δε θα µου άρεσε γιατί έχω ξεκαθαρίσει τα ενδιαφέροντά µου κι έχω άλλες συνήθειες οπότε 
λλο . 

, θα ήθελα να µου σχολιάσεις δύο λέξεις στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ (…µε 
ην κ. Χρύσα) 

  λέξεις που να αντιπροσωπεύουν το Πρόγραµµα; 
χι, όχι θα σου πω δύο λέξεις για τις οποίες θα σχολιάσεις εσύ ξεχωριστά. Από µόνες τους 

ηµιουργούν αν θέλεις και µια ξεχωριστή ενότητα. Η µια είναι η λέξη «τιµωρία»… 
… 

 τιµωρία στα πλαίσια …ή καθώς εφαρµόζονται, οι δραστηριότητες του Προγράµµατος 
ΕΛΙΝΑ και κάποιο παιδί δεν συµµετέχει ή δε θέλει να συµµετέχει σε αυτό; Είναι υποχρεωτικό; 

ναι βέβαια ότι µαθαίνεις είνα
γίνεται ει
-∆ηλαδή,  για πες µου πιο αναλυτικά τη σκέψη σου… 
-Μ, εις βάρος των διδακτικών, κάποιων ορισµένων διδακτικών ωρών, κάποιων κύριω
µετά …σα συνδυασµός θα λειτουργούσε σωστά.  
-Πολύ ωραία
-Στο γ
περιορίζοντας κάποια µαθήµατα Για µένα τρίτα στο γυµνάσιο, µερικά µαθήµατα στο γυµνάσιο δε µε 
ενδιαφέρουν να τα παρακολουθήσω, ούτε νοµίζω ότι θα µου χρησιµεύσουν σε τίποτα, και άµα τα 
αντικαθιστούσε το Πρό
-Τι σου άρεσε περισσότερο στο ΜΕΛΙΝΑ; 
-Στο ΜΕΛΙΝΑ µου άρεσε περισσότερο οι επισκέψεις που κάναµε κι εκτός των όρια 
θυµάµαι και είδα κάτι το διαφορετικό, το 
συµµαθητές µου 
-Τι δε σου άρεσε, τώρα, στο ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, τι δε µου άρεσε…δε µου
τόσος πολύς χρόνος όσο θα ήθελα. Σκεφτόµουνα τα άλλα παιδιά, ήτανε όλο ριλάξ στην ηλικία µου. 
Αλλά εµείς λέγαµε…«γιατί όχι κι εγώ…» και να ζήσω έτσι πιο πολύ τα 
κάτι ωφέλησε το ΜΕΛΙΝΑ. Μετά επίσης δε µου άρεσε που γινότανε εις βάρος σε κάποιο άλλο 
µάθηµα που όπως είπα και πριν κόβαµε κάποιες ώρες…δεν ξέρω εγώ αν είναι καλό ή κακό, αλλά 
εµένα δε µου άρεσε αυτό, όπως και δε µου άρεσε-είπατε παραπάνω…σε άλλους σε…µου είχανε 
µεταδώσει αυτή την ιδέα, η κατανοµή των ρόλων, 
άλλοι έπαιρναν περισσότερη δουλειά κι άλλοι αναλάµβαναν λιγότερα, άλλοι είχαν άλλο ρόλο 
µεγαλύτερο ως ηγετικό της οµάδας µου θυµάµαι αν και ..κάποιοι άλλοι φεύγανε. 
-Και που πηγαίνανε;  
-Να συµµετέχουνε σε ελάχιστο… 
-Μπορούσανε να είναι τελείως ελεύθεροι; 
-Όχι, ε, έβρισκαν καλές δικαιολογίες. βέβαια εγώ τ
συµµετέχουν γιατί ήξεραν ότι κάτι θα γίνει, εννοούσα … στις συναντήσεις σ
-Στις συναντήσεις των οµάδων στην τάξη τι γινότανε; 
-Όχι, αλλά όταν δεν έχει κανείς τ
ξεφύγει. 
-Τελευταία
γιατί; 
-Τώρα, ή και γενικά; …Η γνώµη µου πάντα… 
-Πάντα. 
-Ε, δε θα µου άρεσε να ξαναζήσω κάτι τέτοιο, στα χρόνια που είµαι τώρα, παλιότερα στο δηµοτικό, 
ναι. Τώρα
δε θα µου άρεσε κι ά
-Ενρίκο
τ
-∆υο
-Ό
δ
-Ναι
-Υπάρχει
Μ
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Υπάρχει η λέξη τιµωρία εκεί; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση και η δεύτερη είναι αν υπάρχει 
βαθµολογία» για τις δραστηριότητες στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
Θα αρχίσω από τη δεύτερη . 

. 
µπορεί µε βαθµολογία να αξιολογηθεί το έργο που κάναµε στο Πρόγραµµα 

ΕΛΙΝΑ. Όπως και κάθε εργασία που κάνει κάποιος  δεν µπορεί να βαθµολογηθεί. 

ραµµα ΜΕΛΙΝΑ τότε βαθµολογούνταν. 

 

βλέπει… κάτι αξίζει ας πούµε για 
 

ό αφορά
 αξιολογούσατε το έργο σας; Πότε ξέρατε αν ένα έργο 

ν από την οµάδα. 

«
- 
-Ωραία
-Εγώ νοµίζω ότι δεν 
Μ
- Εσείς τη βαθµολογούσατε; Σας βαθµολογούσε η κυρία; 
- ∆ε νοµίζω. 
 Αχά -

-Ε…δε νοµίζω να βαθµό…βαθµολογία τώρα …στα…στα πλαίσια βέβαια τα διδακτικά… στα πλαίσια 
τα διδακτικά ήτανε υποχρεωτική η βαθµολογία, αλλά δε νοµίζω ότι πρέπει να έχει υποχρεωτικό 
χαρακτήρα…ξέρω γω. 
- Όταν λες « στα πλαίσια τα διδακτικά υπήρχε βαθµολογία»; 
-Ε…όταν συνδυάζαµε κάποιο µάθηµα µε το Πρόγ
-Ναι, αλλά από µόνη της η δραστηριότητα;  
-Από µόνη της η δραστηριότητα , δε νοµίζω δινόταν τόση σηµασία στη βαθµολογία κι ούτε νοµίζω
ότι πρέπει, να δίδεται τέτοια σηµασία στη βαθµολογία.  
-Γιατί Ενρίκο δεν πρέπει; 

εν µπορεί να αξιολογηθεί µε βαθµό. Άλλος το -Γιατί ένα έργο δ
δέκα, άλλος το βλέπει για µηδέν . Ε... τα κριτήρια δεν είναι πάντα τα ίδια. 
-Πολύ ωραία. Παρόλα αυτά εσείς οι µαθητές από τη στιγµή που δεν υπήρχε ας πούµε βαθµολογία στο 
έργο σας όπως µου λες- δεν υπήρχε απ  τη δασκάλα όσων   τις δραστηριότητες του 

ΛΙΝΑ -εσείς οι µαθητέςΠρογράµµατος ΜΕ
που είχατε κάνει – ατοµικό ή συλλογικό είναι καλό; 
- Άµα ήτανε καλό ένα έργο…µ…δε δίναµε και τόση σηµασία. Πάντα, πάντα όµως έβγαινε κάτι καλό, 
αλλά δεν δίναµε και τόση σηµασία να είναι άριστο. Ξέραµε ότι αφού συνεργαστήκαµε θα βγει 
σίγουρα κάτι καλό. Σε αυτό βασιζόµασταν. Τουλάχιστον στην οµάδα που ήµουν . 
- Πολύ ωραία ευχαριστώ. Θες να χαρακτηρίσουµε λίγο την λέξη «τιµωρία»; 
-Τη λέξη τιµωρία…µ…η τιµωρία…τώρα…µ…στα…σε…τιµωρία…στα πλαίσια τα διδακτικά…όχι 
µάλλον. Η τιµωρία είναι κι αυτή τρόπος…ξέρω γω. 
-Ναι, ότι κι αν είναι, πως το έζησες εσύ στα πλαίσια του Προγράµµατος; 
-Ε, δε νοµίζω να είχα τιµωρηθεί εγώ καµιά φορά! Ε, κι αν τιµωρήθηκα έπρεπε νοµίζω. 
-Οι άλλοι τιµωρούνταν οι άλλοι; 

ούντα-Τιµωρ
- ∆ηλαδή; 
-Άλλη οµάδα δεν τον ήθελε και τόσο…ή…του ανέθετε κάποια µικρή εργασία…ε γιατί ξέρανε ότι δεν 
θα ήταν σε θέση να την εκτελέσει όλη. Τιµωρία, άρα υπήρχε στα πλαίσια µεταξύ  των µελών της 
οµάδας, Τέτοιο χαρακτήρα είχε η τιµωρία…νοµίζω. 
-Στο σηµείο αυτό να σε ευχαριστήσω που ήσουν σαφής, περιεκτικός και ωφέλιµος γι αυτή την 
έρευνα.  
-Κι εγώ ευχαριστώ. 
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8/1/04   12.30 -13.30  
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 

 ή κάτι που δε σου άρεσε από τα θέµατα που 

…δεν πειράζει, προχωράµε να πάµε κάπου αλλού. 
 κάποιες επισκέψεις έξω 

 από κείνες τις επισκέψεις; 

σχολείο, 

 εκδροµή δεν 

ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
-Μαριλένα ήταν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα στην τάξη ή µήπως ήταν 
κάτι   άλλο και τι; 
- Σίγουρα ήταν ένα µάθηµα, ε, το αγαπηµένο µας όλων των µαθητών, εε µας βοηθούσε γενικά και για 
όλα τα µαθήµατα, αυτό πιστεύω. 
-Μαριλένα,  ποιος νοµίζεις ήταν ο σκοπός του; 
-Να µας κάνει να αγαπήσουµε τα µαθήµατα, στο σχολείο να µας βοηθήσουν. 
-Ωραία, θυµάσαι πως ήταν ο χώρος και η διακόσµηση της τάξης σας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, νοµίζω πάντα διακοσµηµένες ωραία και όχι µια κρύα τάξη, ε όπως µπορούσαµε: ζωγραφίζαµε, ε 
ζωγραφίζαµε, βάζαµε στον τοίχο κολλάζ, ότι κάναµε το δείχναµε.  
-Τα θρανία σας; 
-Ε, τα χαµε βάλει...ήµασταν όλοι κοντά ε, εντάξει, όχι όπως στο γυµνάσιο, πώς τα χαµε 
κάνει…νοµίζω «πι» …µ δε θυµάµαι…εε πάντως ήταν όλα τα παιδιά µαζί-όχι µπορούσαµε να 
βλέπουµε ο ένας τον άλλο και να µιλάµε.  
-Στο γυµνάσιο;… 
-Στο γυµνάσιο είµαστε…είναι ένα θρανίο µπροστά, άλλο πίσω µου δυο...σα δυο στήλες και...εντάξει. 
Είναι λίγο πιο κρύα τα πράγµατα. 
-Στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ -τα τρία χρόνια που εργαστήκατε µε την κυρία Χρύσα, τα τρία τελευταία 
χρόνια του δηµοτικού που ήσασταν στις µεγαλύτερες τάξεις- επεξεργαστήκατε κάποια θέµατα στα 
πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ. Θυµάσαι κάποια από αυτά κι εάν σε ικανοποίησαν; Αν θυµάσαι κάποια από 
αυτά µπορείς να αναφέρεις;  
-E, δε θυµάµαι τώρα συγκεκριµένα, αλλά θυµάµαι είχαµε κάνει για το Μινώταυρο νοµίζω, δε θυµάµαι 
συγκεκριµένα. 
-Μάλιστα, θυµάσαι κάτι που σου άρεσε περισσότερο
δουλεύατε; 
-Όχι,  
-∆ε θυµάσαι ακριβώς τα θέµατα
Πραγµατοποιήσατε στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ εκείνα τα τελευταία χρόνια
από το σχολείο και που; 
-Είχαµε πάει στα Ανώγεια για τον Ξυλούρη…αυτό δε...δε θυµάµαι. 
-Καταρχήν θέλω να σου πω ότι έχεις πολύ χρόνο και δε χρειάζεται να απαντάς πολύ γρήγορα και 
αµέσως. Έχεις πού χρόνο να χαλαρώσεις και ίσα ίσα αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν χαλάρωσε κάθισε, 
απόλαυσέ το. Ήµασταν στις επισκέψεις... Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου
Σου άρεσαν…ή όχι γιατί; 
-Ναι µου άρεσαν γιατί αλλιώς είναι να τα ακούµε µόνο κι αλλιώς να τα βλέπουµε. Και αν τα ζήσεις 
από κοντά είναι πιο ωραία…καταλαβαίνεις, είναι πιο ενδιαφέρον.  
-Εκπαιδευτική επίσκεψη για σένα την ηµέρα που είχατε επίσκεψη σήµαινε µια µέρα χωρίς 
ή κάτι άλλο και αν κάτι άλλο, τι άλλο; 
-Σήµαινε σχολείο, αλλά δεν ήταν καθόλου…επειδή εντάξει κάποια παιδιά το θεωρούσαν
ήταν έτσι…εεε ήτανε σχολείο απλά όχι µέσα από τα βιβλία µόνο. 
-∆ηλαδή; 
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-∆ηλαδή δεν δεν µαθαίναµε, δε διαβάζαµε και ήταν στο µυαλό µας, πηγαίναµε και τα βλέπαµε από 

 καλέσει στην τάξη είτε µε πρωτοβουλία της δασκάλας σας -είτε 

 από την τάξη συναντήσατε κάποιους ειδικούς και σας 
ψεις σας για κάποιο θέµα, και να µου πεις λίγα λόγια για την επικοινωνία που 

είχαµε πάει, είχαµε γυρίσει σε όλα τα 
µάµαι σε διάφορα µαγαζιά και µας µιλούσαν οι υπεύθυνοι...ε θυµάµαι 

µε πάει και στο σούπερ µάρκετ….εντάξει. 
. 

 τάξη, ή η κυρία έπρεπε να 
ατε κι εσείς πόσο συχνά µπορούσατε, ή πώς το κάνατε; 

α καλά την ερώτηση… 

ονταν κάποια θέµατα…ήταν όλα πρωτοβουλίες της 
σατε να πείτε ή να κάνετε 

υµε κι εµείς αν νοµίζουµε ότι αξίζει . 
ε να προσθέσετε κάτι καινούριο ή να αλλάξετε το σχεδιασµό του 

όγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
ωριστό και νοµίζω ότι άξιζε να το ζήσουµε. 

 ότι έχουµε κερδίσει πολλά 
 τη ζωή µας µαθήµατα. 

ό; Είπες δύο πράγµατα. 
ι σε άλλα σχολεία, εντάξει δεν πηγαίνανε ούτε επισκέψεις ούτε…κάνανε το τυπικό µάθηµα 

ή άποψη για το σχολείο…βασανιστήριο. 

ή µας αρέσει. Μας αρέσει να µαθαίνουµε και…µ’ αυτό το Πρόγραµµα, εξακολουθού... 

ΙΝΑ...στο γυµνάσιο 

 µου το αναλύσεις λίγο περισσότερο; 

µόνοι µας και καταλαβαίναµε. 
-Καταλαβαίνω. Η δασκάλα σας εφάρµοζε συχνά το ΜΕΛΙΝΑ και πότε το εφάρµοζε; Πόσο συχνά 
και πότε το εφάρµοζε; 
-Συχνά,  σε σηµαντικά σηµεία που θεωρούσε ότι ήτανε καλό να µας µείνουν στο µυαλό. 
-Όπως…εσύ… 
-∆ε θυµάµαι. 
-Επόµενη ερώτηση: Είχατε
κατόπιν συνεννόησης ανάµεσα σε σας και τη δασκάλα- κάποιους ειδικούς, κάποιους ανθρώπους, οι 
οποίοι θα µπορούσαν να έρθουν και να σας µιλήσουν για ένα θέµα µέσα στην τάξη, και αν είχε 
συµβεί αυτό … 
-Ναι είχε συµβεί, όπως ήταν µε τον πεθερό σας κιόλας αλλά εκείνη τη µέρα έλλειπα και δεν ξέρω…δε 
θυµάµαι.  
-Θυµάσαι κάποια άλλη φορά που βγαίνοντας
µίλησαν στις επισκέ
είχατε µε αυτούς τους ανθρώπους; 
-Ε, όταν είχαµε κάνει κάτι ποιήµατα για τον Ερωτόκριτο που 
Χανιά…ναι είχαµε γυρίσει θυ
που είχα
-Ναι πολύ ωραία ευχαριστώ πάρα πολύ
Μαριλένα εσείς οι µαθητές στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ µπορούσατε να συµµετέχετε στο σχεδιασµό 
δράσεων και δραστηριοτήτων και να τις εφαρµόζετε µέσα στην
σχεδιάζει µόνο; Κι εάν µπορούσ
-∆εν κατάλαβ
-Ναι, ναι το καταλαβαίνω είναι λίγο µπερδεµένη. Θέλω να πω ότι…τις στιγµές που ξέφευγε από το 
µάθηµα το τυπικό η δασκάλα και αναπτύσσ
κυρίας ή κάποιες φορές είχατε κι εσείς κι εσείς την έµπνευση και µπορού
αυτό ή εκείνο… 
-Όχι το θέλαµε κι εµείς να κάνουµε…άλλωστε µας ρωτούσατε όταν ξεκινούσαµε µια συζήτηση ή κάτι 
άλλο αν µας αρέσει ή αν θέλο
-Και όταν το ξεκινάγατε µπορούσατ
κλπ; 
-Ναι ο καθένας είχε την άποψή του…ότι µπορούσε. 
-Μάλιστα. αυτό σηµαίνει ότι ο καθένας από κει και πέρα που είχε την άποψή του µπορούσε να κάνει 
του κεφαλιού του ας πούµε; 
-Όχι, µέσα στο θέµα, δεν ξεφεύγαµε.  
-Σε ικανοποίησε Μαριλένα η συµµετοχή σου στο Πρ
-Ναι, γιατί ήτανε κάτι ξεχ
-Αυτό γιατί το λες; 
-Γιατί µας έκανε να αγαπήσουµε πιο πολύ το σχολείο τελικά και…νοµίζω
και για
-Μπορείς να το αναλύσεις λίγο περισσότερο αυτ
-Εννοώ ότ
και νοµίζω ότι έχουνε µια διαφορετικ
-Ενώ εσείς; 
-Επειδ
-Εξακολουθούν τι… 
-Να θέλουµε να µαθαίνουµε κι ας µην υπάρχει το Πρόγραµµα ΜΕΛ
-Αυτό είναι το πρώτο που είπες (µας βοήθησε να αγαπήσουµε το σχολείο) και το δεύτερο, ο δεύτερος 
άξονας είπες είναι (να βοηθήσει και στη ζωή µας), µπορείς να
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-«Μαθήµατα ζωής». 
-Αυτό πώς το καταλαβαίνεις; 
-Ε, απ ότι θυµάµαι κάναµε πάρα πολλές συζητήσεις εε µέσα στην τάξη ε δεν είναι µόνο το σχολείο 

χαν; 

 υλικό. Το υλικό αυτό - είτε του υπουργείου είτε της δασκάλας σας, ήταν φάκελοι, 

η στιγµή;   

…αυτό.  
 ότι ήταν υλικό που σας έφερνε πιο κοντά, γιατί; 

 πια 
υ άρεσε εσένα προσωπικά να δουλεύεις σε µια οµάδα; 

ήσει όταν δεν ξέρεις κάτι 

ώνει. 
ηθούσε 

ν µας βοηθούσε στα µαθήµατα, αν τα καταλαβαίναµε καλύτερα; 

ς νοµίζω και πέτυχε. 

 από µια ζωγραφιά ή από το χορό να κάνεις αυτό 

µας ενδιέφερε να καταλάβουµε και τι είναι αυτό που κάναµε.  

ιστορία, και γλώσσα, είναι για να µας µαθαίνει να µπούµε στην κοινωνία και να γίνουµε κάτι.  
-Αυτά τα µαθήµατα ζωής που κάνατε στην τάξη και έµειναν σε σένα γιατί πιστεύεις σας έµειναν;  
Τι ιδιαίτερο εί
-Γιατί είναι αυτό που µας ενδιαφέρει πιο πολύ αυτά είναι η ζωή µας, τι θα κάνουµε στο µέλλον και τι 
άνθρωποι θα γίνουµε. 
-Ευχαριστώ. Μαριλένα, όταν επεξεργαζόσασταν τα διάφορα θέµατα στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ 
υπήρχε κάποιο
παραµύθια παιχνίδια, βιβλία κλπ.- το επεξεργαστήκατε µέσα στην τάξη µε τη βοήθεια της δασκάλας 
σας. Και αυτό που θα ήθελα να µου πεις είναι -αν θυµάσαι, έτσι µια γενική αίσθηση-  για το πώς 
ήταν αυτό το υλικό; Πώς ήταν και τι ρόλο έπαιξε εκείνη τ
-Τι να σας πω τώρα πάλι τα ίδια… 
-Ναι, δεν πειράζει. 
-Μας βοηθούσε περισσότερο, µας έφερνε πιο κοντά όλους µαζί
-Θες να πεις
-∆ουλεύονταν απ όλους µαζί. 
-Ναι… 
-∆ηλαδή δουλεύονταν σε οµάδες. 
-Ωραία. Η επόµενη ερώτηση είναι ακριβώς αυτή. Θέλω να µου πεις…Η εργασία στις οµάδες
Μαριλένα, σο
-Ναι, βεβαίως, πολύ καλύτερα. 
-Ναι, γιατί; 
-Σε έκανε να νιώθεις ασφάλεια και σιγουριά ότι…έχεις κάποιον να σε βοηθ
εε ο ένας βοηθάει τον άλλο, συνεργασία αυτό! 
-∆εν υπάρχει ο κίνδυνος να κοροϊδέψει ο ένας τον άλλο µέσα στην οµάδα; 
-∆ε νοµίζω να υπάρχει τέτοιος λόγος.  
-Ευχαριστώ. Εσύ προσωπικά αντιµετώπισες κάποιο πρόβληµα µέσα στην οµάδα που χρειάστηκε 
να το ξεπεράσεις κι αν ναι.. 
-∆ε θυµάµαι κάτι τέτοιο, δε νοµίζω 
-Ποιος ήτανε ο σκοπός της εργασίας σας ο σκοπός όχι µόνο της εργασίας στην οµάδα, γενικά ο 
σκοπός µιας οµάδας…Τι στόχους είχατε όταν δουλεύατε σε οµάδες; 
-Να ερχόµαστε ο ένας πιο κοντά στον άλλο, και να επικοινωνούµε, ε, όποτε χρειαστεί βοήθεια 
κάποιος ο άλλος συµπληρ
-Θέλω να σε ρωτήσω αν ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος από την κυρία σας, σας βο
να καταλάβετε περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα; 
-Ποιο µάθηµα εννοείτε; 
-Ανέλυσέ µου την απορία σου και θα σου εξηγήσω. 
-Γενικά α
-Ναι. 
-Ναι,  αυτός είναι ο σκοπό
-Πέτυχε; 
-∆ηλαδή µας βοήθησε, αυτό εννοώ. 
-∆ηλ, καταλαβαίνατε καλύτερα και τα µαθήµατα; 
-Ναι. 
-Πώς γίνεται όµως µέσα από τα παιχνίδια, ή µέσα
και να λέµε στη συνέχεια ότι µαθαίνεις καλύτερα τα µαθήµατα; 
-∆ηλαδή…γιατί δεν κάναµε κάτι άσχετο κάναµε πάνω στα µαθήµατα εργασίες κι αυτά. Αλλά µετά 
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-Ευχαριστώ. Μαριλένα στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ κάνατε καινούρια πράγµατα στην τάξη σας κι αν 
ναι ποια που δε γινότανε νοµίζεις σε άλλες τάξεις;  
-Ε, εννοείτε έξω από την ύλη που δεν υπήρχαν µέσα … 
Ε, αυτό που µου χει µείνει περισσότερο εµένα ήταν αυτό µε τον Ξυλούρη, επειδή µου άρεσε πιο πολύ 
αυτό…αξίζει γιατί….γιατί να µην ξέρουµε στον άνθρωπο και γενικά γιατί να µην ξέρουµε κάτι 
παραπάνω… 
-Αυτό δηλ δε θα µπορούσαν να το µάθουν και παιδιά σε τµήµατα που δεν παρακολουθούν 
ΜΕΛΙΝΑ, ας πούµε; Τι ήταν αυτό που χάραξε στη µνήµη σου τη διαφορά, τι σου άρεσε, τι 
καινούριο είχε η προσέγγιση που χρησιµοποίησε η κυρία για να σε κάνει να το νιώθεις τώρα τόσο 
έντονα; 
-Επισκεφτήκαµε το χωριό και εντάξει…αν κάποιο παιδί το έβλεπε στην τηλεόραση, το έβλεπε στις 
ειδήσεις για τη ζωή του Ξυλούρη όπως είχε προκαιρού…αλλιώς είναι να το βλέπεις έτσι αλλιώς να 
ακούς τη µουσική του και να ακούς για τη ζωή του γενικά. 

 τις επισκέψεις και τις δραστηριότητες µέσα στην τάξη, 

 παιχνίδια, δεν ξέρω… 
, όχι µόνο των µαθηµάτων όταν εκφραζόσασταν ας πούµε… 

ραία, Μαριλένα στο σπίτι είχατε εργασίες στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 

εν µπορώ να πω ότι θα µου άρεσαν όλες, κάποιες δε θα µου άρεσαν αλλά πιστεύω ότι ήταν 
το. Ε, γράφαµε και ποιήµατα για τον Ερωτόκριτο, ε, αυτό θυµάµαι. 

αριλένα. Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί ήταν ευχάριστη η εργασία του να 

ι, ε 
πορεί να το γραψε µε 

κό, δηλ αν 

ν, όµως συµµετείχαµε όλοι γιατί 
ει. Θέλαµε να δοκιµάσουµε να δούµε…να έχουµε µια εµπειρία. 
τε να δοκιµάσετε και να έχετε µια ακόµη εµπειρία» γιατί; Εσύ προσωπικά τι ήθελες από τη 

λουµε να διαπιστώσουµε και τώρα: Αν αξίζει.  

ολείο φοβάται στην αρχή, νοµίζω ότι ήθελα να 

οτικό  
να οι σχέσεις ανάµεσα στους µαθητές και στη δασκάλα τα τρία τελευταία 

α του ΜΕΛΙΝΑ πως ήταν; Η κυρία σας άλλαζε τη στάση και τη 

-Για να κάνετε τα καινούρια πράγµατα
χρειαστήκατε κι άλλα µέσα εκτός από τα βιβλία και αν ναι ποια; 
-Εκτός από βιβλία…δε θυµάµαι …τα παιχνίδια που κάναµε… 
-Ναι πες… 
-…τα παιχνίδια , τα βιβλία, εντάξει τα
-Όλες τις ώρες
-Με ζωγραφιές, ακούγαµε µουσική, αυτά.  
-Πολύ ω
-Ναι είχαµε. 
-Τι είδους εργασίες, ήταν ευχάριστες… 
-Εντάξει δ
ευχάρισ
-Πολύ ωραία σε ευχαριστώ Μ
γράφεις εσύ ένα παιδί ένα ποίηµα, δεν είναι δύσκολο να γράψεις ένα ποίηµα; 
-∆εν…άµα σου αρέσει, άµα σου έρθει η έµπνευση, είναι κάτι δικό σου, κάτι που σε εκφράζε
µπορεί να µην έγραψαν όλα τα παιδιά …έγραψαν όλοι αλλά ο καθένας άλλος µ
το ζόρι…εµένα µου άρεσε γι αυτό το γραψα. Θυµάµαι ότι εκείνη τη φορά µε είχε πιάσει και άγχος το 
γραψα την τελευταία µέρα και µου ρθε το γραψα κατευθείαν. 
-Μαριλένα σας πίεζε η δασκάλα σας µε το ζόρι να το κάνετε αυτό, ήταν υποχρεωτι
κάποιος δεν κατάφερνε να γράψει ποίηµα υπήρχε βαθµολογία αρνητική, υπήρχε τιµωρία; 
-Τιµωρία σε αυτό δεν υπήρχε, ε όταν αυτά που κάναµε ήταν έξω από την ύλη, δε νοµίζω ότι 
βαθµολογόντουσαν, ε… 
-Γιατί νοµίζεις δε βαθµολογούσε η δασκάλα τα πράγµατα αυτά που ήταν έξω από την ύλη; 
-Γιατί…δεν ήταν υποχρεωµένοι όλοι οι µαθητές να συµµετέχου
..εντάξ
-«Θέλα
δοκιµή; 
-Ε, αυτό που θέ
-Το Πρόγραµµα εννοείς; 
-Ναι. Τι άλλο; 
-Κλασικά νοµίζω ότι κάθε παιδί που πάει στο σχ
βοηθήσω τον εαυτό µου να µάθω και να το αγαπήσω, Προσπάθησα και νοµίζω τα κατάφερα . 
-«Τα κατάφερα» Τι σηµαίνει αυτό, πώς το νιώθεις; 
-Γιατί...έχω…καλές αναµνήσεις από το δηµ
-Ευχαριστώ. Μαριλέ
χρόνια στο δηµοτικό στα πλαίσι
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συµπεριφορά της όταν έκανε ΜΕΛΙΝΑ σε σχέση µε τη  στιγµή που έκανε τα µαθήµατα του 
αναλυτικού προγράµµατος (γλώσσα, µαθηµατικά κλπ); 
-Νοµίζω ότι η στάση και η συµπεριφορά της κυρίας ήταν πάντα ίδια, δε νοµίζω ότι άλλαζε κάτι, ε 

 µας έφερναν ακόµη πιο κοντά, εε.. ότι µάθαµε ακόµη και να 

ια του ΜΕΛΙΝΑ συνεργαστήκατε µε τµήµατα, της ίδιας τάξης του 

πό αυτό; 
 πιο πολύ κι άλλους ανθρώπους από το σχολείο, ε, κάθε τάξη, κάθε τµήµα πήρε 

 έκανε καλύτερα ε αυτό.  

 από ποιους και γιατί δεν κάνατε καλά το µάθηµα αυτοί νόµιζαν;  

σε στις άλλες τάξεις, δεν ήταν έτσι βέβαια, ε, νοµίζω ότι ήµασταν κερδισµένοι όµως. 

φαίνεται στο γυµνάσιο που έχουµε πάει ότι…ποιοι είναι καλοί µαθητές, ποιοι δεν 
ται αυτό, νοµίζω. 

ου το έκανε πιο ενδιαφέρον, ήθελα να µάθω εγώ από µόνη µου, όχι επειδή µε µε 
ζαν οι γονείς µου να πάω σχολείο, ε, ήταν κάτι που άξιζε κατά τη γνώµη µου. 

 µου άρεσε. ∆εν ήταν κάτι δυσάρεστο για µένα. 

σίγουρα ανάµεσα στους µαθητές και σε σας κάποια φορά θα υπήρχε και κάποια σύγκρουση, ε όµως 
νοµίζω ότι ακόµα και οι συγκρούσεις
αγαπάµε και σας και τους συµµαθητές µας 
-Πολύ ωραία, στα πλαίσ
σχολείου σας; -είχατε κάποια συνεργασία σε κάποια θέµατα εντός ή εκτός ύλης που χρειάστηκε να 
κάνετε κάτι κοινό µε τα άλλα τµήµατα- Αν ναι, τι έχεις αποκοµίσει από αυτή τη συνεργασία, κάτι 
θετικό ή κάτι αρνητικό;  θα θελα να το αναφέρεις.  
-Ε, είχαµε συνεργαστεί, όχι  όχι ότι σε κάθε εργασία ήµαστε όλοι µαζί, ε…προσωπικά η συνεργασία 
µου...µε το τµήµα το δικό µου µε έφτανε, δε µου κανε κακό όµως ότι ήτανε όλοι, όλη η τάξη µαζί, 
εννοώ όλα τα τµήµατα...ε, …. 
-Έχεις κρατήσει κάτι θετικό α
-Μµµµ, γνώρισα και
κάτι από το άλλο. Ο καθένας έδωσε µερικά στοιχεία από την τάξη του στην άλλη. 
-Πολύ ωραία, κάτι αρνητικό που έχεις… 
-Πολλές φορές είχαµε συγκρουστεί. 
-∆ηλαδή; 
-Ε, το ένα τµήµα δεν έκανε καλά την εργασία του το άλλο την
-Και… 
-Ότι  πολλές φορές τα παιδιά έξω κάνανε σχόλια ότι το τάδε τµήµα δεν εργάστηκε ξέρω γω πολύ, το 
άλλο λιγότερο, ε, ανάµεσα στα παιδιά αλλά πολλές φορές νοµίζω και στους δασκάλους. 
-∆ηλαδή; 
-Ε, … 
-Μπορείς να µιλάς ελεύθερα. 
-Υπήρχαν αµφιβολίες µερικές φορές ότι δεν κάναµε σωστά το µάθηµα, στο δικό µας τµήµα-το 
συγκεκριµένο, αλλά νοµίζω ότι τους το αποδείξαµε ότι το κάναµε κανονικά και καλύτερα νοµίζω. 
-Αµφιβολίες
-Ε,  ίσως να πίστευαν ότι δεν κάναµε πολύ τα µαθήµατα τα βασικά και ξεφεύγαµε λίγο, αυτό που 
περνού
-Πώς τους το αποδείξατε, πώς θεωρείς και είσαι τόσο σίγουρη ότι τους το αποδείξατε; 
-Ε, στο τέλος το κατάλαβαν οι ίδιοι, έβλεπαν αποτελέσµατα, τα παιδιά τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν, ε, 
ακόµα και τώρα 
είναι, οι χαρακτήρες τους και οι προσωπικότητές τους. Και τώρα αποδεικνύε
-Σ ευχαριστώ. Θα κάνω την επόµενη ερώτηση που λέει: Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σας βοήθησε ή 
µάλλον σε βοήθησε να αγαπήσεις περισσότερο το σχολείο ή όχι; 
-Ναι. 
-Γιατί; 
-Ε, τώρα να επαναλαµβάνω… 
-∆εν πειράζει. 
-Ε, γιατί, το µάθηµα µ
ανάγκα
-Ήθελες να πηγαίνεις σχολείο εκείνο τον καιρό… 
-Ε, όχι πάντα, µου αρέσουν…δεν..όλα τα παιδιά δεν θέλουν να πηγαίνουν κάθε µέρα, ε, όχι πως 
ανυποµονούσα να πάω σχολείο, απλά
-∆ηλ. αν χάναµε και µία µέρα µάθηµα….ε 
-Ναι δε µε πείραζε. 
-Φυσικά έτσι συµβαίνει πάντοτε. 
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-Τώρα να πούµε το εξής: Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαίδευση και Πολιτισµός Μαριλένα, έχει 
επηρεάσει τη ζωή σου, ακόµα και µέχρι σήµερα που έχεις φύγεις από το δηµοτικό σχολείο και αν 

ι «τα µαθήµατα ζωής» που παίρναµε, είναι ότι µας βοήθησε να αναπτύξουµε µια 

ιδιαίτερες 
 ναι ποιες; 

 που θες να πεις…ότι από µόνη σου δουλεύεις…άρχισες να τα δουλεύεις κι 

ραφιές που κάναµε, τώρα  µε ενδιαφέρει το σχέδιο. Θα θελα να γίνω 

 και σε κανε µετά να το 
υ δίνει τη σκέψη αυτή. 

ση και Πολιτισµός στα δηµοτικά σχολεία όλης της χώρας (κι όχι µόνο στα 

καλύτερα, θα είναι καλύτερα τα 

α σχολεία, νοµίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα, ε, και 

 ίσως να υπάρχουν και σε άλλα σχολεία, αλλά νοµίζω ότι θα 

 πάρει κάτι σίγουρα, να έχουν µάθει κάτι…ας πούµε ότι είναι καλό το πρόγραµµα 

ω ότι και τότε το αποδείξαµε για άλλη µια φορά. Ήτανε πολλά παιδιά, όχι 

ναι πώς; 
-Ε, είνα
προσωπικότητα, ε, αυτό.  
-Ευχαριστώ. Μέσα από το ΜΕΛΙΝΑ θεωρείς ότι απέκτησες εσύ προσωπικά κάποιες 
ικανότητες, αν
-Ίσως να µε βοήθησε να καταλάβω µερικά ή ενδιαφέροντα ή…ταλέντα, όχι ταλέντα εντάξει, ε…από 
τότε άκουγα και πιο πολύ µουσική, στο σπίτι µερικές φορές µέχρι και ποιήµατα έχω γράψει, ε, άρχισα 
να τα κάνω µετά κι από µόνη µου, ότι κάναµε µερικές φορές στην τάξη, που µου άρεσαν. 
-Και αυτά τα πράγµατα
εκτός σπιτιού, έχεις ασχοληθεί κι εκτός σπιτιού, έχεις καταπιαστεί, έχεις ασχοληθεί µε κάτι να το 
πας παραπέρα να το προχωρήσεις…έξω από το σπίτι...είπες ταλέντα, είπες χόµ… 
-∆εν ξέρω αν εννοείτε αυτό… 
-Ναι για πες µου. 
-Ε, εντάξει και από ζωγ
αρχιτέκτονας…δεν ξέρω αν εννοείτε αυτό. 
-∆εν το ήξερα…δεν το ήξερα αυτό, απλά…ναι, είσαι µέσα στα πλαίσια της ερώτησης. Θεωρείς δηλ 
ότι το ότι τόλµησες να σχεδιάσεις και επιµείνεις σχετικά µ αυτό στο δηµοτικό
αγαπήσεις στο σπίτι είναι κάτι που σο
-Ναι και…πολύ βασικό είναι. 
-Μαριλένα αν σου λεγα ότι µια σκέψη της πολιτείας θα ήταν η γενίκευση του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευ
σχολεία της πειραµατικής εφαρµογής που έτυχε να έχεις φοιτήσει κι εσύ)… 
-Ναι… 
-Εσύ τι πιστεύεις, η γενίκευση αυτή αξίζει να γίνει ή όχι και γιατί; 
-Νοµίζω ότι αξίζει, αρκεί να είναι πάντα µέσα στα πλαίσια να µην ξεφύγουν…και ν’ αρχίσουν ότι… 
«τώρα πια πάει η εκπαίδευση στην Ελλάδα», νοµίζω ότι θα γίνει 
πράγµατα. 
-Επειδή λες πολύ σηµαντικά πράγµατα σε παρακαλώ πάρα πολύ να µου το αναλύσεις λίγο πιο πολύ 
αυτό; 
-Ε, πιστεύω ότι αν γίνει, αν γενικευτεί και γίνει σ’ όλά τα σχολεία της Ελλάδας θα ακουστεί και παρα 
πέρα κι ίσως να γίνει και στην Ευρώπη, σε άλλ
αξίζει τον κόπο. 
-Και αυτό το «πάει η εκπαίδευση τώρα στην Ελλάδα πώς το εννοούσες»; 
-Ότι όπως υπήρχανε διαφωνίες κι αµφιβολίες για το µάθηµα που κάναµε στο δηµοτικό…στο 
συγκεκριµένο τµήµα-το δικό µας, έτσι
λυθούν πάλι οι παρεξηγήσεις.  
-Θα λυθούν πώς; 
-Αποδεικνύοντας ότι δεν είναι έτσι. 
-Ποιος θα το αποδείξει; 
-Οι ίδιοι οι µαθητές. 
-Πώς; 
-Υποστηρίζοντάς το κι ακολουθώντας αυτό το Πρόγραµµα. 
-Υποστηρίζοντάς το νοµίζεις ότι φτάνει κι ακολουθώντας το, ή πρέπει να έχουν πετύχει και 
κάποιους συγκεκριµένους στόχους; 
-Να έχουν
ΜΕΛΙΝΑ, αλλά εντάξει, φάνηκε και σε πολλά σηµεία και όπως είπα και πριν όχι µόνο στο γυµνάσιο, 
αλλά και στο δηµοτικό σε διάφορες…διάφορους διαγωνισµούς-όπως και στη µαθηµατική εταιρεία 
που εντάξει- ήτανε…πιστεύ

 59



πολλά παιδιά , ναι και πολλά παιδιά από την τάξη µας στη µαθηµατική εταιρεία και πρώτη ήτανε κι 
ένα κορίτσι από την τάξη µας-η Τίνα..ε…και µόνο τότε το κατάλαβαν….κι η Κάλλια νοµίζω ή… 
-Ναι, ωραία πολύ ωραία. Είχατε λοιπόν δύο θέσεις… 
-Ναι… 
-Και τότε το κατάλαβαν. Θες να πεις ότι αυτό θα βοηθήσει, αποδεικνύονται δηλ και µε έργα, αν στο 
γυµνάσιο τελικά εφαρµοστεί και γενικευτεί θα µπορέσει τελικά να αποδειχθεί και µε έργα. 

 γυµνάσιο, επειδή τώρα έχετε 

γιατί ; 
µάµαι ότι όταν τελειώναµε το δηµοτικό είχαµε κάνει συζητήσεις ότι θα συνεχιστεί το Πρόγραµµα 

λικά δε συνεχίστηκε, εντάξει, ε, µε στεναχώρησε λίγο γιατί είχα συνηθίσει µέσα σε αυτά τα πλαίσια. 
οµίζω ότι καλό θα ήταν να γίνει και στο γυµνάσιο. Ε, αυτά.  

 έχει να δώσει το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός σε έφηβους όπως τα 
διά της ηλικίας σας; 
 ακριβώς και στο δηµοτικό, να µας βοηθήσει, να τα αγαπήσουµε τα µαθήµατα πάλι να λέµε όχι 

στο δ µοτικό πέρασα καλά στο γυµνάσιο και στο λύκειο ζορίστηκα πολύ, ε, δε λέω να µη ζοριστούµε 
απλά α έχουµε καλές εµπειρίες και αναµνήσεις ωραίες…όταν µεγαλώσουµε 
-Σχετικά µε τις σχέσεις των εφήβων; 
-Θα µ ς φέρει και πιο κοντά, ε, έτσι κι αλλιώς έχουµε καλές επαφές νοµίζω µεταξύ µας ε, άλλους θα 
µας φέρει πιο κοντά, άλλοι θα τσακωθούν…θα καταλάβει ο ένας το χαρακτήρα του άλλου…δεν είναι  
όλα καλά ...εντάξει 
-Φυσικά. Αν σου έλεγα να µου πεις τι είναι αυτό που κρατάς σαν κορυφαίο, τι σου άρεσε 
περισσότερο από όλα τα χρόνια εκείνα στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, εκείνο που σου άρεσε 
περισσότερο, που σε συγκίνησε περισσότερο, που το κρατάς ως ανάµνηση περισσότερο; 
-Ε, τα αθήµατα ζωής αν αυτό….ήταν σίγουρο….ε, έµαθα να συνεργάζοµαι, ε, όχι µόνο…δεν πήρα 
µόνο ασικές γνώσεις εξίσου µε τα µαθηµατικά και τις ιστορίες κλπ 
-Σ’ ευχαριστώ Μαριλένα.  
Θα αντιστρέψω την ερώτηση: Να προσπαθήσεις να περιγράψεις ποιο είναι το πιο άσχηµο πράγµα, 
τι δε ου άρεσε από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ που θα θελες να το καταθέσεις και που θεωρείς ότι 
πρέπε να κατατεθεί, γιατί και τα αρνητικά πρέπει να λέγονται  γιατί µόνο όταν λέγονται τα αρνητικά 
κάποιου πράγµατος, µπορεί να γίνει καλύτερο… 
-∆ε θ άµαι κάτι αρνητικό…γιατί και πάλι συγκεκριµένο είναι νοµίζω, ε, µάλλον επειδή δεν υπάρχει 
συγκεκριµένο, δε…..Νοµίζω ότι γενικά µου άρεσε., δεν υπάρχει κάτι κακό 
-Σ’ ευχαριστώ. 23η ερώτηση και τελευταία: Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις στο 
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ θα το έκανες;  
-Ναι βαίως θα το ήθελα πάρα πολύ, ε και τώρα πολλές φορές το συζητάµε στην τάξη µε τα παιδιά 
…όσ παιδιά ήταν µαζί µου και στο δηµοτικό και τώρα είναι στο τµήµα µου , ε, το έχουµε πει πολλές 
φορές στην τάξη, το έχουµε προτείνει στους καθηγητές να κάνουµε κάτι διαφορετικό ε, νοµίζω ότι 
όλα τ  παιδιά που το έχουν ζήσει το Πρόγραµµα θέλουν. 
-Πώς  οι καθηγητές και οι συµµαθητές σας από τα άλλα σχολεία, που ακούνε για πρώτη 
φορά ια ένα Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και δεν το γνωρίζουν;  
-Ε, δ δεν ενδιαφέρθηκαν όλοι οι καθηγητές, µερικοί το αγνόησαν, τα παιδιά όµως έδειξαν ότι 
ενδιαφέρθηκαν πολύ και ήθελαν να µάθουν και να δουν τι ήτανε αυτό, ε, και κάποιοι που δεν είχαν 
αυτό ο Πρόγραµµα µίλησαν κι αυτοί και είπαν ότι θα ήθελαν να υπάρχει κάτι τέτοιο και στο 
γυµνάσιο. 
-Μαριλένα, οι επιπλέον ερωτήσεις που θέλω να σου κάνω είναι να µου σχολιάσεις δύο λέξεις στα 
πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ (τα τρία χρόνια µαζί µε την κυρία Χρύσα) τη λέξη «τιµωρία» 
και τη λέξη «βαθµολογία». 

-Ναι σίγουρα. 
-Εντάξει Μαριλένα να µην σε πιέζω άλλο σ’ αυτό το σηµείο και να σου πω…να µου πεις τη γνώµη 
σου τώρα…για το αν θα θελες να εφαρµοστεί το ΜΕΛΙΝΑ και στο
µεγαλώσει, είστε σε µια άλλη ηλικία, θα θελες ένα τέτοιο Πρόγραµµα να εφαρµοστεί στο γυµνάσιο 
ναι ή όχι και 
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Μιλά ε λοιπόν για δραστηριότητες του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ κι αν υπήρχε «τιµωρία» και πότε. 
-Ε, συγκεκριµένη τιµωρία δεν υπήρχε. Αν κάναµε κάτι …που δεν έπρεπε τέλος πάντων …δε, δε µας 
τιµωρούσε, δε µας τιµωρούσατε, ε…όχι βέβαια πως το αφήναµε έτσι. Ε…όσο για τη βαθµολογία … 
-∆εν  αφήνατε «έτσι» αλλά; 

 και µας λέγατε…εξηγούσατε, ότι δεν είναι σωστό – αν κάναµε λάθος, ε και 
αταλαβαίναµε χωρίς να υπάρξει κάποια τιµωρία.. Ε…για τη βαθµολογία… 

ύ τα κάναµε µε…µέσα στα µαθήµατα. 

µ

το
-Μας φωνάζατε, ξέρω γω
κ
- Για τη βαθµολογία για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Όχι µόνο ήταν όλα µαζί και τα µαθήµατα…εννοώ…ε και το προ…όλο µαζί δεν ήταν ξεχωριστούς 
αθµούς . Μαζί συνολικά. Αφοβ

-Μάλιστα. Μαριλένα σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να συµµετέχεις και να δώσεις αυτή τη 
συνέντευξη. 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 61



 
 
 
 

7/1/04          12.00-13.00 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο 

σιωπητικά. Χρησιµοποι
της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
ούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 

άλλης.  

ό αυτά που είχαν φτιάξει τα παιδιά, και µέσα από 

πιο ελεύθερη

εύθερα ή να δοκιµάσουν κάτι ε,  γιατί 

από το άλλο, ενώ στην τάξη του Προγράµµατος 

κοιτούσαν το δάσκαλο, ναι. 

 θεατρικά και κίνηση. 

ακολουθούν, δεν είναι απο
µεταξύ µιας λέξης και µιας 
 
-Eιρήνη,  ήταν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα στην τάξη ή µήπως ήταν 
κάτι   άλλο και τι; 
-Θεωρώ πως ήταν κάτι διαφορετικό από τα µαθήµατα αν και περιείχε µέσα σε αυτό  µαθήµατα. 
Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλύτερο από τα µαθήµατα και ήτανε κάτι ξεχωριστό για µας τα παιδιά. Έτσι 
προσπαθήσαµε να χαρούµε να ευχαριστηθούµε µέσα από αυτό, ε, αυτά. 
-Ποιος νοµίζεις ήταν ο σκοπός του µια πρώτη εκτίµηση;  
-Ότι ήταν ξεχωριστό από τα µαθήµατα και σκοπό είχε να µας περάσει κάποια µηνύµατα µέσα από 
διαφορετικές…µ, ε…µέσα από διαφορετικές ε, όχι πλευρές…µατιές! Ε, αυτά πιστεύω. 
-Είπες «διαφορετική µατιά για τα πράγµατα», πώς το καταλαβαίνεις αυτό; 
-Ε, δηλαδή προσπαθούσε να µας περάσει ένα µάθηµα ας πούµε µέσα από κάτι άλλο. Μέσα από κάτι 
άλλο…ξεχωριστό. Ας πούµε θεατρικά παιχνίδια, ε, µας περνούσαν µηνύµατα όπως το να 
συνεργαζόµαστε οµαδικά, ε, να ευχαριστιό...να ευχαριστιόµαστε µέσα από το µάθηµα, γενικά αυτό.  
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. 
 -Πώς ήταν ο χώρος και η διακόσµηση της τάξης σας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, Πώς ήθελε το 
ΜΕΛΙΝΑ να είναι οι τάξεις; 
-Ε, τις ήθελε να είναι µακριά από  µαθήµατα  τυπικά σαν κι αυτό… 
-Σα διακόσµηση… 
-Α, σα διακόσµηση τις ήθελε χαρούµενες, µέσα απ
όλα αυτά που η…η κυρία και οι…οι µαθητές ήθελαν να δείξουν στους άλλους. 
-Τι ήθελαν να δείξουν στους άλλους; 
- Πως δουλεύουµε µέσα στην τάξη, και πως συνεργαζόµαστε όλοι µαζί, αυτά, ε... 
-Σε µια τάξη ΜΕΛΙΝΑ όπως αυτή που κάνατε εσείς και σε µια τάξη που δεν έκανε ΜΕΛΙΝΑ ένας 
επισκέπτης θα βλεπε διαφορές; 
-Εµάς η τάξη µας ήτανε πιο απελευθερωµένη µέσα σε εισαγωγικά, ε…εννοώ  , ενώ µια 
τάξη δίπλα που δεν έκανε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν τυπική. 
-∆ηλαδή; 
-∆ηλαδή ε, τα παιδιά δεν µπορούσαν να ε, να αισθανθούν ελ
τους το απαγόρευαν, ας πούµε. 
-Όσον αφορά τα θρανία, το στήσιµο µέσα… 
-Τα θρανία, ε…να πω πώς ήτανε; 
-Ναι πως ήτανε στην τάξη ΜΕΛΙΝΑ και πως ήτανε δίπλα στην παραδοσιακή; 
-Στην παραδοσιακή τάξη ήτανε στηµένα το ένα πίσω 
ΜΕΛΙΝΑ ήτανε σε οµαδούλες, σε…κολλητά, συνεργαζότανε τα παιδιά το ένα µε το άλλο απέναντι 
και δίπλα, ενώ στην τάξη που δεν υπήρχε το ΜΕΛΙΝΑ ε, ήταν τυπικά απλά… 
-Ναι. 
-…∆ύο µαθητές που 
-Είπες προηγουµένως ότι στην τάξη ΜΕΛΙΝΑ µπορούσατε να απελευθερωθείτε. Να 
απελευθερωθείτε δηλ πώς; 
-Τα συναισθήµατά µας. 
-Μάλιστα. Αυτό πώς γινότανε; 
-Γινότανε µέσα από έργα, από
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-Χώρο στην τάξη είχατε; 

ήσατε κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις; 

ρχεται αυτή τη στιγµή κάτι ά… 

 οι 

 δουλειές των αρχαίων των προγόνων µας που δεν είναι όπως σήµερα …ας 

θούσε ίσως σε κάποια µαθήµατα όπως ιστορία και …να συµπεράνουµε κάποια πράγµατα. 

αι έτσι 

κά, ε, κάποια άλλα πράγµατα, ε… 

α Χρύσα «αύριο εκείνη την 

 θέµα, είτε η κυρία είτε µε δική 

ς ακριβώς, στα 

ου ε, κύριου Μαραγκουδάκη και µας είπε εκεί πέρα κάποια 
 εξέπληξε το ύφος του.  

ατί; 
ι ξέρω κι απ τους παππούδες µου- δεν είναι τόσο 

ρουνε κάποια συγκεκριµένα γράµµατα κι από κει και πέρα δεν είναι 

µατα που συνήθως οι άλλοι δεν τα λένε -οι άνθρωποι 
άλλον µας. Αυτό. 

-Απ ότι θυµάµαι ήτανε η τάξη, ε, µικρή…ε, ήτανε µικρές τάξεις απ ότι θυµάµαι σε αυτήν την τάξη 
που ήµουνα εγώ ήτανε µικρές. Οπότε δεν υπήρχε χώρος και βγαίναµε στο διάδροµο… 
-Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ πραγµατοποι
Αν ναι, µπορείς να θυµηθείς κάποιες από αυτές τα τελευταία τρία χρόνια στο Πρόγραµµα; 
-Ε, σε κάποια µουσεία, νοµίζω, ε,  ε, δε µου 
-Από τα µουσεία ποιο θυµάσαι καλύτερα; 
-Το αρχαιολογικό.  
-Τι θυµάσαι από αυτό; 
-Ε, διάφορα όχι πράγµατα..ε, εκθέµατα, ε, πολύ συγκεκριµένα σε σχέση µε το µάθηµα, ε, που
αρχαίοι τα έφτιαχναν, τα δηµιουργούσαν και µας έκανε εντύπωση αυτό. 
-Ποια περίοδος έχει µείνει από αυτά τα εκθέµατα που είδες εκεί στο µουσείο; 
-Η…γενικά όλοι οι περίο..ε, οι περίοδοι ήτανε πολύ εξαιρετικοί αλλά δε µου χει µείνει κάτι 
συγκεκριµένο.  
-Σε αυτές τις επισκέψεις που κάνατε, ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας, αν σας άρεσαν οι επισκέψεις… 
-Ε, νοµίζω ότι σε όλα τα παιδιά άρεσαν αυτά γιατί ξεφεύγαµε από το µάθηµα και συγχρόνως 
µπορούσαµε να δούµε τις
πούµε στην τεχνολογία ήτανε…µόνοι τους τα φτιάχνανε. Αυτά.  
-Πολύ ωραία. Για σας τα παιδιά όταν είχατε εκπαιδευτική επίσκεψη τι σήµαινε; Μια µέρα χωρίς 
µάθηµα ή κάτι άλλο; 
-Σήµαινε και αυτό, αλλά σήµαινε ότι πάµε να δούµε κάτι πολύ συγκεκριµένο, ε, κάτι σοβαρό …που 
θα µας βοη
-Μία άλλη ερώτηση, πότε και πόσο συχνά εφάρµοζε νοµίζεις η δασκάλα σας το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ (µιλάµε για τα τελευταία τρία σου χρόνια στο δηµοτικό µε τη συγκεκριµένη δασκάλα); 
-Ε, απ ότι θυµάµαι, πάντα! ∆ε θυµάµαι κάποιες συγκεκριµένες περιόδους αλλά απ’ ότι θυµάµ
γενική...στη γενική εικόνα θυµάµαι ότι πάντα το εφάρµοζε, δείχνοντάς µας βιβλία, διαβάζοντας, 
κάνοντας θεατρι
-∆εν είχε δηλ κάποια συγκεκριµένη ώρα; 
-Όχι ήτανε όποτε έρθει, όποτε είναι…όλα τα παιδιά πως να το πω τώρα, ε, όποτε µας ερχόταν ας 
πούµε, δεν ήταν κάποια συγκεκριµένη ακριβώς. Ας πούµε δεν έλεγε η κυρί
ώρα …αυτό» ήτανε όποτε...έτσι προέκυπτε…ναι. 
-Καλέσατε στην τάξη σας ποτέ «ειδικούς»να σας µιλήσουν  για ένα
σας πρωτοβουλία. Αν ναι, ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί; 
-Ε, δε µου ‘ρχεται αυτή τη στιγµή κάτι αλλά απ ότι θυµάµαι ερχότανε. ∆ε θυµάµαι ακριβώς 
συγκεκριµένους ανθρώπους…ερχότανε πάντως, στα πλαίσια…ε, όχι ενός µαθήµατο
πλαίσια ενός ε, εµ, µιας συγκεκριµένης ειδικότητας…ε, δηλ,  
-Θα µπορούσε δηλ να ήταν κάποιος που... 
-Θα µπορούσε να ήταν κάποιος που ασχολείται ας πούµε µε ποιήµατα.  
-Είχατε µήπως κάποια επίσκεψη τέτοια; 
-Θυµάµαι είχαµε πάει στο σπίτι τ
συγκεκριµένα πράγµατα, µας
Ναι, γι
Nαι, γιατί οι παλαιότεροι άνθρωποι -απ ότ
ανεπτυγµένοι, ε, ξέ
ανοικτόµυαλοι. 
-Γιατί σας εξέπληξε; 
-Ε, µας εξέπληξε γιατί µας έλεγε κάποια πράγ
που είναι στο περιβ
-Με αυτούς δηλ τους ανθρώπους ή συγκεκριµένα µε το παράδειγµα αυτό, µπορείς να πεις ότι 
αναπτύχθηκε επικοινωνία;  
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-Ναι, το νιώσαµε αυτό. 
-Να ρωτήσω κάτι άλλο, ο σχεδιασµός των δράσεων και των δραστηριοτήτων ήταν αποκλειστικά 
ευθύνη της δασκάλας σας ή υπήρχε η δυνατότητα να συµµετέχετε κι εσείς τα παιδιά στο 
σχεδιασµό, να προτείνετε δηλ την ιδέα σας και να γίνει;  
-Εε, απ, ότι θυµάµαι…κι εµείς συµµετέχαµε σ’αυτό, εννοώ µπορούσαµε να εκφράσουµε ότι θέλαµε 

ζει. Τώρα…σε ικανοποίησε ή όχι η συµµετοχή σου σ’ αυτό το Πρόγραµµα; 
εσα να µάθω, µε ικανοποίησε γιατί µπόρεσα να κάνω κάποια πράγµατα που ξεφεύγουν πέρα 

ας πούµε, συµµετείχα σε…µε τους 
ναι σε κάποιες δράσεις άλλες…αυτά. 

διεξαχθούν οι δράσεις και γενικά το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, χρησιµοποιούσατε κάποιο 

 όµως ότι, ε, πιστεύω ότι αυτό δεν ήταν τόσο, τόσο 

ισσότερο µε τις δράσεις µας 
 να µετέχουµε σε κάποια, µ, να συµµετέχουµε ο ένας µε τον άλλο δίπλα, να µιλάµε…το υλικό 

νικά η 
οντα.  

ες που χρειάστηκε να συµµετέχεις, ή κάποιες φορές ήταν 
ρειάστηκε να τα ξεπεράσεις και πώς;  

 µου στην οµάδα, αλλά εντάξει, αυτό ξεπερνιόταν εύκολα. 

Ας πούµε κάναµε υποχωρήσεις, δε µπορούσε ο ένας να πει τη γνώµη 

α το λεγες αυτό µε µια λέξη, ή µια ιδιότητα; 

ασκαλίας ο µάθηµα στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ σας βοηθούσε να καταλάβετε 
καλύτερα το µάθηµα ή όχι; 

να γίνει. Ε, δε θυµάµαι κάτι συγκεκριµένο.  
–∆εν πειρά
 -Ε, µπόρ
από το τυπικό, ε σε µια τάξη. Με ικανοποίησε γιατί έκανα 
συµµαθητές µου σε κάποια θεατρικά παιχνίδια, ας πούµε, εε 
-Για να 
υλικό, είτε υλικό του Υπουργείου (φάκελοι, παραµύθια, εκπαιδευτικά παιχνίδια επιτραπέζια κλπ, 
είτε υλικό που οι δασκάλα σας άρχισαν να φτιάχνουν για να σας κάνουν µια ξενάγηση) αυτό το 
υλικό σας άρεσε, πώς ήταν, τι γνώµη έχετε γι αυτό; 
-Ήταν χρήσιµο, ε, σ’ αυτά τα χρόνια, ε, πιστεύω
χρήσιµο ας πούµε, όσο αυτά που οι δραστηριότητες, αυτές που κάναµε εµείς! Η πράξη ήτανε το 
σηµαντικό, όχι το υλικό. 
-Χµ, πού βρίσκεις τη διαφορά, γιατί οι πράξεις, τι συνέβαινε στην πράξη; 
-Στην πράξη ήταν πιο αληθινό. Το υλικό ναι µεν ότι ήτανε κι αυτό ένα µέρος της δραστηριότητας, 
αλλά η πράξη έπαιζε µεγαλύτερο, ρόλο στο… 
-Τι στόχο µπορείς να πεις ότι είχε το υλικό και τι στόχο οι δράσεις και γιατί δίνεις βαρύτητα στις 
δράσεις; 
-∆ίνω βαρύτητα στις δράσεις και στην πράξη των δράσεων γιατί ε…περ
έκαναν
τώρα ε, πιστεύω ότι έδινε ε, ότι, µπορούσε κι αυτό να είναι κάτι αλλά όχι τόσο σηµαντικό, ε… 
-Καταλαβαίνω. Εργαστήκατε σε οµάδες είπες προηγουµένως. Η εργασία στις οµάδες σου άρεσε ναι 
ή όχι και γιατί; 
-Μου άρεσε φυσικά γιατί δε…έτσι αντλούµε…µέσα από τις πράξεις που κάναµε σε 
οµάδες,…οµαδικότητα συνεργασία, ε, δε µου άρεσε ο ατοµικισµός σε ένα πράγµα, µ’ αρέσει γε
συνεργασία…µε παιδιά της ηλικίας µου, ε που έχουµε ίδια ενδιαφέρ
-Εσύ συνεργάστηκες εύκολα στις οµάδ
αρκετά τα προβλήµατα και χ
-Ε, συνεργάστηκα εύκολα, πιστεύω γιατί ήµουνα αποδεκτό µέλος της οµάδας γιατί δεν υπήρχαν…δε 
θυµάµαι κάποια προβλήµατα. Μπορεί κάποιες φορές να µη συµφωνούσαµε µε κάτι που έλεγε ας 
πούµε ο φίλος µου ή η φίλη
-Με ποιο τρόπο δηλ, ξεπερνούσατε τις εντάσεις για να πετύχετε ένα έργο στην οµάδα; 
-Με υποχωρήσεις το κάθε παιδί. 
του κι αυτή να είναι. Κάποιο, όχι ποσοστό, κάποιο µέρος της γνώµης µπορεί να ήτανε εντάξει, 
συµφωνούσαµε οι άλλοι αλλά όχι όλο ας πούµε αν διαφωνούσαµε…µετά. Εεε, αυτό πιστεύω, µόνο µε 
την υποµονή µε υποχωρήσεις, ε …. 
-Φτάνατε στο τελικό έργο; 
-Ναι. 
-Άρα το τελικό έργο δεν ήτανε ιδέα κανενός; 
-Nαι ήτανε ολονών. 
-Πώς θ
-Μ, …σύ…σύνθεση… ιδεών… 
-Ωραία, ήταν σύνθεση δηλ αυτό που κάνατε; 
-Σύνθεση…ήτανε. 
-Ο τρόπος διδ
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-Φυσικά µας βοηθούσε περισσότερο γιατί…χωρίς βέβαια εµείς, αφού ήµασταν πιο µικροί, να 
καταλάβουµε ότι αυτή τη στιγµή, συγκεκριµένα κάνουµε ΜΕΛΙΝΑ, ε, υπήρχε κάτι στο µυαλό µας 
αλλά όχι τόσο…ΜΕΛΙΝΑ ας πούµε, ε, µας βοηθούσε περισσότερο γιατί, ε, πιστεύω ότι µε κάποιες 

 το βιβλίο για να σας κάνει 

εεε, µπορούσαµε 
ν προς τη δασκάλα να της πούµε τη γνώµη µας, αλλά…µπορούσαµε 

σετε, πώς δηλ; 
ε κι εµείς µε το δικό µας 

νατε καινούρια πράγµατα είπες νοµίζω πιο πριν, τι 

 κάνατε εσείς και που δεν τα έκαναν οι άλλοι; 

ό κ ο

; 
δασκάλας µας. 

 τι χρειαστήκατε; 
έβαια, εε πανιά ε, δε θυµάµαι κάτι άλλο υλικό πες 

µµαθητών. 
αν, 

 θυµάµαι τον τίτλο της- εε, και µετά είχαµε σηκωθεί πάνω ας πούµε...στα 
µοιο, ακριβώς δε 

Τις περισσότερες φορές δεν ήταν αγγαρεία. 

 ήταν; 

συγκεκριµένες δραστηριότητες πάνω στο µάθηµα-χωρίς να το καταλαβαίνουµε εµείς,η δασκάλα µας 
µας το κανε,  ε, το µάθηµα ήτανε πιο εύκολο. 
-Τι µέσα χρησιµοποιούσε η δασκάλα σας εκτός από το λόγο της και
µάθηµα; 
-Ε, ε, εε 
-∆ηλ οι δραστηριότητες ήταν δραστηριότητες λόγου-λεκτικές; 
-Ε, ήταν και λεκτικές αλλά ήταν και υλικές κάποιες φορές.  
-Όπως; 
-Ας πούµε, κάναµε δεν ξέρω κι εγώ, γλώσσα ας πούµε, το µάθηµα της γλώσσας και  
να συµµετάσχουµε, ε κατευθεία
και να σηκωθούµε ας πούµε, να παρουσιάσουµε κάτι.  
-Με ποιο τρόπο, να το παρουσιά
-Ε, κάτι που έλεγε ας πούµε στη γλώσσα ένα µάθηµα, να το παρουσιάσουµ
τρόπο, και σαν περίληψη ας πούµε, αυτό. 
-Πολύ ωραία. Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ κά
καινούρια πράγµατα, που δεν τα χατε φανταστεί; Ή µάλλον, επειδή ήσασταν από αυτά τα παιδιά που 
εξαρχήν πήγατε στο σχολείο και κάνατε ΜΕΛΙΝΑ -κι ακούγατε µόνο από άλλα παιδιά που πήγαιναν 
σε άλλα σχολεία ότι εκείνα δεν έκαναν αυτά που εσείς κάνατε- ποια ήταν αυτά τα καινούρια 
πράγµατα που
-Ε, κάναµε πολλές δραστηριότητες, όπως είπα και πριν…αυτό εννοείτε; 
-Ναι. 
-Ε, δραστηριότητες, καλά και συµµετέχαµε µε διαφορετικό τρόπο στο µάθηµα…ας πούµε…τι εννοώ 
τώρα…ότι όπως είπα και πριν, σηκωνόµασταν, χορεύαµε, το παρουσιάζαµε ή σα περίληψη, ή δεν 
ξέρω κι εγώ…νοµίζαµε όµως ότι επειδή ήµασταν πως αι σεις είπατε από την αρχή του δηµ τικού 
στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, ε, ήταν όλα διαφορετικά πράγµατα. Κάθε χρονιά, δηλ δεν ήταν 
συγκεκριµένο, σε µια τάξη και µετά στην άλλη και µετά το ίδιο. Ήτανε διαφορετικά πράγµατα. 
-Γα να γίνουν αυτά τα διαφορετικά πράγµατα τι χρειαζόσασταν
Ε, τη συµπαράσταση της 
-Από υλικά
-Χρειαστήκαµε, πανιά ας πούµε, απ ότι θυµάµαι β
το που µας χρειάστηκε, εε  µουσική ας πούµε, µουσική, κασέτες, και τη βοήθεια της δασκάλας όπως 
είπα των συ
-Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ σας δινόντουσαν κάποιες εργασίες για το σπίτι; Κι αν σας δινόντουσ
τι είδους εργασίες ήταν αυτές; 
-Ε, µας δινόντουσαν κάποιες, κάποιες εργασίες, δε θυµάµαι τώρα ειδικά αλλά µια φορά ας πούµε που 
είχαµε δει µια ταινία -δε
θρανία…τότε…θυµάµαι ότι µας είχε δώσει η κυρία Χρύσα, µετά στο σπίτι κάτι παρό
µου ρχεται τώρα, αλλά εντάξει, κάτι παρόµοιο πάντως, στο σπίτι να γράψουµε κι εµείς ας πούµε κάτι 
που νιώθαµε, τα συναισθήµατά µας, ναι. 
-Αυτές οι εργασίες που προέκυπταν µέσα από ένα ερέθισµα και γινόντουσαν σπίτι ήταν ευχάριστες; 
-Ε, ναι! 
-Γιατί; 
-Γιατί τα νιώθαµε αυτά που κάναµε. 
-Οι εργασίες που κάνατε οι τυπικές µέσα από τη γλώσσα, ή τα µαθηµατικά, πως
-∆εν είναι κάτι τόσο πολύ κοντά µας απλά ήταν κάτι τυπικό, το γράφαµε και τελείωσε. 
-Ενώ οι άλλες; 
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-Εκείνες όπως είπα τις νιώθαµε, δηλ ήταν...από µέσα µας το βγάζαµε αυτό, το αντλούσαµε από µέσα 
µας, δεν χρειαζόταν δηλ και πολύ σκέψη όπως τα µαθηµατικά  τώρα στο γυµνάσιο ή κάτι άλλο. 

 σχέσεις που υπάρχουν συνήθως ανάµεσα σε…µέσα σε µια παραδοσιακή τάξη, 

ητών και µαθητών είναι τελείως 

όρµητο, 

ο γυµνάσιο δεν το κάνετε εσείς δηλαδή; 

περιφορά της δασκάλας και η στάση της απέναντί σας πώς ήταν; 

 γυµνάσιο τώρα τι…τυπικό.  

σου έµεινε από αυτή τη συνεργασία, υπήρξε κάτι θετικό κάτι 
ό, τι; 

δή όµως δεν τα ξέραµε 

υπήρχε ας πούµε, δεν έλεγες τη γνώµη σου ας πούµε. Εν τάξει, όπως είπα πριν ότι 
όµως ήτανε 

αν τόσο καλή η συνεργασία. Καλή εννοώ δεν ήτανε όπως 
αζόµαστε µέσα στην τάξη, τόσο κοντά ήµασταν τα παιδιά και ξέραµε τι θα πούµε και τι θα 

ε κάτι αρνητικό.  

υπτε αυτή η αλληλεγγύη µεταξύ των µαθητών του άλλου τµήµατος. Μεταξύ µας ήµασταν 

 επειδή δεν ξέραµε τι θα συµβεί στο γυµνάσιο, δε νοµίζαµε κάτι τέτοιο, δεν το 
ασταν καθόλου. 

 που τις 
 το δηµοτικό είναι καλύτερο, ήταν καλύτερο από 

 σαν το ΜΕΛΙΝΑ δηλαδή, νοµίζεις ότι έχει ή δεν έχει 
εράσει από τη στιγµή της 

τη ζωή σου ή όχι, και γιατί; 
, ε, δεν 

-Βεβαίως. Έχει αφήσει µήπως κάτι µέσα σου; 

Απλώς το γράφαµε, το νιώθαµε, αυτό. 
-Οι σχέσεις που είχατε εσείς και οι κυρία σας, στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, πιστεύεις ότι διέφεραν 
από τις τυπικές
µεταξύ δασκάλας και µαθητών και παιδιών; Πώς ήταν οι σχέσεις;  
-Απ ότι βλέπω τώρα και στο γυµνάσιο, ε, οι σχέσεις µεταξύ καθηγ
τυπικές, δεν µπορούµε ας πούµε να τους πούµε κάτι δικό µας, όπως λέγαµε τότε, ή να νιώσουµε το 
µάθηµα ότι, το κάνουµε εµείς!  Απλώς είναι κάτι τυπικό. Το γράφουµε τελείωσε, έρχεται η 
επόµενη ώρα. Ενώ στο  σχολείο του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ το νιώθαµε ήτανε κάτι αυθ
τελείως.  
-Το κάνατε κι εσείς το µάθηµα… είπες στ
-Μας το κάνουν οι καθηγητές. 
-Στο δηµοτικό συµµετέχαµε κι εµείς πιο πολύ, µαζί µε τη δασκάλα δηλ, ε, ήτανε κάτι πολύ 
αλληλένδετο, ε, οι σχέσεις µας. 
-Η συµ
-΄Ήταν σα να ήταν δικός µας άνθρωπος,  δηλαδή τι εννοώ: ότι ήµασταν πολύ κοντά, σαν να µαστε 
φίλες, ναι ενώ στο
-Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ υπήρξαν κάποιες φορές που σε κάποια θέµατα (ίσως όχι µόνο 
γνωστικού περιεχοµένου αλλά και εκδηλώσεις κλπ) συνεργαστήκατε και µε παιδιά άλλων τµηµάτων 
της ίδιας τάξης;  Ποια αίσθηση 
αρνητικ
-Υπήρχε συνεργασία, ε, σε πολλά πράγµατα ε, αυτή τη στιγµή δε µου ρχεται κάτι, ναι, αλλά εκείνη η 
συνεργασία δεν ήταν η ίδια όπως µε τους συµµαθητές στην ίδια τάξη. Μα επει
τόσο πολύ τα παιδιά –όπως τα ξέρουµε τώρα στο γυµνάσιο που είναι τώρα συµµαθητές µας- ε, ήτανε 
κάτι αρνητικό, 
υπήρχε ένα ποσοστό αυτής της γνώµης σε όλη τη σύνθεση της ιδέας, ε, 
κάτι…συνεργαζόµαστε µεν αλλά δεν ήτ
συνεργ
κάνουµε και…δεν ήταν τόσο καλή…µου άφησ
- Η δουλειά προέκυπτε; 
-Ναι. 
-Τι δεν προέκυπτε και σου άφησε κάτι αρνητικό; 
-∆εν προέκ
εντάξει.  
-Αυτή έστω η λίγη γνωριµία έχει φέρει κάποια αποτελέσµατα στο γυµνάσιο τώρα που είστε µαζί; 
-Επειδή τους ξέραµε λίγο τώρα στο γυµνάσιο είναι φίλοι µας, ε, τώρα πιστεύω, τώρα είµαστε 
κολλητοί. Στο δηµοτικό
σκεφτόµ
-Το ΜΕΛΙΝΑ σας βοήθησε να αγαπήσετε περισσότερο το σχολείο ή όχι και γιατί; 
-Το δηµοτικό ναι, γιατί τώρα στο γυµνάσιο δεν υπάρχει ΜΕΛΙΝΑ, εε µας βοήθησε να το αγαπήσουµε 
µέσα από δραστηριότητες που κάναµε ε και δεν ήτανε τυπικές, ήτανε δραστηριότητες
νιώθαµε, ευχαριστιόµασταν µέσα από αυτό, νοµίζω
τώρα. 
-Πώς ένα τέτοιο πρόγραµµα, ένα Πρόγραµµα
επηρεάσει τη ζωή σου; Το έζησες έξι χρόνια στο δηµοτικό έχουν π
αποφοίτησής σου ήδη  τρία χρόνια. Επηρέασε 
-Τότε την επηρέασε, τώρα ας πούµε που είµαστε στους κανονικούς µας ρυθµούς στο γυµνάσιο
το σκεφτόµαστε και πολύ. 
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-Έχει αφήσει αυτή τη γλύκα ας πούµε της εντός εισαγωγικών, τη γλύκα της δραστηριότητας, της 
συµµετοχής, της συνεργασίας, της αγάπης µεταξύ των συµµαθητών.  
-Αυτό το βλέπεις και τώρα στην ηλικία που βρίσκεσαι και πρέπει να συνεργαστείς; 

εν 

ρίνετε τώρα; 
, σε κάποια µαθήµατα προτείνουµε 

µα…κι αυτό, τελείωσε. 
ίες στο γυµνάσιο; 

ο πολύ, όσο στο δηµοτικό.  
 έχεις κάποιεs ιδιαίτερες ικανότητες που το ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να αποκτήσεις; 

 ίσως, να σκέφτοµαι το πράγµα απ όλες τις µεριές, εεε, αυτά και 
ε, 

ικοί θα αντιδράσουν πάνω σ’ αυτό οι παλιοί δάσκαλοι ας πούµε που 
 αντιδράσουνε, αλλά 

εί 

θα προσφέρει στους µαθητές στους µικρότερους τώρα πράγµατα που µπορεί να µην τα νιώσουν 
 την πορεία της ζωής τους, µετέπειτα. 

ντικό να το πάρουν 

λά. 
 εννοείς; 

υς βοηθήσει πιστεύεις αργότερα; 
δ ε ί …

ευτεί στο 

ήµουνα στην έκτη του δηµοτικού, λέγαµε θα περάσει το ΜΕΛΙΝΑ στο...γυµνάσιο, αν και 
 δεν πέρασε. Νιώσαµε ότι δε θα υπάρχει πια τόσο πώς να το πω τώρα, τόση χαρά τόση 

ο, αν και το 

να τους ενώσει…να µετέχουν σε κάποιες 
, θεατρικά, δεν ξέρω κι εγώ τι, απλά έτσι…να τους  ενώσει πιο πολύ 

αίνετε τι θέλω να πω. 
η, ότι τους ενώνει προσωρινά πχ το θεατρικό παιχνίδι ή η 

 -Κάποιες φορές ναι, γιατί…δεν είναι όλοι ίδιοι, δεν το χουνε νιώσει όλοι το ΜΕΛΙΝΑ και δ
ξέρουνε. 
-Θεωρείς ότι εσείς τα παιδιά που το ζήσατε έχετε κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, που σας έχει 
καλλιεργήσει το Πρόγραµµα και µπορείτε να τις διακ
-Ε, σε σχέση µε τα άλλα παιδιά είµαστε πιο δραστήριοι ας πούµε
κάτι στον καθηγητή, όχι βέβαια ότι το δέχεται, ναι, και έτσι εκφράζουµε µέσα από αυτό 
εκφραζόµαστε πιο πολύ, ενώ τα άλλα παιδιά, µένουν τυπικά στο µάθη
-Σας δίνονται ποτέ οµαδικές εργασ
-Ε, όχι και τόσ
-Eσύ προσωπικά
-Α, να είµαι πιο δραστήρια
αλληλεγγύη µεταξύ των συµµαθητών-που αυτοί µερικές φορές δεν το…δεν αισθάνονται ας πούµ
αυτό. 
-Πολύ ωραία. Αξίζει Κάλλια, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ να γενικευτεί  σε όλα τα δηµοτικά σχολεία 
της Ελλάδας; 
Ε, πιστεύω ότι αξίζει, αν και µερ
είναι κολληµένοι, πώς να το πω δεν είναι ανοιχτόµυαλοι, πιστεύω ότι θα
αν…είναι σηµαντικό να γενικευτ
-Γιατί; 
-Γιατί 
πιο µετά στο γυµνάσιο, λύκειο και σ όλη
-Εφόσον δε θα το πάρουν στο γυµνάσιο και λύκειο γιατί θεωρείς ότι είναι σηµα
στο δηµοτικό; 
-Για να το έχουν σαν κληρονοµιά µετά. ∆ε θα το νιώσουν, θα το ‘χουν µέσα τους απ
-∆εν θα το συνειδητοποιήσουν
-Ναι. 
-Πού θα το
-Ε, στη ουλ ιά µπορε , στη συνεργασία, εεε κάποια ειδικά επαγγέλµατα που…α είναι να 
εκφράζονται. -Πάλι µπορεί να µη βοηθήσει, αλλά να το χουνε έτσι.  
-Ας δούµε τώρα την ακόλουθη ερώτηση:Θα θελες προσωπικά το ΜΕΛΙΝΑ να γενικ
γυµνάσιο; 
-Ε, ε, όταν 
τελικά
ευχαρίστηση µέσα από τα µαθήµατα, ε, θα ήθελα πάντως να γενικευτεί στο γυµνάσι
τελειώνω τώρα, φέτος 
-Γιατί; 
-Ε, θα ήθελα και για τα άλλα παιδιά που έρχονται τώρα να να νιώσουν…ότι υπάρχει κάτι µέσα απ τα 
µαθήµατα που µπορεί να τους ενώσει. Εννοώ όχι 
δραστηριότητες χορούς
Όχι τυπικές σχέσεις, καταλαβ
-Ναι, δηλ εννοείς δεν είµαι και πολύ σίγουρ
τέχνη γενικά και µετά τους αφήνει κάτι άλλο; 
-Ναι τους αφήνει, συνεργασία, αλληλεγγύη µεταξύ τους, ε αγάπη, ε αυτά. 
-Τι σου άρεσε περισσότερο στο Πρόγραµµα; 
-Ε, απ ότι θυµάµαι και το πιο σηµαντικό βέβαια στο Πρόγραµµα…εννοούµε στις δράσεις 
Όλη αυτή η αίσθηση του ΜΕΛΙΝΑ. 
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-Οι δράσεις πιο πολύ ε δηλαδή: τα θεατρικά αν και δεν ήµουν τόσο κοινωνικό παιδί τότε, εε µετά µε 
αυτά µπορεί και να έγινα δεν ξέρω-οι άλλοι θα το πουν- αλλά αυτό µου άφησε: συνεργασία, πάνω απ 

ε; 

 άφησε περισσότερο: να µαθαίνω να κάνω φίλους, να συνεργάζοµαι, να 

ι που δε µου άρεσε, ας πούµε  κάτι  

 να ξανασυµµετάσχεις στο Πρόγραµµα θα το έκανες, ναι ή όχι, γιατί; 
ρεί να µου δώσει κάποια άλλα, όχι, εκτός από αυτά που είπα: συνεργασία 

αδικότητα και τα λοιπά, µπορεί να µου δώσει κάποια περισσότερα. Αυτό στο γυµνάσιο δεν το 
άνουµε. Άµα συµµετείχα πάλι µπορεί να έπαιρνα κάποια άλλα χαρακτηριστικά που θα βοηθούσαν 

µετά την πορεία της ζωής µου 
-Περι ένεις κι άλλα πράγµατα δηλ αυτό µου λες, έχει δηλ να δώσει κι άλλα;  
-Εάν  ξανάκανα ναι, θα έδινε. 
-Θα περίµενες κι άλλα; 
-Ναι. 
-∆ε θ  θελες να σου δώσει τα ίδια;  
-Θα ήθελα µα σε περισσότερο βαθµό να µου τα δώσει, αλλά και άλλα πράγµατα.  
-Κάλλια µου ξέχασα να σε ρωτήσω, µήπως θυµάσαι κάποια από τα θέµατα που επεξεργαστήκατε  
τα τρία χρόνια στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ (στις τάξεις ∆, Ε, ΣΤ); 
-Τι ακριβώς θέµατα εννοείτε; 
- Όχι κριβώς, κάποια από τα θέµατα µε τα οποία ασχοληθήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ. 
-Ε…από ότι θυµάµαι ήταν πάρα πολλά. Ποικιλία θεµάτων…ε…τώρα µου έρχεται στο  
µυαλ ιστορικά θέµατα πιο πολύ- επειδή µου αρέσει κιόλας η ιστορία -θυµάµαι πιο πολύ τα 
ιστορικά θέµατα που επεξεργαστήκαµε. Το Βενιζέλο…ε…κι άλλους πολλούς…ε…εντάξει. 
- Κυρίως αυτά τα θέµατα. Αν στη συνέχεια, καθώς θα µιλήσουµε θυµηθείς κάτι ακόµα µπορείς να µου 
το δώσεις. 
-Ναι. 
-Ε, ήθελα να σε ρωτήσω, η λέξη «τιµωρία» τι ρόλο έπαιζε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-«Τιµ ρία»…ε…δεν ήτανε κάτι…ε…πώς να το πω τώρα…ε…αυστηρό, ε…ήταν κάτι… µπορεί να 
ξένιζε λίγο από τις άλλες τιµωρίες  τις συνηθισµένες που έχουµε στα άλλα σχολεία ή δεν ξέρω κι εγώ 
που… …µπορούσαµε να κάνουµε κάτι επιπλέον…ε, κάποια εργασία ας πούµε επιπλέον- από ότι 
θυµά -ε… να δουλέψουµε κάποιο θέµα παραπάνω… 
-Σαν µωρία για κάτι; 
-Ναι…έτσι θυµάµαι τώρα… 
-Ναι βαίως φυσικά αυτό µας ενδιαφέρει. 
-Ναι…ε…να δουλέψουµε περισσότερες ώρες…ε…κυρίως αυτό θυµάµαι. 
-Αυτό Ε µια άλλη σηµαντική ερώτηση: Πώς γινόταν… Η βαθµολογία τι ρόλο έπαιξε στα πλαίσια 
του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Βαθµολογούνταν οι δραστηριότητες του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
- Ξέφυγε νοµίζω από τα όρια της βαθµολογίας. Ε…δε…εµείς οι µαθητές και οι δάσκαλοι ε…δεν το 
είχαµ καθόλου στο µυαλό µας ότι µπορούσαµε να…ότι …δηλαδή βαθµολογούµασταν αλλά εµείς 
δεν το σκεφτόµασταν εκείνη τη στιγµή που κάναµε την εργασία .Ε… σκεφτόµασταν πως θα 

όλα! και κοινωνικότητα σε µένα. 
-Αν δεν είχες αποκτήσει αυτό το χαρακτηριστικό στο χαρακτήρα σου τι νοµίζεις θα σου έλλειπ
-Θα µου λείπανε οι φίλοι, άµα δεν ήµουνα κοινωνική θα...πώς θα είχα φίλους; Το πιο σηµαντικό είναι 
η φιλία…εε, αυτό µου
µαθαίνω…δεν ξέρω κι εγώ τι…α τα πάντα ας πούµε.  
-Η αντίστροφη ερώτηση τώρα. Τι δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα; 
-Ε…..δεν ξέρω δεν υπήρχε κάτι που να µην µου άρεσε. Αφού και τώρα το βλέπω ας πούµε µε τον 
αδερφό µου…δε, δεν υπήρχε κάτ
-Ο αδερφός σου κάνει ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ναι νοµίζω. 
-Και πως είναι; 
-Ευχαριστηµένος…εντάξει. 
-Αν σου δινόταν η ευκαιρία
-Ναι γιατί αυτό µπο
οµ
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περάσουµε το θέµα ας, πούµε που θα επεξεργαστούµε, ε…κι άλλα πολλά. Στο µυαλό µας δεν ερχόταν 
αθόλου η…βαθµολογία, σαν βαθµός…10, 9 

τελευταίο: Οι γονείς, είχαν παίξει κάποιο ρόλο στη µαθησιακή 

…σε 

σ . 

κ
-Ναι δηλαδή υπήρχε ή δεν υπήρχε βαθµολογία; 
-Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ νοµίζω πως δεν υπήρχε. Όπως είπα και πριν ξέφυγε. 
Μάλιστα πολύ ωραία. Ένα -
διαδικασία στην τάξη; 
-Ε…νοµίζω, ότι…ότι κάναµε το κάναµε µέσα στην τάξη και ότι οι γονείς, δεν είχαν κάτι…ρόλο. 
πορεί να µας βοήθησαν…να µας έδιναν κάποιες ιδέες -όταν συνεργαζόµασταν ας πούµε ταΜ

κάποιο θέµα σε σπίτια συµµαθητών ή και φίλων… απλά δεν…δεν είχαν κανένα ρόλο, εµείς ότι 
κάναµε, ήταν το πιο σηµαντικό. 
-Σ’ ευχαριστώ. Εγώ προσωπικά έχω τελειώσει µε αυτές τις ερωτή εις ∆εν ξέρω αν θέλεις  κάτι 
να συµπληρώσεις στα θέµατα…αν κάτι ήρθε στο µυαλό σου εφόσον… 
-Ε…δεν µου έρχεται κάτι τώρα. 
-Είµαστε πολύ καλά έτσι κι αλλιώς. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι αυτή σου τη συνέντευξη και 
σου εύχοµαι καλή πρόοδο. 
-Κι εγώ ευχαριστώ. 
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10/02/04  17.00-17.30   
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 

  

 ’ 

ορούσαν αυτά που µαθαίνατε;  

µ  

σε κάτι πλαίσια 
αζί και διάφορες 

ε –

αµε σε µουσεία και κάναµε διάφορα...και για ιστορία  µαθαίναµε θέµατα, ε..δε 

αρίστως 
να συµπληρώσεις. ∆εν έχει σηµασία που θα αλλάξουµε τη σειρά των ερωτήσεων. 
-Θυµάσαι κάποιο από τα θέµατα που να σου άρεσε πιο πολύ ή κάτι που δε σου άρεσε; 

ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
-Καλώς ήρθες Μανόλη. Τα πράγµατα που θα σε ρωτήσω αφορούν την εµπειρία σου στο Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, τα τρία χρόνια που ζήσαµε µαζί στο 8ο ∆ηµοτικό σχολείο.  
 
-Μανόλη ξεκινάω µε την πρώτη ερώτηση η οποία θέλει από εσένα να απαντήσεις το εξής: Θεωρείς 
ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα, για κάθε τάξη, ή νοµίζεις ότι 
ήταν κάτι άλλο από «ξεχωριστό µάθηµα»; Κι αν κάτι άλλο, τι άλλο; 
Ε, δεν ήταν µόνο σαν µάθηµα αλλά ήταν και σαν...σαν κάτι ξεχωριστό, κάτι πρωτόγνωρο για µας που 
δεν πιστεύαµε ότι…όταν πηγαίναµε δηµοτικό θα ήµασταν έτσι. Πιστεύαµε ότι θα ήµασταν µόνο 
µάθηµα, µάθηµα. Ενώ πήγαµε…µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ κάναµε διάφορα 
πράγµατα, ε...που µας άρεσαν να τα κάνουµε αυτά τα πράγµατα.  
-Άρα δεν ήταν µάθηµα για σένα, ήταν κάτι άλλο; 
-Ναι.  
-Τι άλλο; 
-Ε, Κάτι πρωτόγνωρο, ήταν ε...και διασκέδαση. Ήταν κάτι που κάναµε σαν µάθηµα αλλά 
ήτανε…διασκεδάζαµε µ’ αυτό που κάναµε. 
-Ποιος νοµίζεις ότι ήταν ο σκοπός του; Αυτού του Προγράµµατος; 
-Να µας µάθει πράγµατα και εκτός µαθήµατος. Να µάθουµε πολλά πράγµατα αλλά όχι σ αυτά που 
γράφουν µόνο τα βιβλία, αλλά και διαφορετικά πράγµατα. 
-Ε, τι θέµατα αφ
-Ε, αφορούσαν θέµατα για τη ζωή, για άλλα άτοµα που περνούσαν δυσκολίες, ε…και µαθαίναµε να 
συνεργαζόµαστε πάρα πολύ σαν οµάδα.  
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Θυµάσαι Μανόλη, πώς ήταν ο χώρος και η διακόσ ηση της τάξης σας 
στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, στην τάξη…είχαµε ε διάφορες φωτογραφίες είχαµε καρφιτσώσει στον τοίχο...
ξύλινα, είχαµε βάλει διάφορες ζωγραφιές –διάφορα σχέδια που είχαµε κάνει όλοι µ
εργασίες που είχαµε κάνει-οµαδικές.  
-Όσον αφορά τη διακόσµηση. Σχετικά µε το χώρο; Τα  θρανία σας; 
 -Με το χώρο...τα χαµε κάνει έτσι ώστε ε να µασταν όλοι µαζί, δίπλα-δίπλα, ε.. να µαστε όλοι µαζί για 
να συνεργαζόµαστε για το κάθε τι που κάνουµε. ∆εν ήτανε όπως είναι σα µια σειρά ..όπως είναι ξέρω 
γω στα γυµνάσια.  
-Αλλά;  
-Ήτανε.. δύο ή τρεις οµάδες, ε οι οποίες καθεµιά συνεργαζόντουσαν και στο τέλος τα δείχναµε όλα 
µαζί τα πράγµατα η κάθε οµάδα.  
-Τα δείχνατε τα πράγµατα…Ελεύθερο χώρο είχατε στην τάξη;  
-Ναι είχαµε και ελεύθερο χώρο. Συνήθως αφήναµε στο κέντρο, ή µπροστά µπροστά µε το που 
µπαίναµε, είχε χώρο.  
-Γιατί; 
-Ε, για να µπορούµε να κάνουµε και άλλες εργασίες ή να µπορούµε να είµαστε πιο άνετα.  
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυµάσαι ποια ήταν -κάποια- από τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατ
που δουλέψατε στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, θέµατα… πηγαίν
θυµάµαι άλλα.  
-Πολύ ωραία. Αν θυµηθείς κάτι στην πορεία ενώ θα σε ρωτάω άλλα πράγµατα, µπορείς ευχ
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-Αυτό που µου άρεσε πολύ ήταν που πηγαίναµε σε µουσεία και µαθαίναµε για την ιστορία, για 
διάφορα ναυτικά, για πλοία-όπως ήταν…είχαµε πάει στο ναυτικό µουσείο και µας έβαζαν...και το 
κάναµε σαν παιχνίδι αυτό.  Ε, αυτό ήταν που µου άρεσε πιο πολύ.  

τούσαµε ανθρώπους. 

ια µέρα χωρίς σχολείο» εκείνη την ηµέρα; Ή µήπως 

ε αυτά τα πράγµατα. Και θα...µας άρεσε να τα µάθουµε.  
αµµα ΜΕΛΙΝΑ;  

 συνέχεια το εφάρµοζε η κυρία µου.  

ιδικούς» σε εισαγωγικά να σας 

ρος, δε θυµάµαι. 

 -έχουµε πολλές ευτυχώς (γελάω) : Συµµετείχατε εσείς τα παιδιά στο 

υ ρωτάω τώρα είναι αν η πρωτοβουλία σχετικά µε αυτήν την 

ρότειναν τα θέµατα που επεξεργαζόσασταν; Από ποιους προτείνονταν τα θέµατα αυτά; 

ε Μανόλη η συµµετοχή σου στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; Ναι ή όχι και γιατί; 

-Ευχαριστώ πολύ. Κι ερχόµαστε να ρωτήσουµε: Πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα 
πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Και αν ναι, πού; 
-Ναι. Πραγµατοποιήσαµε. Ε…πηγαίναµε…κάναµε σε κάποια σπίτια και ρωτούσαµε τους ανθρώπους 
για παλιά τι είχε συµβεί, ε και κάναµε και κάποιες εργασίες -γι αυτό πηγαίναµε σε κάποιες γειτονιές 
και ρω
-Πολύ ωραία. Από αυτές τις επισκέψεις, ποιες είναι οι εντυπώσεις οι δικές σου; 
-Ε, ήτανε µια ωραία εµπειρία γιατί µαθαίναµε µε το να βγαίνουµε έξω από το σχολειό, µαθαίναµε να 
επικοινωνούµε µε άλλους ανθρώπους, ε και να µιλάµε µαζί τους.  
-Για σένα εκπαιδευτική επίσκεψη σήµαινε «µ
κάτι άλλο; Κι αν κάτι άλλο τι άλλο; 
-Ήταν κάτι διαφορετικό, δεν ήταν µόνο ότι θα χάσουµε µάθηµα, ήταν ότι θα µάθουµε κάποια 
πράγµατα, θα επικοινωνήσουµε µε άλλους ανθρώπους και θα µας πούνε τι είχε συµβεί –που εµείς δεν 
τα γνωρίζαµ
-Ωραία. Πότε και πόσο συχνά εφάρµοζε η δασκάλα σας το Πρόγρ
-Σχεδόν
-∆ηλαδή; 
-Συνέχεια, µας…ε...δηλαδή κάναµε την πρώτη ώρα µάθηµα, κανονικό µε τα βιβλία και όλα –τετράδια 
και όλα αυτά, ενώ στη συνέχεια κάναµε διάφορες κατασκευές, διάφορες οµαδικές εργασίες και άλλα. 
-Ε, άρα συχνά και πότε; Την πρώτη πχ ώρα; 
-Ε, όχι. πολλές φορές κάναµε...και όλη τη µέρα µπορεί να κάναµε Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ. 
-∆ηλαδή; 
-Μπορεί να κάναµε και τις πρώτες ώρες µάθηµα ενώ την τελευταία ή προτελευταία ώρα κάναµε το 
µάθηµά µας κανονικά και µετά συνεχίζαµε … 
-Πολύ ωραία. Καλέσατε Μανόλη στην τάξη -αν θυµάσαι- «ε
µιλήσουν για ένα θέµα; Αν ναι, θυµάσαι κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους; 
-Τον...Νίκο Καζαντζάκη είχαµε.. όχι τον …νοµίζω, δεν είµαι σίγου
-∆ε θυµάσαι κάποιους ανθρώπους τέτοιους ε; 
-∆ε θυµάµαι.  
-∆εν πειράζει. Άλλη ερώτηση
σχεδιασµό δράσεων και δραστηριοτήτων του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ τις οποίες επιθυµούσατε 
να διεξάγετε µέσα στην τάξη; 
-Ναι, όλοι µαζί δραστηριοποιη...ήτανε όλη η τάξη και ο καθένας έπαιρνε κάποιο κοµµάτι κάποιας 
εργασίας και στο τέλος τα ενώναµε όλα µαζί και έφτιαχναν µια συνολική εργασία, που σίγουρα είχε 
καλύτερο αποτέλεσµα.  
-Αυτή η εργασία ήταν...-αυτό πο
εργασία, προέρχονταν από εσάς τα παιδιά ή παίρνονταν πάντα από τη δασκάλα; 
- Ε, µας έλεγε και η δασκάλα να...είµαστε όλοι σαν οµάδα, αλλά µας άρεσε να είµαστε κι εµείς σε µια 
οµάδα όλοι µαζί. Ε, γιατί έτσι έφτιαχναν πάντα και οι σχέσεις νοµίζω µεταξύ των παιδιών. Ήταν 
καλύτερα. Παιδιών και δασκάλας. 
-Ποιοι π
-Ε, από την κυρία µας και….εµείς οι ίδιοι προτείναµε µερικές φορές κάποια θέµατα.  
-Πόσο συχνά; 
-Ε, όχι πολύ συχνά. 
-Σε ικανοποίησ

 71



-Ναι µε ικανοποίησε γιατί µας άρεσε αυτό που κάναµε. ∆εν ήµασταν σε πλαίσια ώστε να κάνουµε 
πράγµατα. Ε και 

 της δασκάλας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; Υλικό σε παρένθεση παραµύθια που 

βάσει, ε…κάποιοι φάκελοι µε διάφορα χαρτιά, 
α πολλές φορές...και συνήθως αυτά ήτανε πραγµατικότητα. Ε, και έτσι 

οηθούσε στο σχολείο  γιατί χωρίς αυτό δε θα 

τε σε οµάδες. Ναι; 

ε πάνω απ όλα να το διασκεδάσουµε αυτό που κάναµε» πες µου λίγα λόγια παραπάνω γι 

ε όλοι µαζί και θα…θα βοηθήσει ο 
ουµε την εργασία. 

αριστώ. Συνεργάστηκες Μανόλη  εύκολα µέσα στην οµάδα ή είχες και κάποια 

ρισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα και γιατί; 

κτός αυτά που λέει το βιβλίο, τα 

πορεί να µην καταλαβαίναµε κάποια στιγµή κάτι που έγραφε...κάποιο κείµενο 

ου κάναµε, ε...και διάφορες άλλες ασχολίες έξω από την τάξη που κάναµε. 

µόνο το µάθηµα, ε, να µαστε πιεσµένοι. Μπορούσαµε να κάνουµε και διαφορετικά 
αυτό όλο µας άρεσε. 
-Η επόµενη ερώτηση λέει: Ποια είναι η γνώµη σου για το υλικό που επεξεργαστήκατε µέσα στην 
τάξη µε τη βοήθεια
χρησιµοποιήσατε κάπου κάποιες φορές, παιχνίδια εκπαιδευτικά, εκπαιδευτικούς φακέλους του 
προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, βιβλία…Τι γνώµη έχεις, υπήρξε τέτοιο υλικό και ποια είναι η γνώµη σου γι 
αυτό; 
-Ναι υπήρξε υλικό, διάφορα παραµύθια είχαµε δια
κείµενα…και αυτά τα κείµεν
συνήθως µαθαίναµε πράγµατα τα οποία αυτά τα πράγµατα τα µαθαίναµε ενώ µπορούσαµε να µην τα 
είχαµε µάθει, αν κάναµε κανονικό το µάθηµα. 
-Έτσι λοιπόν εσύ το υλικό πώς το κρίνεις; 
-Εγώ το κρίνω ότι ήτανε πολύ σηµαντικό και µας β
µπορούσαµε να είµαστε έτσι όλοι µαζί και να διαβάζουµε αυτά τα πράγµατα τα οποία δεν θα τα χαµε 
µάθει καν. 
-Ευχαριστώ. Προηγουµένως είπες ότι δουλέψα
-Ναι.  
-Η εργασία στις οµάδες σου άρεσε, ναι ή όχι και γιατί; 
-Ε, ναι µου άρεσε φυσικά γιατί ήµασταν όλοι µαζί, ε και πάνω απ όλα διασκεδάζαµε. ∆εν το βλέπαµε 
ότι πρέπει να το κάνουµε µέσα σε τόσο χρόνο υποχρεωτικά. Ε...πιστεύαµε ότι αν δουλέψουµε όλοι 
µαζί ευχάριστα, ε...έπρεπε πάνω απ όλα να το διασκεδάσουµε αυτό που κάνουµε. 
-«Έπρεπ
αυτή σου τη φράση; 
-Ε, το...δηλαδή παίρναµε κάποια εργασία που µας έβαζε η κυρία µας και αυτή την εργασία την 
κάναµε...έπαιρνε ένα κοµµάτι να κάνει ο καθένας και άµα...άµα δεν προλάβαινε, είχε κάποια 
µαθήµατα να κάνει, λέγαµε δεν πειράζει θα την αντιµετωπίσουµ
ένας τον άλλο έτσι ώστε να καταφέρουµε να κάν
-Πολύ ωραία, ευχ
προβλήµατα; Και εάν είχες προβλήµατα πώς τα αντιµετώπισες; 
-Όχι εντάξει, ήµουνα…προσαρµόστηκα άνετα γιατί ήµασταν όλοι µαζί φίλοι πάνω απ όλα και ε γι 
αυτό όλοι ήµασταν µια παρέα πάνω απ όλα κι αυτό έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο.  
Οπότε δεν είχα προβλήµατα. 
-Ευχαριστώ. Ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, σας 
βοηθούσε να καταλάβετε πε
-Ε, µας βοηθούσε περισσότερο γιατί µαθαίναµε τα πράγµατα µε διάφορες έννοιες ενώ αλλιώς θα...αν 
ήταν…. χωρίς το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ...θα…έπρεπε να µάθουµε κάποια πράγµατα όπως το λέει  
ξέρω γω το βιβλίο, ενώ αλλιώς µαθαίναµε κι άλλα πράγµατα ε
µαθαίναµε πιο εύκολα, πιο άνετα. 
-Ευχαριστώ. Είπες «µαθαίναµε τα πράγµατα µε διάφορες έννοιες» τι εννοείς µε αυτό; 
-Ότι καταλαβαίναµε...µ
ή κάποιο βιβλίο ε και τότε το…διαβάζαµε, το επεξηγούσαµε, ε...όλοι µαζί ο ένας βοηθούσε τον άλλον 
ώστε ..άµα δεν καταλάβαινε κάτι ο ένας και το καταλάβαινε ο άλλος να το εξηγήσει στον άλλο κι 
έτσι…. 
-Ευχαριστώ. Στα πλαίσια λοιπόν του Προγράµµατος εκείνη την τριετία, κάνατε καινούρια 
πράγµατα στην τάξη; Κι αν ναι, ποια; 
-Ναι, κάναµε πράγµατα, κάναµε διάφορες εργασίες µέσα στην τάξη…. 
-Καινούρια, ε; 
-Ναι καινούρια πράγµατα, ήταν…πολύ µου άρεσαν οι εργασίες που κάναµε, οι οµάδες και διάφορα 
παιχνίδια π
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-∆ηλαδή; 
-Ακόµη και στην αυλή βγαίναµε και ζωγραφίζαµε, παίζαµε κιόλας κι αυτό µ’ άρεσε. 
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Για να κάνετε αυτά τα καινούρια πράγµατα που µου περιγράφεις, 

ξέρω γω, µια εργασία, µια ζωγραφιά-που θα κολλούσαµε στην τάξη στη 
σιµοποιούσαµε ψαλίδια κόλλες και διάφορα άλλα, ε…κι έτσι θα τα βάζαµε µε …θα 

. 

αµε ξέρω γω σε κάποια µουσεία, ε….και µετά η κυρία µας 

ος που θα πηγαίναµε.  

ες. 

νόλη. Πώς ήταν η σχέση ανάµεσα στα παιδιά και στη δασκάλα στα πλαίσια του 

νικά και…αυτό ήταν πολύ καλό. 
ε κανονικό µάθηµα στην τάξη-χωρίς να 

αυτήν που µου περιέγραψες; Ή άλλαζε και 

ανε γιατί…αν πάλι κάποιο παιδί δυσκολευότανε µε αυτό το µάθηµα ή δεν καταλάβαινε κάτι, 

, 

α τµήµατα της ίδιας τάξης 

µίσει από αυτή τη συνεργασία µε τα άλλα 
τµήµατα; 

χρειαστήκατε εκτός από βιβλία κάποια άλλα µέσα για να θέσετε σε εφαρµογή αυτά τα καινούρια 
πράγµατα;  
-Ε, για να κάνουµε αυτά καινούρια πράγµατα χρειαζόταν να είµαστε όλοι σα µια οµάδα, να µαστε 
όλοι δεµένοι µεταξύ µας ώστε να µπορούµε να συνεργαστούµε. Γιατί άµα τσακωνότανε ο ένας µε τον 
άλλο δε θα µπορούσαµε να καταφέρουµε τίποτα. Και µε το να ήµαστε οµάδα χρησιµοποιούσαµε και 
κάποια άλλα πράγµατα …ε…διάφορα άλλα υλικά.  
-Ναι, για µίλησέ µου για τα.. 
-Μπορούσαµε να …
συνέχεια, ε…χρη
τα κολλούσαµε στις τάξεις και θα οµόρφαινε η τάξη µας.  
-Ήταν σηµαντικό για σας να οµορφύνει η τάξη σας; 
-Ήταν πολύ σηµαντικό γιατί έτσι έφτιαχνε και η ψυχολογία µας πολλές φορές. ∆ηλαδή µπορεί να 
ερχόµασταν το πρωί κουρασµένοι, ε….να ήµασταν απογοητευµένοι από κάτι  κι έτσι κοιτούσαµε τα 
πράγµατα και έφτιαχνε κάπως η διάθεσή µας
-Σ’ ευχαριστώ. Ας µιλήσουµε λίγο για τις εργασίες. Είχατε εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Τι είδους εργασίες, αν είχατε; 
-Ναι είχαµε κάποιες εργασίες. Πηγαίν
έβγαζε κάποιες φωτοτυπίες -αν µας άρεσε εκεί πέρα στο µουσείο, τι παρατηρήσαµε, και κάποιες 
άλλες ερωτήσεις  και αυτές οι εργασίες…βέβαια κάναµε και πολλές όλοι µαζί σαν οµάδα και ήταν πιο 
ωραία.  
-Οι εργασίες αυτές ήταν ευχάριστες; Ναι ή όχι και γιατί; 
-Ήταν ευχάριστες γιατί οι περισσότερες γινόντουσαν οµαδικά και για να γίνουν οι εργασίες θα έπρεπε 
να είχαµε πάει σε κάποιο µουσείο- σε κάποιο άλλο µέρος ε…το οποίο µαθαίναµε και κάποια 
πράγµατα τα περισσότερα από αυτό το µέρ
-Α, είχε προηγηθεί η επίσκεψη και κατόπιν… 
-Ναι οι εργασί
-Απλά θα θελα λίγο να εστιάσεις στις εργασίες που σας έβαζε η κυρία για το σπίτι. 
-Α, ε…στο σπίτι. Στο σπίτι δεν την βλέπαµε ακριβώς σαν άσκηση, ε…το βλέπαµε σαν να περάσουµε 
τον ελεύθερό µας χρόνο, στο…το διασκεδάζαµε αυτό που κάναµε πάνω απ όλα γιατί αν το …αν 
κάναµε κάτι µε το ζόρι, φυσικά δε θα µας άρεσε. 
-Σ’ ευχαριστώ Μα
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
-Η σχέση ήταν πολύ καλή γιατί η δασκάλα βοηθούσε τα παιδιά µε…που είχαν κάποιες δυσκολίες, 
ε...και δεν ήταν απαραίτητα αυτές οι δυσκολίες να ήταν σε θέµατα του σχολείου, στα βιβλία, σε 
κάποιο µάθηµα, µας βοηθούσε γε
-Οι σχέσεις µε τη δασκάλα σας όταν η δασκάλα δίδασκ
κάνει δραστηριότητα του ΜΕΛΙΝΑ, ήταν η ίδια µε 
ήταν διαφορετική;  
-Καλή ήτ
τότε ρωτούσε την κυρία κι έτσι αυτή του εξηγούσε µε ωραίο τρόπο φυσικά…ε και καταλάβαινε το 
παιδί το µάθηµα κι έτσι συνεχίζαµε κανονικά κι αυτό ήτανε πολύ ωραίο.  
-Σ’ ευχαριστώ Μανόλη. Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός
συνεργαστήκατε µε διαφορετικά τµήµατα της ίδιας τάξης µε σας στο σχολείο, ναι ή όχι; 
-Ναι, συνεργαστήκαµε, κάναµε και κάποιες εργασίες µαζί µε…κάποια άλλ
και πολλές επισκέψεις που κάναµε τις κάναµε µε άλλες…όλη η τάξη µαζί και µε τα άλλα τµήµατα.   
-Ευχαριστώ. Τι θετικό και τι αρνητικό έχεις αποκο
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-Το θετικό ήταν ότι γινόµασταν φίλοι και µε άλλα άτοµα, ε….και είχαµε πολύ καλές σχέσεις και δεν 
τσακωνόµασταν έτσι, συνεργαζόµασταν, ε…αρνητικό τώρα….ε δεν µπορώ να φανταστώ κάτι 

ίναµε εκτός του µάθηµα να 
ταν 

 τρόπο, γιατί έτσι µαθαίναµε…έµαθα να είµαι πιο φιλικ… να είµαι φιλικός 

 πράγµατα εκτός σχολείου, τα οποία µέσα απ’ τα 
βιβλί πορεί να µην τα µάθουν ποτέ.  
-Θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε εσένα προσωπικά να αποκτήσεις κάποιες 
ιδιαίτερες ικανότητες σε κάτι, ή να ανακαλύψεις κάποιες ικανότητες που είχες και δεν τις είχες 
συνειδητοποιήσει; 
-Ε, µε …δεν ξέρω τώρα, ν’ ανακαλύψω…να φτιάξω νέες ικανότητες δικές µου…ε … κάποιες 
ιδιότητες…, έµαθα να συνεργάζοµαι πρώτα απ’ όλα µε άλλα άτοµα. Να συνεργαζόµαστε ώστε να 
βγαίνει καλύτερο αποτέλεσµα-σίγουρα έβγαινε µέσα από τη συνεργασία και όλοι ήµαστε πιο 
ευγενικοί και φιλικοί ο ένας µε τον άλλο. 
-Σ’ ευχαριστώ, Μανόλη. Θα θελες να εφαρµοστεί το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και στο γυµνάσιο, ή όχι; 
Αν να γιατί; 
-Θα λα να εφαρµοστεί, αλλά ….ε…θα εφαρµοστεί-αν θα εφαρµοστεί…θα είναι καλύτερα τα 
πράγµ  για όλα τα παιδιά, ε γιατί…µπορεί όλα τα παιδιά να µην έχουνε περάσει αυτό το 
πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και…στο δηµοτικό και αυτά τα παιδιά θα µάθουνε και κάποια 
άλλα µατα τα οποία δεν είχανε µάθει τίποτα στο δηµοτικό, ε…παρά µόνο τα πράγµατα που 
έλεγα  τα βιβλία. 
-Μάλιστα. Τι σου άρεσε Μανόλη περισσότερο στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Αυτό που µ’ άρεσε περισσότερο ήταν ότι συνεργαζόµασταν όλοι µαζί και γινόµασταν οµάδες και ο 
ένας ηθούσε τον άλλο για ν’ αντιµετωπίσει κάποια δυσκολία του, ή άµα δεν καταλάβαινε κάτι να 
του τ εξηγήσει κάποιος άλλος. 
-Ευχαριστώ. Τι δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ;  
-Ε, δεν µπορώ να πω τι δε µου άρεσε…όλα µ’ άρεσαν.  
-Αν είχες την ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις σ’ αυτό το Πρόγραµµα θα το έκανες, ναι ή όχι και 
γιατί;    
-Θα το έκανα γιατί θα µάθαινα κι άλλα παραπάνω πράγµατα απ όσα ήδη γνωρίζω…µε το ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ…ε και είναι πολύ σπουδαίο να µάθου…να µάθουµε να συνεργαζόµαστε και µε άλλα 
άτοµα και να µη τσακωνόµαστε για µικροπράγµατα.  Και θα µου άρεσε να ξανασυµµετέχω σ’ αυτό.  
-Ευχαριστώ. Τώρα να σε ρωτήσω έτσι…να µου πεις τη γνώµη σου συνοπτικά για τις εξής λέξεις: 
«Τιµωρία», υπήρχε τιµωρία στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
-Όχι  νοµίζω ότι υπήρχε τιµωρία και ούτε υπήρχε κάποια τιµωρία που υποτίθεται µπορεί να µας 
έβαλε  γω η δασκάλα. Ποτέ δεν υπήρχε τιµωρία.  

αρνητικό. 
-Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ πιστεύεις Μανόλη ότι σε βοήθησε να 
αγαπήσεις περισσότερο το σχολείο, ή όχι; 
-Ναι µας βοηθούσε να αγαπήσουµε περισσότερο το σχολείο, ε…γιατί µαθα
κάνουµε και διάφορα άλλα πράγµατα ε….τα οποία µας έκαναν γενικά όλο το σχολείο να ήµασ
σαν…πώς να το πω …σαν παιδική χαρά. ∆ιασκεδάζαµε αυτό που κάναµε. Κι ακόµα κι αν κάναµε 
µάθηµα σκεφτόµασταν τι θα κάνουµε στη συνέχεια και µας άρεσε όλο αυτό.  
-Ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ επηρέασε Μανόλη τη ζωή σου; 
-Ε, την επηρέασε 
-Κι αν ναι, πώς; 
-Την επηρέασε µε κάποιο
πάντα µε τους άλλους, ε… και αν έχει κάποιο πρόβληµα ο άλλος να προσπαθώ να τον βοηθήσω. Ε, 
και σε όποια θέση και να είναι, να µην προσπαθώ να τον προσβάλλω ή να τον φέρω σε δύσκολη θέση.  
-Πιστεύεις ότι το ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, αξίζει να γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά 
σχολεία της Ελλάδας; Ναι ή όχι και γιατί; 
-Αξίζει να γενικευτεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας γιατί έτσι θα µάθουν όλα τα παιδιά τόσα 
πράγµατα που µάθαµε εµείς και θα µάθουν διάφορα
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-∆εν υπήρχε τιµωρία. «Βαθµολογία»; Βαθµολογούνταν οι δραστηριότητες στα πλαίσια του 
ρογράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 

 φιλικοί ο ένας µε τον άλλο ε…µπορούσαµε να…διαβάζουµε και πιο 

 γενικά 

Π
-Ε, πάνω απ όλα εγώ πιστεύω ότι έπαιζαν πολύ σηµαντικό ρόλο, ε...γιατί αν δεν συνεργαζόµασταν κι 
αν δε είχαµε καλές σχέσεις µεταξύ µας, δε θα µπορούσαµε να κατά φέρουµε τίποτα. Οπότε µε το να 
υνεργαζόµαστε και να ήµαστεσ
άνετα και πιο ευχάριστα  και να ήµαστε πιο άνετα γενικά µέσα στην τάξη. 
-Με τη βαθµολογία δε µου είπες, αν βαθµολογούσασταν για τις δραστηριότητες του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, ακριβώς δε βα ..βαθµολογούµασταν ε.. αλλά αυτό που κάναµε πιστεύαµε εµείς ότι πρέπει να το 
άνουµε γιατί µας άρεσε, αν δεν µας άρεσε δε θα το κάναµε. Ευχαριστώ Μανόλη. κ

-Ένα τελευταίο: Ποιος ήταν ο ρόλος των γονιών; Υπήρξε κάποιος ρόλος των γονέων στα πλαίσια 
του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
-Οι γονείς…µέσα στην τάξη; 
-Μέσα στην τάξη.  
-Ε, γινόντουσαν µερικές φορές κάποιες συγκεντρώσεις, όλων των γονέων που συζητούσαν και 
…ε…λέγανε αν συµφωνούν ή όχι µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ, που πάντα απ όσο ξέρω 

 και υπήρχε µια συνεργασίασυµφωνούσανε...ε γιατί τους άρεσε κι αυτονών αυτό που γινότανε
µε όλα τα παιδιά και ότι υπάρχει-υπήρχε ένα ευχάριστο κλίµα. 
-Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σηµείο αυτό τελείωσε η συνέντευξή µας κι ευχαριστώ πολύ που 
δέχτηκες να µου τη δώσεις. Εύχοµαι καλή πρόοδο.  
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4/2/04     20.30-21.45 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διά
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης. 

στηµα 

 

ΙΝΑ. Είναι ο τρόπος εκπαίδευσης, δεν είναι ένα 

 του; Ε, λοιπόν κυρίως ήτανε να µας κάνει να αγαπήσουµε το σχολείο και να...να 
ηση, ...να µάθουµε να αγαπάµε (γελάει), να µαθαίνουµε ε (γελάει) να δούµε τα 

µατα µε το δικό µας 
πα και να µαθαίνουµε 

άλα 

 του µινωικού 

 όλοι µαζί µια οµάδα, όλοι µαζί. Υπήρχαν πολλές οµάδες που 

 κι ήταν ένα …ας πούµε «η κολοβή η αλεπού» κι έπρεπε 
να πείσει η αλεπού» τις άλλες. Λοιπόν, προχωρήσαµε 

αµε πράγµατα που κάνουµε τώρα στο γυµνάσιο και που τα αναλύσαµε πολύ βαθύτερα 
ουµε τώρα στο γυµνάσιο. Ε, το Ζορµπά του Καζαντζάκη, ε ήταν ένα κείµενο για τον Ελ 

Γκρέκο, ε «λουλούδι της κανέλας» αν θυµάµαι καλά, ε είδαµε ταινίες που επίσης αναλύσαµε και που 

 
(Βεατρίκη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να µου δώσεις τη συνέντευξη αυτή. Οι ερωτήσεις 
που θα σου κάνω αφορούν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός έτσι όπως το έζησες 
για τρία χρόνια - από την τετάρτη έως την έκτη- του δηµοτικού µε την κυρία Χρύσα.) 
 
-Θεωρείς Βεατρίκη ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακόµα ξεχωριστό µάθηµα για κάθε τάξη 
ή νοµίζεις ότι ήταν κάτι άλλο; Κι αν κάτι άλλο, τι άλλο; 
-Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ για µένα δεν ήταν…ο τρόπος...ένα επιπλέον µάθηµα, ήταν ο τρόπος 
µάθησής µας. ∆ηλ ε τώρα στο γυµνάσιο µαθαίνουµε γεωγραφία µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Τότε 
µαθαίναµε γεωγραφία µε το Πρόγραµµα ΜΕΛ
ξεχωριστό µάθηµα, δεν υπάρχει συγκεκριµένη ώρα ούτε βαθµός στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ.  
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ποιος νοµίζεις ότι ήταν ο σκοπός του; 
-Χα χα!  ο σκοπός
αγαπήσουµε τη µάθ
πράγµατα από µια άλλη σκοπιά κάθε φορά. Να βλέπουµε…να βλέπουµε τα πράγ
τρόπο, να τα...να τα παίρνουµε µέσα µας µε το δικό µας τρόπο...να κάνουµε κόλ
τα πράγµατα µε το δικό µας τρόπο. Γεωγραφία ας πούµε, εγώ έµαθα παίζοντας κρεµ και µε το 
κουταλάκι του γλυκού (γελάει) και ακόµα θυµάµαι πολλές πρωτεύουσες. Ας πούµε ακούω στις 
ειδήσεις την τάδε πρωτεύουσα...α τάδε χώρα. 
-Ευχαριστώ. Πώς ήταν ο χώρος και η διακόσµηση της τάξη σας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Βάζαµε στους τοίχους τις εργασίες µας, όλα όσα φτιάχναµε.. 
-Λίγο δυνατά γιατί… 
-Ναι, φτιάχναµε όλα όσα...βάζαµε στους τοίχους όλα όσα φτιάχναµε κατά καιρούς που είχαν να 
κάνουν άµεση σχέση µε το µάθηµα, δηλ δεν ήτανε άσχετα πράγµατα για να περνάει η ώρα, δηλ το 
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ δεν ήταν καθόλου χάσιµο χρόνου. Ήταν...ήταν κάτι πάρα πολύ εποικοδοµητικό 
κατά τη γνώµη µου και...βάζαµε ότι εργασία υπήρχε. Να θυµάµαι χαρακτηριστικά ήταν µια εργασία 
που είχαµε µάθει να γράφουµε αιγυπτιακά…και τότε είδα µια φωτογραφία από τα παλιά και το 
θυµήθηκα. Και θυµήθηκα ότι είχαµε µάθει να γράφουµε ολόκληρες φράσεις στα αιγυπτιακά. Τέτοιου 
είδους πράγµατα, διάφορες...διάφορα εικαστικά που είχαν να κάνουν µε την ιστορία
πολιτισµού, όλα αυτά, τις εργασίες µας. 
-Όσον αφορά τη διακόσµηση. Σχετικά µε το χώρο τη χωροθέτηση των θρανίων; 
-Α, ε ήµασταν σε οµάδες. Ε ήµασταν είτε σε οµάδες, είτε µια φορά θυµάµαι που ήµασταν σε «πι». Ε, 
αλλά κυρίως σε οµάδες, δηλ θυµάµαι ότι διαλέγαµε ποια θρανία θα µπουν µε ποια και αυτό µας έκανε 
να συνεργαζόµαστε µεταξύ µας. ∆ηλ δεν…δε γινόταν κάποιος κολλητός µόνο µε το διπλανό του, 
γινόταν γινόµασταν όλοι µαζί, ήµασταν
µετά ενώνονταν και έφτιαχναν µία.  
-Ευχαριστώ. Ποια ήταν τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ εκείνη την τριετία; (γελάµε) 
-Όλα όσα επεξεργαστήκαµε…α! ήταν πάρα πολλά. Εντάξει, εκτός µάλλον όχι εκτός, λοιπόν εκτός 
από το µάθηµα µέσα από το βιβλίο, κάναµε συµπληρωµατικά κι όχι ξεχωριστά, συµπληρωµατικά…ε 
κάποιες άλλες εργασίες. Παράδειγµα  στη γλώσσα µαθαίναµε γραµµατική, αλλά έξω από τη γλώσσα 
που µαθαίναµε για να...είχαµε ένα κειµενάκι
να πούµε µια ερώτηση «τι προσπαθούσε 
παραπέρα, κάν
απ ότι τα κάν
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µας έκαναν να αισθανόµαστε πολύ. Θυµάµαι εκείνη την περίοδο κάθε φορά που πήγαινα σινεµά 
(γελάει) που να ήταν η πιο κωµική σειρά (γελάει) έβγαινα κλαίγοντας, δεν ξέρω γιατί. Ε, τώρα δεν το 
χω τόσο πολύ αυτό και το ‘χω πεθυµήσει… 
-Επιστρέφουµε στα θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ…  
-Ήταν...ήταν…  

 περισσότερο από τα θέµατα αυτά που επεξεργαστήκατε, και τι 

, 

 αποτελεσµατικό. Σε πολλές περιπτώσεις περισσότερο αποτελεσµατικό, ακριβώς επειδή 

ότητες µε 
ναπτύσσατε κάποια θέµατα; 

τα τα οποία αγγίξατε και αναπτύξατε 

ις λίγα λόγια για το καθένα από αυτά;  
 πιο πριν ότι µπορούµε να...ό,τι διαβάζουµε να το αγγίζουµε 

ας τρόπο, ε για τον κινηµατογράφο α...να βλέπουµε πόσο 
α ο φ έ .

ρε µια µέρα στο σχολείο να δούµε λίγο κι εµένα µε πήραν 
άλλο. Τι είπα (γελάει); Εκτός από τη λογοτεχνία, τον κινηµατογράφο,…τη 
α µε βοήθησε πάρα πολύ! Μα πάρα πολύ, ε ώστε να ψάχνω κυρίως, να 

όταν ήταν να 
ουµε ατοµικά ένα 

 έφτιαξα «ήλιο» για να το φτιάξω το ροµπότ.  
; Τι εννοείς; 

 κλπ, τέτοιου είδους τέτοιου 

ωρίζω τα κοµµάτια που πρέπει και...δεν ξέρω 
 πράγµατα που όχι µόνο µ’ άρεσαν, µα ένιωθα 

έκανα ότι µου κατέβαινε. Έκανα πράγµατα ουσιαστικά και που µ’ αρέσανε. ∆ηλ ήταν 

-Αν σας ικανοποίησαν, τι σας άρεσε
δε σας άρεσε; 
-Ε, µας ικανοποίησαν πάρα πολύ, γιατί κάναµε κάτι έξω από τα βιβλία  και δε δεν παίζαµε απλώς
µαθαίναµε, κάναµε αυτό το µάθηµα που είχε το βιβλίο µε άλλο τρόπο πιο ωραίο, πιο διασκεδαστικό 
και το ίδιο
είχαµε όρεξη να το κάνουµε. Ε, ποια ήταν τα κύρια θέµατα, τώρα…ήταν...ε...οι ..λοιπόν ..δεν έχω 
καταλάβει απόλυτα την ερώτηση. 
-Πολύ ωραία. Σ’ αυτά τα τρία χρόνια εστιάζατε ή δεν εστιάζατε σε κάποιες θεµατικές εν
βάση τις οποίες α
-∆ηλ εκτός από… 
-Εκτός από το καθηµερινό µάθηµα υπήρχαν και κάποια θέµα
περισσότερο; 
-Τη λογοτεχνία…  
-Έτσι γενικότερα… 
-Ναι τη λογοτεχνία, τον κινηµατογράφο, το θέατρο, ε...µ και τη µέθοδο project. 
-Μπορείς να που πε
-Ε, για τη λογοτεχνία µίλησα
περισσότερο, να το βλέπουµε µε το δικό µ
καλή είναι µι  ταινία, πόσ  ωραία φτιαγµένη, πόσο συναισθηµατικά ή κυνικά τιαγµ νη είναι.. ε «ο 
κύκλος των χαµένων ποιητών» µας τον έφε
τα ζουµιά. …τέλος πάντων 
µέθοδο  project. Ε, αυτό τώρ
ψάχνω να συνεργάζοµαι, ε να να αξιοποιώ αυτά που βρίσκω µε τον τρόπο που πρέπει, µε τον τρόπο 
που µου ζητείται, ε και ακόµα και τώρα – τώρα στο γυµνάσιο -όπως βλέπω ως και αργότερα θα µε 
βοηθήσουν. ∆ηλ όταν ήµουν άστο δηµοτικό και µου έλεγαν «…ξέρετε αυτά θα σας χρησιµέψουν 
αργότερα» εγώ δεν µπορούσα να το συνειδητοποιήσω τόσο πολύ όσο τώρα που ε…
φτιάξω ένα…Παράδειγµα: Στην τεχνολογία, πρώτη γυµνασίου είχαµε να φτιάξ
ροµπότ και να πούµε γι αυτό. Εγώ
-«Ήλιο»
-«Ήλιο»; Ήταν µία…µέθοδος ώστε να βάλουµε σε µια λίστα κατά κάποιο τρόπο όλα τα ζητούµενα, 
όσα χρειάζεται να περιλαµβάνει η εργασία µας. 
∆ηλ εγώ έφτιαξα έναν κύκλο και κάθε ακτίνα ήταν κάθε ζητούµενο. ∆ηλ για το ροµπότ εδώ πέρα είχα 
βάλει ε...πότε, ποιος το έφτιαξε το ροµπότ, που χρησιµεύει το ροµπότ
στιλ… 
-Αυτό πώς το σκέφτηκες να το κάνεις; 
-Το είχαµε κάνει στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. Το είχαµε κάνει µε δύο project, δύο µεθόδους project, 
ε…που µε βοήθησαν και να βελτιωθώ, γιατί στη δεύτερη τα πήγα πολύ καλύτερα από την πρώτη 
πιστεύω. Έµαθα να δίνω βάρος εκεί που πρέπει- να ξεχ
µε βοήθησαν πάρα πολύ, µ’ άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν
και ότι δεν 
πάρα πολύ ωραία αυτή η αίσθηση. 
-Ευχαριστώ. Είπες και τη λέξη «θέατρο»; 
-Θέατρο ναι.  
-Τι εννοείς; 

 77



-Θέατρο…ε υπό…υποκριτική µε την έννοια παίζουµε. Παίζαµε µια σκηνή. Μπαίναµε στους ρόλους 
ανθρώπων, ενσαρκώναµε ανθρώπους, ε...ένα θεατρικό παιχνίδι, ένα θεατρικό...µια θεατρική 
παράσταση- µικρή. Μπορεί να...µπορεί να φτιάχναµε ένα κείµενο µέσα σε κείνη την ώρα – µας δίνατε 
µερικές λέξεις, φτιάχναµε ένα κείµενο, µε µια Ινδή κι ένα χαλί και πηγαίναµε µετά και το παίζαµε 

 επενέβαινε η δασκάλα µας και… 
ι τι δε σου 

σε πολύ ο κινηµατογράφος (γελάει), ε…µ’ άρεσε πολύ η ανάλυση αυτών που βλέπαµε, 

 . 

Πώς νιώθουµε γι αυτά που 

σκεφτώ κάτι.  

διναν την ευκαιρία να δω πράγµατα που από µόνη µου ίσως να µην πήγαινα να τα δω. 

 ξενάγηση ας πούµε...ε…καθόµασταν σε οµάδες και µας κάνατε ερωτήσεις πάνω σε 

που είδες, ε σ’ άρεσε; το τάδε γλυπτό σε άγγιξε; 
 θεώρησες περίπλοκο- όλα αυτά.  

 κάνατε στις οµάδες µέσα στο µουσείο; 

ς. Υπήρχαν δραστηριότητες µέσα στο µουσείο; 
ίο τα κάναµε όλα αυτά, µέσα στο µουσείο. Λέγαµε…ε.. ναι.. την ώρα που 

η γινόταν κι αυτές οι δραστηριότητες. 

όλοι µαζί.  
-Οι ρόλοι από ποιον δίνονταν; 
-Ε, είτε από τη δασκάλα µας, είτε µεταξύ µας τους κανονίζαµε. Συνήθως µεταξύ µας. Ε, τώρα αν 
υπήρχε κάποια διαφωνία και δε µπορούσαµε …και…τότε ήταν που
-Ευχαριστώ. Τι σου άρεσε περισσότερο από τα θέµατα τα οποία επεξεργαστήκατε κα
άρεσε; 
-Ε, µ’ άρε
ειδικά µέσα στην τάξη υπήρχε ένα κλίµα φοβερό -µέσα στην τάξη- ηλεκτρισµένο, ε…όταν έπρεπε να 
γράψω αυτά που είχαµε πει…ήτανε λίγο δύσκολο-γιατί αυτά είναι δύσκολο να τα γράψεις. 
-Που είχατε πει; 
-Που είχαµε πει µέσα στην τάξη µε τη δασκάλα µας και µεταξύ µας, ήταν λίγο δύσκολο γιατί όσα 
λέγονται είναι λίγο δύσκολο να τα γράψεις σε µια κόλα χαρτί.  
-Σας ζητήθηκε, σας ζητούνταν να γράφετε αυτά που ν… 
-Αυτά που νιώθαµε; ναι  
-Αυτά που νιώθατε; 
-Ναι, όχι αυτά που βλέπουµε, αυτά που νιώθουµε γι αυτά που βλέπουµε. 
βλέπουµε δηλαδή.  
-Αχά. Και τι δε σου άρεσε; 
-Ε,  (γελάει) δεν µπορώ να 
-Ευχαριστώ. Βεατρίκη, πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Κι αν ναι πού; 
-Αν πραγµατοποιήσαµε… 
-Εκπαιδευτικές επισκέψεις... 
-Ναι, πάρα πολλές, αρκετές. Μουσεία, ε διάφορα σηµαντικά σπίτια, πάρα πολλά πράγµατα που...που 
βιβλιοθήκες, τότε που κάναµε τη µέθοδο  project χρησιµοποιήσαµε τη βιβλιοθήκη του κήπου. Κάναµε 
πάρα πολλές επισκέψεις που εµένα τουλάχιστον µου άρεσαν πάρα πολύ. Και τώρα µου λείπουν. 
∆ηλαδή τρία χρόνια που είµαι στο γυµνάσιο δύο επισκέψεις έχουµε πάει όλες κι όλες. 
-Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από τις επισκέψεις αυτές, σου άρεσαν και γιατί; 
-Ναι µου άρεσαν, πάρα πολύ. 
-Γιατί; 
-Γιατί, ε, µου έ
∆ηλαδή ένας Χανιώτης δε σηκώνεται στα καλά του καθουµένου να πάει στο ναυτικό µουσείο ή στο 
αρχαιολογικό µουσείο. Τώρα που είπα αρχαιολογικό µουσείο, θυµάµαι ότι τότε, πάνω σ’ αυτά 
που…πάνω στα εκθέµατα κάναµε διάφορα παιχνίδια και µας έµεναν. 
-Τι εννοείς; 
-Ε, πά...µετά την
µια κόλα χαρτί και είτε ήταν ας πούµε παιχνίδια µνήµης -τι θυµάσαι απ όλα αυτά που είδες, είτε 
πράγµατα τι σου έµεινε, πώς το…πώς βλέπεις αυτό 
το θεώρησες απλό, το
-Τι άλλο
-Ε, τι άλλο; 
-Εννοώ δραστηριότητε
-Ναι, µέσα στο µουσε
γινόταν η ξενάγησ
-Βεατρίκη, εκπαιδευτική επίσκεψη για σένα, ή για σας, σήµαινε µια µέρα χωρίς σχολείο ή κάτι 
άλλο; Κι αν κάτι άλλο τι άλλο; 
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-Ε, µέρα χωρίς σχολείο δε σήµαινε. (γελάει) Γιατί µέρα χωρίς σχολείο είναι το Σαββατοκύριακο- 
κάθεσαι σπίτι σου και δεν είσαι οπωσδήποτε µε τους φίλους σου µαζί και µε τη δασκάλα σου. 
∆εύτερον µέρα χωρίς σχολείο, δεν πας να µάθεις κάτι…ε εκτός αν πας κάπου να ψυχαγωγηθείς 

κά…που αυτό κάναµε. 
ασταν µε εκπαιδευτικό τρόπο. Ε, µας άρεσε, το θεωρούσαµε κάπως σαν…σαν εκδροµή 

Το θεωρούσα κάτι που πάµε να δούµε, πάµε να µάθουµε, πάµε να 

σας το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 

 κάποια φάση µαθαίναµε την ιστορία, 
µε ένα κοµµάτι της ιστορίας και µετά  κάθε οµάδα 

, την τρίτη, την τέταρτη, την πέµπτη, την έκτη, την έβδοµη, α κι αν κάναµε 

ίκη, καλέσατε στην τάξη σας στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, 

αι. Ήρθαν πολλοί άνθρωποι να µας…µιλήσουν. Είχαν έρθει είτε γονείς παιδιών, ε- συνήθως 

ας…να επικοινωνήσει µαζί µας, να µας προσεγγίσει,  

οι µαθητές, στο σχεδιασµό δράσεων και δραστηριοτήτων του 
; 

µε… 

-Α, στο σχεδιασµό! Όχι, το σχεδιασµό τον έκανε κυρίως η δασκάλα µας. Ε, και µετά..εµείς ε αυτό το 
σχεδιασµό (γελάει) τον κάναµε πράξη. ∆ηλαδή, το σχεδιασµό, εµείς όχι δεν τον κάναµε.  Τον κάναµε 

εκπαιδευτι
Ψυχαγωγούµ
ας πούµε. Το θεωρούσαµε δεν το θεωρούσαµε όµως ε χάσιµο χρόνου. Το θεωρούσαµε κάτι 
ουσιαστικό τουλάχιστον εγώ. 
µάθουµε κι άλλα, να ρουφήξουµε γνώσεις, να δούµε να µάθουµε. 
-Ευχαριστώ. Πότε και πόσο συχνά εφάρµοζε η δασκάλα 
-Συνέχεια. 
-∆ηλαδή; 
-Συνέχεια δηλαδή ε µε το καληµέρα και µε το καλό µεσηµέρι, ε ο τρόπος εξέτασης ας πούµε, γινόταν 
πολύ συχνά µε τη µέθοδο ΜΕΛΙΝΑ. Ε, είτε µε διαγωνισµούς, είτε...έτσι ώστε να µας κάνει να...να 
θέλουµε να µάθουµε που να πάµε πιο µπροστά από την άλλη οµάδα. Μας έβαζε…υπήρχε άµιλλα 
µέσα στην τάξη. Μας έβαζε ε στόχους. Ε…ε θυµάµαι σε
τη…µαζευόµασταν σε µια…σε οµάδες και µαθαίνα
δίδασκε αυτό το κοµµάτι. Αυτό δε…σου δίνεται συχνά η ευκαιρία να το κάνεις. Τώρα πια το κάνω 
στον τοίχο, δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Και…δεν ξέρω ήταν κάτι πολύ διαφορετικό 
που…έβλεπες..έβλεπες τα πράγµατα από τη σκοπιά του δασκάλου –κυρίως όταν δίδασκες εσύ το 
µάθηµα και το µάθαινες!(γελάει) Αυτό ακόµα περισσότερο, το µάθαινες.  
-Και κάθε πότε συνέβαινε – είπες πολύ συχνά, κάθε πότε; Ποια ώρα, την πρώτη, την τρίτη, την … 
-Την πρώτη, τη δεύτερη
και όγδοη και την όγδοη.  
-Ευχαριστώ. Βεατρ
κάποιους  «ειδικούς» σε εισαγωγικά να σας µιλήσουν για ένα θέµα; Αν ναι, ποιοι ήταν αυτοί οι 
άνθρωποι και πώς ήταν η επικοινωνία σας µαζί τους; 
-Αχά. Ν
έτσι- που είχαν να κάνουν ε…που είχαν…δούλευαν µ’ ένα συγκεκριµένο θέµα και το οποίο µας 
ενδιέφερε εκείνη την περίοδο κι ερχόταν να µας µιλήσουν γι αυτό. Είτε αυτό ήταν παραδοσιακά 
όργανα, ή κάτι τέτοιο, ή ήρθε µια φορά ο κύριος Μαραγκάκης και µας µίλησε για την ποίηση, 
είδαµε…µας εξήγησε τι σηµαίνει ευτυχία -γιατί είµαστε ή δεν είµαστε ευτυχισµένοι…ε µας…ήρθαν  
πολλοί άνθρωποι. Αλλά αυτό που θυµάµαι χαρακτηριστικά ήτανε ο κύριος Μαραγκάκης. Ήτανε ίσως 
και από τις τελευταίες και γι αυτό. 
-Ευχαριστώ. Πώς ήταν η επικοινωνία σας µε τους ανθρώπους αυτούς; Αναπτύχθηκε επικοινωνία 
ανάµεσά σας; 
-Εξαρτάται, αν αυτός ο άνθρωπος ήταν κάποιος άγνωστος που είχε έρθει να µας µιλήσει για ένα θέµα 
συγκεκριµένο ε και άµα αυτός επεδίωκε να...να µ
ε τότε βέβαια και επικοινωνούσαµε. Αλλά αν ήταν…ψιλοψυχρός λίγο έτσι πολύ σοβαρός…που 
κάναµε ένα αστείο και χµ έβηχε. Εντάξει, αυτό ήταν πιο πολύ…δε µας έκανε τόσο διάθεση να τον 
προσεγγίσουµε. 
-Ευχαριστώ. Συµµετείχατε 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Και αν ναι πόσο συχνά
- Συνέχεια. (γελάει) 
-Πώς; 
-Πώς; Αφού εµείς µαθαίναµε! Τι πώς; Πώς;  
-Πώς συµµετείχατε; 
-Πώς συµµετείχα
-Στο σχεδιασµό. 
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σε ελάχιστες περιπτώσεις, δε µπορώ να θυµηθώ καµία. Ο σχεδιασµός γινόταν από τη δασκάλα µας 
ε… και ίσως ήταν ένας σχεδιασµός που µας προέτρεπε να φτιάξουµε έναν άλλο σχεδιασµό -όπως η 
µέθοδος project. 
-∆ηλαδή; 
-∆ηλαδή… 
-«Σχεδιασµός από τη δασκάλα που σας προέτρεπε να φτιάξετε έναν άλλο σχεδιασµό», µπορείς να 

ωµα να τα διαλέξουµε. Συνήθως, «µας έδινε το θέµα» µε την έννοια αν 
 την έννοια, 

εµείς όταν χωριζόµασταν σε οµάδες είχαµε το δικαίωµα να…επιλέξουµε ποιο από τα 
 να αναπτύξουµε. Όταν δεν υπήρχε 

 µας την κάνει να την πούµε εµείς. Να τη βγάλει από µέσα µας, έτσι ώστε 

σταν και το συγκεκριµένο τµήµα, δεν ξέρω, (γελάει) ίσως επειδή ήταν η 

αν σκέφτοµαι πρόγραµµα 

τη σχέση, χτιζόταν όλα τα υπόλοιπα και.. ε µε βάση αυτή τη σχέση, 

µου το αναπτύξεις λίγο αυτό; 
-Ε, ας πούµε ερχόταν η δασκάλα µας και µας έλεγε ότι θα δουλέψουµε µια µέθοδο project, πάνω σε τι 
θα δουλέψουµε, ποιο θέµα…είτε για τα εφτά θαύµατα… 
-Είχατε δικαίωµα να επιλέξετε τα θέµατα ή σας επιβάλλανε; 
-Είχαµε, είχαµε. Είχαµε δικαί
θα µιλούσαµε για τα εφτά θαύµατα ή αν θα µιλούσαµε για το µινωικό πολιτισµό -µ’ αυτή
αλλά 
θέµατα…από τις κατηγορίες, ποια από τις κατηγορίες, θέλαµε
συµφωνία, κάναµε κλήρωση, δηλ δε µας επέβαλε ποτέ κάτι.  
-Στη συνέχεια δηλ ο σχεδιασµός ήταν δικός σας; 
-Ναι. ∆ηλαδή µέσα στην τάξη, ε µας...µας ρωτούσε και µας έλεγε: «Τι θα συµπεριλάβετε σε µια 
εργασία;» Η…η δασκάλα µας ήξερε τι θα έπρεπε να συµπεριλάβουµε. Απλώς µας ρωτούσε για να το 
πούµε από µόνοι µας και να...να µας κολλήσει. ∆εν ήταν δηλ ότι ερχόταν µέσα στην τάξη και µας τα 
λεγε έτσι. Είχε κάτσει, είχε κάνει δουλειά και µετά ερχόταν και προσπαθούσε αυτή τη δουλειά που 
την είχε στο µυαλό της, να
να τα µάθουµε.  
-Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ικανοποίησε Βεατρίκη η συµµετοχή σου στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, 
ναι ή όχι και γιατί; 
-Η συµµετοχή µου; Πολύ, πάρα πολύ! Πάρα πάρα πολύ! Ε, αισθανόµουν πάρα πολύ τυχερή που 
έκανα το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, που συµµετείχα, που το έζησα, ε … 
-Γιατί; 
-Γιατί; ε ίσως επειδή ήµα
συγκεκριµένη δασκάλα, ε…δεν είναι το Πρόγραµµα από µόνο του κάτι. Είναι αυτός που το…που το 
κάνει πράξη. Είναι ο δάσκαλος και οι µαθητές. Το δικό µου τµήµα έζησε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ µε 
έναν τρόπο ιδανικό. Α.. άλλα τµήµατα, άλλες τάξεις µπορεί να µην το έζησαν έτσι και να µην 
κατάλαβαν τι σηµαίνει ουσιαστικά. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ για άλλους σηµαίνει ε…τρόπος 
µάθησης µε διασκέδαση και η άλλη σηµαίνει συναίσθηµα. Εγώ τώρα ότ
ΜΕΛΙΝΑ σκέφτοµαι τις σχέσεις που είχα µε τους συµµαθητές και µε τη δασκάλα µου, να πω την 
αλήθεια. Και που πάνω σ’ αυτή 
έβρισκε ιδέες η δασκάλα µας έτσι ώστε να µας κάνει να…µάθουµε. Να µας βρίσκει τρόπους έτσι 
ώστε να λειτουργήσει το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. 
-Ευχαριστώ Βεατρίκη. Ποια είναι η γνώµη σου για το υλικό (παραµύθια, παιχνίδια εκπαιδευτικά, 
εκπαιδευτικούς φακέλους του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ) που επεξεργαστήκατε στην τάξη µε τη 
βοήθεια της δασκάλας σας στα πλαίσια του Προγράµµατος; 
-Ε, πώς ξεκίνησε η ερώτηση; 
-Ποια είναι η γνώµη σου για το υλικό αυτό.  
-Α, ναι. Ε,  ήταν...ήταν κάτι που ήταν αναγκαίο. Ε,  ε αν όχι, ε, ήταν…ήταν κάτι που επέκτεινε τις 
γνώσεις µας, ήταν µια επέκταση των γνώσεων, µια επέκταση των πληροφοριών, που είχαν τα βιβλία, 
ε…υπήρχε οργάνωση, δεν ήταν κάτι το…ε δεν ήταν κάτι κουτουρού, ήταν…υπήρχε οργάνωση, ε 
υπ…υπήρχαν…ήταν κάτι πολύ…ωρ…πολύ ωραίο και πολύ….ουσιαστικό.  
-Το υλικό; 
-Το υλικό…το υλικό.  
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-Ευχαριστώ. Σας βοήθησε το υλικό αυτό να µάθετε περισσότερα πράγµατα, να ανακαλύψετε 
για το θέµα που επεξεργαζόσασταν; Ήταν βαρετό; Ήταν κουραστικό; 

άνω ή κάτω από τις δυνατότητές σας; Μπορείς να το κριτικάρεις λίγο περισσότερο; 

εις τα 
ό

Κι αν είχες προβλήµατα 
 αντιµετώπισες; 
ήταν ό,τι πιο εύκολο. Έτσι; ∆εν είναι ό,τι πιο εύκολο, ξαφνικά να αρχίσεις να συνεργάζεσαι. 

χαν αυτά…. 
ετωπίσατε; 
ετωπίσαµε; Α, τα βρίσκαµε στο τέλος, σκεφτόµασταν ότι...τι θα κάνουµε δηλαδή; Τι; τι 

µάδα; τι; ποιος είσαι εσύ που θα φύγεις από την οµάδα; ε, …είχαµε γράψει 

ιδανικεύσει στο τµήµα, ε, 

ου µαθήµατος, σε βοηθούσε να καταλάβεις περισσότερο ή 

ερο. Γιατί; Γιατί ε, µπαίναµε βαθιά µες στο µάθηµα. Το αναλύαµε. Το δουλεύαµε. Το 

αυτό κυρίως. Είχαµε µάθει να 
από το πλάι, να το κοιτάµε κι από 

υ γινόταν πάρα πολύ συχνά µέσα στην τάξη. Σήκωνε η δασκάλα µας 
υσα και...αυτόµατα βλέπαµε ότι αυτοί που ήταν στην άκρη της 

γονός ε είτε από την πλευρά των 
των δικών µας. (γελάει) ∆ηλαδή πολύ συχνά δικαιολογούσαµε και 

περισσότερα πράγµατα 
Ήταν π
-Το υλικό αυτό...ε το υλικό αυτό συνήθως µας άρεσε. Πάντα µας άρεσε το υλικό. Ε…να πω 
παράδειγµα; 
-Ναι. 
-Τότε που κάναµε το…“powder boy” µε το λευκό αγόρι, το υλικό µ’ άρεσε, η ταινία µου άρεσε, η 
ανάλυση µου άρεσε, αλλά θυµάµαι –κι ακόµα το θυµάµαι- ότι διαφωνούσα µε όλη την τάξη. Ποιο 
ήταν το συµπέρασµα, όλη η τάξη είχε διαφορετικό…διαφορετική άποψη από µένα. Αυτό, δε µ’ έκανε 
να πάψω να το πιστεύω. Ε…είπα τα επιχειρήµατά µου, είπα τους λόγους µου…α όπως κι είπαν όλοι οι 
υπόλοιποι τους δικούς τους.  
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Η εργασία πώς γίνονταν; Είπες προηγουµένως «σε οµάδες»; 
-Ναι. 
-Α, η εργασία λοιπόν σε οµάδες σου άρεσε ναι ή όχι και γιατί;  
-Ε, µ’ άρεσε πολύ, γιατί...ε συνεργαζόµουνα µε τους συµµαθητές µου, γιατί αν…δεν...αν και ζούσα 
έξι χρόνια µ’ αυτά τα παιδιά ίσως µε κάποιο να µην είχα αναπτύξει και τόσο πολύ µια σχέση. 
Ήµασταν µεν δεκαοχτώ, ήµασταν µεν λίγοι…αλλά...ε, αυτά τα τρία χρόνια ήρθαµε κοντά….τόσο 
κοντά, τόσο κοντά. Ε, όταν βλέπεις αδυναµίες του άλλου την ώρα που εργάζεται, όταν βλέπ
ταλέντα του, όταν µπορείς να συνεργαστείς, όταν βλέπεις το τι πρέπει να συµβιβαστείς…είναι η ζωή.  
-Ευχαριστώ. Συνεργάστηκες εύκολα ή είχες προβλήµατα µέσα στην οµάδα; 
πώς τα
-Ε, δεν 
Ε…και µ’ αυτά τα παιδιά που τα ξέρω τόσα χρόνια, υπήρξαν διαφωνίες, υπήρξαν τσακωµοί, υπήρξαν 
«τα παρατάω αφήστε µε φεύγω απ την οµάδα». Υπήρχε και µια άλλη φωνούλα  που έλεγε «έλα 
καλύτερα να πάµε να τα κάνουµε γιατί...να περάσουµε την άλλη οµάδα»,(γελάει) α υπήρχε και µια 
άλλη φωνούλα σε στιλ « -έλα µωρέ ας µείνουµε ενωµένοι, µη µαλώνετε! – όχι , εµένα δε µ’ 
ενδιαφέρει, φεύγω». (γελάει) Υπήρχαν, υπήρ
-Πώς τα αντιµ
-Πώς τα αντιµ
σηµαίνει φεύγω από την ο
ολόκληρη έκθεση σ’ αυτό, ήµασταν στο «εµείς» όχι στο «εγώ». Ε δε...ακριβώς επειδή είχαµε µάθει ως 
ιδανικό µέσα στην τάξη τη λέξη «οµάδα» την είχαµε κάτι…την είχαµε εξ
µετά το είχαµε όλοι µες στην οµάδα και λέγαµε… «ε, ας το καταφέρουµε». 
-Ευχαριστώ. Ο τρόπος διδασκαλίας τ
λιγότερο το µάθηµα; Και γιατί; 
-Περισσότ
το...πραγµατικά όµως το δουλεύαµε. Ε, ιστορία: κρίναµε, γιατί; πώς; τι έφερε τι; ε…µαθηµατικά: 
σκαλάκια, προπαίδεια, ε πώς στη διαίρεση, πώς στον πολλαπλασιασµό; Στον πολλαπλασιασµό 
κατεβαίνουµε-γιατί είναι πιο εύκολος, στη διαίρεση ανεβαίνουµε γιατί είναι πιο δύσκολη. Υπήρχαν 
πράγµατα που µας έκαναν να…βλέπαµε πράγµατα από πολλές σκοπιές-
κοιτάµε ένα µολύβι όχι µόνο από τη µύτη, να το κοιτάµε κι 
κάτω…αυτό ήταν µια κίνηση πο
ένα µολύβι µέσα στην αίθο
αίθουσας…το βλέπαν απ’ την άκρη,  αυτοί που ήταν στο κέντρο το βλέπαν από κάτω...ας 
πούµε…δεν…βλέπαµε κάτι από πολλές σκοπιές. Βλέπαµε ένα γε
«εχθρών» είτε από την µεριά των…
τους εχθρούς!  Και αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό. 
-Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ κάνατε Βεατρίκη καινούρια πράγµατα στην 
τάξη εκείνα τα τρία χρόνια; Αν ναι ποια; 
-Αν κάναµε καινούρια πράγµατα….µε ποια έννοια; 
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-Πράγµατα δηλαδή που… 
-∆εν τα χαµε ξανακάνει; 
-Χµ… 
-Που δε…ε…κάναµε χα (γελάει) πράγµατα που…µαθαίναµε τρόπους που δεν είχαµε ξανακάνει. 

ους συµπεριφοράς, ε…ξεπεράσαµε διάφορα «εγώ», ε ξεπεράσαµε διάφορες 

αινούρια πράγµατα όπως είπα πιο πριν, όλο αυτό το υλικό, λέω 

Όλα αυτά τα…τα συνδέαµε όταν κάναµε ατοµικές…ατοµικά project, είχαµε ένα 
α µε το άλλο. Είχαµε να βρούµε για µια χώρα, πάνω σ’ αυτή τη χώρα 

 µόνο καινούρια «µοναδικά» γιατί…κάτι καινούριο το βλέπεις και 

. 

ε υφάσµατα, χαρτόνια, ε ό,τι βάφει, ε....τι άλλα, ε...τηλεοράσεις, οθόνες, ε…τοίχους για 

και τους δύο τύπους εργασιών. 

…. 

Ε, άµα το κάνεις θα καταλάβεις γιατί.(γελάει). Γιατί ε…γιατί ήταν 
ω από τα συνηθισµένα. Ήταν κάτι το πρ…κάτι πρωτότυπο.  

γνώµη. Κάναµε πράγµατα παραπέρα. Κάναµε πράγµατα που µας άρεσαν, που µας έκαναν 

Τρόποι µάθησης, τρόπ
ντροπές –« όχι εγώ, εσύ», τέτοιου στιλ πράγµατα, ε και έµαθα χα (γελάει) να…να αγαπάω τον εαυτό 
µου. Ε, δεν ξέρω είµαι «ψωνισµένη» µε τον εαυτό µου, ε δεν ξέρω (γελάει), µε την καλή έννοια, 
ε….και µ’ αρέσει. ∆εν ξέρω. Εγώ αυτό το έµαθα εκεί. Να αγαπάω αυτό που κάνω. Να βγαίνω, να 
µπαίνω στο σχολείο και να ξέρω: « θα περάσω καλά και θα µάθω». Και είµαι ένα σφουγγάρι που θα 
τραβήξει γνώσεις. Κάναµε…. κ
αυτό...λέω να…κάναµε τέχνες παραπάνω. Ε, κινηµατογράφο, θέατρο, λογοτεχνία, ποίηση, τραγούδι, 
ζωγραφική, όλα. 
…συνδέονταν όλα το έν
βρίσκαµε ένα τραγούδι, ακούγοντας το τραγούδι τι ζωγραφίζεις; βλέποντας τη ζωγραφιά τι γράφεις; 
ε…πράγµατα καινούρια που…όχι
συνεχίζει, αυτό ήταν κάτι µοναδικό γιατί τώρα…δεν… ..υπάρχει τόσο στο γυµνάσιο. Εγώ βέβαια 
πήγα σε γυµνάσιο που δεν...κάνει το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και δεν το ξέρω αυτό. Στο τέταρτο 
γυµνάσιο ας πούµε που λένε…δεν ξέρω...δεν ξέρω…δεν µπορώ να φέρω γνώµη πάνω σ’ αυτό.  
-Για να κάνετε όλα αυτά τα καινούρια πράγµατα που ανέφερες µόλις προηγουµένως, 
χρειαστήκατε- δασκάλα και µαθητές- άλλα µέσα εκτός από τα βιβλία σας; 
-Ναι.  
-Ποια; 
-Το µυαλό µας, την καρδιά µας, τα χέρια µας, ε…κυρίως αυτά, υπήρχε και µια ζωγραφιά µέσα στο 
τµήµα µας που έδειχνε αυτά τα τρία- «την Αγία Τριάδα», ε...χρειαζόµασταν όλα αυτά που µας έδινε η 
δασκάλα µας, ε το υλικό που µας έδινε ε…είτε ένα κείµενο, είτε µια ταινία- ένα ερέθισµα-, τη βοήθεια 
της δασκάλας µας πολύ, πάρα πολύ, ..ε, τον τρόπο της να µας κάνει να επιµένουµε, να...να 
δουλεύουµε, να έχουµε ε να...επιµονή, ε…
-Και µέσα... 
-Υλικά µέσα; 
-Ναι, ναι και υλικά µέσα. 
-Υλικά µέσα, 
να προβάλλουµε, (γελάει) slides, ε χαρτιά, αµέτρητα χαρτιά, σηµειώσεις, . 
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχατε εργασίες για το σπίτι Βεατρίκη στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ; Αν ναι, τι είδους εργασίες; 
-Είχαµε και είχαµε ε...
-∆ηλαδή; 
-Τώρα...τους απλούς, τους συνηθισµένους, πέντε και πέντε κάνει δέκα, δηλαδή ασκήσεις…ε τα 
στάνταρ πράγµατα που εντάξει πρέπει να γίνουν και είχαµε κι επιπλέον πράγµατα…η...συνήθως αυτό 
ήταν µια έκθεση πάνω σε κάτι που είχαµε πει εκείνη την ηµέρα. Ότι θα καταθέταµε τα συναισθήµατά 
µας, όλα µας τα µέσα, ότι πιστεύαµε γι αυτό το συγκεκριµένο θέµα, ε... 
-Οι εργασίες που είχατε στο σπίτι στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ… 
-Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ
-Ήταν ευχάριστες και γιατί; 
-Ήταν ευχάριστες, γιατί…γιατί;…
κάτι έξ
-Η έκθεση είναι κάτι πρωτότυπο; 
-Η έκθεση «συναισθηµάτων» ναι είναι. «Η έκθεση συναισθηµάτων» είναι. Η έκθεση…..κατ’ αρχήν 
στο γυ…στο δηµοτικό δε γράφαµε…ε...άλλα δηµοτικά ά…άλλα παιδιά δε γράφανε εκθέσεις που να 
καταθέτουν όλα τους τα επιχειρήµατα, όλα τους τα µέσα για να πείσουν για κάτι, για µια προσωπική 
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να...θέλουµε να…πήγαινα σπίτι και προτιµούσα να γράψω  την έκθεση από το να γράψω την άσκηση. 
Έκανα και τα δύο. Αλλά ήταν και τα δύο ευχάριστα.  
-Εκτός από εκθέσεις, άλλες εργασίες κάνατε; 
-Εικαστικές; 
-(καταφατικό νεύµα)  
-Ναι, κάναµε. Ε, είτε ετοιµάζαµε κάτι εικαστικό να πάµε, είτε…ε µια σκέψη, ένα ποίηµα-έτσι σαν 
έκφραση-, ένα ποίηµα, ε ας πούµε ..όλοι κάναµε µια παραλαγή του «Ερωτόκριτου» στην οποία 
κάναµε και θεατρικό στο τέλος -για να ξαναπώ για τα θεατρικά. Ε, όλοι ετοιµάζαµε κάτι για το 
οποίο...το οποίο θα παρουσιάζαµε την επόµενη µέρα. Γι αυτό, αυτό το πράγµα γινόταν καλά, απ 
όλους. Αφιερώναµε όλοι χρόνο. 
-Ευχαριστώ. Πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας και στη δασκάλα σας στα πλαίσια του 

 σχέσεις…. 
 Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ή όταν σας έκανε 

ικό µάθηµα στην τάξη; 
ι σχέσεις ήτανε πάρα πολύ στενές, δεν 

ι παραπάνω από σχέση δασκάλου µαθητή. Ήταν κάτι παραπάνω- δεν ήταν φιλική, δεν 
….ε...µητρική ή κάτι τέτοιο. Ήταν µια αγάπη...ε  δεν µπορεί να 

τροφο, 

αιρα, ε ακούγαµε όλοι. Υπήρχαν δάκρυα (γελάει)-µέσα στην τάξη, κι όχι µόνο δικά µου-που 

σότερο από εµένα ..α αυτή τη στιγµή. Ή...ή το 
ά όλοι, όλοι είχαµε µια φοβερή επαφή µεταξύ µας και…ναι διέφεραν 

 είχατε πάλι µε τη δασκάλα σας στο κανονικό 

γραµµα. Ε,  το ΜΕΛΙΝΑ ήταν η σχέση µας.  
. Στα πλαίσια του Προγράµµατος συνεργαστήκατε µε διαφορετικά τµήµατα της ίδιας 

 το...τα ίδια 

λλά...µ…ναι υπήρχαν κι άλλες 

Προγράµµατος; 
-Πώς ήταν οι
-Και…οι σχέσεις αυτές διέφεραν όταν η κυρία σας έκανε
το κανον
-Όχι δε διέφεραν. Κατ’ αρχήν να πω πως ήτανε Οι σχέσεις. Ο
ήταν…ήταν κάτ
ήταν αδελφική, δεν ήταν
προσδιοριστεί. Είναι η συγκεκριµένη αγάπη που δεν υπάρχει αλλού. Είναι το συγκεκριµένο 
συναίσθηµα…ήταν πολύ συνα...ήταν πολύ στενή η σχέση µας, ε...και…ε µεταξύ των παιδιών-αν όχι 
όλων έστω κάποιων µεταξύ τους, και όλων των παιδιών µε τη δασκάλα τους και το αντίσ
πιστεύω. ∆ηλαδή, ε όταν µιλούσαµε µέσα στην τάξη και αυτή…και υπήρχε αυτή η ηλεκτρισµένη 
ατµόσφ
είµαι ευαίσθητη ας πούµε,  υπάρχουν παιδιά που...αν …εκείνες τις στιγµές αναρωτιόµουνα. Λέω: «Το 
νιώθει όπως εγώ;» και βλέπω ότι το νιώθει ίσως περισ
ίδιο, µπορεί και λιγότερο. Αλλ
πολύ αυτές οι σχέσεις από άλλες σχέσεις. 
-Από «άλλες σχέσεις»;  
-Ε, δασκάλων µαθητών…υπήρχε και άλλο ένα σκέλος... 
-Το άλλο σκέλος είναι αν οι σχέσεις που είχατε µε τη δασκάλα σας… 
-διέφεραν…  
-Απλά…. στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ όταν είχατε δραστηριότητες που αφορούν το 
ΜΕΛΙΝΑ ήταν διαφορετικές από τις σχέσεις που
µάθηµα- όταν έκανε τα κανονικά µαθήµατα. 
-Συνέχεια, συνέχεια 
-∆ηλαδή αν η σχέση αυτή και η επαφή αναπτύσσονταν έτσι µόνο όταν έκανε ΜΕΛΙΝΑ; 
-Όχι. Όχι γιατί ήταν πραγµατική η σχέση, δεν µπορούσε να σταµατήσει στα...στα όρια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ. ∆ηλαδή όταν κάνουµε ΜΕΛΙΝΑ είµαστε άλλοι και όταν κάνουµε 
µαθηµατικά είµαστε άλλοι; Αν και…τα µαθηµατικά µπορεί να είναι ΜΕΛΙΝΑ, γιατί όπως είπα πριν, 
συνέχεια εφαρµοζόταν αυτό το Πρό
-Ευχαριστώ
τάξης του σχολείου σας; 
-Ε, ναι. ε…συνεργαστήκαµε...ε…  
-Εννοώ, ήσασταν ας πούµε στ2… 
-Ναι. 
-Συνεργαστήκατε µε το στ1 και το στ3;  
-Όχι τόσο. Ε, ναι. Συνεργαστήκαµε. Ε, όχι στα ίδια πλαίσια βέβαια όπως…όχι µε
δεδοµένα όπως µέσα στο τµήµα, αλλά ναι υπήρξαν και εργασίες που κάναµε όλοι µαζί. Ε, ..καλά, να 
µην αναφέρω το τέλος της χρονιάς -αυτό γίνεται έτσι κι αλλιώς- α
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εργασίες. Ε…αυτή τη στιγµή…ε…δεν µπορώ να σκεφτώ…κάποια συγκεκριµένη, απλώς σκεφτόµουν  
ότι…γενικώς...ναι υπήρχε ένα…διάφορες εργασίες.  
-Τι θετικό και τι αρνητικό αποκόµισες από τη συνεργασία αυτή; 
-Ε, χα, χα  εξαρτάται το τµήµα. Βασικά εγώ µε τα παιδιά είχαµε πολύ καλές σχέσεις. Ε …υπήρχε κάτι 
υπόγειο ίσως, µε τα άλλα τµήµατα. Μια ψύχρα υπόγεια. Ε…δεν ξέρω σε τι οφειλόταν…αχ…ή µάλλον 
δε θέλω να πω. ∆ε µπορώ να…να είµαι σίγουρη. Ε….είτε ήταν επειδή…εφαρµόζαµε διαφορετικά 
Προγράµµατα ΜΕΛΙΝΑ και βλέπαµε τα µαθήµατα αλλιώς-βλέπαµε το σχολείο αλλιώς, βλέπαµε τη 

γε η φυσική…ε και…εµείς δε 
 τόσο µέσα µας τα…τα µαθήµατα...µε µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. Ήταν ένα για µας.  

ιδιά να βλεπαν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ κάπως διαφορετικά…µάλλον…ίσως ήταν ο 

έπραττες; 

; Αυτό το είπα από την αρχή (γελάει), ότι  φυσικά και µ’ έκανε να το αγαπήσω-αυτός 

από µία…µετά από 
ει να ήταν, µπήκαµε στην τάξη και…ε ήταν πρώτη ώρα και ξεκινήσαµε να 

Και µιλούσαµε και λέγαµε και µιλούσαµε  και λέγαµε και µιλούσαµε …και χτυπάει το 

να µου ξαναγίνει εµένα τώρα αυτό.  

ωή µου, µέσα στις σχέσεις µου µε τους ανθρώπους. Ε, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ -το 

 

φυσική αλλιώς. ∆ράση-αντίδραση για µένα, δε σηµαίνει αυτό που έλε
διαχωρίζαµε
Ίσως αυτά τα πα
εκπαιδευτικός, ήταν τα παιδιά; που το...το λαµβάνανε έτσι; ∆εν ξέρω. 
-«Κάτι υπόγειο»;  
-Υπόγειο.  
-Χωρίς να θέλω να γίνω αδιάκριτη επειδή είπες ότι… 
-Ναι… 
-Απλά µια έτσι γενική αίσθηση του τι εννοείς «κάτι υπόγειο». 
-Υπόγειο, ε…  
-Πώς το εισ
-Τα παιδιά, ε, στα διαλείµµατα παίζαµε όλοι µαζί ποδόσφαιρο…Ε, ..όµως όταν µπαίναµε στο τµήµα, 
όταν µπαίναµε στην αίθουσα, γινόµασταν αυτόµατα «Παναθηναϊκός –Ολυµπιακός». Ήµασταν άλλοι. 
Ε, στο διάλειµµα το βλέπαµε όλοι «8ο ∆ηµοτικό»….τότε το βλέπαµε στ1, στ2, στ3, δυστυχώς. 
-Ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να αγαπήσεις περισσότερο το σχολείο ή όχι; και 
γιατί; 
-Να το αγαπήσω
είναι ο στόχος πιστεύω του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ. 
-Γιατί; Γιατί το αγάπησες εσύ; 
- (γελάει) Ίσως γιατί ήταν η συγκεκριµένη σχέση, ίσως επειδή ήταν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ– όπως 
είπαν υπάρχουν ΜΕΛΙΝΑ και ΜΕΛΙΝΑ. Το συγκεκριµένο ΜΕΛΙΝΑ, εµένα µου άρεσε πολύ, γι αυτό 
µ’ άρεσε να πηγαίνω στο σχολείο. Ε...ήταν ..θυµάµαι χαρακτηριστικά µετά  
διακοπές πρέπ
µιλάµε…
κουδούνι για διάλειµµα και χαλιόµαστε όλοι(γελάει) -επειδή ήτανε διάλειµµα- (γελάει) χα χα χα! 
∆ηλαδή...άντε 
-Ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαίδευση και Πολιτισµός επηρέασε τη ζωή σου 
Βεατρίκη, µέχρι τώρα; Και αν ναι γιατί; 
-Βεβαίως. Πολύ. Ε τώρα...το Πρόγραµµα…και υλικά –δηλ όταν λέω υλικά εννοώ…όχι 
συναισθηµατικά- ε µε βοήθησε στο να δουλεύω. Τον τρόπο οργάνωσης, όπως είπα -το παράδειγµα 
του «ήλιου»- πιο πριν. Έµαθα...έµαθα να ξεχωρίζω τις στιγµές µου, αλλά το συγκεκριµένο -το να 
ξεχωρίζω τις στιγµές µου…µε βοηθούσε και µένα να ξεχωρίζω διάλειµµα από διδακτική ώρα ε…αλλά 
και να ξεχωρίζω κι άλλες στιγµές. 
-∆ηλαδή; 
-Μες στη ζ
συγκεκριµένο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ όπως είπα- ε….ε….µ’ έκανε να...να µπαίνω πιο βαθιά στις 
σχέσεις…και να είµαι περήφανη όταν κλαίω. ∆εν ξέρω…
-«Να είσαι περήφανη όταν κλαις»; Είναι καλό να κάνουµε τους ανθρώπους να κλαίνε; 
-Να κλαίµε από συγκίνηση και να πω  και κάτι…όταν κλαίει κάποιος µ.. από στενοχώρια ….ε…το ότι 
µπορεί και κλαίει δηλαδή µπορεί και αισθάνεται, σηµαίνει ότι είναι άνθρωπος, είναι….  
-Βεατρίκη, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαίδευση και Πολιτισµός, αξίζει κατά τη γνώµη σου να 
γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας ή όχι και γιατί; 

 84



-Ναι. Σαφώς. Να γενικευτεί. Βεβαίως χρειάζεται κι ένα ταλέντο να...να…διδάξεις το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ, µε την έννοια …ότι  όπως υπάρχουν ΜΕΛΙΝΑ και ΜΕΛΙΝΑ, δεν ξέρω αν όλα τα παιδιά 

 ίδιο ΜΕΛΙΝΑ όπου έζησα εγώ. Ε...αυτό ήταν ένα κοµµάτι της ζωής µου, δεν ήταν 
ς ένα Πρόγραµµα που έκανα…που συµµετείχα. Όµως το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ όσων αφορά τον 

οήθησε πάρα πολύ και άσχετα µε τη σχέση που είχα, 
 ότι θα βοηθήσει όλα τα παιδιά. Όταν µαθαίνεις γεωγραφία ε...µ’ ένα τρόπο διαφορετικό-

ά που είπα, όταν µαθαίνεις γεωγραφία µε ένα τρόπο διαφορετικό, σου µένει.  
ως «χρειάζεται κάποιο ταλέντο να έχεις» για το... 

, το ταλέντο σε εισαγωγικά, ε...ήταν το επίπεδο 

σει και ποια...ε…τον τραβάει πιο πολύ, αναπτύσσει.  

… «ο 
ριτος» που είναι καθαρά ΜΕΛΙΝΑ αυτό το πράγµα…ναι...µε βοήθησε πάρα πολύ. Με…ας 

ορνάρος είναι ένας, αλλά…είναι κάτι παρόµοιο. 

ρκετά ποιήµατα, πόσα; Πολλά δεν τα χω µετρήσει. Και εντάξει όσο γράφω βελτιώνοµαι 
. ∆ηλαδή όταν...όταν διαβάζω τα παλιά µου, ε...άλλα µ’ αρέσουν-συµφωνούν µ’ αυτά που 
ι τώρα, άλλα…τα βρίσκω είτε πολύ µελό, είτε πολύ κρύα, είτε πολύ. 

. 

όγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και στο γυµνάσιο; Ναι ή όχι, κι 

ε…ε...γιατί είναι...είναι κάτι που µε βοηθά να µαθαίνω, έχω 

βάλε ένα στόχο, 
 βάλει στόχο να µπω στη σηµαία. Μπήκα. ∆εν την 

όχι για να κερδίσω...όταν µπήκα ας πούµε στη 
δε µπήκα για να µου πουν όλοι µπράβο. Έβαλα αυτό το στόχο, για να κάθοµαι να διαβάζω. Κι 

ητές στο γυµνάσιο, έχουν να ωφεληθούν από την εισαγωγή ενός 

 ο χρόνος µε το εκπαιδευτικό σύστηµα που υπάρχει αυτή τη στιγµή στο 
χει. ∆ηλαδή, όταν εγώ ξέρω ότι πρέπει να πάω στο λύκειο κι έχω 

ήδη ειδικά τα φροντιστήρια, εντάξει τώρα δεν έχω αλλά όταν θα πάω στο λύκειο το θέµα δε θα ναι 

θα ζήσουν το
απλώ
τρόπο µάθησης, ναι ήταν κάτι που...που µε β
πιστεύω
όπως…όπως αυτ
-Είπες προηγουµέν
-ΜΕΛΙΝΑ. 
-Τι εννοούσες; 
-Ε, για το συγκεκριµένο ΜΕΛΙΝΑ που έζησα εγώ
συναισθηµατικής νοηµοσύνης που είχε η δασκάλα µας, όπως κι εµείς. Ε, αυτό.  
-Ευχαριστώ. Θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ βοήθησε εσένα προσωπικά να αποκτήσεις 
κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες ή να τις ανακαλύψεις-αν τις είχες, κι αν ναι, ποιες; 
-Ε, λοιπόν ναι. Αν είχα κάποια να την ανακαλύψω, ναι. ∆εν µου δηµιούργησε ικανότητες. Κανένας 
άνθρωπος δε δηµιουργεί ικανότητες, πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει όλες τις ικανότητες και 
ανάλογα...σε ποιο του αρέ
-Σ’ εσένα; 
-(γελάει) Σε µένα; Ε...η ποίηση. Ε, σιγά σιγά έβλεπα ότι…άρεσαν και στη δασκάλα µου αλλά και σε 
µένα αυτά που έγραφα. Και µε ώθησε η δασκάλα µου να γράφω. Κι άλλο κι άλλο και
Ερωτόκ
πούµε τώρα γράφω εγώ ένα ποίηµα –ιστορία. ∆εν…δεν είναι ο Ερωτόκριτος, ούτε είναι το επίπεδο 
του Ερωτόκριτου (γελάει), -ο Βιτσέντος Κ
-Εννοείς τώρα; 
-Τώρα τώρα, το γράφω. Όχι τώρα τώρα, αλλά αυτό τον καιρό. 
-Αυτό τον καιρό, ναι...έχεις ποιητική συλλογή; 
-Ναι. Ε, α
πιστεύω
αισθάνοµα
-Πολύ ωραία
-Πολύ.. 
-Ευχαριστώ. Α…Θα θελες να εφαρµοστεί το Πρ
αν ναι, γιατί; 
-Θα ήθελα να εφαρµοστεί, ε…γιατί...
όρεξη να µαθαίνω, έχω όρεξη να διαβάζω βιβλία, ε το...το ότι τώρα κάθοµαι και διαβάζω, είναι 
κάτι…είναι µες στο µυαλό µου µια στάµπα που λέει «ξεχωρίζουµε τις στιγµές µας», «
πέτυχέ τον» εγώ στη δευτέρα γυµνασίου είχα
κρατούσα, µπήκα (γελάει) Είδα...αυτό που είχα βάλει στόχο. Ήταν κάτι...ε, .. «στόχοι», είναι κάτι 
πολύ σηµαντικό, κάτι που µε βοηθά να προχωράω- 
σηµαία, 
έβαλα αυτό το στόχο, για να...γιατί όταν τον πέτυχα πια, ε, αισθανόµουνα πάρα πολύ ωραία. Με τον 
εαυτό µου. 
-Ευχαριστώ. Οι άλλοι µαθ
Προγράµµατος τέτοιου στο χώρο τους-του γυµνασίου; 
-Ναι, πιστεύω πως έχουν. Γιατί θα µάθουν να δουλεύουν µε ένα διαφορετικό τρόπο. Θα δουν πως 
µπορούν να δουλέψουν. Βέβαια, βέβαια...ε…το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ θέλει χρόνο. Θέλει να µπορείς 
να αφιερώσεις χρόνο κι αυτός
γυµνάσιο και στο λύκειο, δεν υπάρ
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«πώς θα µάθω», θα είναι «πόσα θα µάθω». Θα είναι να τελειώσω το βιβλίο, να τελειώσει η ύλη για να 
δώσω πανελλήνιες. 
-Ευχαριστώ. 
-…. 
-Έχω την αίσθηση ότι σε διέκοψα, συγνώµη.  

ήρωσες; 

ξιοποιώ αυτά που έµαθα στο παρελθόν τώρα στο µέλλον 
) στο παρόν, ε...ε… ότι...ε πράγµατα που συναντάµε τώρα τα ξέρω ήδη και απλώς µαθαίνω 

ες ε… ε. ότι…ότι καταλαβαίνω τα πράγµατα  πια µε το δικό µου τρόπο. Έχω 
σκέφτοµαι. Το χω καταλάβει, το χω 

ητοποιήσει αυτό.  

δε µου άρεσε…να σκεφτώ….δεν…δεν έχει κάτι που να µην µου αρέσει, αν…αν 

α κάνει….µε µια διαφωνία, σε µια συζήτηση, πάνω σ’ ένα θέµα, που αφορούσε το Πρόγραµµα 
: όπως µε το powder boy.  

Ε, αν υπήρχε µια τιµωρία…ήταν συναισθηµατική, …ήταν… 

-Όχι.  
-Ολοκλ
-Ναι, ναι εντάξει. 
-Τι σου άρεσε περισσότερο στο Πρόγραµµα, Βεατρίκη; 
-Τι µου άρεσε περισσότερο; 
-Έτσι επιγραµµατικά αν µπορούσες να το πάρεις… 
-Ναι. Ε, ότι άρχισα να βάζω στόχους και να τους πετυχαίνω -όπως είπα µόλις τώρα, ότι έµαθα να 
ξεχωρίζω τις στιγµές µου, ότι έµαθα να α
(γελάει
περαιτέρω πληροφορί
µάθει, έχω καταλάβει ότι έχω το δικό µου τρόπο να 
συνειδ
-Σ ευχαριστώ. Τι δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα; 
-Ε…(γελάει)…τι 
κάτι δεν…µου κόλλαγε, αν κάτι δεν µου άρεσε…ε, είχε να κάνει όχι µε το ίδιο το Πρόγραµµα.. 
-Αλλά; 
-Είχε ν
αυτό…∆ηλαδή
Ήταν το µόνο πράγµα που…θυµάµαι µου χει µείνει ότι...τελικά δε συµφώνησαν µαζί µου….τίποτα 
άλλο, τίποτα….δε µου ρχεται κάτι κακό, δηλαδή για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ το ίδιο τίποτα, τίποτα. 
-Ευχαριστώ. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις στο Πρόγραµµα θα το έκανες; 
-Σίγουρα. 
-Γιατί; 
-Σίγουρα. 
-Γιατί; 
-Γιατί το αγάπησα πάρα πολύ, γιατί…για χίλιους δυο λόγους, γιατί…το έζησα, το…. µε έµαθε να 
δηµιουργώ, να αγαπάω αυτό που κάνω, γι αυτό. 
-Θα σε ρωτήσω συνοπτικά να µου πεις την άποψή σου για το αν υπήρχε τιµωρία στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στην τάξη; 
-Ε, τιµωρία, στην τάξη; ∆ηλαδή τι «σήκω στην τάξη στον τοίχο»; Όχι. Τέτοιου στιλ τιµωρίες δεν 
υπήρχανε. Ε, «γράψε εκατό φορές τη φράση...δε θα το ξανακάνω..» δεν υπήρχανε. 
-Τι είδους- τι άλλου στιλ τιµωρίες υπήρχανε; 
-Υλικές τιµωρίες δεν υπήρχανε πάντως. 
ε...για µένα θα πω τώρα…δεν ξέρω για τους άλλους. 
-Ναι… 
-Ε, τιµωρία…..ποτέ δεν…δεν τιµωρήθηκα για κάτι, ε, αν τιµωρήθηκα ήταν επειδή…ε προκάλεσα 
απογοήτευση, είτε στη δασκάλα µου είτε σε εµένα. Αυτός ήταν ο τρόπος. 
-Τιµωρήθηκες, από ποιον; 
-Με  το που προκαλείς απογοήτευση, αισθάνεσαι άσχηµα, έτσι; Όταν προκαλώ εγώ απογοήτευση 
στον εαυτό µου, αισθάνοµαι καλά; Όταν εγώ απογοητεύω τον εαυτό µου αισθάνοµαι καλά; ∆ε 
νοµίζω. Αυτό...αυτό είναι…Κατά κάποιον τρόπο η τιµωρία, ήταν κάτι... δικό µου, κάτι που…δεν 
ξέρω αν το χουν όλοι… 
-Μιλάς για αυτοτιµωρία δηλαδή; 
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-Αυτοτιµωρία, αλλά όχι µε την έννοια της τιµωρίας. Ότι όταν...ε ..ότι όταν δεν κάνεις κάτι...ότι όταν 
άνεις κάτι που δεν είναι σύµφωνο µε σένα, µε τον εαυτό σου, µε τις αρχές σου, µε.. δεν ξέρω εγώ τι, 

µ οι
 όπως στο κανονικό µάθηµα;  

 

πούµε; 

ε τις οποίες 
ε. ∆ηλαδή ναι, ήταν µια αυτοαξιολόγηση. Ήταν….ναι, αυτό ήταν. Ήταν, 

 που είχαµε να κάνουµε...η 

µ
στιγµή. Αυτό το κατάλαβα. Το έλαβα υπόψιν 

βρίσκονται
ι …ε...ιστορία µαθαίνεις µόνο όταν διαβάζεις το κείµενο 

 όχι. Ήταν …όχι δεν ..δεν υπήρχε …αυτό ήταν κυρίως 
 οι γονείς, όπως είπα πολύ πιο πριν ότι ερχόντουσαν, µιλούσαν για 

κ
δε σου κολλάει.  
-Ευχαριστώ.  
Να πω παράδειγµα; (γελάει) -

-Εντάξει. 
-Ναι.   
-Σ’ ευχαριστώ. Για τη λέξη µ...αξιολόγηση να το πω…βαθµολογία; Βαθ ολογούνταν  δράσεις και 
ι δραστηριότητες του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑο

-Όπως είπα πριν, το µάθηµα γινόταν µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. Ε, η βαθµολόγηση γινόταν 
πάνω…ε σ΄ αυτά που είχαµε εµείς…ε αποκοµίσει από όλα όσα είχαµε δουλέψει µε το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ. ∆ηλαδή, δεν υπήρχαν ξεχωριστές δραστηριότητες οι οποίες βαθµολογούνταν διαφορετικά.  
-Αχά. Αξιολόγηση του έργου σας υπήρχε; 
-Ναι.  
-Από ποιον και πώς; 

 project ας -Από τη δασκάλα µας, ε ..το έργο µας ..το
-Nαι. 
-Μ’ ένα «µπράβο». Που άξιζε πάρα πολλά µε...µε ...ένα….µε ένα...µετά…πιο…δεµένο, µετά από µια 
συνεργασία, ε… 
-Μετά την ολοκλήρωση ενός project, η τάξη -οι οµάδες εργασίας, είχατε τελειώσει µια παρουσία 
ση και τελείωνε το project εκεί; 
-Όχι.  
-Αλλά; 
-Όχι δεν είχε τελειώσει. Ήταν…συζητούσαµε µετά πάνω  σ’ αυτά, ε... βλέπαµε τι είχαµε κάνει καλά, 
τι δεν είχαµε κάνει, ε… ε βλέπαµε που είχαµε παραλείψει να πούµε κάτι, βλέπαµε τα λάθη µας, 
καταλαβαίναµε τι «σωστά» έπρεπε να έχουµε κάνει σωστά, υπήρχαν διάφορα ερωτηµατολόγια, ε…. 

ατε εκείνο; συµπεριλάβατε αυτό; διάφορες αυτού του στιλ ερωτήσεις µκάνατε αυτό; γράψ
αυτοαξιολογούµαστ
συζητούσαµε µετά απ αυτό και λέγαµε…ε…ας πούµε στο πρώτο project ε..
οµάδα µου είχε …έπρεπε να κάνουµε για τις πυραµίδες και για το σινικό τοίχος. Μας έπιασε «το» 
άγχος µε το σινικό τοίχος…. ε αποτέλεσµα το project για τις πυραµίδες να είναι…όχι απλώς 
ελλειπτικό, να...να…να το φτιάχνουµε την τελευταία 
και…ε από κει και πέρα άρχισα να οργανώνοµαι καλύτερα. Ε, ..Μας.. δηλαδή όταν τελείωνε ένα  
project, τελείωνε τη στιγµή που…ξεκινούσε το άλλο. Ε…  
-Ευχαριστώ. Και µία τελευταία ερώτηση. Θα µπορούσες να πεις ότι οι γονείς…ε...είχαν κάποιον 
ρόλο, ή θα µπορούσαν να έχουν κάποιο ρόλο- η εµπλοκή των γονέων- στα πλαίσια των 
καθηµερινών δραστηριοτήτων και δράσεων του ΜΕΛΙΝΑ; Θα  µπορούσε να παίξει σηµαντικό 
ρόλο, ή έπαιξε σε σας σηµαντικό ρόλο; 
-Ο ρόλος των γονέων; Αν έπαιξαν ρόλο οι γονείς στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ;  
-Ναι. Στο να συµµετέχουν, να βοηθήσουν, να...ή το αντίθετο φυσικά. 
-Ναι, ναι αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι… ε... ήταν ανάλογα πώς το έβλεπε κάθε γονιός. Άλλοι 
βοήθησαν θετικά-άλλοι συµµετείχαν θετικά και άλλοι αρνητικά. ∆ηλαδή, κάποιο γονείς…ε.. ήταν 
φυσικό να µην καταλαβαίνουν τι σηµαίνει «Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ» µε το να µη  µέσα 
στην τάξη και µε το να νοµίζουν φυσικά ότ

 σου. Ε, συνήθωςπου είναι γραµµένο στο βιβλίο
α στα παιδιά. Βοηθούσανανάµεσ

κάποια θέµατα, ε βοηθούσαν σε κάποιες µετακινήσεις που ίσως χρειαζόταν, αλλά παραπέρα…στο να 
γράψουµε…δεν...όχι ..αυτά ήταν δικά µας πράγµατα.   
-Βεατρίκη µου, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να µου δώσεις τη συνέντευξη αυτή…  

θηκα πάρα πολλά… -Κι εγώ, γιατί θυµή
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14/02/04    10.30-11.30 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής

πητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να
, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
 δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 

 τη συνέντευξη της οποίας το αντικείµενο 
ός, έτσι όπως το έζησες τα τρία τελευταία 

ρώτη: Θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα για 
 ή νοµίζεις ότι ήταν κάτι άλλο; 

α ΜΕΛΙΝΑ 

 θα µας δινόταν 

ήταν

συνεχώς

εµείς παρέα µε σας και τα 

τηση των θρανίων; 
 όπως ήταν στις υπόλοιπες τάξεις, στα υπόλοιπα σχολεία που 

 τάξη τρεις οµάδες ..ε που η καθεµία 

 

τανε καταπληκτικά. ∆ηλαδή δεν ήτανε κάτι να ξεχωρίσεις.  
-Τι δε σου άρεσε; 

ακολουθούν, δεν είναι αποσιω
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
 (Μάξιµε σ’ ευχαριστώ που δέχτηκες να µου δώσεις αυτή
αφορά το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµ
χρόνια στο δηµοτικό σχολείο µε την κυρία Χρύσα.) 
 
Ερώτηση π
κάθε τάξη
-Ήταν κάτι άλλο, δεν ήταν ένα µάθηµ  µόνο. Το Πρόγραµµα το κάναµε από το πρωί ως το 
βράδυ κάναµε αυτό το πράγµα. Είχαµε επικεντρωθεί σ’ αυτό δηλαδή κάναµε…ήταν τελείως 
διαφορετικό από τα µαθήµατα τα άλλα …τα ..τα συνήθη µαθήµατα, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. 
∆ηλαδή δεν είχε καµία σχέση µε ένα απλό µάθηµα . 
-Ποιος νοµίζεις ότι ήταν ο σκοπός του; 
-Ο σκοπός του ήτανε να µας ε…να δούµε.. διάφορους ε….διάφορα θέµατα που δε
ποτέ η ευκαιρία στο µάθηµα να δούµε. Να τα…να κοιτάξουµε πιο βαθιά σε κάποια θέµατα …εε 
διάφορα … την Κρήτη, κρητικός πολιτισµός, έθιµα, Βυζάντιο, τα πάντα. Ε, µέσα απ’ αυτό βέβαια 
µάθαµε βέβαια πολλά, αφού τα θέµατα τα ε… ε…  
-Πολύ ωραία. Αν κάτι θες να το συµπληρώνεις στη διάρκεια της συζήτησής µας και καθώς θα κυλάνε 
οι ερωτήσεις δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Μην αγχώνεσαι. Χαλάρωσε Μάξιµε, θυµάσαι πώς  
ο χώρος και η διακόσµηση της τάξης στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ;  
-Ναι. Η τάξη ήτανε.. η διακόσµηση της τάξης άλλαζε  γιατί ήταν αναλόγως το θέµα που 
δουλεύαµε εκείνο τον καιρό. Μία ήταν µε τα βυζαντινά- µε το Νικηφόρο Φωκά,  την άλλη ήταν µε 
κρητικά ήθη κι έθιµα-µε ελιές, µε διάφορα. Αυτό, αναλόγως το θέµα µας ήταν κι η τάξη.  
-Η διακόσµηση; 
-Η διακόσµηση…  
-Από ποια στοιχεία δηλαδή αποτελούνταν η διακόσµηση; Τι στοιχεία…  
-Πολλές φορές.. είχαµε κάνει διάφορες κατασκευές που τα φτιάζαµε 
διακοσµούσαµε  στην τάξη.  
-Σχετικά µε το χώρο; Τη χωροθέ
-Α, ναι, τα θρανία δεν ήτανε
ήτανε….ήµασταν µε οµάδες. ∆ηλαδή ήµασταν µέσα στην
..πολλές φορές δουλεύαµε διαφορετικό θέµα ή δουλεύαµε το ίδιο θέµα συνεργαζόµενοι, πηγαίναµε ο 
ένας στο σπίτι του άλλου, βοηθούσε ο ένας τον άλλον, αυτά. 
-Ευχαριστώ. Ποια ήταν τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, αρχικά στην τετάρτη…στην πέµπτη δηµοτικού ήτανε βυζαντινή ιστορία κυρίως που κάναµε ….τα 
πάντα Νικηφόρο Φωκά-για το βυζάντιο, µάθαµε να γράφουµε βυζαντινά την ηµεροµηνία, το όνοµά 
µας, ε…βυζαντινή µουσική µε τον κύριο Μπάµπη,  ε… Μετά στην έκτη δηµοτικού ε ασχοληθήκαµε 
αν θυµάµαι καλά µε τ...τη ...µε Κρητικά ήθη κι έθιµα...ε...και αυτά. Στην τετάρτη τώρα ήταν πολύ 
παλιά δε θυµάµαι.  
-Πολύ ωραία. Τι σου άρεσε περισσότερο;   
-Από αυτά που κάναµε; 
-Ναι. 
-Ε, τι τα πάντα  ήτανε…δηλαδή δεν µπορούσες να ξεχωρίσεις κάτι. Τα πάντα ήτανε ενδιαφέρουσα: οι 
επισκέψεις στα µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ε… στο Ηράκλειο πήγαµε στα µουσεία Φυσικής 
Ιστορίας, στην Κνωσό...τα πάντα ή
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-∆ε µου άρεσε; Ε…δε µου άρεσε όχι κάτι µέσα από το Πρόγραµµα, κάτι που ήταν στο τέλος. Εκεί που 
έπρεπε να κριθούµε µπροστά στον…ε µπροστά στο σύµβουλο. Εκεί που έπρεπε να κριθούµε... Να 

νος Ελληνισµού-το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, 
ε στα Χανιά- όλα τα µουσεία των Χανίων είχαµε πάει. Είχαµε πάει για τις κρητικές 

 ναυτικό µουσείο, είχαµε πάει εκεί πέρα 

ί ε από κάθε επίσκεψη ..ε 
αµε πιο  πολλά για τον τόπο µας.  Στην ουσία που ήτανε…άµα δεν ξέρεις την ιστορία του 

 

 ήταν µια µέρα χωρίς σχολείο, ήταν...ήτανε… µαθαίναµε πολύ πιο πολλά 

ς «έπρεπε να παρακολουθούµε γιατί πάνω σ’ αυτά…» 

µνηµεία τους και να 
ες για το Νικηφόρο Φωκά, 

. ∆ηλαδή άντε καµιά µέρα να µην ήτανε…κατά 

κριθούµε…εντάξει… άµα.. όχι να κριθούµε ήθελε να µας δει. 
-Ήθελε να σας δει να… 
-Ναι. Ήθελε να µας δει; δε θυµάµαι, δεν ξέρω αν ήθελε να µας δει, αλλά όχι και να κριθούµε 
…(ψιθυριστά) να κριθεί η δουλειά µας απ αυτόν. 
-Ευχαριστώ. Λίγο πιο δυνατά αυτή την τελευταία φράση! 
- Να  κριθεί η δουλειά µας απ αυτόν. 
-Ευχαριστώ. Πραγµατοποιήσατε είπες εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του Προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ναι. 
-Πού; 
-Πήγαµε ..ε.. στην Κνωσό, πήγαµε στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Ηράκλειο, στην Αθήνα 
επισκεφτήκαµε Ακρόπολη…ε το µέγα.. το Μείζο
ε… ε... µετά πήγαµ
φορεσιές, για το ..για τα µινωικά πλοία-τριήρεις, δυήρεις, ..το
στο φρούριο του Φιρκά…πολλά… φάρο…τα πάντα.  
-Ευχαριστώ. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από τις επισκέψεις αυτές;Σου άρεσαν; 
-Ε ναι, από κάθε επίσκεψη µαθαίναµε κάτι διαφορετικό που δεν πιστεύω παιδιά της ηλικίας µας 
ακόµα…δεν πιστεύω να το ξέρουνε. Και φυσικά µ’ άρεσε γιατ
καταλαβαίν
τόπου σου δε…ξέρεις τίποτα.  
-Ευχαριστώ. Εκπαιδευτική επίσκεψη για σένα Μάξιµε, σήµαινε µια µέρα χωρίς σχολείο ή κάτι
άλλο; Κι αν κάτι άλλο, τι άλλο; 
-Αυτό που κάναµε δεν
πράγµατα απ’ ότι θα µαθαίναµε σε ένα σχολείο µε ένα φυσιολογικό πρόγραµµα εκείνη τη µέρα. 
Μαθαίναµε παραπάνω πράγµατα και…δεν ήταν έτσι µια...χαλαρή µέρα, ήταν µια µέρα που έπρεπε να 
κάνουµε διάφορα πράγµατα, να ακούµε-να ήµαστε ήσυχοι, να παρακολουθούµε γιατί πάνω σ’ αυτά 
γράφαµε εργασίες, προσέχαµε.. δηλαδή δεν ήταν µια µέρα «άντε πάµε βόλτα στο µουσείο...εντάξει να 
χάσουµε την ώρα µας» ήτανε µια µέρα δουλειάς.  
-Ευχαριστώ. Είπε
-Ναι, κάναµε διάφορες εργασίες. 
-∆ηλαδή, για εξήγησέ µου λίγο. 
-Ε, πάνω … 
-Εννοείς ποιο χρόνο, στο χρόνο του µουσείου την ώρα… 
-Όχι…και εκείνη την ώρα κά…είχαµε κάνει διάφορα στο µουσείο των Χανίων-είχαµε κάνει διάφορα, 
όση ώρα ήτανε γιατί πηγαίναµε κατά οµάδες-όση ώρα ήταν οι µεν βγαίνανε οι δε και κάνανε 
εργασίες…αλλά και αργότερα στην τάξη που κάναµε ακόµα περισσότερα. Που φτιάζαµε διάφορες…ε 
ας πούµε µε τα...µε τους βυζαντινούς µπορούσαµε να δούµε τα έργα τους τα 
τελειώσουµε. Αλλά, µετά στην τάξη γράφαµε …εργασί
για…όλους...για…τους αυτοκράτορες είχαµε πιάσει. ∆ηλαδή ασχολούµασταν πάνω στο θέµα, δε 
µέναµε... 
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πότε και πόσο συχνά Μάξιµε εφάρµοζε η δασκάλα σας το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ; 
- Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, καθηµερινά πιστεύω
λάθος δηλαδή καθηµερινά…απ τις έξι ώρες της µέρας κάναµε πολύ ΜΕΛΙΝΑ και …και ώρα που 
κάναµε κανονικό µάθηµα µέσα από το βιβλίο,  υπήρχε και το ΜΕΛΙΝΑ εκεί πέρα. Πά…παντού 
υπήρχε, έβγαινε από...έβγαινε. Από τη µια λέξη έβγαινε το ΜΕΛΙΝΑ, από την άλλη το άλλο. ∆ηλαδή 
δεν µπορούσαµε να το αφήσουµε. 
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-Ευχαριστώ. Καλέσατε στην τάξη «ειδικούς» για ένα θέµα- δηλ σαν «ειδικοί» για κάτι κι αν ναι, 
ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι; 
-Ε, ναι, είχαµε καλέσει απ’ ότι θυµάµαι. Είχαµε καλέσει…. κάτσε να δεις τώρα ….ε…ε…. είχαµε 
καλέσει….φυσικά µας µίλαγε ο … δάσκαλος της µουσικής µας που είχε σπουδάσει βυζαντινή 
µουσική, είχαµε καλέσει… α είχαµε καλέσει την ε… την κυρία απ το ναυτικό µουσείο- αυτή τη Ρέα, 
και µας µίλαγε για κάποιο συγκεκριµένο θέµα… νοµίζω τα … τις µινωικές τριήρης νοµίζω, ε… 
είχαµε καλέσει γενικά πολλούς ειδικούς, αλλά δε θυµάµαι τώρα τα ονόµατά τους έτσι …. 
-Ευχαριστώ. Πώς ήταν η επικοινωνία σας µε τους ανθρώπους αυτούς; 

ς φοβόµασταν. Τους µιλούσαµε µε 

νο η κυρία… 

. ∆ηλ θα κάνουµε αυτό, θα κάνουµε 

 

τραπέζια στην τάξη, φτιάξαµε 

χ  
σπίτια, ο ένας στο σπίτι του αλλουνού και…κάναµε τις εργασίες µας, δηλαδή είχα 

ειψε απ αυτό.  

ζαµε τις 
αλε κανείς να πάµε, πηγαίναµε µόνοι µας. 

ς οµάδες  σου άρεσε; 

είναι κάπως διαφορετικά, δεν είναι το ίδιο, δεν έχει την ίδια χαρά µε την οµαδική 

-Βέβαια µε αυτούς τους ανθρώπους ήµασταν πιο κλειστοί απ ότι ήµασταν µε τη δασκάλα µας αλλά 
δεν παύει βέβαια να µασταν…να µην τους µιλούσαµε, ή να του
ευχέρεια σα να είµαστε φίλοι, όχι δηλαδή …. αλλά εντάξει, όσο να ναι όχι σαν τη δασκάλα µας που 
την είχαµε σαν αδερφή µας στην ουσία. 
-Ευχαριστώ. Εσείς οι µαθητές Μάξιµε, συµµετείχατε στο σχεδιασµό δράσεων και δραστηριοτήτων 
του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, ή µό
-Όχι συµµε…ναι; 
-…είχε αυτή την ευθύνη; Κι αν συµµετείχατε, πόσο συχνά; 
-Εί… θυµάµαι ότι κανόνιζε το βασικό πρόγραµµα η κυρία, αλλά και µεις λέγαµε…απόψεις, δηλαδή 
άµα δεν µας άρεσε κάτι της το λέγαµε κι αυτή µας…το καταλάβαινε και …ε...αλλάζ…. δηλαδή 
συµµετείχαµε κι εµείς στο Πρόγραµµα, δεν ήτανε αυταρχικό
αυτό, θα κάνουµε αυτό… µε την κυρία, αλλά και εµείς είχαµε άποψη.  
-Ε, πώς…
-Τις περισσότερες φορές ε… ε…άµα κάτι ήτανε…λάθος, ή εµείς το θεωρούσαµε λάθος ενηµερώναµε 
την κυρία κι αυτή τις…πάντα, πάντα µας άκουγε και  προσπαθούσε να το αλλάξει προς το καλύτερο.  
-Θυµάσαι κάτι το οποίο είχατε σχεδιάσει και είχατε µε δική σας πρωτοβουλία διεξάγει εσείς από 
την αρχή ως το τέλος; 
-Ε…α είχαµε ε….διεξάγει την τελευταία εργασία. ∆ηλαδή η ιδέα …µας είχε πει η κυρία µας ότι 
πρέπει να παρουσιάσουµε κάτι στο σύµβουλο κι όλα αυτά…. αλλά όλη την εργασία την κάναµε εµείς. 
∆ηλαδή…ή µε τους πολιτισµούς της Ευρώπης που κάναµε διάφορα 
µόνοι µας τα φαγητά, φέραµε από διάφορους…από διάφορες χώρες της Ευρώπης, φέραµε ποτά από 
διάφορες χώρες της Ευρώπης και… αυτό το οργανώσαµε στην ουσία  τα παιδιά. Ε, η κυρία απλώς 
έδωσε την ιδέα.  
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ικανοποίησε ή όχι, Μάξιµε, η συµµετοχή σου στο Πρόγραµµα; 
-Φυσικά και µε ικανοποίησε γιατί…. νοµίζω ότι ήτανε …και αρκετά ενεργή συµµετοχή, ε… γιατί 
όπως όλοι- οι περισσότεροι τουλάχιστον, όλοι, όλοι, όλοι, όχι οι περισσότεροι, όλοι δώσαµε εκεί πέρα 
την… ότι είχαµε και δεν είχαµε δώσαµε. Ότι … τα πάντα  δηλ…ε…δώσαµε τα πάντα γι αυτό δηλ…δε 
σταµατούσαµε, κάτι συναντ… ε εξωσχολικές ώρες, που στην ουσία θα λεγε ένα άλλο παιδί «τι, θα 
πάω εγώ να άσω την ώρα του παιχνιδιού µου για να κάνω Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ;» Εµείς πηγαίναµε. 
Μαζευόµασταν σε 
ενεργή συµµετοχή, δεν µπορώ να πω ότι …δεν…δε ότι κάτι µου λ
-Ποιος ήταν εκείνος που σας επέβαλε να συναντιέστε σε σπίτια;  
-∆ε µας επέβαλε κανείς να συναντιόµαστε. ∆εν…ήτανε…άµα µπορούσαµε, άµα θέλαµε και φυσικά 
τότε όλοι θέλανε, αφού υπήρχε θέληση…όλοι ερχόντουσαν. ∆ηλ γινότανε…πηγαίναµε κάπου κάθε 
οµάδα περίπου πέντε έξι παιδιά στο σπίτι…είχαµε βιβλία, υπολογιστές, συζητούσαµε και φτιά
εργασίες µας. Ε, δηλ τα πάντα, δεν µας επέβ
-Ευχαριστώ. Η εργασία στι
-Ναι φυσικά, γιατί είναι προτιµότερο να δουλεύεις σαν οµάδα, να καλλιεργείς το οµαδικό σου πνεύµα, 
να…για…ατοµική 
εργασία. Είναι διαφορετική πολύ, γιατί…όλη αυτή η συνεργασία που υπάρχει, πάει σε πιο… γίνεσαι 
φίλος µε τον άλλο δηλαδή µαθαίνεις το ένα του ά… τα κουσούρια του,  τα καλά του, τα κακά του, ε 
γίνεσαι…πλησιάζεστε στενότερα µέσω της εργασίας, µέσω της οµάδας. 
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-Ευχαριστώ. Συνεργάστηκες Μάξιµε εύκολα µέσα στην οµάδα ή είχες προβλήµατα; Κι αν είχες 
προβλήµατα πώς τα αντιµετώπισες;  
-Ε, εντάξει, µες στην οµάδα….η τάξη ήµασταν όλοι φίλοι. ∆ηλ δεν υπήρχε «αυτός δεν είναι φίλος µε 
τον άλλον», όλοι ήµασταν ένα σύνολο. Ε, στην οµάδα κάποιες φορές αντιµετωπίσαµε προβλήµατα 
λόγο της …ε… όχι λόγο της ότι ήµαστε …µαλώναµε, αλλά λόγο της έντασης της στιγµής. ∆ηλ άµα 
ψάχναµε κάτι εκείνη την ώρα και ήµασταν κολληµένοι, ή δεν το χαµε βρει, κάτι…υπήρχαν νεύρα, 
υπήρχαν…υπήρχε αυτό το άγχος και δηµιουργούντουσαν προβλήµατα, εντάξει µε…δεν µπορούσε το 

ώ Μάξιµε. Σχετικά µε τις εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του Προγράµµατος, είχατε 

 στην έκτη δηµοτικού, ήτανε… αυτή η εργασία που είχαµε επικεντρωθεί όλο 

ήµασταν 
οµάδα.  

η γνώµη σου Μάξιµε για το υλικό, που επεξεργαστήκατε στην τάξη µε τη βοήθεια της 
 του ΜΕΛΙΝΑ; Αναφέροµαι σε κάποια παραµύθια, εκπαιδευτικά 

ε όλα από το µυαλό µας γιατί δεν ξέραµε φυσικά και µε τη βοήθεια της δασκάλας µας, ε 

της, οι φορεσιές της Κρήτης, τα πάντα. Ήτανε δηλ θέµατα…στην πέµπτη ήταν το 

νε…Μας…. 

ε υλικό- το υλικό ήτανε πάρα πολύ, δηλαδή…µέσα…δηλαδή τα πάντα είχαµε. 

ή φέρνανε 

 ρ

; 

πρόβληµα να κρατήσει πάνω από δύο λεπτά. Μετά τελείωνε.  
-Σ’ ευχαριστ
εργασίες; Τι είδους εργασίες; Ήταν ευχάριστες, ναι ή όχι γιατί; 
-Ε, είχαµε πολλές εργασίες. Είχαµε…πηγαίναµε…µαζευόµασταν θυµάµαι στη δικιά µου οµάδα στο 
σπίτι της Χαρούλας και µπαίναµε συνήθως…την πιο πολλή ώρα βέβαια συζητούσαµε εµείς για το 
θέµα, δηλ δε χρησιµοποιούσαµε άλλα µέσα…το…από µόνοι µας. Αλλά χρησιµοποιήσαµε και τη 
βοήθεια του υπολογιστή, διάφορα. 
-Τι εργασίες ήταν αυτές; 
-Οι εργασίες;, Θυµάµαι
το χρόνο, το project…ε…που χαµε µε τους «ήλιους»…που φτιάζαµε (γελάει) …διάφορα…από ένα 
θέµα έβγαιναν υποθέµατα –αυτοί ήτανε οι ήλιοι και καλά, το νόηµα των ήλιων-… εκεί πέρα ήτανε 
στο project αυτό, είχαµε συγκεντρωθεί όλο το χρόνο. 
-Ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος, σε βοηθούσε να καταλάβεις περισσότερο ή λιγότερο το 
µάθηµα; 
-Φυσικά περισσότερο, γιατί…άµα όλοι ε ανεξαρτήτως παιδιού-όποιος είχε πρόβληµα κάπου, το … µε 
χίλιους κι έναν τρόπους το εξηγούσαµε. ∆εν υπήρχε περίπτωση να µην το καταλάβει κάποιος. Γι 
αυτό, το σύνολο της τάξης ήταν καλό. ∆ηλ δεν είχαµε κάποιον πολύ αδύνατο. ∆ηλαδή 
όλοι…ισχυρή 
-Ποια είναι 
δασκάλας σας στα πλαίσια
παιχνίδια, εκπαιδευτικούς φακέλους, βιβλία, που χρησιµοποιήσατε;  
-Ε…στην ηλικία µας εκεί πέρα στο δηµοτικό, χρησιµοποιήσαµε ναι βιβλία, ναι…δε µπορούσαµε να 
τα βγάλουµ
αντλούσαµε πληροφορίες µέσα από τα βιβλία κι όλα αυτά και σχηµατίζαµε τις εργασίες µας. Ήτανε 
πιστεύω τα θέµατά µας…ήτανε…πολύ καλά γιατί...το κύριο θέµα ήτανε στην έκτη η Κρήτη, ε τα 
θέµατα της Κρή
βυζάντιο…ένα…το πιο σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας, απ τα πιο σηµαντικά κοµµάτια της ιστορίας 
της Ελλάδος…ε ήτανε θέµατα που…και µπορούσαµε-είχαµε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούµε 
και να τα δουλέψουµε και µόνοι µας ε και ήτανε και θέµατα που µας απασχολούσανε δεν ήτανε 
έτσι…πάµε να…να µάθουµε για τον…Ιούλιο Βέρν. Ήτανε κάποια θέµατα που µας…έτσι 
πιάνα
-Μάλιστα. Και σχετικά µε το υλικό που είχατε στα χέρια σας… 
-Βέβαια είχαµε, είχαµ
Είχαµε τα βιβλία, είχαµε τη δασκάλα, ερχόντουσαν άνθρωποι-που µας µιλούσαν γι αυτό το θέµα, 
πάρα πολλοί. Βγαίναµε εµείς στα µουσεία…ε ερχόντουσαν τα µουσεία σε µας-δηλαδ
διάφορα εκθέµατα, φωτογραφίες από τα µουσεία, ε…είχαµε τεράστιο υλικό να δουλέψουµε. 
-Πώς θα το χα ακτήριζες αυτό το υλικό; 
-Πολύ πλούσιο και…αυτό. 
-Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ κάνατε καινούρια πράγµατα στην τάξη 
σας, αν ναι, ποια
-Κάναµε. Πολύ πιο πολλά….δηλ κάναµε στη…βέβαια και στις τρεις πρώτες τάξεις είχαµε πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ αλλά ήτανε πιο….ήτανε επειδή ήτανε ακόµα αρχή και ήµασταν και πιο µικροί, ήτανε πιο 
συντηρητικά τα πράγµατα. ∆ηλ µέσα στην τάξη τι κάναµε; Παραµύθια, ε εργασίες, τι δεν κάναµε; 

 91



Συζητήσεις-που µέσα απ τις συζητήσεις …δηλ…το…µάθαµε πράγµατα που…δε…δεν τα χαµε 
ακούσει ποτέ. Έτσι γίναµε καλύτεροι µέσα απ αυτά. Ακούγαµε ιστορίες- το ένα τ’ άλλο και µέσα απ 
αυτές γινόµαστε κι εµείς καλύτεροι. Κάναµε πολύ διαφορετικά…πολλά διαφορετικά πράγµατα. Τι να 
πρωτοπούµε, τα project  που κάναµε στην έκτη, ε τη…τα κουλουράκια που πλάθαµε κάθε Πάσχα και 
τα πηγαίναµε δίπλα στο φούρνο και µας τα ψηνε, πολύ γέλιο…τα  γεύµατα που κάναµε-το κρητικό ε 
µε τα κρητικά φαγητά, µε τα ευρωπαϊκά, το…τι είχαµε κάνει εκείνη τη µέρα που µας βγάλατε video 

 ωραία. Για να κάνετε αυτά τα καινούρια πράγµατα χρειαστήκατε άλλα µέσα εκτός από τα 

ς το λέγαµε-δεν πηγαίναµε στη µαµά µας….στο 

 όλοι µαζί, η δασκάλα πρώτη. ∆ηλ ήτανε…η κύρια υποστηρίκτριά µας, 

ικού όταν 
σε τρία τµήµατα, γιατί στην τρίτη ήταν ε δύο…. 

αριστώ Μάξιµε.  
ν έχει….και διαλέγαµε ε τις δασκάλες και λέει: «… η κυρία Χρύσα…»  αµέσως 

 και όταν έκανε κανονικό µάθηµα στην τάξη, 

κάλα µας ήτανε…ε…εντάξει στο µάθηµα ήτανε απλώς 

α ήµασταν…ήτανε κι αυτοί στο ίδιο π 

ήµασταν εχθρούς. Υπήρχε ένας συναγωνισµός-πρέπει να το πούµε, αλλά 

ς και µέσα 
ΜΕΛΙΝΑ…και 

ωχ θα µε πάρουν κι εµένα τα κλάµατα….ε… αυτά. 
-Πολύ
βιβλία σας; 
-Ε, ναι φυσικά, γιατί µέσα από τα βιβλία τι να κάνεις; Να διαβάσεις γι αυτό, να διαβάσεις για τ’ άλλο, 
αλλά…χρησιµοποιήσαµε όπως είπαµε και πριν διάφορα µέσα, όχι µόνο βιβλία, τα βιβλία δε 
µας…ικανοποιούσανε σε όποιο θέµα κάναµε. ∆ηλαδή τα βιβλία δε…δεν ήτανε το τελευταίο, αλλά δεν 
ήταν και το κύριο πράγµα που κάναµε. Ε,  τα χαµε …εντάξει, δεν τα χρησιµοποιούσαµε…µε µέσα 
από τις συζητήσεις πιο πολύ έβγαινε το όλο πράγµα. 
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας και στη δασκάλα σας στα πλαίσια 
του Προγράµµατος;  
-Ε, καλά εντάξει, µέσα και στα πλαίσια και εκτός…και εντός και όπου να τανε εντάξει. Η δασκάλα 
µας ήτανε …άµα είχαµε πρόβληµα µε τη δασκάλα µα
σχολείο ότι...πάντα…δηλαδή έξω απ το σχολείο, Σάββατα , Κυριακές, σπίτι της µας καλούσε, σπίτια 
µας, στα πάρτυ πηγαίναµε
γιατί…και τ’ άλλα τµήµατα είχαν Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ αλλά δεν ήταν σαν κι εµάς, γιατί δεν είχαν 
τη δασκάλα µας, όχι ότι ήταν τα παιδιά κατώτερα ή…κάτι διαφορετικό. Ε, (γελάει) δεν είχαν τη 
δασκάλα µας Μία ήταν η δασκάλα µας, δεν ήταν πολλές. Αφού στην τετάρτη δηµοτ
ε…πήγαµε να …διαλέγανε….µας χωρίσανε 
-Ευχαριστώ.  
-Όχι, για… 
-Ευχ
-Όχι ευχαριστώ, δε
χωρίς να ξέρουµε σε ποιο τµήµα θα πάει, ποιο τµήµα θα πάρει, όλοι χειρο…όλοι αρχίσανε και 
φωνάζανε. 
-Ευχαριστώ. Να γυρίσουµε στο θέµα µας. ∆ιέφεραν οι σχέσεις σας µε τη δασκάλα σας όταν εκείνη 
έκανε δραστηριότητες του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ
ή οι σχέσεις… 
-Το ίδιο ήτανε, δηλ δεν υπήρχε διαφορά. Η δασ
πιο…επιτακτική...δηλαδή χρειαζότανε να το µάθουµε. Ειδικά στα µαθηµατικά χρειαζόταν να τα 
µάθουµε γιατί ήταν βασικά πράγµατα και …αλλά η σχέση µας ήταν η ίδια, δε διέφερε είτε ήµασταν 
στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ είτε ήµασταν στην τάξη και κάναµε κανονικό µάθηµα η δασκάλα µας ήταν 
µία. 
-Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του Προγράµµατος, συνεργαστήκατε µε διαφορετικά τµήµατα της ίδιας 
τάξης του σχολειού; 
-Ναι, φυσικά. Όλοι µαζί, εκτός από την τάξη µας φυσικά που κάναµε…διάφορες εργασίες ατοµ…ε 
ατοµικ..ε στην τάξη, µας και µε τα υπόλοιπα τµήµατ
Πρόγραµµα δηλ συνεργαζόµασταν και µε τους άλλους. ∆εν ήµασταν µόνο φίλοι στην τάξη και µε 
τους άλλους 
συνεργαζόµαστε µια χαρά και µε τους άλλους, δεν είχαµε κανένα πρόβληµα. 
-Ευχαριστώ. Τι θετικό και τι αρνητικό Μάξιµε έχεις αποκοµίσει από τη συνεργασία σου µε τα 
τµήµατα αυτά; 
-Θετικό είναι ότι…ν’ αρχίσουµε από το αρνητικό. Αρνητικό είναι ότι υπήρχε αυτός ο συναγωνισµός, 
όχι να το πούµε έτσι εγωιστικά τώρα αλλά…. εµείς κάναµε παραπάνω πράγµατα από αυτού
στην τάξη. ∆ηλ διαφορετικά, ακόµα παραπάνω, απ αυτούς µέσα απ το Πόγραµµα 
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υπήρχε ένας συναγωνισµός κι αυτοί το καταλαβαίνανε ότι ήµασταν…διαφορετικοί και….πως να το 
 τους «τσίτωνε» αυτό, δε δεν τους άρεσε. Ε, θετικά, βέβαια δηµιουργούσαµε µέσα από αυτό, 

ή…έτσι ανούσιο, ήταν δύσκολο να…µπορεί κάποιος να του άρεσε αλλά όχι να πήγαινε, έτσι… 

 Ήτανε…σου άρεσε να πας. ∆ιακοπές, όχι το καλοκαίρι, κάναµε Χριστούγεννα…τις πρώτες 

µε, να πάµε κάπου σε κάποιου το σπίτι, να…να δούµε τους φίλους µας. Γιατί 
 και …δεν µπορούσαµε 

 είναι ο ένας πολύ καιρό µακριά απ’ τον άλλο. 
α ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, σε επηρέασε στη ζωή σου 

δ

η ζωή σου; 

α

µ α ο

 γυµνάσιο και λέγανε «παιδιά εντάξει, κάνετε µια οµαδική εργασία;» µια φορά το 

α πράγµατα.  

…είναι µια πρόοδος. Πως…θα βοηθήσει γενικά το εκπαιδευτικό µας σύστηµα που δεν είναι 
 για να είναι 

πω...λίγο
φίλους αν και υπήρχε ανταγωνισµός, αλλά πάλι εντάξει, δεν ήµασταν εχθροί ήµασταν φίλοι, αν και 
ήταν διαφορετικά τµήµατα. Αυτό ήταν το αρνητικό-ο ανταγωνισµός, αλλά συχνά όταν κάναµε 
διάφορες εργασίες και τα τρία τµήµατα, βάζαµε κι από τα τρία τµήµατα παιδιά έτσι ώστε να….να µην 
υπάρχει αυτό το…νταβαντούρι. 
-Ευχαριστώ Μάξιµε. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να αγαπήσεις περισσότερο το σχολείο, ή 
όχι;  
-Ναι. Γιατί…στην αρχή, αρχικά λέγαµε…στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, ή και τώρα στις πρώτες 
τάξεις του γυµνασίου λέω: «…παιδιά ∆ευτέρα, ποιος αρχίζει να πάει σχολείο;» Ε, δεν ήτανε…ήτανε 
δηλαδ
«άντε να πάµε σχολείο!» έτσι µε ευχαρίστηση, ενώ από την τετάρτη και µ…από την τετάρτη ως την 
έκτη, βέβαια «..οκτώ η ώρα παιδιά σηκωθείτε! πάµε σχολείο! σήµερα έχουµε χίλια δυο πράγµατα να 
κάνουµε».
πέντε µέρες εφτά… άντε εντάξει καλά ήµασταν, αλλά τις επόµενες εφτά….παίρναµε τηλέφωνα να 
συναντηθού
ήτανε…αυτό. Μέσα απ΄ το Πρόγραµµα είχε δηµιουργηθεί…δυνατές φιλίες
έτσι να
-Ευχαριστώ. Το Πρόγραµµ
Μάξιµε; και αν ναι, πώς; 
-Ε, µέσα απ αυτό ήµασταν...όλα αυτά που κάναµε…µαθαίναµε πώς λειτουργούσανε άλλοι 
σπουδαιότεροι και καλύτεροι από εµάς, ε…µέσα απ τις φιλίες που κάναµε, απ τα πάντα απ τα πάντα, 
γίναµε φυσικά καλύτεροι. ∆ηλαδή…γίναµε πιο….ε…πώς µας βοήθησε….κάτσε να δεις… 
-Πώς επηρέασε τη ζωή σου; Τη ική σου; 
-Α, πώς επηρέασε, όχι πώς µας βοήθησε; 
- Πώς επηρέασε τ
-Α! 
-Αν την επηρέασε. 
-Φυσικά και την επηρέασε, γιατί…µόνο και µόνο τους φίλους που κάναµε- π’ αυτό, δηλαδή ότι κι αν 
κάναµε ήταν ένα καινούριο πράγµα, ήταν ένα…ε…κάτι…πώς να το εξηγήσω, δεν µπορώ να το 
εξηγήσω,. ∆ηλ κάτι που ας έδε…κάτι µέσα µ ς άλλαζε,. ∆εν ήταν τ  ίδιο µετά από κάθε επίσκεψη, 
µετά από κάθε συζήτηση, κάθε …κάτι άλλαζε. Αυτό. 
-Ευχαριστώ Μάξιµε. Πιστεύεις ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, αξίζει να 
γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της… 
-Ε, ναι φυσικά γιατί εµείς ήµασταν…πιστεύω η πρώτη τάξη που…ήτανε ένα σχολείο σε κάθε νοµό, 
αν θυµάµαι καλά κι ήµασταν…οι πρώτοι που είχαµε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ απ την πρώτη ως την 
έκτη δηµοτικού, ε και ήµασταν…πολύ τυχεροί. Φυσικά και πρέπει να εφαρµοστεί και στους άλλους, 
γιατί είναι ένα…και να εφαρµοστεί βέβαια όχι µόνο στα δηµοτικά αλλά να υπάρχει και συνέχεια και 
στα γυµνάσια. Γιατί σε µας που δεν υπήρχε συνέχεια στο γυµνάσιο, στην ουσία, εντάξει…χαθήκαµε. 
∆ηλαδή, πήγαµε στο
χρόνο τώρα αυτό, που εµείς αυτό το κάναµε κάθε µέρα και…έβλεπες τους άλλους…«τι; οµαδική 
εργασία; τι;…» τελείως διαφορετικά τ
-Ευχαριστώ. Γιατί λοιπόν θεωρείς ότι το Πρόγραµµα πρέπει να γενικευτεί στα δηµοτικά σχολεία 
της Ελλάδας;  
-Ε, Γιατί µέσα απ αυτό το πρόγραµµα είναι…µια πρόοδος. ∆ηλαδή φεύγει  απ το… συνηθισµένο το 
µάθηµα
έτσι και πολύ…καλό, να…έτσι να γίνει…πιο…πλούσιο. Θα βοηθήσει και τα παιδιά
πιο…ανοιχτά , ανοιχτά τα µυαλά τους, να σκέφτονται διαφορετικά, να βλέπουν από δω, να βλέπουν κι 
από κει τι γίνεται. Έτσι βοηθάει και πιστεύω ότι πρέπει να εφαρµοστεί σε όλα τα σχολεία.  
-Σ ευχαριστώ Μάξιµε. Θα ήθελες να εφαρµοστεί το Πρόγραµµα και στο γυµνάσιο;  
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-Ναι, φυσικά.  
-Γιατί; 
-Ε, γιατί στο γυµνάσιο…άµα φύγεις απ το δηµοτικό και πας στο γυµνάσιο ..µετά δεν κάνεις εκεί 
πέρα…νοµίζεις ότι είσαι από ένα…συνηθισµένο δηµοτικό όπως τα υπόλοιπα παιδιά...ειδικά στο 

α ξέρανε τι είναι το Πρόγραµµα 

µογή 

 να πας στο δηµοτικό έξι χρόνια και να αλλάξεις ζωή 
είως. Να συνεχιστεί…αυτό το πράγµα. Όσο, όσο 

 θα σου προσφέρει αυτό το Πρόγραµµα. Γιατί ακόµα εκεί στην παιδική 

κάποιες. Να βελτιώσω κατά πολύ. ∆ηλαδή…ε..µετά ε…την 

ργούµε σαν οµάδα, να µην κοροϊδεύει ο ένας 
α…ε..όπως…το 

ο αντικειµενικά. ∆ηλαδή να µην τα βλέπω τα πράγµατα 
την άλλη. Τα βλέπω από την κόκκινη, αλλά τα βλέπω κι από τη 

λλά πράγµατα πάντως µας βοήθησε να …ε…γίνουµε καλύτεροι…να µαστε...να 
υµε τις φιλίες µας, δηλαδή να µη...να κρίνουµε τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, να µην...ε...έτσι 

 υπάρχει, εκεί πέρα κερασάκι, γιατί…πραγµατικά , όχι γιατί το λέω έτσι 

ι αρνητικό ρε παιδί µου. Όπως είπα πριν µε το σύµβουλο που µας έκρινε και 

γυµνάσιο που πήγα εγώ, στο γυµνάσιο που πήγα εγώ πήγαµε λίγα παιδιά από το δηµοτικό-τέσσερα 
πέντε, δηλαδή τέσσερα ή πέντε άτοµα από τους εκατόν ογδόντ
ΜΕΛΙΝΑ. Ενώ…βέβαια στο άλλο γυµνάσιο που πήγανε οι υπόλοιποι, πήγανε αρκετά…δηλ οι 
καθηγητές ήταν και λίγο ενηµερωµένοι για το τι είχαν κάνει. Αλλά στο γυµνάσιό µας ήτανε σα 
να…σα να ξεχάσουµε ό,τι µάθαµε. Στην ουσία, όχι άδικος κόπος ότι κάναµε, αλλά…ήτανε ήτανε 
καταστροφή το γυµνάσιο για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. ∆ηλαδή, δεν υπήρχε συνέχεια. Σταµάταγε 
εκεί. 
-Τι είναι αυτό που σε κάνει αισιόδοξο µε το γυµνάσιο και το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; Τι πιστεύεις ότι 
έχουν να κερδίσουν οι συµµαθητές σου στο γυµνάσιο από ένα τέτοιο Πρόγραµµα και την εφαρ
του εκεί; 
-Ε, στο γυµνάσιο, δεν ξέρω….ε…γιατί δεν το χω…δεν το χω ζήσει στο γυµνάσιο το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ.  
-Όχι, επειδή είπες, ότι θέ…ότι προτείνεις να εφαρµοστεί στο γυµνάσιο. 
-Ναι. 
-Γιατί το προτείνεις  αυτό; 
-Γιατί θα υπάρξει η συνέχεια. ∆ηλαδή δεν µπορεί
µετά στο γυµνάσιο. Στην ουσία αλλάξαµε τελ
µεγαλώνεις, τόσο πιο πολλά
ηλικία στο δηµοτικό, δεν είσαι τόσο…είσαι µες στο παιχνίδι, είσαι µες στο µπλα µπλα. Ενώ στο 
γυµνάσιο…θα σαι άµα…άµα υπήρχε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ θα ταν ακόµα πιο…πιο 
ουσιαστικό….θα υπήρχε ακόµα πιο µεγάλη θέληση για δουλειά. Στο δηµοτικό, υπήρχε-όχι ότι δεν 
υπήρχε, αλλά…. 
-Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να αποκτήσεις κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες ή να 
ανακαλύψεις κάποιες που είχες και δεν τις είχες χρησιµοποιήσει; Κι αν ναι, ποιες; 
-Όχι αυτά αλλά να βελτιώσω 
οξυθυµότητα….ήµουνα πολύ οξύθυµος στο δηµοτικό και όσο µε τον καιρό πέρναγε…δηλαδή απ την 
πρώτη δηµοτικού ως την έκτη, νοµίζω ότι βελτιωνόµουνα λίγο. Έτσι…σιγά σιγά...έτσι 
βελτιωνόµουνα. Μετά στο γυµνάσιο, πάλι βελτιωνόµουνα, γιατί…όσο να ναι...εντάξει. Ε, είχαµε 
µάθει από κει πέρα να είµαστε πιο ανεκτικοί, να λειτου
τον άλλον, διάφορα. Και µε βοήθησε...δηλ στην οξυθυµότητα. Και σε  άλλα πράγµατ
να...να σκέφτοµαι, να σκέφτοµαι πιο…πιο..πι
από µία σκοπιά, τα βλέπω κι από 
µαύρη. ∆ε…σε πο
επιλέγο
να µην κρίνουµε τον άλλον από µια του πράξη αλλά να του δίνουµε ευκαιρία…πολλά! Θα µε πάρουν 
κι εµένα τα ζουµιά  
-(γελάω) Ευχαριστώ Μάξιµε. Τι σου άρεσε περισσότερο στο Πρόγραµµα; Αν σου λέγανε να 
διαλέξεις το κερασάκι στην τούρτα; 
-Το κερασάκι στην τούρτα ήτανε…οι οµαδ…οι οµαδικές εργασίες. ∆ηλαδή ήτανε και η εργασία που 
κάναµε…τα projectς κι όλα αυτά ..αλλά το αίσθηµα…και όλη η πλάκα που γινότανε, οι συζητήσεις 
που γινότανε…αυτό, η οµαδική εργασία. Τα κάναµε όλα, όλοι…έτσι όλοι µαζί ένα πράγµα όλοι µαζί. 
Αυτό.  
-Ευχαριστώ. Τι δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα; Άλλο ένα κερασάκι στην τούρτα. 
-(γελάει) Νοµίζω ότι δεν
για…για πλάκα τώρα, αλλά δε νοµίζω κάτι να υπήρχε, κάτι που να µη µου άρεσε. Έτσι όλο µου 
άρεσε…δεν υπήρχε κάτ
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καλά, εκεί πέ ΝΑ αυτό. Ήτανε εκτός. Κάτι 
ρνητικό…δε δε θυµάµαι, δε νοµίζω να υπάρχει κάτι. 
υχαριστώ. Οδεύοντας προς το τέλος της συνέντευξης θα ρωτήσω να µου πεις τα σχόλιά σου για 
υς εξής άξονες:  

ε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, στις δραστηριότητες που αφορούσαν το 
ρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; Αξιολογούνταν οι δραστηριότητες αυτές; 

λά ήταν …οι εργασίες ήταν όλα καλά, δηλαδή δεν υπήρχε σχέση 
ε….άµα είναι καλός στο ΜΕΛΙΝΑ είναι καλός µαθητής, δηλαδή θα του βάλουµε καλό βαθµό. Και 

άρω καλό 

ση… γινότανε…δε γινότανε ούτε απ την κυρία µας, απ’ τον καθένα….από κανένα. 
λοιπα παιδιά, πώς το βλέπανε. ∆ηλαδή λέγανε…«µπράβο Μάξιµε, µπράβο 

 ήτανε…τα καλά, τα καταλαβαίναµε 
λά ή ό…δηλαδή εµείς τα αξιολογούσαµε ποια ήταν καλά, δε µας βάζαν ούτε 

 …. 

 περιπτώσεις. 
. Βέβαια τα πάντα 

 
ή ποτέ δεν υπερπηδήσαµε το όριο, για να χρειάζεται να µας φωνάξει κάποιος…Ας 

αν όλα. ∆ηλαδή δεν έπρεπε να φωνάξει κάποιος ή να 

µωρία γενικά στην τάξη; 
ξη; ∆εν υπήρχε τιµωρία…δηλαδή δε , δε χρειαζότανε τιµωρία. Κάνανε….ε...δεν υπήρχε κάτι 

ι τιµωρία, πραγµατική τιµωρία. Υπήρχανε όπου…έπρεπε σταµατούσαµε, δηλ δεν 
ιστεύω το όριο. Ελάχιστες φορές µπορεί. 

ώτηση: Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις… 

θελα να συνεχίσω και στο γυµνάσιο, 
πού τέτοια τύχη; ∆ηλαδή και το… τέταρτο που ήταν να γίνει γυµνάσιο ΜΕΛΙΝΑ κι αυτό δε 

να πρωτοπείς να 
ο πολλά τα πράγµατα, που ζήσαµε…µόνο αυτά που ζήσαµε, που µας έµειναν 

ναµε-εργασίες, αλλά αυτά που ζήσαµε εµείς, έτσι µέσα από…στην τάξη, όλοι 
ες, που…ο ένας ήταν δίπλα στον άλλον, την κυρία 

ι να µπορούσαµε να το επαναλάβουµε. Αλλά να το 
λάβουµε…έτσι όπως ήµασταν. Έτσι µια παρέα, που ήµασταν. Με την ίδια δασκάλα 

τό να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να δώσεις αυτή τη συνέντευξη και να σου 
οδο. 

ρα ήταν…αλλά δεν ήταν µέσα στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙ
α
-Ε
το
«Αξιολόγηση» υπήρχ
Π
-Αξιολογούνταν, αλλά όχι µε βαθµούς σε σχέση µε τα µαθήµατα, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν κάτι 
εντελώς διαφορετικό. Όλοι ήµασταν…δηλ δε θα έπαιρνε ένας δέκα και ο άλλος εφτά. Ολονών ήταν 
αλά τα…τα γραπτά όλα κακ

µ
κακός να τανε και καλός, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήτανε κάτι διαφορετικό. ∆εν έπαιζε…βαθµούς και 
τέτοια. ∆εν υπήρχε δηλαδή… «α! κάτσε να δουλέψω να κάνω καλά την εργασία να π
βαθµό.», δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε «…θα δουλέψω γιατί µ’ αρέσει, γιατί το θέλω» …αυτό.  
-Πώς αξιολογούσατε το έργο σας όταν ολοκληρώνατε µια εργασία; Πώς γινότανε η αξιολόγηση; 
-Ε, η αξιολόγη
Ήτανε από τα υπό
Βεατρίκη, µπράβο Μυρτώ,…. ξανά µπράβο Μυρτώ» δηλαδή
εµείς, ποια ήταν κα
βαθµό ούτε τίποτα. Καταλαβαίναµε εµείς πιο ήταν το καλό και πιο ήταν το…πρόχειρο. 
-Ευχαριστώ. Σχετικά µε τη λέξη «τιµωρία»
-Στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ή γενικά στην τάξη; 
-Και στις δυο
-Στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ δε….δεν υπήρχε τιµωρία. Τα «πάντα» ήτανε ανοικτά
είναι µια λέξη…εντάξει… Μπορούσαµε να κάνουµε τα πάντα…αλλά εµείς καταλαβαίναµε που είναι 
το όριο. ∆ηλαδ
πούµε...γινόταν φασαρία στην τάξη, συζητούσαµε κάτι- και γινόταν φασαρία…χτυπούσαµε µια φορά 
στο παράθυρο…ένα έτσι «τακ» και σταµατούσ
…πει» θα σας βάλω τιµωρία!» . Μόνοι µας καταλαβαίναµε, εδώ σταµατάµε κι εκεί αρχίζουµε.  
-Και η τι
-Στην τά
που κάναµε που χρειαζόταν τιµωρία, δεν υπήρχε. ∆ηλαδή, ούτε υπήρχε συµπεριφορά που να 
χρειάζεται έτσ
υπερβαίναµε π
-Ευχαριστώ. Τελευταία ερ
-Ναι, εγώ ήθελα να ξανασυµµετέχω αλλά … 
-Θα το έκανες ναι ή όχι και γιατί; 
-Φυσικά, αλλά…  
-Γιατί; 
-Τι γιατί; Γιατί τόσα πράγµατα κάναµε εκεί πέρα, δηλαδή θα ή
αλλά…
γινότανε. ∆ηλαδή ήτανε…µακάρι να γινότανε…έτσι να το συνεχίσουµε, γιατί τι 
πούµε; Ήταν τόσ
έτσι…όχι αυτά που κά
µαζί στις λύπες, στις χαρές, ειδικά στις λύπ
αγγλικού-(γελάει), ε…τα πάντα. Μακάρ
επανα
µε…τα...έτσι. Όχι ότι θα χαµε πρόβληµα να το κάνουµε µε άλλους, αλλά έτσι θα ταν ακόµα πιο 
ωραία. ∆ηλ δε…αυτό. 
-Στο σηµείο αυ
ευχηθώ καλή πρό
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΟΜΑ∆Α (Β) 

 
15/1/04   19.00-1930 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 

µη ξεχωριστό µάθηµα στην τάξη όπως όλα τα 
νοµίζεις ότι ήταν κάτι άλλο; Κι αν νοµίζεις ότι ήταν κάτι άλλο, σαν τι άλλο; 

ιχνίδι. Κάναµε διάφορα πράγµατα. Λέγαµε…διαβάζαµε ποιήµατα, ε, σκέφτοµαι 
 τι 

ορα, απ’ όλα. 

 από τη γλώσσα ας πούµε παίρναµε…διάφορα µαθήµατα και 
αµε εµείς θεατρικό παιχνίδι…πολλά. 

θρωποι, να…είµαστε…σωστοί, να µιλάµε όµορφα,… να έχουµε καλή 

της τάξης 

ολίσει µε τούλια, εεεε είχαµε βάλει τα θρανία…µ…τα είχαµε βάλει κύκλο; Όχι… 

άνουµε θεατρικό παιχνίδι,…ε…µε ζωγραφιές, µε σκέφτοµαι και γράφω στον 

ατε-ασχοληθήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος 

δε θυµάµαι κάτι άλλο. 

 ωραία. 
σει πολύς καιρός για να θυµηθώ… 

αιδευτικές επισκέψεις εκείνη τη χρονιά έξω από το 

 εκεί; 

ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
 
-Aλέξανδρε, θεωρείς ότι το ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακό
µαθήµατα ή 
-Ήταν θεατρικό πα
και γράφω, καθόµασταν σε κύκλο και λέγαµε διάφορα πράγµατα, ε, θεατρικό παιχνίδι, ναι…µµµ
άλλο τώρα…. 
-Ευχαριστώ. Πολύ. 
-Όλα ήτανε, πάρα πολλά πράγµατα ήτανε…διάφ
-Όταν λες απ όλα; 
-Κι από σκέφτοµαι και γράφω και…ε και
τα κάν
-Αλέξανδρε, ποιος νοµίζεις ότι ήταν ο σκοπός του;  
-Ε εεε…. 
-Τι σκοπό νοµίζεις είχαν οι άνθρωποι που το σχεδίασαν, τι ήθελαν να πετύχουν; 
-Να γίνουµε καλοί άν
συµπεριφορά.  
-Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν θυµάσαι πώς ήταν ο χώρος και η διακόσµηση 
εκείνη τη χρονιά, στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ.  
-Την είχαµε στ
µµµµ… 
-Ωραία. 
-Είχαµε χώρο για να κ
τοίχο, εεεε… 
-Από ποιους; 
-Από µας……µε φόδρες. 
-Πολύ ωραία. Ποια ήταν -αν θυµάσαι γιατί έχει περάσει και καιρός- τα κύρια θέµατα που 
επεξεργαστήκατε; Για ποια θέµατα µιλήσ
ΜΕΛΙΝΑ, κι αν σε ικανοποίησαν. 
-Ε…βρίσκαµε πληροφορίες…βρίσκαµε πληροφορίες…εεε…
-∆εν πειράζει, βρίσκατε λοιπόν πληροφορίες για κάποιο θέµα; 
-Ναι.  
-Μπορείς µήπως τώρα να θυµηθείς κάποιο θέµα;…..Αν δεν µπορείς δεν πειράζει. 
-.∆ε δε θυµάµαι. 
-Ωραία. Πολύ
-Έχει περά
-Ναι κι ήσασταν και µικρά παιδάκια τότε. 
-Μ.  
-Αλέξανδρε πραγµατοποιήσατε κάποιες εκπ
σχολείο, σε κάποιους χώρους, αν θυµάσαι… 
-Στην Αγορά… 
-Τι κάνατε
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-Βγάζαµε φωτογραφίες, πήραµε νοµίζω...συνέντευξη θυµάµαι, ναι µε το Νίκολας που κρατούσε…το 
ραδιοφωνάκι για να πάρουµε συνέντευξη….για…µας είχατε δώσει ένα φυλλάδιο που έδειχνε την 

ου ήτανε σε σχήµα σταυρού νοµίζω, είχαµε µπει µέσα στην Αγορά… 

µαι, που µας φέρατε…κι ένα…µε φωτοτυπίες, µας είχατε δώσει… και 

ν αυτό; 

ς...κι ένα νοµίζω σκέφτοµαι και γράφω, στο τέλος της χρονιάς είχαµε κάνει, νοµίζω.. 
ιστώ. Μήπως θυµάσαι αν είχατε καλέσει στην τάξη σας κάποιους ανθρώπους, που ας πούµε 

τι… 

 αυτοί; 

ε τον κατάλληλο τρόπο και το κατάλαβαν, το καταλάβαιναν και το κάνανε. 

ους φωνάζω …κι όλα αυτά, κάντε κείνο- όταν κάναν λάθος…να τους 

ι. 

ίς δεν 

ε δίσκο της Φαιστού. Μας είχε πηλό και είχαµε πάρει σαν οδοντογλυφίδα ένα 

νε…τα γράµµατα έγραφε-την άλφα βήτα. 

τα. 
ετείχαν στις δράσεις και στις δραστηριότητες που κάνατε µέσα 

 ή µπορούσατε κι εσείς τα παιδιά 

ές φορές µαζεύαµε…για θέµατα…ας πούµε να κάτσουµε σπίτι µας να βρούµε θέµατα να 
υµµετείχαµε όλοι, να κάνουµε θεατρικά παιχνίδια, όσοι 

ε µια ιδέα για κάτι άλλο; 

-∆ηλαδή; 

Αγορά….π
 –Πολύ ωραία. Αυτός ήταν ένας τόπος που επισκεφτήκατε, θυµάσαι κάποιον άλλο; 
-Μµµµµ, όχι, την Αγορά θυµά
έχουµε για την Αγορά. 
-Τι ήτα
-Κάτι που το χω φυλάξει και το χω ακόµα. Είχαµε κάνει για το ΜΕΛΙΝΑ και είχαµε τραβήξει και 
φωτογραφίε
-Ευχαρ
ήταν «ειδικοί» για ένα θέµα, να σας δείξουν κά
-Ναι, µας… 
-Ποιοι ήταν
-…από το ΕΛΕΠΑΠ. είχανε έρθει και κάνανε θεατρικό παιχνίδι µαζί, συνεργαστήκαµε µαζί τους.  
-Πώς ήταν η συνεργασία µε αυτά τα παιδιά Αλέξανδρε; 
-Καλή. Εγώ ας πούµε δε δυσκολεύτηκα µε αυτά τα παιδιά, καταλάβαιναν κι εκείνα, ότι τους έλεγα ας 
πούµε κι εγώ καταλάβαιναν, το κάναν µια χαρά 
-Παρ όλο που είχαν ειδικές ανάγκες; 
-Ναι! Καταλάβαιναν! Τους το λέγαµε… 
-Με; 
-Αργά αργά µ
-Όταν λες « µε τρόπο»; 
-Ας πούµε δεν τους έλεγα…να τ
κοροϊδεύω κι όλα αυτά. 
-Πολύ σωστά. Κάποιος άλλος άνθρωπος που ήρθε στην τάξη για να σας δείξει κάτι; Πώς 
φτιάχνεται…να σας µιλήσει για ένα θέµα κάποιος που ήταν ειδικό ε, να σας δείξει κάτι.. 
-Καλέσαµε…δε θυµάµαι όµως ποιον…για ένα θέµα είχαµε καλέσει…. 
-∆εν πειράζε
-..Είχαµε καλέσει έναν κύριο για να µας πει….. 
-Αν το θυµηθείς αργότερα θα το αναφέρεις,  όποια στιγµή το θυµηθείς, αν δεν το θυµηθε
πειράζει. Τα παιδιά .. 
-Α! το θυµήθηκα! έναν για τους δίσκους της Φαιστού, νοµίζω, τη…τη µαµά του Αντώνη.  
-Τι έγινε δηλαδή εκεί; 
-Κάναµ
ξυλάκι…κάναµε…και γράφαµε απάνω διάφορα πράγµατα, που είχαµε και ένα χαρτί και έγραφε πως 
ήτα
-Πολύ ωραία. Είχανε άλφα βήτα; 
-Ναι...ας πούµε είχαµε γράψει µαµά και διάφορα πράγµα
-Πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά συµµ
στην τάξη, τις αποφάσιζε και τις σχεδίαζε πάντα και µόνο η κυρία
αν είχατε µια ιδέα ή µια έµπνευση, κάτι, να το προτείνετε και να γίνει; Κι αν ναι πότε  έγινε αυτό, 
προσπάθησε να θυµηθείς.. 
-Εµείς.  
-∆ηλαδή; 
-Μερικ
γράψουµε.. «για σκέφτοµαι και γράφω» που σ
θέλανε- η πλειοψηφία ήθελε και το κάναµε… 
-Αν η κυρία ήθελε να κάνει µάθηµα κι εσείς θέλατε να κάνετε...είχατ
-Το κάναµε. 
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-Άµα θέλαµε τα παιδιά θεατρικό παιχνίδι και είχαµε βρει από το βιβλίο κι ένα...κάτι...κι όλα αυτά το 
κάναµε...διάφορα πράγµατα κάναµε. Και έξω από το βιβλίο κάναµε ό,τι σκεφτόµασταν. 

άναµε. 
έχει µείνει κάτι; 

την τάξη 

και φωνάζαµε-, τους 

 µου πες στα 

σε Αλέξανδρε εσένα, προσωπικά η συµµετοχή σου στο Πρόγραµµα 

ε υ ε τ ο
αµε την ώρα µας έτσι απλά… όπως ο Θανάσης δεν του άρεσε γιατί νόµιζε 

 
ποιο υλικό -παραµύθια, παιχνίδια επιτραπέζια, 

άζει. Θυµάσαι µόνο µια αίσθηση, ας πούµε πώς ένιωθες όταν είχες ένα τέτοιο υλικό στα 
υ; Ήταν ευχάριστο, δυσάρεστο, κουραστικό... 

α. 

ις για να βρεις 
 µην είµαστε µόνο στο βιβλίο.  

όλοι µια οµάδα και συνεργαζόµασταν όλοι µαζί. ∆ε µα…δε 

ν τα ίδια παιδιά στην οµάδα ή αλλάζατε; 

-∆ηλαδή; 
-Ε, κάναµε ...βρίσκαµε...άµα είχαµε βρει στο σπίτι κάτι που α σκεφτόµασταν να βρούµε κάτι που…το 
λέγαµε σε σας και το κ
-Θυµάσαι κάποιο τέτοιο συγκεκριµένο ενδιαφέρον; Κάτι που έγινε, σου 
-Όχι.  
-∆εν πειράζει. Η λέξη «τιµωρία» στην τάξη ΜΕΛΙΝΑ τι σήµαινε, υπήρχε τιµωρία σ
ΜΕΛΙΝΑ; 
-Όχι.  
-Και τότε πώς γίνονταν τα πράγµατα σωστά; 
-Χωρίς τιµωρία. 
-∆ηλαδή.. 
-Γενικά χωρίς τιµωρίες να τους…βάζουµε ας πούµε πέντε ή έξι φορές να κλείνουν…κι όλα αυτά, να 
κάθονται µε το ένα πόδι (γελάει), να τα χτυπάτε τα παιδιά κι όλα αυτά. Κανονικά! τους λέγατε να µην 
το κάνουνε- όπως µαλώνουµε εµείς πολλές φορές και κάναµε διάφορα πράγµατα 
λέγατε να σταµατήσουν απλά….ευγενικά, δεν τους χτυπούσατε…κι αυτά,  τίποτα…ποτέ. 
-Σ’ αυτά που κάνατε τις δραστηριότητες, τα παιχνίδια τα θεατρικά κι όλα αυτά που
πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, έπαιρναν βαθµολογία; 
-Όχι. Ποτέ. Το κάναµε…εµείς για…το κάναµε εµείς…γιατί το θέλαµε, χαιρόµασταν µε το ΜΕΛΙΝΑ, 
Μας άρεσε. 
-Ευχαριστώ. Σε ικανοποίη
ΜΕΛΙΝΑ; Ναι ή όχι και γιατί; 
-Ναι πάρα πολύ, µου άρεσε. Το θεατρικό παιχνίδι µου άρεσε πολύ, ό,τι ζωγραφίζαµε µου 
άρεσε…όταν κάναµ  οµάδες µου άρεσε…µο  άρεσ  πάρα πολύ ο ΜΕΛΙΝΑ, χαιρόµ υν µ’ αυτό… κι 
αυτό µάθηµα ήτανε…δε χάν
ότι χάναµε το µάθηµά µας. Κανονικά δεν το χάναµε, δεν το χάναµε κανονικά. 
-Ενώ εσύ... 
-Κάναµε διάφορα πράγµατα και µέσα από το βιβλίο και έξω από το σχολείο, µαθαίναµε κι άλλα 
πράγµατα εκτός απ αυτά που γράφει το βιβλίο…δεν περιοριζόµαστε στο βιβλίο...κολληµένοι…
-Ευχαριστώ. Η δασκάλα σου, χρησιµοποίησε κά
εκπαιδευτικούς φακέλους, βιβλία- τα οποία ίσως έφερε στην τάξη και τα επεξεργαστήκατε µε τη 
βοήθειά της στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Το κανε; κι αν ναι, το θυµάσαι αυτό το 
υλικό; 
- Το κανε αλλά δε θυµάµαι αυτό το υλικό. Είχε…είχαµε κάνει κάτι…και θέµατα…αλλά δε θυµάµαι 
τι. 
-∆εν πειρ
χέρια σο
-Καθόλου κουραστικό, χαιρόµουν
-Γιατί; Είχε κάποια διαφορά το υλικό αυτό από βιβλίο-βιβλίο; 
-Ναι. Γιατί δεν ήτανε…να διαβάζουµε κι όλα αυτά τα πράγµατα…ήτανε να…ας πούµε για 
πληροφορίες…όταν ήτανε, βρίσκαµε...κι είναι ωραίο να βρίσκεις, να ψάχνε
πληροφορίες, να
-Ευχαριστώ. Τώρα κάτι άλλο. Πριν λίγο είπες ότι εργαστήκατε και σε οµάδες.. 
-Ναι. 
-Η εργασία σε οµάδες σου άρεσε; Ναι ή όχι; 
-Ναι…µου άρεσε γιατί ήµασταν 
µαλώσαµε ποτέ. Αν µαλώναµε µερικές φορές το λύναµε κατευθείαν.  
-Ήσαστα
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-Αλλάζαµε συνέχεια για να γνωριζόµασταν όλοι, καλύτερα, πόσο...τον ένα χρόνο αλλάξαµε όλοι 
ας πούµε και στα θρανία αλλάξαµε θέσεις. 

εράσατε γρήγορα- 
 να αντιµετωπίσεις στην οµάδα και το ξεπέρασες µε 

µε ας πούµε…ο ένας τον άλλο και να µαλώνουµε να γυρίζουµε πλάτη. 

ο θέµα…ο τρόπος µε τον οποίο η κυρία δίδασκε το µάθηµα, ο τρόπος 

 καταλαβαίναµε πιο καλά. Το βιβλίο το λεγε…λίγο πιο 
αν µας το λέγατε εσείς το λεγε πιο…το λέγατε πιο ξεκάθαρα…ας πούµε το 

ούσε.  

α στην τάξη που δεν τα είχατε κάνει τα προηγούµενα χρόνια στο σχολείο; 

ώτα... 
 τι εννοείς; 

κι έλεγε 

αίναµε το 

νατε; Είχατε ελευθερία στο θεατρικό ή σας καθοδηγούσε κάποιος τι θα 

α αυτά, µας έλεγε να κάνουµε ότι θέλουµε.  

ς… όποιος ήθελε αυτή, αν την ήθελαν δύο παιδιά κάνανε και οι δύο το ίδιο 
ρικές φορές το λύνανε ποιος ήθελε.  

εργαλεία 

αστήκαµε περισσότερο, τίποτα άλλο. 

α υλικά που χρησιµοποιήσαµε 

πορώ να…δεν είµαι σίγουρος, αλλά πρέπει να µας έδινε νοµίζω. Αλλά δε θυµάµαι 

-Ούτε αν ήταν ευχάριστες ή δυσάρεστες; 

θέσεις…
-Είχες εσύ προβλήµατα στην οµάδα, -γιατί είπες προηγουµένως πως τα ξεπ
κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα που χρειάστηκε
συγκεκριµένο τρόπο; 
-∆ε θυµάµαι, νοµίζω πως όχι...κι άµα είχα το έλυσα µε τους φίλους µου. 
-Με ποιο τρόπο το έλυνες; 
-Χωρίς βία, δε δέρνα
-Πώς αλλιώς χωρίς βία; 
-Το λέγαµε ότι ήτανε. 
-Πολύ ωραία. Τώρα ένα άλλ
διδασκαλίας δηλαδή εκείνη τη χρονιά, σε βοηθούσε, εσένα, να καταλάβεις περισσότερο ή λιγότερο 
το µάθηµα και γιατί; 
-Περισσότερο, γιατί…ήτανε πιο εύκολο, το
µπερδεµένα, ενώ…ότ
καταλαβαίναµε όλοι. Με βοηθούσε εµένα πιο πολύ πάντως, εµένα µε βοηθ
-Σ’ ευχαριστώ. Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, κάνατε καινούρια 
πράγµατ
-Ναι. Θεατρικό παιχνίδι δεν είχαµε κάνει προηγούµενα…να χωριστούµε σε οµάδες κι όλα αυτά 
..κάναµε συνέχεια µάθηµα, µάθηµα, µερικές φορές ας πούµε…ζωγραφίζαµε-άµα ήτανε…ενώ τότε 
κάναµε και θεατρικά παιχνίδια, λέγαµε τα σκέφτοµαι και γράφω σε κύκλο- όπως είπα πρώτα πρ
-Σε κύκλο; δηλ
-Σε κύκλο, όπου είµα...όποιο παιδί µε τη σειρά του…όποιο παιδί ήτανε…στη µέση καθότανε 
το σκέφτοµαι και γράφω του, ας πούµε...ότι ήτανε…όλα τα κάναµε σε κύκλο και µετά πηγαίναµε να 
τα κάνουµε σε θεατρικό…πηγαίναµε εκεί πέρα (σε οµα) και µετά πηγ
θεατρικό...χωριζόµασταν.  
-Το θεατρικό πώς το κά
κάνατε για να το παρουσιάσετε; 
-Ελευθερία, όπως θέλαµε το κάναµε. Ότι θέλαµε, δε µας έλεγε κανείς...κάνε αυτό και κάνε το 
άλλο...ναι...κάνε εσύ το ποδήλατο (γελάει)…κι όλ
-Τους ρόλους µέσα στην οµάδα ποιος τους έδινε; 
-Εµείς. Έλεγε ο ένας την ιδέα του κι αν ο άλλος ήθελε, την κάνανε αυτή εφόσον τους άρεσε και 
ορίζανε και τις θέσει
πράγµα. Με
-Ευχαριστώ. Χρειαστήκατε για να γίνουν όλα αυτά τα καινούρια πράγµατα άλλα µέσα-
εκτός των βιβλία για να τα κάνετε; 
-Ναι…µ 
-Ποια; 
-…µµµµ…µµ…που δε θυµάµαι. 
-∆ηλ, για να γίνει ας πούµε το θεατρικό παιχνίδι, τι υλικά χρειαστήκατε; 
-Φόδρες…διάφορα, φόδρες…δε θυµάµαι κάτι άλλο, φόδρες χρει
Το κάναµε ότι θέλαµε µε φόδρες…τη φωτιά µε φόδρες, όλα µε φόδρες ή µε τούλια. 
-Πολύ ωραία.  
-Πιο πολύ κάναµε µε φόδρες και µε τούλια, τις περισσότερες φορές...τ
στο θεατρικό παιχνίδι ήτανε τούλι και φόδρες…ας πούµε για µανδύες κι όλα αυτά. 
-Πολύ ωραία. Στο σπίτι η κυρία σας έδινε εργασίες για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ…..εκείνη τη 
χρονιά είχατε εργασίες στο σπίτι; 
-∆ε θυµάµαι, δε µ
ποιες… 
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-Ήταν ευχάριστες πάντως.  
-Γιατί; 
-Γιατί µας αρέσει να το κάνουµε το ΜΕΛΙΝΑ, µας αρέσει πολύ όλα µας αρέσουν. 
-Τι κάνατε δηλαδή, Τι εργασίες ήταν αυτές; 
Να βρίσκουµε πληροφορίες…µ...τέτοια πράγµατα...πληροφορίες διάφορα πράγµατα, να σκεφτόµαστε 

ην παίξεις», πολύ καλά  

 
 δασκάλα και η δασκάλα προς τα παιδιά; 

λύ ευγενική, πολύ καλή ήτανε κι εµείς. Πολύ καλοί ήµασταν…ήµασταν δηλ όλοι σαν 

α πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, συνεργαστήκατε και µε 
 παιδιά άλλων τµηµάτων που πήγαιναν στην ίδια τάξη µε σας στο σχολείο σας- αν 

 θυµάσαι λίγο τη σχέση, πώς ένιωθες όταν συναντιόσασταν µε ένα 

 δει την µπανιέρα τους, είχαµε δει και τα δωµάτιά τους πώς ήταν,  οι τοιχογραφίες,..  
ο! τα θυµάσαι όλα αυτά... 

 

ορες τοιχογραφίες και νοµίζω ότι ήµασταν και µε άλλο τµήµα…ήτανε κι 

σχολείο. 

βώς-
 έλεγε η ιστορία.  

λεγε; 

ιδέες τι θα κάνουµε την άλλη µέρα, να προβληµατιστούµε για το σκέφτοµαι και γράφω και αυτά και 
για το τι θεατρικό θα κάνουµε άµα ήτανε για κάποιο θέµα στο θεατρικό… 
-Πολύ ωραία.  
-Εµένα µου άρεσε πάρα πολύ πάντως. 
-Αλέξανδρε, πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα στα παιδιά και στη δασκάλα στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
-Καλή, όλοι ήµασταν σαν σαν οµάδα, ήµασταν όλοι σαν αδέλφια…δε ξεχωριζό…ξεχωρίζαµε το άλλο 
παιδί...δηλ δεν του λέγαµε «µην έρθεις στην οµάδα  µας µ
-Οι σχέσεις των παιδιών µε τη δασκάλα; 
-Καλές, πολύ καλές. 
-Πώς ήταν τα παιδιά προς τη
-Ήτανε πάρα πο
οµάδα. 
-Πολύ ωραία. Θυµάσαι αν εκείνη τη χρονιά στ
κάποια
χρειάστηκε κάποιες φορές λοιπόν να συνεργαστείτε µαζί τους, θυµάσαι κάτι τέτοιο ναι ή ... 
-Θυµάµαι.  
-Τότε τι θυµάσαι από αυτή τη συνεργασία, έχεις να πεις κάτι θετικό, κάτι αρνητικό και τι; 
-Συνεργαζόµασταν. Θυµάµαι ότι κάτι είχαµε κάνει αλλά δε θυµάµαι ακριβώς…δε θυµάµαι ακριβώς τι 
κάναµε είχαµε συνεργαστεί πάντως µε ένα τµήµα, συνεργαζόµασταν…είναι πολύ παλιά.  
-∆εν πειράζει, αν δε θυµάσαι… ε βέβαια. 
-Έχουν περάσει χρόνια. 
- Ε βέβαια.. Μόνο δεν ξέρω αν
ξένο τµήµα.. και πώς τα καταφέρνατε-εάν τα καταφέρνατε, αυτό το θυµάσαι καθόλου; Όταν 
συναντούσες δηλ τα άλλα παιδιά πώς ένιωθες; 
-Καλά, εντάξει, καλά ένιωθα, δεν ένιωθα ότι αυτοί ήτανε διαφορετικοί...καλά…νοµίζω ότι είχαµε 
κάνει κάτι για το µινώταυρο...νοµίζω...δεν είχαµε κάνει; Που νοµίζω ότι είχαµε πάει στο στο…στο 
παλάτι...το µινωικό.  
-Μπράβο.  
-Είχαµε
-Μπράβ
-Ναι ότι αυτοί ήτανε κοντοί- είχαµε κάνει ότι ήτανε και κοντοί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί κι απ’ την 
µπανιέρα φαινότανε πολύ µικρή...φαινότανε, την καρέκλα θυµάµαι του βασιλιά ότι ήτανε ...είχαµε 
δει, τα  ταυ ταυροκαθάψια στις τοιχογραφίες που έδειχνε, το δωµάτιο της βασίλισσας ότι ήτανε κάτι
δελφίνια –τοιχογραφία, όταν είχανε οι πόρτες για να µπεις...είχε µια τοιχογραφία µε δελφίνια.  
-Πώς ήταν αυτή την επίσκεψη, ήταν ευχάριστη ή δυσάρεστη; 
-Ευχάριστη…βλέπαµε διάφ
άλλα παιδιά, νοµίζω ότι ήτανε κι άλλα.  
-Κι εκείνη η µέρα ήταν για σένα χωρίς σχολείο-γιούπι χωρίς 
-Όχι γιατί κάναµε και το µάθηµα. Απ’ την ιστορία τα είχαµε µάθει αυτά και τα κάναµε κι εκεί. ήτανε 
σαν την ιστορία…µαθαίναµε διάφορα πράγµατα σα να κάναµε ιστορία εκείνη την ώρα, όχι ακρι
γιατί µαθαίναµε κι άλλα πράγµατα που δεν τα
-Ποιος τα 
Το µάτι µας (γελάει), τα βλέπαµε, εµείς τα βλέπαµε, εµείς τα λέγαµε. 
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-Σωστά. Το ΜΕΛΙΝΑ Αλέξανδρε νοµίζεις ότι σε βοήθησε εσένα να αγαπήσεις πιο πολύ το σχολείο 
ή όχι και γιατί; 
-Ναι. Γιατί τώρα χαίροµαι µε το ΜΕΛΙΝΑ και εφέτος ας πούµε…που έχουµε µάθει να κάνουµε 

µε βρει ένα θέµα απ το...απ τα θρησκευτικά και τα κάναµε.  

ίο τώρα, τις άλλες φορές 
ό. Σπάνια να κάναµε κ…µόνο στα εικαστικά 

 παιχνίδι.  

πάς πιο πολύ το σχολείο; 

 µέχρι τώρα; 
ε όλοι πιο ευγενικοί τώρα.  

Εσύ; 
Ναι, δηλαδή εγώ είµαι πιο ευγενικός, γιατί για τους άλλους δεν ξέρω, πάντως απ’ ότι έχω δει και 
τους άλλους, είναι οι περισσότεροι…όπως είναι ο Θανάσης, που ήτανε πριν ήτανε πάρα πολύ 
τακτος. Τώρα έχει γίνει πολύ καλύτερος, πάρα πολύ καλύτερος…δε φωνάζει πια στην τάξη, 
ίναι…καλός, τώρα δε φωνάζει. Έχει τρό…έχουµε τρόπους τώρα δηλαδή έχω τρόπους τώρα- και πριν 
ίχα αλλά τώρα είµαι πιο καλός. ∆ε βρίζουµε τώρα γιατί παλιά όλοι βρίζανε…θυµάµαι πολλούς. 
ώρα δε βρίζουνε πια. Ελάχιστοι βρί…ελάχιστα άµα βρίζουνε και πάλι κακό δικό τους κάνουνε.  
Ποια είναι η γνώµη σου; Το ΜΕΛΙΝΑ αξίζει να γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της 
λλάδας, ναι ή όχι και γιατί; 
Ναι! Γιατί είναι ωραίο. Όλοι θα χαίρονται, όλοι είµαι σίγουρος! Θα τους αρέσει κι αυτονών, θα 
άθουνε κι αυτοί να είναι πιο...καλοί να συνεργάζονται όλοι….να είναι όλοι φίλοι µέσα στην 
άξη…θα µάθουνε πολλά πράγµατα από το ΜΕΛΙΝΑ…που δεν τα ε  δεν τα λέει καθόλου το βιβλίο , 
οτέ δε θα τα λεγε ότι κι αν κάνουν δεν τα λέει το βιβλίο. Άλλο να το κάνεις, άλλο να το διαβάζεις, 
ιατί δεν το καταλαβαίνεις όταν το διαβάζεις.. Ωραία θα ναι να το κάνουνε σε όλα τα σχολεία. 
Το ΜΕΛΙΝΑ νοµίζεις αξίζει να γενικευτεί στο γυµνάσιο; 
Ναι.  
Γιατί; 
Γιατί κι αυτοί είναι άνθρωποι! Μπορούνε να κάνουνε θεατρικό παιχνίδι, µεγάλοι ή µικροί µπορούνε 
α κάνουνε κι αυτοί θεατρικό παιχνίδι…δεν είναι…στην ηλικία.. Όλοι είµαστε άνθρωποι και 
πορούµε ότι θέλουµε να κάνουµε, είµαστε ελεύθεροι…∆ε λέει ο καθένας τι θα κάνει στον άλλο. 
Φυσικά. όλοι οι άνθρωποι µπορούν να κάνουν διάφορα πράγµατα, τι έχουν όµως να κερδίσουν από 
ο ΜΕΛΙΝΑ τα παιδιά στο γυµνάσιο – ότι µπορούν να κάνουν µπορούν, τι έχουν όµως να 
ερδίσουν για να κάνουν; 
Θα ναι όλοι…πιο καλοί, πιο φιλικοί µαζί, δεν θα…θα χουν γνωριστεί καλύτερα…θα γνωρίσουν κι 
υτοί το θεατρικό παιχνίδι και θα…είναι όλοι σα µια οµάδα.  
Πολύ ωραία. Πιστεύεις ότι ένα Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ µπορεί να βοηθάει τα παιδιά να γίνονται 
αλύτεροι µαθητές; Έχει σχέση αυτό το Πρόγραµµα µε την απόδοση στα µαθήµατα νοµίζεις; 
Μερικές φορές ναι, µερικές φορές και όχι.  
∆ηλαδή; 
Μ µµ..δεν ξέρω….πάντως µερικές φορές και είναι µερικές φορές και όχι. 

διάφορα και καλύτερο θεατρικό παιχνίδι…χαιρόµαστε που…όταν το κάνουµε.  
-Η κυρία που έχετε τώρα στην τάξη σας κάνει πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ναι. Κάνουµε θεατρικό παιχνίδι, πολλές φορές και χθες είχαµε κάνει ένα θεατρικό παιχνίδι...και 
συνεργαστήκαµε όλοι. Είχα
-Άρα λοιπόν το ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να αγαπήσεις το σχολείο γιατί το σχολείο τώρα έχει µέσα … 
-Και το ΜΕΛΙΝΑ! ε είναι πάρα πολύ ωραίο,  το Πρόγραµµα, είναι πιο ωρα
κάναµε µόνο µάθηµα, δεν κάναµε καθόλου θεατρικ
ζωγραφίζαµε, ενώ…µετά που ήρθατε εσείς κάναµε και το θεατρικό
-Τι παραπάνω έχει αυτό να σας δώσει; Τι παίρνετε που είναι τόσο σηµαντικό για σας στο θεατρικό 
παιχνίδι, και σε κάνει να αγα
- Χαρά µας δίνει. Συνεργαζόµαστε και χαιρόµαστε όλοι µαζί, γνωριζόµαστε καλύτερα όσο πάει, ..δε 
θυµάµαι κάτι άλλο.  
-Σ’ ευχαριστώ Αλέξανδρε.  
-Χαιρόµαστε.  
-Πιστεύεις ότι το ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός έχει επηρεάσει τη ζωή σου
-Μ, µ ναι. ..ε.. είµαστ
-
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-Πολύ ωραία ευχαριστώ. να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο πιο προσωπικό. Νοµίζεις ότι το ΜΕΛΙΝΑ έχει 
οηθήσει εσένα τον Αλέξανδρο, να αποκτήσεις κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες σαν άνθρωπος, κι αν 

 καλός στο θεατρικό παιχνίδι…όπως ήµασταν ας πούµε; όταν είχαµε 

η 

α.  Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις στο 
χι και γιατί;  

 ΜΕΛΙΝΑ 

β
ναι ποιες; 
-Να είµαι πιο ευγενικός, να είµαι πιο φιλικός µε όλους, να συνεργάζοµαι πιο καλά, να µαθαίνω πιο 
αλά στο θεατρ…να είµαι πιοκ
κάνει µε τα ιταλάκια που είχαµε συνεργαστεί παρόλο που αυτά ήταν από άλλη χώρα ήµασταν πάρα 
πολύ καλοί µαζί τους.  

 Σχ δόν ηρώ υµε  έ ο τρεις ερωτήσεις-Βέβαια. ε  ολοκλ νο , µας µειναν µόν . Τρίτ από το τέλος; Τι σου 
άρεσε πιο πολύ από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ- το πιο σηµαντικό για σένα; 
-Το θεατρικό παιχνίδι. Γιατί συνεργαζόµασταν όλοι.  
-Ευχαριστώ. Τι δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
Μµµ...όλα µου άρεσαν, δεν υπήρχε κάτι που να µη µου αρέσει...το ΜΕΛΙΝΑ µου άρεσε πάρα 
πολύ…µµµ δε βρίσκω κάτι.  
-Γελάω γιατί φτάσαµε στο τέλος γρήγορ
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ εσύ θα το κανες, ναι ή ό
-Ναι, γιατί µου αρέσει το ΜΕΛΙΝΑ...είναι πάρα πού ωραίο…διασκεδάζεις µε το
...θα το κανα πάλι. 
-Ευχαριστώ πολύ που συνεργάστηκες µαζί µου γι αυτή τη συνέντευξη, Αλέξανδρε. 
-Κι εγώ ευχαριστώ. 
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17/1/04        17.30-18.15 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης. 
 
-Θεωρείς, Χρήστο ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα στην τάξ

ν κάτι άλλο; Κι αν νοµίζεις ότι ήταν κάτι άλλο, τι άλλο; 
η, ή 

α πολύ ξεχωριστό µάθηµα, 

εις, δε 

ρείς, τι είχατε στην τάξη, πώς ήταν η 

 άκρη  και γι αυτό είχαµε πάρα πολύ χώρο...και διάφορα άλλα, ξέρω 

ια που παίξαµε, αλλά θυµάµαι ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία 

ελεύθερο µε τον αδερφό µου, όµως δε 
ντα γκρίνιαζε… 
ό, να εστιάσουµε στην τάξη. 

εκείνη τη χρονιά στα πλαίσια του 

 ήταν αυτά που 

ο οι 

αυτά…. δε θυµάµαι και πολλά πράγµατα. 

νοµίζεις ότι ήτα
-Ελπίζω ε νοµίζω ότι ήταν κι αυτό ένα πάρ
ωραίο…ε…ωραίο…ε…πέρναγα ωραία  τις στιγµές που µας…ε το δίδαξαν…ε και διάφορα άλλα-
ξέρω εγώ τώρα; 

ε πολύ χρόνο-δε µας πιέζει ο χρόνος. Μπορείς να χαλαρώσ-Πολύ ωραία, µην αγχώνεσαι, έχουµ
χρειάζεται να αγχώνεσαι. Να συνεχίσω…Ποιος νοµίζεις –έτσι σαν πρώτη µατιά- ότι ήταν ο σκοπός 
του; 
-Να προωθήσει τα παιδιά να… να…να… 
-Όταν λες να προωθήσει τα παιδιά τι εννοείς; 
-Να προωθήσει τα παιδιά να παίζουν καλύτερα…ε ..κάποια παιχνίδια…ε αυτά.  
-Πολύ ωραία. Πώς ήταν ο χώρος και η διακόσµηση της τάξης σας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, 
εκείνη τη χρονιά; 
-Θυµάµαι ένα παιχνίδι που…νοµίζω κάναµε ένα παιχνίδι µε διάφορες φόδρες που τις κρεµάγαµε στον 
τοίχο… και περνάγαµε από κάτω ε… δε µπορώ να θυµηθώ άλλα για.. 
-Θυµήσου µόνο να µου πεις για τη διακόσµηση της τάξης αν µπο
τάξη,  
-Η τάξη ήταν αρκετά µεγάλη για να παίζουµε…εεε… 
-Τα θρανία; 

ρη-Τα θρανία ήταν άκ
εγώ…αυτά. 
-Πολύ ωραία. Ποια ήταν τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του προγράµµατος 
ΜΕΛΙΝΑ και αν σε ικανοποίησαν… 

αι ποια ήταν τα ..παιχνίδ-Τώρα δε θυµάµ
όπως είπα…αρκετά...πάρα πολύ καλά-όχι αρκετά  καλά…εε… αρκετά καλά και µε απασχόλησαν 
λίγο…προσπαθούσα να βρω κι εγώ ένα παιχνίδι να παίξω µε τον αδερφό µου… σε σχέση µε το 
πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ..ε.. αυτά.  
-Όταν λες ένα παιχνίδι.. εννοείς ένα παιχνίδι τι παιχνίδι, εννοείς ένα παιχνίδι πάνω σε κάποιο θέµα, 
ή εννοείς κάτι πιο ελεύθερο… 

 ελεύθερο…ε… λίγο πιο -Εγώ θα έλεγα λίγο πιο
συνεργαζόµαστε καλά γιατί πά

 µιλήσουµε τώρα γι αυτ-Ας µη
-Ναι.  

 ωραία. Πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις -Πολύ
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ κι αν πήγατε κάπου έξω από την τάξη που… 
-µµµ…ναι πήγαµε κάπου…εε …µµµ δε θυµάµαι που πήγαµε αλλά βγήκαµε έξω από την τάξη για να 
κάνουµε διάφορα πράγµατα. Συνήθως –εάν δε θυµάσαι ακριβώς- τι µέρη
επισκεπτόσασταν; 
-Νοµίζω ότι ήτανε…κινηµατογράφοι…ξέρω εγώ...µµµ όχι...δε θυµάµαι.  

γαίνατε έξω από το σχολεί-Ωραία ευχαριστώ. Να ρωτήσουµε κάτι άλλο…σας άρεσαν όταν πη
 εκπαιδευτικές επισκέψεις- όπου πηγαίνατε;

-Εµένα µου άρεσαν πάρα πολύ…. 
-Γιατί; 
-Επειδή παίζαµε διάφορα…πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, ο...σε διάφορα µέρη που πηγαίναµε…ε 
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-Πολύ ωραία. ∆ηλαδή…όταν βγαίνατε έξω από το σχολείο εσείς λέγατε «ζήτω µια µέρα χωρίς 
µάθηµα» ήταν αυτό, ή µήπως ήταν και κάτι άλλο; Κι αν ήταν κάτι άλλο τι άλλο; 

ικά παιδιά λέγανε  «ζήτω δε θα κάνουµε µάθηµα» αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι µάθηµα 
ι εγώ θα έλεγα «ζήτω αυτό το µάθηµα» γιατί περάσαµε πάρα πολύ ωραία. 

τη Ζώνη.  
ς εκείνη τη χρονιά να 

ν ναι, προσπάθησε να θυµηθείς ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι; 

έσατε στην τάξη ειδικούς για ένα θέµα και αν ναι ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Τι 

άδες, νοµίζω 

ο µας είπανε για ένα τέρας 
έρα ένα µανδύα ξέρω γω από ένα σπίτι…ε γέρων 

γητό ή λεφτά- δε θυµάµαι ακριβώς.. 

ω, πώς ήταν η επικοινωνία σας µε αυτή την κυρία που ήρθε στην τάξη 

 µε πάρα πολλή αγάπη, δε µιλούσανε –που συνήθως 

σιζε και σχεδίαζε µέσα στην τάξη; 
 καλοκαίρι, που συνεργαστήκαµε µε 

- 

είπανε κάποιοι δάσκαλοι που µας φερθήκανε πάρα πολύ καλά...ε και αυτά...δεν έχω 

 δηλαδή ευχαρίστησης και άλλα πολλά. 

ε θέλανε, ε…  
, τι σου άρεσε; 

ε ικανοποίησε, µου 

-Ε.. µερ
που κάναµε, κ
-Ευχαριστώ. Τώρα µια επόµενη ερώτηση: Κάθε πότε –ποιες ώρες δηλαδή, ποια στιγµή µέσα στη 
µέρα- και πόσο συχνά εφάρµοζε η δασκάλα σας το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ κατά τη γνώµη σου; 
-Κατά τη γνώµη µου...ε  πάρα πολύ συχνά, τις πιο πολλές φορές…ε το εφάρµοζε…ωραία.. εεε… 
-Και κάθε πότε; 
-Ε, κάθε.. όταν είχαµε ..ε...Ευέλικτη Ζώνη…ναι Ευέλικ
-Πολύ ωραία. Χρήστο, καλέσατε αν θυµάσαι, κάποιους ειδικούς στην τάξη σα
σας µιλήσουν για ένα θέµα; Α
-Μµµ...µου ξαναλέτε την ερώτηση; 
-Ναι. Αν καλ
κάνατε µαζί τους; 
-Νοµίζω ότι είχαµε το παιχνίδι κούρδικο και τσιγγάνικο, που χωριστήκαµε σε δυο οµ
κατά οκτώ παιδιά…και παραπάνω µπορεί, εγώ ήµουνα στο κούρδικο µαζί µε άλλους τρεις φίλους 
µου, και...άλλοι τρεις φίλοι µου νοµίζω ήτανε στο τσιγγάνικο. Στο κούρδικ
–τον Ντάου (γελάει)- που…ήτανε…έκλεψε µια µ
που έβγαζε φα
-Ποιοι σας το είπαν; Ε, έχει να κάνει µε την ερώτηση -σου ξαναθυµίζω- αν στην τάξη ήρθαν κάποιοι 
ειδικοί. 
-Ήρθε µια κυρία. που µας τα πε όλα αυτά …αυτά…ε και…αυτά 
-Πολύ ωραία. Να σε ρωτήσ
και σας είπε το παραµύθι; 
-Νοµίζω αρκετή καλή. 
-Πώς το κατάλαβες; 
-Ε, επειδή τα παιδιά άκουγαν αυτή την ιστορία
όλα τα παιδιά µιλάνε- µµµ … 
-Κι εκείνη, πώς συµπεριφερόταν σε σας; 
-Πά…µ...καλά.  
-Ευχαριστώ. Εσείς τα παιδιά συµµετείχατε στο σχεδιασµό δράσεων και δραστηριοτήτων στα 
πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, ή µόνο η κυρία αποφά
-Μ…ε… συµµετείχαµε κι εµείς…τα Χριστούγεννα νοµίζω ή το
τους...µε τα ιταλά παιδιά και ήρθανε εδώ πέρα για...να µας δείξουνε ..κάποιες σκηνές όπως κι  εµείς 
επίσης τους δείξαµε…δράσεις και...ε ναι δράσεις, αυτά.  
-Τότε δηλαδή τι είχε γίνει; 
-Ε…αν το σχεδιάσαµε εµείς; 
-Ναι. 
Ε…δήλ τι το σχεδιάσαµε…το πρόγραµµα έτσι τι θα κάνουµε… 
-Ναι 
-Εεε…όχι µας το 
τίποτα άλλο. 
-Ωραία. Τότε πώς νιώσατε την ελευθερία, τι είχατε να κάνετε εσείς χωρίς να … 
-Κάποιες κινήσεις…εεε φόβου, δραστηριότητα
-Ευχαριστώ. Σε ικανοποίησε Χρήστο ή όχι η συµµετοχή σου στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; Γιατί; 
-Με ικανοποίησε πολύ -άσχετα µε µερικά παιδιά που δ
-Γιατί εσένα σε ικανοποίησε
-Εµένα µου άρεσε η ελευθερία που είχε επειδή δε µας ε οι κανόνες…δεν έλεγε ένας δάσκαλος και τι 
ακριβώς κινήσεις να κάνουµε την ώρα που κάναµε κάποιες κινήσεις … αυτό µ
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άρεσε πάρα πού βέβαια…ε µου άρεσε...µµ επειδή έπαιζα πάρα πολύ ωραία  και διάφορα άλλα που δεν 
µπορώ να τα εκφράσω. 
-Γιατί; 
-Ε, δεν ξέρω. 
-Ωραία, µην αγχώνεσαι µόνο, έχουµε πάρα πολύ χρόνο. Ας πούµε κάτι άλλο: Ποια είναι η γνώµη σου 
για το υλικό που χρησιµοποίησε η κυρία (παραµύθια, παιχνίδια, εκπαιδευτικούς φακέλους του 

άξη για να επεξεργαστείτε κάποια θέµατα; Το θυµάσαι 

µηθώ.  

τρικά που µας 

ί µέσα στο τετράγωνο το σχηµατισµένο από τα 

ω, η εργασία στις οµάδες, ήταν κάτι που σου άρεσε ή όχι και γιατί;  

α; 
 

 δασκάλου...ε µ’ άρεσε πάρα πολύ βέβαια το 
ρα µ’ αρέσει...µµµ αυτά. 

ε µια οµάδα…- καταρχήν να κάνω µια ερώτηση: Ήσουν 

µάµαι ήταν σε διαφορετικές οµάδες και νοµίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό γιατί  
που δεν τα ξέραµε ή τα ξέραµε µε τις τάξεις…απ αυτές τις 

ολείο µας...ε, αυτά.  

ο παιδί από την Ιταλία τι έλεγε, 

εµπλακήκατε και µε τα ξένα παιδάκια που είχαν 

µαθητές σου- στις δικές σου οµάδες στην τάξη; 
ρόβληµα γιατί όλους µου τους συµµαθητές µου τους θεωρώ φίλους µου. 

ε, και µετά ξανά...εε ξαναπαίζαµε µαζί, ε 

ήστο, ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος, σε βοηθούσε εσένα προσωπικά να 
 περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα, γιατί; 

ηµα εκείνη τη χρονιά η κυρία σας, σε βοηθούσε να 

προγράµµατος) και τα έφερε στην τ
καθόλου αυτό το υλικό;   
- Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, δεν το θυµάµαι.  
-∆εν το θυµάσαι, ε, άρα λοιπόν η ερώτηση και πώς σου φάνηκε το υλικό δεν… 
-∆εν δεν µπορώ να θυ
-Σ’ ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι άλλο: Στην τάξη εργαζόσασταν ατοµικά συνήθως ή οµαδικά –σε 
οµαδούλες; 
-Ε, οµαδικά συνεργαζόµασταν, απ ότι θυµάµαι τώρα στην τάξη κάναµε κάτι θεα
χαροποίησαν γενικά όλα τα παιδιά που ήµασταν εκεί, τα παιδιά από την Ιταλία, νοµίζω.. 
-Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν οµάδες εργασία την ώρα του θεατρικού παιχνιδιού ανέφερες και 
προηγουµένως κάτι είπες για τα θρανία…πώς ήταν φτιαγµένα τα θρανία; 
-Ε, ε σε ένα κύκλο, όχι ένα κύκλο, τετράγωνο… 
-Τετράγωνο; 
-Τετράγωνο για να µπορούµε να παίζουµε όλοι µαζ
θρανία για να µπορούµε να παίζουµε και να κάνουµε και διάφορες άλλες δραστηριότητες.  
-Τώρα θα σε ρωτήσ
-Η εργασία στις οµάδες ε... 
-Σου άρεσε να δουλεύεις στην οµάδ
-Ναι µου άρεσε, επειδή µπορούσαµε να κάνουµε διάφορα πράγµατα µε τη σκέψη µας κι όχι 
µε...µε...την επίδραση κάποιου δασκάλου...ε κάποιου
θεατρικό και τώ
-Πολύ ωραία. Είχες Χρήστο- όταν δούλευες σ
πάντα σε µια οµάδα µε ίδια πρόσωπα ή συµµετείχες σε διαφορετικές οµάδες; 
-Απ ότι θυ
συνεργαζόµασταν µε καινούρια παιδιά  
τάξεις που έχουµε στο σχ
-Είχες ποτέ πρόβληµα στη συνεργασία σου µέσα στην οµάδα; 
-Όχι. Ρωτούσαµε συνήθως κάποια δασκάλα συνήθως να µας πει κάποι
µια δασκάλα από την Ιταλία κάποιο  ιταλό παιδί τι έλεγε και αναλόγως εµείς…µας άρεσε.  
-Πολύ ωραία. Εννοώ, εκτός από τις οµάδες που 
έρθει, όταν κάνατε µάθηµα καθηµερινά µέσα στην τάξη και φτιάχνατε τις οµαδούλες, εκεί είχες 
κάποιο πρόβληµα µε τους συµ
-Κανένα π
-∆εν τσακωθήκατε δηλ ποτέ σε µια οµάδα; 
-Τσακωθήκαµε.. 
-Πώς το αντιµετωπίσατε; 
-Το αντιµετωπίσαµε...πρώτα τσακωθήκαµε, µετά τα βρήκαµ
ξανασυµφιλιωθήκαµε εντάξει, είµαστε φίλοι. 
-Πες µου Χρ
καταλάβεις
-Ε, ξαναπέστε την ερώτηση 
-Ο τρόπος µε τον οποίο έκανε µάθ
καταλαβαίνεις περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα-τα µαθήµατα που δίδασκε; 
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-Περισσότερο επειδή µε απελευθε…απελευθερωνόταν το µυαλό µου από τις σκέψεις,  τις πολλές 
σκέψεις και από τις σκοτούρες που είχα µέσα στο µυαλό µου και ήταν πάρα πολύ καλό...για µένα. 

Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ κάνατε καινούρια πράγµατα στην τάξη σας, αν 

ρα πολλά πράγµατα καινούρια, ε πώς παίζαµε µε διάφορα παιδιά ε, 

µένως ένα παιχνίδι µε κάποιες 
…πινέζες στον τοίχο και  περνούσαµε από κάτω…ε…µας 

ιούσε πάρα πολύ, διάφορα παιχνίδια του ΜΕΛΙΝΑ, ε, πάρα πολύ.  
λα µε σας µαζί 

αυτά τα καινούρια πράγµατα; Ποια άλλα µέσα χρησιµοποιήσατε αν 

 τα παιχνί…τα καινούρια τα καινούρια…πώς να το πω τώρα….δ 

εκτός από τα βιβλία… 
ύσαµε φωτογραφικό υλικό, γραπτές πληροφορίες, 

στην τρίτη θα τα θυµόµουνα… 

ιά στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 

ς, εεε και 

ή; 
ποιές, συνεργαστικές σχέσεις… 

ν δ ε π α ν  
αµε. 

-Σε χαλάρωνε δηλαδή; 
-Ναι πάρα πολύ, αυτά.  
-Πολύ ωραία Χρήστο. 
ναι ποια; 
-∆ε θυµάµαι καλά το τι κάναµε αλλά… 
-Ναι, ναι τι σου φάνηκε καινούριο, µπράβο… 
-Μου φάνηκαν πά
συνεργαζόµασταν πάρα πολύ καλά, δε δε θυµάµαι ακριβώς, σχεδόν καθόλου...γιατί έχουν περάσει 
πάρα πολλά χρόνια 
-Όταν λέµε καινούριο πράγµα εννοούµε κάτι που δεν έχω ξανακάνει πριν. Εσείς εκείνη τη χρονιά 
ήσασταν στην τρίτη τάξη, είχατε κάνει δηλ πρώτη και δευτέρα τάξη στο σχολείο του ΜΕΛΙΝΑ. Τι 
δεν είχατε ξανακάνει ή συναντήσει µέχρι τότε και το συναντήσατε στην τρίτη τάξη; 
-Ε ε τώρα θυµήθηκα ένα παιχνίδι που...εε. όπως είπα και προηγου
φόδρες που ήτανε κολληµένες...µε
χαροπο
-Ωραία. Τι άλλα µέσα εκτός από τα βιβλία σας χρησιµοποιήσατε στην τάξη η δασκά
για να κάνετε 
χρησιµοποιήσατε άλλα µέσα εκτός  από το βιβλίο; 
-Συνεργασία, αγάπη για αυτά
-∆ραστηριότητες; 
-Ναι τις καινούριες δραστηριότητες, αγάπη, συνεργασία είπα... 
-Και τελικά 
-Τι χρησιµοποιούσαµε; µµ…χρησιµοποιο
προφορικές και διάφορα άλλα δεν τα θυµάµαι όµως.  
-∆εν πειράζει.. 
-Αν ήµασταν 
-Βέβαια. είχατε εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, αν ναι τι είδους 
εργασίες; 
-∆ε θυµάµαι οπότε δε θα την απαντήσω. 
-Είχε και µία συνέχεια.. 
-Αν µπορείτε να µε βοηθήσετε εσείς…η ερώτηση ολόκληρη έλεγε αν είχατε εργασίες για το σπίτι 
εκείνη τη χρονιά και τι είδους εργασίες- αν ήταν ευχάριστες και γιατί; 
-Απ ότι θυµάµαι. ∆ε θυµάµαι τι εργασίες είχαµε για το σπίτι κι αν είχαµε, απ ότι θυµάµαι….εε...αν 
είχαµε λέει...ξαναλέτε την ερώτηση; Την ξέχασα. 
-∆εν πειράζει (γελάω) για να µην θυµάσαι την ερώτηση, σηµαίνει ότι δεν είναι σηµαντική ας την 
αφήσουµε αυτή την ερώτηση. 
-Εντάξει. 
-Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο: Πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας τα παιδιά και στη δασκάλα σας 
εκείνη τη χρον
-Τα παιδιά, ανάµεσα της τάξης; 
-Ναι εσείς οι µαθητές και η δασκάλα σας τι σχέσεις είχατε; 
-Πάρα πολύ καλές σχέσεις, φιλικές σχέσεις, ε, φιλικές αγαπητές σχέσεις, εε χαροποιές σχέσει
άλλα πολλά  
-∆ηλαδ
-Ε, χαρο
-Συνεργαζόσασταν µε τη δασκάλα σας; 
-Ναι συνεργαζόµαστα , αν εν συνεργαζόµασταν δ  θα µ ορούσαµε να κάνουµε όλ  τα παιχ ίδια και 
τα το πρό…και αυτά που κάν
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-Φυσικά, θες να µου µιλήσεις λίγο για τη δική της συµπεριφορά και στάση µέσα στην τάξη….κατά 

αλή και…η κυρία µας που είχαµε…δεν στα µαθήµατα ..ε. γενικά ήταν πάρα πολύ 
ωθεί, ε της άρεσε πάρα πολύ το Πρόγραµµα 

 ότι της άρεσε πάρα πολύ το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
 παιχνίδι όταν συνεργαζόµασταν τέλος πάντων µας το 

 ΜΕΛΙΝΑ συνεργαστήκατε µε άλλα τµήµατα της 

ε ένα κοινό στόχο- να….καταλάβουµε ένα παιχνίδι, 
. Αυτό το 

ό ε

 περισσότερο νοµίζεις το 

νε ….µάθηµα ένας κοινός 
ε τα µαθήµατα να καταφέρει να µας διδάξει κάποια πράγµατα…ε κάποια 

 συνεργασία συνεννόηση…και άλλα διάφορα, δε θυµάµαι. 
προσπάθησε να σας µάθει το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ κατάφεραν να επηρεάσουν 

µαι πιο πολύ…εε…πιο 

µα ΜΕΛΙΝΑ να γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της 

ες άλλες χώρες, ε.. συνεργασία, συνεννόηση µεταξύ του σε διάφορα παιχνίδια, ναι σε διάφορα 

ασία. 

ύ ότι συνεργάζονται, πώς φαίνεται δηλαδή; 
µατα χεριού, µατιών, στόµατος…ναι...αυτά.  

δε γίνεται µάθηµα, εσύ τι 

ουνε γνώση...ε κι αυτό βέβαια δίδασκε διάφορα πράγµατα.  
 το Πρόγραµµα κάποια θέµατα που σας έδιναν γνώση; 

ι να πω αλλά απ ότι θυµάµαι...διάφορα όπως είπατε...εε προγράµµατα εκεί πέρα διάφορα 

τη διάρκεια του µαθήµατος όσο ήσασταν στην τάξη ή και έξω από την τάξη.. 
-Ήτανε πάρα πολύ κ
καλή, στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ είχε αφοσι
ΜΕΛΙΝΑ...εε…αυτά. 
-Πώς το ξέρεις
-Τα...το κατάλαβα επειδή µας το δειχνε ε κάποιο
δειχνε…µας το δειχνε επειδή έδειχνε αγάπη...ε αγάπη, συνεργασία για αυτό το παιχνίδι που κάναµε ή 
κάτι άλλο...ε αυτά.  
-Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του Προγράµµατος
ίδιας τάξης του σχολείου σας; Αν ναι τι θετικό ή τι αρνητικό πήρατε από τη συνεργασία αυτή; 
-Λοιπόν συνεργαστήκαµε µε...µε τις άλλες δυο τάξεις που υπήρχαν και υπάρχουνε, εε ήτανε θετικό 
επειδή συνεργαζόµαστανε όλοι µαζί, εε όλοι είχαµ
να το µάθουµε...ας..α… α και δε το…το καταλαβαίναµε να προ...να προσπαθούσαµε
καταφέρναµε όλοι µαζί µε τις σκηνές που κάναµε...ναι, αυτά  
-Αυτ  που µου είπες είναι το θ τικό; 
-Ναι. 
-Υπάρχει κάτι αρνητικό; Κάτι που σε είχε ενοχλήσει κατά τη συνεργασία, αν υπάρχει 
-Όχι, δεν υπήρχε.  
-Πολύ ωραία. Χρήστο σε βοήθησε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ να αγαπήσεις
σχολείο ή όχι και γιατί; 
-Με βοήθησε να τ’ αγαπήσω επειδή και...το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήτα
στόχος…ε και το ίδιο µ
πράγµατα.  
-Τι πράγµατα προσπάθησε να σας διδάξει; 
-Αγάπη, συνεργασία...ε αγάπη
-Τελικά αυτά που 
τη ζωή σου; 
-Ναι, να την κάνουν πιο ευχάριστη, να την κάνουν πιο ευχάριστη, να χαίρο
ευχάριστη και να συνεργάζοµαι πιο καλά, γενικά στα παιχνίδια µε τους συµµαθητές µου...εεε αυτά.  
-Αξίζει νοµίζεις Χρήστο το Πρόγραµ
Ελλάδας; Ναι ή όχι και γιατί; 
-Αξίζει γιατί θα χαρούν, θα δώσει χαρά στα παιδιά, συνεργασία µεταξύ τους και µε άλλα παιδιά από 
διάφορ
παιχνίδια –ακόµη κι αν δεν ξέρουν τις γλώσσες και...πολλά παιδιά γιατί…ε συνεννοούνται µε την 
αγάπη…µε την αγάπη που έχουν µεταξύ τους…τη συνεργ
-∆ηλαδή πώς…και πώς γίνεται αυτό στην πράξη, όταν δυο παιδιά που δε µιλάνε την ίδια γλώσσα 
είναι κοντά το ένα στο άλλο και δε…πώς λες εσ
-Με την ψυχή τους ξέρω γω…ναι µε…νοή
-Ευχαριστώ. Κάτι άλλο: Σε κάποιον που θεωρεί ότι σε µια τάξη ΜΕΛΙΝΑ 
έχεις να πεις; 
-Θεωρώ ότι ε αυτός που πιστεύει ότι δεν κάνουµε µάθηµα είναι πολύ ανόητος επειδή το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ µας διδάσκει κι αυτό χαρά, συνεργασία συνεννόηση, µας διδάσκει κάποια πράγµατα όπως 
και τα µαθήµατα που µας διδάσκ
-Είχε δηλ εκτός από τα παιχνίδια
-Ναι.  
-Όπως; 
-∆ε θυµάµα
άλλα δε θυµάµαι να πω διάφορα…αλλά απ΄ ότι θυµάµαι εεε…τι ήθελα να πω 
τώρα…ξεχάστηκα…εεεε… 
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-Μιλάγαµε για τα θέµατα που διδάσκει το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
-Ναι…µµµ….κάναµε µάθηµα, µας δίδασκε διάφορα πράγµατα…ε την αγάπη, αλληλοσεβασµό µεταξύ 

ος έδειχνε στοργή ; 

 θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε έχει βοηθήσει να αποκτήσεις  κάποιες ιδιαίτερες 
ανότητες, ή να καταλάβεις ότι έχεις κάτι ξεχωριστό σαν ικανότητα- και τις αναγνώρισες µέσα 
πό το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; Αν ναι, ποιες;  

, το να λες σεβασµό στους συµµαθητές µου, στους ανθρώπους που είναι γύρω µου, στη δασκάλα 
ου, στους δάσκαλους και στις δασκάλες µου, εεε η συνεννόηση µεταξύ µας και διάφορα άλλα 
ράγµατα, δε...δεν µπορώ να πω αυτό το πράγµα. 

 εσύ δεν είχες αυτή την ικανότητα πριν γνωρίσεις το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ;  
µµµ…την είχα...ε  τη…είχα αλλά κάπως όχι τόσο...καλά...όχι τόσο καλά. 
 σε ρωτήσω Χρήστο: Οι δραστηριότητες που κάνατε στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, 

αθµολογούνταν από την κυρία σας; 
 δεν βαθµολογούνταν, γιατί αυτό το µάθηµα δεν είναι για να βαθµολογείται. ∆εν είναι για να 

άθουµε κάποια γνώση, για να µας µείνει στο νου και να την ξέρουµε κι αργότερα, εε να τη γράφουµε 
αι να τη λέµε προφορικά, ε ήταν ένα µάθηµα ξεχωριστό από όλα τα άλλα.  

 σας µάθαινε τι, αφού δε σας µάθαινε γνώσεις; 
 µάθαινε τους συνεργάτες όπως ήταν, ε  αγάπη, ε και διάφορα άλλα.  
 ωραία. Τιµωρία; 

 είχαµε τιµωρίες εκεί…ε ε η κυρία αν ..η κυρία µας αν στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ η κυρία µας αν 
άναµε κάτι λάθος, δε µας έβα…δε µας τιµω...δε µας ε… τιµωρούσε, αντίθετα µας έλεγε «δεν 
ειράζει θα τα καταφέρετε».  

 καταφέρνατε; 
 καταφέρναµε…όλα τα παιδιά.  

. Τ ι σου άρεσε περισσότερο απ΄ όλα στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
 περισσότερο που µου άρεσε είναι η στοργή που είχαµε ο ένας µεταξύ…ο ένας µε τον άλωνε στη 

υνεργασία, η συνεννόηση η αγάπη.   
 δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 

 µ’ άρεσαν. Όλα µ’ άρεσαν δεν ε…µε…µε δυσαρέστησε τίποτα, ήταν ένα ξεχωριστό µάθηµα...ε 
υτά. 

 ερώτηση που δεν ήταν προγραµµατισµένη: Προλαβαίνατε να κάνετε και τα µαθήµατά σας στη 
χολική χρονιά εφόσον βάζατε τόσο παιχνίδι στην τάξη; 

 και τα µαθήµατα µας, εε ναι τα µαθήµατά µας επειδή υπήρχε ε συνεννόηση, αγάπη, 
τοργή….και ιδιαίτερα συνεννόηση και αγάπη. 

 σίγουρος γι αυτό που λες; Ναι.  
 ξέρεις λοιπόν όταν υπάρχει αγάπη; Με κάνεις να σε ρωτήσω κι άλλο. 

, το αισθάνοµαι, όταν κάποιος κάνει κάτι καλό, πέρα από αυτό όταν κάποιος δείχνει ότι 
νδιαφέρεται για κάτι, ε δείχνει αγάπη όπως ένας άντρας και µια γυναίκα-ο άνδρας δείχνει ενδιαφέρον 
αι η γυναίκα δείχνει ενδιαφέρον όταν πάει µε µια άλλη γυναίκα ή µε έναν άλλο όταν δεν έχουνε 
αντρευτεί- δείχνουν αγάπη ε… 

 τι αγαπούσατε σ’ αυτό;  
µείς αγαπούσαµε φιλικά τους συµµαθητές µας και το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 

. Θα ήθελες Χρήστο το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ να εφαρµοστεί και στο γυµνάσιο, ή όχι 
αι γιατί;  

µµµ, πολύ δύσκολη ερώτηση…εεε…νοµίζω ότι θα έπρεπε να εφαρµοστεί γιατί υπάρχουν παιδιά 
κεί…οι δάσκαλοι είναι πάρα πολύ αυστηροί- πέρα απ ότι πρέπει, µε το παραµικρό λάθος 

µας ε…και στοργή. 
-Ευχαριστώ. Και στοργή; Ποι
-Ο…το παιδί ο ένας στον άλλον, η εεε…η δασκάλα µας στα παιδιά …ε…ναι αυτά. 
-Ωραία.  
-Και όλοι οι δάσκαλοι γενικά στα παιδιά. 
-Εσένα
ικ
α
-Ναι
µ
π
-∆ηλαδή
-Μ
-Να
β
-Όχι
µ
κ
-Πού
-Μας
-Πολύ
-∆εν
κ
π
-Τα
-Τα
-Ευχαριστώ
-Το
σ
-Τι
-Όλα
α
-Μία
σ
-Ναι
σ
-Είσαι
-Πώς
-Αγάπη
ε
κ
π
-Εσείς
-Ε
-Ευχαριστώ
κ
-Μ
ε
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βαθµολογούν και θα πρέπει να εφαρµοστεί επειδή θα έδινε χαρά και σ’ αυτά τα παιδιά….συνεννόηση, 
υνεργασία και στοργή, αγάπη. 

άρεσε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ πάρα πολύ για τα παιχνίδια και τις 

σ
-Σε σένα αν δινόταν η ευκαιρία να συµµετέχεις ξανά στο πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, θα το κανες  
Χρήστο, ναι ή όχι και γιατί; 
Θα το κανα επειδή µ’ άρεσε, µ’ -
δραστηριότητες που κάναµε τότε ε για τις δραστηριότητες ναι, αυτά.  
-Σ’ ευχαριστώ που δέχτηκες να δώσεις τη συνέντευξη αυτή, καλή πρόοδο! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 109



17/01/04   10.30-11.00 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξ

ναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκει
ης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
µένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 

λλης. 

αν ήταν κάτι άλλο τι άλλο; 
πρόγραµµα που µου άρεσε πάρα πολύ εµένα και νοµίζω ότι ήταν…µ πώς να το 

ναι. 
οπός του; 
ν µεγαλώσουν να….να κάνουνε…ε…διάφορα 

ανία σας; πως στήνατε τα θρανία µέσα στην τάξη, σε τι 

 κάτι άλλο: Αν θυµάσαι να πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις  
άµµατος ΜΕΛΙΝΑ – να βγήκατε από το σχολείο και να επισκεφτήκατε 

υς χώρους; 

η- αν σου 
ς έξω από 

ιδευτικές επισκέψεις; 

-Σε ποιους χώρους σας πηγαίνουν οι δάσκαλοι σας όταν κάνετε εκπαιδευτικές επισκέψεις; 

ακολουθούν, δεν εί
µεταξύ µιας λέξης και µιας ά
 
-Βάλια, θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα για κάθε τάξη ή 

άτι άλλο; Κι νοµίζεις ότι ήταν κ
, ήταν ένα -Λοιπόν

πω…. 
-Ναι, έχεις όλο το χρόνο. 

όγραµµα, -….Αχ...ένα ξεχωριστό πρ
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος νοµίζεις ότι ήταν ο σκ

ξουµε στα παιδιά πώς µπορούνε να…ότα-Να διδά
τέτοια πράγµατα; 
-Τι πράγµατα; 
-Μ, να παίζουν µε τα παιδιά τους, να…άµα γίνουν δασκάλες να κάνουν τα ίδια…ε…τέτοια. 
-Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ρωτήσω εάν θυµάσαι πώς ήταν η διακόσµηση της 
τάξης και γενικά ο χώρος της τάξης, εκείνη τη χρονιά.  
-Λοιπόν, ο χώρος της τάξης ήταν πολύ όµορφος και… 
-Λίγο πιο δυνατά για να γραφτεί πιο καλά, ευχαριστώ. 
-Στις κουρτίνες είχαµε βάλει… κάτι…κορδέλες, ε διάφορες ζωγραφιές, ε ναι…δε θυµάµαι άλλα.  
-Ευχαριστώ. Θυµάσαι καθόλου τα θρ

 και το πώς καθόσασταν; σχήµα
-Όχι αυτό δεν το θυµάµαι.. 
-∆εν πειράζει, ευχαριστώ. Θα σε ρωτήσω εάν θυµάσαι –παρόλο που έχουν περάσει δυο χρόνια και 
ήσασταν µικρά παιδιά- αν θυµάσαι κάποια κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ. 
-Κύρια θέµατα… 
-Κάποια θέµατα µε τα οποία ασχοληθήκατε, δουλέψατε, παίξατε, κλπ 
-Μµµµ, δε νοµίζω… 
-Ευχαριστώ. Θα ρωτήσω

σια του Προγρστα πλαί
κάποιους χώρους δηλαδή. 

βγήκαµε. Αλλά ποιο-Ότι βγήκαµε, 
-Πού πήγατε; 
-Που πήγαµε…δε θυµάµαι….(γελάει) 

ικό. -Πολύ ωραία, κι αυτό είναι σηµαντ
-(συνεχίζεις να χαµογελάει από αµηχανία) 
-Τώρα θα πούµε κάτι άλλο. Μπορεί να µη θυµάσαι το πού πήγατε, απλά θα σε ρωτήσω, όταν 
ήσασταν εκπαιδευτική επίσκεψη, µήπως θυµάσαι αν σου άρεσε η εκπαιδευτική επίσκεψ

και γιατί; Αν σου αρέσει να βγαίνειάρεσαν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, γενικά; Ναι ή όχι 
ι γιατί; το σχολείο κα

-Ναι µου αρέσει για να γνωρίσω κι άλλα πράγµατα ….εεε…αυτά.  
-Όταν λέµε εκπαιδευτική επίσκεψη, για σένα Βάλια τι σηµαίνει: «σήµερα γιούπι είναι µια µέρα 
χωρίς σχολείο-φεύγουµε από το σχολείο δεν έχουµε µάθηµα», ή σηµαίνει κάτι άλλο; 
-∆ε σηµαίνει ότι φεύγουµε από το σχολείο, σηµαίνει ότι πάµε να γνωρίσουµε και καινούρια 

τα, να δούµε…να δούµε άλλους, να….να…αυτά.  πράγµα
-«Να γνωρίσετε άλλα πράγµατα», τι άλλα πράγµατα βλέπετε στις εκπα
-Μ, …αχ… 

 110



-…∆ε θυµάµαι, δεν ξέρω.  
-Ωραία. Τώρα θα δούµε κάτι άλλο. Πότε και πόσο συχνέ εφάρµοζε η δασκάλα σας εκείνη τη χρονιά, 

ανε πολύ συχνά και αντί να διαβάζουµε τα βιβλία, µαθαίναµε τα πράγµατα που µας 
ζοντας, εεε… µµµµ,  

το κάθε πότε το έκανε αυτό;. Είχε συγκεκριµένη µέρα κι 

ρτώνταν νοµίζεις; 

 

 κάποιοι άνθρωποι –που δεν 
, απέξω από το σχολείο- σαν 

 συγκεκριµένο; 

τα. Κάτι άλλο τώρα…Συµµετείχατε τα παιδιά στο σχεδιασµό δράσεων και δραστηριοτήτων 
α µπορούσε να σχεδιάζει και να προτείνει ιδέες 

 και δραστηριότητες;  
ε κι εµείς διάφορα θέµατα που…όπως θεατρικά που τα παίζαµε…ε, παιχνίδια…αυτά.  

ς ότι αυτά τα προτείνατε εσείς δίχως καν να σας τα χει επιβάλει η 

 τα δεχότανε; 

χότανε; 

σει πολύς καιρός ε; ∆εν πειράζει, προχωράµε. Θα σε ρωτήσω εάν σε 

πικό, για τον εαυτό σου, µίλα ελεύθερα…δηλαδή µη σκέφτεσαι 
 υπάρχει σωστό ή λάθος δηλαδή. Αν σε ικανοποίησε, αν δε ικανοποίησε.. 

εµένα…απολύτως τώρα το γιατί δεν το θυµάµαι…δεν ξέρω. 
 µπορείς να το αισθανθείς; 

 εκπαιδευτικό υλικό για να σας βοηθήσει να επεξεργαστείτε κάποια θέµατα στα 
ευτικά 

µατα εκτός από το βιβλίο µέσα στην τάξη;  

νοµίζεις, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ µέσα στην τάξη; 
-Πώς και πότε; 
-Πότε και πόσο συχνά.  
-Α, λοιπόν το έκ
έλεγαν παί
-Προχώρησε αν… 
-Αυτό.  
-Αυτό είναι το πολύ συχνά που είπες και 
ώρα; πχ τη ∆ευτέρα, την Τρίτη…  
-Όχι, γενικά όποτε ήθελε. 
-«Όποτε ήθελε» κι αυτό από τι εξα
-Χµ, … 
-Έβλεπε κάτι, έκρινε, τι…
-∆εν έχω καταλάβει. 
-Ευχαριστώ. Θυµάσαι εάν εκείνο το χρόνο είχαν έρθει στην τάξη σας
είναι άνθρωποι του σχολείου, είναι άνθρωποι από την κοινωνία
«ειδικοί» να πούµε για να σας µιλήσουν για ένα θέµα, να σας δείξουν κάτι να το φτιάξετε, να σας 
πληροφορήσουν για κάτι άλλο; 
-∆ε θυµάµαι πολύ καλά αλλά νοµίζω ότι είχαν έρθει…για να φτιάξουµε διάφορα πράγµατα, να µας 
µιλήσουν…ε… 
∆ε σου έχει µείνει κάτι
-Όχι.  
-Μάλισ
για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, ή µόνο η δασκάλ
θέµατα
-Όχι φτιάχναµ
-Αυτά. Πολύ ωραία. ∆ηλ θες να πει
κυρία; 
-Όχι. Τα προτείναµε. 
-Κι εκείνη
-Μ, ναι.  
-Υπήρχαν φορές που δε δε
-∆ε θυµάµαι. 
-∆ε θυµάσαι, έχει περά
ικανοποίησε η συµµετοχή σου στο Πρόγραµµα, ναι ή όχι και γιατί; 
-Με ικανοποίησε…τώρα το γιατί; 
-Αχα. Έχει να κάνει µε κάτι πιο προσω
εάν….δεν
-Με ικανοποίησε πάρα πολύ…
-Μµµµ δεν το ξέρεις. Μήπως
-Μ µ, ….όχι.  
-Εντάξει. Εντάξει γλυκιά µου, εντάξει. Θα πούµε τώρα κάτι άλλο. Χρησιµοποίησε η δασκάλα σας 
µέσα στην τάξη
πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Όταν λέω εκπαιδευτικό υλικό εννοώ εκπαιδ
παιχνίδια, παραµύθια, άλλα πράγ
-Ε…   
Χρησιµοποίησε, έφερε στην τάξη, είχατε εσείς εργαστεί πάνω σ’ αυτό; 
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-Λοιπόν, δε θυµάµαι πολύ καλά, έχουν περάσει και δύο χρόνια, αλλά νοµίζω ότι µας είχατε φέρει 
, κάποια πράγµατα,..που…φτιάχναµε…δε θυµάµαι… 

εντάξει, δεν το 

ή; 
άδες για διάφορα θεατρικά και όλοι µαζί για…για τα παιχνίδια που 

µάµαι, δε νοµίζω ότι ήταν µόνος του. 
άς κυρίως για οµάδες- αυτή η εργασία στις οµάδες, στη 

να 
τά.  

ατα πώς τα αντιµετώπισες; 

ετε περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα; 
σε να τα καταλάβουµε και ιδιαιτέρως 

άτι πιο συγκεκριµένο; 

στα µαθηµατικά δηλ εντόπισες εσύ.. 

σας που δεν τα 

κάναµε παιχνίδια, κάναµε θεατρικά, παίζαµε τους µικρούς 
τους µικρούς ποιητές, κάναµε το τρενάκι µε τις χώρες της Ευρώπης, αυτά.  

τα; 

ά τα καινούρια πράγµατα, χρειαστήκατε εκτός από τα βιβλία σας άλλα …άλλα 
α να παρουσιάσετε για να …ζωντανέψετε….εκτός τα βιβλία τι άλλο 

στήκαµε τη φαντασία µας; …ε, φόδρες για να τα παρουσιάσουµε…εεεε…µµµ…αυτά.  

ηση -αν θυµάσαι – σχετικά µε τις εργασίες για το σπίτι. Είχατε εργασίες ε για το 
 πλαίσια του Προγράµµατος; Τι είδους εργασίες, αν είχατε, αν δεν είχατε τίποτα. 

αµε να φτιάξουµε διάφορα πράγµατα, εε αυτά  

κάποια βιβλία
-Ναι, ναι ναι. Άρα αν σου έλεγα πώς ήταν αυτό το υλικό, αν σε ικανοποίησε…
θυµάσαι. Τώρα θα κάνω την εξής ερώτηση: Εργαστήκατε µέσα στην τάξη ατοµικά ή σε οµάδες 
εργασίας, εκείνο το χρόνο; 
-Μ, και τα δύο.  
-∆ηλαδ
-Εργαστήκαµε και σε οµ
παίζαµε…γενικώς 
-Ναι, και ατοµικά-µόνος του ο καθένας; 
-∆ε θυ
-Ωραία. Τότε να σε ρωτήσω-µια που µου µιλ
Βάλια άρεσε; ναι ή όχι και γιατί; 
-Μου άρεσε γιατί …ε..πώς να το πω τώρα…εεεεε γενικώς µου άρεσε να µπαίνω µαζί µε οµάδες 
δηµιουργώ… µµµ αυ
-Πολύ ωραία. Σ’ ευχαριστώ Βάλια. Είχες Βάλια, κάποιο πρόβληµα-αντιµετώπισες κάποιο πρόβληµα 
στην οµάδα; Κι αν είχες κάποια προβλήµ
-∆εν είχα προβλήµατα γιατί γενικώς…δε µε πειράζανε…δε…καλά.  
-Ωραία. Ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος- που χρησιµοποιούσε η κυρία- σας βοηθούσε τα 
παιδιά να καταλάβ
-Πιο πολύ, αν θυµάµαι καλά, σε όλα τα µαθήµατα …µας βοηθού
τα µαθηµατικά.  
-Τα µαθηµατικά; 
-Ναι! 
-Πώς; 
-Ε, µε διάφορους τρόπους, ακόµα και µε παιχνίδι. 
-Ναι.. 
-Εεε αυτά… 
-Θυµάσαι κ
-Πιο συγκεκριµένο; 
- Όχι δεν κάτι…απλά επειδή σε είδα ότι είχες διάθεση γι αυτό σε ρώτησα 
-(γελάει) 
-Ωραία! Ειδικά 
-(γελάνε και οι δυο µαζί)  
-Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, κάνατε καινούρια πράγµατα στην τάξη 
είχατε ξανακάνει πριν; 
-Πριν. Ναι κάναµε. όπως …ε…
παραµυθάδες, 
-Αυτά δεν τα είχατε ξανακάνει πριν;  
-Όχι.  
-Ήταν καινούρια πράγµα
-(γνέφει καταφατικά) 
-Για να γίνουν αυτ
µέσα για να φτιάξετε, γι
χρειαστήκατε; 
-Χρεια
-Πολύ ωραία, σ’ ευχαριστώ. 
-Μία άλλη ερώτ
σπίτι στα
-∆ε νοµίζω ότι είχαµε. ∆ε δεν είχ
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-Ε, αυτό µε µπέρδεψε λίγο. Είχατε ή δεν είχατε να φτιάξετε διάφορα πράγµατα;  

ταξύ δασκάλας και παιδιών στην τάξη; 
ραίες, γιατί κι εµείς την σεβόµασταν κι αυτή µας σεβάστησαν και  γενικώς 

ν σε σχέση µε το κανονικό µάθηµα στην 

τώ. Τώρα κάτι άλλο: Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ συνεργαστήκατε µε διαφορετικά τµήµατα 

 
καµε… 

ης ίδιας τάξης, δηλ ήσασταν Γ2 αν συνεργαστήκατε µε το Γ1και το Γ3 ας πούµε.. 

λύ σηµαντικό που δε θυµάσαι. Το ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να αγαπήσεις 
 ή όχι και γιατί; 

ατί το πρωί όταν ξυπνούσα δεν ήθελα να πάω σχολείο και βαριόµουνα. Το ΜΕΛΙΝΑ 
διάφορα παιχνίδια και καταλαβαίναµε τα µαθήµατα, και µας 

ε, εξακολουθούσες να µη θες να πηγαίνεις στο σχολείο; 
 και από τότε και µετά µου αρέσει πάρα πολύ. 

δευση και Πολιτισµός έχει επηρεάσει τη 

µατα που πήρες από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, που έµαθες, που αισθάνθηκες, που 
ωπικότητά 

και τα κουβαλάς µαζί σου; ή είναι πράγµατα που τα διδάχτηκες και τα άφησες 

τητά σου, αυτά τα…αυτή η …ευκαιρία που είχες να 

. Βάλια, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ θεωρείς ότι πρέπει να γενικευτεί σε όλα τα 
 κι όχι µόνο σε αυτά τα 92 που το είχαν µέχρι τώρα; 

ω ότι ναι γιατί πρέπει όλα τα παιδιά να το κάνουν αυτό και να χαρούν, να…το διδαχθούν, αυτό.  
; 

 εγώ) 

; 
δεν ξέρω.  
τινή ερώτηση… 

ΕΛΙΝΑ θεωρείς ότι πρέπει να γενικευτεί στο γυµνάσιο; 

-Αχ …δύσκολη ερώτηση αυτή. 

-∆εν είχαµε. 
-∆εν είχατε, ωραία. Πώς ήταν οι σχέσεις µε
-Λοιπόν, ήταν πολύ ω
ήµασταν σαν µια παρεούλα. Ε, εντάξει.  
-Οι σχέσεις οι οποίες είχατε µε τη δασκάλα σας, διέφερα
τάξη; 
-Μ, δε νοµίζω…αχ αχ … 
-Ευχαρισ
του σχολειού σας, κι αν ναι τι θετικό ή τι αρνητικό έχεις κρατήσει από αυτή τη συνεργασία; 
-Μ... 
-Σιγά σιγά την καταλαβαίνεις την ερώτηση; 
-Ναι, λοιπόν…αν συνεργαστή
-Με τα τµήµατα τ
-Αχ, δε...θυµάµαι… 
-∆εν πειράζει, αυτό είναι πο
περισσότερο το σχολείο
-Με βοήθησε γι
µε βοήθησε γιατί παίζοντας 
άρεσε…µ…αυτά.  
-Οπότ
-Όχι µου άρεσε το σχολείο
-Ναι; ωραία. Η επόµενη ερώτηση: Το ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαί
ζωή σου µέχρι τώρα…που µιλάµε; 
-∆ηλαδή; 
-Αυτά τα πράγ
έζησες, είναι πράγµατα που µπορεί να έχουν επηρεάσει το χαρακτήρα σου, την προσ
σου, -τώρα ακόµα- 
πίσω σου; 
-Όχι δεν τα άφησα πίσω µου, τα θυµάµαι ακόµα…και θέλω να τα κάνω …εεε. 
-Έχουν φέρει κάποια αλλαγή στην προσωπικό
δεις κάτι άλλο; 
-Όχι δε νοµίζω 
-Ωραία, πολύ ωραία
δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας
-Νοµίζ
-Είπες ήδη ότι θα χαρούν, ε, γιατί
-Χµ (γελάει) 
-Ξέρω ότι λέω πολλά «γιατί « σήµερα και «πώς»… 
(γελάει) 
-…αλλά (γελάω κι
-Να σας πω. Γιατί…αχ ..αχ..αχ….µ…µ…µ.. 
-Γιατί θα χαρούν
-Γιατί…ε…µ…
-Εντάξει. πάλι κον
-Ναι. 
-Το Μ
 -Στο γυµνάσιο; 
-Ναι. 
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-Το ξέρω όλα τα παιδιά βρίσκουν δύσκολη αυτή την ερώτηση. 
-Λοιπόν, άµα πεις όχι…δε θα το µάθουν ποτέ…αλλά αν ναι…ναι έτσι.  

; ά ω

αθητές του γυµνασίου; 

 ξέρω το γιατί.. 

Α αν 
ανε κάτι καλά κλπ τιµωρούνταν γενικά µέσα στην τάξη; 

πούµε κάναµε τιµωρία, δεν αφήναµε την κυρία να µας µιλήσει, να µας 

 ήσασταν πριν; 

ην τάξη; 

 πες µου λίγο γι αυτό 
…λοιπόν …αχ… δεν την κατάλαβα την ερώτηση! 

 ότι η κυρία όταν κάνατε πολλή φασαρία σας έλεγε να γυρίσετε πίσω στις θέσεις σας, ενώ εσείς 
σασταν… 

µε. 
 εγώ ρώτησα πού παίζατε και µου λες στην τάξη. Κι εγώ σε ρωτάω αν είχατε χώρο. 

 είχαµε χώρο. 
 χώρο. 

 θυµάµαι καλά τα θρανία ήταν κάπως…σαν…ένα ….πι; Ότι µπροστά είχαµε χώρο για να 
αίζουµε, να...γενικά να µιλάµε, να παίζουµε.  

 ωραία . Άρα λοιπόν όταν ήσασταν φασαριόζικα παιδάκια...τότε η κυρία…. 
 κάθιζε κάτω. 

 σας έλεγε. 
 µας έλεγε (γελάει); 

. 
…ωραία ( γελάω κι εγώ) 
 τώρα µε τη βαθµολογία, οι δραστηριότητες στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ (τα παιχνίδια, τα 

εατρικά –όλα αυτά που κάνατε τα διαφορετικά- βαθµολογούνταν; Παίρνατε βαθµό σε αυτά; 
, αυτά ήταν για να τα…για να τα µάθουµε, για να τα βάλουµε  στην καρδιά µας, να τα 

υµόµαστε…ε.. 
. Τι σου άρεσε περισσότερο στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και το κρατάς έτσι σαν πιο ξεκάθαρο 

το µυαλό σου; 
 θεατρικά.  

γελάµε). Γιατί; 
!αα κι αυτό γιατί! 

. 
…γιατί…λειτουργούσαµε σαν οµάδα, σκεφτόµασταν διάφορα πράγµατα, βάζαµε τη φαντασία 

ας να δουλέψει…ε...και µετά τα παρουσιάζαµε και µου έµεινε…αυτό. 

-Γιατί όµως  ε, ∆ε θα σ’ φηνα χ ρίς γιατί! 
-Λοιπόν, γιατί…µµµ.. 
-Τι έχουν να ωφεληθούν οι µ
-Καταρχάς, αυτοί πρέπει να διαβάζουν πιο πολύ από µας.  
-Ε, βέβαια.  
-Άρα είναι και ναι και όχι. Τώρα το γιατί…δεν
(γελάει) 
-Εντάξει κοπέλα µου. Υπήρχε τιµωρία στις δραστηριότητες του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝ
κάποιος δεν έκ
-Ννννναί...αν ας 
εξηγήσει…µας κάθιζε κάτω.  
-Κάτω, δηλαδή; 
-Στα θρανία µας. Πίσω δηλαδή. 
-Ε, γιατί που
-Πριν, παίζαµε.  
-Σε ποιο χώρο; 
-Σε ποιο χώρο, στην τάξη µας.  
-Είχατε χώρο να παίξετε στ
-Ναι. 
-Για
-Χώρος
-Είπες
ή
-Παίζα
-Κι
-Ναι
-Είχατε
-Αν
π
-Πολύ
-Μας
-Τι
-Τι
-Ναι
-Εντάξει
-Σχετικά
θ
-Όχι
θ
-Αυτά
σ
-Τα
-(
-Α
-Ναι
-Λοιπόν
µ
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-Είχατε συγκεκριµένους ρόλους µέσα στα θεατρικά παιχνίδια που κάνατε; Η κυρία καθόριζε  τους 
όλους σας ή ήσασταν ελεύθεροι να χειριστείτε το θέµα σας; ρ

-Ήµασταν ελεύθεροι, εµείς βγάζαµε τους ρόλους ανάλογα µε το θέµα που είχαµε 
διαλέξει…ναι…αυτά.  
Πολύ καλά. Σ’ ευχαριστώ. -

-Τι δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και το θυµάσαι ότι σε δυσκόλεψε, δε σου άρεσε και 
είναι αυτό που πρώτο σου έρχεται να θες να το καταθέσεις; 

των-Ο…κύκλος  µικρών ποιητών (γελάµε) 
-Πολύ ωραία. Γιατί; 
-Γιατί,  εγώ… δεν µπορώ… να γράφω ποιήµατα και να τα…λέω…όπως ας πούµε η Άρτεµις…. 
-∆εν µπορείς; 
-Ναι δεν µπορώ.  
-Παρ όλα αυτά το χεις κάνει; 
-Μ… όποτε έχω προσπαθήσει να το κάνω δεν το κάνω καλά και µετά εγώ δε θέλω να το διαβάσω. 
-Και ποιος είναι αυτός που λέει ότι δεν το χεις κάνει καλά; 
-Εγώ! µµ… 

ά-Εσύ;…α…µ λιστα. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις στο Πρόγραµµα θα το έκανες, 
ναι ή όχι και γιατί; 
-Πάλι το γιατί (γελάει) θα το έκανα, γιατί θα ήθελα να το ξαναζήσω, να το….µ…να το ξαναζήσω! 
-Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ! 
-Κι εγώ. 
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17/02/04   13.00-13.300    
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 

εντάξει.  

ρια θέµατα που επεξεργαστήκατε εκείνο το χρόνο στα 

ό αυτά; 
α ήταν το κούρδικο και το τσιγγάνικο παραµύθι που…που εντάξει δεν µπήκα αλλά 

να το δώσεις, 
α του Προγράµµατος 

ρόνο Μαρία, αν θυµάσαι και πού; 
 µέρη, όπως την Κνωσό, το ναυτικό µουσείο και εκεί µέσα κάναµε 

τανε…και εύκολο να καθίσεις µέσα στο σπίτι σου. Να 
µην τρέχουµε απλώς αλλά…είναι κάτι άλλο ξεχωριστό, γιατί είναι και αυτό ένα µάθηµα. ∆εν 

ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης. 
 
-Μαρία, θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα για κάθε τάξη, ή 

ίζειςνοµ  ότι ήταν κάτι άλλο;  
-Ε, πιστεύω ότι ήταν ένα ξεχωριστό µάθηµα  γιατί ε…δεν ανοίγαµε ένα βιβλίο να µάθουµε κάτι 
και…αυτό που κάναµε ήταν κάτι ξεχωριστό….πιο όµορφο. Τώρα δεν ξέρω για κάθε τάξη αν ίσχυε το 
ίδιο αλλά πιστεύω για τη δική µας τάξη όλοι το…ήταν ένα φανταστικό µάθηµα.  
-Ποιος νοµίζεις ότι ήταν ο σκοπός του Μαρία; 
-Ο σκοπός του; Να µας κάνει να φύγουµε από τα βιβλία για να µπορέσουµε να…πώς να το πω τώρα 
να…γνωρίσουµε καλύτερα, να µάθουµε περισσότερα, να κάνουµε…να γίνουµε πιο σωστοί άνθρωποι 
στο µέλλον, µπορεί. 
-Ευχαριστώ. Θυµάσαι πώς ήταν ο χώρος και η διακόσµηση της τάξης στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ εκείνο το χρόνο; 

 -Ε, θυµάµαι τώρα όπως ήτανε όχι κανονι…καθηµερινά η τάξη, ήταν εντάξει, πάντως γεµάτη µε 
φόδρες, τούλια παντού, αλλά θυµάµαι όταν παίξαµε τα δύο θεατρικά –που ήτανε το κούρδικο και το 
τσιγγάνικο παραµύθι- ήτανε… είχαµε βάλει τούλια στο…ταβάνι, γεµάτα  όµορφα ήτανε όλα, πάρα 
πολύ ωραία, ε καταγάλανα και φόδρες παντού που ήτανε κάτι ξεχωριστό τότε.  
-Για τα θρανία σας; 
-Τα θρανία µας…εντάξει, κανονικά µπορώ να πω αλλά και πάλι…όταν περνάµε ωραία, 

 συνήθως; -Σε τι σχήµα ήταν τα θρανία σας µες στην τάξη
-Συνήθως ήτανε µε… 
-Λίγο πιο δυνατά γιατί δεν ακούγεται. 
-Α! 
-Ευχαριστώ. 

ι πι-Ήµασταν σ’ ένα…είχαµε σχηµατίσε  ένα « » και…όχι «πι» ακριβώς, ένα τετράγωνο και ήτανε η 
κυρία µας στη µέση. 
-Μάλιστα. Θυµάσαι κάποια από τα κύ
πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ... 
-Από τα κύρια θέµατα… 

ανοποίησε απ-Κι αν κάτι σε ικ
ια θέµατ-Τα κύρ

όσο επεξεργάστηκα κι εγώ µ’ άρεσε, µε ικανοποίησε πολύ. 
-Κάποιο άλλο θέµα που ασχοληθήκατε εκείνη τη χρονιά; 
-Τώρα δε µου ‘ρχονται στο µυαλό…τόσο πολύ, αλλά …. 

 -Αν στη συνέχεια καθώς θα µιλάµε θα έχεις κάτι να προσθέσεις, µη διστάσεις
τοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσιευχαριστώ. Πραγµα

 το χΜΕΛΙΝΑ εκείνο
-Ναι…επισκεφτήκαµε πολλά
διάφορα. Και θεατρικά παίξαµε και γνωρίσαµε…καλύτερα. 
-Πολύ ωραία. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από αυτές τις επισκέψεις; Σου άρεσαν, ναι ή όχι και 
γιατί; 
-Ε, µου άρεσαν πολύ επειδή ήταν κι αυτό κάτι ξεχωριστό…µε το να µαθαίνεις µες στην Κνωσό για το 
Μίνωα κι όχι όπως το γράφει το βιβλίο…το είχε…να τα βλέπεις πραγµατικά. 

 µ  -Εκπαιδευτική επίσκεψη για σένα τη Μαρία σήµαινε µια έρα χωρίς σχολείο, ή κάτι άλλο; Κι αν 
κάτι άλλο τι άλλο; 
-Είναι κάτι άλλο γιατί µια µέρα χωρίς σχολείο ή
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µπορούµε…αν ήτανε να καθίσουµε σπίτι, ήταν απλό το ζήτηµα αλλά ήταν κάτι ξεχωριστό και 
όµορφο. 
-Γιατί όµορφο; 
-Γιατί…ε…έβλεπες τα πάντα, µάθαινες πραγµατικά τι συνέβαινε και ήταν...όµορφα πάρα πολύ 

νά, σχεδόν κάθε ώρα που κάναµε µαζί…και ε (γελάει) µε ευχαριστούσε 

 στο µάθηµα και να µην είστε συνεχώς τραλαλά και 

. Μπορείς να θυµηθείς…είπες «κάθε ώρα» δηλαδή, δεν είχε ξεχωριστή ώρα στην οποία 
µόζεται; Ή µπορούσε να συµβαίνει ανά πάσα στιγµή όπως είπες πριν; 

µε ότι ήταν ένα 

τοί οι άνθρωποι; 

ταν ο κύριος υπεύθυνος γι αυτό; Εσείς τα παιδιά 

τε πηγές από µόνοι σας; 
 να πω, βρίσκαµε πηγές για διάφορα θέµατα.  

µε όλοι και έπειτα µε τη δική µας φαντασία…το κάναµε πραγµατικότητα.  
 θυµάσαι από πού προέκυψε;  

ανοποίησε Μαρία η συµµετοχή σου στο Πρόγραµµα; Η δική σου συµµετοχή. Αν 

ς πούµε…ήταν οι κύριοι…στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ  και 
πάλι εγώ ήµουνα καλά, δεν είχα πρόβληµα.  

 Πρόγραµµα αυτό; 

όµορφα. Εµένα µου άρεσε. 
-Ευχαριστώ. Πότε και πόσο συχνά εφάρµοζε η δασκάλα σου το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ εκείνο το 
χρόνο; 
-Ε, το εφάρµοζε πολύ συχ
αυτό και δεν ήτανε…. που πολλοί γονείς έλεγαν….όχι…και να διαβάζουµε περισσότερο και 
να…συγκεντρωνόµαστε περισσότερο
τραλαλό…αλλά ήταν µε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ…µαθαίναµε µπορώ να πω. ∆ηλαδή εγώ 
µάθαινα…δεν…δεν σκεφτόµουνα τώρα ότι θέλω, αυτή την ώρα…ήτανε φανταστικό. 
-Ευχαριστώ
να εφαρ
-Μπορούσε να συµβαίνει ανά πάσα στιγµή, γιατί, ήταν εντάξει…δεν µπορούµε να πού
ξεχωριστό µάθηµα και µεις…την ώρα του µαθήµατος µπορούµε να το εφαρµόσουµε. Είναι…κάτι 
που…εφαρµόζεται κάθε στιγµή.  
-Ευχαριστώ Μαρία. Θυµάσαι εάν εκείνη τη χρονιά είχατε καλέσει «ειδικούς» για να σας 
συζητήσουν ή να σας δείξουν ένα θέµα; Και αν ναι, ποιοι ήταν αυ
-Ε, θυµάµαι πρώτα απ’ όλα …ε…ε έναν δάσκαλο «σκάκι» είχαµε µιλήσει στην ιστορία για το 
«ζατρίκιο» που έπαιζαν οι µινωίτες…και µας δίδαξε πολλά, παίξαµε και αγώνα…εντάξει. 
-Πώς ήταν η επικοινωνία σας µαζί του; 
-Ήταν εύκολη, δεν ήταν δύσκολη, γιατί, µας τα λεγε απλά, καταλαβαίναµε κι εντάξει.  
-Ευχαριστώ. Κάποιον άλλο άνθρωπο, θυµάσαι; 
-Κάποιον άλλο άνθρωπο…µ….αυτή τη στιγµή όχι, αργότερα µπορεί να µου έρθει.  
-Ευχαριστώ. Συµµετείχατε τα παιδιά Μαρία στο σχεδιασµό δράσεων και δραστηριοτήτων στα 
πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, ή η κυρία ή
είχατε τη δυνατότητα για την πρωτοβουλία; 
-Πολλές φορές ναι, αναλαµβάναµε. Τώρα εντάξει… η κυρία ήτανε… µας έδινε τις πηγές…και 
αργότερα επεξεργαζόµασταν το θέµα.  
-Εσείς δε βρίσκα
-Ναι βρίσκαµε δεν µπορώ
-Πώς γινότανε δηλαδή αυτό; 
-Πώς γινότανε; 
-Ναι.   
-Ε, ας πούµε ε…ένα θέµα ήταν όπως ο κρητικός γάµος, που ήταν ένα θέµα το οποίο ευχαριστούσε 
όλους-γιατί είχε πλάκα και …µια µέρα βέβαια εντάξει…η κυρία µας είπε να το διοργανώσουµε, 
συµφωνήσα
-Πολύ ωραία. Αυτή η ιδέα της κυρίας µήπως
-Από πού προέκυψε; 
-Αν το θυµάσαι. 
-Όχι δεν µπορώ να θυµηθώ. 
-Ευχαριστώ. Σε ικ
ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 
-Ε, εντάξει…πιστεύω ότι µε ικανοποίησε γιατί µπορούσα να είµαι ελεύθερη. Αλλά…εντάξει, όσο και 
να ναι, πολλοί ήταν…πώς να το πω…ήταν α
πιο πολύ διοικούσαν αυτοί την οµάδα, αλλά και 
-Όταν λες «οι κύριοι στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ»… το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ είχε κύριους και 
δευτερεύοντες; Το όριζε το
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-Όοοχι. Το Πρόγραµµα ήταν ένα Πρόγραµµα το οποίο κάθε παιδί µπορούσε να συµµετέχει, απλώς 
πολλά παιδιά ήθελαν να παριστάνουν τους αρχηγούς εκεί µέσα και δεν άφηναν έναν άλλον 
να…απελευθερώνονται. 
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εργαζόσασταν ατοµιικά ή σε οµάδες;  
-Α, η κυρία µας έλεγε να εργα…να επεξεργαζόµαστε τα θέµατα σε οµάδες. Τώρα πολλά παιδιά 

 µπορώ …δηλ να κάνει 

ά; 

. Ποια είναι η γνώµη σου για το υλικό που επεξεργαστήκατε στην τάξη µε τη 

µε εµείς. Με τη φαντασία µας, τη 

ρο ή λιγότερο το µάθηµα; -Κατά τη γνώµη σου. 
ου…µε βοηθούσε να καταλάβω το µάθηµα. Τώρα δεν ξέρω αν πολλά παιδιά τα 

ισσότερο να…και 

ει, όπως παραµύθια, το κούρδικο 
ύω να πάµε κι εµείς κάποια φορά-, και ήταν φανταστικό 

και ο κρητικός γάµος ο οποίος είχε…πήγαµε στα παλιά χρόνια και τα παλιά τα φέραµε στα 

 θα δυναµώσουµε και λίγο τη φωνή 
σ ε  

 να σκεφτόµαστε, ήτανε πιο 

πήγαιναν µόνα τους, αλλά αυτό δεν είχε να κάνει µε το Πρόγραµµα, είχε να κάνει µε το πώς ένιωθε ο 
καθένας όταν δεν ήταν µε τον άλλον γιατί…τέλος πάντων, πολλά θέµατα όµως τα επεξεργαζόµασταν 
σε οµάδες, ήµασταν µαζί. 
-Εσύ συνεργάστηκες εύκολα µέσα στην οµάδα ή είχες προβλήµατα; Και εάν είχες κάποια 
προβλήµατα πώς τα αντιµετώπισες; 
-∆εν είχα προβλήµατα πολλά γιατί…πιστεύω εντάξει ότι είµαι άτοµο το οποίο
µε τα πάντα. Απλώς …άλλοι είχανε προβλήµατα µε την οµάδα και συνεχώς περνούσε κάποιες κρίσεις 
η οµάδα… 
-Αλλ
-Αλλά πιστεύω ότι…µε το να κάνουµε µερικές υποχωρήσεις…τα καταλαβαίναµε.  
-Ευχαριστώ Μαρία
βοήθεια της δασκάλας σας στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Αναφέροµαι σε κάποια 
πιθανών  παραµύθια που χρησιµοποιήθηκαν για κάποιο λόγο, παιχνίδια εκπαιδευτικά, φακέλους 
του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ. Τι γνώµη έχεις γι αυτό το υλικό;  
-Όχι, ήταν ένα υλικό το οποίο…δεν ήταν ξε-χωριστό, απλώς εµείς το κάναµε ξεχωριστό. Με το να 
το…επεξεργαζόµαστε όλο και πιο πολύ, το κάναµε…όπως θέλα
δικιά µας µπορέσαµε να κάνουµε τα πάντα.  
-Ευχαριστώ. Ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος εκείνο το χρόνο, σας βοηθούσε να καταλάβετε 
περισσότε
-Κατά τη γνώµη µ
βοηθούσε αλλά…η γνώµη µου ήταν ότι ήταν ένα…µάθηµα που µας βοηθούσε περ
να µαθαίνουµε και να καταλαβαίνουµε το µάθηµα. 
-Γιατί Μαρία το καταλαβαίνατε πιο εύκολα το µάθηµα; 
-Γιατί…γιατί δεν ήτανε να ανοίξω ένα βιβλίο και να διαβάσω τι είχε µέσα το βιβλίο και…πάπαλα 
µετά...στο επόµενο µάθηµα, ήτανε…µε το να το επεξεργαστούµε να το παίξουµε το µάθηµα…να το 
καταλάβουµε.  
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
-Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ εκείνο το χρόνο, κάνατε θεωρείς καινούρια πράγµατα 
στην τάξη σας; Που δεν τα είχατε δηλαδή ξανακάνει, κι αν ναι ποια; 
-Ναι κάναµε πολλά περισσότερα πράγµατα που δεν είχαµε ξανακάν
και το τσιγγάνικο-που ήρθαν παιδιά και πιστε
όπως 
σηµερινά.  
-Πολύ ωραία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο; 
-Ε, εντάξει, πιστεύω ότι καλύφθηκα τώρα εντάξει.  
Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Επειδή µας έπιασε και η βροχή
µας…Εργα ίες για το σπίτι Μαρία ίχατε, στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Και αν ναι, τι 
είδους εργασίες;  
-Είχαµε εργασίες ας πούµε διάφορες εργασίες. Όχι…να γράφουµε και
πολύ η φαντασία µας να δουλέψει και να βρούµε διάφορες πληροφορίες για να ….πολλά θέµατα  
επεξε…επεξεργαζόµαστε εκείνη τη χρονιά. 
-Οι εργασίες, ήταν ευχάριστες ή όχι και γιατί; 
-Ήταν ευχάριστες γιατί…πιο πολύ σκεφτόσουνα τη…είχε φαντασία µέσα κι ήτανε ευχάριστα να 
…σκέφτ…τέλος πάντων. 
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-Ευχαριστώ Μαρία. Όταν κάνατε καινούρια πράγµατα µέσα στην τάξη –είναι κάτι που το ξέχασα 
ω-  χρειαστήκατε και άλλα µέσα για να πραγµατοποιηθούν αυτά τα πράγµατα 

α; 
: διάφορες στολές για να εφαρµόσουµε το Πρόγραµµα,  

ώς ήταν Μαρία η σχέση ανάµεσα στα παιδιά και τη δασκάλα τη χρονιά 

εν είχε καµία διαφορά η σχέση µες στο µάθηµα µε το 

ασταν…τι ήσασταν; Γ… 

τήκατε µε το Γ1 και το Γ3 ναι ή όχι και τι θετικό και τι αρνητικό αποκοµίσατε από τη 

α κάναµε παρέα. Αλλά 
ή ι θ …

 καταλαβαίνανε ο ένας τον άλλον- πώς 

Άρα λοιπόν το θετικό είναι…. 

.  

αγαπήσεις περισσότερο 

 να καταλάβω…περισσότερα.  
 µάθαινες Μαρία; 

είνει. 

 

ύεις ότι το ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαίδευση και Πολιτισµός αξίζει να γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά 

ε σε βάζει να εργαστείς τόσο πολύ στο σπίτι, όσο εργάζεσαι στο σχολείο. Γιατί 
πράγµατα…..που είναι αναγκαία, από 

στο σπίτι. 

πριν να το ρωτήσ
εκτός από τα βιβλία; Και αν ναι, ποια άλλα µέσ
-Χρειαστήκαµε κι άλλα µέσα…όπως 
διάφορες φόδρες τούλια …. και τα άλλα ..εντάξει, αυτά.  
-Αυτά. Πολύ ωραία. Π
εκείνη; Και…διέφεραν οι σχέσεις σας µε τη δασκάλα όταν η δασκάλα έκανε µια δραστηριότητα 
ΜΕΛΙΝΑ και όταν έκανε µάθηµα κανονικό µέσα στην τάξη; Ας πούµε µαθηµατικά; 
-Ε, ήταν καλή οι σχέσεις µε τη δασκάλα, εντάξει όταν βέβαια την κουράζαµε εντελώς είχε το δίκιο να 
φωνάζει αλλά και δε φώναζε, απλά … δ
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. Ήταν η ίδια, ήταν καλή…καλή η σχέση, εντάξει. 
-Ευχαριστώ Μαρία. Εκείνη τη χρονιά συνεργαστήκατε µε διαφορετικά τµήµατα της ίδια τάξης του 
σχολειού σας; Ας πούµε ήσ
-Γ2 
-Γ2, συνεργασ
συνεργασία αυτή; 
-Συνεργαστήκαµε µε …πολλές φορές µε …και τα δύο τµήµατα….και εντάξει, βέβαια δεν υπήρχε 
πολύ…. δηλαδή δεν ήµασταν πολύ άνετοι µαζί και πιο πού µε το δικό µας τµήµ
εντάξει, πιστεύω ότι… ταν κι αυτό κάτι θετ ..ήταν ετικό να µπορείς να επεξεργαστείς θέµατα µε 
παιδιά. Βέβαια πολλά…πολλές φορές δεν τα καταλάβαιναν δεν
είχε µάθει ο ένας πώς είχε µάθει ο άλλος- αλλά …εντάξει….. 
-Πολύ ωραία. 
-΄0τι µπορούσαµε να συνεργαστούµε…όχι τόσο πολύ, εντάξει, µπορούσαµε να συνεργαστούµε 
πάντως
-Και το αρνητικό; 
-Ότι …πιο πολύ, ο καθένας πήγαινε µε την τάξη του…ή …σε οµάδες χωριζόµαστε. 
-Ευχαριστώ Μαρία. Νοµίζεις ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να 
το σχολείο; Ναι ή όχι και γιατί; Για εκείνη τη χρονιά, έτσι;  
-Με βοήθησε γιατί…εντάξει, πιο πολύ µάθαινα από το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και δεν µπορώ να πω ότι 
έπαιζα συνεχώς. Μάθαινα και µε βοήθησε, εκείνη τη χρονιά τουλάχιστον και να το καταλάβω και να 
αγαπήσω τα µαθήµατα και
-«Μάθαινες από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ»…τι
-Ας πούµε όταν κάναµε µαθηµατικά θυµάµαι µία φορά που η κυρία µας φόρεσε µια φόδρα στο κεφάλι 
(γελάει) και έκανε…µε την προπαίδεια και ήτανε τα….κι ήτανε…κι έκανε τον  µάγο…ξέρω εγώ πιο 
µάγο-τέλος πάντων- και…µας βοηθούσε περισσότερο να µάθουµε.  
Κάτι άλλο που µάθαινες µε το Πρόγραµµα;  
-Ε… 
-Που θες να το αναφέρεις δηλαδή…. 
-Τώρα δε θυµάµαι πολύ….όµως αυτή η σκηνή µου χει µ
-Ευχαριστώ Μαρία. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, θεωρείς ότι έχει 
επηρεάσει τη ζωή σου µέχρι σήµερα; Και αν ναι, πώς; 
 -Ναι την έχει επηρεάσει, γιατί τώρα, σε τέτοια ηλικία, δυο χρόνια αργότερα, µπορώ να
ευκρά…µπορώ να πω εύκολα τη γνώµη µου και να µην µιλάει µόνο ο ένας στην οµάδα. Και µ’ έχει 
βοηθήσει πολύ και στη ζωή µου και στο σχολείο. Σ’ ευχαριστώ Μαρία.  
-Πιστε
σχολεία της χώρας µας; Ναι ή όχι, και γιατί; 
-Πρέπει, πρέπει να γενικευτεί γιατί….γιατί είναι ένα Πρόγραµµα το οποίο δεν…δεν σε…δε σε βάζει 
να…δυσκολεύεσαι, δ
πιο πολύ µαθαίνεις στο σχολείο τα πράγµα…στο σχολείο τα 
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-Κι αυτό….τι…πώς συνδέεται µε «τα υπόλοιπα σχολεία κατά τη γνώµη σου»; 
-Πώς συνδέεται; 
-Με τα υπόλοιπα παιδιά δηλαδή οι µαθητές…. 
-Με το να…πώς να το εξηγήσω τώρα… 
-Γιατί είναι σηµαντικό να δουλεύετε στο σχολείο και στο σπίτι να µην έχετε τόσες εργασίες; Αυτή 
είναι η ερώτησή µου. 

 σχολείο

προσωπικά να 

 ανακαλύψω κάποιες πιθανό… 

ε το κωµικό αλλά στα δράµατα…εντάξει.  
ικανότητα που 

 µια τραγική… 

άρεσε περισσότερο; Το…ο κρητικός γάµος. ∆ηλαδή το να φέρνουµε από τα παλιά χρόνια 
νολογία, τη 

α.  

 τώρα…που πολλές φορές δεν… 
σαµε ας πούµε…πολλά παιδιά πιο πολύ κλείνονταν στον εαυτό τους και δεν µπορούσανε να 

αµµα ΜΕΛΙΝΑ, 
τανε…πώς καταλαβαίνει ο καθένας τον εαυτό του. Αλλά εντάξει στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ δεν 
πορώ εγώ να πω ότι µε είχε δυσαρεστήσει κάτι.  

 κάποια παιδιά κλείνονταν στον εαυτό τους…και όπως είπες δυσκολεύονταν να εκφράσουν 
άτι, εκείνη την ώρα έκαναν Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 

µα κι αν δεν εκφράζονταν εκείνη την ώρα έκαναν Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ γιατί…ήταν και 
άλι…µε το να κλείνεσαι µέσα σου, είναι κι αυτό ένα πρόγραµµα. ∆ηλαδή, µπορείς να εκφραστείς 
αι να τα έχεις πει στον εαυτό σου. ∆εν είναι ανάγκη να τα έχεις πει σ’ άλλον, τα λες και µόνος σου. 

. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να συµµετέχεις ξανά στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-
κπαίδευση και Πολιτισµός, µε τις συνθήκες  του χρόνου εκείνου, θα το έκανες; Ναι ή όχι και 
ιατί; 

, θα το έκανα γιατί µ’ είχε ευχαριστήσει το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και µπορώ να πω ότι µε δίδαξε 
ολλά πράγµατα και εντάξει θέλω να ξανασυµµετέχω. Και δασκάλα να γίνω θέλω, γιατί…θέλω 
α…να εκφράζοµαι. 
Θες να εκφράζεσαι…», να τολµήσω να ρωτήσω ένα γιατί; 

-Γιατί πρέπει…πιο πολύ στο , να λειτουργούµε µε άλλα παιδιά και αυτό κάνει καλό. Θα ναι 
πιο εύκολο να…. απελευθερωθούµε στο σχολείο, απ ότι να απελευθερωθούµε στο σπίτι µας, να µας 
απελευθερώνουν οι γονείς µας. Ενώ στο σχολείο είναι πολύ εύ…είναι εύκολο γιατί συναναστρέφεσαι 
και όταν συναναστρέφεσαι ….κάνει καλό. 
-Ευχαριστώ Μαρία. Θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ βοήθησε εσένα 
αποκτήσεις κάποια ….κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, ή να ανακαλύψεις κάτι που είχες και δεν το 
ήξερες; Και αν ναι ποιες; 
-Να…
-Ικανότητες.  
-Α, ικανότητες; Ναι µε βοήθησε πολλές φορές, εντάξει, δεν µπορώ να πω ότι στα θεατρικά που 
κάναµε ήµουν και άσσος, εντάξει. Πιο πολύ στα…µελοδραµατικά εκφραζόµουνα….στις κωµωδίες 
τώρα ….δε µου δε µου πολυβγαίναν
-Τραγική ηθοποιός δηλαδή (γελάµε). Άρα λοιπόν επιγραµµατικά η 
…συνειδητοποίησες ότι είχες και δεν το ήξερες ήταν ότι…. 
-Ότι µπορώ να….παίζω πιο πολύ µελοδραµατικό…µελοδραµατικά έργα, να γίνω
«ηθοποιός». 
-Ευχαριστώ Μαρία. Θα ήθελες να εφαρµοστεί το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και στο γυµνάσιο, ή όχι; 
Γιατί; 
-Θα ήθελα να εφαρµοστεί γιατί….νοµίζω ότι εντάξει, στο γυµνάσιο λένε ότι τα µαθήµατα είναι πιο 
δύσκολα και…αν ήταν …µ’ ένα καλό µάθηµα το οποίο εφαρµόζεται κάθε στιγµή όπως είπα και θα µε 
βοηθού….θα µε βοηθήσει πιο πολύ κατά τη γνώµη τη δική µου να µάθουµε. 
- Σ’ ευχαριστώ Μαρία. Τι σου άρεσε περισσότερο στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; Επιγραµµατικά. 
-Τι µου 
πράγµατα και να το επεξεργαζόµαστε τώρα –όπως είµαστε εµείς οι σηµερινοί, µε την τεχ
δική µας τη φαντασί
-Ευχαριστώ. Τι δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα; 
-Τι δε µου άρεσε; Που πολλές φορές…πώς να το εκφράσω
µπορού
εκφραστούνε όσο θέλανε, αλλά και πάλι αυτό…δεν είχε να κάνει µε το Πρόγρ
ή
µ
-Όταν
κ
-Ακό
π
κ
-Ευχαριστώ
Ε
γ
-Ε
π
ν
-«
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-(γελάει) Γιατί κάθε άνθρωπος…θέλει να…να µπορέσει να… γίνει κάτι στον κόσµο ας πούµε, να γίνει 
ρήσιµος στον κόσµο και µε το να γίνει χρήσιµος θα µπορείς να εκφράζεσαι όσο θέλεις. ∆ηλαδή….αν 

µολογία στις δραστηριότητες του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ µέσα 

λλιώς και 
ας να µας 

 µπορούσε να µας βαθµολογήσει κανένας 
µολογήσει µόνο ο εαυτός µας και κανείς άλλος.  

ετείχε, δε βαθµο…δεν βαθµολογούντανε γιατί και 

νου να βοηθήσουν στη διεξαγωγή 
αυτό, πώς το ένιωσες αυτό το 

αµε πιο πολύ από το 
 εντάξει δεν µπορώ να 

 βοηθούσαν, ότι δε µας λέγανε καθόλου…ότι µας αγαπούσανε….Συνέβαινε µες στην τάξη 
α… µιλή…να συναναστραφούµε, γιατί …και πάλι 

ραµµα ΜΕΛΙΝΑ να µπορέσει να κάνει ένα 

χ
εκφρά … αν αρχίσεις να εκφράζεσαι από µικρός τότε δε θα χεις πρόβληµα στη ζωή σου.  
-Σ’  ευχαριστώ Μαρία. Πες µου, «βαθµολογία» και αξιολόγηση – είναι δύο διαφορετικά πράγµατα 
έβαια θα µου πεις- υπήρχε βαθβ
στην τάξη; 
-∆εν υπήρχε βαθµολογία, γιατί κάθε παιδί…ε…εκφραζόταν αλλιώς. ∆εν µπορούσες…δεν 
µπορούσαµε να βρούµε ένα συγκεκριµένο τρόπο, να εκφραζόµασταν, απλώς ήτανε …α

γραµµά µας µπορούσε η κυρία µπιστεύω ότι… στην Ευέλικτη Ζώνη που έλεγε το πρό
µµα ΜΕΛΙΝΑ δενβαθµολογήσει, αλλά στο Πρόγρα

εί να το βαθγιατί…ήτανε...αυτό µπορ
-Μ µ µ, µια που µου το λες αυτό θα θελα να µου πεις, εσείς βαθµολογούσατε σε εισαγωγικά ή 
αξιολογούσατε τον εαυτό σας; Τώρα θα µιλήσουµε για αξιολόγηση, πώς αξιολογούσατε τον εαυτό 
σας; 
-Εντάξει ας πούµε πολλές φορές όταν κάναµε κάτι κωµικό γελάγαµε όλοι….ήτανε υπερήφανος ο 
«κωµικός» ήταν…και…. τα άλλα παιδιά καταλάβαιναν κι αξιολογούσαν, τον αξιολογούνταν. Τώρα, 
ότι βαθµολογούσε ο ένας τον άλλον όταν δε συµµ

βαθµολογηθεί. πάλι δε γινότανε να 
-Φυσικά. «Τιµωρία», υπήρχε τιµωρία στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
-∆εν υπήρχε τιµωρία γιατί…ήταν ένα πρόγραµµα ελεύθερο και  κάθε παιδί το…θέλει να το 

µε να το δούµε «α! αυτό κι αυτό και τίποτα άλλο.» εκφράζει… µόνο του. ∆εν µπορού
-Ευχαριστώ. Και τελευταίο: Τι ρόλο έπαιξαν οι γονείς, προκειµέ

ίχαν σ’ ενός τέτοιου προγράµµατος µέσα στην τάξη; Συµµετε
πράγµα; 
-Ε, ε ..οι δικοί µου οι γονείς δεν καταλάβαιναν πώς ας πούµε εµείς µαθαίν

αµµα ΜΕΛΙΝΑ. Τώρα δεν ξέρω για τα άλλα παιδιά, αλλά πολλές φορέςπρόγρ
πω ότι δε
και ήτανε …δύσκολο και γι αυτούς και για µας ν
ήταν… 
-Καταλαβαίνω. Παρόλα αυτά εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω, σου εύχοµαι καλή πρόοδο… 
-Ευχαριστώ πολύ.  
-Κορίτσι µου και να ευχηθούµε στη συνέχεια και το  Πρόγ
καλύτερο συντονισµό, να ενηµερώσει και τους γονείς…. 
-Ναι! 
-Έτσι;… και όλες τις πλευρές που ευθύνονται και…. ασχολούνται µε σας τα παιδιά.  
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4/1/04    11-12 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης. 
 
-Πέτρο, ήταν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ
τι; 

 ένα ακόµη µάθηµα στην τάξη ή µήπως ήταν κάτι   άλλο και 

µηση της τάξης σας; 

πως τα λένε…τα τούλια και είχε και τα έργα µας εµάς των παιδιών. 
 µε πινέλα και µε τον κύριο Κώστα και µε την κυρία µας στην 

 και αν 

ε…το ένα ήταν το τσιγγάνικο 
 κι εγώ έπαιξα το ψάρι. 

 σε ικανοποίησε; 

µήµατα εγώ έχω κάνει φιλίες και 

ό σήµαινε για σας 

µ  

 όπου

-Ήταν κάτι άλλο. ∆εν ήταν σαν τα άλλα µαθήµατα  σου µαθαίνει να είσαι καλός άνθρωπος. 
Πώς ήταν ο χώρος και η διακόσ
-Ήταν πολύ ωραία, ε, στολισµένη. 
-Πώς ήταν στολισµένη; 
-Είχε πολλά πανιά και τα άλλα, 
Είχαµε φτιάξει κάτι µεγάλες ζωγραφιές
αυλή µε τα πινέλα και µε αυτά στολίσαµε την τάξη. 
-Ποια ήταν τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, θυµάσαι
αυτά σε ικανοποίησαν; 
-Eµένα το θέµα που θυµάµαι ήταν µε τα ιταλάκια. 
-Τι είχε γίνει τότε; 
-Είχαν έρθει τότε τα ιταλάκια για θεατρικό παιχνίδι  και παρουσιάσαµ
και το άλλο το κούρδικο. Εγώ ήµουν το κούρδικο. Μετά παίξαµε το θεατρικό
-Πώς  ένιωσες σαν ψάρι Πέτρο; 
-Ε, ψιλοντρεπόµουνα λίγο …αλλά εντάξει, ήµουνα καλός νοµίζω. 
-Κάτι άλλο που θυµάσαι από τα θέµατα που δουλέψατε; 
-Ήταν κι άλλα …αλλά πω πω τι έπαθα δεν τα θυµάµαι. 
-∆εν πειράζει αγόρι µου. Το κούρδικο παραµύθι που έζησες
-Ναι 
-Γιατί; 
-Γιατί περάσαµε πολύ ωραία µαζί µε τα ιταλάκια. 
-Πριν έρθουν τα ιταλάκια θυµάσαι κάτι γι αυτό; 
-Πάλι περάσαµε καλά γιατί από όλα τα παιδιά και από την τάξη µας και από τα άλλα θυµάµαι δυο 
τρία από τα άλλα τµήµατα της τρίτης συνεργαστήκαµε. 
-Πώς ένιωσες µε τα άλλα παιδάκια που συνεργαζόσουν; 
-∆εν ξέρω για τους άλλους, εγώ ένιωθα άνετα, ε ναι µε τα άλλα τ
πριν και µετά το παραµύθι γιατί κι αυτό βοήθησε.  
-Πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ και αν ναι πού; 
-Μια φορά µε το τρενάκι µια βόλτα, ε..και δε θυµάµαι. 
-Όταν ακούγατε εσύ και οι συµµαθητές σου τη λέξη εκπαιδευτική επίσκεψη αυτ
µια µέρα ακόµα χωρίς σχολείο ή µήπως κάτι άλλο; 
-Σηµαίνει και το ένα που είπατε, σηµαίνει και το άλλο, γιατί µας πήγαινα ξέρω γω σε µουσεία, ε και 
βλέπουµε διάφορα εκθέµατα και κάνουµε και µάθη α. Τώρα αυτό για µας είναι και τα δύο. 
-Μήπως τώρα θυµάσαι στην τρίτη τάξη τι θέµατα επεξεργαστήκατε; 
Ναι, το Μίνωα…και µε το Μίνωα είχαµε πάει τώρα θυµάµαι στο παλάτι της Κνωσού, ε,  είδαµε 
εκεί το παλάτι και πήγαµε και σε ένα άλλο µουσείο εκεί κοντά όπου είδαµε αυτά που βρήκαν εκεί 
στην Κνωσό ή στην Κυδωνία. 
-Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από αυτές τις επισκέψεις; 
-Μου άρεσαν γιατί είδα τι έφτιαχναν οι αρχαίοι άνθρωποι και είχανε φτιάξει σπουδαία πράγµατα …γι 
αυτό είχανε πολύ µυαλό. Μπορεί να µην είναι σαν τα σηµερινά τηλέφωνα, τηλεόραση, αυτοκίνητα 
κλπ, αλλά είναι για την εποχή για τότε δηλ πραγµατικά καλά πράγµατα. 
-Εκπαιδευτική επίσκεψη για σένα ήταν µια µέρα χωρίς µάθηµα ή κάτι άλλο; 
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-Ήταν…όχι ακριβώς χωρίς µάθηµα, ήταν µάθηµα έξω από το σχολείο και ήταν όµως ε…και λίγο από 

ώτηση; 

της Ζώνης βέβαια, ε και όταν ήµασταν 

τοί; 

άσεων και των 

που κάναµε ΜΕΛΙΝΑ,  δεν ήταν όλες οι ιδέες της κυρίας µας. 

ιχνίδια να παίξουµε και θεατρικά και να ζωγραφίσουµε και άλλες 

ΕΛΙΝΑ; 
δια που κάναµε, γιατί µπήκα και 

 ότι εγώ πρώτη φορά είχα δει 
ρές µιλήσαµε κιόλας και µερικές φορές άµα θέλαµε να πούµε κάτι σε αυτά 

ε ε, προσπαθούσαµε πάλι κάπως µε 

ν τάξη µε τη βοήθεια της δασκάλας σας 

τανε αλλά εγώ προτιµάω κάτι πιο αυθόρµητο, αυτά που κάναµε δηλ… 

ταν δυο δυο και κάναµε κανονικό 

 καταλάβαινα το µάθηµα γιατί ακόµα διακόπταµε το µάθηµα και κάναµε 

µατα στην τάξη σας; 

 και τη συζήτηση άλλα µέσα για να 

…αυτό που είπατε…µέρα χωρίς µάθηµα. 
-Μία άλλη ερώτηση, πόσο συχνά εφάρµοζε νοµίζεις η δασκάλα σας το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ  και 
πότε; 
-Μου επαναλαµβάνετε την ερ
-Φυσικά. 
-Ναι ή κυρία µου το έκανε πολύ συχνά. 
Ε, στην ώρα της ιστορίας, της γλώσσας, ε, την ώρα της Ευέλικ
απογοητευµένοι. 
-Τι εννοείς απογοητευµένοι; 
-∆ηλ όταν ήθελε να µας δώσει λίγη χαρά ξέρω γω, όταν τσακωνόµασταν, όταν δε συµφωνούσαµε σε 
κάτι που έπρεπε να κάνουµε… 
-Τι έκανε δηλ τότε η κυρία; 
-Παίζαµε, ζωγραφίζαµε, χορεύαµε… 
-Καλέσατε στην τάξη ποτέ ειδικούς για ένα θέµα, αν ναι ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυ
-Ε, κάτι θυµάµαι …ήταν µια κυρία …δεν το θυµάµαι αυτό. 
-Να ρωτήσω κάτι άλλο, συµµετείχατε εσείς τα παιδιά στο σχεδιασµό των δρ
δραστηριοτήτων;  
-Ναι συµµετείχαµε και κάναµε και δικές µας ιδέες βάζαµε κιόλας, ε… 
-Πόσο συχνά γινόταν αυτό; 
-Κάθε φορά 
-∆ηλ πως συµµετείχατε, τι κάνατε; 
-Προτείναµε κι εµείς κάποια πα
φορές ότι µας έλεγε η κυρία να κάνουµε, κι άµα δε θέλαµε κάποια από αυτά τα πράγµατα λέγαµε δικά 
µας, δικές µας ιδέες. 
-Σε ικανοποίησε η συµµετοχή σου ή όχι στο Μ
-Αν µε ικανοποίησε, ναι µε ικανοποίησε γιατί µου άρεσαν τα παιχνί
στο θεατρικό µε τα ιταλάκια που ήµουνα…κάναµε βέβαια ψηφοφορία κι εγώ πήρα από τους 
συµµαθητές µου έξι ψήφους, κι αυτό µου άρεσε, και ακόµα µου άρεσε
ιταλάκια και ότι κάποιες φο
τα παιδιά ε, µιλούσαµε αγγλικά κι όταν δεν καταλάβαιναν πάλι τότ
νοήµατα , ε, και µε το πρόσωπο. 
-Τελικά υπήρχε επικοινωνία και αν ναι πώς το καταλάβαινες; 
-Ναι υπήρχε, την καταλάβαινα από την έκφραση στο πρόσωπό τους 
-Ποια η γνώµη σου για το υλικό που επεξεργαστήκατε στη
όταν κάνατε ΜΕΛΙΝΑ στην τάξη, µιλάω για τα παραµύθια τα παιχνίδια κλπ; 
-Ε, ωραίο ή
-Η εργασία σε οµάδες σου άρεσε; 
Ε, ναι µου άρεσε. Με την οµάδα συνεργαζόµαστε, άµα καθόµασ
µάθηµα δε θα συνεργαζόµασταν τόσο πολύ. 
-Ο τρόπος µε τον οποίο γινόταν το µάθηµα στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ σας βοηθούσε να 
καταλάβετε περισσότερο το µάθηµα ή λιγότερο; 
Πολύ περισσότερο το
ΜΕΛΙΝΑ κι αυτό µε έκανε να καταλαβαίνω µετά περισσότερο κι αυτό που έλεγε το µάθηµα. 
-Κάνατε καινούργια πράγ
-Ναι. Αυτό που διακόπταµε το µάθηµα το ΜΕΛΙΝΑ ήταν καινούριο…πολλά που κάναµε τα 
θεατρικά…ήταν αυτό που έκανε η κυρία. Άµα τώρα ήταν ένας άλλος κύριος και έλεγε «τώρα θα 
κάνετε ότι σας λέω εγώ, βγάλετε αµέσως τα βιβλία…» αυτά  
-Χρειαστήκατε εσείς και η κυρία σας  εκτός από τα βιβλία
πετύχετε αυτά τα πράγµατα;  
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-Κορδέλες, πανιά για τα θεατρικά κάτι κούτες θυµάµαι, τα πινέλα, µουσική… 
-Είχατε εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, ναι δηλ τι εργασίες, κανονικές…δηλ µας έδινε θυµάµαι αλλά όχι ακριβώς στο σπίτι, και εκεί καµιά 

τι εννοείς; 
ισσότερα από ένα θέµατα να 

ρα πολύ και µένα µε αγαπούσε νοµίζω πολύ. 

τηση. Αν η κυρία σας δεν εφάρµοζε το 

 σας, βρήκατε θετικά η αρνητικά 

ο πολλά πράγµατα, ε 
ς τις ιδέες τις συνδυάζαµε και βγάζαµε µια καλή. 

σετε περισσότερο το σχολείο ή όχι; 
µε να κάνουµε ούτε λίγη ξεκούραση, 

υ 

ς το ΜΕΛΙΝΑ να επηρεάσει  τη ζωή ενός παιδιού ή και τη 

Μας βοήθησε να φερόµαστε 

α 

ός, αξίζει να γενικευθεί σε όλα τα σχολεία τα 

κάλοι, άµα κάνουν καµιά φορά φασαρία τα παιδιά, 
 µαθήµατα. 

-Αν πάει το ΜΕΛΙΝΑ εκεί τι νοµίζεις ότι θα γίνει; 

φορά µας έδινε …η κυρία µας δεν της άρεσαν τα θέµατα του σκέφτοµαι και γράφω του βιβλίου µας. 
-∆εν της άρεσαν, 
-Ναι δεν ήταν καθόλου ωραία θέµατα, γι αυτό εκείνη µας έδινε περ
διαλέξουµε…και αυτά τα θέµατα ήταν ωραία και είχαν ε, είχαν για µας ενδιαφέρον. 
-Πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας και τη δασκάλα σας; 
-Εγώ νοµίζω πως η κυρία αυτή µας αγαπούσε πά
-Πως µπορεί ένα παιδί να καταλαβαίνει ότι κάποιος το αγαπάει πολύ, τι εννοείς; 
-Το αισθάνεται...ότι έδειχνε πάρα πολύ ενδιαφέρον για διάφορα πράγµατα, ε και ότι µε διάφορους 
τρόπους προσπαθούσε να είµαστε όλοι µαζί φίλοι. 
-Με ποιους τρόπους το προσπαθούσε αυτό; 
-Ε, µε διάφορους τρόπους…τώρα ακριβώς τι…δε θυµάµαι. 
-Mας φώναζε βέβαια κάποιες φορές όµως αυτό την αναγκάζαµε εµείς να το κάνει… 
-∆εν πειράζει µπορούµε να προχωρήσουµε σε επόµενη ερώ
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, πιστεύεις ότι θα είχε απέναντί σας µια άλλη συµπεριφορά; 
-Εγώ νοµίζω ότι θα είχε άλλη. Βέβαια η κυρία µας έκανε ΜΕΛΙΝΑ και βέβαια και πολλές άλλες 
κάνανε, ε και ευτυχώς δεν έµοιαζε µε κάποιο δάσκαλο που θα µας έδινε πότε το ένα και πότε το άλλο 
χωρίς να τον ενδιαφέρει και θα µας έλεγε τώρα εγώ κάνω το µάθηµα και εσείς να ακούτε και να µε 
προσέχετε . 
-Όταν συνεργαστήκατε µε τµήµατα της ίδιας τάξης του σχολείου
από αυτή τη συνεργασία και τι; 
-Όταν συνεργαστήκαµε µάθαµε ο ένας καλύτερα τον άλλο, εγώ ήξερα τα παιδιά καλύτερα του ενός 
τµήµατος βέβαια και του άλλου δεν τα ΄ξερα τελείως, µε το άλλο τµήµα είχα πιάσει πιο πολλές φιλίες, 
από το ένα τµήµα ας πούµε ήξερα τον Αντρέα. 
-Πώς είναι να είναι κανείς σε µια οµάδα και να δουλεύει οµαδικά; 
-Είναι πολύ καλύτερα στην οµάδα από το να εργάζεται µόνος του. Κάναµε πι
αλλά και πολλές φορέ
-∆ηλ πώς τις συνδυάζατε; 
-∆ηλ δε νικάει η γνώµη κάποιου στην οµάδα αλλά η πλειοψηφία. 
-Το ΜΕΛΙΝΑ σας βοήθησε να αγαπή
-Ναι. Γιατί δεν κάνουµε συνέχεια µάθηµα, να µην µπορού
κάνουµε πράγµατα όµορφα σε σύγκριση µε το άλλο µάθηµα που µας λέει µόνο µάθηµα. Και µο
άρεσε που εκεί µαθαίναµε να ακούµε τη γνώµη του άλλου.  
-Μπορεί νοµίζεις ένα Πρόγραµµα  όπω
δική σου;  
-Ναι την επηρέασε µε βοήθησε να γίνω καλύτερος νοµίζω άνθρωπος. 
περισσότερο κοινωνικά και ….ε, …πως το λένε πιο πολιτισµένα.  
-Το όνοµά του είναι Πρόγραµµα  ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαίδευση και Πολιτισµός, τι λες γι αυτό; 
-Ότι σου µαθαίνει πώς να φέρεσαι και άµα ο άλλος κάνει κάποιο λάθος να µην πάµε να τον φάµε γι 
αυτό…και πρώτα απ όλα να είσαι καλός άνθρωπος γιατί άµα δεν είσαι καλός άνθρωπος τι να τ
κάνεις τα γράµµατα. 
-Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαίδευση και Πολιτισµ
δηµοτικά της Ελλάδας; 
-Ναι γιατί εκεί έχουνε αυτούς τους δασκάλους που είπα και προηγουµένως, που σου λέει εγώ είµαι η 
δασκάλα θα κάνω ότι θέλω εγώ, θα πάρετε πολλά µαθήµατα για το σπίτι γιατί έτσι µου αρέσει, και 
πολλές φορές εκδικούνται κάπως τα παιδιά οι δασ
εκδικούνται και βάζουνε τιµωρίες για περισσότερα
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-Πρώτα απ όλα τα παιδιά θα ηρεµήσουνε γιατί θα έχουνε πιο πολύ χρόνο να παίζουνε και η δασκάλα 
θα βοηθηθεί και οι δυο, αυτό θα γίνει και στα άλλα δηµοτικά που δεν έχουν ΜΕΛΙΝΑ.  

γυµνάσιο και τι ξέρω. Επίσης και κάποια άλλα παιδιά που 

υν τη δική µου µπάλα και λένε θα παίξουµε. Κι εγώ τους λέω είναι 

ει πιο καλούς ανθρώπους, θα τους δώσει περισσότερο πολιτισµό, πώς να φέρονται. 
 κι ορισµένες περιπτώσεις που δε γίνεται µε τίποτα να το µάθουν. Γιατί µπορεί να 

 στην τάξη και µε πράξεις αλλά και πάλι δε θα το 
ι να κάνουµε κάποια πράγµατα για να τους βοηθήσουµε αλλά και 

 το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 

µατα. Και στίβο, και έκανα και 

µε µε το 

τά µας άφησε να παίξουµε. 

ιοι νικούσανε και κάποιοι χάνανε. 

σαν, δεν υπήρχε τίποτα που να µην µου αρέσει. 
 ΜΕΛΙΝΑ βοήθησε εσένα και τους φίλους σου να αποκτήσετε κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες; 

 δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ και να αποδείξω το χαρακτήρα µου ποιος είναι. 
 εννοείς να αποδείξεις και σε ποιους; 

 συµµαθητές µου, εγώ ήξερα ποιος είµαι. 
 είσαι, ποιος είναι ο Πέτρος, µπορείς να µου πεις κάποια επίθετα; 

µαι νευρικός, εεε, άµα είναι τίποτα άδικο ξέρω γω δε θα τα αφήσω να περάσει, ας πούµε όπως τότε 
ριν λίγες µέρες µε το Νίκολας που είχε γίνει κάτι στην τάξη και δεν τον άφησα να µας βρίζει χωρίς 
όγο…κι εγώ του είπα γιατί µε έβρισες χωρίς λόγο, τι σου κανα, και του λέω ζήτα µου συγνώµη. Εµ 
ε µου δωσε συγνώµη, εµ µου κανε τσαµπουκάδες, εµ πλακωθήκαµε, µετά µπλέχτηκε όλη η τάξη… 

 πως έληξε το θέµα;  
 είπαµε τα αγόρια στην κυρία και από κει τέλειωσε. 
 σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις στο Πρόγραµµα θα το κανες ή όχι; 
 το κανα γιατί ήταν µια πάρα πολύ ωραία εµπειρία, εγώ εκεί ένιωθα χαρούµενος, εεε να µην 

τρέποµαι-παλιά εγώ ντρεπόµουνα ακόµα και να πάω να πάρω και τοστ από το κυλικείο, α ναι και 
ήγαινα και το λεγα του Αντώνη να µου πάρει… 

 σε βοήθησε να µην ντρέπεσαι; 

-Πώς µπορεί να γίνει αυτό κατά τη γνώµη σου, να µάθει δηλ για το ΜΕΛΙΝΑ η δασκάλα αυτή; 
-Να πάει εκεί µια δασκάλα που γνωρίζει καλά το Πρόγραµµα να τους µιλήσει γι αυτό και να τους 
δείξει…ε, αυτά  
-Θα θελες να γενικευτεί το Πρόγραµµα στο γυµνάσιο ή όχι και γιατί; 
-Ναι γιατί στο γυµνάσιο είναι πιο ασφυκτικά, δε σου αφήνουνε περιθώριο να παίξεις… ε, όχι να 
παίξεις να διασκεδάσεις,  να εκφραστείς… γι αυτό κι άµα ήταν θα ήταν καλύτερα  
-Όλα αυτά για το γυµνάσιο εσύ που τα ξέρεις; 
-Η αδερφή µου τώρα το τελείωσε το 
κάνουν βλακείες που είναι…τώρα θα χρησιµοποιήσω µια κακή λέξη…που είναι αλητάκια θα 
βοηθηθούν. Στη γειτονιά ενός φίλου µου που παίζω µπάλα και είναι κάτι αλβανάκια  και έρχονται 
κάποια αλβανάκια και µου παίρνο
δική µου η µπάλα και δε θα παίξετε. και µε το ζόρι ήθελαν να παίξουνε. 
-Πώς νοµίζεις θα µπορέσει να βοηθήσει τα παιδάκια που είναι από άλλες χώρες ή κάποια παιδάκια 
που είναι «αλητάκια» ένα Πρόγραµµα όπως το ΜΕΛΙΝΑ; 
-Θα τους κάν
Βέβαια υπάρχουν
µιλάς στην τάξη µε αυτό αλλά και να το δείχνεις
καταλάβουν. Βέβαια κι εµείς πρέπε
κάποιες φορές δε θέλουνε και να τους βοηθήσουµε.  
-Πέτρο τι σου άρεσε περισσότερο από
-Το ότι συνεργαστήκαµε µε τα παιδιά, κάναµε διάφορα πράγµατα. Α θυµήθηκα ήρθαν στο σχολείο 
και µας επισκέφτηκαν και οι προπονητές. Εγώ έκανα διάφορα αθλή
σκάκι. Αυτό προπονεί το µυαλό. Α, είχε έρθει ο κύριος Κώστας του σκάκι που ήταν και δικός µου 
κύριος, τώρα βέβαια έχει φύγει και έχει ανοίξει δικό του σύλλογο, όταν στην ιστορία µάθα
Μίνωα πως οι άνθρωποι έπαιζαν σκάκι. Όταν είχε έρθει στην τάξη µας είπε ένα παραµύθι για το 
σκάκι και µας έδειξε τις κινήσεις των πιονιών και µε
-Πως νιώσατε τότε.  
-Το απολαύσαµε, ε κάποιοι χαιρόντουσαν και γι αυτό και γιατί χάναµε µάθηµα – κι ένας από αυτούς 
ήµουνα κι εγώ  - και επειδή παίζαµε, γενικώς και κάπο
- Τι δε σου άρεσε από το ΜΕΛΙΝΑ; 
-Όλα µου άρε
-Το
-Μου
-Τι
-Στους
-Ποιος
-Εί
π
λ
δ
-Και
-Το
-Αν
-Θα
ν
π
-Πώς
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-Ε, γιατί έλεγα τη γνώµη µου στην οµάδα και δε φοβόµουνα. Και τα παιδιά τα άλλα άµα έλεγα και 
αµιά βλακεία δε θα γελούσαν να µε κοροϊδέψουν. 

ι έχεις να µου πεις για τη λέξη τιµωρία και για τη λέξη βαθµολογία; 

ναι
που ε…έπρεπε να έχεις συµµετοχή έτσι κι αλλιώς και χωρίς τη 

ρνες µέρος ε…. αυτό. 

δεν ξέραµε και 

 πει 
 βαθµολογία 

έχω
 µόνο τη συµµετοχή ε… στα παιχνίδια αυτά. 

δεν 

κ
-Πέτρο, θέλω να προσπαθήσεις να µου σχολιάσεις δύο λέξεις που θα αφορούν το χρόνο εκείνο 
που κάνατε µάθηµα µε την κυρία Χρύσα στα πλαίσια της εφαρµογής του Προγράµµατος 
ΕΛΙΝΑ  µέσα στην τάξη. ΤΜ

Βαθµολογούνταν οι δραστηριότητες στα πλαίσια  του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
-Εγώ νοµίζω  βαθµολογούνταν ε…ναι άµα είχες συµµετοχή γιατί άµα δεν είχες συµµετοχή ε… 
τώρα ήταν τόσο το πρόγραµµα…
βαθµολογία όµως πιστεύω ότι θα έπαι
-Η βαθµολογία έµπαινε στον έλεγχο; 
-Ε… έµπαινε κι ένα µέρος µικρό της στον έλεγχο αλλά για να δείτε πόσο άνθρωποι ήµαστε αν 
ήµαστε…εµ… αν ήµαστε καλά παιδιά ε…αν συµµετέχουµε σε διάφορα πράγµατα που 
µας τα µάθατε εκείνη τη χρονιά.  
-Εξεταζόσασταν πάνω σε αυτά τα πράγµατα δηλαδή για να πάρετε βαθµό; 

ι ε παίζαµε κάναµε κύκλους για ποιητές αυτό που είχατε-Όχι απλώς παίζαµε και κάναµε ότ
ε…αυτό και δε δε µας έγραφε δεν δεν µας λέγατε κάντε το καλά γιατί θα πάρετε βήτα στη
ή γάµα αυτό. 
-Αλλά; 
-Αλλά να παίξετε και να το διασκεδάσετε. 
-Και η βαθµολογία που έµπαινε ; 
-∆ηλαδή; α… ε… στο άµα συµµετέχουµε πολύ άµα είµαστε καλά παιδιά και συνεργαζόµαστε µε τους 
άλλους ε… εγώ νοµίζω εκεί έµπαινε. 
-Στον έλεγχο υπήρχε βαθµολογία όπως λέµε ιστορία µαθηµατικά γλώσσα υπήρχε ας πούµε ένα 
κουτάκι που έλεγε βαθµολογία για το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Όχι νοµίζω….όχι ;…όχι δεν είχε δεν είχε δεν είχε δεν είχε δε τους  δει τους βαθµούς και δεν είχε 

ογούσανε απλώςκάτι τέτοιο ήτανε … δε βαθµολ
-Πολύ ωραία ευχαριστώ. Για τη λέξη τιµωρία τι έχεις να µου πεις; Αν κάποιος δε συµµετείχε 
στις δραστηριότητες µε πιο τρόπο τιµωρούνταν; 
-Ε…δε θυµάµαι νοµί…. δε δε δε θυµάµαι. Μπορεί να είναι λάθος που θα πω αυτό αλλά άµα δεν ήθελε 

είχε δε δε γινόταν τίποτα απλώς δε συµµετείχε να συµµετέχει κάποιος ε…. κανονικά δε συµµετ
ήθελε να συµµετέχει έπρεπε να περιµένει πολύ απλά 
-Πολύ ωραία σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. 
-Παρακαλώ. 
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3/1/04     11.15-12.15 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
-Θεωρείς ότι το ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ξεχωριστό µάθηµα στην τάξη σου ή νοµίζεις ότι ήταν κάτι 

 να 

 πανιά και ήταν ο ουρανός, κάτι γαλάζια και µπλε. 

 τάξη αλλά ότι είναι 

 και η κυρία µας έκανε µάθηµα. Όταν είχαµε 
 αυτή έπρεπε να το 

έσα εκεί ακούγαµε µουσική και κάναµε ακόµα ένα παιχνίδι κι 
 τον έπαιρνε ο άλλος από το 

. 

 παρέες. Τώρα στο καινούριο µου σχολείο καθόµαστε σειρά έτσι, ενώ τότε 

 εκείνη τη χρονιά µέσα από τα µαθήµατά σας, ξεφύγατε λίγο από το 

 από αυτά που κάνατε; 
µε έξω και κάναµε µάθηµα, όταν κάναµε ευέλικτη ζώνη εµένα πάντα µου 

λλού 

άλλο; 
-Ναι ήταν ένα ξεχωριστό µάθηµα. 
-Ποιος νοµίζεις ήταν ο σκοπός του; 
-Να µάθει στα παιδιά ότι …δεν είναι στο σχολείο όταν πας δεν είναι µόνο το µάθηµα το παν είναι
παίξεις, να τρέξεις… 
-Σχετικά µε το χώρο και τη διακόσµηση της τάξης σου εκείνο το χρόνο τι θυµάσαι; 
-Ναι τη θυµάµαι πολύ καλά! Λοιπόν στους τοίχους είχε ζωγραφιές που κάναµε τα παιδιά και 
υφάσµατα. και στο ταβάνι κρέµονταν κάτι
-Ποιος τα κρεµούσε τα πανιά εκεί; 
-Η κυρία µας, βοηθάγαµε και τα παιδιά αλλά η κυρία έβαζε τα υφάσµατα τα κρέµαγε. 
-Με τι σκοπό, τι ήθελε να πετύχει µε αυτό η κυρία; 
-Να είναι πιο ωραία η τάξη και να φαντάζεται το παιδί ότι δεν είναι µέσα σε µια
κάπου αλλού, έξω από την τάξη. 
-Επεξεργαστήκατε διάφορα θέµατα εκείνη τη χρονιά όπως και κάθε άλλο χρόνο βέβαια, µήπως 
θυµάσαι κάποια από αυτά; 
-Ε, βγαίναµε έξω και ζωγραφίζαµε, µια µέρα είχαµε κάνει και ένα µάθηµα στη µελέτη περιβάλλοντος 
έξω. Είχαµε πάει και είχαµε κάτσει έξω στα σκαλιά
ευέλικτη ζώνη ε η κυρία µας έβαζε κάτω στο χαλί σε ένα κύκλο και ότι έκανε
κάνουµε κι εµείς, παιχνίδι κίνησης δηλαδή. 
-Τι άλλο κάνατε στον κύκλο; 
-Τρέχαµε, σηκωνόµασταν πάνω, µ
ήτανε ένα ζευγάρι (αγόρι και κορίτσι) και έκλεινε ο ένας τα µάτια του και
χέρι και του δειχνε το δρόµο, κι εγώ ήµουνα µε το Γιάννη, το θυµάµαι πολύ καλά τον Ξηρουχάκη
-Τι ήθελε να πετύχει νοµίζεις αυτό το παιχνίδι; 
-Ε θα συναντήσεις κάποιον στο δρόµο τυφλό να του δείξεις τελοσπάντων το δρόµο, εµπιστοσύνη… 
Ακόµα καθόµασταν σε
καθόµασταν σε οµάδες. 
-Tα θέµατα που δουλέψατε
βιβλίο και τα πήγατε λίγο παραπέρα; 
-∆ε θυµάµαι ακριβώς. 
-∆εν πειράζει να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι σου άρεσε και τι δε σου άρεσε
-Μου άρεσε, όταν βγήκα
αρέσει. 
-Τι κάνατε τότε στην Ευέλικτη ζώνη; 
-Ε, χαλαρώναµε τότε από τα µαθήµατα, βγαίναµε από τα µαθήµατα, δεν έχουµε µαθήµατα …και 
κάναµε ευέλικτη ζώνη. 
-Πραγµατοποιήσατε κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ 
και που; 
-Ναι. Πήγαµε στην Κνωσό κι ήτανε εκεί αρχαιολογικά αγάλµατα, πολλά,  κολόνες, πήγαµε και α
πήγαµε.  
-Ναι.  
-Πήγαµε εκδροµές εκπαιδευτικές. 
-Κάθε φορά που κάνατε εκπαιδευτικές εκδροµές τι σας ενδιέφερε να δείτε εκεί; 
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-∆ηλαδή κάναµε ένα µάθηµα στη γλώσσα, ένα µάθηµα στα µαθήµατα και µετά η κυρία µας έλεγε «θα 
ά να δούµε περίπου τι γίνεται». ∆ηλ το µούστο, που 

ρέλια, όλη αυτή την επεξεργασία. 

 µέρα τι σκεφτόσουνα ότι ήταν µια µέρα που τότε 
ι άλλο και τι; 

. Ότι θα πάω και θα µάθω κάτι καινούριο. Αλλά ήτανε και λίγο ότι δε θα κάνω σχολείο. 

 ήµασταν κουρασµένοι 

 να σας δείξουν 

ιτέχνης, αθλητής… 
 θυµάµαι.  

 σου στο Πρόγραµµα σε ικανοποίησε; 

ρωτήσω για το υλικό που χρησιµοποιήσατε στις εκπαιδευτικές επισκέψεις(παραµύθια, 

 ή πιο δύσκολα, ποια είναι η άποψή σου; 

έβρισκε. Ή όταν δε µας άρεσε αυτή ή ιδέα έβρισκε άλλος καλύτερη και την κάναµε. 

πάµε µε όλη την Τρίτη να το δούµε αυτό από κοντ
πηγαίναµε και βλέπαµε το πατητήρι, που πατάµε τα σταφύλια, από πού βγαίνει ο µούστος, που είναι 
µέσα στα βα
-Οι επισκέψεις εκεί, σας άρεσαν; 
Εµένα µου άρεσαν. 
Γιατί; 
-Γιατί είχε ενδιαφέρον πράγµατα.  
-Όταν είχατε εκπαιδευτική επίσκεψη, εκείνη τη
δε θα είχατε σχολείο ή ήταν κάτ
-Κάτι άλλο
-Πότε και πόσο συχνά εφάρµοζε η δασκάλα σας το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ εκείνη τη χρονιά; 
-Ήτανε πολύ συχνά από ότι θυµάµαι. ∆ηλαδή σχεδόν κάθε µέρα, σχεδόν και ήτανε και περίπου δύο 
ώρες. Ναι.  
-Και πότε το έκανε αυτό η κυρία σας; 
-Όταν εµείς δείχναµε πως ήµασταν κουρασµένοι και µας το λεγε κιόλας «άντε λίγο ακόµα να το 
τελειώσουµε και µετά θα έχουµε την ευέλικτη ζώνη». Κι εµείς από εκεί που
και κοιµισµένοι τα µάγουλά µας πήγαιναν πάνω στα µάτια γιατί χαµογελάγαµε. 
-Θυµάσαι κάποτε αν εσείς και η κυρία σας εκείνη τη χρονιά είχατε καλέσει… 
-Κάτι παιδιά µε ειδικές ανάγκες, το ∆εκέµβρη στις 2 νοµίζω που µας είχε πει πως ήταν η παγκόσµια 
ηµέρα. Και αυτά τα παιδιά κάθισαν και έκαναν κάποιες κινήσεις που έκανε η κυρία και  εκείνα τις 
επαναλάµβαναν και γελούσαν και τους έδωσε η κυρία αν θυµάµαι καλά ένα δώρο κι αυτοί µας 
έδωσαν µια κάρτα. 
-Mε τα παιδιά αυτά εσείς τι σχέση αναπτύξατε; 
-Πιαστήκαµε, χορέψαµε…φιλική, ήταν µια καλή µέρα για µας και για µένα.  
-Ήρθαν εκείνη τη χρονιά κάποιοι ειδικοί που τους καλέσατε εσείς ή η δασκάλα σας
κάτι σχετικά µε κάποιο θέµα; 
-Θα µου ξανακάνετε την ερώτηση; 
-Ναι, αν ήρθε στην τάξη κάποιος ζωγράφος, καλλ
Ναι, ήρθε ο κύριος Κώστας ο ζωγράφος ο δάσκαλος της ειδικότητας…αλλά δε
-Όταν κάνατε κάποια δράση ή δραστηριότητες η κυρία σας σας επέτρεπε εσείς τα παιδιά να 
σχεδιάσετε κάτι; 
-Ναι µας το επέτρεπε. 
-Τι είχατε σχεδιάσει εσείς;  
-Ε … 
-∆εν το θυµάσαι αυτό δεν πειράζει. Η συµµετοχή
  -Ναι, γιατί πιστεύω πως ήταν ωραία, γιατί πιστεύω ότι την έκανα ωραία. 
-Κάτι που ένιωσες τότε; 
-Χαρά . 
-Θα σε 
παιχνίδια) τι γνώµη έχεις εσύ γι αυτό το υλικό; 
- Ότι ήταν πολύ ωραίο. Βάλαµε µε τα παιδιά σκακιέρες στα θρανία, εµένα µου άρεσε αυτό γιατί τότε 
πήγαινα σκάκι, αλλά και αυτός µας είπε δυο τρία πράγµατα ξανά για το σκάκι και το ξαναθυµήθηκα. 
Τα παραµύθια για την αγορά, τα ψάρια …ήταν ωραία  
-Με το υλικό αυτό οι ξεναγήσεις γίνονται ευκολότερα
-Ήταν πιο εύκολο κατά τη γνώµη µου µε το παραµύθι. 
-Η εργασία σε οµάδες σου άρεσε ή όχι ; 
-Ναι ναι, γιατί ήµασταν οµαδικά δεν ήταν ο καθένας µόνος του να µην ξέρει τι να κάνει. Είχε ο 
καθένας, όταν ήµασταν πέντε έξι παιδιά σε µια οµάδα, όταν δεν είχε κάποιος µια οµάδα ο άλλος του 
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-Εσύ µέσα στην οµάδα συνεργάστηκες εύκολα ή κάποιες φορές συνάντησες και προβλήµατα; 
-Νοµίζω εύκολα, δεν είχα ιδιαίτερα προβλήµατα. 
-Ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος σας βοηθούσε να καταλάβετε ευκολότερα ή πιο δύσκολα τα 
µαθήµατα; 
-O τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος µας βοηθούσε…ναι µας βοηθούσε όταν η κυρία έκανε µάθηµα 

 σε καλεί 
µενος δεν 

αταλάβεις. Ενώ αυτό εµένα µου έδωσε να καταλάβω. 

 µουσική και είχαµε κι ένα δικό µας κασετόφωνο και µας 
είχαµε 

 να πεις; 
ι πήγα κι εγώ σε 

ου είχαµε γράψει κι αυτό που είχαµε καταλάβει για την Ευρώπη από τα slides που 
οιος τον ταύρο, και 

ως την κλέψανε και είχα καταλάβει έτσι πιο καλά. 
εργασίες στο σπίτι στο ΜΕΛΙΝΑ; 

ν είχε ακόµα και φωτοτυπίες που 
 ποιήµατα… 

µε 

µέσα από το παιχνίδι 
-Γιατί; 
-Γιατί γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν µε αυτό τον τρόπο λίγο πιο πολλά πράγµατα και το µάθηµα. 
-Μπορείς να θυµηθείς κάποια τέτοια στιγµή;  
-Ναι τότε µε τον κρητικό γάµο.  
-∆ηλαδή; 
-Όλα τα παιδιά συµµετείχαν, ήτανε ο γαµπρός και η νύφη και µετά ήταν όλο το σόι. Ήτανε σαν σε ένα 
κανονικό γάµο, για να καταλάβουµε πως γίνεται ένας κανονικός γάµος, ότι πάει το σόι, είναι ο παπάς, 
λέει…παλιά εγώ είχα δει από ταινίες ότι ρωτούσανε το ζευγάρι αν ο ένας θέλει να παντρευτεί τον 
άλλο. O γάµος στην τάξη µε βοήθησε να καταλάβω ακριβώς πως γίνεται ο γάµος. όταν
κάποιος στο γάµο του εγώ δε…µόνο αν είσαι παρανυφάκι βλέπεις, αν είσαι προσκαλού
µπορείς ακριβώς να κ
-Τι καινούρια πράγµατα κάνατε µέσα στην τάξη στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, θυµάµαι µία µέρα που η κυρία είχε φέρει
την έβαλε. Και είχαµε µιλήσει και µε την άλλη τάξη για το παραµύθι της Ευρώπης, κι εµείς 
γράψει εκείνη τη µέρα (το χουµε και σε κασέτα αυτό) τι είχαµε νιώσει και καταλάβει από αυτό που 
µας είχε κάνει η κυρία, αυτό που µας είχε δείξει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που είχαµε 
κατέβει και µε τις άλλες τρίτες και µας είχε µιλήσει. 
-Η κυρία σας µιλούσε µόνο ή χρησιµοποιούσε κι άλλα µέσα εκτός τη συζήτηση και το βιβλίο σας; 
- Ναι χρησιµοποιούσε τη µουσική και µας έδειχνε η κυρία και slides µε αγγεία που έδειχναν πως ήταν 
παλιά, τα αγάλµατα, εικόνες µε άντρες που τρέχανε και είχανε πάει στους αγώνες. 
-Για το θεατρικό παιχνίδι τι έχεις
-Πολλά. Εµένα το θεατρικό παιχνίδι µου άρεσε πολύ γι αυτό και γι αυτό πέρυσ
θεατρικό παιχνίδι και ανεβάσαµε µια παράσταση.  
Στην τάξη του Γ2 τότε τι ήταν το θεατρικό παιχνίδι, µπορείς να µου πεις; 
-Ε, µου άρεσε επειδή και τότε µε την Ευρώπη είχαµε γίνει πολλές οµάδες (κι αυτό το χω µέσα στην 
κασέτα- έχω τα πάντα για την Ευρώπη) και εγώ ήµουνα µε την Άρτεµις και την Ελένη την Πολέντα, 
και κάναµε αυτό π
µας είχε δείξει η κυρία µε πίνακες ζωγραφικής και έκανε κάποιος την Ευρώπη, κάπ
µετά π
-Είχατε 
-Μας έδινε. Τι είδους…στο ΜΕΛΙΝΑ…Μας έδινε για τα µαθήµατα. Φωτοτυπίες για το µάθηµα, ε, 
µας έδινε εργασίες από το βιβλίο και αυτό. Και µετά για το ΜΕΛΙΝΑ…δε θυµάµαι. Νοµίζω ότι µας 
έδινε, αλλά  δε µοιάζανε ακριβώς µε τις άλλες ήταν ευχαρίστηση. 
 -Γιατί; 
-Ε, γιατί το ΜΕΛΙΝΑ πιστεύω ότι άρεσε σε όλα τα παιδιά. Ότα
γράφαµε εκεί πέρα στην ευέλικτη ζώνη….µια µέρα επειδή είχα ένα µπλοκ που έγραφα
και της είχα πάει της κυρίας ένα ποίηµα και της άρεσε, κάτι για “τα µάτια”. Της το χα δείξει της 
κυρίας το διάλειµµα, όχι µε τα παιδιά επειδή µπορεί να µην ήταν ωραίο και  της άρεσε. Τα διαβάζα
όµως µπροστά σε όλα τα παιδιά και τα άκουγαν όλοι. 
-Ποιες ήταν οι σχέσεις που είχατε τα παιδιά µε τη δασκάλα σας; 
-Ήταν πολύ καλή, διέφερε από…η κυρία µας είχαν πολλές σχέσεις µαζί της όλα τα παιδιά γιατί όταν 
κάναµε ένα λάθος σε ένα τεστ αυτή δεν την ενοχλούσε. Αυτή µας έλεγε µην στεναχωριέστε παιδιά 
…αυτό. Είχαµε πολύ καλές σχέσεις µε την κυρία. Ήταν κοντά µας, κι ερχόταν αυτή όταν γράφαµε 
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ορθογραφία και µας έβλεπε του καθενός το τετράδιο. Ενώ τώρα το πάµε στον κύριο µας το ελέγχει, 

γαστήκαµε σε πολλά πράγµατα. Όταν …. 
µπαιναν στην τάξη; 

ς ήξερα…α! θυµάµαι κυρία, θυµάµαι! Μπαίνανε και τους κάνατε κι 
 του χρόνου που είχαµε συνεργαστεί µε τα 

οµάδες και τα άλλα παιδιά πηγαίνανε κάπου αλλού επειδή ήτανε δύο 
 (ένα που δούλευε ένα πράγµα κι ένα που δούλευε κάτι άλλο το τσιγγάνικο και το κούρδικο 

ένα βιβλίο τα 

 ήρθατε πιο κοντά µε αυτά τα παιδιά ή η απόσταση έµεινε µέχρι το τέλος; 
µε πιο κοντά.  

ΝΑ νοµίζεις ότι σε βοήθησε να αγαπήσεις περισσότερο το σχολείο ή όχι και γιατί; 

ΝΑ νοµίζεις ότι σε βοήθησε να αγαπήσεις περισσότερο το σχολείο ή όχι και γιατί; 
α πιο πολύ, αλλά γιατί, αχ αυτό το γιατί….τα µαθήµατά  µου εκεί πέρα, ενώ τότε είχα κι 

ικτη ζώνη και 

ε π ε υ  
κτη ζώνη, που καταλαβαίναµε πιο πολύ τα 

ατα και το µάθηµα, µας έκανε η κυρία να χαλαρώνουµε να αγαπάµε την ευέλικτη ζώνη, ενώ 

υτό το Πρόγραµµα κάπως τη ζωή σου ή όχι, τι νοµίζεις; 
 καταλαβαίνω ακριβώς, αλλά εµένα νοµίζω πως ήταν η µόνη κυρία που ήξερε κάτι 

αινα αλλά και στο 8ο ∆ηµοτικό 

α αισθάνονται καλύτερα, γιατί θα 

να 
συνέχεια και να λένε δως µου το στυλό σου και να µην έχουνε µίσος µέσα τους, να 

ι...πως να το πω τώρα...να έχουν καλύτερη επικοινωνία.

µετά µας το µοιράζει, το βάζουµε στην τσάντα και φεύγουµε. Ενώ τότε µας έκανε ωραία αίσθηση. 
-Συνεργαστήκατε και µε τα άλλα δύο τµήµατα της τρίτης τάξης. Τι θετικό ή τι αρνητικό 
αποκόµισες από εκείνη τη συνεργασία; 
-Συνερ
-Πώς ένιωθες όταν τα άλλα παιδιά έ
-Eνιωθα περίεργα, γιατί δεν του
εσείς σε αυτούς ευέλικτη ζώνη. Ναι. Α! τότε στο τέλος
ιταλάκια και χωριστήκαµε σε 
τµήµατα
παραµύθι-εγώ ήµουν στο τσιγγάνικο) και µας έκανε η κυρία µας ευέλικτη ζώνη και θυµάµαι που 
είχαµε χωριστεί και µας κάνατε µάθηµα…όλοι οι δάσκαλοι ήτανε µέσα….και δηλ εσείς, οι δάσκαλοι 
ειδικοτήτων, της µουσικής, της γυµναστικής και θυµάµαι ότι καταγράφατε σε 
συναισθήµατα του κάθε παιδιού. Και θυµάµαι ότι η Βάλια είχε πει ότι ένιωθε άβολα επειδή δεν ήξερε 
τα άλλα παιδιά, πρώτη φορά πήγε εκεί πέρα κι εκείνα δεν ήξεραν πώς να συµπεριφέρονται. 
-Στη συνέχεια
-Ήρθα
-Το ΜΕΛΙ
-Ναι. Γιατί; Μου ξανακάνετε την ερώτηση; 
-Το ΜΕΛΙ
-Το αγάπησ
ευέλικτη ζώνη ενώ τώρα στο σχολείο αυτό που έχω φύγει τα δυο χρόνια δεν κάνω ευέλ
νόµιζα ότι όλα τα σχολεία θα το είχαν αυτό και τα παιχνίδια και όταν πήγα σε αυτό δε µου άρεσε 
καθόλου. ∆εν ένιωθα ωραία. είχαµ  µια ολύ µικρή τάξη, ίχε µικρή α λή, τα παιδιά ήταν πιο λίγα, 
ήταν 16, είχε δύο τµήµατα όχι τρία, δεν είχε ευέλι
πράγµ
τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει. 
-Αναστασία, επηρέασε α
-Ναι…βέβαια δεν
για το ΜΕΛΙΝΑ. Οι άλλες κυρίες που και σε αυτό το σχολείο που πήγ
δεν ήξεραν για το ΜΕΛΙΝΑ και ήµασταν και µικρές τάξεις τότε. Πρώτη, δευτέρα, δεν…στην πρώτη 
τάξη τώρα…τι   ΜΕΛΙΝΑ, δεν ξέραµε ούτε γράµµατα και...δεν µου την επηρέασε τη ζωή µου,  το 
είδα φυσιολογικά 
-Πιστεύεις ότι το ΜΕΛΙΝΑ αξίζει να γενικευτεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας; 
-Ναι. 
-Γιατί; 
-Γιατί θα έχει και θεατρικά παιχνίδια, τα παιδιά θα είναι  πιο κοντά θ
χαρίσει σε όλα τα παιδιά των Χανίων ή της Ελλάδας ή της Κρήτης του κόσµου µπορεί, κάποια µέρα 
µπορεί, ε ότι  θα µάθουν αυτά τα παιδιά να συνεργάζονται, να µιλούν ευγενικά ο ένας στον άλλο, 
µη µαλώνουν 
έχουνε κάτ  

ήθησε να αποκτήσεις κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες; 
 και να µην 

όνη µου, να είµαι σε οµάδα, να όλοι µέσα στην τάξη να είναι καλοί µαζί µου-ευγενικοί, ε… 
 εφαρµοστεί το Πρόγραµµα και στο γυµνάσιο; 

ΜΕΛΙΝΑ µεταφερθεί σε όλα τα 
ουνε καλύτερη συνεργασία µεταξύ τους, επειδή εκεί και τώρα που 

ή της Βάλιας, αυτή δηλ που ήξερε από τα παλιά, και έχει λίγους φίλους και θα ήθελα να το 

-Εσένα το ΜΕΛΙΝΑ σε βο
Εµένα το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ µε έκανε…µε βοήθησε να συνεργάζοµαι µε τους άλλους
είµαι µ
-Θα θελες να
-Ναι, γιατί και τα µεγάλα παιδιά µπορεί αν αυτό το πρόγραµµα 
σχολεία και τα γυµνασιόπαιδα θα έχ
είναι ο αδερφός µου έχει λίγους φίλους και θα είναι µ όλα τα παιδιά  µαζί. Τώρα µόνο ένα ξέρει, µόνο 
την αδερφ
πήγαιναν το Πρόγραµµα για να συνεργάζονται όλα τα άλλα τα παιδιά. 
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-Τι ήταν αυτό που σου άρεσε πιο πολύ στο Πρόγραµµα; 
 που µας έβαζε η κυρία µουσική και µας έβαζε σε ένα κύκλο κι εµείς κοιµόµασταν, χαλαρώναµε 

 στην τάξη  

-Τότε
κι όταν πήγαινα στο σπίτι µετά δεν ήθελα να κοιµηθώ. Κοιµόµασταν βέβαια όχι κανονικά αλλά 
κλείναµε τα µάτια και ονειρευόµασταν. Και µη µου πείτε τώρα τι…έχει να κάνει µε το θέµα κάθε 
ορά. φ

-Τι δε σου άρεσε από το ΜΕΛΙΝΑ; 
-Τίποτα που να µην µου άρεσε. 
-Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις… 
-Θα ήµουν πολύ ευτυχισµένη. 
-Γιατί; 
-Θα ήµουνα πολύ ευτυχισµένη γιατί αυτό µου έδωσε πολλά πράγµατα. Μου δωσε να καταλάβω τη 
συνεργασία των παιδιών κι όλα αυτά που έχουµε πει. Και θα ήµουνα πολύ ευτυχισµένη εάν ερχόταν 
και στο σχολείο µου το τωρινό ένα τέτοιο πρόγραµµα όπως το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. 
- Αναστασία, πρόκειται τώρα να σε ρωτήσω, τη χρονιά εκείνη που κάνατε µαζί µε την κυρία 
Χρύσα, το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός στην τρίτη τάξη, είχατε τιµωρία 
στην τάξη ;  
-Όχι. 
-∆ηλαδή; 
Όταν κάποια παιδιά κάνανε φασαρία η κυρία τους έκανε µια παρατήρηση ε…δεν νοµίζω να υπήρχε 
τιµωρία.  
-Σίγουρα; 
-Ο…µερικές φορές η κυρία µ…δεν θυµάµαι, έβαζε την προπαίδεια να γράφουµε αυτό.  
-Αυτό, ωραία ευχαριστώ, τώρα η δεύτερη ερώτηση που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι εάν οι 

Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ που κάνατεδραστηριότητες στα πλαίσια του 
βαθµολογούνταν; Αναστασία αν υπήρχε βαθµολογία; 
-Ναι. 
-Για τις δραστηριότητες του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, αν δηλαδή στον έλεγχο ή στα γραπτά σας 
έβαζαν βαθµό γι’ αυτά; 
-Ναι µας έβαζαν. 
-∆ηλαδή; Ναι θα µου το πεις µε πολλά λόγια αυτό όπως το θυµάσαι. 
- Κάναµε ευέλικτη ζώνη και προσπαθούσαµε να την κάνουµε όσο πιο καλά µπορούµε ε…για να 
έχουµε και καλό βαθµό επειδή…στο τρίµηνο είχε και ευέλικτη ζώνη…κι είχε άλφα ή βήτα ή γάµα 
βαθµολογούνταν . 
-Ναι και η Ευέλικτη Ζώνη για βαθµολογία το ΜΕΛΙΝΑ, είχε βαθµολογία για το ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ναι ε… 
-Και τι βαθµολογία βάζατε εκεί; 

 καλή.   -Πολύ καλή και προσπαθούσαµε να την κάνουµε πάρα πολύ
-Πολύ ωραία ευχαριστώ. Οι γονείς σας έπαιζαν κάποιο ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία µέσα στην 
τάξη; Υπήρχε συνεργασία δασκάλας και οικογένειας για να γίνονται πράγµατα µέσα στην τάξη;  
-Ε…, ε…ναι. 
-∆ηλαδή; 
-Ε…, ε…µε ξαναρωτάτε; 
-Ναι συνεργάστηκαν οι γονείς µε τη δασκάλα για να γίνουν πράγµατα µέσα στην τάξη; 
-Ναι. 
-∆ηλαδή ; 
-Συνεργάστηκαν δηλαδή ε…µε τη δασκάλα µάλλον δεν ξέρω αυτά. 
-Πες το δυνατά να σε ακούσουµε.  
-∆ε θυµάµαι πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα µα πάρα πολύ Αναστασία και σου εύχοµαι καλή 
πρόοδο.  
-Κι εγώ ευχαριστώ κι εύχοµαι να έρθει ένα ΜΕΛΙΝΑ στο σχολείο µας. 
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30/12/03       14.30- 15.30 
 
 *Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 

ίζαµε, ας πούµε κατά τη διάρκεια που κάναµε µάθηµα, το 
αίζαµε θεατρικό παιχνίδι και περνούσαµε καλά.  

ις πως ήτανε; 

 από το µάθηµα, γιατί στα µαθήµατα τα πηγαίναµε πολύ καλά 

ό. Τα είχαµε αγοράσει εµείς οι µαθητές, γιατί µας τα 
ίτσια το τούλι, ότι 

ατρο που κάναµε –το θεατρικό δηλ παιχνίδι, και 
λές φορές µας έβαζε η κυρία να γράφουµε κείµενα τα «γράφω ότι νιώθω ή αισθάνοµαι», 

έτσι 

ίσης ήταν ο µύθος της Ευρώπης ο οποίος είχαµε κάνει ένα µάθηµα στην ιστορία 

ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης. 
 
-Άρτεµις, ήταν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ένα ακόµη µάθηµα στην τάξη ή µήπως ήταν κάτι   άλλο 
και τι; 
-Όχι αλλά κάναµε κάτι άλλο. ∆ηλ  πα

µε και πδιακόπταµε το µάθηµα και κάνα
-∆ηλ ο σκοπός όλων αυτών που κάνατε τι νοµίζε
-Εγώ πιστεύω πως ήτανε να µας κάνει να ξεφύγουµε λίγο από τα µαθήµατα και µέσα από το µάθηµα 
να παίξουµε λίγο να χαρούµε. 
-Όλα αυτά που κάνατε, όπως είπες µέσα από το µάθηµα, τα κάνατε µόνο για να ξεφύγετε από το 
µάθηµα ή µήπως και για άλλους λόγους; 

 ξεφύγουµε-Όχι δεν τα κάναµε για να
δεν είχαµε πρόβληµα και γι αυτό απλά όταν ξεφεύγαµε από το µάθηµα και η κυρία θεωρούσε πως 
ήµασταν ας πούµε λίγο κουρασµένοι, λίγο ήµασταν…και δεν µπορούσαµε να συνεχίσουµε παραπάνω 
στο µάθηµα, διότι πίστευε πως ήµασταν λίγο κουρασµένοι τότε ε…µας έβαζε να παίξουµε και να 
διασκεδάσουµε.  
-Πολύ ωραία. Πώς ήταν ο χώρος και η διακόσµηση της τάξης σας; 
-Ε, στολίζαµε  την τάξη µε πανιά και φόδρες, χρησιµοποιούσαµε τούλια και φτιάχναµε ανάλογα µε το 
παιχνίδι που παίζαµε ή το θέατρο που κάναµε, φτιάχναµε κατάλληλα το χώρο της εργασίας µας και 
χρησιµοποιούσαµε αυτά τα υλικά. Το περιβάλλον ήταν στολισµένο και πολύ όµορφο. 
-Πού βρίσκατε τα τούλια και τα πανιά; 
-Τα τούλια και τα πανιά τα είχαµε αγοράσει από την αρχή του χρόνου και ενώ αναρωτιόµασταν τι θα 
τα κάνουµε όλα αυτά, µετά µας βγήκε για καλ
είχε ζητήσει η κυρία µας. Τα αγόρια, ο καθένας αγόραζε µια φόδρα και τα κορ
χρώµα ήθελε ο καθένας. 
-Ποια ήταν τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 

 του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ ήταν το θέ-Στα πλαίσια
πολήτανε και 

σχετικά µια εικόνα ή ένα πίνακα ζωγραφικής που βλέπαµε, κάναµε και δείπνο µερικές φορές, που 
ήτανε πολλά φαγητά…ένα παραδοσιακό κρητικό δείπνο και κάναµε και τον κρητικό γάµο, όπου εκεί 
βάλαµε δύο συµµαθητές µου να παντρευτούν και όπου είχαµε όλη την τελετή στο µυαλό µας και µετά 
ακολούθησε το πανηγύρι. Τελικά και εµείς είχαµε φέρει όλα τα φαγητά, µιλήσαµε για τα νυφικά 
παραδοσιακά ρούχα, χορέψαµε και φάγαµε και ήπιαµε και λίγη τσικουδιά. 
-Κάτι άλλο θυµάσαι να επεξεργαστήκατε εκτός από αυτά; 
-Ναι εκείνη τη χρονιά θυµάµαι όταν κάναµε τη συνεργασία µε τα ιταλάκια που ήρθαν κάποια παιδιά 
από την Ιταλία και µας…είχαν κάποιο χρόνο και µας είχαν πει να ετοιµάσουµε κάποιο θεατρικό έργο 
ε… δεν ήταν ακριβώς βέβαια έτσι, γιατί το επεξεργαστήκαµε το δουλέψαµε µε θέµα ένα παραµύθι 
που µας είχαν διηγηθεί η κούρδισα. Είχαµε δύο οµάδες- η κούρδισα που είχε έρθει και µια τσιγγάνα 
και µας είχαν πει ένα παραµύθι τσιγγάνικο κι ένα κούρδικο κι εµείς έπρεπε να το επεξεργαστούµε, να 

ας ένωσε και µας σαν οµάδα, το δουλέψουµε µε πολλούς τρόπους και αυτό ήταν καλό διότι µ
όπως το δουλεύαµε και χαιρόµασταν και µπορούσαµε να…και µας άρεσε αυτό. Οι ιταλοί κι αυτοί 
στην Ιταλία κάνανε κάτι παρόµοιο και είχαµε κανονίσει να έρθουν εκείνοι στο σχολείο µας να 
ανταλλάξουµε ιδέες, και να  γνωριστούµε. 
Εκείνη τη χρονιά επ
θυµάµαι, που αποφασίσαµε να δουλέψουµε παραπάνω το µύθο και να τον επεξεργαστούµε. Μας 
έβαλε λοιπόν η κυρία και γράψαµε τις σκέψεις µας πάνω σε µια εικόνα που µας είχε δώσει, πήγαµε 
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στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου είχαµε µαζευτεί όλες οι τρίτες εκείνη τη στιγµή, ε, είδαµε 

έψατε εκείνη τη χρονιά; 
ι µέσα από το µάθηµα χαιρόµασταν και ότι ξεκουραζόµασταν 

ως κάθε παιδί του άρεσε αυτό. 
ιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ και αν ναι πού; 

καράβι.  
υτό το θυµάσαι; 

 έκθεση ζωγραφικής από παιδιά που 
γενικά των δηµοτικών σχολείων και είχαν ζωγραφίσει για τη 

ας είχαν χωρίσει σε οµάδες…θυµάµαι πως είχαµε πάει και σε ένα άλλο µουσείο όπου κι 

αµε πάει και στην Κνωσό και θαυµάσαµε και 
ρα και είχε πολύ ωραία µνηµεία. Είδαµε λίγο πολύ τους χώρους, 

 Ηρακλείου, εκεί κοντά στην Κνωσό και 

ιδευτική επίσκεψη αυτό σήµαινε για σας 

ήταν αυτό για εµάς ε είχαµε σκεφτεί πως θα πηγαίναµε να 

ορα µαθήµατα, θα το ψάχναµε ακόµη περισσότερο, θα επισκευόµασταν διάφορα 

ε ευέλικτη ζώνη ή µάλλον πως γινότανε αυτά τα πράγµατα και  ε…τι άλλο είπε η ερώτηση; 
 Ζώνη. 

ώς...όµως µέσα από το 

slides -µας τα έβαλαν µε έργα τέχνης- και µάθαµε την ιστορία και µας άρεσε πολύ.  
-Σας ικανοποίησαν τα θέµατα που δουλ
-Ναι πολύ, γιατί αισθανθήκαµε πως κα
εκείνη τη στιγµή και βέβαια ήµασταν παιδιά και όπ
-Πραγµατοποιήσατε εκπα
-Ναι  πήγαµε σε ένα µουσείο όπου κάναµε σε αυτό θεατρικό παιχνίδι µε θέµα τη θάλασσα και το 
µινωικό 
-Ποιο µουσείο ήταν α
-Όχι δεν το θυµάµαι αυτό.  
-Ωραία δεν πειράζει, µπορείς να προχωρήσεις.  
-Είχαµε πάει θυµάµαι στα Νεώρια, ε, όπου εκεί πέρα είδαµε µια
ήτανε στην ίδια τάξη µε µας και 
µεσόγειο. Μ
εκεί πέρα κάναµε θεατρικό παιχνίδι.  
-Θυµάσαι εκεί τι κάνατε; 
-Ναι εκεί κάναµε τα αγάλµατα, που τα είχαµε και στη γλώσσα και ήταν στο αρχαιολογικό µουσείο και 
εκεί πέρα δουλέψαµε τα αγάλµατα, παίξαµε κι ένα ωραίο παιχνίδι και χορέψαµε µε µουσική τους 
γλύπτες µε τα αγάλµατα τους όπου ο καθένας παρουσίαζε τα έργα του. Ήταν κι εκεί πέρα πολύ ωραία 
εµπειρία για µας. Κάπου αλλού δε θυµάµαι…µόνο...α…Μόνο για την Κνωσό, τότε που δουλεύαµε 
για το Μίνωα, εκεί πέρα µε τα µινωικά παλάτια που είχ
το παλάτι όπως είχε σωθεί τώ
περπατήσαµε ανάµεσα εκεί πέρα και είχε και τοιχογραφίες, θυµάµαι πολύ όµορφες, που είχαν σωθεί 
και έπειτα από αυτό πήγαµε και σε ένα άλλο µουσείο του
είδαµε διάφορα εργαλεία που χρησιµοποιούσαν τότε, κολιέ, διάφορα κοσµήµατα που είχαν τότε στη 
µινωική εποχή και … 
-Τι σου έκανε εντύπωση από αυτά που είδες; 
- Μου άρεσε στο παλάτι ο θρόνος του βασιλιά Μίνωα και το δωµάτιο τα λουτρά.  
-Όταν ακούγατε εσύ και οι συµµαθητές σου τη λέξη εκπα
µια µέρα ακόµα χωρίς σχολείο ή µήπως κάτι άλλο; 
-Κάτι άλλο.  
-Τι άλλο; 
-Ότι δε θα µε…δε νοµίζω πως 
επισκεφτούµε έναν χώρο, όπου σύµφωνα µε το θέµα που θα κάναµε είτε στην ιστορία είτε στην 
γλώσσα είτε σε διάφ
µέρη τα οποία θα µας βοηθούσαν να καταλάβουµε πιο πολλές πληροφορίες σχετικά µε αυτό και θα 
και θα το επεξεργαζόµασταν καλύτερα.  
-Μία άλλη ερώτηση, πόσο συχνά εφάρµοζε νοµίζεις η δασκάλα σας το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ  και 
πότε; 
-Πότε και πόσο συχνά…ε…εντάξει, αρκετά συχνά θα έλεγα,  διότι δεν µπορώ βέβαια να πω ότι κάθε 
µέρα ήµασταν τραλαλά µες στη χαρά και δεν κάναµε καθόλου µάθηµα, όµως µερικές φορές που το 
πρόγραµµα ήταν πιο χαλαρό και είχαµε ευέλικτη ζώνη, βέβαια όχι µόνο και τότε, όµως κυρίως όταν 
είχαµ
-Και πόσο συχνά και πότε και ήδη είπες …στην Ευέλικτη
-Ναι και σε άλλα µαθήµατα, όταν έκρινε πως είχαµε κουραστεί, πως θέλαµε και κάτι άλλο πως εκείνη 
την ώρα είχαµε ανάγκη να παίξουµε, να κάνουµε κάτι διαφορετικό από µάθηµα. Κι αυτό το 
καταλάβαµε.  
-Τι εννοείς µ αυτό; 
- Γινότανε και µάθηµα µε έναν τρόπο που εµείς δεν το καταλαβαίναµε ακριβ
«ακούω µέσα  µου και γράφω»,  µέσα από τις σκέψεις µας µαθαίναµε.  
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-Καλέσατε στην τάξη ποτέ ειδικούς για ένα θέµα, αν ναι ποιοι ήταν οι άνθρωποι αυτοί; 
-Τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες είχαν έρθει στην τάξη µας και τότε θυµάµαι πως είχαν κάνει…είχαµε 
κάνει θεατρικό παιχνίδι, είχαµε παίξει.  
-Πώς ήταν η επικοινωνία µαζί τους; 
-Επειδή ήταν…. καταλάβαιναν πολλά πράγµατα.  

 και τους βοηθούσαµε κι εµείς, δεν ήµασταν απόµακροι µεταξύ µας, 
 εµπειρία θα έλεγα.  

 µας µιλήσουν…όταν κάναµε το µύθο της Ευρώπης είχαµε καλέσει έναν άλλο δάσκαλο, 
σχολείου µας βέβαια και µας έδειξε τη σηµασία από πού βγήκε η λέξη Ευρώπη και γιατί το 

, εκείνος µας έδειξε πως παίζεται. Εκείνος είναι δάσκαλος του σκακιού και µας είπε το 
νησε το σκάκι και µετά άρχισε να µας µαθαίνει από σιγά σιγά τις βασικές 

σµό σκακιού και παίξαµε αγώνες µε τους συµµαθητές 
ε ένας νικητής και τον βγάλαµε…  

την ιστορία και ξέραµε, µας είπε να χαράξουµε ότι γράµµατα νοµίζαµε µε γραµµική β 
 κυρία, στο δίσκο µας. 

αν να µας κάνουν εµάς να το καταλάβουµε και να µπούµε βαθιά µέσα σε κείνο. 

ε όταν νιώσουµε την 

έα επειδή δουλεύαµε ένα θέµα, µερικές φορές κάναµε το θέµα την 
κάποτε ζητήσαµε από την κυρία να πάµε κάτω να 

α. Μου άρεσαν όλα αυτά που γινότανε, οι δράσεις 

υµε µερικά πράγµατα µέσα από το παιχνίδι, θεωρώ πως ήτανε…µου άρεσε…το...µου 
πολλά πράγµατα που κάναµε στην τάξη, δεν µπορώ να πω κάτι συγκεκριµένο, µου άρεσε 

-Παρ όλες τις δυσκολίες; 
-Ναι παρ όλες τις δυσκολίες και τους άρεσε πάρα πολύ θα έλεγα, το διασκέδαζαν µε το δικό τους 
τρόπο.  
-Πώς το κατάλαβες; 
-Ήτανε πάντα χαµογελαστά
παίξαµε, ενωθήκαµε σε οµάδες, και νιώσαµε πολύ καλά…σαν µία διαφορετική
-Καλέσατε κάποια άλλα άτοµα στην τάξη για να κάνετε κάτι; 
-Που µας µίλησαν για κάποιο θέµα; 
-Βεβαίως. 
-Ε, για να
ήτανε του 
είχαµε στο νόµισµά µας, το ευρώ. Αυτό εγώ θυµάµαι...και επίσης θυµάµαι  όταν είχε έρθει ο κύριος 
Κώστας Τσαρουχάς που ήτανε σκακιστής και όταν δουλεύαµε στην ιστορία το ζατρίκιο- σκάκι των 
µινωϊτών
παραµύθι από πού ξεκί
κινήσεις των πιονιών µε τις οποίες παίζεται το παιχνίδι. 
-Πώς αντιδράσατε στην τάξη; 
-Πολύ καλά και γι αυτό κάναµε κι ένα διαγωνι
µας. Και µετά κρίθηκ
Όταν κάναµε ένα θέµα ακόµα σχετικά µε τη γραφή των µινωϊτών τότε καλέσαµε τη µαµά του 
συµµαθητή µας του Αντώνη του ∆ανά και εκείνη είχε την ειδικότητα να κάνει πηλό. Και µας έδωσε 
ένα κοµµάτι πηλό του καθενός µας, µια πλάκα και επειδή ξέραµε την πλάκα της Φαιστού εµείς, την 
είχαµε µάθει σ
και γραµµική α που µας είχε µάθει η
- Πώς ήταν η επικοινωνία µε τους ανθρώπους που σας επισκέφτηκαν; 
- Ναι, προσπαθούσαµε να καταλάβουµε καταρχήν αυτό που µας έλεγαν κι εκείνοι προσπάθησαν µε 
όποιο τρόπο µπορούσ
Ήταν χαµογελαστοί µαζί µας, ε…  
-Να ρωτήσω κάτι άλλο, συµµετείχατε εσείς τα παιδιά στο σχεδιασµό των δράσεων και των 
δραστηριοτήτων;  
-   Βέβαια, µας είχε πει κατ’ αρχήν η κυρία µας στην αρχή της χρονιάς, πως ήθελ
ανάγκη να κάνουµε κάτι διαφορετικό από το µάθηµα που ξέραµε πως γίνεται συνήθως στο σχολείο, 
να την ειδοποιήσουµε. Επειδή όµως εµείς δεν ήµασταν συνηθισµένοι σ αυτό, δεν το κάναµε πολύ 
συχνά. ∆εν είχαµε βρει το κουράγιο να το κάνουµε αυτό και έτσι η κυρία το έκανε, οπότε έκρινε. 
Κάποια φορά είπαµε µια ιδ
τελευταία ώρα που είχαµε θρησκευτικά και 
κάνουµε ελεύθερη ώρα σαν το διάλειµµα. Καµιά φορά λοιπόν γινότανε κι αυτό και παίζαµε µπάλα. 
ε… 
- Σε ικανοποίησε η συµµετοχή σου ή όχι στο ΜΕΛΙΝΑ; 
- Ναι µε ικανοποίησε, γιατί µου άρεσε πάνω απ όλ
και το…και γενικά το Πρόγραµµα µου άρεσε, το παιχνίδι που παίζαµε και µας βοηθούσε να 
καταλάβο
άρεσαν 
πολύ επειδή µου αρέσει να γράφω το «γράφω ότι νιώθω» µου άρεσε πιο πολύ. 
-Ποια η γνώµη σου για το υλικό που επεξεργαστήκατε στην τάξη µε τη βοήθεια της δασκάλας σας; 
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-  Πολλές φορές είχαµε στη διάθεσή µας ένα παραµύθι, έναν µύθο του Αισώπου….κάτι τέτοιο 
παρόµοιο θα έλεγα και µας ζητούσε η κυρία µας, είχαµε χωριστεί σε οµάδες όλη η τάξη (όχι µόνο 
αγόρια κορίτσια, αλλά ανάµεικτα) όµως και µας έλεγε να παρουσιάζουµε το µύθο αυτόν µε όποιο 
τρόπο πιστεύουµε εµείς, να κάνουµε δηλ όχι µόνο µια αναπαράσταση. Αλλά µε όποιο τρόπο 

 το έφτιαχνε το υλικό;  
 φορές κι εµείς, άλλες φορές και η κυρία µας ή ήταν από το πρόγραµµα ή και ο κύριος της 

στούµε και να γράψουµε  τα συναισθήµατά µας µέσα από αυτόν ή 

ό παιχνίδι να παίξουµε κάτι καλά. ∆ηλ 
 µας έδινε χαρά, όµως µετά είχαµε και µια αγωνία, υπήρχε 

. 

 και να µας αρέσει. Να αρέσει δηλ σε µας τους ίδιους κι όχι µόνο στην κυρία 

µε συµφωνήσει για το πώς θα δουλέψουµε το θέµα 
θε φορά η κυρία. Το αποτέλεσµα ελπίζαµε πάντα πως ήταν καλό, όµως αρκεί να 

ως αν δεν άρεσε σε κάποιον άλλο, δεν θα σκάγαµε 

 συνεργαστούµε και αυτό µας 

οήθησε η συνεργασία στην οµάδα; 

 µε βοήθησε να ενωθώ µε το τµήµα µου εγώ προσωπικά,  γιατί ένιωθα πως είχα κάποια 

νοµίζουµε να το παρουσιάσουµε εµείς. 
-Ποιος
-Πολλές
ζωγραφικής είχαν συνεννοηθεί µε την κυρία µας και µας έδειχναν έναν πίνακα ζωγραφικής και εµείς 
έπρεπε να δούµε…να τον περιεργα
να ζωγραφίσουµε.  
-Και αυτό το υλικό πως σου φάνηκε, ποια η γνώµη σου γι αυτό;  
-Περίεργο στην αρχή γιατί δεν το χαµε ξανακάνει, τα χρόνια που ήµασταν στο σχολείο δεν το χαµε 
δουλέψει αυτό. Είχαµε βέβαια παίξει επιτραπέζια παιχνίδια όλο και κάποιο στο σπίτι µας βέβαια δεν 
είχαµε όµως παίξει στο σχολείο και µας φάνηκε περίεργο. Μετά την περιέργεια ήρθε η χαρά και η 
αγωνία .  
-Αγωνία; 
-Αγωνία ναι. Στα παιχνίδια που παίζαµε, ή στο θεατρικ
αισθανόµασταν πως ήταν ναι µεν κάτι που
στόχος
-Ποιος ήταν ο στόχος; 
-Να παρουσιάσουµε κάτι
µας που µας έβλεπε, ή στις άλλες οµάδες που µας παρακολουθούσαν, αλλά και σε µας τους ίδιους, να 
είµαστε ευχαριστηµένοι από αυτό που κάναµε. 
-Τι εννοείς µε αυτό; 
-Να χουµε συνεργαστεί όλοι µαζί πρώτα και να χου
που µας έδινε κά
είχαµε συνεργαστεί όλοι µαζί στην οµάδα. Όµ
κιόλας, σιγά!  
-Η εργασία σε οµάδες σου άρεσε; 
-Βέβαια, άσχετα πιστεύω πως όλα τα άτοµα προσπαθούσαν να συνεργαστεί η οµάδα και άσχετα αν τα 
καταφέρναµε ή όχι, αν είχαµε κάποιες διαφωνίες ή…τα καταφέρναµε να
έδινε ευχαρίστηση.  
-Σε τι νοµίζεις σας β
-Να ενωθεί πιο πολύ η οµάδα-το τµήµα και να µην υπάρχουν µόνο ζευγαράκια, µόνο άσχετες φιλίες 
σκορπισµένες και να ενωθούµε σαν τµήµα. 
-Σαν άτοµο εσένα ξεχωριστά σε τι σε βοήθησε η συµµετοχή σου στην οµάδα; 
-Να βρω κάποια άτοµα τα οποία πιστεύω ότι πιο πολύ ταιριάζουν στην προσωπικότητά µου, όµως 
αυτό δεν...αυτό
απόσταση, και να ενωθεί βέβαια πιο πολύ η οµάδα αγόρια κορίτσια ανάµεικτα. Αυτός είναι ο στόχος 
εγώ πιστεύω, η επικοινωνία. 
-Η οµάδα νοµίζεις ότι βοηθάει σε κάτι άλλο; 
- Ναι, να φανεί η δύναµη που κρύβει ο καθένας µέσα του. Και ο καθένας µέσα από το παιχνίδι έβγαζε 
την προσωπικότητά του, ανάλογα µε τη γνώµη του πάνω σ αυτό.  
-Ο τρόπος µε τον οποίο γινόταν το µάθηµα στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ σας βοηθούσε να 
καταλάβετε περισσότερο το µάθηµα ή λιγότερο; 
-Όταν η κυρία έκανε και µάθηµα αλλά και δηµιουργία-τέχνη, τότε καταλαβαίναµε περισσότερο, 
πιστεύω. 
-Γιατί; 
-Γιατί µας βοηθούσε πολύ να…όχι µόνο να ενωθούµε στην οµάδα, να εκφραστούµε, αλλά και να 
καταλάβουµε µερικά πράγµατα πάνω στο µάθηµα. Κι όταν τη ρωτούσαµε και της λέγαµε: αυτό κυρία 
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τι σχέση έχει µε τα µαθηµατικά ας πούµε, ή µε τη γλώσσα και εκείνη τη στιγµή δε µπορούσε να µας 
απαντήσει ξεκάθαρα- διότι εµείς δεν το καταλαβαίναµε αυτό το πράγµα, παρόλα αυτά, κάτι παίρναµε 

αι όταν µπαίναµε µέσα και 
ηµα ήµασταν πιο χαρούµενοι, είχαµε δει περισσότερη διάθεση για µάθηση. 
 καινούργια πράγµατα στην τάξη σας; 

 ήτανε…όλα αυτά για µας ήτανε καινούρια, 

ηλό και ήχους. Ναι πολλές φορές µας 
ε δεν ήτανε και τα λαϊκά που εµείς 

σε…να ήτανε µια µουσική που ταίριαζε σ αυτό το θέµα που δουλεύαµε. Κι 
 «το γράφω ότι  νιώθω» να ακούµε αυτή τη µουσική που 

 εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ; 

. 

 «σκέφτοµαι και γράφω του βιβλίου», εµείς τα 

κυρία κάποια άλλα σκέφτοµαι και γράφω τα οποία ήταν πιο…τα 

 καταλάβαινε, µας βοηθούσε ακόµη και να γίνουµε καλύτεροι, πιστεύω. Όχι 

, αν ναι, βρήκατε θετικά η 

ά, δε γνωρίζαµε τις ανάγκες που είχανε, και το ίδιο βέβαια κι αυτά, ήµασταν 
µήµα. ∆εν τα ξέραµε και µας ήταν δύσκολο στην αρχή να συνεργαστούµε µε 

αι στο 
αστήκαµε καλά ή όχι, µερικές φορές και η 

αρά 

από αυτό και αυτό το αποδεικνύαµε όταν παρουσιάζαµε και τελειώναµε κ
στο µάθ
-Κάνατε
-Ναι.  
-Ποια; 
-Όλα αυτά που συζητήσαµε µέχρι τώρα, καινούριο δεν
γιατί δεν τα χαµε ξαναζήσει, όλα! 
-Χρειαστήκατε εκτός από τα βιβλία άλλα µέσα για να πετύχετε αυτά τα πράγµατα;  
-Ναι τα υλικά όπως τα πανιά τις φόδρες, το µολύβι τους µαρκαδόρους, όλα τα σύνεργα, την 
χειροτεχνία την τέχνη, πολλά πράγµατα, µουσικά όργανα , ε… π
έβαζε η κυρία µουσική µέσα στην τάξη, µουσική η οποία ήταν
ξέρουµε, αλλά µας βοηθού
αυτό µας άρεσε πολύ. Την ώρα που γράφαµε
µας εµπνέει πιο πολύ στο θέµα. 
-Είχατε
-Εργασίες για το σπίτι, ε…στο ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ναι. 
-Όχι, είχαµε ελάχιστες
-Τι είδους ήταν αυτές;  
-Ήταν ευχάριστες, γιατί ενώ υπάρχουν στη γλώσσα  τα
είχαµε παραλείψει αυτά, κάναµε δηλ από αυτά µόνο εκείνα και κάποια που µας άγγιζαν στην ψυχή 
µας. Είχαµε λοιπό…µας έβαζε η 
οποία µας βοηθούσαν πιο πολύ να εκφραστούµε.  
-Με τι θέµατα;  
-Τώρα το θέµα δεν….το θέµα ήταν αυθόρµητο. 
-Πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας και τη δασκάλα σας; 
-Ε…µας έφερνε πιο κοντά διότι ήτανε, µας είχε πάρει για πρώτη φορά η κυρία το τµήµα, µας έφερνε 
λοιπόν πιο κοντά και µας
µόνο µέσα από τα µαθήµατα, αλλά και σαν άνθρωποι. Αυτό το πράγµα. 
-Αν η κυρία σας δεν εφάρµοζε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, πιστεύεις ότι θα είχε απέναντί σας µια 
άλλη συµπεριφορά; 
-Ναι θα ήταν πιο αυστηρή µαζί µας γενικά µε τα µαθήµατα, θα µας καταλάβαινε λιγότερο δεν θα 
ασχολούνταν µε τις παρέες µας πως ήµασταν στο διάλειµµα, ε…ναι µεν θα είχε καλή σχέση µαζί µας, 
πιστεύω όµως πως δε θα µας καταλάβαινε. Το διάλειµµα που µέχρι τότε υπήρξαν κάποια παιδιά που 
είχαν µείνει µόνα τους. Και µέσα από αυτό, η κυρία ήθελε να τα βάλει στην οµάδα, µε το δικό της 
τρόπο βέβαια. 
-Συνεργαστήκατε µε τµήµατα της ίδιας τάξης του σχολείου σας
αρνητικά από αυτή τη συνεργασία; 
-Ναι, επειδή ήταν κάποια παιδιά τα οποία…επειδή δεν ήµασταν πολύ κοντά µε τα άλλα δύο τµήµατα 
δε γνωρίζαµε τα παιδι
λοιπόν τµήµα προς τ
αυτά. Μετά όµως όταν µας έκαναν οι κυρίες µας κύκλο, µας έβαλαν λοιπόν για να µας ενώσουν κι 
έκαναν διάφορα παιχνίδια µαζί στην αυλή, κατά τη διάρκεια που δουλεύαµε το παραµύθι, και µέσα 
από αυτό µας βοηθούσε να συνεργαστεί ο ένας µε τον άλλο και να σεβαστεί τις ανάγκες του. Αυτά 
είναι τα θετικά. Τα αρνητικά ήταν πως µας ήταν δύσκολο και στην αρχή και στη συνέχεια κ
τέλος. Στο τέλος µας έµεινε πιο πολύ η χαρά και αν συνεργ
λύπη, γιατί αισθανθήκαµε πως πέρα από το τµήµα µας που ήµασταν πιο κοντά, µας ήταν πολύ 
δύσκολο να συνεργαστούµε µε άλλα παιδιά. Όµως τελικά τα καταφέραµε κι αυτό µας έδωσε χ
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ακόµα κι αν δεν ήρθαµε τελείως κοντά που πιστεύω πως αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Θα γινότανε 

ΙΝΑ σας βοήθησε να αγαπήσετε περισσότερο το σχολείο ή όχι; 

θουµε πιο κοντά ο ένας στον άλλο, να ενωθούµε σαν µια οµάδα, να 

 δεν ήσασταν χαρούµενοι στο σχολείο; 
ι αλλά τότε κάναµε µόνο µάθηµα στο σχολείο εκτός από τις 

ου στο σχολείο. 

το χω αγαπήσει και δηλαδή το έχω καταλάβει. Μέσα από αυτό 

ά της Ελλάδας; 
ι ένα Πρόγραµµα που σίγουρα θα φέρει πολύ κοντά τα άλλα παιδιά µε άλλους 

πους και θα τους βοηθήσει να χαρούν και να κάνουν µάθηµα µε ένα άλλο τρόπο. Κι αυτό θα 

ιες ιδιαίτερες ικανότητες; 
ανότητα να είµαστε όλοι µια οµάδα, να λέµε τις ιδέες µας ελεύθερα, ακόµα κι αν τελικά δε 

 του γυµνασίου τα παιδιά είναι µεγαλύτερα και 
ες ανάγκες 
ανάγκες; 

ι ή όχι;  
 πως στο δηµοτικό τελειώνουν οι ευκαιρίες…όχι σαν 

άνθρωπος, αλλά οι ευκαιρίες µου να παίξω και να είµαι παιδί. Και δε θα θελα να ξαναγίνω παιδί.  

µόνο αν δεν υπήρχαν τµήµατα. 
-Το ΜΕΛ
-Ναι.  
-Γιατί; 
-Λοιπόν, διότι µας βοήθησε να έρ
καταλάβουµε τις ιδέες του άλλου, τις ανάγκες του, να…να αγαπάµε περισσότερο το σχολείο γιατί 
ήµασταν χαρούµενοι την ώρα που κάναµε το ΜΕΛΙΝΑ. 
-Πριν το ΜΕΛΙΝΑ
-Όχι, ήµασταν και τότε χαρούµενο
ειδικότητες βέβαια, ενώ µε το ΜΕΛΙΝΑ ξεφύγαµε λίγο από αυτό. Όµως ακόµα κι αν πιστεύαµε εµείς 
πως είχαµε ξεφύγει, ήµασταν και πάλι πολύ κοντά στο µάθηµα. 
-Είναι δηλ το ΜΕΛΙΝΑ έξυπνος τρόπος για να κάνεις µάθηµα; 
-Ναι είναι πολύ έξυπνος! 
-Έχει επηρεάσει το ΜΕΛΙΝΑ τη ζωή σου;  
- Ναι όµως πιστεύω περισσότερο τη ζωή µ
-Πώς; 
-Απλά µε τους συµµαθητές µου είµαι πιο άνετη, ξέρω πως µε καταλαβαίνουνε, στα µαθήµατά µου µε 
βοηθάει να είµαι πιο συνεπής. 
-Πιο συνεπής, γιατί; 
-Ναι πιο συνεπής, ας πούµε να µην τα κοιτάω µια µατιά και µετά να τα πετάω. 
-Γιατί σ ενδιαφέρει περισσότερο να µην τα αφήνεις; 
-Γιατί ξέρω πως έχω δουλέψει το θέµα, 
που κάναµε,  µέσα από τη δράση. 
- Στη ζωή σου έξω από το σχολείο, επέδρασε καθόλου το Πρόγραµµα; 
-Ναι να δεθώ περισσότερο µε την οικογένειά µου, νοµίζω πως αυτό είναι το κύριο θέµα. 
-Πιστεύεις ότι το ΜΕΛΙΝΑ αξίζει να γενικευθεί σε όλα τα σχολεία τα δηµοτικ
- Ναι γιατί είνα
ανθρώ
τους φέρει µεγάλη χαρά. 
-Το ΜΕΛΙΝΑ βοήθησε εσένα και τους φίλους σου να αποκτήσετε κάπο
-Ναι την ικ
γίνουν αποδεκτές, να έχουµε και την προσωπική µας γνώµη αλλά και να ακούµε µε χαρά τη γνώµη 
του άλλου, να δεθούµε πιο πολύ και να καταλάβουµε το χαρακτήρα του άλλου που είναι κοντά µας. 
Επίσης για µένα µέχρι τότε δεν είχα καταλάβει καλά την προσωπικότητά µου, δηλ τι ιδιότητες έχω, τι 
µου αρέσει, τι δεν είναι καλό σε µένα, τι δε µου αρέσει. Γενικά στοιχεία, που έχω ταλέντο και που όχι. 
Το δυνατό µου σηµείο είναι να γράφω τις σκέψεις µου ελεύθερα, γιατί δεν είµαι και πολύ καλή στα 
λόγια (τα προφορικά). 
-Θα θελες να γενικευτεί το Πρόγραµµα στο γυµνάσιο ή όχι και γιατί; 
-Όχι, γιατί πιστεύω πως όταν είσαι πιο µικρός έχεις τη δυνατότητα να καταλάβεις πιο πολύ το 
πρόγραµµα. πιστεύω πως είναι για µικρά παιδιά. ∆ιότι
έχουν  άλλ
-Τι είδους 
-∆ε θα σας πω εγώ τι ανάγκες έχουν τα παιδιά του γυµνασίου, απλά εγώ ξέρω ότι έτσι και το 
Πρόγραµµα εφαρµοστεί σε αυτά τα παιδιά, εκείνα δε θα το καταλάβουν τόσο καλά όπως κι εµείς. Αν 
όµως τους φανεί…αν µε την πρώτη µατιά τους φανεί…γιατί το Πρόγραµµα δε θα το χουν 
ξαναγνωρίσει…θα δυσκολευτούν…στη συνέχεια όµως, θα κερδίσουν πράγµατα όπως κι εµείς! 
-Τι λες να το ρισκάρει η πολιτεία να το εφαρµόσε
-Εγώ δεν ξέρω, δε νοµίζω…γιατί νοµίζω

 137



-Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις στο Πρόγραµµα τι θα έκανες; 
-Θα το αντιµετώπιζα όπως και τώρα. Θα το έκανα!  

 άρεσε από το ΜΕΛΙΝΑ; 
 άρεσε το Πρόγραµµα, ο στολισµός της τάξης, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και ο τρόπος 

ο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ…µερικές φορές δεν είχα την κατάλληλη ψυχολογία, δεν 
πορούσα να καταλάβω κι αυτό ήταν πολύ σηµαντικό πιστεύω διότι δεν είχα όρεξη εκείνη τη στιγµή. 
 ψυχολογία µου είχε κατεβεί κυρίως από ένα άλλο θέµα και πιστεύω πως όσο κάποιος προσπαθούσε 
α µου την ανεβάσει τόσο πιο πολύ κατέβαινε και δε µπορούσα να το ελέγξω αυτό. 

 να δείξεις την αρνητική σου ψυχολογία ; 
 και δεν ταίριαζε όµως σε µένα αυτό. 

 δε σου ταίριαζε;  
 που ήταν ο εαυτός µου αυτός, ήταν...εκνευρισµένος, έχοντας κατεβάσει τα µούτρα του στο 

άτωµα και δεν ήθελε να συµµετάσχει. Βέβαια τότε ήτανε…όµως εκείνη τη στιγµή δεν ήθελες να 
ίνει αντιληπτό από όλους τους άλλους, να το καταλάβουν όλοι οι άλλοι.  
Άρτεµις η χρονιά εκείνη στο Γ2 στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ υπήρχε τιµωρία µέσα στην τάξη στα 
λαίσια του προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; Τιµωρούνταν δηλαδή κάποιος εάν δεν συµµετείχε στις 
ραστηριότητες του Προγράµµατος;  

 ήταν να Πρόγραµµα τελείως ελεύθερο που…ο καθένας µπορούσε να το ζήσει όπως ήθελε και 
εν υπήρχε περιορισµός ε…στον κάθε στον καθένα µας για το αν θα θελήσει να το κάνει ή όχι, ο 
αθένας έκανε ότι ήθελε σε αυτό το Πρόγραµµα, δηλαδή συµµετείχε αν ήθελε συµµετείχε, αν δεν 
θελε δεν υπήρχε περιορισµός, κανένας κανόνας πάνω σε αυτό ούτε τιµωρία.   

; 
. 

… βαθµολογία  για τις δραστηριότητες του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ υπήρχε ; 
χι γιατί φυσικά αφού δεν υπήρχε τιµωρία δεν υπήρχε και βαθµολογία. 

; 
 το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ δεν ήταν κάτι που βαθµολογούνταν ήταν…µία ελεύθερη δράση των 

αιδιών ε…για εµάς δεν υπήρχε, ε… δεν είχαµε το φόβο ότι θα βαθµολογηθούµε για κάτι ε… το µόνο 
ου ε…ήταν ένα πρόγραµµα το οποίο το έκανες και σου άρεσε πραγµατικά δηλαδή είχες την ε… 
νιωθες πως αυτό δεν το έκανες ούτε για την βαθµολογία, για να σε βαθµολογήσει κάποιος και να σε 
εριορίσει στο χώρο σου, να ε… ήταν ακριβώς το αντίθετο πιστεύω δεν είχε σκοπό τη βαθµολογία 
ρα…δεν ξέρω αν κάποιοι το ένιωσαν έτσι. Εγώ πάντως αυτό πιστεύω. 

 δεν υπήρχε βαθµολογία, µπορούσατε εσείς οι µαθητές να αξιολογήσετε τη δουλειά σας ;  
ώς ξέρατε αν η δουλειά σας ήταν καλή ή κακή αφού µου είπες ότι η κυρία δεν σας έβαζε 
αθµολογία, υπήρχε τρόπος να το ξέρετε αυτό;  

. 
; 

 καθένας όταν κάνει ένα έργο και συνεργάζεται µε τους ανθρώπους που έχει δίπλα του και… 
αταφέρνει πολλά πράγµατα, εγώ πιστεύω ότι µόνο µε την προσπάθεια κάποιος µπορεί να 
ναδεικνύει πολλά πράγµατα κι ότι επειδή δεν υπήρχε βαθµολογία -ήταν κάτι που το κάναµε εµείς- 
ας άρεσε, τις εργασίες µας τις κάναµε αποκλειστικά για εµάς και για το υπόλοιπο τµήµα ε…και ήταν 
άτι που κανείς δεν µας εµπόδιζε να το κάνουµε. 

 πώς ξέρατε πως ήταν καλό ή όχι ; 

-Γιατί; 
-Γιατί θα ήταν ένα Πρόγραµµα που θα ήταν στο σχολείο µου και κατά βάθος µου άρεσε και χαίροµαι 
µε αυτό. 
-Τι σου
-Γενικά µου
που δουλεύαµε ένα θέµα. Και βέβαια το θεατρικό παιχνίδι το οποίο είχε µπει πολύ γερά στη ζωή µας 
εκείνη τη χρονιά. 
-Τι δε σου άρεσε από το ΜΕΛΙΝΑ; 
-Τι δε µου άρεσε στ
µ
Η
ν
-Μπορούσες
-Ναι
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-Πώς ξέραµε αν ήταν καλό ή όχι, το αισθανόµασταν εκείνη τη στιγµή που το κάναµε. Αν δεν ήταν 
αλό, µας αρκούσε η προσπάθεια.  

αίσια της µαθησιακής εργασίας; 

κ
-Πολύ ωραία, σ’ ευχαριστώ Άρτεµις. Οι γονείς συµµετείχαν καθόλου στη µαθησιακή διαδικασία, 
έπαιξαν δηλαδή κάποιο ρόλο, συνεργάσθηκαν µε τη δασκάλα ε…για να γίνουν πράγµατα κι από 
υτούς µέσα στην τάξη στα πλα

-Όχι . 
-∆ηλαδή ; 
-Η γνώµη των γονιών ήταν εντελώς διαφορετική, πιστεύω πως µερικών εντελώς αντίθετοι µε το 
Πρόγραµµα ε…πίστευαν ότι δεν µπορούσαν να το καταλάβουν. 
-Άρτεµις, σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και γι αυτή τη συνέντευξη. 
-Ευχαριστώ κι εγώ. 
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9/1/04    19.30-20.30  
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
-Θεωρείς Γεωργία ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ένα ξεχωριστό µάθηµα στην τάξη ή νοµίζεις ότι  
ήταν κάτι  άλλο κι αν ήταν κάτι άλλο,  τι ήταν αυτό; 
-Ήταν και σαν µάθηµα -το ένιωσα εγώ- και σαν κάτι διαφορετικό. Είχαµε συνηθίσει όλα τα παιδιά 
ότι…είχαµε συνηθίσει ότι το µάθηµα είναι µόνο γύρω απ τα βιβλία και µόνο γύρω από αυτά τα 
θέµατα που µας δείχνουν. Όµως εγώ ένιωσα κάπως διαφορετικά, ένιωσα ότι…ένιωσα πολύ ωραία σ’ 

 πράγµατα πολύ χρήσιµα  

 πολύ  µ ’ 
ί

 γύρω γύρω την τάξη µας 
ας είχε βάλει ένα τούλι σαν ας 

πού

ι αν σε 

παρ ως όσων α

 και κάτι άλλο ακόµα για κάποια θέµατα;  
-Όχι  

αυτό το πρόγραµµα και το βλέπω σαν µάθηµα και ταυτόχρονα σαν να µαθαίνουµε…δεν το βλέπω δηλ 
σα να είναι παίξε γέλασε ένα παιχνίδι απλό…το βλέπω σα…ταυτόχρονα και είναι µάθηµα αλλά µας 
µαθαίνει και να είµαστε καλοί πολίτες, µας µαθαίνει να έχουµε διάφορα αισθήµατα µέσα µας και να 
είµαστε…και να είµαστε ας πούµε να ότι το µάθηµα δεν είναι µόνο γύρω από τα βιβλία κι ότι 
µπορούµε εύκολα να ξεφύγουµε λίγο από αυτό µαθαίνοντας όµως
-Ευχαριστώ. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο σκοπός του ΜΕΛΙΝΑ;  
–Ναι ήταν ο σκοπός να γίνουµε καλοί πολίτες ε, ταυτόχρονα να έχουµε κάποιες γνώσεις και να µην 
είµαστε µε ψυχρή καρδιά, ας πούµε να έχουµε κάποια αισθήµατα.  
-Ευχαριστώ. Πώς ήταν Γεωργία ο χώρος και η διακόσµηση της τάξη σας στα πλαίσια του 
ΜΕΛΙΝΑ; 
-Λοιπόν…να πω για το … 
-Όπως νιώθεις, θυµήσου πώς ήταν η τάξη; 
-Η τάξη ήταν µια µεγάλη ευρύχωρη τάξη µε  φως απ έξω- µε πολύ φως να παίνει απ τα 
παράθυρα, την είχαµε στολίσει πάρα πολύ ωραία µε…είχαµε βάλει στις κουρτίνες γκοφρέ χαρτ  για 
να τις στολίζουν και να µην είναι έτσι σκέτες και µουντές. Είχαµε στολίσει
µε ζωγραφιές κι είχαµε βάλει…κι είχε εγκαταστήσει από πριν η κυρία µ
πούµε ουρανό, να νιώθουµε ότι είµαστε ότι δεν είµαστε µέσα σε µια τάξη απλά, αλλά να νιώθουµε ότι 
είµαστε σε ένα µέρος έξω ας πούµε στην εξοχή. Και είχε βάλει διάφορα χρώµατα, φόδρες στους 
τοίχους, ήταν πάρα πολύ ωραία και τη στολίζαµε ταυτόχρονα µε δικές µας ζωγραφιές κι εργασίες. 
-Ευχαριστώ. Τα θρανία σας; 
-Ήµασταν χωρισµένοι σε οµαδούλες, έτσι ώστε τα παιδιά να µην νιώθουν- να µην είµαστε...ας πούµε 
ε, άµα ένα κορίτσι ας πούµε νιώθει ιδιαίτερη...νιώθει ότι ο µόνος του φίλος ας µε είναι ένα άλλο 
κορίτσι...ε, γνωρίστηκε µε κάποιους άλλους...µε κάποιον άλλο, έµαθε τη γνώµη του για διάφορα 
θέµατα, κατάλαβε τον τρόπο που σκέφτεται και ήτανε σαν...ας πούµε µελέτη στον άλλο και 
κατά…βλέπουµε το χαρακτήρα του άλλου.  
-Ευχαριστώ. Γεωργία, παρόλο που έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε, θυµάσαι µήπως κάποια από 
τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ κα
ικανοποίησαν τα θέµατα αυτά;  
-Αυτά τα θέµατα µε ικανοποίησαν πολύ και ήτανε…εργαστήκαµε για πάρα…για διάφορα θέµατα ας 
πούµε κάναµε για τη θάλασσα, µας έβαζε η κυρία µας µουσική και εµπνεόµασταν, είχαµε τον κύκλο 
των ποιητών και διαβάζαµε ποιήµατα που οι ίδιοι είχαµε φτιάξει στη…µέσα σε µικρό χρονικό 
διάστηµα στο σχολείο. Κι έτσι ξεπερνούσαµε τους φόβους µας για να παρουσιάσουµε...ένα ας πούµε 
δικό µας πράγµα, ε, κάτι που το χουµε γράψει εµείς Μετά πήγαµε στο µινωικό ανάκτορο κάποια 
στιγµή προς την άνοιξη, αλλά  όλα αυτά όµ  το δουλέψαµε και  αφορά το θέµ …πήραµε 
διάφορες πληροφορίες γι αυτό και κάναµε και...κάναµε διάφορα θέατρα…ε, -είδος θεάτρου- δηλαδή 
δραµατοποιήσαµε µέρη από την ιστορία…ας πούµε στο τέλος του…στο τέλος της χρονιάς, στη γιορτή 
κάναµε την αρπαγή της Ευρώπης από το ∆ία. Κι επίσης είχαµε πάει και στο ναυτικό µουσείο κι εκεί 
συζητήσαµε για τη θάλασσα και ψάχναµε ας πούµε για την τριήρη και µ’ άρεσε πολύ… 
-Πάρα πολύ ωραία. Αν έχεις να πεις
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-Ευχαριστώ. Τι σου άρεσε περισσότερο από τα θέµατα αυτά και τι δε σου άρεσε; 
-Από τα θέµατα αυτά µου άρεσε γενικά όπως τα δουλεύαµε και µου άρεσε περισσότερο που τα 

τή 

 σου άρεσε από τα θέµατα που δουλέψατε; 

αµε, συνεργαζόµασταν και κάποια παιδιά δε θέλανε να…δε θέλανε να 

άξει. 

εκεί που 

 ήταν οι εντυπώσεις σου από τις επισκέψεις αυτές, σου άρεσαν, αν ναι γιατί, αν 

 ανάκτορο και το…όταν πήγαµε στο ναυτικό µουσείο 

µέχρι και τη γέννηση του Μίνωα και πώς περίπου ζούσαν οι 

ίου, ψάχναµε να βρούµε το µινω...την 

δουλεύαµε µέχρι και την πιο µικρή λεπτοµέρεια δηλαδή όλα τα παιδιά να το καταλάβουν µε τον πιο 
απλοϊκό τρόπο. Ας πούµε κάνοντας θεατρικό παιχνίδι ή δηλ δραµατοποιώντας τα…ας πούµε µάθηµα 
ή κάποιες φορές που η κυρία µας ας πούµε ε, µας είχε…είχαµε κάνει στα µαθηµατικά...ήταν ένα 
σχετικά δύσκολο κεφάλαιο και είχαµε…είχαµε διάφορες φόδρες...ε...είχαµε µαζέψει φόδρες και η 
κυρία µας είχε βάλει...είχε φτιάξει ένα τουλπάνι από φόδρες…είχε κλείσει τα παράθυρα είχε κλείσει 
και την πόρτα...κλείσαµε και τα φώτα και µας έδειξε...σαν ένα µαγικό ξωτικό ήρθε και µας έµαθε 
αυτό το δύσκολο µάθηµα και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά το κατανοήσανε γιατί κι εγώ από τότε ακόµα 
το θυµάµαι και µ’ άρεσε πάρα πολύ αυτός ο τρόπος διδασκαλίας.  
-Θυµάσαι ποιο µάθηµα ήταν; 
-Ναι ήταν τα µαθηµατικά όταν εργαζόµασταν πρώτη φορά ε στα µέτρα. Μέτρα, δέκατα, εκατοστά, 
χιλιοστά, και µας είχε πει µάλιστα η κυρία µας, µας είχε φτιάξει µια σκαλίτσα...να τη θυµόµαστε αυ
τη σκαλίτσα, όταν ανεβαίνει η σκαλίτσα να τα πολλαπλασιάζουµε κι όταν κατεβαίνει να τα 
διαιρούµε…ήτανε πάρα πολύ ωραίο αυτό το µάθηµα.  
-Σ’ ευχαριστώ. Τι δε
-Από τα θέµατα που δουλέψαµε µου άρεσαν όλα γενικά, δεν είχα κάποιο παράπονο...απλά ορισµένες 
φορές κάποια παιδιά δεν παίρνανε µέρος και έτσι λυπόµουνα γιατί θα τανε πολύ ωραίο…ας πούµε σε 
κάποιες, κάποιες φορές στη µέση ας πούµε του µαθήµατος ανοίγαµε ένα θέµα εντελώς ξεχωριστό -
µέσα από κάποιες λεπτοµέρειες που λέγαµε για το θέµα που συζητούσαµε- ε ανοίγαµε ένα θέµα πολύ 
πιο ξεχωριστό, µιλούσ
λειτουργήσουν σ’ αυτό το θέµα, δεν ήθελαν να πάρουν κι αυτοί µέρος γιατί ήταν λίγο αδιάθετοι 
πιστεύω…εντ
-Ευχαριστώ. Γεωργία, πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ και αν ναι πού; 
-Ναι, πραγµατοποιήσαµε αρκετές επισκέψεις όµως εµένα µου άρεσε… 
-Μετά θα πούµε τι σου άρεσε, αν θυµάσαι, πού; 
-Θυµάµαι στο µινωικό ανάκτορο, στο µουσείο στο Ηράκλειο, στο µουσείο της ιστορίας…
είχε τα µινωικά ευρήµατα τέλος πάντων, ε και στο ναυτικό µουσείο, και σε διάφορα άλλα µέρη που 
τώρα όµως δεν… 
-Πολύ ωραία. Ποιες
όχι, γιατί; 
-Ε, µπο...επειδή θυµάµαι πολύ για το µινωικό
γιατί µου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναµε…γιατί στο µινωικό πρώτα πήγαµε, ξεναγηθήκαµε...µας 
ξεναγήσανε τέλος πάντων σε ότι είχε αποµείνει από το παλάτι και µετά δραµατοποιήσαµε περίπου την 
ιστορία από την αρπαγή της Αριάδνης…
άνθρωποι τότε και µ’ άρεσε πάρα πολύ που το δραµατοποιήσαµε. Ε, στο ναυτικό µουσείο… 
-Ευχαριστώ, α µε συγχωρείς, µε συγχωρείς, ναι ναι για πες λίγο 
-…στο ναυτικό µουσείο όταν πήγαµε κάναµε διάφορα παιχνίδια όσον αφορά τη θάλασσα και 
ψάχναµε…και µετά όταν πήγαµε µέσα στο κτίριο του µουσε
τριήρη. Και µου άρεσε αυτή η αναζήτηση περίπου. 
-Ευχαριστώ. Εκπαιδευτική επίσκεψη για σένα Γεωργία σήµαινε µια µέρα χωρίς σχολείο; Όταν 
πήγαινες εκπαιδευτική επίσκεψη έλεγες «γιούπι µια µέρα χωρίς σχολείο» ή κάτι άλλο; Αν κάτι 
άλλο, τι άλλο; 
-Κάτι άλλο. Όχι βέ...φυσικά η εκπαιδευτική επίσκεψη δεν είναι ποτέ κάτι «γιούπι εκδροµή». 
∆εν…εκδροµή είναι όταν κάπου πας και µπορείς να παίξεις ελεύθερα, να κάνεις πικ-νικ άνετα. Η 
εκπαιδευτική επίσκεψη είναι βγαίνεις έξω από το χώρο του σχολείου και κάνεις…µαθαίνεις διάφορα 
πολύ σηµαντικά πράγµατα που ίσως αργότερα στη ζωή σου µπορούν να σε βοηθήσουν...και δεν τη 
θεωρώ όπως ένα απλό παιχνίδι.  
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-Ευχαριστώ. Πότε Γεωργία,- αν µπορείς να προσδιορίσεις- και πόσο συχνά νοµίζεις ότι εφάρµοζε η 
δασκάλα το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, στην ουσία απ όσο θυµάµαι το εφάρµοζε σχεδόν κάθε στιγµή, γιατί ας πούµε στα διαγωνίσµατα 
που γράφαµε που συνήθως τα βάζουν µουντά και οι κυρίες λένε…ε τροµάζουν τα παιδιά ότι...αυτό το 

ικρών ποιητών, ε και µ’ άρεσε πολύ. 

, δηλαδή το σηµερινό 

 θεωρούµε ότι αυτά τα παιδιά είναι κατώτερα από µας.  

µε σε ειδικά σχολεία κυρίως τα Χριστούγεννα 

έβαια...το...όπως είχα πει και πιο πριν, µας το έδιναν τα βιβλία µας το θέµα, 

ό είναι να κάνουµε...ε να έχουµε πυρκαγιές και να...διάφορα παιδιά 
ς. Κι εµένα µου άρεσε 

ας έλεγε η κυρία µας…βέβαια µας καθοδηγούσε πώς θα µπορούσαµε να το κάνουµε…την 
όµως εµένα µου αρέσει που δε µας έλεγε αυτό θα κάνετε, αυτό θα 

ο θέµα σας και το ένα και το άλλο. ∆ε µας χώριζε εκείνη σε οµάδες, χωριζόµασταν µόνοι µας 

 θέµα το…που ήτανε…για το θέµα «καταστρέφεται 

τεστ είναι πολύ σηµαντικό...και το ένα και το άλλο και τα αγχώνουν, η κυρία µας µας έβαζε εµ απαλή 
µουσική, έτσι ώστε να νιώθουµε πιο χαλαροί και να γράφουµε και να γράψουµε πιο καλά το τεστ, ε,  
έλεγε ας πούµε στα γενικά µαθήµατα ε παράδειγµα όπως είχα πει πριν µε…που ντύθηκε ξωτικό για να 
το καταλάβουµε καλύτερα…Το εφάρµοζε όταν έβαζε ελαφριά µουσική και στα «σκέφτοµαι και 
γράφω» επίσης…ε, µας έλεγε να γράψουµε κάποια σκέφτοµαι και γράφω για να πούµε πως νιώθουµε 
στην τάξη και αυτό µ’ άρεσε πολύ, ή ας πούµε στο παιχνίδι…στο θεατρικό παιχνίδι όταν είχαµε 
ευέλικτη ζώνη δηλαδή -που αρκετές φορές κάναµε θεατρικό παιχνίδι- κάναµε…διαδραµατίζαµε 
πράγµατα που γίνονταν…διαδραµατίζαµε πράγµατα που γίνονταν µέσα στην τάξη, συζητούσαµε, 
κάναµε τον κύκλο των µικρών συγγραφέων ή τον κύκλο των µ
-Σ’ ευχαριστώ. Καλέσατε Γεωργία στην τάξη ειδικούς να σας µιλήσουν για ένα θέµα, ή να σας 
βοηθήσουν να κάνετε κάτι που αυτοί το ήξεραν καλύτερα; Αν ναι, θυµάσαι κάποιους από αυτούς 
τους ανθρώπους; 
-Ε, ναι θυµάµαι...εγώ χαρακτηριστικά που ήρθε ο κύριος Κώστας, ήταν ένα…ήταν δάσκαλος στο 
σκάκι και ήρθε και µας έµαθε διάφορα πράγµατα για το σκάκι, που…αυτό έτυχε γιατί στην ιστορία 
είχαµε συναντήσει στους αρχαίους µινωίτες που παίζανε πολύ συχνά το ζατρίκιο
σκάκι και κάλεσαν τον κύριο Κώστα και µας έ…και µας έµαθε τα κυρίως πράγµατα στο σκάκι…και 
µετά παίξαµε παρτίδες. 
-Πώς ήταν η επικοινωνία µε τον άνθρωπο αυτό, επικοινωνήσατε εσείς τα παιδιά µαζί του; Ήρθατε 
κοντά ή όχι; 
-Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν µας έλεγε µόνο…και κάντε το και το ένα και το άλλο. Μας έλεγε ας πούµε 
…µας έλεγε, µας το εξηγούσε, µας είπε στην αρχή µια ιστορία για το πώς ανακαλύφθηκε το σκάκι και 
µ, ήταν και πιστεύω…µας είπε την ιστορία πώς ανακαλύφθηκε το σκάκι...ναι, µου άρεσε πάρα πολύ 
και κάποια στιγµή εξηγούσε την κίνηση πώς την κάνουµε και µετά έβαζε γρίφους ε έκανε κάτι και…  
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιον άλλο ειδικό που θυµάσαι στην τάξη να κάνετε κάτι µαζί; 
-Μ, στην τάξη, ναι. Ήρθαν –όχι ακριβώς ειδικός- ήρθανε τα παιδιά από το ειδικό σχολείο και κάναµε 
µαζί τους θεατρικό παιχνίδι και παίξαµε διάφορα παιχνίδια. 
-Με τι σκοπό; 
-Με σκοπό να επικοινωνήσουµε και να µη
-Ευχαριστώ. Πέτυχε η συνάντησή σας; 
-Ναι πέτυχε και τώρα όταν ας πούµε, όταν πηγαίνου
που γίνεται αυτό, ε νιώθω πάρα πολύ χαρά γιατί ξανασυναντιέµαι µε τα παιδιά...που είχα συναντήσει 
και προηγουµένως…µου αρέσει πολύ.  
-Σ’ ευχαριστώ. Γεωργία, οι µαθητές -εσείς τα παιδιά- συµµετείχατε ποτέ στο σχεδιασµό κάποιων 
δράσεων και δραστηριοτήτων στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, ή η κυρία σας πάντα αποφάσιζε και 
σχεδίαζε µε τι επρόκειτο να ασχοληθείτε; Εσείς µπορούσατε να έχετε µια έµπνευση, µια ιδέα να 
την προτείνετε και να γίνει; Αν αυτό συνέβαινε, πόσο συχνά; 
- Ορισµένες φορές β
πολλές φορές, αλλά όµως κάποιες φορές µας το έδινε η κυρία µας, ορισµένες όµως έβγαινε µέσα από 
τη συζήτηση. Συζητούσαµε διάφορα θέµατα και µετά…ας πούµε συζητούσαµε στη µελέτη του 
περιβάλλοντος για το πόσο κακ
πρότειναν να κάνουµε θεατρικό…ε…για πώς είναι µια φωτιά µέσα σε ένα δάσο
ότι δε µ
πρώτη φορά που έγινε αυτό. Αλλά 
είναι τ
και δική...δικό µας ήταν το θέµα της σκηνοθεσίας. Κι εµείς, κι εµείς αποφασίζαµε για το τι θα 
κάνουµε και θα παρουσιάσουµε. Ας πούµε για το
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το δάσος» εµείς επιλέξαµε ας πούµε να είναι ένα παιδί -βέβαια µε τη θέλησή του- να κάνει τον 

νοποίησε ή όχι η συµµετοχή σου στο Πρόγραµµα, τι θα 

ωνήσαµε και µ’ άρεσε γιατί κατάφερα να επικοινωνήσω µε κάποιους ανθρώπους…και µ’ 

 κάποιους εκπαιδευτικούς φακέλους, κάποιο υλικό που 
τι...ας πούµε η ξενάγηση στη Αγορά. 

ις γι αυτό το υλικό-αν το θυµάσαι; 

 ότι είχε πάρει βιβλία µε την ιστορία 

 παίρνει από διάφορα βιβλία, από τις γνώσεις που έχει η ίδια, 
να το καταλαβαίνουµε 

σας; 

οίες δε σας 

εµπρηστή, ή τα ζωάκια που πάνε…και τα δέντρα… 
-Σ’ ευχαριστώ. Στην ερώτηση αν σε ικα
απαντούσες και γιατί; 
-Θα απαντούσα, φυσικά και µε ικανοποίησε, γιατί τώρα ξέρω πώς να συµπεριφέροµαι, ε, γνώρισα 
συγκεκριµένα...όταν το καλοκαίρι τον Ιούνιο...µετά λίγο που κλείσαν τα σχολεία που γνωρίστηκα µε 
άλλα παιδιά που ήταν από την Ιταλία…είχανε έρθει εδώ και…είχανε έρθει εδώ και εργαστήκαµε...ε 
παρουσιάσαµε διάφορα…ένα µια ιστορία παρουσιάσαµε σε θέµα θεατρικού παιχνιδιού, παίξαµε µαζί, 
επικοιν
άρεσε γιατί…πώς να συµπεριφέροµαι σωστά, πώς θα είµαι ένας σωστός πολίτης αύριο όταν θα βγω 
στην κοινωνία…όπως λένε και οι µεγάλοι, πρέπει να είσαι ένας σωστός πολίτης για να βγεις στην 
κοινωνία (γελάει), ε να έχω συναισθήµατα, να µπορώ να έχω µια γνώµη για κάποια θέµατα -άµα µε 
ενδιαφέρουν- και ίσως να έχω ενδιαφέρον για όλα τα θέµατα. 
-Σ’ ευχαριστώ. Ποια είναι Γεωργία η γνώµη σου για το υλικό που επεξεργαστήκατε στην τάξη, µε 
τη βοήθεια της δασκάλας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, όταν κάνατε τις ξεναγήσεις, όταν ήσασταν 
στην τάξη και κάνατε κάποιες δραστηριότητες; Ίσως αναφέροµαι σε κάποια παραµύθια που 
χρησιµοποιήσατε για να καταλάβετε κάτι, σε
χρησιµοποίησε η κυρία για να σας βοηθήσει να καταλάβετε κά
Χρησιµοποιήθηκε ένα υλικό; Τι γνώµη έχε
-Λοιπόν είχε πάει η κυρία µας…συγκεκριµένα είχαµε πάει στην Αγορά και είχε πάρει πιστεύω 
από...έτσι πιστεύω εγώ δεν ξέρω ακριβώς βέβαια – είχε...πιστεύω
των Χανιών, διάφορα θέµατα και τα είχε…για να τα κατά… τα είχε πάρει από την ιστορία των 
Χανίων, την ιστορία της Αγοράς και την είχε κάνει  σαν παραµύθι....δηλαδή µας είχε ένα 
πρωταγωνιστή που µας διηγείται αυτή την ιστορία, όπως ένα παγκάκι και το είχε κάνει σαν παραµύθι 
και έτσι όλοι το καταλάβαµε! Και µ’ άρεσε κιόλας που…µας είχε…µας το χε κάνει σαν παραµύθι και 
πήγαµε µετά το διαβάσαµε. Οι ίδιοι πήγαµε στην Αγορά, καθίσαµε και…καθίσαµε σε ένα παγκάκι 
κάτω από τη σκιά -γιατί τότε είχε πάρα πολύ ζ…- και καθίσαµε διαβάσαµε την ιστορία, µιλήσαµε 
µετά τι µας αρέσει και µετά µπήκαµε µέσα. Κι επειδή κρατούσε κάποιος...ε συµµαθητές µας 
κρατούσανε ραδιοφωνάκι, πήραµε συνέντευξη και κροτούσανε κάποια παιδιά χαρτί και σηµειώναµε, 
από διάφορους πωλητές κυρίως που παίρναµε συνέντευξη, αλλά θα είχαµε τώρα την κασέτα αν µόλις 
µπήκαµε δεν είχαµε συνειδητοποιήσει ...ότι τελικά έγινε λάθος το…και ήτανε γεµάτη η κασέτα στο 
κασετοφωνάκι (κλαψουρίζει και γελάει) 
-Ευχαριστώ. Άρα η γνώµη σου για το υλικό είναι ότι το υλικό που χρησιµοποίησε η δασκάλα σας 
βοήθησε ή δε σας βοήθησε να καταλάβετε;  
-Μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ναι µεν
αλλά µας το κάνει…το κάνει πιο παιδικό -ας το πούµε έτσι- για την ηλικία µας, 
πιο εύκολα και όπως η δασκάλα ξέρει...ξέρει τους χαρακτήρες µας µε…έτσι όπως µας γνωρίζει…µας 
γνωρίζει µέσω τους…µας γνωρίζει γενικά…µέσα από τα µαθήµατα, µέσα από διάφορες παρατηρήσεις 
που εµείς δεν τα χουµε πα…Μέσα από διάφορα- ας το πούµε έτσι- «γκάλοπ χαρακτήρα» που εµείς δε 
τα παρατηρούµε…βέβαια ε…τα γκάλοπ χαρακτήρα δεν είναι…µε ρωτάς...σου απαντάω. 
-Εντάξει, ε, βέβαια.  
-Όπως είναι ο χαρακτήρας µου µέσα από το µάθηµα...βρίσκει πώς είναι ο χαρακτήρας, κάθε παιδιού 
τη διανοητικότητα και µέσα από αυτό...µας έβγαλε, µας έκανε ένα παραµύθι για τα µαθηµατικά-ε 
βέβαια ήµασταν και πιο µικροί. 
-Ε, βέβαια, ευχαριστώ. Μου είπες προηγουµένως ότι καθόσασταν σε οµάδες; 
-Ναι. 
-Μέσα στην τάξη στα θρανία 
-Ναι. 
- Κι επίσης νοµίζω µου είπες ότι στο θεατρικό παιχνίδι φτιάχνατε ξανά οµάδες, στις οπ
χώριζε ποτέ η κυρία αλλά τις οργανώνατε εσείς; 
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-Ναι. 
-Για να εργαστείτε και να συζητήσετε το θέµα. Με προκαλείς λοιπόν να σε ρωτήσω: Η εργασία σε 

σα παιδιά θέλανε εργαζότανε µόνα τους, µας το λεγε και η κυρία, «όσα παιδιά θέλετε 

 

µασταν και τα βρίσκαµε µαζί. 
ες εργασίας… 

ς το ξεπέρασες; πώς το χειρίστηκες; 
αν συµφωνήσει για ένα 

, 
ύσε- ρώταγε κάποιο άλλο παιδί τι  κάνανε- και 

να συµφωνούµε όλοι, ακόµα κι 
γούµενο. Και µπορεί κάποιες φορές να καταλήγαµε ενώ βλέπαµε 

ν

α…ας πούµε «τι κακό µας κάνουν οι πόλεµοι» ή έπρεπε να 

 εµείς τα κορίτσια κάναµε εντάξει δεν 

ώ … 
µ µ  

οµάδες σου άρεσε; Ναι ή όχι και γιατί;  
-Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί συναντιόµασταν ας πούµε σε σπίτια κάποια παιδιά συγκεκριµένα, όµως 
εµείς δυστυχώς …γνωριζόµασταν µόνο …αγόρια σε κάποιες οµάδες και κορίτσια σε κάποιες 
οµάδες…συγκεκριµένα κάποιες φίλες µου -πάρα πολύ καλές φίλες- συναντιόµασταν και ακόµα και 
τώρα συναντιόµαστε…Για τι µου άρεσε; Μας άρεσε σε όλες πάρα πολύ αυτό το είδος µάθησης…και 
το είδος εύρεσης κάποιων πληροφοριών, να…κάποιων πληροφοριών να καθόµαστε µαζί ας πούµε 
και… 
-Συγνώµη που θα σε διακόψω, επειδή µιλάµε για οµάδες εργασίας µέσα στην τάξη, εσύ είπες ότι 
βρισκόσασταν και στα σπίτια. Στα σπίτια σας υποχρέωνε κάποιος να βρεθείτε ή ήταν προαιρετικό; 
-Κανένας! Ό
µπορείτε να εργαστείτε µόνοι σας κι όσα παιδιά θέλετε µπορείτε να συναντηθείτε να κάνετε οµάδες». 
Εµείς λοιπόν το πρώτο πράγµα που κάναµε ήτανε να βρούµε µια οµάδα, γιατί µας άρεσε πάρα πολύ 
αυτός ο τρόπος εργασίας. Στην αρχή βέβαια µας χώρισε σε οµάδες για να δούµε και άλλον ένα τρόπο 
και να µη ψάχνουµε αποκλειστικά µόνοι µας…µας χώρισε σε οµάδες για να τα βρίσκουµε, ε, και µετά 
εµείς συναντιό
-Ωραία. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχουν οµάδ
-Και µες στην τάξη και έξω από την τάξη. 
-Είχες Γεωργία εσύ… στη συνεργασία σου στην οµάδα...αντιµετώπισες κάποιο πρόβληµα; Κι αν 
αντιµετώπισες, πώ
-Ορισµένες φορές, ήταν κάποια παιδιά ας πούµε που δεν ήθελαν...ενώ όλοι είχ
θέµα…Ας πούµε στο θεατρικό, είχαµε όλοι συµφωνήσει για το  τι θα παρουσιάσουµε, αλλά όµως ε
κάποιο παιδί τελευταία στιγµή -γιατί δεν παρακολουθο
την τελευταία στιγµή εκεί που ετοιµαζόµασταν να µοιράσουµε ρόλους, τελευταία στιγµή, έλεγε όχι 
«..εγώ δε συµφωνώ µε αυτό τον τρόπο…το θέµα». Και αυτό ήτανε ένα πρόβληµα και µετά ψάχναµε 
µετά και όλοι…λέγαµε όταν µας ρωτούσε η κυρία «είστε έτοιµοι παιδιά να αρχίσουµε παρουσίαση;» 
λέγαµε εµείς «όχι δεν είµαστε έτοιµοι» και ψάχναµε ένα ...θέµα που 
αυτοί που ήταν αρνητικοί µε το προη
τους άλλους και να παίρναµε ιδέες, γιατί δεν είχαµε βρει από πριν θέµα.…αλλά αυτό γινόταν πάρα 
πολύ λίγες φορές κυρίως κάποιες φορές κάναµε...έτσι το χατίρι των άλλων, για να µη  για να µην 
παρουσιαστεί κάποιο άλλο πρόβληµα.  
-Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λες. Θες να πεις ότι δίνατε κάποιες ευκαιρίες ακόµα και στα 
άτοµα που µέχρι τότε δεν είχαν δουλέψει; ∆ε θέλατε… 
-∆ε θέλαµε να συγκρουστούν µαζί µας. 
-Κι όµως εσείς τους δίνατε πάλι την ευκαιρία ακόµα και την τελευταία στιγµή; 
-Είχαµε ας πούµε δουλέψει ένα θέµ
δείξουµε κάποια αθλήµατα και εµείς είχαµε αποφασίσει να δείξουµε κολύµβηση και ρυθµική 
γυµναστική γιατί ήµασταν κορίτσια και αγόρια στην οµάδα. Ένας συµµαθητής µου όµως...δυο τρεις 
συµµαθητές µου που ήταν στην οµάδα µαζί, δεν ήθελαν να παρουσιάσουµε κολύµβηση και… 
-Και πώς το αντιµετωπίσατε; 
-…ήθελαν να παρουσιάσουµε µπο...το αντιµετωπίσαµε ε, λέµε
πειράζει, θα κάνουµε µποξ και...τα υπόλοιπα αγόρια και κάποια κορίτσια, θα µπούνε στην 
κολύµβηση, κάποια άλλα θα παρουσιάζουν κάποια στιγµή κι άλλες θα κάθονται…στην 
κερκίδα...αναγκαστικά...όχι αναγκαστικά, επειδή…για να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα µέσα στην 
οµάδα υποχωρήσαµε.  
-Ευχαριστώ. Υποχώρηση, ε; 
-Όχι υποχώρηση, συγνώµη, εννο
- Συγνώµη εγώ, εννοείς α οιβαίες υποχωρήσεις έσα στην οµάδα για να προχωρήσετε… 
-Ναι για να προχωρήσουµε  γιατί…α…αναµενόταν ότι  θα γινότανε καβγάς …δυστυχώς.  
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-Πολύ ωραία. Ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος, σε βοηθούσε να καταλάβεις περισσότερο ή 
λιγότερο το µάθηµα και γιατί; 
-Ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος…µε βοηθούσε να καταλάβω πιο εύκολα το µάθηµα γιατί δεν 
παραµέναµε µόνο…αυτό το πράγµα πρέπει να µάθω κι αυτό το πράγµα, κι αυτό κι αυτό κι αυτό 
και…δεν µας εξηγούσε κατευθείαν…η κυρία µας δεν µας εξηγούσε κατευθείαν…αυτό πρέπει να 
κάνεις χωρίς καµιά…ε...µ…βοήθεια για να το βρούµε...ας πούµε κάποια πραξούλα µικρή…που να 
µας βοηθούσε…ή να βρίσκουµε ένα τρόπο να τα ξεχωρίζουµε ας πούµε στη γλώσσα…να βρίσκουµε 

να τα ξεχωρίζουµε το ένα απ το άλλο, ή ας πούµε στα µαθηµατικά που ήτανε για να 

ύ πιο πριν δεν είχα κάνει ποτέ θεατρικό…και δεν ήξερα δεν είχα καταλάβει καν ότι 

 ιστορία την είχανε επιλέξει οι δάσκαλοι φαντάζοµαι…δεν ξέρω…µέσα από ένα θέµα της 

είαν στην ιστορία σε αυτό εκεί το µάθηµα…και το 
αία ιστορία -εγώ δηλ ας πούµε το βρήκα σαν 

 έπρεπε µετά να πω την περίληψή του γιατί...έτσι την βλέπω εγώ την ιστορία…είναι µια 
γκεκριµένη που πρέπει… 

ε περισσότερο σ’ αυτό, ήτανε αρκετά αναλυτικά. Θέλω να µου πεις 
ια πράγµατα –που είπες πολλά από την ώρα που αρχίσαµε 

µε πληροφορίες χρειαζόµασταν ας πούµε να πηγαίνουµε σε εγκυκλοπαίδειες ή 
στές, όταν συναντιόµασταν σε οµάδες κυρίως υπολογιστές, λοιπόν µέσα στην τάξη για 

ρές κάποια πράγµατα ας πούµε µαλώναµε πολύ συχνά µέχρι τότε-αγόρια 

α, συζητούσαµε, 
συζητούσαµε γι αυτό το θέµα και  µάθαινε η κυρία τις γνώµες µας…αυτό για το θέµα όταν µαλώναµε, 

ένα τρόπο 
ξεχωρίζουµε το µεγάλο απ το µικρό…είχαµε πει το µατάκι και…χα χα χα (γελάνε και οι δυο) 
-Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ κάνατε καινούρια πράγµατα στην τάξη 
σας, αν ναι, ποια καινούρια πράγµατα, τι ήταν για σένα καινούριο και σε ξάφνιασε, που δεν το χες 
κάνει πριν; 
-Λοιπόν πολ
βρίσκοµαι σε ένα σχολείο µε Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. Πριν, σε πρώτη δευτέρα, πρώτη και δευτέρα 
τάξη δεν είχα κάνει κανένα θεατρικό...και ας πούµε στις γιορτές όταν παρουσιάζαµε…δεν 
παρουσιάζαµε κάτι…παρουσιάζαµε κάτι συνήθως από ιστορία και τελευταία στιγµή το κανονίζαµε 
αυτό το θέµα. 
-Ενώ εκείνη τη χρονιά πώς κάνατε τις γιορτές; 
-Στην τρίτη τάξη πρώτη φορά…στην τρίτη τάξη πρώτη φορά στη γιορτή το καλοκαίρι...κάναµε ένα 
θεατρικό. Πρώτη φορά έγινε αυτό, συνήθως παρουσιάζαµε διάφορα θέµατα και διαβάζαµε φυλλάδια, 
λέγαµε ποιήµατα. 
-Τι σηµαίνει αυτό συνήθως δεν είχατε ετοιµάσει τη γιορτή πολύ καιρό πριν; 
-Είχαµε ετοιµάσει πολύ καιρό πριν αρκετά την…τη γιορτή συνήθως βέβαια λέγαµε ποιήµατα και … 
-Αυτά τα προηγούµενα χρόνια, ενώ εκείνη τη χρονιά; 
-Εκείνη τη χρονιά κάναµε ένα θεατρικό, βέβαια είχε διαλέξει η κυρία µας κάποια παιδιά µέσα την 
τάξη βέβαια που διαβάζανε καλύτερα, είχανε πιο ευκολία στο να διαβάζουν και είχανε ωραίο τρόπο, 
δεν κάνανε απλά ανάγνωση, το νιώθανε αυτό που διαβάζανε…ε, είχε διαλέξει η κυρία κάποια παιδιά 
κι αφηγούνταν την ιστορία…η ιστορία ήτανε η αρπαγή της Ευρώπης. 
-Ποιος την είχε φτιάξει την ιστορία; 
-Αυτή η
ιστορίας. Ε, αλλά όµως έπρεπε να συµφωνήσουµε κι εµείς και κυρίως…όχι ακριβώς οι 
δάσκαλοι…µας εµφάνισε, µας έγραψε η κυρία διάφορα θέµατα στον πίνακα  και εµείς µέσα από την 
τάξη επιλέξαµε ποιο θέλαµε να κάνουµε. Κι επιλέξαµε…ε...κι επιλέξαµε την αρπαγή της Ευρώπης, 
γιατί ήταν ένα θέµα που το…πήγαµε βέβαια κατευθ
διαβάσαµε. Το µάθαµε καλά γιατί είναι πολύ ωρ
παραµύθι που
ιστορία  συ
-Ευχαριστώ. Να µη µείνουµ
Γεωργία αν όταν κάνατε αυτά τα καινούρ
να µιλάµε µέχρι τώρα- χρειαστήκατε εκτός από τα βιβλία σας και κάποια άλλα µέσα για να γίνουν 
αυτά τα πράγµατα; Τι υλικά και τι µέσα χρειαζόσασταν για να γίνει το µάθηµα, είτε η κυρία  σας 
έκανε µάθηµα µε καινούρια πράγµατα είτε δραστηριότητες;  
-Λοιπόν…για να βρού
στους υπολογι
να καταλάβουµε κάποιες φο
εναντίον κοριτσιών ή κορίτσια εναντίων άλλης οµάδας κοριτσιών και…µαλώναµε πολλές φορές και  
η κυρία µας ήθελε να µας δείξει πόσο κακό είναι να µαλώνουµε και πόσο καλό είναι… 
-Ναι, τι µέσα χρησιµοποιούσε; 
-Χρησιµοποιούσε ένα θέατρο…ας πούµε κάναµε...µπαίναµε αµέσως µέσ
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όµως ας πούµε όταν ήθελε να µας κάνει µε θέµα τη θάλασσα, µας έβαζε µια µουσική πολύ ήρεµη 
και...είχαµε έτυχε να έχουµε τότε ένα γαλάζιο πανί τούλι και γαλάζιες φόδρες. Χρησιµοποιήσαµε το 
τούλι και τις φόδρες και τα βάλαµε µέσα  και...και τα απλώσαµε στη µέση της τάξης µέσα στη 

α µηχάνηµα  και µέσα σε ένα άσπρο πανί 

ια σειρά να κάτσουν όλα τα παιδιά και καθόµασταν, βάζαµε συνήθως 

 κορίτσι 

γµατα που µπορεί να συµβούν...ή µπορούµε να τα 

χνίδι ε…συνήθως για το πώς το καταλαβαί…συνήθως 

 την 25  Μαρτίου, 28  
α θέµατα...ε, τώρα βάζω κυρίως τα θέµατα οι εορτές, αλλά 

αµε αναπτυχθεί σε διάφορα άλλα θέµατα.. 
 οι εργασίες σας; 

ες...ας πούµε να κάνουµε µια ζωγραφιά για το σπίτι…ή να σκεφτούµε για ένα θέµα 
α ι κ

µουσική, και η κυρία έβαλε τη µουσική και µας έλεγε διάφορα πράγµατα να κάνουµε…να µπούµε 
µέσα, να περπατάµε…απ όποια κατεύθυνση θέλαµε, να είµαστε άνετοι, κάποια στιγµή να καθίσουµε 
κάτω και να φανταστούµε, διάφορα….εκτός από τις φόδρες, το τούλι και τη µουσική, είχαµε επίσης 
και τα slides. 
-∆ηλαδή; 
-∆ηλαδή...τα slides είναι...βάζεις διάφανες κόλες χαρτί σε έν
βγαίνουν εικόνες…ε, εµείς συγκεκριµένα το χαµε χρησιµοποιήσει για την εικοστή Πέµπτη 
Μαρτίου...εικόνες και για την επέτειο του Πολυτεχνείου που είχαν τραβηχτεί…αυτές οι εικόνες, ή 
διάφορα άλλα θέµατα … 
-Τι κάνατε; 
-Λοιπόν, καθόµασταν όλοι µαζί...ε, καθόµασταν…ήτανε ας πούµε στην 25η Μαρτίου  ή στη 17η 
Νοεµβρίου καθόµασταν όλοι σε µια σειρά κάτω από τον πίνακα…σε µια σειρά όσο έφτανε… και 
µετά…φτάναµε συνήθως για µ
απαλή µουσική ακούγαµε ντοκουµέντα σε...ή συνεντεύξεις που είχαν πάρει διάφορα παιδιά από 
παππούδες, γιαγιάδες ή ανθρώπους που ξέρανε και το ζήσανε…ε, παίρναµε συνέντευξη…ένα
έφερνε και το µετάλλιο του παππού της γιατί είχε πάρει το παράσηµο...του παππού της...είχε πάρει 
παράσηµο στον πόλεµο, και µετά έπειτα, µας έβαζε η κυρία και βλέπαµε slides από τον πόλεµο από 
την 17η Νοεµβρίου βλέπαµε…και βλέπαµε και τα σχολιάζαµε µετά ξαναβλέπαµε επόµενη σελίδα  το 
σχολιάζαµε βλέπαµε τα καλά, τα κακά, πρά
αποφύγουµε και µου άρεσε πάρα πολύ. Μετά κάναµε έναν κύκλο και λέγαµε «ελπίζω πως θα…» 
λέγαµε εκεί διάφορα πράγµατα, παίζαµε ένα παι
πιάναµε ένα κύκλο και σφί...και σφίγγαµε ο ένας το χέρι του άλλου που αυτό το παιχνίδι λέγεται 
µήνυµα–. Και σφίγγαµε ο ένας το χέρι του άλλου µετά και µεταδιδόταν το µήνυµα µέχρι τον 
τελευταίο έφτανε…Κι έκανε κύκλο, κύκλο, κύκλο…ε µπαίναµε µέσα µετά στον κύκλο µας έλεγε 
διάφορα πράγµατα η κυρία µας ε µπαίναµε µέσα, βγαίναµε ξανά έξω… 
-Ευχαριστώ. Γεωργία, είχατε εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, τι είδους εργασίες αν 
είχατε; 
-Είχαµε εργασίες να βρούµε…-πέρα από τις εργασίες του σχολείου- είχαµε εργασίες να βρούµε 
ένα…να βρούµε πληροφορίες για ένα θέµα...να συγκ…να βρούµε ας πούµε για η η

Οκτωβρίου, για τη 17 Νοεµβρίου, διάφορ
όµως είχ
-Ήταν ευχάριστες ή δυσάρεστες
-Πάρα πολύ. 
-∆ηλαδή; 
-Ποια ήταν τα άλλα θέµατα; 
-Όχι, γιατί ήταν ευχάριστες οι εργασίες; 
-Ήτανε εργασί
..για ν  κάνουµε µετά να αναπτύξουµε ένα θεατρικό...παιχνίδ , να άνουµε ένα θέατρο όσων αφορά 
αυτό το θέµα, να συζητήσουµε…Και µου άρεσε πάρα πολύ να συλλογίζοµαι όλα αυτά…να τα ακούω 
να…µ’ άρεσε πολύ… 
-Ευχαριστώ.  
-…να συµµετέχω σ’ αυτά.  
-Ευχαριστώ. Πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα στα παιδιά και στη δασκάλα στα πλαίσια του 
Προγράµµατος.…Ας πούµε… διέφεραν οι σχέσεις της δασκάλας και των παιδιών την ώρα που η 
δασκάλα έκανε το κανονικό µάθηµα στην τάξη ή είτε έκανε κανονικό µάθηµα (γλώσσα, 
µαθηµατικά ) είτε έκανε πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ η συµπεριφορά της ήτανε η ίδια; 
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Μπορείς να µου µιλήσεις λίγο για τη συµπεριφορά και τη στάση της δασκάλας απέναντι σε σας και 
τις σχέσεις που είχατε µαζί της –την ώρα που κάνατε ΜΕΛΙΝΑ και την ώρα που κάνατε κανονικά 

οσο πολύ…µου χε κάνει πάαααρα πολύ µεγάλη εντύπωση και θα θελα 
ιστεί για πάντα. 

κό αποκοµίσατε από τη συνεργασία αυτή; 

 παράδειγµα στη µουσική που ήµασταν...κάναµε µαζί…διάλεξε η κυρία παιδιά 

νούµε… 

τε τι; 
αµε το να επικοινων…ας πούµε, εγώ τώρα από τα άλλα τµήµατα της τρίτης τάξης που 

ι αρνητικό πέραν αυτού που είπες στην αρχή τη δυσκολία στην 

κάποιες φορές κάποια παιδιά κάνανε φασαρία, δεν αφήνανε τα άλλα παιδιά να 

µαθήµατα; 
-Την ώρα που κάναµε ΜΕΛΙΝΑ η κυρία µπορώ να πω ήτανε λίγο...πιο…πιο προσεκτική…ίσως …όχι 
πιο προσεκτική, πιο άνετη απ ότι στα άλλα µαθήµατα, δηλαδή ας πούµε στα άλλα µαθήµατα µας 
έλεγε...στα άλλα µαθήµατα µας τα µετέτρεπε και σε ΜΕΛΙΝΑ και έπαιρνε διάφορα θέµατα για 
το…απ το...για το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, για το τι θα κάνοµε…θεατρικό παιχνίδι ας πούµε από τα 
µαθήµατα…∆ηλαδή…και…ε…και µ’ άρεσε πολύ ο τρόπος που µας τα δίδασκε όλα αυτά ε.. 
-Οι σχέσεις που είχες µαζί της κι εσύ και τα άλλα παιδιά; 
-Ήταν πολύ καλές, πιστεύω…γιατί η κυρία προσπαθούσε όσο πιο πολύ όσο δυνατόν να είναι πιο 
κοντά µας, να τα καταλαβαίνουµε όλα τα πράγµατα…µας έλεγε όλα τα πράγµατα που µαθαίναµε και 
µπορώ να πω επίσης ότι στο ΜΕΛΙΝΑ η κυρία µας γινόταν λίγο πιο ευαίσθητη…µας έλεγε 
αισθήµατα που εκείνη τη στιγµή…ένιωθε…κι εκείνη τη στιγµή κι εγώ ένιωθα κάποια πράγµατα...που 
ε, δεν τα χω ξανανιώσει…γιατί ήτανε…όσο να ναι ήτανε πρώτος χρόνος που το έκανα…αυτό το 
Πρόγραµµα και µου άρεσε τόο
αυτό να συνεχ
-Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του Προγράµµατος, συνεργαστήκατε µε διαφορετικά τµήµατα της ίδιας 
τάξης του σχολείου σας; Τι θετικό και τι αρνητι
-Λοιπόν είχαµε και...υπήρχαν και άλλα δύο τµήµατα, συνεργαστήκαµε µπορώ να πω, κάναµε µαζί 
θεατρικό παιχνίδι…για
απ όλα τα...για τη χορωδία, κάναµε ας πούµε µαζί µια χορωδία…παρουσιάσαµε µαζί ένα θεατρικό για 
τα Χριστούγεννα, ε…και κάναµε …κάναµε… 
-Πώς ήταν αυτή η συνεργασία; Υπήρξαν θετικά- κάποια καλά δηλ και κάποια αρνητικά που σου 
έχουν µείνει και θα ήθελες να αναφέρεις κάτι; 
-Θετικά είναι ότι κάποιες φορές ήτανε…η πρώτη φορά που γινότανε αυτό…αλλά...και γι αυτό 
κάποιες φορές τα παιδιά νιώθανε…µια δυσκολία στο να επικοινωνήσουνε µε κάποιο, µε το...µε ένα 
άλλο παιδί και...είχαµε…κι ας πούµε κυρίως τα κορίτσια που δεν είµαστε και πολύ κοινωνικές – τα 
αγόρια όσο να ναι γνωρίζονται- και…στην αρχή ήµαστε κορίτσι µα κορίτσι από το ίδιο τµήµα, αγόρι 
µα αγόρι από το ίδιο τµήµα...όµως στη συνέχεια, µέσα από…ας πούµε ήτανε ένα παιχνίδι: να κάνουµε 
ζευγάρια στο τέλος της µουσικής…όποιον βρίσκεις µπροστά σου εσύ… πιάνεις!  για να κάνεις ένα 
ζευγάρι και να ..µη βγεις απ το παιχνίδι…όσο να ναι ή και  µετά πιανόµαστε σε κύκλο επικοινωνούµε, 
παίζουµε παιχνίδια στον κύκλο…έτσι…πετυχαίναµε το να επικοινω
-Αυτό είναι το θετικό που µου λες τώρα; 
-Ναι… 
-Κι έτσι πετύχα
- Πετύχ
συνεχίζουν να είναι ακόµα τα ίδια παιδιά σχεδόν…και ξέρω κάποια παιδιά, επικοινωνούµε ας πούµε 
το διάλειµµα, ενώ πριν ούτε ένα γεια δε λέγαµε…τώρα λέµε ένα γεια και έτσι. 
-Το αρνητικό; Υπάρχει κάτ
επικοινωνία;  
-Ναι, 
παρακολουθήσουν ή κάνανε…πάρα πολύ αρνητικά συναισθήµατα βγάζανε.. δηλ.. βγάζανε ας πούµε 
ότι βαριούνται να το κάνου…ή σε ένα µάθηµα…σε ένα παιχνίδι που ήτανε να ζωγραφίσουν µπροστά 
στο χαρτόνι που ήταν µπροστά σου...ε ζωγραφίζανε βλακείες ..ε. 
-Κι εσένα γιατί αυτό σου φαίνεται αρνητικό; 
-Γιατί θα προτιµούσα τα παιδιά να συνεργάζονται, γιατί έτσι µπορώ να πω ότι άµα συνεργαζόµασταν 
όλοι όπως θα έπρεπε…γιατί κι εγώ δεν µπορώ να πω...κι εγώ κάποιες φορές έκανα...έκανα λίγο 
φασαρία, δεν παρακολουθούσα…εντάξει θα προτιµούσα όλα τα παιδιά κατευθείαν –που αυτό είναι 
αδύνατο κάποιες φορές- εµ θα προτιµούσα κατευθείαν να κάναµε καλά πράγµατα που...να µην χάναµε 
τόσο χρόνο που ο καθένας ήτανε µε τον ένα που γνώριζα. 
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-Ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ Γεωργία, σε βοήθησε να αγαπήσεις περισσότερο το σχολείο 
ή όχι και γιατί;  
-Ναι , µέχρι την πρώτη τάξη νόµιζα ότι το σχολείο ήταν µόνο διάβασµα...µέχρι τη δευτέρα τάξη 

µιζα ότι δε σου µαθαίνει 
ο παρά µόνο µαθηµατικά, ιστορία, και τα λοιπά µαθήµατα. Λοιπόν όµως, τελικά µέσα από 

ίωσε, το κατάλαβες. Όµως 
 ένα θεατρικό –ας πούµε για να καταλάβουµε πόσο κακό ήταν να καίµε 

εατρικό ας πούµε...και το 
 µας εξηγεί…ας πούµε...µας είχε βάλει 

ινη φόδρα-πράσινο τούλι δεν είχαµε...είχαµε βάλει κι ένα ..ένα σαν ποταµάκι και είχαµε 

απτύξαµε το θέµα να µην καίµε τα δάση, να µην καταστρέφουµε τη φύση και πόσο 

λά ήθελα να µάθω 
ς δασκάλες…που ακριβώς…απ τους δάσκαλους που µου κάνανε και τις δασκάλες -πού 

… να ..που ακριβώς να κεντραρίσω την προσοχή µου, να προσέξω, (βέβαια µε 
σαν οι γονείς µου, σαφώς πάααντοτε -ότι πρόβληµα να είχα στους γονείς µου…και 

ά όµως ήθελα να µάθω και κάποια άλλα πράγµατα ας πούµε για 

 σχολείο κι όχι µόνο για τα µαθήµατα µια δασκάλα που είχε κάνει στο 
α να τη ρωτήσω και περί τίνος πρόκειται µε αυτό το Πρόγραµµα, τι θα 

αι ούτε πιστεύω ότι είναι για να 

 και αν στα βάλει το σχολείο σου να στα βάλει απ το βιβλίο σου…ε να 

νόµιζα ότι το σχολείο ήταν µόνο διάβασµα...διάβασµα, διάβασµα. Και νό
τίποτα άλλ
το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ –κυρίως στην τρίτη τάξη που το άρχισα- έµαθα ότι στο σχολείο µαθαίνεις 
και να γίνεσαι πολίτης…πώς να γίνεις καλός πολίτης, πώς να µάθεις να έχεις γνώµη σε κάποια 
πράγµατα, ή να…τηρούµε το µάθηµα...µέσα από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ να τηρούµε το µάθηµα 
και…βάζουµε πιο λεπτοµερές πράγµατα, ε κάνουµε κάτι για να το καταλάβουµε καλύτερα, ενώ πριν 
µόνο στον πίνακα µια άσκηση, δέκα ασκήσεις στο τάδε πράγµα και…τελε
τώρα µπορούµε να κάνουµε
και να καταστρέφουµε τα δάση, να πετάµε σκουπίδια, κάνουµε ένα θ
καταλαβαίνουµε καλύτερα. Έρχεται η κυρία µε τη µουσική και
µια πράσ
κάνει…πολύ ωραίο, ήτανε… 
-Ευχαριστώ. 
-…και αν
καταστροφικό θα είναι το να πετάµε σκουπίδια. 
-Ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαίδευση και Πολιτισµός, σε επηρέασε στη ζωή σου, 
Γεωργία µέχρι τώρα; 
-Ε, ...ε…µπορώ να πω ότι λίγο άλλαξα γνώµη για το σχολείο. Μ’ επηρέασε...στην αρχή νόµιζα ότι το 
σχολείο όπως είπαµε και πριν είναι µόνο για να µαθαίνω τα µαθήµατα…και πριν δε...δεν µε είχε 
καθοδηγήσει κάποιος µόνο οι γονείς µου για το πώς να συµπεριφέροµαι…ήθελα να µάθω και 
κάποιους κανόνες…βέβαια οι γονείς µου…µου λέγανε πάααρα πολλά πράγµατα, αλ
και από τι
ακριβώς να
καθοδηγού
κατευθείαν µε…µου το λέγανε- αλλ
πράγµατα…Μια δασκάλα άµα τη ρώταγες κάτι για την ιστορία, θα ήξερε σίγουρα να σου πει κάποια 
παραπάνω πράγµατα. Για το
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ µπορούσ
κάνουµε, πώς θα αναπτύξουµε διάφορα θέµατα που µας είχε πει… 
-Πολύ ωραία ευχαριστώ. Γεωργία, αν σε ρωτούσα ποια είναι η γνώµη  σου για το αν το ΜΕΛΙΝΑ 
πιστεύεις ότι πρέπει να γενικευτεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τι θα µου απαντούσες; 
-Θα λεγα ναι. 
-Γιατί; 
-Θα λεγα ναι γιατί…το σου µαθαίνει να γίνεσαι καλός πολίτης, ε σου δείχνει ότι το µάθηµα δεν 
µπορείς να το αναπτύξεις µόνο γύρω απ το «βρες πληροφορίες για τον έναν, βρες πληροφορίες για τον 
άλλο...κι όχι µόνο µάθηµα… 
-Τι θετικό θα είχε για τα παιδιά των δηµοτικών σχολείων αν το ΜΕΛΙΝΑ πήγαινε στα σχολεία 
τους; 
-Ε, ε το θετικό που θα είχαν πάρει είναι ότι ας πούµε δε θα µισούσαν το σχολείο κάποιες φορές…δε 
θα µισούσαν το σχολείο επειδή...ας πούµε στο...εµάς στο σχολείο µας συγκεκριµένα υπάρχει ευέλικτη 
ζώνη. Την ευέλικτη ζώνη δεν τη θεωρώ καθόλου σαν παιχνίδι κ
ξεκουραστείς. Απλά κάποια παιδιά ας πούµε πιστεύουν ότι το σχολείο είναι ένα βαρετό πράγµα που 
µόνο µαθήµατα κάνεις. ∆ε σου βάζουν να βρεις για τίποτα -παρά µόνο κάνεις τις ασκήσεις σου, δε 
σου βάζουν να βρεις τίποτα πληροφορίες να τ’ αναπτύξεις, να µάθεις κάτι παραπάνω, να το 
παρουσιάσεις στους φίλους σου, δε σου βάζουν ξέρω γω να κάνεις ποιήµατα παρά µόνο εργασίες από 
τα σκέφτοµαι και γράφω
ξεπεράσουν αυτό το…αυτό που πιστεύουν για το σχολείο.! 
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-Ευχαριστώ. Τώρα µία ερώτηση που λέει: «Θεωρείς ότι εσένα προσωπικά το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 

ότι τελικά ε...µπορώ να σκηνοθετήσω πάρα πολύ καλά θέατρο.  

ν τύχη… 
ην ερώτηση.. 

 πώς εννοείς το να σκηνοθετήσεις εσύ έργο; 

τριά µου...ε, ναι που έκανε τη δασκάλα υποτίθεται, να το βρω να το σκηνοθετήσω, να 
ταγωνιστή, πώς θα το παίξουµε και τελικά το κατάφερα και κατάλαβα ότι έχω κι εγώ κάποιο 

υσικά. 
 πούµε εννοώ κάποια παιδιά… 

 κατάλαβα, το κατάλαβα. Γιατί πιστεύεις πρέπει να γενικευτεί και στο γυµνάσιο –φυσικά 
ροσαρµοσµένο- όπως λες; 

 ναι σε ειδικά θέµατα.. 
 πρέπει να πάει στο γυµνάσιο, τι έχουν να ωφεληθούν οι µαθητές και οι καθηγητές; 
 οι µαθητές σταµατούν κάποια στιγµή να είναι πολιτισµένοι…έτσι...σταµατούν, σταµατούν 

άνουν διάφορα πράγµατα ας το πούµε ξεδιάντροπα πράγµατα- δηλ ας πούµε και κάποια πράγµατα 
ου δεν φανερώνουν καλή διαγωγή, ας πούµε χτυπούν πάρα πολύ τους συµµαθητές τους. 

 τους βοηθήσει εκεί το Πρόγραµµα; 
…θα τους βοηθήσει άµα πιστεύω γίνονται ειδικά σεµινάρια για τους µαθητές που να…που να 

αταλαβαίνουν ή µέσα...από το θεατρικό παιχνίδι…µέσα από κάποια πράξη όπως κάναµε εµείς µε  
ν κυρία µας…ας πούµε φτιάχναµε ένα κύκλο όλοι µαζί και …και µιλούσαµε, µας συµβούλευε ας 
ούµε η κυρία µας τι να κάνουµε, τι να αποφύγουµε, όπως µας συµβουλεύουν κάποιοι γονείς…ή αν 
πως µας συµβουλεύουν οι γονείς. 

. Γεωργία, θέλω να µου πεις αν στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, η κυρία 
ρησιµοποιούσε βαθµολογία για τις δράσεις και τις δραστηριότητες που κάνατε, για τις ζωγραφιές, 
ια το χορό, για όλα αυτά που κάνατε στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ. 

 ε βέβαια έπρεπε να βάλει κάποια βαθµολογία για τα επόµενα θέµατα, ας πούµε για την 
υέλικτη ζώνη που γράφει σχολική ζωή που γράφει συγκεκριµένα ο έλεγχος, έπρεπε να βάλει κάποια 
αθµολογία ναι…δεν πιστεύω…εγώ όµως ..δεν µας έβαζε βαθµολογία…έβαζε «όποιος θέλει µπορεί 
α το κάνει και δεν υποχρεώνει κανείς κανένα να το κάνει απαραιτήτως» κι ότι  όπως ακριβώς το λέει 
 Πρόγραµµα να γίνει. 
ήρχε τιµωρία αν ένα παιδί δεν έκανε...αν δεν ήθελε να κάνει, αν δεν ήθελε να συµµετέχει…  

σε βοήθησε να αποκτήσεις κάποια ιδιαίτερη ικανότητα; 
-Ννναι!  
-Kατάλαβα 
-∆ηλαδή; 
-∆ηλαδή, ε, τώρα τελευταία δεν είχε έρθει η κυρία των αγγλικών στο σχολείο µας κι εγώ 
περίµενα...να...εεε δεν είχε έρθει η κυρία των αγγλικών στο σχολείο µας κι εγώ…εγώ στην αρχή 
περίµενα για το ολοήµερο, µετά όµως περίµενα για την αδελφή µου να φύγουµε µαζί και έµεινα µε 
άλλες τρεις ακόµα συµµαθήτριές µου και κάναµε θεατρικό. Λοιπόν την πρώτη φορά έτσι στη
-Να τα λέµε έτσι λίγο πιο σύντοµα για να πάµε ακριβώς στ
-Ναι η συµµαθήτριά µου… 
-Ναι, πώς το κατάλαβες δηλ
- Μ έβαλε…να βρω εγώ ένα θέατρο, µου έβαλε ένα θέµα… 
-Ποιος; 
-Μια συµµαθή
βρω πρω
ταλέντο. 
-Πριν σε ρωτήσω την επόµενη ερώτηση για το αν θες το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ… αν θεωρείς ότι 
πρέπει να εφαρµοστεί στο γυµνάσιο ή όχι- αυτή είναι η επόµενη ερώτηση…µάλλον να την 
κάνουµε:Θεωρείς ότι το ΜΕΛΙΝΑ πρέπει να γενικευτεί και στο γυµνάσιο ή όχι και γιατί; 
-Ε, (γελάει) θεωρώ ότι πρέπει να...πρέπει να γενικευτεί και στο γυµνάσιο…όχι όµως όπως και στο 
δηµοτικό. Άµα εφαρµοστεί  τόσο  όσο...τόσο.. µε τόση….Άµα εφαρµοστεί τόσο πολύ, για να το 
καταλαβαίνουν τόοοσο πολύ τα παιδιά και να το νιώσουν τόοοσο πολύ, να εφαρµοστεί και στο 
γυµνάσιο αλλά φυσικά λίγο σε πιο…υψηλού επιπέδου…θέµατα ας το πούµε έτσι.  
-Φυσικά.  
- Λοιπόν… 
-Φ
- Ας
-Το
π
-Λοιπόν
-Γιατί
-Όλοι
κ
π
-Θα
-Ναι
κ
τη
π
ό
-Ευχαριστώ
χ
γ
-Φυσικά
ε
β
ν
το
-Υπ
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-∆εν υπήρχε καµία απολύτως τιµωρία, έλεγε «δεν υπάρχει πρόβληµα». 
. Τώρα τελειώνοντας σχεδόν –έχουµε τρεις µόνο ερωτήσεις. Η τρίτη  από το τέλος: Τι θα 

ιάφορα θεατρικά, να τα διαδραµατίζουµε και που κάναµε έναν κύκλο, 

 πολύ να τα ξαναζήσω.(γελάει) 
µµα; 

 να  
µµα θα το έκανες; 

γµατικά τι είµαστε. Κι εγώ µέσα από αυτό το Πρόγραµµα ανακάλυψα 
 µου…και κάτι κάτι που έχω…και κάτι που µου αρέσει πολύ, δηλαδή 

-Ευχαριστώ
κρατούσες επιγραµµατικά σαν κορυφαίο σηµείο, τι σου άρεσε πιο πολύ από το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ; 
Μ’ άρεσε πολύ που κάναµε δ-
συζητούσαµε για θέµατα, µας έλεγε η κυρία µας κάποιες λέξεις, µας έλεγε κάποιες προτάσεις, µας 
ευαισθητοποιούσε και κάποια στιγµές συγκινιόµασταν µε όλα αυτά που µας έλεγε…η κυρία µας...και 
πολλά κορίτσια…ε δακρύζαµε...δάκρυζε και η κυρία µας πολλές φορές…κάναµε πάρα πολλά 
πράγµατα και µ’ άρεσε πάαααρα πολύ και θα θελα πάαααρα

. σ’ ευχαριστώ. Τι δε σου άρεσε στο Πρόγρα-Εντάξει
-Το Πρόγραµµα δε µου άρεσε;…Μ’ αρέσανε τα πάντα… δεν ήταν κάτι αρνητικό που να µη µου 
άρεσε, όολα µ΄ αρέσανε. 

ευταία ερώτηση που ζητάει να µου πεις: Αν σου δινόταν η ευκαιρία-Άρα να µη ρωτήσω την τελ
ξανασυµµετέχεις στο Πρόγρα
-Ευχαρίστως. 
-Γιατί; 
-Μέσα από το Πρόγραµµα καταλαβαίνω ότι µπορώ να επικοινωνήσω µε πολλά παιδιά, ε, και ίσως ότι 
µπορώ να γίνω καλύτερος πολίτης…γνωρίζοµαι µε παιδιά, αναπτυγνείω συναισθήµατα µου, 
ταυτόχρονα µαθαίνω κάποια πράγµατα και καταλαβαίνω ότι το σχολείο ή ότι...και ανακαλύ ...ότι το 
σχολείο δεν είναι µόνο µάθηµα διάβασµα και διάβασµα, και ότι υπάρχει κι ένα πρόγραµµα που µας 
βοηθάει να καταλάβουµε πρα

χεδόν το χαρακτήραακριβώς σ
το να γράφω ιστορίες ας πούµε…ή κατάλαβα ότι τελικά µπορεί να µην έχω παντού ταλέντα αλλά άµα 
κάτσω και σκεφτώ µπορώ να γράψω και ποιήµατα και…άµα θέλω µπορώ να ζωγραφίσω…και είναι 
πολύ ωραίο.  
-Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να συµµετέχεις σ’ αυτή τη συνέντευξη. 
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16/1/04  18.30-19.30 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
(Θανάση, θα συζητήσουµε για ένα θέµα που το έχεις γνωρίσει
Εκπαίδευση και Πολιτισµό, θα σε γυρίσω δυο χρόνια πριν 

, πρόκειται για το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-
που κάνατε το πρόγραµµα µε 

 είναι η γνώµη σου για τα εξής:  

µ

 ελεύθερα) 
πολύ ωραίο Πρόγραµµα, στην αρχή νόµιζα ότι ήταν σχετικό µε µάθηµα, αλλά έκανα ένα 

να  µ

 

ς τάξης σας και η διακόσµησή της εκείνη τη 

 στους µεγάλους σε µας τα παιδιά 

µαι ότι είχε, κι ακόµα, 

 τα θρανία για να έχουµε 

στήκαµε την Αγορά που µας είχε πάει…η δασκάλα µας της τρίτης τάξης για 

και 
ια να φάµε. Και µ΄ άρεσε εµένα πάρα πολύ αυτό. Επίσης 

 πάρα πολύ καλύτερα από τις άλλες 

-Ωραία. Θυµάσαι κάποια άλλα θέµατα; 

στην τάξη εκείνη 
την κυρία Χρύσα.)  
Θα σε ρωτήσω ποια
 
-Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακό η ξεχωριστό µάθηµα σαν τα άλλα µαθήµατα του 
αναλυτικού προγράµµατος, ή ήταν κάτι άλλο- κι αν νοµίζεις ότι ήταν κάτι άλλο, τι άλλο; 
-(Ψιθυριστά: να ξεκινήσω;) 
-Αµέ, µίλα
-Ήταν ένα 
µεγάλο λάθος. Ήτανε µε τη χαρά των παιδιών, εεε…να χαίρονται,  παίζουν, όλα αζί και το παν 
ήταν να διδάξουν στα παιδιά την καλή συµπεριφορά κι όχι µόνο το µάθηµα. Παίρναµε κάποιες 
πληροφορίες και µερικ..και επίσης και µελετούσαµε. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο Πρόγραµµα.  
-Θανάση µου, ποιος νοµίζεις ότι ήταν ο σκοπός του; Για ποιο σκοπό σας το είχαν «φέρει» στην τάξη; 
Με ποιο σκοπό; 
-Να µας κάνουν ανθρώπους.  
-∆ηλαδή; 
-Ε, να µη µάθουµε µόνο γράµµατα…αλλά γιατί...γιατί εσείς µου είχατε πει και η κυρία Κατερίνα µου 
το λέει ότι αν εγώ –παραδείγµατος χάριν- ανοίξω ένα ιατρείο και ξέρω µόνο γράµµατα και δεν έχω 
καλή συµπεριφορά τότε δε θα πηγαίνει κανείς στο ιατρείο. Ε και τότε µας µάθαιναν για την καλή 
συµπεριφορά σ’ αυτό το Πρόγραµµα.  
-Ωραία! Να ρωτήσω:Θυµάσαι πώς ήταν ο χώρος τη
χρονιά; 
-∆εν  είχαν κάνει τη δουλειά οι µεγάλοι...να τη διακοσµήσουνε, αλλά την είχανε κάνει µόνα τους τα 
παιδιά κι αυτό µου άρεσε πάρα πολύ, επειδή κι αν δε φαίνεται ωραία
φαίνεται πάρα πολύ ωραία. 
-∆ηλαδή, τι είχε η τάξη σας από σας; 
-Είχε…µπορεί να µην είχε παιχνίδια, αλλά είχε φόδρες…εε. στολι…είχε πάρα πολύ πολύχρωµους 
τοίχους, είχε κορδέλες που τη στολίζαµε, πάρα πολύ ωραία πράγµατα θυµά
όµορφες κουρτίνες.  
-Γιατί; (γελάµε και οι δυο) 
-Ωραίες ήτανε.  
-Είχατε χώρο στην τάξη σας να κινηθείτε; Τα θρανία σας πώς ήτανε; 
-Πάρα πολύ χώρο είχαµε στην τάξη µας για να κινηθούµε, περιορίσαµε λίγο
µεγαλύτερο χώρο στο κέντρο και να µπορούµε να κάνουµε «τον κύκλο» και το θεατρικό παιχνίδι. 
-Α, µάλιστα. Θανάση, έχουν περάσει δυο χρόνια από τότε ίσως όµως θυµάσαι κάποια από τα κύρια 
θέµατα που επεξεργαστήκατε στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, στην αρχή επεξεργα
να τη δούµε και µας διάβασε µια ιστορία πάρα πολύ ωραία.  
-Και είχαµε καθίσει σε ένα παγκάκι. Μετά είπαµε µερικά πράγµατα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
πήγαµε και στην µπουγάτσα «ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ» γ
έκανα και πάρα πολύ καλούς φίλους και τους είχα γνωρίσει
τάξεις- µέσα από αυτό το Πρόγραµµα.  
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-Ναι! Με το γιο της κυρίας µου που είχε µπει ένα περιστέρι στην τάξη στην ώρα των θρησκευτικών 
και εγώ πίστευα ότι ήταν πάρα πολύ συµβολικό αυτό- να µπει ένα περιστέρι στην τάξη. Μια άλλη 
φορά που είχαµε αναπαραστήσει τον κρητικό γάµο και παντρεύτηκαν στα ψέµατα δύο παιδιά. Και 

γητά»; Πού βρέθηκαν φαγητά µέσα στην τάξη; 
 χέρι της. 

! Θες να προσθέσεις κάτι στα θέµατα ή να περάσω σε επόµενη ερώτηση εγώ; Όποια 
άσαι κάτι µπορείς να το προσθέτεις. 

δεν µπορούσε να διαφύγει για να ζήσει στο περιβάλλον του κι εµείς το πιάσαµε και 

µε 
…τα πλοία πώς φτιάχνονταν εκείνη την εποχή. Και 

ίναµε πολλές, αυτό το ξέρω κι εγώ. Το ξέρει 
ης. 

άλα σας εφάρµοζε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
 δύο τρεις ώρες τότε το εφαρµόζαµε πάρα πολύ συχνά. 

ε λοιπόν… 

µετά φάγαµε τα φαγητά που έτρωγαν οι κρητικοί και ένιωθα σαν ένα…γύρισα πίσω µε τη µηχανή του 
χρόνου, κι ένιωθα σαν ένας κρητικός που πήγαινε σε ένα γάµο. 
(γελάµε και οι δυο). 
-Ε «φα
Τα φτιάχναµε εµείς, και µερικές φορές…ε...έβαζε και η κυρία το
-Οι γονείς; 
-Ε, κι αυτοί λίγο. 
-Αλλά πιο πολύ εµείς τα παιδιά.  
-Πολύ ωραία
στιγµή θυµ
-Εντάξει. 
-Εντάξει;  
-Ναι. 
-Μια που είπες για το περιστέρι «ήρθε ένα περιστέρι στην τάξη» και τι έγινε; Πώς το 
εκµεταλλευτήκατε αυτό; 
-Στην αρχή 
βγάλαµε µερικές φωτογραφίες, και µετά όπως κάνουνε θε…όπως γίνεται στο έθιµο της χώρας µας το 
αφήσαµε ελεύθερο στον ουρανό.  
-Α, πολύ ωραία, ευχαριστώ.  
-Η επόµενη ερώτηση: Πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ εκείνη τη χρονιά και πού; 
-Πραγµατοποιήσαµε πολλές εκπαιδευτικές εκδροµές έξω από το χώρο του σχολείου. Ε, όταν πήγα
στο ναυτικό µουσείο για να µας δείξουν διάφορα
µας έδειξαν και επίσης κι ένα βίντεο για τις τριήρεις.  
-Πολύ ωραία ευχαριστώ.  
-∆ε θυµάµαι άλλα πράγµατα, επειδή…εντάξει, αλλά πηγα
και η καρδιά µου επίσ
-(γελάω) Σου άρεσαν Θανάση αυτές οι εκπαιδευτικές επισκέψεις; 
-Ναι επειδή µερικές φορές µαθαίναµε για διάφορα θέµατα πάνω στα µαθήµατα και επειδή πηγαίναµε 
ε εκεί όχι κάποιο σκοπό για να τεµπελιάζουµε και να…παίζουµε αλλά για να µάθουµε διάφορα 
πράγµατα.  
-Όταν λες να µάθουµε «διάφορα πράγµατα» µε ποιον τρόπο τα µαθαίνατε;  
Τα πράγµατα δεν µαθαίνονται µε ξύλο και µε τη βέργα που κρατούσαν οι παλιοί δάσκαλοι αλλά µε 
αυτόν τον τρόπο: µε το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, δηλαδή µε χαρά, να εξηγήσεις στα παιδιά τι είναι αυτό 
µε ήρεµο τρόπο και να πηγαίνεις εκπαιδευτικές εκδροµές να το βλέπουν από κοντά.  
-Σ’ ευχαριστώ Θανάση. 
-Πότε και πόσο συχνά η δασκ
-Τότε που είχαµε πολύ χρόνο στη διάθεσή µας
..ναι και παίζαµε κάναµε το ¨µικρό κύκλο των µικρών ποιητών, λέγαµε ποιήµατα, -τα συναισθήµατα 
της καρδιάς µας, αυτά.  
-Όταν είχατ
-Ελεύθερο χρόνο και µερικές φορές όταν δεν είχαµε ελεύθερο χρόνο, ήταν καλό να το κάνουµε ... 
-Το κάνατε όταν δεν είχατε ελεύθερο χρόνο; 
-(ψιθυρίζει) 
-Μίλα δυνατά…όχι σ’ αυτήν την τάξη, στην Τρίτη-τότε. 
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-Α! Ε, το κά…το κάναµε για να µαθαίνουµε µέσα από το µάθηµα διάφορα πράγµατα, να µας τα 
εξηγεί καλύτερα η κυρία….που δεν τα λέει και τόσο καλά το βιβλίο, µε ένα τρόπο δικό της, 
ξεχωριστό.  
-Θυµάσαι κάτι από αυτό;  ∆εν είσαι υποχρεωµένος να θυµάσαι απλά εγώ θέλω να σου πω µόνο ότι 
έχουµε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή µας και µπορείς να µιλήσεις όσο ελεύθερα θέλεις… 
-Θέλω να συµπληρώσω κάτι για τις εκπαιδευτικές εκδροµές… 
-Ναι! 
-Είχαµε πάει στους µύλους Κρήτης…στους µύλους Κρήτης… 
-Ναι για λέγε!  
-Εκεί είδαµε πώς φτιάχνεται το ψωµί, είχαµε πάει επίσης στην Κνωσό που εκεί περάσαµε πάρα πολύ 

ψωθεί ο καυτερός ήλιος και µας έκαιγε µε τις 
ς του. 

ή δασκάλα κι επίσης γιατί 
ργανώνουν να πηγαίνουν τα παιδιά στο µέρος εκείνο για να βλέπουνε 

ποιοι ήταν αυτοί οι 

το είχε προτείνει από την προηγούµενη µέρα και µας είχατε πει ότι πρέπει σ’ 

µε επίσης…χορέψαµε και παίξαµε κάποια παιχνίδια πάρα 
 είχε µάθει η κυρία µας που εµείς δεν τα ξέραµε µέχρι τότε. 

ώτηση που λέει: Συµµετείχατε στο σχεδιασµό των δράσεων και δραστηριοτήτων του 
ο συχνά; (ή µόνο η κυρία αποφάσιζε 

ορία κάναµε…ή διάφορα 

 θέµα µας για να ξέρουµε καλύτερα πράγµατα.  

ε, σηκώναµε χέρι και το προτείναµε και η κυρία µας συµβούλευε αν αυτό ήταν καλό ή κακό. 

χαριστώ. Θανάση, σε ικανοποίησε ή όχι η δική σου συµµετοχή σ’ αυτό το 
µµα- το ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός; Ναι ή όχι και γιατί; 

ωραία – παρόλο που είχε µια…παρόλο που είχε υ
ακτίνε
-Γιατί;      
-Γιατί βλέπαµε ιστορικά µνηµεία και γιατί δε…γιατί ήσασταν µια ξεχωριστ
πάρα πολλοί δάσκαλοι δεν ο
τοιχογραφίες, παρά κάθονται και βασίζονται στο βιβλίο. Γι αυτό µου άρεσε πολύ.  
-Σ’ ευχαριστώ. Θυµάσαι αν εκείνη τη χρονιά καλέσατε εσείς και η δασκάλα σας στην τάξη 
κάποιους ανθρώπους ειδικούς να σας µιλήσουν για ένα θέµα κι αν ναι 
άνθρωποι; 
-Πολύ καλά το θυµάµαι αυτό. Είχαµε καλέσει κάποια παιδιά µε νοητικά προβλήµατα στην τάξη µας. 
Και η δασκάλα µας µας 
αυτά τα παιδιά να τα κάνουµε να χαρούν πιο πολύ. Κι εγώ πιστεύω ότι…τότε δεν ήταν Χριστούγεννα 
ούτε καµιά παιδική γιορτή και η κυρία µας το κατάλαβε αυτό ότι δεν ήταν Χριστούγεννα και το έκανε 
αυτό το πράγµα γιατί…παντού είναι η µέρα του παιδιού και πάντα και πρέπει να αγαπάµε τα παιδιά 
µε ειδικές ανάγκες το ίδιο όχι µόνο τα Χριστούγεννα αλλά και να µην τα ξεχνάµε τις άλλες µέρες.   
-Πώς περάσατε, πώς επικοινωνήσατε, τι κάνατε; 
-Τι κάναµε, παίξαµε τα αγάλµατα, παίξα
πολύ ωραία που µας
-Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν; Επικοινωνήσατε µαζί τους; 
-Μερικές φορές ναι.  
-Τώρα µια ερ
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ και σεις τα παιδιά ναι ή όχι και πόσ
σχεδίαζε κι έλεγε θα κάνουµε αυτό κι εκείνο; Μπορούσατε εσείς να έχετε µια ιδέα, µια έµπνευση, µια 
πρόταση…να την..να την πείτε και να γίνει;) 
-Έχουµε δηµοκρατία κι ο καθένας µπορεί να λέει τη γνώµη του. Κι εµείς µπορούσαµε κι η κυρία µας 
άφηνε και πάρα πολλές φορές λέγαµε τη γνώµη µας και µετά ή ψηφοφ
πράγµατα και ψηφίζαµε το πιο καλό...µε το…µε τον πιο µεγάλο ορίζοντα, µε τις πιο µεγάλες 
διαστάσεις που να µπορούσε να έχει το
-Πόσο συχνά µπορούσατε να προτείνετε πράγµατα εσείς; 
-Πολλές φορές, πολύ συχνά.  
-Πολύ συχνά; και πώς…πώς τα προτείνατε; 
-Ψηφίζαµ
-Ποιος αποφάσιζε αν θα γινόταν το θέµα ή όχι; 
-Όλοι µας. 
-Όλοι µαζί, ευ
Πρόγρα
-Στην αρχή…το νόµιζα κάτι συνηθισµένο αλλά µετά κατάλαβα ότι δεν είναι έτσι και πιστεύω ότι 
…δεν ήµουνα και τόσο συνεργάσιµος αλλά κι κατάφερνα κι εγώ µερικές φορές. Μ’ άρεσε αυτό το 
Πρόγραµµα πάρα πολύ. 
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-Σ’ άρεσε. Για να επεξεργαστείτε τέτοια θέµατα ή ίσως και τα καινούρια πράγµατα που κάνατε 
στην τάξη-αν κάνατε- µε τη βοήθεια της δασκάλας σας, χρειαστήκατε κάποιο υλικό; (παραµύθια, 

καµε πάρα πολλές πληροφορίες, µετά τις 
 τότε φτιάχναµε ένα κείµενο…που…και τις κρατούσαµε τις πληροφορίες- δεν 

και πηγαίναµε εκεί και τότε βλέπαµε στην πράξη όσα είχαµε βρει στην 
 κάναµε ήταν πάρα πολύ καλό γιατί δεν µπορούµε να πάµε σε 

ις ότι προετοιµάζατε την επίσκεψή σας; 

προετοιµάζατε; 

υ δεν το χατε φτιάξει εσείς ή δεν το χατε βρει εσείς. Ήταν υλικό που 

ε πως γινότανε ο γάµος, για τη 

τό το υλικό ή όχι; 

σου άρεσε Θανάση ή όχι και γιατί; 
ου άρεσε πάρα πολύ επειδή µερικές φορές συνεργαζόµασταν µία οµάδα, να…κάνουµε διάφορα 

χαµε την ευκαιρία να βρεθούµε στο σπίτι του φίλου µας και βρισκόµασταν στο 

την οµάδα κάποια προβλήµατα και εάν είχες κάποια 

σότερο ή λιγότερο το µάθηµα;  

εκπαιδευτικά παιχνίδια, φακέλους) Ποια είναι η γνώµη σου για το υλικό αυτό; 
-Ψάχναµε πρώτον το υλικό από εγκυκλοπαίδειες και βρίσ
ενώναµε όλες µαζί και
τις γράφαµε στο µυαλό µας-  
εγκυκλοπαίδεια και αυτό το πράγµα που
ένα χώρο που να...και να µην ξέρουµε τίποτα για αυτό το χώρο.  
-Θες να πεις ότι αυτή ή δουλειά πότε γινόταν, γινόταν … 
-Πριν πάµε σε αυτό το χώρο.  
-Θες να πε
-Ναι. 
-Γιατί την 
-Για να ξέρουµε διάφορα πράγµατα ..για αυτό το κτίριο, γι αυτό το χώρο… 
-Πολύ ωραία σ’ ευχαριστώ.  
-Άρα λοιπόν αυτό το υλικό είναι που βρίσκατε εσείς. Εγώ να σου υπενθυµίσω ότι κάποιες στιγµές 
υπήρχε και κάποιο υλικό πο
είχε φτιάξει η δασκάλα σας- νοµίζω µου είπες πριν το παραµύθι στην αγορά-… 
-Ναι ναι ναι 
-Αυτό το υλικό που είχατε να επεξεργαστείτε, πώς σας φαινόταν; σας δυσκόλευε…τη ζωή σας 
την έκανε πιο εύκολη; 
-Πιο ωραία γιατί ήτανε κυρίως µέσα από παραµύθια καταλαβαίναµε το νόηµα το βαθύτερο νόηµα που 
υπάρχει, κι όχι µέσα από ιστορίες που έλεγαν αυτό κι αυτό κι αυτό και ήταν παπαγαλίες. ∆ηλαδή 
παραµύθια, όπως ένα παραµύθι µε τους κρητικούς- µας εξηγήσατ
φορεσιά…µε δείχνοντάς µας...µε το γαµπρό και...λέγοντάς µας ένα παραµύθι που κατέβηκε ένας 
γαµπρός από πάρα πολύ µακριά να πάει να βρει τη νύφη.  
-Άρα σας βοήθησε αυ
-Ναι µας βοήθησε. 
-Τώρα θα πάω σε ένα επίµαχο ζήτηµα: Έχει να κάνει µε την εργασία στις οµάδες. Εργαστήκατε σε 
οµάδες ή εργαζόσασταν µόνοι σας συνήθως; 
-Σε οµάδες. 
-Αυτή η εργασία σε οµάδες 
-Μ µ µ
πράγµατα αλλά δεν εί
σχολείο, στην Ευέλικτη Ζώνη. Και τότε συζητούσαµε και παίζαµε µερικά θέατρα µερικές φορές.. 
και…µ’ αυτά τα θέατρα νιώθαµε ένα συναίσθηµα στην καρδιά µας. Αυτό.  
-Είχες Θανάση στη συνεργασία σου µε 
προβλήµατα πώς τα αντιµετώπισες; 
-Ε ε, ήτανε η πρώτη µου επαφή µε αυτό το πρόγραµµα κι έτσι δεν είχαµε δράσει ποτέ ως οµάδες κι 
έτσι στην αρχή λίγο…δε µου άρεσε, δε µπορούσα να ..συνεργαστώ και µετά το αντιµετώπισα αυτό το 
πρόγραµµα, άκουγα τις γνώµες των άλλων δε µιλούσαµε όλοι µαζί κι έτσι κατάφερα να συνεργαστώ 
κι εγώ.  
-Πολύ ωραία ευχαριστώ. Ο τρόπος –τώρα-  διδασκαλίας µε τον οποίο δίδασκε η δασκάλα εκείνη τη 
χρονιά,  σας βοηθούσε τους µαθητές να καταλάβετε περισ
-Περισσότερο. 
-Γιατί; 
-Γιατί µας το εξηγούσατε µε τρόπο διαφορετικό από τον κανονικό, από το συγκεκριµένο µάθηµα και 
έτσι καταφέραµε στις επόµενες τάξεις να το διαβάζουµε και να το µα...και να το εµπεδώνουµε αυτό το 
µάθηµα ….. εγώ πιστεύω ότι ένας τρόπος που ήτανε ήταν  αυτό να µας αρέσει το µάθηµα που 
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κάνουµε.. και εσείς µας το λέγατε µέσα από παραµύθια και πάρα πολύ ωραία λόγια- όµορφο 
λεξιλόγιο κι εµείς το καταλαβαίναµε. ∆ε βασιζόσασταν στο βιβλίο…αυτό. 

άξη; αν ναι ποια; τι ήταν 
νει σε άλλες τάξεις; 

α . 

 ευχάριστα, επίσης…. 

λο των µικρών ποιητών.  

ύκλο..- χρειαστήκατε άλλα µέσα εκτός από τα βιβλία σας και ποια; 

αίξουµε ένα παιχνίδι αν δεν υπάρχει εγωισµός και λέµε εγώ θέλω να κάνω αυτό και  
ει όλα τα παιδιά να σέβονται το ποίηµα του 

παρουσιάσετε τα …..δεν ξέρω αν έχω γίνει σαφής… 

διάφορα παιχνίδια, τις φόδρες, αυτά τα κυριότερα. ότι είχαµε αγοράσει στην τάξη, το χαµε 
πό …αλλού για να παίξουµε αυτά τα παιχνίδια τα θεατρικά όλα. 

α, ε, να γράψουµε για ένα ποίηµα µε τη δικιά µας 
ό µας βοήθησε να χρησιµοποιούµε πλούσιο 

.  
ες που είχατε ήταν ευχάριστες ή δυσάρεστες; 

 µπορούν να γίνουν στα παραµύθια. Κι έτσι ήταν πάρα 

ι γιατί είµαστε πάρα πολύ έξυπνα παιδιά και µπορούµε να το κατά φέρουµε όλα, γιατί 

-Μάλιστα. Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ κάνατε καινούρια πράγµατα στην τ
καινούριο για σας που δεν είχε ξαναγί
-Ναι στην τετάρτη … 
-Για την τρίτη µιλάµε τώρ
-Α, για την τρίτη, δηλ τώρα τι θα πω… 
-∆ηλαδή τώρα…κάποια πράγµατα που εσύ σαν άνθρωπος αισθάνθηκες ότι…αυτά τα πράγµατα 
δεν τα χω ξαναδεί είναι καινούρια, τι είναι αυτά,. τα βλέπω πρώτη φορά .. 
-Τα παιχνίδια που παίζαµε…πολύ περίεργα αλλά
-Επίσης;  
-Ε, τον κύκ
-∆ηλαδή; 
-Ε, λέγαµε διάφορα ποιήµατα που έγραψε ο καθένας µε τη φαντασία του, κι ήτανε πάρα πολύ ωραίο 
πράγµα µας έκανε να νιώθουµε σε έναν κόσµο µαγικό. Λέγαµε επίσης παραµύθια και τραγουδούσαµε 
µαζί τραγούδια αλλά όχι στα θρανία µας αλλά σε ένα κύκλο. Κι αυτό µας έκανε να νιώθουµε πιο πολύ 
σαν οµάδα, να είµαστε µαζί. 
-Πολύ ωραία, σ’ ευχαριστώ Θανάση. Για να κάνετε αυτά τα καινούρια πράγµατα που µου είπες- τα 
παιχνίδια, τον κ
-Χρειαστήκαµε. ∆εν µπορούµε να παίξουµε ένα παιχνίδι αν δεν υπάρχουν κανόνες. Επίσης δεν 
µπορούµε να π
εγώ ξέρω να το παίζω αλλιώς το παιχνίδι. Και επίσης πρέπ
αλλουνού παιδιού ή την ιστορία του όσο κακή και άσχηµη κι αν ήτανε, γιατί δεν ήµασταν τότε σε 
µάθηµα, ήµασταν σε ένα κύκλο που έλεγε ο καθένας τη γνώµη του. 
-Πολύ ωραία. Όταν λέω αν χρειαστήκατε κάποια µέσα- εκτός από τα βιβλία- για να στηρίξετε αυτό το 
κλίµα, για να φτιάξετε ατµόσφαιρα, για να 
-Εγκυκλοπαίδειες,… 
-Ναι, πολύ ωραία 
-…για 
πάρει α
-Ευχαριστώ, σ’ ευχαριστώ Θανάση. Τώρα…είχατε εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του 
Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ναι.  
-Τι είδους εργασίες; 
-Ε, να βρούµε πληροφορίες για διάφορε έργα µνηµεί
θέληση, να γράψουµε ένα σκέφτοµαι και γράφω- και αυτ
λεξιλόγιο-το σκέφτοµαι και γράφω, αυτά
-Οι εργασί
-Ε, κάθε παραµύθι που γράφουµε είναι ευχάριστο, γιατί εµείς το γράφουµε δεν το διαβάζουµε απλώς 
κι έτσι ζούµε σε ένα κόσµο µαγικό που όλα
πολύ ευχάριστες. ∆υσάρεστες δεν ήταν γιατί µερικές φορές βλέπαµε το θέµα του παραµυθιού και µας 
φαινότανε δυσάρεστο αλλά τελικά µέσα από αυτά που µάθαµε δεν ήταν δυσάρεστο καθόλου. 
-Σ’ ευχαριστώ Θανάση. Οι σχέσεις σας, ανάµεσα σε σας τους µαθητές και στη δασκάλα στα 
πλαίσια του Προγράµµατος εκείνη τη χρονιά πώς ήταν;  
Είχαµε καλές σχέσεις µε τη δασκάλα και µε τους συµµαθητές µας, που και που όπως όλα τα παιδιά 
µαλώναµε και η δασκάλα µας εξηγούσε ότι δεν πρέπει να µαλώνουµε, πρέπει να είµαστε όλοι 
αγαπηµένο
ήµασταν πάρα πολύ καλό τµήµα. πχ σεβόµασταν όλοι τη δασκάλα µας, προτείναµε τη δικιά µας 
γνώµη, αυτή εντάξει µας σεβότανε για τη δικιά µας γνώµη και επίσης µερικές φορές µας έλεγε να 
γράψουµε διάφορα σκέφτοµαι και γράφω που ήταν πάρα πολύ ωραία θέµατα και θέµατα 
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που…µπορούσαµε να σκεφτούµε…η φαντασία µας να πάει πάρα πολύ µακριά. Όπως ένα θέµα «τι θα 
γινόταν µια µέρα αν δεν υπήρχε ο ήλιος στη γη». 

ω παράπονο από.. 

γασία που είχατε µε τα άλλα τµήµατα σας έδωσε κάτι θετικό ή κάτι 

µε και από άλλες τάξεις.  

 κι εγώ- γελάµε µαζί). 
 το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ µε έκανε να χαρώ µέσα από το παιχνίδι και έτσι και µετά 

ρνω συνεχώς την ενέργεια αυτή. Να 
αια, τα παιδιά δεν πρέπει να 

άζονται και παιχνίδι. 

…µε εκτιµούν περισσότερα παιδιά, τους συµπαθώ κι εγώ, επίσης µε συµπαθεί και η 
καταλάβει ότι όλοι είµαστε αγαπηµένοι γιατί δεν 

, ο Χρήστος που πρωτοήρθε στο σχολείο..που έφυγε από την Αθήνα 

 εσύ ήταν ένα από αυτά τα 92-τα υπόλοιπα σχολεία της Ελλάδας 
ι το 

τεί και να πάει και σε κείνα τα σχολεία, σε όλα δηλ της Ελλάδας ναι ή όχι 

ρα πολύ ωραίο πράγµα αλλά το σχολείο προϋποθέτει να ..έχει 

-Μάλιστα. Η στάση της δασκάλας και η συµπεριφορά της απέναντι σε σας; 
-Πολύ καλή, δεν έχ
-Ωραία. Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ συνεργαστήκατε Θανάση µε διαφορετικά τµήµατα της ίδια 
τάξης του σχολειού σας; 
-Συνεργαστήκαµε µε διάφορα τµήµατα της ίδια τάξης για να παρουσιάσουµε άλλοτε ένα...ένα κάθε 
πράγµα ένα σχετικό πράγµα αλλά µε διαφορετικό τρόπο…όπως µε την Ευρώπη και το ∆ία. Το ένα το 
παρουσίασε δε θυµάµαι καλά µέσω θεατρικού παιχνιδιού, το άλλο µέσω ποιηµάτων και το άλλο µέσω 
υλικού, φωτογραφιών, ζωγραφιών κι αυτά.  
-Πολύ ωραία. Η συνερ
αρνητικό; 
-Θετικό επειδή αυτά τα…παιδιά  δεν τα γνωρίζαµε ποτέ επειδή εµείς παίζαµε µόνο µε το δικό µας 
τµήµα και όταν τα γνωρίσαµε καλά παιδιά ήτανε αλλά µερικές φορές τσακωνόµασταν και µ’ αυτά και 
πιστεύω ότι ήταν πολύ καλό γιατί γνωρίζαµε νέους ανθρώπους και δε µέναµε στο ίδιο στάδιο να 
γνωρίζουµε µόνο...είκοσι φίλους και µετά να ξαναγνωρίσουµε άλλους τόσους στο γυµνάσιο. 
Γνωρίζαµε στο δηµοτικό παραπάνω φίλους, είχα
-Σ’ ευχαριστώ Θανάση. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να αγαπήσεις περισσότερο το σχολείο 
ή όχι και γιατί; 
-Με βοήθησε επειδή ε, όλο διάβασµα διάβασµα…ε λίγο βαρετό ήτανε βαριόµουνα και γω µερικές 
φορές(γελάει) 
-Ακόµα και για ένα Θανάση (γελάω
-Και έτσι λοιπόν α
να πάρω ενέργεια για να διαβάζω πιο καλά και µετά να την παί
παίζω και να παίζω και µετά να διαβάζω. Πολύ καλό πράγµα αυτό βέβ
διαβάζουν µόνο, χρει
Α, βέβαια πολύ ωραία και αν σε ρωτούσα το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός 
έχει επηρεάσει τη ζωή σου µέχρι τώρα που είσαι δεκάµιση χρονών ναι ή όχι; Τι νοµίζεις 
-Ναι.  
-Πώς; 
-Έχω περισσότερους φίλους τώρα, µε συµπαθούν περισσότερα παιδιά από τότε που πρωτο- 
γνωριστήκαµε
δασκάλα. Αυτό πιστεύω και ότι όλοι είχαµε 
µπορούµε να προχωρήσουµε αν ο ένας πάει µε τον άλλον και ο άλλος µε τον άλλον και ο άλλος µε 
τον άλλον, πρέπει να µαστε όλοι µαζί να παίζουµε.  
-Αρα λοιπόν σε βοήθησε να γίνεις πιο αγαπητός εννοείς; 
-Ναι και αυτοί να γίνουν πιο αγαπητοί.. 
-Φυσικά.. 
-Όπως ο Πέτρος, ο Αλέξανδρος
και ήρθε εδώ…κι ο Σταµάτης ακόµα. Αυτά.  
-Θανάση αν ζητούσα τη γνώµη σου για το αν πρέπει το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και 
Πολιτισµός να γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας, τι γνώµη έχεις γι αυτό; ∆ηλαδή 
πρέπει να σου πω τώρα ότι το είχανε εφαρµόσει σαν πείραµα 92 µόνο σχολεία σε όλη την Ελλάδα. 
Και το σχολείο που πήγαινες
λειτουργούν σα να µην υπάρχει το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. Η ερώτηση είναι εάν νοµίζεις ότ
ΜΕΛΙΝΑ πρέπει να γενικευ
και γιατί; 
-Πρέπει να πάει επειδή είναι ένα πά
πρώτον δασκάλους που να ξέρουν τι είναι αυτό το πρόγραµµα, να µην το γνωρίζουν πρώτη φορά, να 
ξέρουν τι ήταν Μελίνα Μερκούρη, τη ζωή της, επίσης πρέπει να ξέρουν να το κάνουν αυτό πάρα πολύ 
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καλά το πρόγραµµα και να χουνε µεγάλους χώρους για να µπορούν τα παιδιά να παίζουνε  και να 
διασκεδάζουν µε αυτό το πρόγραµµα . 
-Τι έχουν να κερδίσουν τα παιδιά της ηλικίας σου σε όλη την Ελλάδα, εάν το Πρόγραµµα αυτό βρεθεί 
στο σχολειό τους; 
-∆εν τα πιέζουµε τα παιδιά να διαβάζουν κα να τους λέµε αν δε διαβάσουν θα πας αδιάβαστος στο 

ο. Τους αφήνουµε περιθώρια να παίξουν και µετά αυτά από µόνα τους καταλαβαίνουν ότι 
ι όχι… ότι η µαµά τους τους λέει -α, θα σε µαλώσει η δασκάλα-  και διάφορες 

βιβλίο περιορίζει τα 

άσει...αλλά αυτό το πράγµα στη στ δηµοτικού, στην έκτη. Και τότε 

τ. 

το δουλέψουνε, που να µην είναι πάρα πολύ σπάνιο (δηλ να υπάρχουν λίγες 

α που κάνανε οι άνθρωποι. Και τότε αυτό οι δάσκαλοι…τότε αυτό ο µαθητής µπορεί να 
µατα γι αυτά τα επαγγέλµατα κι όχι να…περιοριστεί µόνο στο βιβλίο, που θα λέει 

ρα. 
αλιά πράγµατα; 

τας στην τάξη αυτά που...αυτά που έχει βρει και διαβάζοντας και το υλικό η κυρία. Μπορεί 

ρία µου και τον εαυτό µου λίγα πράγµατα πως γράφουµε ένα...µια εκθεσούλα και 
θησε αυτό το πρόγραµµα, γιατί δεν το χα 

σχολεί
πρέπει να διαβάσουν κα
άλλες µπουρδίτσες. Και έχουν λοιπόν αυτά τα παιδιά περιθώριο και δε γίνονται… δεν βαριούνται το 
µάθηµα και ..µερικές φορές δε φεύγουν απ το µάθηµα και έτσι µένουν και το χαίρονται το µάθηµα, το 
ζουν. Πολύ καλύτερα και µετά µπορεί να γίνουν κάτι στην κοινωνία ..αυτά.  
-Σ’ ευχαριστώ Θανάση. 
-Θέλω να πω κάτι για την Ευέλικτη Ζώνη, γιατί περιο….αν…την έβγαλαν σε 
θέµατα των παιδιών, δεν µπορούν να σκεφτούνε. Τους λέει, πάρτε και κάντε αυτό…δεν έχω δει το 
βιβλίο αλλά µας το είχαν µοιρ
πιστεύω ότι δεν είναι καλό αυτό να βγάζουν σε βιβλίο...το...πράγµα…γιατί σε περιορίζει, δε σου δίνει 
δυνατότητες να…βρ...να σκεφτείς µόνος σου, να πεις τη γνώµη σου, και δειλιάζεις µερικές φορές 
αφού σου λέει αυτό το πράγµα το βιβλίο αυτό.  
-Εσείς όταν είχατε Ευέλικτη Ζώνη στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ ασχολούσασταν µε 
τα θέµατα βιβλίων της Ευέλικτης Ζώνης ή άλλα θέµατα… 
-∆εν είχαµε πάρει ποτέ βιβλίο της ευέλικτης ζώνης στην τρίτη τάξη. Πέµπτη πήραµε αλλά ήταν 
κανονικά της σ
-Για την τρίτη να µιλήσουµε. 
-Για την τρίτη … 
-Αυτά που κάνατε στην ευέλικτη- τις ώρες της ευέλικτης ζώνης. 
-Καθόλου δεν ήταν βασισµένα στο βιβλίο, δεν τα έλεγε το βιβλίο. Απλά 
-Από πού βγαίνανε; 
-Βγαίνανε από…στο γραφείο συζητούσανε οι δάσκαλοι και έκαναν ..έφτιαχναν ένα θέµα που µπορεί 
όλα τα παιδιά να 
λεπτοµέρειες, να υπάρχουν πολλές) και µερικά είναι τα παλιά επαγγέ…ένα θέµα ήταν τα παλιά 
επαγγέλµατ
µάθει διάφορα πράγ
και λιγότε
-Πώς θα µάθει Θανάση για τα π
-∆ιαβάζον
να µη µάθει απ έξω τι λέει εκεί, αλλά το µαθαίνει όπως το ακούει, ε πιάνει µερικά πράγµατα.  
-Σ’ ευχαριστώ πολύ ωραία. Τώρα να ρωτήσουµε αν νοµίζεις ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-
Εκπαίδευση και Πολιτισµός βοήθησε εσένα προσωπικά να αποκτήσεις κάποιες ιδιαίτερες 
ικανότητες, ή να ανακαλύψεις ότι διέθετες κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες που δεν το ήξερες µέχρι 
τότε. Κι αν ναι ποιες; Αν όχι… 
-Ναι µε βοήθησε γιατί µέχρι τότε δεν ήξερα ότι ήµουνα πολύ καλός στα…στα «γράφω τι νιώθω», δεν 
ήµουνα εντάξει δεν είχα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο και µετά λέω ότι…θα πω, θα µάθω για να 
ευχαριστήσω την κυ
µετά….από που...έγινα λίγο καλός, τότε λέω εντάξει µε βοή
ξανασκεφτεί αυτό το πράγµα.  
-Τώρα µε προκαλείς να σε ρωτήσω, «σκέφτοµαι και γράφω» ή «γράφω ότι νιώθω» είπες πριν; 
-Γράφω ότι νιώθω (γελάει) 
-Ωραία. Πώς γράφεται λοιπόν το «γράφω ότι νιώθω, πώς έγινες καλός σ’ αυτήν την…σε εισαγωγικά 
εκθεσούλα που γράφεις ότι νιώθεις; 
-Μας έδινε η κυρία µια εικόνα µε…µια...µια ζωγραφιά πάνω…ή από το Πολυτεχνείο, ή από διάφορα 
θέµατα, τον παγκόσµιο πόλεµο…και γράφαµε τα συναισθήµατα…µπαίναµε στο µυαλό του ανθρώπου 
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εκείνου …και επίσης µπαίναµε στα συναισθήµατα όλων των ανθρώπων που ήταν στον πόλεµο, στο 
Πολυτεχνείο...Μπαίναµε στην καρδιά τους και µας διηγιόντουσαν...το µυαλό µας….πώς ένιωθαν 
αυτοί τότε, τι αγώνα κάναν κι αυτό µας βοηθούσε να καταλάβουµε τα συναισθήµατα εκείνων των 

ας την έδειχνε; 
αι πως µας την έδειχνε µε…ήταν στο φωτοτυπικό…κι επίσης µας την έβγαζε σε…χαρτί και 

 φορές δε θα χουµε χώρο για παιχνίδι όπως και τα αδέλφια µας…θα πάνε στην 
…δεν ξέρουµε που θα πάνε τα άλλα και έτσι η µητέρα θα ασχολείται µόνο…µε 

Α στα παιδιά του γυµνασίου έχει να προσφέρει κάτι άλλο 

χ 

 για τη ζωή τους…και θα µάθουν και τι είναι ρήτορας και να µιλάνε πολύ καλά. 

ε στην τάξη; 

ατρικό παιχνίδι, επειδή ήτανε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, σκεφτόµασταν 

…γιατί...να δουλέψουµε  κάτι απ όλα τα θρησκευτικά. Και…πιστεύω ότι 
 από την καθηµερινή µας ζωή, από 

σεις ανθρώπων κι έτσι...η όταν µεγαλώσουµε θα ξέρουµε τι µας επιφυλάσσει το µέλλον, 
 οι άνθρωποι, ότι είναι καλοί και ότι µερικές φορές κάνουνε 

ου άρεσε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 

 πρόγραµµα) και µπορούσε να τανε µία ώρα από δύο 

ανθρώπων….τα δικά µας «σκέφτοµαι και γράφω». 
-Πώς σας έδινε την εικόνα η κυρία; 
- Μ... 
-Πώς σ
-Θυµάµ
µας την κολλούσε στον τοίχο µερικές φορές…και εµείς βλέπαµε…υπήρχε αυτή την εικόνα και επειδή 
ήµασταν πολύ έξυπνοι…µερικές φορές όπως το κάνει και το φωτοτυπικό µας έβαζε να µην βλέπουµε 
τι µπορεί να είναι από αυτή την εικόνα -όπως στο πολυτεχνείο µια εικόνα – κι έτσι εµείς 
φανταζόµασταν µε τη φαντασία µας τι ήταν αυτή η εικόνα…διάφορα πράγµατα.  
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Θα ήθελες Θανάση να εφαρµοστεί το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και στο 
γυµνάσιο; Ναι ή όχι και γιατί; 
-Στο γυµνάσιο ναι, γιατί εκεί πιστεύω ότι θα χουµε πιο πολλά µαθήµατα και λίγο πιο δύσκολα από του 
δηµοτικού και µερικές
(ε) τάξη µερικά και
αυτά τα παιδιά-µε τα αδέλφια µας και µας δε θα µπορεί να µας πει κάτι κι έτσι χρειαζόµαστε και λίγο 
παιχνίδι για να ξεσκάσουµε και να τα εµπεδώσουµε καλύτερα. 
-Επίσης, θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝ
εκτός παιχνίδι 
-Ναι γνώση, δηλαδή δεν…µαθαίνουν ότι λέει το βιβλίο, µαθαίνουν περισσότερα πράγµατα κάτι που 
δεν ξέρουν. ∆ηλαδή αν οργανώσουν κάτι...να πούµε ή λίγα πράγµατα για…πώς έγραφαν οι αρχαίοι π
..όχι, πώς έλεγε ο ρήτορας…πως έβγαζε λόγο ο ρήτορας και…τους µαθαίνει να µιλάνε καλύτερα. Να 
βρούνε λόγους ή να γράψουνε δικούς τους λόγους και να τους το διορθώσει ο δάσκαλος και να τους 
πει διάφορα πράγµατα
Να µιλάνε καλύτερα από…ε…τα παιδιά που θα πηγ…που δε θα χει εφαρµοστεί αυτό το Πρόγραµµα 
σε άλλα σχολεία.  
-Σ’ ευχαριστώ. Τρίτη ερώτηση από το τέλος: Τι σου άρεσε πιο πολύ απ όλα στο Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ; 
-…(Ψιθυρίζει) 
-∆υνατά. 
-Απ όσα περάσαµ
-Ναι ναι. 
-.Οτι…τα θεα...το θε
εµείς κάτι να κάνουµε – ε δε µας έλεγε η κυρία «πάρτε παιδιά να δουλέψετε αυτό το θέµα -και όπως 
και στα θρησκευτικά που έλεγε µε δραµατοποίηση να δουλέψετε ένα µάθηµα και απογοη...νοµίζω ότι 
είναι πάρα πολύ κακό αυτό
ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί κάναµε διάφορα πράγµατα
αντιδρά
δηλαδή θα ξέρουµε πως είναι
παρανοµίες…αυτά. 
-Σ ευχαριστώ. Τι δε σ
-Οχ! ....τώρα στην αρχή όπως σας είπα το χα δει για κάτι διαφορετικό και δεν είχα προσαρµοστεί 
καλά µε αυτό. Αλλά µετά το συνήθισα και κατάλαβα κάτι ότι…γιατί εκεί ήταν πιο πολλές ώρες. Γιατί 
ήµασταν σε µικρότερες τάξεις. Ενώ όταν είδα ότι...µερικές φορές (τώρα στην Πέµπτη έχει µικρύνει 
και έχει µείνει µόνο…µία ώρα την ηµέρα αυτό το
ηµέρες…ε  λοιπόν πιστεύω ότι πρόσφερε πάρα πολλά και εντάξει µερικά θέµατα που είχαµε δουλέψει 
(µερικά όχι πάρα πολλά- πολύ λίγα σε...πολύ λίγο ποσοστό...) τις φορές αυτές ένιωθα…δεν µπορούσα 
να σκεφτώ…δεν µπορούσα να βγάλω ένα συναίσθηµα, δεν µπορούσα να βρω κάτι που να αντιστοιχεί 
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µε αυτό το θέµα κι έλεγα…ότι δεν µπορούσα κάτι να το κάνω αυτό και πιστεύω ότι αυτό δε µου 
άρεσε. Αλλά δεν ξέρω ακόµα ή δε µου άρεσε …ή δε µου έδινε τις δυνατότητες να το κάνω αυτό το 

 µας…µπα. Ας κάνω µία…έτσι.. Θέλω να µου πεις- δεν ξέρω αν σε ρώτησα αν 
ά που κάνατε (οι δραστηριότητες, τα παιχνίδια-όλα αυτά που κάνατε)στα 

θέµα 

όν είναι κάτι το ίδιο πράγµα…είναι ακριβώς το ίδιο. ∆ε χρειάζεται να τη βαθµολογούν την 
.  

αι το ΜΕΛΙΝΑ; 
τε αυτό. Οι δάσκαλοι όµως…βαθµολογούν το ΜΕΛΙΝΑ και την Ευέλικτη Ζώνη…µέσα από την 

αρδιά τους. ∆ηλαδή κρατάνε στην καρδιά τους διάφορα συναισθήµατα για τα παιδιά που είχαν καλή 
υµπεριφορά κι τους άρεσε το ΜΕΛΙΝΑ.. 

 ωραία, δηλ θεωρείς ότι…κατάλαβα.. 
 και η κυρία των αγγλικών στην έκτη ήταν ένας πολύ καλός µαθητής στα αγγλικά και κρεµόταν 

πό τα πολύφωτα. Τι να του κάνει να του βάλει 10; Είχε κακή συµπεριφορά...θα του…του έβαλε 9.  
 θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, εκείνο το χρόνο η κυρία …σχετικά µε την τιµωρία θέλω να µου 

εις…υπήρχε τιµωρία στην τάξη σας εκείνο το χρόνο –στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ- µε τη 
υγκεκριµένη κυρία; 

µωρία όχι. Ούτε δε θα υπάρχει τιµωρία δηλαδή. Μπορεί µερικές φορές η κυρία µας να µας φώναζε, 
λλά για το καλό µας. Μπορεί µερικές φορές η κυρία µας να µας έλεγε διάφορα  πράγµατα γι αν µας 
υµβουλέψει, όχι όµως για να µας βάλει τιµωρία να πει «α, εγώ θα σας εκδικηθώ γι αυτό που 
άνατε…δε θα...δε θα περάσει έτσι.». Μας τα έλεγε αυτά τα πράγµατα όπως και οι γονείς µας…ε για 
α µάθουµε να συµπεριφερόµαστε και να µην ξεσπάµε να λέµε  «εγώ θα εκδικηθώ αυτόν επειδή µου 
κανε κάτι στη ζωή µου» . 
’ ευχαριστώ.  
 επίσης θέλω να πω ότι έχω διαβάσει ότι οι δάσκαλοι…ο δάσκαλός µας και η δασκάλα µας είναι οι 

εύτεροι γονείς µας.  
’ ευχαριστώ Θανάση µου. Είχαµε ένα ατύχηµα. Και πάµε τώρα να σου κάνω µια τελευταία  
ρώτηση Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, εσύ θα το 
ανες ναι ή όχι και γιατί; 

 συµµετέχω τώρα δηλ να επιλέξουν κάποια παιδιά για … 
  

Πρόγραµµα για Ισπανία… 
 όχι γιατί και τώρα…όχι δεν εννοώ αυτό. 
 άλλες τάξεις… 

 σου δινόταν η ευκαιρία να έχεις συνέχεια- να συµµετέχεις σε ένα σχολείο που έχει το Πρόγραµµα 
ΕΛΙΝΑ- ας πούµε τώρα που θα πας στο γυµνάσια να είναι ένα σχολείο που έχει Πρόγραµµα 
ΕΛΙΝΑ κι ένα γυµνάσιο που δε θα είχε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ θα θελες να βρεθείς…να 
ανασυµµετέχεις στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ή… 

 κανονικό το γυµνάσιο…δε θα καθόµασταν σε κύκλο όπως όλα τα παιδιά αλλά θα καθόµασταν το 
να πίσω από το άλλο θρανία...και δε θα µιλούσαµε ούτε µε το διπλανό µας, δε θα κάναµε …δε θα τον 
νωρίζαµε καλύτερα και…δε θα παίζαµε όλη η τάξη µαζί. Ο ένας θα πήγαινε µε τον άλλο…ο ένας µε 

πράγµα…Αλλά τα πιο πολλά ήταν πάρα πολύ ωραία. 
-Και η τελευταία
βαθµολογούνταν όλα αυτ
πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ- εσείς τα παιδιά βαθµολογούνταν; 
-Όχι.  
-Γιατί; 
-Καλά κάνανε και δεν βαθµολογούνταν γιατί εδώ τα παιδιά δεν θέλουν θέλουµε να δώσουν...δε 
θέλουν οι δάσκαλοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, να τα δώσουν όλα για όλα για να πάρουνε 
10 στην ευέλικτη ζώνη. Όπως κι η «ολυµπιακή παιδεία» δε βαθµολογείται. Επειδή είναι ένα µάθηµα 
που…είναι  σαν την Ευέλικτη Ζώνη. Μας µιλάει η κυρία για ένα θέµα κι από αυτό το 
µαθαίνουµε κάποια πράγµατα ..αλλά δε γράφουµε ούτε τεστ….δε θα πάµε να γράψουµε πότε έγινε 
αυτή η ολυµπιάδα, µαθαίνουµε ότι γίνονταν µε το πνεύµα µε την καρδιά και το σώµα. Και η Ευέλικτη 
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τον άλλον…ενώ µε το ΜΕΛΙΝΑ θα συζητούσαµε διάφορα πράγµατα πάνω σ’ αυτό, θα παίζαµε 
 πολλές δραστηριότητες, θα ήθελα να ξανασυµµετέχω.  

υχαριστώ. Ε, τώρα κάνετε Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ στην τάξη σας; 

ρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, αλλά τώρα δεν έχουµε µεγάλο χρόνο για να 

 ευκαιρία να πούµε…να παίξουµε τα παιχνίδια. Αυτά, τα αγάλµατα είναι πολύ 

καλύτερα, θα κάναµε πιο
Ε
-Τώρα; 
-Ναι, στην πέµπτη τάξη. 
Στην πέµπτη δεν κάνουµε Π-
κάνουµε όσα µας κάνατε εσείς: δηλ να ασχοληθούµε µε τον κύκλο των µικρών ποιητών, δηλ πάνω σ’ 
αυτή τη µία ώρα που έχουµε, έχουµε να δουλέψουµε διάφορα προγρα…προγράµµατα που έχει το 
γραφείο, να βρούµε ας πούµε πληροφορίες για το µεγάλο Αρσενάλι, κι από αυτό θα µάθουµε. Αλλά 
εν έχουµε εµείς τηνδ
περιορισµένη η ώρα. Ώσπου να πεις κύµινο περνάει η ώρα…ενώ στην τρίτη που είχαµε….δύο ώρες 
ήταν εντάξει πάρα πολύ ωραία…εντάξει αλλά τώρα δύο ώρες είναι…και η ολυµπιακή παιδεία… 
-Ωραία! Στο σηµείο αυτό πρέπει να πω ότι κι δικός µας χρόνος έχει τελειώσει και νιώθω την ανάγκη 
να σε ευχαριστήσω που µου έδωσες αυτή τη συνέντευξη και µε δέχτηκες και να σου ευχηθώ καλή 
πρόοδο.  
-Ευχαριστώ. 
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18/1/04   19.00-20.00 

 συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 

ένα θέµα που το έχεις γνωρίσει, πρόκειται για το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-
 

παιδιά 

’ έκανε να είσαι µέσα σε ένα περιβάλλον άνετο, σε ένα περιβάλλον 

αταφέραµε ακόµη να τη διακοσµήσουµε τέλεια, να µη µείνει τίποτα ακάλυπτο κι 

 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της
ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
(Γιάννη, θα συζητήσουµε για 
Εκπαίδευση και Πολιτισµός, θα σε γυρίσω δυο χρόνια πριν στην τάξη εκείνη που κάνατε το Πρόγραµµα 
µε την κυρία Χρύσα)  
 
-Θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ακόµη ξεχωριστό µάθηµα για κάθε τάξη, ή 
νοµίζεις ότι είναι κάτι άλλο; 
-Ε, για µένα ήταν και τα δύο. Θα µπορούσα να το συνδυάσω και µε το µάθηµα και µε κάτι 
διαφορετικό πάνω...στο σχολείο.  
-Πολύ ωραία, άρα το θεωρείς λοιπόν και µάθηµα και κάτι άλλο… 
-Ναι σίγουρα. 
-Τι άλλο; 
-Ε, δεν το λεγα ακριβώς παιχνίδι. Θα το λεγα κάτι ωραίο που κινεί το ενδιαφέρον, βασικά…αλλά 
είναι και ο καθένας όπως το παίρνει. Για µένα πάντως ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο µέσα στο µάθηµα 
και µέσα σε όλα γενικά µέσα στο σχολείο στο σχολείο.  
-Ευχαριστώ. Ποιος νοµίζεις Γιάννη ότι ήταν ο σκοπός του; 
Ε, να ευχαριστήσει τα παιδιά πρώτα απ όλα και να κάνει τα σχολεία καλύτερα γιατί αν –κατά τη 
γνώµη µου- αυτή η ώρα έµπαινε µαζί µε τις άλλες στο πρόγραµµα θα τα νε η καλύτερη ώρα για 
εµένα. Γιατί πολλά πράγµατα είναι καλό να τα κάνουµε και µπορεί κιόλας ….σε χαλαρώνει, σε 
..ταξιδεύει, σε αφήνει στον κόσµο σου, τέλος πάντων, γι αυτό µ’ άρεσε.  
-Σ’ ευχαριστώ. Όταν λες «αυτή η ώρα εάν µπορούσε να µπει µε τις άλλες» τι εννοείς µε αυτό; 
-Ε, εννοώ πως ας πούµε…Ευέλικτη Ζώνη τώρα δεν κάνουµε στην Ευέλικτη…στην αρχή τα 
πίστευαν πως στην Ευέλικτη Ζώνη θα κάνουµε ότι κάναµε και στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, αλλά 
τελικά τα πράγµατα δεν είναι έτσι. Οι δάσκαλοι µέσα στην τάξη-και δε θα µιλήσω για 
συγκεκριµένους δασκάλους γιατί όλοι το κάνουν- ε έχουνε πάρει οδηγίες ότι η Ευέλικτη Ζώνη είναι 
για να συγκεντρώνεις πληροφορίες υλικό και τα λοιπά, την έχουνε κάνει δηλαδή ένα συνηθισµένο 
µάθηµα. Βέβαια το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ είναι και γι αυτό αλλά πιστεύω ότι είναι να αφιερώνει 
κάποιες ώρες στα παιδιά-όχι απαραίτητα ώρες – ε, για να …σου παρουσιάσουν κάτι δικό τους. Κάτι 
καλό, κάτι ωραίο. 
-Εσείς στην τρίτη τάξη πώς λειτουργούσατε στην ελεύθερη...στην Ευέλικτη Ζώνη; 
-Ε, λειτουργούσαµε …κάναµε πολλά θεατρικά δρώµενα, πληροφορίες πολύ σπανίως-και καλύτερα, ε, 
γιατί είναι βασικά να σου βγει από µέσα µόνο του, να µη σου βγει από χαρτί, από πληροφορίες. Αυτό 
είναι και το βασικό. Αυτό πιστεύω ότι θέλει να πει και το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ. 
-Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ρωτήσω τώρα αν θυµάσαι πως ήταν ο χώρος και η διακόσµηση 
της τάξη σας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ εκείνη τη χρονιά; 
-Ε, σίγουρα δεν είναι ο καθηµερινός δι…δεν είναι η καθηµερινή διακόσµηση. Ε, ήτανε µια 
διαφορετική, µία ωραία, µία που σ
που γνωρίζεις, σε ένα περιβάλλον χαρούµενο….σε ένα ωραίο περιβάλλον, το οποίο κολλούσε µε το 
πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ.  
-∆ηλαδή, πώς το περιγράφεις πιο συγκεκριµένα το περιβάλλον, από τι αποτελούνταν; 
Ε, διάφορα υφάσµατα ωραία τοποθετηµένα στο χώρο, εεε τούλια στο…ταβάνι….ωραία χρώµατα 
βασικά ε και ήτανε βασικά ωραίο όχι επειδή ήτανε έτσι διακοσµηµένη, αλλά επειδή κοιτούσες την 
τάξη και δεν έβλεπες γωνιά ακάλυπτη, γωνιά τοίχο, κι αυτό σ’ έκανε…πιο…να είσαι πιο άνετα εκεί 
µέσα. ∆ηλαδή σε.. σε… στην κανονική τάξη ε εµείς που µας έτυχε φέτος µεγαλύτερη τάξη-ογκώδης- 
εεε έχουµε…δεν κ
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έτσι νιώθεις…-είναι και τα καλοριφέρ λίγα- και έτσι νιώθεις…ψυχρά να το πω, παγωµένα, κάπως 
έτσι.  
-Σ’ ευχαριστώ Γιάννη. Για τα θρανία έχεις να µου πεις κάτι; για τον τρόπο µε τον οποίο 
τοποθετούνταν τα θρανία µέσα στην τάξη; 
-Κάτι πολύ απλό, τοποθετούνταν µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, κάθε φορά αλλιώς βέβαια-ανάλογα µε 

ς τι κάνουµε τώρα…βλακείες- 

φ

, κάνατε καινούρια πράγµατα 

λοι δεν είχανε δοκιµάσει ένα τέτοιο πράγµα. ∆ηλ να πούνε- έστω κι αν δεν υπήρχε το 

ογράµµατος ΜΕΛΙΝΑ και εάν σε ικανοποίησαν; 
µε ωραία, 

άναµε ωραία πράγµατα.  

σκέψεις στα 

 πράγµατα, µέσα σ’ 

ναν 

άρεσαν και γιατί; 

την περίσταση- ε, και αυτό είναι λογικό βέβαια διότι ..δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσουµε µε τα 
θρανία στη µέση της τάξης.  
-Γιατί; 
-Γιατί είναι...ήταν και είναι καλύτερο να έχουµε  ε ελεύθερο χώρο, να µπορούµε να κινούµαστε 
ελεύθερα. Και τέλος πάντων αν είσαι σε ένα ..χώρο ή µεγάλο ή µικρό ο οποίος έχει µέσα πάρα πολλά 
πράγµατα τοποθετηµένα παντού και δεν µπορείς να κουνηθείς, νιώθεις σαν…νιώθεις και ψυχολογικά 
κλεισµένος. 
-∆ηλαδή θες να µου πεις ότι κινούσασταν συχνά µέσα στην τάξη και δεν κάνατε µάθηµα; 
-Όχι. Ε, αυτό το πίστεψαν µερικά παιδιά στην αρχή- ότι είπαν...ξέρει
εµένα η γνώµη µου δεν είναι προσωπικά αυτή…γιατί αυτό-το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ µάθηµα είναι 
πρώτον. Είναι µάθηµα ζωής, µάθηµα….συµπεριφοράς, µάθηµα όλων. Όλα τα χει µέσα λοιπόν που δεν 
του φαίνεται για να πούµε την αλήθεια µας. ∆εν του φαίνεται στην αρχή-ακόµα κι εγώ στην αρχή 
όταν το πρωτοάκουσα λέω τι είναι αυτό; τι γίνεται; πού πάµε; τι κάνουµε; και µου άνηκε κάτι 
τελείως το καινούριο, το…πρωτοποριακό θα το λεγα,  αλλά τελικά αποδείχτηκε….. 
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια που µου το λες αυτό για κάτι καινούριο
στην τάξη σας; και εάν ναι τι πράγµατα; 
-Ε, όπως είπαµε θεατρικά, που πριν έρθει αυτό το Πρόγραµµα στις άλλες τάξεις ποτέ µα ποτέ οι 
δάσκα
Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ ή η Ευέλικτη Ζώνη. Να πούνε «παιδιά γιατί αυτό το µάθηµα που µπορεί να 
γίνει δραµατοποίηση, γιατί να µην το παίξουµε έτσι για να περάσει η ώρα, για να περάσουµε 
ευχάριστα τέλος πάντων; Ε, πάνω σ’ αυτό δεν υπάρχουν και πολλά πράγµατα να πούµε διότι… 
-Για τα καινούρια πράγµατα που κάνατε στην τάξη και ποια που σε ρώτησα; 
-Α ναι. ….το θεατρικό…δε θυµάµαι και πολλά άλλα διότι αυτό µου ήταν και το καλύτερο…ε.. 
-Πολύ ωραία ευχαριστώ. Θυµάσαι µήπως ποια ήταν τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε  κατά 
τη χρονιά εκείνη στα πλαίσια του πρ
-Ε,….ψιθυρίζει…µισό λεπτό…δε θυµάµαι τώρα πολύ καλά πάντως θυµάµαι πως περάσα
πως κ
-Πολύ ευχαριστώ, άρα να µη ρωτήσω τώρα τι σου άρεσε περισσότερο και τι δε σου άρεσε;, από 
αυτά τα θέµατα. Να το αφήσουµε για αργότερα µήπως θυµηθείς κάτι άλλο αργότερα, ναι; ωραία  
-Να ρωτήσουµε το εξής: Πραγµατοποιήσατε εκείνη τη χρονιά εκπαιδευτικές επι
πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ και αν ναι πού; 
-Πραγµατοποιήσαµε και αρκετές αν θυµάµαι καλά …ε…νο…νοµίζω…δεν ξέρω αν το µπερδεύω µε 
κάτι άλλο αλλά νοµίζω πως είχαµε πάει στο λιµάνι…στο µουσείο είχαµε πάει…είχαµε πάει σε ένα 
µουσείο απ ότι θυµάµαι τέλος πάντων, ε, που…α! τώρα το θυµήθηκα (γελάει) ε, που και πάλι κάναµε 
…είναι και δύσκολο να το χαρακτηρίσω κάποιος θα τα λεγε παράξενα πράγµατα (γελάει). Αλλά 
πράγµατα που µας…που µας εκφράζουν που µας ..πράγµατα που ήταν ευχάριστα, διασκεδαστικά 
πάνω απ όλα … 
-Εννοείς µέσα στο µουσείο αυτά; 
-Ε, στην αρχή µας έκαναν µια περιήγηση του χώρου µας εξήγησαν πάρα πολλά
αυτά βέβαια έβαλαν και το χιούµορ, έβαλαν και πολλά πράγµατα-και αυτό είναι και το σηµαντικό, αν 
πάµε τι θα κάνουµε, πρέπει να κάνουµε και κάτι ωραίο, ε και στο τέλος µας πήγαν σε µια αίθουσα …ε 
κι εκεί πέρα µια κυρία  ε µαζί µε σας νοµίζω- µαζί µε σας ναι…ε µας...τέλος πάντων µας έκα
διάφορα ..πράγµατα και περάσαµε καλά και ..αυτό.  
-Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από αυτές τις επισκέψεις; Σου 

 162



-Ε, µου άρεσαν πάρα πολύ διότι µας δόθηκε η ευκαιρία πρώτον απ όλα να βγούµε έξω και να δούµε 
πάνω απ όλα µέσα σε ένα µε…µέσα σε µια ωραία ατµόσφαιρα ε ...που ζουµε να δούµε τα µουσεία, να 

να σήµαινε µια µέρα χωρίς σχολείο ή κάτι άλλο; Κι 
λλο, τι άλλο Γιάννη;  

ολύ ωραία πράγµατα κάναµε διάφορες 

. Πάει αρκετός καιρός από τότε αλλά µπορείς να θυµηθείς κάθε πότε και πόσο συχνά 

 µέρα κι αν δεν ήτανε κάθε µέρα, µέρα παρά µέρα. Και αυτό ήτανε 
ύ καλό κατά τη γνώµη µου, ε, µπήκαµε χάρις σ’ αυτό δηλαδή που κάναµε κάθε µέρα ή 

τά τη γνώµη µου-δηλαδή εγώ κατάλαβα πως είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραµµα που θα 
 εφαρµόζεται ..ε ..φέτος.  

πότε – µέρα παρα µέρα να δεχτώ σαν απάντηση ή κάθε πότε το εφάρµοζε...το 
κατάλαβα . Κάθε πότε, δηλ την πρώτη ώρα είχατε µια ώρα ..την πέµπτη ώρα…είχατε 

α κάνουµε Ευέλικτη Ζώνη, επειδή...όχι πως 
η Ζώνη…ερχότανε µόνο του. Ερχότανε µόνα τους τα 

 δρώµενα, για συζήτηση, για …ερχό ερχότανε µόνο του. ∆εν το 

 τη χρονιά στην τάξη κάποιους ανθρώπους «ειδικούς» να σας 
 σας δείξουν, ή να σας εξηγήσουν για ένα θέµα, αν ναι αν τους θυµάσαι, ποιοι ήταν οι 

πως ήταν η επικοινωνία σας µε τους ανθρώπους αυτούς. 
γάνικο και το κούρδικο. Εγώ 

τσιγγάνικο, ε…αλλά …ξέρετε στα διαλείµµατα µερικά 
ατα που γινόντουσαν τα παιδιά ερχόντουσαν σε επαφή από το τσιγγάνικο και το κούρδικο 

. Κι εγώ µάθαινα πληροφορίες κι από το 

άτι τέτοιο της έτυχε τέλος 
µπαθητική 

ία έκανε τη δουλειά της προηγούµενης και πολύ καλά µάλιστα. Κάναµε διάφορα πράγµατα, 

 στην τάξη 
 τις κυρίες που µου λες- κάτι άλλο θυµάσαι κάποιους άλλους 

σουν για κάποια θέµατα ή να κάνετε κάτι µαζί τους; 

δούµε διάφορα πράγµατα … αυτές τις εκπαιδευτικές εκδροµές πριν έρθει το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ 
σπάνια τις πραγµατοποιούσαµε θυµάµαι αν θυµάµαι καλά ειδικά εκπαιδευτικές, ειδικά εκπαιδευτικές 
και τώρα που βρήκαµε την ευκαιρία σίγουρα ήτανε µια ωραία εµπειρία.  
-Σ’ ευχαριστώ. Εκπαιδευτική επίσκεψη για σέ
αν κάτι ά
-Ε, σίγουρα δε σήµαινε αυτό, σε καµία περίπτωση, ε…..σήµαινε πολλά πράγµατα . Σήµαινε πρώτον 
βόλτα θα το έλεγα µέσα σε εισαγωγικά ε µαζί µε παρέα, µαζί µε ...έτσι µε διασκεδαστικά πράγµατα, 
µαζί µε χιούµορ, µαζί µε …αρχαιολογία –θα το λεγα και έτσι διότι πηγαίναµε και στα µουσεία και 
µαζί µε πολύ πολύ ωραία προγράµµατα γενικώς. …π
εξηγήσεις, διάφορα παιχνίδια, πολλά πράγµατα. 
-Σ’ ευχαριστώ
η δασκάλα σας εκείνο το χρόνο εφάρµοζε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Πάρα πολύ συχνά. Σχεδόν κάθε
και πάρα πολ
µέρα παρά µέρα ή συχνά τέλος πάντων, χάρις σ’ αυτό καταφέραµε και µπήκαµε στο νόηµα του 
ΜΕΛΙΝΑ καταλάβαµε τι σηµαίνει αυτό το Πρόγραµµα, γιατί υπάρχει αυτό το πρόγραµµα, 
καταλάβαµε κα
έπρεπε όπως τότε να συνεχίζεται να
-Στο κάθε πότε, κάθε 
πολύ συχνά το 
µια .. 
-Κοιτάξτε σ’ αυτή την περίοδος ξεχωρίζαµε τα µαθήµατα, ξεχωρίζαµε την ύπαρξη των επόµενων 
µαθηµάτων, µερικές φορές και αφήναµε µαθήµατα για ν
θέλαµε εµείς να κάνουµε Ευέλικτη...Ευέλικτ
θέµατα για το θεατρικό παιχνίδι για
κυνηγούσαµε εµείς…να πούµε «ουφ επιτέλους σήµερα δε θα κάνουµε µάθηµα την πρώτη ώρα ..θα 
κάνουµε µάθηµα ΜΕΛΙΝΑ ή θα κάνουµε το ένα ή θα κάνουµε το άλλο τέλος πάντων …δεν έχουµε 
διαβάσµατα κλπ κλπ. Ε, και αυτό… 
-Αρα ερχόταν οποιαδήποτε στιγµή …οποιαδήποτε στιγµή µπορούσε να έρθει ένα τέτοιο… 
-ναι  
-Ευχαριστώ Γιάννη. Καλέσατε εκείνη
µιλήσουν ή να
άνθρωποι αυτοί και πες µου 
-Ε, ξέχασα να αναφέρω πριν πως υπήρχαν δυο προγράµµατα :το τσιγ
έτυχε να ήµουνα από κλήρωση στο 
διαλείµµ
αντάλλασσαν τις εντυπώσεις τους, γενικά πως πέρασαν
κούρδικο. Ε, ήρθαν µία…δύο ξένες κυρίες, µία για το κούρδικο και µία για το τσιγγάνικο αλλά για το 
τσιγγάνικο θα ερχότανε ξένη κυρία αλλά δυστυχώς –αρρώστησε νοµίζω-κ
πάντων και δεν κατάφερε να παρευρεθεί. Τέλος πάντων βρέθηκε µια άλλη κυρία εξίσου συ
η οπο
διάφορα τραγούδια και πέρασε...και πέρασαν ευχάριστα µερικές ώρες έτσι . 
-Ευχαριστώ. Άρα –σε επαναφέρω τώρα στην ερώτηση σχετικά µε ειδικούς που καλέσατε
για ένα θέµα , να δεχτούµε κι αυτές
ειδικούς που ήρθαν στην τάξη να σας µιλή
-Είχε έρθει αν θυµάµαι καλά ένας κύριος, ε...ο οποίος κάναµε µαζί ευέλικτη ζώνη…διάφορα…πρέπει 
να βρω τώρα και την κατάλληλη λέξη…να το πω δρώµενα , να το πω έτσι-ενδιαφέροντα πράγµατα , 
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περάσαµε πολύ καλά και µαζί του και ήταν κι αυτό οπωσδήποτε µέσα σε όλα τα άλλα ε…καλός ήτανε 
και ωραία περάσαµε κι αυτό ήταν και το σηµαντικό.  
Ευχαριστώ. Τώρα µια άλλη ερώτηση: Εσείς τα παιδιά µπορούσατε να συµµετέχετε στο σχεδιασµό 

η δασκάλα σας το έκανε αυτό; 

θερο, ε γινότανε ή δεκτές ή όχι-τις 

α, γρήγορα… 

και γρήγορα; Πώς το πετυχαίνουν αυτό; 

έβαζαν σε 

ές όλα αυτά τέλος 
ατα… 

ες; 

η; 

σσερις οµάδες….γιατί α… µας έφερναν µεγάλες κόλες πολύ µεγάλες και ζωγραφίζαµε. Ε, 

δράσεων και δραστηριοτήτων του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ ή µόνο 
Μπορούσατε να κατά θέτετε µια δική σας ιδέα που µπορούσατε να την κάνετε πράξη; 
-Θα έλεγα πως γινότανε ακριβώς το αντίθετο .  
∆ηλαδή; 
-∆ηλαδή τις περισσότερες φορές εµείς βρίσκαµε τις ιδέες, εµείς παίρναµε βασικά µέρος στο δρώµενο, 
εµείς παίρναµε βασικά µέρος σε όλα αυτά ..ε.. η κυρία θα λεγα πως έπαιζε το ρόλο του –όχι οδηγού, 
του «αυλούς κηδεµόνα» (γελάει), το ρόλο του µη χτυπήσεις, µη σκοντάψεις , µη…πρόσεχε κλπ Ήδη 
το κύριως θέµα την µεγάλη δουλειά την έκαναν τα παιδιά.  
-Πόσο συχνά µπορούσατε να κάνετε τέτοιες προτάσεις και περίπου πώς τις κάνατε και τις 
εφαρµόζατε; 
-Λοιπόν µπορούσαµε να τις κάνουµε όποτε θέλαµε, είχαµε το ελεύ
πιο πολλές φορές δεκτές βέβαια 
-Από ποιον;  
-Από τα παιδιά, εννοείται αλλά και η κυρία βέβαια έλεγε τη γνώµη της µέσα σε όλα, αλλά η γνώµη 
της δε σηµαίνει πως δε µου αρέσει δε θα γίνει, αν τα παιδιά έκαναν το δηµοψήφισµα τότε θα γινότανε 
η ιδέα πράξη.  
-Και πώς γινότανε η ιδέα πράξη; 
-Εύκολ
-Πως δηλαδή; 
 -Ε, µε την παρέµβαση των παιδιών βασικά γινότανε κι αυτό 
-Και πώς γίνεται εικοσιτέσσερα παιδιά να συντονιστούν και να αποφασίσουν και να επεξεργαστούν 
µια ιδέα εύκολα 
-Ε, υπήρχε καταρχάς συνεννόηση, ε….και… 
-∆ουλεύατε όλοι µαζί καταρχάς; 
-Ναι δουλεύαµε όλοι µαζί και υπήρχαν µερικοί υπεύθυνοι που µας χώριζαν σε οµάδες µας 
τµήµατα, ε το οποίο κάποιος θα λεγε πως ήτανε κακό επειδή θα µπορούσε κάποιος να πει «µα αν τα 
παιδιά δε δουλεύουν µαζί τι κάνουνε τότε» µα δε γινότανε αλλιώς, διότι αν έπαιρναν και τα 
εικοσιτέσσερα παιδιά σε ένα δρώµενο σε µια εργασία θα γινότανε…πανικός διαφορ
πάντων. Μας χώρισαν λοιπόν σε τµήµ
-Όταν λες τµήµατα, εννοείς οµάδ
-Ναι οµάδες. 
Των πόσων ατόµων Γιάννη; 
-Των αν θυµάµαι καλά από πέντε έως δέκα παιδιά και πολλά λέω δέκα  
ήσασταν όλο το τµήµα εικοσιτέσσερις ε;  
-Ναι. 
-Είπες πριν λίγο σας χώριζαν κάποιοι, ποιοι σας χώριζαν; 
-Ήτανε κάποιοι …ένας κύριος νοµίζω ήτανε ε ..και ένα κύριος νοµίζω ότι ήτανε βασικά και σε κάθε 
περίπτωση τέλος πάντων υπήρχε κάποιος διερµηνέας να το πω κάτι τέτοιο. 
-Μήπως µιλάµε τώρα για το τσιγγάνικο και το κούρδικο παραµύθι, γι αυτή την περίπτωσ
Ναι. 
-Ναι, εγώ θα ήθελα να µείνουµε λίγο πιο εστιασµένοι στις οµάδες-αν υπήρχαν οµάδες- στο πώς 
δουλεύατε στην τάξη κάθε µέρα µε την κυρία σας, όταν δουλεύατε τα θέµατα.  
-Τότε µας...τότε µας χώριζε η κυρία. 
-Σε οµάδες των πόσων ατόµων περίπου; 
-Ε… ίσως ήτανε και µόνο δύο οµάδες, ίσως ήτανε και περισσότερες εξαρτάται τι θέµα δουλεύαµε. Αν 
δουλεύαµε ας πούµε ζωγραφιές ή κάτι τέτοιο, ας πούµε ζωγραφιές, τότε συνήθως χωριζόµασταν σε 
τρεις και τέ
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άλλες περιπτώσεις σε θεατρικά συνήθως σε δύο οµάδες χωριζόµασταν δηλαδή σε οµάδες των δώδεκα 
ατόµων περίπου, ναι καλά το είπα, και …και αυτά και αυτά….όσο περίπου ήταν τα άτοµα σε µια 
οµάδα .συνήθως µέσα σ’ αυτές τις δύο περιπτώσεις.  
-Πολύ ωραία. Η εργασία στις οµάδες σου άρεσε, ναι ή όχι και γιατί; 
-Λοιπόν, ε, απ ότι µπορούµε να καταλά…απ’.…ότι µπορούµε να καταλάβουµε όλοι υπήρχανε πάντα 

ζωγραφίσω εγώ εκεί, θέλω να παίξω εγώ αυτό το ρόλο, θέλω να κάνω εγώ αυτό που θέλω» 
τό το Πρόγραµµα. ε, 

ινελιά. ∆ηλαδή τη 
ό, γιατί αν έλεγε ο καθένας «εγώ 

 είχες προβλήµατα;   
νεργάστηκα πάρα πολύ εύκολα γιατί είµαι και άνθρωπος χαµηλών τόνων δε µ΄ αρέ…δε µ’ 

πιο φρόνιµος θα έλεγα. Ε δε θυµάµαι να χα τσακωθεί σοβαρά µε 
ανώδυνη η παρουσία µου δεν ενοχλούσα και δε µε ενοχλούσανε.  

ε ικανοποίησε ή όχι η συµµετοχή σου στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ και 

λύ, θα ήθελα να το ξαναζήσω οπωσδήποτε, γιατί εκτός από τα 

αι σε άλλες εργασίες όπως είπες, ε, που δουλεύετε µόνο µε πληροφορίες; 
κάνει την επαφή στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ να διαφέρει από την επαφή όταν 

 είπες ότι κι αυτό δεν αποκλείεται στο ΜΕΛΙΝΑ. 
α µέσα είναι, όλα µέσα στο πρόγραµµα. Ε, απλώς οι πληροφορίες ήταν σπάνιο όπως είπα. 

, όλα τα 
ά. 

αια και όχι µόνο. 

 τροµερά.  

άµµατος-που έφερε η κυρία στην τάξη για 

«θέλω να 
όπως καταλαβαίνουµε υπήρχαν και τσακωµοί, υπήρχαν όλα, ήταν όλα µέσα σ’ αυ
βέβαια περνούσανε αυτές οι διαφορές –ευτυχώς και µπορούσαµε να συνεννοηθούµε και να 
συνεργαστούµε σωστά. Ε, εµένα µου άρεσε το περιεχόµενο της συνεργασίας πάρα πολύ, ε, διότι 
είχαµε το δικαίωµα ε…τώρα δε µιλάω για τη ζωγραφική, να βάλουµε τη δική µας π
δική µας γνώµη, το δικό µας θέλω. …και αυτό είναι και το σωστ
θέλω να κάνουµε αυτό και αυτό θα κάνουµε» ε και σ’ αυτό εννοείται πως η κυρία δεν έµπαινε 
καθόλου, µα καθόλου καθόλου, µόνα τους τα παιδιά έβρισκαν «ξέρεις εγώ θα κάνω εκείνη τη µεριά, 
εγώ θα κάνω εκείνη, εγώ θα παίξω ετούτο κι εγώ ετούτο, ε, αυτό.  
-Σ’ ευχαριστώ. Γιάννη προσωπικά συνεργάστηκες εύκολα µες στην οµάδα ή
-Εγώ συ
αρέσουνε οι διαπλοκές και τα λοιπά. Ούτε να τσακώνοµαι µ’ αρέσει ούτε τίποτα, ε, εγώ σε σχέση µε 
άλλα παιδιά δηλαδή ήµουνα ε…ο 
κάποιο παιδί και έτσι ήτανε 
-Σ’ ευχαριστώ Γιάννη. Τώρα, σ
γιατί; 
-Με ικανοποίησε πάρα πολύ, πάρα πο
προγράµµατα που είπαµε-εκτός από όλα αυτά υπήρχε και η επαφή των παιδιών. Αυτό ήταν το πιο 
βασικό του Προγράµµατος πιστεύω. Τα παιδιά να συνεργάζονται, να έρχονται σε επαφή και να λένε 
τη γνώµη τους.  
-Αυτό όµως δε συµβαίνει κ
Τι είναι αυτό που 
συγκεντρώνουµε πληροφορίες απλά- που
-Ε, ναι. Όλ
Αυτό που έκανε τη διαφορά πιστεύω πως ήταν τα θεατρικά παιχνίδια, όλα αυτά τα δρώµενα
πράγµατα όλα τα ..οι ζωγραφιές όλα αυτά …γενικώς όλα αυτά έκαναν τη διαφορ
-Όλα αυτά δηµιουργούσανε επαφή; 
-Όλα αυτά, βέβ
-Πώς δηµιουργούσανε; 
-Ε, επειδή τα παιδιά µέσα σ’ αυτά τα προγράµµατα, ε, συµµετείχαν κι έτσι ήταν εύκολο να πούνε τη 
γνώµη τους ..έτσι έρχονταν σε επαφή µε άλλα παιδιά και έτσι µαζί άλλα παιδιά διαφορετικών 
χαρακτήρων το καθένα µπορούσανε να κάνουνε πράγµατα
-Ποια είναι Γιάννη η γνώµη σου για το υλικό που χρησιµοποιήθηκε – που επεξεργαστήκατε στην 
τάξη µε τη βοήθεια της δασκάλας σας στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ. Στην ερώτηση 
αυτή σε ρωτάω να µου πεις τη γνώµη σου γι το υλικό όπως παραµύθια που χρησιµοποιήθηκαν για να 
κάνετε κάτι, παιχνίδια, εκπαιδευτικούς φακέλους του προγρ
να δουλέψετε κάποια θέµατα ….ποια είναι η γνώµη σου για αυτό το υλικό το θυµάσαι; 
-Για τους εκπαιδευτικούς φακέλους δε θυµάµαι πολλά πράγµατα, περισσότερα πράγµατα θυµάµαι για 
πού...ξέραµε σε ελεύθερο χώρο:χορεύαµε, κάναµε, ράναµε, τα παραµύθια, τα δρώµενα , τα θεατρικά , 
όλα αυτά τα θυµάµαι πάρα πολύ καλά ε, και γνώµη µου είναι…πως ήτανε πολύ ωραία πρά…ήτανε 
ένα πολύ ωραίο Πρόγραµµα πολύ ωραίες εµπειρίες…ε…και τέλος πάντων θα ήθελα όλα αυτά να 
ξανασυµβούν γιατί για εµένα ήτανε βασικά µια πού ωραία εµπειρία. 
-Σ’ ευχαριστώ. Πριν λίγο είπες ότι δε θυµάσαι τους εκπαιδευτικούς φακέλους, δε θυµάσαι τα 
παραµύθια και τις δραστηριότητες. Έχεις να πεις κάτι για τα παραµύθια -το υλικό αυτό πότε τα 
ακούγατε; 
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-Ε, εκτός από το τσιγγάνικο και το κούρδικο που χρησιµοποιήθηκαν πάρα πολύ τα παραµύθια, γενικά 
µέσα στην τάξη, ε, τα παραµύθια ήτανε…πολύ ενδιαφέρουσα ασχολία για εµένα , ωραίο να τα ακούς. 

 βασικά να σχολιάσω πάνω σ’ αυτά µόνο ήτανε κάτι συναρπαστικό θα έλεγα. 
αθήµατος εκείνη τη 

άµµατος ΜΕΛΙΝΑ ναι 
 τι είδους εργασίες;   

ς µου έλεγες… 

ις…αυτό το περιεχόµενο τώρα ήταν… 

τι γίνεται...Ωχ παναγία µου, παναγία µου, παναγία µου…σου άρεσε 

επόµενη ερώτηση θέλει να µάθει, πώς ήταν οι σχέσεις ανάµεσα σε σας τους µαθητές 
σκάλα σας στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ, κι αν διέφεραν – οι σχέσεις που 

 είχατε µε τη δασκάλα που 
αν; 

ριν πας να πεις 

ει να την κόψω στο µάθηµα» «µα κι αν δεν πρέπει να σηκώσω το χέρι 

ρα αυτό που θες αυτό που σου’ ρχεται.  

∆εν έχω τίποτα
-Ευχαριστώ. Κι εδώ πάµε στην εξής ερώτηση: Ο τρόπος διδασκαλίας του µ
χρονιά, σε βοήθησε να καταλάβεις περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα και γιατί; 
-Λοιπόν: 
-Βοηθούσε µάλλον να κατά λάβεις περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα και γιατί; 
-Με βοηθούσε πάρα πολύ, διότι ήταν ένας τρόπος ξεχωριστός που δεν είχε εφαρµοστεί ποτέ άλλοτε 
στο σχολείο, ένας τρόπος να αφήνεις ένα παιδί στις σκέψεις του, ε, στα όνειρά του, µέσα στο µυαλό 
του τέλος πάντων και να το αφήνεις να κάνει ότι θέλει µέσα σε αυτά τα πράγµατα,. 
-Και πώς εσύ µπορούσες να καταλάβεις περισσότερο το µάθηµα; 
-Ε, το καταλάβαινα όχι από τα λόγια ή από το όταν έβλεπες ένα χαρτί στον πίνακα ανακοίνωσης: 
ξέρετε Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ γράφει…αυτό… Το καταλάβαινα απ όλες αυτές τις δραστηριότητες που 
κάναµε, από αυτά τα πράγµατα που δοκιµάζαµε θα έλεγα, ε, απ όλα αυτά τα πράγµατα, το κατάλαβα.  
-Απ όλα αυτά καταλάβαινες και το µάθηµα; Σου έµενε το µάθηµα δηλ µετά; 
-Ε ναι.  
-Να δούµε κι ένα άλλο: Είχατε εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του Προγρ
ή όχι; Αν ναι
-Ε, βασικά νοµίζω πως όχι. 
-Για τις εργασίε
-Ε…. 
-Βασικά όχι, αλλά πάρα πολύ σπάνια; 
- Βασικά όχι, αλλά πάρα πολύ σπάνια αν είναι παίρναµε µια εργασία όχι ξερή ..όπως  παίρνουµε στο 
καθηµερινό µάθηµα, εργασίες ενδιαφέροντες που σου άρεσε- εµένα προσωπικά µου άρεσε να 
κάθοµαι να τις δουλεύω. Μου άρεσε να κάθοµαι σπίτι µου να το επεξεργάζοµαι το υλικό, να ψάχνω 
να βρίσκω, να κάνω, να… 
-Γιατί σου άρεσε; 
-Γιατί είχαν ενδιαφέρον περιεχόµενο. 
-∆ηλαδή; 
-Ε, δηλαδή,…δεν είναι και πολύ εύκολο να εξηγήσε
-Τι εργασίες δηλ µπορεί να ήταν που ήταν ευχάριστες και τις κάνατε στο σπίτι; 
-Παράδειγµα τώρα δε θυµάµαι, κάποια συγκεκριµένη δε θυµάµαι… 
-∆εν πειράζει 
-Αλλά γενικά να το ξαναεπαναλάβω γιατί πραγµατικά µου άρεσε να τις κάνω στο σπίτι. Όλοι δηλ 
όταν σου βάζουνε τεστ…να δεις 
να κάθεσαι στο χαρτί να γράφεις, να κοιτάς εγκυκλοπαίδειες, να βρίσκεις υλικό- να το παρουσιάσεις 
πάνω απ όλα και…εµένα µου φερνε χαρά προσωπικά … 
-Ευχαριστώ. Η 
και στη δα
είχατε εκείνη τη χρονιά µε τη δασκάλα σας- σε σχέση µε τις σχέσεις που
έκανε το κανονικό µάθηµα στην τάξη και σε τι διέφερ
-Λοιπόν, ε, δεν µπορούµε να πούµε πως είναι το ίδιο, υπήρχαν µερικές βασικές διαφορές. ∆ηλαδή, µία 
ήταν η βασική διαφορά, ότι η δασκάλα πολλές φορές σχεδόν πάντα δηλαδή, σου στεκόταν σαν φίλος 
σου µιλούσε σα φίλος, ένιωθες άνετα µαζί της, ένιωθες πως ..ξέρεις, µπορώ να της πω τη γνώµη µου 
ανεπιφύλακτα – ούτε να µε παρεξηγήσει, ούτε να πει κάτι κακό για µένα, ούτε να σκεφτεί τίποτα κακό 
για µένα χωρίς να µου το πει. Ε,  ενώ αντίθετα µε…τώρα το κανονικό µάθηµα που π
µια λέξη να την ξεστοµίσεις, σου’ ρχεται, σου ’ρχεται η σκέψη «µα κι αν δεν είναι ωραία» «µα κι αν 
δεν πρέπει» «µα κι αν δεν πρέπ
µου» «µα κι αν δεν πρέπει να κάνω το ένα» «µα κι αν δεν πρέπει να κάνω το άλλο»…ενώ όταν ήτανε 
η κυρία στο ΜΕΛΙΝΑ µπορούσες να της πεις ελεύθε
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-Σ’ ευχαριστώ. Στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ –Εκπαίδευση και Πολιτισµός συνεργαστήκατε µε 

ν Γ2, συνεργαστήκατε µε το Γ1 και Γ3 για διάφορα πράγµατα; 
ε, βέβαια αυτό δε γινότανε καθηµερινά, γινότανε µερικές φορές αλλά όταν γινότανε 

τικό και τι αρνητικό αποκόµισες εσύ από αυτή τη συνεργασία; 
 τρεις που είναι της ίδιας κατηγορίας, δηλ πρώτη, δευτέρα, 

µε, τέλος πάντων. Την 
το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ την άρχισαν τα κορίτσια τα 

 άλλο τµήµα, από το άλλο τµήµα έπιασαν φίλες κορίτσια από το τµήµα 

ές...µε διάφορα πράγµατα τα 

άνουµε θεατρικό, αύριο θα κάνουµε 
, ε, την 

αν όχι ..τίποτα. 
 µέσα από αυτό. Έµαθα πως…έµαθα τη 

έλος πάντων, δεν ήξερα πολλά πράγµατα, πώς να 
θώ σε µια ανάλογη κατάσταση- µε πλούτισε εµπειρία….για…να ξέρω τέλος πάντων τι να 

ακάρι-, εε και µ’ άφησε µια πάρα πολύ καλή εντύπωση 

τώ. Πιστεύεις Γιάννη ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός αξίζει να 
 

άµε), γιατί όχι σε όλο τον κόσµο; 
 πεις το γιατί. Γιατί πρέπει να γενικευτεί; 

α που µπορεί να είµαι υπερβολικός αλλά και αν εφαρµόζονταν-εάν 
, θα …πιστεύαµε τέλος πάντων σε ένα 

πικά δεν πιστεύω µε τις αλλαγές που έχει υποστεί ο πολιτισµός 

α ΜΕΛΙΝΑ θα θελες να εφαρµοστεί 

πόκριση. 

διαφορετικά τµήµατα της ίδιας τάξης του σχολείου σας ναι ή όχι; 
-Μ…… 
-∆ηλαδή ήσαστα
-Συνεργαστήκαµ
είχε επιτυχία. 
-Αυτό, θέλω να µου πεις τι θε
-Ε, πρώτον πρώτον, γενικά…δύο τάξεις ή
τρίτη, τετάρτη, πέµπτη, έχουνε νοµίζω αναµεταξύ τους διαφορές. ‘Όχι εγώ είµαι ο καλύτερος όχι εγώ 
είµαι όχι είναι ο παρα...εε ειδικά εµείς που ακόµα και φέτος δεν τα πάµε καλά µε µια τάξη, η 
συγκεκριµένη...δε θα πω γιατί δε χρειάζεται να πω τίποτα για αυτήν την τάξη, όταν ήρθαµε σε επαφή 
στην αρχή µας κακοφαινότανε, ήµασταν από µακριά, δεν κάναµε, δεν ράνα
αρχή της φιλίας, την αρχή της σταδιακής φιλίας σ
οποία έπιασαν φίλες από το
µας, εεε κι έτσι τα καταφέραµε και συνεργαστήκαµε, τα βρήκαµε δηλαδή… 
-Αυτό είναι το θετικό που µου λες τώρα; 
-Το αρνητικό ήταν το προηγούµενο, το οποίο δεν είχαµε πολύ καλές σχέσεις. 
-Στην αρχή; 
-Ναι. Και το θετικό, το θετικό είναι πως µετά …µε διάφορες επαφ
καταφέρναµε. 
-Ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ Γιάννη, σε βοήθησε εσένα να αγαπήσεις περισσότερο το 
σχολείο νοµίζεις, ναι ή όχι και γιατί; 
-Ναι µε βοήθησε, διότι παλιά λέγαµε «αµάν πάλι σχολείο σήµερα τι θα κάνουµε», ενώ όταν ξέρεις 
πως όταν πας σχολείο θα κάνεις κάτι ενδιαφέρον, κάτι καινούργιο-γιατί το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ κάθε 
φορά και κάτι καινούριο. Ποτέ δε σου λεγε «σήµερα θα κ
θεατρικό, παραµεθαύριο θα κάνουµε θεατρικό..» τη µια κάναµε ζωγραφική, την άλλη θεατρικό
άλλη σου λεγε κάτι εντελώς καινούριο «παιδιά θα πάµε σε εκπαιδευτική εκδροµή…ε…κι αυτό σε 
έκανε να πηγαίνεις µε χαρά στο σχολείο, να το αγαπήσεις το σχολείο σε έκανε. 
-Σ’ ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός θεωρείς ότι επηρεάσει µέχρι 
τώρα τη ζωή σου; Κι αν ναι πώς, 
-Ε, την επηρέασε από την άποψη ότι έµαθα πολλά πράγµατα
βασική συνεργασία –που τότε ήµουνα µικρός τ
συµπεριφερ
κάνω αν µου ξανασυµβεί κάτι τέτοιο-που µ
γενικώς για το πρόγραµµα αυτό. 
-Σ ευχαρισ
γενικευθεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας, ναι ή όχι και γιατί; 
-Και όχι µόνο. 
-∆ηλαδή; 
-Γιατί όχι σε όλης της Ευρώπης; (γελ
-Εσύ θα µου
-Ε, διότι είναι ένα Πρόγραµµ
εφαρµοζόταν σε όλο τον κόσµο...ε θα σταµατούσαν οι πόλεµοι
καλύτερο αύριο που τώρα εγώ προσω
µας. Αυτό το Πρόγραµµα και στην Ελλάδα θα έφερνε τους ανθρώπους κοντά και σε όλη την Ευρώπη 
και σε όλο τον κόσµο και παντού. Ε, και πιστεύω πως ναι θα ήταν καλό να γενικευτεί. 
-Σ’ ευχαριστώ. Επόµενη ερώτηση: Θεωρείς ότι το Πρόγραµµ
στο γυµνάσιο ή όχι και γιατί; 
-Ε, αν πρωτοπάει, θα αλλάξω λίγο το θέµα, αν πρωτοπάει στο γυµνάσιο το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ...τα 
παιδιά πιστεύω δε θα …δε θα βρεθεί αντα
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-Θες να πεις…όταν λες «πρωτοπάει» τι εννοείς; 
-Αυτή τη στιγµή που µιλάµε δηλ αύριο να πούνε…να πει ο γυµνασιάρχης απ το µικρόφωνο «παιδιά 
ξέρετε έχουµε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ» 
-Έτσι ξαφνικά; 
-Έτσι ξαφνικά. 

ν

τα τι είναι αυτό το Πρόγραµµα, αν έβλεπαν τι κάνουµε σ’ αυτό το Πρόγραµµα 

ους δείξουν τι κάνετε, τι θα κάνουν; 
να το εφαρµόσουν στην πράξη και 

ς.  

σει κάποια ιδιαίτερη ικανότητα; Αν ναι ποια; 

 ενώ τότε δεν το σκεφτόµουν αυτό το πράγµα , δε σκεφτόµουνα « α, άσκηµος-γιατί να 
φτόµουνα …να ο φίλος µου- µόλις τον έβλεπα στο δρόµο, όχι να ο 

όταν τον βλέπω σήµερα στο δρόµο µε κάποιον άλλον.  

ν το…αυτό το πράγµα µε έκφραζε περισσότερο απ όλα τα άλλα …το να βγαίνεις και να 

.  
ξ υ

καµε τότε παλιά που µερικά παιδιά είχανε κάνει το σφάλµα και είχανε φύγει 
υνα κι έλεγα... «αχ τι βλάκες»  

 φύγει» ποιοι είχανε φύγει; 
, εεε… 

 φύγει κάποια παιδιά; 
, είχαν φύγει κάποια παιδιά από το δικό µας τµήµα θυµάµαι. 

, γιατί είχαν φύγει Γιάννη µου; 
, γιατί πιστεύω τους ήρθε απότοµα στη ζωή τους κάτι τέτοιο, ήταν απροετοίµαστοι για κάτι τέτοιο 
αι δεν κατάφεραν να το συγκρατηθούν και να πούνε «γιατί δεν ξαναδοκιµάζω, γιατί δεν 
αναπροσπαθώ, γιατί δεν προσπαθώ να ξανακάνω κάτι τέτοιο» 

 ότι έχεις ολοκληρώσει και τις είκοσι  τρεις ερωτήσεις που κάνω συνήθως, αλλά θέλω να µου 
εις πριν σε αποχαιρετήσω λίγο τις σκέψεις σου για κάποιες λέξεις που θα σου πω εν συντοµία-γιατί 
ε θα µας φτάσει και η κασέτα (γελάµε). 

-Χωρίς τα παιδιά να ξέρουνε από πρι …. 
-Χωρίς να ξέρουνε τι-πο-τα.  
-Σ’ αυτή την περίπτωση κουβεντιάζουµε; 
-Ναι, τότε δε θα ...θα τους έρθει ξαφνικό, δεν θα ξέρουνε τι να πούνε και τι να πιστέψουνε και θα ναι 
λογικό να υπάρξουνε αρνητικές αντιδράσεις, ίσως και µόνον αρνητικές αντιδράσεις. Ενώ αν έβλεπαν 
πρώτα το υλικό, πρώ
τότε πιστεύω θα τους έρχονταν...θα τους έρχονταν σε εισαγωγικά πιο µαλακά. 
-Πού να το έβλεπαν αυτό, στο γυµνάσιο εννοείς; 
-Ε, ναι µιλάω για γυµνάσιο. 
-Ναι, ναι αν όµως αύριο πάνε και τους δείξουν το υλικό και τ
-Ε, …αν πάνε να τους δείξουν το υλικό πιστεύω πως πρώτα πρέπει 
µετά για να είναι σίγουροι...να είναι σίγουρα τα παιδιά για τις εντυπώσεις του
-Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρείς ότι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ βοήθησε εσένα το Γιάννη 
προσωπικά να αποκτή
-Ε, το ανάφερα και πριν αλλά όχι και τόσο…ικανότητα συνεργασίας, ικανότητα ..δηλ να µην...την 
οποία όσο πάω…όσο δεν υπάρχει Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ εγώ τη χάνω την ικανότητα που µου είχε 
δώσει. Την ικανότητα ...ξε… να µη λέω «ξέρεις…αυτός δεν είναι καλός, δεν είναι όµορφος, δεν είναι 
έξυπνος, δεν …
κάνω εγώ παρέα µαζί του;» σκε
ξένος…
-Σ’ ευχαριστώ Γιάννη. Τι σου άρεσε περισσότερο απ όλα στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε, προσωπικά σε µένα επειδή έχω µια ώθηση σ’ αυτό και µ’ αρέσει, µου άρεσαν τα θεατρικά 
παιχνίδια. Ήτα
παρουσιάζεις τη δική σου γνώµη, να παίζεις το δικό σου ρόλο, να παίζεις αυτό που σου …αυτό που 
θες, να παίζεις αυτό που νιώθεις. 
-Σ’ ευχαριστώ. Τι δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ε…. δεν µπορώ να απαντήσω, µου άρεσαν όλα. 
-Σίγουρα; 
-Εκατό τοις εκατό….χωρίς να το σκεφτώ
-Ευχαριστώ. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ανασ µµετέχεις στο Πρόγραµµα θα το έκανες ναι ή όχι 
και γιατί; 
-Σίγουρα, σίγουρα και τώρα που ξέρω...όταν µαθεύτηκε στην τάξη ότι θα κάνετε κάποιες 
συνεντεύξεις...ε θυµηθή
και σκεφτόµο
-«Είχανε
-Ε
-Είχαν
-Ε
-Γιατί
-Ε
κ
ξ
-Θεωρώ
π
δ
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Στην τάξη του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ υπήρχε τιµωρία από τη δασκάλα προς τους µαθητές; 
 και καλώς δεν υπήρχε γιατί εφόσον το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ διδάσκει πολιτισµό είναι 

ε

 ότι κάποιοι γονείς µπορούν να 
 Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ που µπορούσαν µε τη δουλειά 

πρωτοβουλίες τους, ε...και γι 
ήταν κάτι το πρωτότυπο, το 

 δεν επεµβαίνανε να ορίζουν τις ιδέες σας, παρόλα αυτά αν χρειαζόταν η βοήθειά 

-Όχι
ανεπίτρεπτο να σου βάζει τιµωρία η δασκάλα ότι κι αν έκανες, µα ότι κι αν έκανες. 
-Πως χειρίζονταν τις δύσκολες κατά στάσεις η δασκάλα εφόσον δεν υπήρχε τιµωρία; 
Σαν φίλος.  -

-Ευχαριστώ. Μπορώ να µιλήσω για τη λέξη βαθµολογία κι αν υπήρχε βαθµολογία στις 
δραστηριότητες που αφορούσαν....στις δραστηριότητες του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Όχι και καλώς και πάλι δεν υπήρχε διότι όλοι είµαστε ίσοι σ’ αυτό το πρόγραµµα, δεν υπάρχει να λες 
εγώ πήρα εννιά εσύ πήρες οχτώ, δεν υπάρχει ο συναγωνισµός, γιατί πιστεύω αυτό θέλει να µας 
διδάξει το πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, ότι όλοι είµαστε ίσοι, όλοι είµαστε ένα, όλοι είµαστε φίλοι, όλοι 
είµαστε άνθρωποι.  
-Σ’ ευχαριστώ. Και θέλω να µου πεις και µία τελευταία …όχι δεν είναι τελευταία είναι προτελευταία 
είναι λίγο «πονηρή»…για τη λέξη αξιολόγηση µπορούσατε εσείς οι µαθητές -εφόσον δεν υπήρχε 
βαθµολογία όπως µου λες- να αξιολογήσ τε µε κάποιο τρόπο τη δουλειά σας; Γινόταν µια 
αξιολόγηση αυτής της δουλειάς από τους µαθητές και πώς; 
-Ναι γινόταν αλλά πιστεύω ο καθένας προσωπικά, στον εαυτό του. 
-Μέσα στην τάξη δεν είχε κάποια ευκαιρία για να γίνει κάποια αξιολόγηση. 
-Ε, δε θυµάµαι να γινόταν κάτι τέτοιο, δε θυµάµαι καθόλου αλλά και να είχε δοθεί πιστεύω πως δεν 
έπρεπε να είχε δοθεί.  

 τη λέξη «γονείς», θεωρείς-Ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω και λίγο
αίσια τουέχουν ή είχαν κάποιο ρόλο στα πλ

τους ή µε την προσωπικότητά τους να βοηθήσουν και βοήθησαν τη συνεργασία σχολείου και 
οικογένειας; 
-Όχι και σ’ αυτό είµαι κάθετος. 
-Γιατί; 

α ήταν το να πουν τα παιδιά τις ιδέες τους, τις -∆ιότι…ε...το κύριο θέµ
αυτό ακριβώς εµένα µου άρεσε το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, γιατί 

ωρο. πρωτόγν
-Θες να πεις, ότι
τους για να ολοκληρώσετε κάτι-ένα σχέδιο που δουλεύατε κλπ- την είχατε; 
-Βεβαίως, διότι τα παιδιά επειδή ήµασταν µικρά –τρίτη τάξη, δεν µπορούσαµε να είχαµε µια τέλεια 
εικόνα των πραγµάτων και στο …µπορούσαν βέβαια κάλλιστα οι γονείς µας να µας βοηθήσουν. 
-Θυµάστε κάποια φορά που χρειάστηκε να δουλέψετε ένα θέµα και οι γονείς συνεργάστηκαν µαζί σας 
ερχόµενοι στην τάξη ή µε άλλο τρόπο; 
-Θυµάµαι ένα αλλά ..δε θυµάµαι...εκεί κάτι τέτοιο...αλλά δε θυµάµαι καλά το συγκε…τη 
συγκεκριµένη περίπτωση. 
-Γιάννη µου σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η συνέντευξή σου, σου 
εύχοµαι καλή πρόοδο. 
-Ευχαριστώ. 
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17/1/04     12-13 
 
*Οι τρεις στιγµές που εµφανίζονται στο κείµενο της συνέντευξης αυτής, αλλά και στο σύνολο των συνεντεύξεων που 

σκοπό είχε αυτό το Πρόγραµµα στην τάξη; 

ηθείς πώς ήταν η διακόσµηση της τάξης και ο χώρος στα 

µε και µεγάλο χώρο να µπορούµε να…κάνουµε ότι θέλουµε 
ωραία για να χουµε το χώρο…και να έχουµε στη διάθεσή µας 

 τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε εκείνη τη χρονιά στα 

ατα, 
 για διάφορα 
ας βρίσκαµε 

ακολουθούν, δεν είναι αποσιωπητικά. Χρησιµοποιούνται προκειµένου να δηλωθεί ότι µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα 
µεταξύ µιας λέξης και µιας άλλης.  
 
-Ελένη η  πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω είναι αν θεωρείς εσύ ότι το Πρόγραµµα 
ΜΕΛΙΝΑ ήταν ένα ξεχωριστό µάθηµα για κάθε τάξη ή νοµίζεις πως ήταν κάτι άλλο; 
- Ήταν ένα…µάθηµα...ξεχωριστό από κάθε µία τάξη, γιατί ο κάθε δάσκαλος έκανε άλλο… 
ξεχωριστά…το πρόγρα...έκανε άλλο…ας πούµε σε µια τάξη διάβαζαν ποιήµατα σε µια άλλη έκαναν 
θέατρο και… 
-Και αυτό που θέλω να αποσαφηνιστεί είναι αν το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ- στο πρόγραµµα που 
είχατε το αναλυτικό δηλ στα µαθήµατα που έχετε καθηµερινά (∆ευτέρα:γλώσσα µαθηµατικά…) 
ήταν ένα µάθηµα σαν όλα αυτά µέσα στο πρόγραµµα; Είχαµε δηλ, τώρα γλώσσα, µετά 
µαθηµατικά, µετά ΜΕΛΙΝΑ, µετά αυτό… 
-Όχι δεν ήταν ένα µάθηµα έτσι, αλλά µάθαινες πολλά πράγµατα απ αυτό...δηλαδή ... 
-Ωραία, ευχαριστώ. Ποιος ήταν ο σκοπός του; Τι 
-Να…να κάνουµε...καταλάβαινες ότι µπορούσες πολλά πράγµατα να τα δηµιουργήσεις, ενώ δεν…ας 
πούµε…ένα ποίηµα από κάποιες λέξεις ή ένα θέατρο, νόµιζες ότι δεν µπορείς να το δηµιουργήσεις 
µόνη σου, ενώ τα κατάφερνες στο τέλος και ήταν ένας καλός… 
-∆ηλ είχε σαν σκοπό να σας κάνει να … 
-Να καταλάβουµε τον εαυτό µας. 
-Τον εαυτό σας! Ελένη µπορείς να θυµ
πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ εκείνη τη χρονιά; 
-Ε, ήτανε µε φόδρες, χαλαρωτικός ε µε…ήτανε µε φόδρες, τούλια…ήτανε πολλές έτσι διακοσµήσεις 
διαφορετικές, ε ένας χαλαρωτικός χώρος...χαλάρωνες όταν τον έβλεπες. 
-Χαλάρωνες, δηλαδή ; 
-Ε ξέφευγες από τα καθηµερινά, σου ερχότανε κάτι άλλο στο µυαλό.  
-Όπως; 
Όπως….όπως… 
-Ωραία, το είπες πολύ αναλυτικά, ευχαριστώ. Σχετικά µε τα θρανία σας, πώς ήταν τοποθετηµένα 
εκεί, θυµάσαι; 
-Ήτανε τοποθετηµένα βέβαια για να χου
να κάνουµε και ήτανε απλά στην άκρη 
χώρο. 
-Ευχαριστώ. Θυµάσαι ποια ήταν
πλαίσια του Προγράµµατος στην τάξη; 
-Συνήθως κάναµε µε µουσική πιο πολύ, κάναµε µουσική, θέατρο και ποιήµατα. ∆ιαβάζαµε πιο πολύ 
τα ποιήµατά µας τα δικά µας ποιήµατα, κάναµε δικά µας θέατρα, και…πολλές φορές χορεύαµε κιόλας 
(γελάει) Ήτανε…µου ξανακάνετε λίγο την ερώτηση; 
-  Ποια ήταν τα κύρια θέµατα που επεξεργαστήκατε στην τρίτη τάξη; 
-Τα κύρια θέµατα η µουσική και τα ποιήµατα αυτά γενικώς, θέατρο, ευέλικτη ζώνη σαν ευέλικτη 
ζώνη. 
-Πολύ ωραία. Όλα αυτά που κάνατε ήταν ελεύθερη επιλογή, στα θέµατα µπορούσατε να δώσετε 
ελεύθερα θέµατα ή σχετίζονταν και µε κάποια άλλα θέµατα…ε…µέσα από το βιβλίο; 
-Πολλές φορές από κάποιο µάθηµα- όπως δυο αδέλφια που µιλούσαν- φτιάχναµε δικά µας ποιήµ
θέατρα µε ας πούµε τα αδέρφια ή µε τα ζώα ή ...ας πούµε µε κινδύνους που υπήρχαν
µέρη, ή διάφορα τέτοια, δηλαδή µέσα από το βιβλίο…συνήθως, αλλά και µόνοι µ
διάφορα θέµατα.  
-Τι σας άρεσε περισσότερο σ’ αυτή τη διαδικασία και τι δε σας άρεσε; 
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-Πιο πολύ µας άρεσε –εγώ πιστεύω- το θέατρο και η µουσική. Ε, αυτό που δε µας άρεσε συνήθως 

λα ήταν πολύ καλά. 
νη τη 

ν ναι, πού; 
µε…να σας πω την αλήθεια δε θυµάµαι...ε...αλλά µία...ένα άλλο πρόγραµµα που 
τανε που είχαµε συνεργαστεί µε τα ιταλάκια και πολλά παιδιά κληρωθήκανε και 

...εδώ στο 

 µια µέρα χωρίς 

 πας ας πούµε σε ένα µουσείο µε ζώα ας πούµε ή µε αρχαία 
εύγεις από το σχολείο βέβαια από τα µαθήµατα αλλά και µαθαίνεις κάτι καινούριο για 

 τη γνώµη σου εφάρµοζε η δασκάλα το Πρόγραµµα 

ι και καθηµερινώς γιατί είχαµε και βέβαια τα µαθήµατά µας αλλά…πότε και 

, κάναµε Ευέλικτη 

; 

 ποίηµα µέσω αυτό που έγραφε το 

ς φορές µας κανόνιζε και πηγαίναµε κι έξω- ας 

τοριούλα, τι ήθελε να πετύχει µε αυτό; 

ήταν νοµίζω τα ποιήµατα διότι δύσκολα µπορούσες να κάτσεις να σκεφτείς να…αυτό, αλλά εύκολα 
όµως τα φτιαχνες…εύκολα µπορούσες να φτιάξεις…όλα ήταν ωραία εκεί µέσα, ό
-Ευχαριστώ. Πραγµατοποιήσατε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ εκεί
χρονιά και α
-Πραγµατοποιήσα
είχαµε φτιάξει ή
συνεργαστήκανε µε τα ιαταλάκια, κάνανε πολλές εκδροµές, επισκεφτόντουσαν χώρους
σχολείο παίζανε, κάνανε διάφορα πράγµατα όπως εµείς…αυτό.  
-Για σένα εκπαιδευτική επίσκεψη -όταν έχετε εκπαιδευτική επίσκεψη- σηµαίνει
σχολείο, ή σηµαίνει κάτι άλλο και τι; 
-Είναι και µία µέρα χωρίς σχολείο, αλλά σηµαίνει και κάτι άλλο γιατί στην εκπαιδευτική επίσκεψη 
µαθαίνεις και κάτι καινούριο...ε όπως αν
πράγµατα και φ
το σχολεί...για τα ζώα για τα φυτά, είναι δηλ σχεδόν και τα δύο. Και ξεφεύγεις και…αλλά µαθαίνεις 
και κάτι. 
-Εσένα οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σου άρεσαν; 
-Ναι. Ήτανε πολύ καλές, ας πούµε γιατί και πολλές φορές εσείς…η δασκάλα µας, µας τις διαµόρφωνε 
κάπως αλλιώς. Ας πούµε είχαµε πάει στο...είχαµε πάει σ’ ένα µουσείο µε γλυπτά κι αυτά και είχαµε 
κάνει ευέλικτη ζώνη εκεί µέσα, όπως: χορέψαµε, κάναµε τα αγαλµατάκια και διάφορα τέτοια.  
-Μάλιστα. Πότε και πόσο συχνά κατά
ΜΕΛΙΝΑ; 
-Το εφάρµοζε συχνά και πότε και πόσο; 
-Πότε και πόσο συχνά; 
-Ε, συχνά το εφάρµοζε όχ
πως...περίπου µια ώρα, ας πούµε από τα θρησκευτικά…µία ώρα ας πούµε από την ιστορία έτσι που 
δεν είχαµε κάτι…ε…να µάθουµε καλό, ας πούµε να το συγκρατήσουµε κάτι καλό
Ζώνη όπως µε µουσική ... 
-Και πώς το κάνατε ακριβώς αυτό; ∆ηλαδή είπες παίρναµε µία ώρα από τα θρησκευτικά µία ώρα 
από την ιστορία όταν δεν είχατε να µάθετε τίποτα... 
-Να µάθουµε τίποτα κύριο που πρέπει να το µάθουµε...ναι που να µας ενδιαφέρει να πρέπει να το 
µάθουµε. 
-Να µην µείνετε πολύ στο βιβλίο δηλ
Ναι. 
Και τι κάνατε ακριβώς; 
-Την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης; 
-Ας πούµε ότι είχατε θρησκευτικά και αποφασίζατε να βγείτε έξω από το Πρόγραµµα. Τι κάνατε; 
πώς το κάνατε; 
-Όταν είχαµε ας πούµε θρησκευτικά µπορούσαµε να φτιάξουµε ένα
µάθηµα των θρησκευτικών µας, ή πολλές φορές µας έβαζε η δασκάλα µας µουσική και χορεύαµε µε 
…όπως µε σηµαίες της ευρωπαϊκής ένωσης, και πολλέ
πούµε στην αγορά που είχαµε πάει- και ήτανε εντάξει 
-Στην  αγορά; Τι ήταν η επίσκεψη στην αγορά; 
-Είχαµε πάει στην αγορά και µας είχε η κυρία µας είχε δώσει κάτι φυλλάδια µικρά τα οποία έγραφαν 
µια µικρή ιστοριούλα από…την αγορά…µία φαντασιούλα ιστοριούλα µε ένα παγκάκι...κι αυτά.  
-Και αυτό τι βοήθησε; 
-Ε, βγήκαµε έξω, κάναµε µε την ιστοριούλα το µάθηµα…άλλο...σε τι βοήθησε…ε ε 
-Τι σκοπό είχε δηλ η κυρία µε αυτό...µε την ισ
-Μ’ αυτό τι ήθελε να πετύχει…ε ε,…ίσως να…να προσπαθούµε να κάνουµε και...έξω από την τάξη 
κάποιο µάθηµα… ίσως κάτι τέτοιο. 
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-Σου άρεσε αυτή η επίσκεψη; 
-Ναι µου άρεσε γιατί ήτανε κάτι ξεχωριστό από την τάξη και το µάθηµα. Κάναµε δηλ µια ιστοριούλα 

 συµµετοχή πάνω στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 

τως ή άλλως. Να σε ρωτήσω τώρα…µου είπες για το 

ς µια φορά νοµίζω…-πρέπει να τανε µε τη 
ίτης τάξης, είχε έρθει ένας κύριος και µάθαµε σκάκι...µ και τότε ήτανε καλό γιατί όλα 

 εγώ δεν ήξερα τότε σκάκι κι έµαθα, κι 

πως συνήθως γίνεται στα κανονικά σχολεία που τα παιδιά 
ι όλη η τάξη µαζί; 

ς της χρονιάς ε 
ναµε αυτό µε τα 

 ωραία. Αυτή η εργασία-µέσα στην οµάδα που συµµετείχες πολλές φορές -ας πούµε για σένα-
εύκολο, ή αντιµετώπισες δυσκολίες; Κι εάν είχες κάποια προβλήµατα πώς τα 

συµφωνούσαµε σ’ αυτό που θέλαµε να κάνουµε ή αν 
ίραζε, γιατί ήξερα ότι την άλλη φορά θα µπορούσα να...κάνουµε αυτό που 

τή τη φορά, θα µπορέσουµε να το κάνουµε το άλλο την 
την άλλη.  

 φορές προβλήµατα γιατί δεν ήτανε και…δεν µπορούσες εκείνη τη στιγµή 
χναµε 

έξω από το σχολείο…ήτανε πιο...ασυνήθιστο...ας πούµε δεν είχαµε ξανακάνει… 
-Ευχαριστώ. Σε ικανοποίησε Ελένη η δική σου
-Ναι γιατί... 
-Γιατί; 
-Γιατί…γιατί…. 
-Το ότι συµµετείχες δηλ εκεί, γιατί σε ικανοποίησε που έζησες αυτή την εµπειρία; 
-Ήτανε πολύ όµορφα γιατί χαλάρωνες, ξέφευγες πρώτον ε…γιατί...για…ίσως γιατί…αυτό λίγο 
δύσκολο είναι…γιατί ήµουν ικανοποιηµένη;…ίσως …λίγο δύσκολο είναι αυτό. 
-Ωραία είναι πολύ ωραία, είχες απαντήσει ού
υλικό ότι στις επισκέψεις είχατε ιστοριούλες, παραµυθάκια...κάποιες άλλες φορές µπορεί να είχε 
έρθει στην τάξη εκπαιδευτικό υλικό… 
-Ναι, ναι, ναι! 
…από το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ -φάκελοι, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά. Ποια είναι η γνώµη σου 
εσένα γι αυτό το υλικό; 
-Ότι είχανε έρθει εκπαιδευτικό υλικό και µαθαίναµε τα πράγµατα;...Ήτανε καλό γιατί και µαθαίναµε 
πράγµατα και ξεφεύγαµε πάλι από τα µαθήµατα, όπω
δασκάλα της τρ
τα παιδιά είχανε την ευκαιρία να µάθουνε  σκάκι. Κι όπως κι
ήτανε...καλό εκπαιδευτικό υλικό αυτό…. 
-Σας έδωσαν και υλικό τότε η κυρία µε τον κύριο; 
-Ναι, µας έβαλαν να…παίξαµε σκάκι ανά οµάδες…ανά άτοµα… 
-Πολύ ωραία. «Ανά οµάδες», δουλέψατε εκείνη τη χρονιά ανά οµάδες ή δουλεύατε... 
-Μαζί , όλη η τάξη µαζί. 
-Ε πώς δουλέψατε; Μόνοι σας ό
δουλεύουν δυο δυο στα θρανία ή δουλέψατε σε οµάδες κα
-Πολλές φορές ..µ.. συνήθως τις πιο πολλές φορές ήµασταν όλη η τάξη µαζί…πολλές φορές όµως ανά 
άτοµα δηµιουργούσαµε ένα ποίηµα ή ένα θέατρο, αλλά µετά κατά το τέλο
χωριστήκαµε σε δύο οµάδες που ήταν το τσιγγάνικο και το κούρδικο και κά
ιταλάκια…και τις πιο πολλές φορές δουλεύαµε όµως ανά οµάδα-όλοι µαζί µια οµάδα ήµασταν…αλλά 
έτσι όπως ήµασταν σαν οµάδα χωριζόµασταν σε οµάδες και κάναµε τα δικά…παρουσιάζαµε κάτι δικό 
µας -όπως θέατρο και ποιήµατα.  
-Πολύ ωραία. Άρα είχατε µικρότερες οµάδες που ενώνονταν µετά και γίνονταν οµάδα; 
-Ναι ήµασταν οµάδα και µετά χωριζόµασταν σε οµάδες και κάναµε ότι κάναµε. 
-Πολύ
ήταν κάτι 
αντιµετώπισες; 
-Όπως ας πούµε να…φτιάχναµε θέατρα και ποιήµατα ή κάτι άλλο; 
-Αν αντιµετώπισες γενικά µέσα στην οµάδα καθώς ήσουν µέλος της οµάδας -σε σχέση µε τους 
άλλους συµµαθητές σου- είχες κάποια προβλήµατα; 
-Όχι, προβλήµατα δεν είχα…γιατί όλοι συνήθως 
δεν το κάναµε δε µε πε
ήθελα εγώ ας πούµε, ή κάποια άλλα παιδιά. ∆εν είχα προβλήµατα γιατί όλοι ήµασταν φίλοι. Ξέραµε 
ότι άµα δεν πετύχει...άµα δεν µπορέσουµε αυ
άλλη φορά και 
-Πολύ ωραία ευχαριστώ. Σχετικά µε αυτό που ξεκίνησες να µου λες, αν δηλαδή τα προβλήµατα 
ήταν σε επίπεδο του «πώς να το φτιάξουµε»; 
-Ε, ναι σε αυτό είχα πολλές
να το...να κάτσεις να φτιάξεις αλλά...παίρναµε γνώµες ο καθένας από τον άλλον και το φτιά
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εύκολα. Ο καθένας έπαιρνε, έδινε τη γνώµη του και …µπορούσαµε να το φτιάξουµε εµείς δηλαδή τα 
παιδιά. 
-Η επόµενη ερώτηση λέει: ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος σας βοηθούσε να καταλάβετε 

ε ας πούµε µαθηµατικά δεν θα το καταλαβαίναµε. Αν κάναµε θρησκευτικά, κάτι 

 φορές µιλούσες για 

 

ε της ευρωπαϊκής ένωσης που κρατούσαµε και γυρίζαµε 
 µε µια κάµερα µας τραβούσε στην κάµερα και  

 πράγµατα που κάναµε ήταν… 
ατε τις σηµαίες της ευρωπαϊκής ένωσης; 

. Αυτό 

 εµάς δεν χρειαζόµασταν τίποτα παραπάνω, µόνο λίγη σκέψη –να κάτσουµε να 
α την κυρία φυσικά χρειαζόταν τα cd που έπρεπε να µας βρει τη µουσική την 

ια να διακοσµήσουµε την τάξη και αυτά, δε νοµίζω να 

αµε έξω από τις τάξεις χρειαζόµασταν και φωτογραφική µηχανή γιατί είχαµε 
ση 

…κολληµένες στον τοίχο.  
-Ευχαριστώ. Είχατε Ελένη εργασίες για το σπίτι στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ; 

περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα και γιατί; 
-Του ΜΕΛΙΝΑ; 
-Ο τρόπος διδασκαλίας της κυρίας στα πλαίσια του ΜΕΛΙΝΑ, σας βοηθούσε να καταλάβετε 
περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα και γιατί; 
-Εξαρτάται σε τι µάθηµα κάναµε γιατί αν κάναµε τώρα µαθηµατικά…βέβαια ήτανε εύκολα και τότε 
αλλά αν κάναµ
δηλαδή που µιλάει έτσι για...για φιλία και αυτό, το καταλαβαίναµε βέβαια το ίδιο…ε…γιατί; ίσως 
γιατί πολλές φορές…πολλές φορές…γιατί… 
-Πολύ καλά, η ερώτηση ήταν: ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος σας βοηθούσε να καταλάβετε 
περισσότερο ή λιγότερο το µάθηµα και γιατί; ∆ηλαδή το να γίνεται µάθηµα µέσα στο σχολείο και 
µε το ΜΕΛΙΝΑ αν βοηθούσε στο να καταλά… 
-Βοηθάει στο να καταλάβουµε γιατί πολλές φορές...το καταλάβαινες, γιατί πολλές
φιλίες. Τα θρησκευτικά µας µιλάνε τις πιο πολλές φορές γι αυτό…ε  για...να µαστε όλοι µαζί 
ενωµένοι µια οµάδα...κάτι µπορούµε όπως ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αυτό µπορούσαµε να το
καταλάβουµε που µας τα λεγε και µε τα θρησκευτικά .  
-Πολύ ωραία. 
–Ήταν κάτι που σε βοηθούσε να το καταλάβεις περισσότερο. 
-Ευχαριστώ. Στα πλαίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός κάνατε 
καινούρια πράγµατα στην τάξη σας και αν ναι ποια ήταν αυτά;  
-Καινούρια πράγµατα…ε...κάναµε καινούρια πράγµατα όπως πολλές φορές βάζαµε τη µουσική και 
χορεύαµε. Ισως…πολλές φορές µε ας πού...
στην τάξη, πολλές φορές βγαίναµε κι έξω και η κυρία
άλλα
-Γιατί κρατούσ
Ε, ίσως γιατί η κυρία µας ήθελε να µας διδάξει ότι όλες οι χώρες πρέπει να ναι ενωµένες. Ίσως, εγώ 
πιστεύω αυτό, ότι όλες οι χώρες πρέπει να είναι ενωµένες της ευρωπαϊκής ένωσης. 
-Αυτό το θέµα πώς είχε βρεθεί στο σχολείο και ασχοληθήκατε µε αυτό το θέµα;  
-Να σας πω την αλήθεια δε θυµάµαι, αλλά στο τέλος θυµάµαι ότι τα παιδιά ενός αλλουνού τµήµατος 
της τρίτης τάξης, το κάνανε στο τέλος της χρονιάς θέατρο που κάναµε τη γιορτή που κλείναµε
δηλ πώς άρχισε αυτό δεν το θυµάµαι καθόλου. 
-Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προκειµένου να κάνετε αυτές τις δραστηριότητες (το θεατρικό 
παιχνίδι, το χορό που µου έλεγες προηγουµένως…χρειαστήκατε κι άλλα µέσα εκτός των βιβλία 
σας; 
-Όχι για… 
-Για να γίνουν αυτά δηλαδή τι άλλα µέσα χρειάζονταν; 
-Α, ε… εκτ...για
σκεφτούµε. Γι
κατάλληλη για εµάς…ναι αυτά. Το cd πιο πολύ γιατί τις πιο πολλές φορές ακούγαµε µουσική και 
χορεύαµε, τις πιο πολλές φορές, αλλά εντάξει… 
-Κάποια άλλα υλικά ... 
-Κάποια άλλα υλικά, βέβαια τις φόδρες που γ
χρειαζόµασταν τίποτα...τις φόδρες και τα cd. 
-Πολύ ωραία.  
-Αλλά βέβαια όταν κάν
πολλές ωραίες στιγµές που έπρεπε η κυρία να τις φωτογραφήσει και να τις έχουµε για ανάµνη
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-Όχι αλλά αν ήθελε κάποιος πολλές φορές έφτιαχνε µόνος του ένα ποίηµα, ή µια ιστοριούλα µε 
κάποιες βάσεις ας...όχι δεν ήταν συνήθως...δεν ήταν αναγκαστικό. Άµα ήθελες έφτιαχνες, άµα ήθελες 
δεν έφτιαχνες. 
-Πολύ ωραία. Λοιπόν αυτές οι εργασίες που έφτιαχνες -που φτιάχνατε είπες εσείς -τι είδους 

 ιστορίες µέσω κάποιας…στα σκέφτοµαι και γράφω, 

 µε τις σχέσεις ανάµεσα σε σας και τη δασκάλα σας- πώς ήταν οι 

ύσαµε η κυρία δεν είχε αντίρρηση να...αυτό 
άλλη φορά και να µας κάνει το δικό µας, εντάξει…δεν πιστεύω 

ις, είχαµε πολύ καλές σχέσεις. ∆εν είχε...ας πούµε δεν είχε αντίρρηση 

ίσια του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ ή πρότεινε µόνο η κυρία; 

 …να προτείνουν ένα πρόγραµµα γιατί και πολλές φορές ήτανε δύσκολο, ας πούµε 

ς η κυρία τα 

ιδιά όπως σας είπα και πριν δεν τα…δεν καθόντουσαν να κάτσουν να πούνε...τα 

ικούς για ένα θέµα; Να σας µιλήσουν για ένα θέµα να σας 

είχε έρθει ο κύριος Κώστας και παίξαµε 

 

α αυτά.  

λες τάξεις που είχαν έρθει κι 

εάν στα πλαίσια του Προγράµµατος συνεργαστήκατε µε διαφορετικά 

εργασίες ήταν; Ήταν ευχάριστες και γιατί; 
-Συνήθως φτιάχναµε ιστοριούλες ή ποιήµατα. Ποιήµατα ας πούµε ότι µου ‘ρθει στο µυαλό τώρα ένα 
θέµα...που το…καθόσουνα και το γραφες ποίηµα. Όπως µια φίλη µας είχε γράψει για την αδελφή της 
ένα ποίηµα ...ε αυτό πιστεύω πιο πολύ και τις
πολλές φορές. 
-Πολύ ωραία ευχαριστώ. Σχετικά
σχέσεις που είχατε στα πλαίσια του Προγράµµατος; 
-Είχαµε καλές σχέσεις βέβαια, πολύ καλές , αν διαφωνο
που ήθελε να µας...να το κάνουµε µια 
ότι είχαµε κάποιες κακές σχέσε
να κάνει κάποιο άλλο τρόπο…κάποιο άλλο θέµα που θέλαµε εµείς δηλ...εντάξει. 
-Σχετικά µε αυτό,  ήθελα να σε ρωτήσω εάν κι εσείς τα παιδιά είχατε δικαίωµα να προτείνετε 
δράσεις και δραστηριότητες στα πλα
-Ε, πολλές φορές είχαµε και...µπορούσαµε και µεις να προτείνουµε αλλά τα πιο πολλά παιδιά δεν 
καθόντουσαν να
πώς να επισκεφτούµε κάτι…ή να κάνουµε κάτι λόγω του ότι δεν υπήρχανε τα χρήσιµα υλικά, αλλά 
πολλές φορές είχανε προτείνει πολλά παιδιά είχαµε. Όπως θέα...είχε όπως τι; όπως παίρναµε ας πούµε 
εικόνες και φτιάχναµε µία δική µας ιστορία -τέτοια πράγµατα...αλλά αυτά συνήθω
πρότεινε γιατί…ανάλογα βέβαια και µε το µάθηµα που χάναµε –δεν το χάναµε γιατί µέσο απ΄ αυτό το 
µάθηµα...µάθαινες και κάτι, εντάξει αυτά.  
-Άρα µου λες ότι συµµετείχατε στο σχεδιασµό; 
-Χµ 
-Πόσο συχνά; 
-Ε, τα πιο πολλά πα
πιο πολλά τα κανε η κυρία. Η κυρία καθόταν κι έβρισκε τη µουσική, τι θα κάναµε, εµείς πότε πότε. 
-Ωραία. Καλέσατε στην τάξη σας ειδ
δείξουν κάτι, ανθρώπους έξω από την τάξη που δεν ήταν του σχολείου και που ήρθαν στην τάξη 
γιατί ήταν ειδικοί; Αν ναι ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και πώς επικοινωνήσατε µαζί τους; 
-Ε, θυµάµαι, δηλ το πρώτο πράγµα που θυµάµαι ήτανε ότι 
το...µε το σκάκι που µάθαµε...ε, η επικοινωνία µας µαζί ήταν ότι είχε έρθει ο κύριος, µας είχε βάλει 
στον πίνακα επάνω µία…τους...το σκάκι και µας έδειχνε πως...πως µπορούµε να λειτουργήσει το πιόνι 
και διάφορα. 
-Ήταν φιλικός µαζί σας;  
-Ναι συνήθως µας ρωτούσε τι µπορούν να κάνουν...για να δει τι ξέρουµε και µας και µεις τι ξέρουµε 
απ όλ
-Πολύ ωραία. 
-Κάποιον άλλο τώρα δε θυµάµαι γιατί έχω µπερδευτεί τώρα και µε άλ
άλλοι όπως οδοντίατροι, µας δείχνανε για τα δόντια διάφορα… 
-Πολύ ωραία. Να ρωτήσουµε 
τµήµατα της ίδιας τάξης του σχολειού σας;  
-Ναι. Όταν κάναµε µε τα ιταλάκια συνεργαστήκαµε  Συνεργαστήκαµε όλες οι τάξεις, και µε τα παιδιά 
που κληρωθήκανε κάναµε…. 
-Φτάσανε ως το τέλος; 
-Ναι. Τι θετικό και τι αρνητικό έχεις αποκοµίσει από αυτή τη συνεργασία µε τα άλλα τµήµατα; 
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-Θετικό. Το θετικό ήταν ότι πολλές φορές τα άλλα τµήµατα…ότι ας πούµε είχε έρθει µια ξένη κοπέλα 
και µας είχε κάνει πολλά πράγµατα…τα...ε που συνεργαζόµασταν µε τα άλλα τµήµατα κι αυτό ήταν 

να υπάρχει, όταν δουλεύεις µε τα άλλα τµήµατα. Υπάρχει κάτι 

φορές δεν κάναµε και πολύ.. παρέες µαζί, αλλά εντάξει. Πιο 

µε ότι…(γελάει) 
ς το απαντήσω.  

πει να 

ι, γιατί είναι ένα…µάθηµα που σε χαλαρώνει λίγο δηλαδή ξεφεύγεις από την 

ση αυτή, απλά λίγο θα µείνω στο «γνωρίζεις τον εαυτό σου και 
βαίνεις τι θέλεις να κάνεις..»; 

ωή σου; Μπορεί να σε επηρεάσει στην 

ώς και…έξω από τη ζωή 

 αποκτήσεις κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες 

 τώρα, αλλά στο 
ια φορά που είχε 

µπόρεσα να συνεργαστώ µε αυτά τα 
 και να κάνουµε θέατρο µαζί…που είναι κάτι δύσκολο. Ε, αυτό πολλές φορές κάναµε µε την 

πολύ θετικό.  
-Γιατί; 
-Γιατί, γιατί ανάπτυζες φιλίες µαζί µε τα άλλα τµήµατα και έκανες φίλους µαζί µε τα άλλα παιδιά του 
άλλου τµήµατος. Ε, αρνητικό ήταν τότε...πιστεύω που κληρώθηκαν τα παιδιά για να πάνε µε τα 
ιταλάκια γιατί πιστεύω ότι όλα τα παιδιά θέλανε...να...κληρωθούν και να συναντήσουν τα ιταλάκια. 
ήταν πιστεύω πολλά παιδιά στενοχωρηµένα. 
-Στεναχωρήθηκαν. 
-Αλλά δεν ήταν και τίποτα κακό.. 
-Να δούµε τώρα τι αρνητικό µπορεί 
αρνητικό καθώς δουλεύατε παιδιά από τρία τµήµατα;  
-Όλα τα παιδιά µαζί...αρνητικό...ότι .. 
-Αν υπήρχε, αν δεν υπήρχε… 
-Ε, τις πιο πολλές φορές ήµασταν ε φιλικά. Κι άλλες φορές βλέπαµε ας πούµε εδώ τη λειτουργία του 
ενός τµήµατος εδώ του άλλου και πολλές 
πολλές φορές ήταν καλές οι σχέσεις.  
-Πολύ ωραία. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ θεωρείς ότι σε βοήθησε να αγαπήσεις περισσότερο το 
σχολείο, ή όχι; 
-Με βοήθησε πολύ να το αγαπήσω διότι µ’ άρεσαν πάρα πολύ κι όλα γιατί…ήταν ένα πρόγραµµα που 
ξέφευγε από...και λίγο από τα µαθήµατα, αλλά και πάλι µάθαινες κάτι. Ας πού
διάφορα πράγµατα πάντως, ε, τώρα τι…αυτό είναι λίγο δύσκολο να σα
-Ευχαριστώ. Το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ-Εκπαίδευση και Πολιτισµός, κατά τη γνώµη σου πρέ
γενικευτεί- αξίζει να γενικευτεί σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της Ελλάδας, ναι ή όχι και γιατί; 
-Πιστεύω πως να
καθηµερινότητα, ε σ΄ αφήνει να πας αλλού-πας αλλού και φυσικά  δηµιουρ… καταλαβαίνεις τον 
εαυτό σου, όπως είπα και πριν. Μπορείς να καταλάβεις τι θέλεις να κάνεις, στα δηµοτικά,  στο 
γυµνάσιο δε θα…  
-Είναι η επόµενή µου ερώτη
καταλα
-Όχι, πράγµατα που νόµιζες ότι δε θα µπορέσεις να τα κάνεις µε τίποτα, καταλαβαίνεις ότι τώρα θα τα 
κάνεις. Όπως ας πούµε ένα ποίηµα που εγώ δε θα ήθε...που νόµιζα ότι ποτέ δε θα µπορούσαν να 
το…να δηµιουργήσω ένα ποίηµα.…εµ µα µε τη βοήθεια…. 
-Αυτό που µου λες τώρα έχει συνέπειες στην υπόλοιπη ζ
υπόλοιπη ζωή σου; ∆ηλ εσένα το ότι ανακάλυψες αυτά  που µου λες, επηρέασαν την Ελένη 
γενικότερα; 
-Όχι...κατάλαβα ας πούµε ότι µπορώ να φτιάξω εύκολα ένα ποίηµα αλλά η ζωή µου συνεχίζεται 
κανονικά, δεν αγαπώ ούτε τα ποιήµατα αλλά ούτε τα  χω και τα χω εντελ
µου. 
-Καταλαβαίνω. Θεωρείς ότι το ΜΕΛΙΝΑ σε βοήθησε να
ή να τις ανακαλύψεις- κάπου που έχεις κάτι ιδιαίτερο σαν ικανότητα; 
-Ε, ναι όπως πριν µε το ποίηµα, κατάλαβα ότι µπόρεσα να φτιάξω ένα ποίηµα.  
-Άλλες ιδιαίτερες ικανότητες; 
-Άλλες ιδιαίτερες ικανότητες….επειδή είχαµε κάνει πολλά πράγµατα έχω µπερδευτεί
θεατρικό…ότι θα µπορούσα να…θα µπορούσα ας πούµε να συνεργαστώ…µ
έρθει…είχαν έρθει παιδιά µε ειδικές ανάγκες, κατάλαβα ότι 
παιδιά
τάξη µας και…µε την τάξη µας ήτανε όλα πολύ καλά γιατί ήµασταν όλοι...ο καθένας...φίλος µε τον 
άλλον και....ούτε παρεξηγηθήκαµε ούτε τίποτα. ∆ηλ πιο πολλές φορές ήτανε ότι κά...αυτό ότι 
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µπορούσες να κάνεις πράγµατα που νόµιζες ότι δε µπορείς να τα κάνεις., όπως αυτό µε το θέατρο µε 
τα παιδιά µε τις ειδικές ανάγκες. 
-Μάλιστα. Να πάµε τώρα σ’ αυτό που ξεκίνησες να µου λες προηγουµένως, ποια είναι η γνώµη σου 
για τη γενίκευση του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στο γυµνάσιο, αν πρέπει να γίνει ή όχι και γιατί; 
-Νοµίζω ότι δε θα ήτανε καλό να…όπως τόσες ώρες που κάναµε εµείς γιατί, γιατί το γυµνάσιο είναι 
κάτι...ένα ιδιαίτερο…οπότε πρέπει να µάθεις πολλά πράγµατα. ∆ηλαδή…πρέπει…εκεί πέρα είναι 
αλλιώς, ας πούµε δεν είναι όπως το δηµοτικό που είναι όλα εύκολα...πρέπει να κάτσεις να...τους 
το...κατ...να σου εξηγήσει ο δάσκαλος…δηλ δε θα χουνε την ώρα…αυτή να κάνουνε, αλλά στην 
ευέλικτη ζώνη…ή όποτε βρίσκουν ελεύθερο χρόνο…νοµίζω ότι δεν υπάρχει ευέλικτη ζώνη στο 

θα ωφελούνταν τα παιδιά; 
υν κι αυτά τι είναι το Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ.  

 θα κέρδιζαν αν το καταλάβαιναν; 
 θα κέρδιζαν, ότι κι αυτά θα µπορούσανε να καταλάβουν τι µπορούν να κάνουν, τι µπορούν να 

άνουνε µε τον εαυτό…πράγµατα που δεν ξέρανε…να τα κάνουν να µπορούν να τα κάνουν. ∆ηλ να 
πορούν να καταλάβουν τον εαυτό τους. 

 Ελένη. Τι σου άρεσε περισσότερο στο Πρόγραµµα; 
Τι µου άρεσε περισσότερο, να κάνουµε θέατρο, ή να χορεύουµε µε µουσική. Πιο πολύ µου άρεσε να 
ορεύω µε µουσική…ε…γιατί µ’ αρέσει κι η µουσική πάρα πολύ. Αυτό, δηλ να χορεύουµε να να 
πως…µπορεί να µην ήτανε τραγούδια όπως η Άννα Βίση ή η ∆έσποινα Βανδή, αλλά εµένα µου 
άρεσαν –όπως τα παιδιά του Πειραιά ας πούµε που τα χορεύουµε ήταν πολύ ωραίο.  
-Πες µου για το χορό στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ, λίγο περισσότερα. 
-Για το χορό, τότε χορεύαµε…µε το ρυθµό βέβαια, τώρα να πω; τι δηλ να σας πω τι σχετικά…  
-Μαθαίνατε κάτι συγκεκριµένο, ας πούµε µαθαίνατε ελληνικούς χορούς για παράδειγµα- ή όταν λες 
χορό.  εννοείς; 
-Όχι, χι χορός ας πούµε όπως κρητικά, χορούς Θράκης κι αυτά…κάναµε χορό...χορεύαµε κανονικά 
…όπως χορεύουνε…όχι βέβαια κρητικά κι αυτά ...ε ...κλασική µουσική χορεύαµε ..δεν µπορώ 
ακριβώς…δεν ήταν ούτε κλασική αλά ούτε και ποπ µουσική…ήτανε κάτι ιδιαίτερο...αλλά µπορούσες 
να το ορέψεις-ήτανε εύκολο. 
-Γιατί
-Γιατί γιατί ίσως γιατί το χαµε αγαπήσει. Και τότε αυτό το τραγούδι ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι το 
χαµε γαπήσει από ...τα παιδιά του Πειραιά το χαµε αγαπήσει πάρα πολύ και µας άρεσε να το ακούµε 
..αυτό ήτανε...Αυτό πιστεύω, ότι πολλές φορές επειδή….να µας άρεσε κι από θέληση το κάναµε. 
-Πολ ωραία. Τι δε σου άρεσε στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ; 
Τι δε ου άρεσε ήταν…όταν τσακωνόµασταν ή όταν κλαίγαµε. Ναι ήταν το τέλος του χρόνου, δεν 
µπορούσαµε να αποχωριστούµε από την κυρία µας και κλαίγαµε. Αυτό ε, δεν ήταν και τόσο ωραία 
εικόν , γιατί…ναι, αλλά άλλο αρνητικό δε νοµίζω γιατί ξέφευγες κι αυτό ήτανε ωραίο. Νοµίζω ότι δε 
θα υπήρχε...δεν υπάρχουν αρνητικά πράγµατα στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ.  
-Τότε να πούµε …ε…την τελευταία µας ερώτηση…Αν σου δινόταν η ευκαιρία να ξανασυµµετέχεις 
στο Πρόγραµµα ΜΕΛΙΝΑ θα το κανες ή όχι και γιατί; 
-Ναι, ιατί πιστεύω ότι ήτανε ένα ξεχωριστό πρόγραµµα και...ήταν κάτι ασυνήθιστο που…µπορούσες 
να δι ορφώσεις πολλά πράγµατα σ’ αυτό το πρόγραµµα…όπως χορό, θέατρο και να ξεφύγεις από 
την τ τα µαθήµατα. Γι αυτό πιστεύω πιο πολύ.  
-Σ’ ευχαριστώ. Ενώ είπα τελευταία, θα ήθελα να σου κάνω µια γενική ερ… 
Μπορείς να µου πεις λίγο για τρεις λέξεις που θα σου δώσω…έτσι λίγο σύντοµα : 
-Για τη λέξη τιµωρία που µου είπ…µου είπες τη λέξη τιµωρία; 
-Όχι. 
-Ωραία, (ένα) αν υπήρχε τιµωρία στο Πρόγραµµα,

γυµνάσιο, όποτε βρίσκουνε χρόνο, θα τανε καλό να κάνουνε … 
-Γιατί, τι 
-Να καταλάβο
-Τι
-Τι
κ
µ
-Ευχαριστώ
- 
χ

.τι
ό

 χ
; 
…
α
 
ύ 
 µ

α

  

γ
αµ
ά…

 αν υπήρχε βαθµολογία στις δραστηριότητες 
(δύο) και αν οι γονείς έπαιξαν κάποιο ρόλο στη συνεργασία µε το σχολείο στα πλαίσια του , 
ΜΕΛΙΝΑ. 
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-Να σας πω: Λοιπόν, στη λέξη τιµωρία, δεν υπήρχανε ποτέ τιµωρία…βέβαια εντάξει…. ο κύριος 
 ένα µουσείο και δε φερόσουνα καλά, ε αυτό ήταν φυσικό 
ξη βαθµολογία. όχι, ποτέ δε βαθµολογούσαµε...δε µας 
νεξάρτητο Πρόγραµµα από τα άλλα του σχολείου, και οι 

τι σε πολλά πράγµατα έπαιξαν ρόλο, αλλά όχι όλοι, γιατί πολλοί γονείς  
όγω της δουλειάς τους επαι…ας πούµε πολλές φορές µε τον πηλό εµάς ενός αγοριού που είχαµε 
.µας βοηθούσε βέβαια. Ε, άλλοι, δεν πιστεύω…ίσως παιδιά γιατρών...ερχόταν γιατροί που µας 

τά ίσως. ∆ε νοµίζω για κάτι άλλο ότι θα µπορούσε να µας 

Ωραία. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να µου δώσεις τη συνέντευξη, εύχοµαι καλή 

µπορούσε να µαλώσει-άµα πήγαινες σε
αλλά και να πεις τιµωρία όχι. Στη λέ
βαθµολογούσε  κυρία, γιατί είναι ένα α η
γονείς: ε, οι γονείς πιστεύω ό
λ
..
βοηθούσαν να καταλάβουµε αυτά  κι αυ
βοηθήσει κάποιος γονιός…πάντως παίζει ρόλο λίγο…οι γονείς παίζουν λίγο ρόλο. 
-
πρόοδο.  

. -Ευχαριστώ
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ΝΟΜ/ΚΗ  ΑΥΤ/ΣΗ  ΧΑΝΙΩΝ 
    1ο  Γραφείο  Π.Ε. Χανίων 
  12/θέσιο  ∆ηµοτικό  Σχολείο 
                8ο  Χανίων 
 
 
Ε Κ Θ Ε Σ Η     Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ 
ΤΗΣ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ   ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   ΜΕΛΙΝΑ    1998-1999 
 
 Βασικά   Ερωτήµατα   Θεµατικών   Ενοτήτων : 
 
Τι  έγινε ; Τι  δεν  έγινε ; Τι  θα  πρέπει  να  γίνει ; 

ντή  του  σχολείου
 
Σκέψεις  για  το  παραπάνω  θέµα,  από  το  ∆/ . 

αντίπαλα  
στρατόπεδα  ανάµεσα  στο  εκπαιδευτικό  προσωπικό  του  σχολείου. Οι  ανήκοντες  
και  οι

εί  να  υπεισέλθει  στη  λειτουργία  του    

  

 
 Στο  ξεκίνηµα  του  Προγράµµατος  είχαν  διαµορφωθεί  δυο  άτυπα  

  µη  ανήκοντες  στο  Πρόγραµµα.. 
Σήµερα  οι  αντιθέσεις  αυτές  έχουν  εξαλειφθεί  γιατί  πέρα  από  την  κατανόηση  και  
το   χρόνο, οι  περισσότεροι  εκπαιδευτικοί  του  σχολείου  συµµετέχουν  στο  Π.Μ. 
Προσωπική  µου  άποψη  είναι  ότι  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  σωστή  
λειτουργία 
του  προγράµµατος  µα  και  όλου  του  σχολείου  είναι  οι  καλές  σχέσεις  µεταξύ  των  
συναδέλφων. Αυτό  θεωρώ  ότι  το  έχουµε  καταφέρει  σε  γενικές  γραµµές, 
δεδοµένου 
ότι  είµαστε  τόσοι  πολλοί  µα  και  τόσο διαφορετικοί  µεταξύ  µας. 
Τώρα, σχετικά  µε  τους  γονείς, θεωρώ  ότι  κάποιοι  απ’ αυτούς – ευτυχώς  ελάχιστοι -
είναι  κακοί  αρωγοί  στη  γενικότερη  προσπάθεια  του  σχολειού. Συγκεκριµένα  το  
σηµερινό  ∆.Σ. του  Συλλόγου  Γονέων  προσπαθ
σχολείου  ακόµη  και  σε  ζητήµατα  που  δεν τους  αφορούν. Αντί  να  
συµπαραστέκεται  στο  σχολείο, σύσσωµο  περιφέρεται  στις  τοπικές  Αρχές,  µας  
κατηγορεί  και  προσπαθεί  µε  διαβολές  να  αποσπάσει  ακόµη  και αρµοδιότητες , 
θεωρώντας  ότι  το  σχολείο  είναι  κτήµα  τους. 
Το  πρόβληµα  αυτό  δηµιουργήθηκε  γιατί  το  σχολείο  µας  ωραιοποιήθηκε  και  
διαφη- 
µίστηκε   µε  το  Π.Μ. καλοπροαίρετα  ή  κακοπροαίρετα  σε  όλη  την  πόλη (΄Ισως  σ’   
αυτό να  φταίξαµε  κι  εµείς  οι  ίδιοι  οι  εκπαιδευτικοί ). 
΄Ετσι  διαµορφώθηκε  η  αντίληψη  στη  Χανιώτικη  κοινωνία, την  Πολιτεία, τους  
∆ηµά-ρχους, Νοµάρχες  κ.λ.π. ότι  µπορούν  να  ικανοποιούν  δικούς  τους  
ψηφοθηρικούς  στοχους  και  ότι  αυτοί  µπορούν  να  γράφουν  παιδιά  στο  8ο  σχολείο  
από  όλες  τις  περιοχές  της  πόλης.. 
΄Ισως  η  φετινή  χρονιά  να  ήταν  µηδενική  ως  προς  την  προσφορά  του  Συλλόγου  
γονέων  και  κηδεµόνων  στο  σχολείο  µας  σε  αντίθεση  µε  την  πλειοψηφία  των  
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γονιών  που  ανταποκρίθηκαν  µε  ευγένεια   και  κατανόηση  στην  όποια  προσπάθεια  
του  σχολειού ( εκδηλώσεις, θεατρικές  παραστάσεις, εκπ/κές  εκδροµές, ηµερολόγια 
κ.λ.π. ) 
Η  αθόρυβη  αυτή  συµπαράσταση  δείχνει  καθαρά  ότι  ο  αγώνας, η  δουλειά  και  η  
προσπάθεια  του  σχολειού  δε  µένει  απλήρωτη. 
 Ο  µεγάλος  αριθµός  των  µαθητών  του σχολείου  ( 408 µαθητές ) δηµιουργεί  
πολλά  προβλήµατα  στη  λειτουργία  του. Καταφέραµε  να  στερειθούµε  ακόµη  και  
τις  απ

  είχαµε  την  κατάλληλη  κτηριακή  υποδοµή  το  σχολείο   µας  θα  πρόσφερε  στα  
παιδιά  

οθήκες  του.΄Ετσι  βασικό  πρόβληµα  είναι  η  έλλειψη  χώρων. ∆εν  υπάρχει  
έστω  και  µια  αίθουσα  πολλαπλής  χρήσης  για  να  φιλοξενεί  τις  εκδηλώσεις  του  
σχολείου  και  τις  καθηµερινές  δραστηριότητες  που  αφορούν  τα  Εικαστικά, τη  
Μουσική, τη  Γυ- 
µναστική.  
Πιστεύω  ότι  αν

του,  Παιδεία  υψηλών  προδιαγραφών. 
 
Σκέψεις  για  το  παραπάνω  θέµα,  από  τους  δασκάλους  του  σχολείου : 

 
Έχοντας µια  προϋπηρεσία  τριών  χρόνων στο πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" βεβαιώ-

νοµαι  ότι  πάνω από όλα  κι  από όλους  πρέπει  να  είναι το παιδί. Το πρόγραµµα 
"ΜΕΛΙΝΑ" µας  αποδέσµευσε  από  την   ύλη κι  ένας άλλος  αέρας  άρχισε  να  φυσά 
µέσα  στις  ψυχές  µας  και  στην τάξη  µας.. Ο  αέρας  αυτός  µεταδόθηκε  στα  παιδιά 
που  εκείνα  ευτυχισµένα  τον  µετέφεραν στην  οικογένειά  τους. Όσοι  πιστέψαµε  κι 
αν θέλετε  ερωτευτήκαµε  το  πρόγραµµα  "ΜΕΛΙΝΑ" προσπαθήσαµε να πείσουµε κι 
άλλους ανθρώπους  γενικά  για  το  τι  νιώθουµε. Στον  ενθουσιασµό µας επάνω, ίσως  
κάποια µηνύµατα  να  µην  τα  αποστείλαµε  σωστά  κι  έτσι  να  δηµιουργήθηκε  η  

υπάρχουν  δάσκαλοι  δυο  ταχυτήτων  µέσα  στον  ίδιο  σύλλογο 
διδασκ

 

σω  την  προσοχή στο  θέµα  της  τοποθέτησης  των εκπαιδευτικών, 
που  έ

στα  σχολεία  του  προγράµµατος "ΜΕΛΙΝΑ" και  µάλιστα δασκάλους  που  

αίσθηση ότι 
όντων, χωρίς όµως  κακή  πρόθεση  από  την  πλευρά  µας. Ίσως  βέβαια  και  οι  

ίδιοι  οι  δέκτες  πρέπει  να  είναι  περισσότερο  καλοπροαίρετοι  παρά  
κακοπροαίρετοι  στα  µηνύµατα που  παίρνουν. 
Ακόµα  θα  ήθελα  να  σας  επιστή

χουν  προϋπηρεσία  κι  επιθυµούν  µε  την  ψυχή τους να παραµείνουν  στο  πρόγραµµα 
"ΜΕΛΙΝΑ" που  βρίσκει  τεράστια  εµπόδια  από  τα ΠΥΣΠΕ  και  µερικές  φορές  τους  προϊσταµένους  
των  γραφείων  που  µεταφράζουν  µε παρωπίδες  το  γράµµα  του  Νόµου. Γι’αυτό  παρακαλώ να  
ενηµερώνετε ως υπουργείο µε την  έναρξη  κάθε νέας σχολικής   χρονιάς  τις  ∆ιευθύνσεις  και  τα  
ΠΥΣΠΕ µε νέες εγκυκλίους  και  να  τονίσετε  την  αναγκαιότητα  της  απόλυτης  προτεραιότητας 
τοποθέτησης  εκπαιδευτικών 
επιθυµούν  κι  έχουν  προϋπηρεσία  στο πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ". Καλό θα  ήταν  να  επιµορφώνατε  
συχνά  τα   Μέλη  των  ΠΥΣΠΕ για να κατανοούν τη σηµαντικότητα  της  παραπάνω απαίτησης να 
λειτουργούν ως αρωγοί στις προσπάθειες µας  κι  όχι  να  δυσχεραίνουν  το  έργο  µας..  

Μπαίνοντας
πρόκε

  πρώτη  χρονιά  στο  πρόγραµµα  "ΜΕΛΙΝΑ" συνειδητοποιώ ότι 

  περιέργεια  για  το  τι  

ιται  για  ένα  πρωτοποριακό  πρόγραµµα  που σου δίνει  δυνατότητες  να 
προσεγγίσεις  τα  θέµατα  από  πολλές  πλευρές. Η  αφορµή  δίνεται  από  την  ύλη  για  
να πραγµατοποιηθούν  ποικίλες δραστηριότητες  στην  τάξη  και  τα  συναισθήµατα  
των παιδιών  είναι  δυνατά.. 

Μπήκα  στο πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" έχοντας  µεγάλη
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είναι τ

 οµολογήσω  είναι  ότι  ΝΑΙ  πράγµατι  πρέπει  να  µπει  η πολιτιστική 
  όχι  µόνο  η  τεχνογνωσία  στην εκπαίδευση .Όµως  παρατηρώ 

ότι  ο

έµεινα 
υχαριστηµένος  από  τον  εαυτό  µου  την πρώτη  χρονιά, γιατί  νιώθω  αδυναµία  να 
φ ρµόσω  το  πρόγραµµα  µέσα  στην τάξη  µου  λόγω  πίεσης  χρόνου  και ύλης 

  εµπειρία  να  δουλέψω 

 είναι  πάρα  πολύ  καλό  όπως  και  τα επιµορφωτικά  
σεµινάρια
πήρα  α

αλάβουµε  ότι  

ο πρόγραµµα  αυτό. Τα πρώτα  φώτα  µοναδικά  και  τελευταία   τα  πήρα  το  
∆εκέµβρη του 98 όπου  ένας  πολυβολισµός  ενηµέρωσης  µε  κατέκλυσε από πολλούς 
ανθρώπους σε ρυθµούς που δεν ήταν δυνατό να παρακολουθηθούν. Το βασικό  που 
πρέπει  να
διάσταση, η χαρά και

ι  δάσκαλοι προβληµατίζονται  έντονα  για  το  πώς  θα  εφαρµόσουν  το 
πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" και µερικές  φορές  λειτουργούν  ανταγωνιστικά.. 

Μπήκα  πρώτη  χρονιά  στο  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" και  από  το σεµινάριο 
κατάλαβα  ότι  πρόκειται  για  κάτι  διαφορετικό  αλλά  δεν  το  περπάτησα. ∆εν  
ε
ε α
µαθηµάτων, αλλά  ίσως  τη  δεύτερη  χρονιά  µε  περισσότερη
διαφορετικά.. 

ιστεύω ότι  το  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ"Π
. Είµαι  πρώτη  χρονιά  στο  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" και  παρόλο που  θεωρώ  λίγο  αυτό  που 

πό  το  σεµινάριο, οµολογώ ότι  τονώθηκα συναισθηµατικά  ως  άνθρωπος   και  ως  δάσκαλος. 
Το  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" συγκίνησε  τόσο  εµένα  όσο  και   τα   παιδιά  της 

τάξης  µου. Πιστεύω ότι στην εκπαιδευτική διαδικασία  όµως δεν πρέπει  να  λαµβάνει 
χώρο µόνο το συναίσθηµα, αλλά  και  η λογική κι αναρωτιέµαι   στο  σηµείο  αυτό, ως 
που  πρέπει  να  φτάνουν  τα  όρια  της  ελευθερίας  µου  πάνω σε συγκεκριµένες  
δράσεις. ∆ιαπιστώνω  ότι  το πρόγραµµα ¨ΜΕΛΙΝΑ" πρωτοτυπεί  γιατί   αγκαλιάζει  
ένα αντικείµενο  πολύπλευρα  µέσα  από  Μουσική, Εικαστική κ.λ.π.  έκφραση. Στο 
ιδιωτικό σχολείο  που  δούλευα  έκανα  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" χωρίς να ξέρω το 
πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" αλλά  η σοβαρή διαφορά  που  βρίσκω  είναι  ότι  εκεί  
γίνονταν  όλα  δασκα- 
λοκεντρικά. 

Με  το  πρόγραµµα  "ΜΕΛΙΝΑ" τώρα  οι  επισκέψεις  είναι  ολότελα  
διαφορετικές. Η  κάθε  επίσκεψη  είναι  σκόπιµη  και  προγραµµατισµένη. Γίνεται 
συζήτηση  πριν  και µετά , µέσα  στην  τάξη. ¨Ετσι  τα  παιδιά  είναι  ήσυχα   και  
χαρούµενα  στις  επισκέψεις. 

Το  Πρόγραµµα  "ΜΕΛΙΝΑ" είναι  ο  τρόπος  εκπαίδευσης  του  21ου αιώνα. 
Έτσι πρέπει  να  δουλεύουν  οι  εκπαιδευτικοί. Σου  δίνει  ερεθίσµατα    και  
παραδείγµατα  στον  τρόπο  που θα  µπορούσες  να  προσεγγίσεις  ένα  θέµα  και  σε  
αφήνει  ελεύθερο να  αυτενεργήσεις  σε  νέα  θέµατα. Πρέπει  να  κατ
δεν  χρειάζονται  µπού- 
σουλας   και  σταθερές. Η  κεντρική  ιδέα  του  προγράµµατος "ΜΕΛΙΝΑ" είναι  να 
βρει  το  ίδιο  το  παιδί  τον  τρόπο  που θα  µάθει. Ο  δάσκαλος  απλά  θα  βρίσκεται 
κοντά  του  για  να  το  βοηθήσει. ¨Οµως  το  κέντρο  της  διδακτικής  πράξης  είναι  το 
παιδί. 

Στην  τριετή  εµπειρία  µου  στο  Πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" µπορώ  µε σιγουριά  
να καταθέσω  ότι  τα  παιδιά  σε  ορισµένα  τµήµατα  λειτουργούν  σα  µια  οικογένεια  
και συντονίζονται  σαν  οµάδα, λειτουργούν  σα  µια  γροθιά  είναι  δεµένα  κι  
αγαπηµένα µεταξύ τους, υπερασπίζονται  το ένα  το  άλλο. 
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Πιστεύω  ότι  το  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" επηρεάστηκε  από  προϋπάρχουσες 
δράσεις  µεγάλων  ιδιωτικών  σχολείων  της  χώρας, αλλά  που  σε  καµιά  περίπτωση  
τα σηµερινά  δηµόσια  σχολεία  δεν  µπορούν  να  τα  φτάσουν. ∆εν  έχει  τίποτα  το  
καινού- 
ριο να  παρουσιάσει. 

Θεωρώ  ότι  µια  νέα  πνοή άρχισε  να  φυσά  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία. 
Τονίζω  όµως  την  ανάγκη της συνεργασίας µεταξύ  ων  των  συναδέλφων  της  ίδιας 
τάξης. Σχετικά  µε  την  ύλη, υπάρχει  πρόβληµα  χρόνου  και  σχετικά  µε  τα  
οικονοµικά δεν  έχουµε  επαρκή  χρηµατοδότηση  ούτε  υλικοτεχνική  υποδοµή. 
 
 
1η  Θε

όλ

µατική   Ενότητα : Επιµόρφωση  των  εκπαιδευτικών
 
Απόψεις  Εκπαιδευτικών  σε  επίπεδο  τάξης. 

 
Τα  επιµορφωτικά  σεµινάρια  µε  βοήθησαν  απεριόριστα  στο  διδακτικό  µου 

έργο. Μου άνοιξαν νέους  δρόµους. Σίγουρα  επηρέασαν  τη  στάση  µου  και  το  ρόλο 
µου  µέσα  στην  τάξη. Απελευθέρωσαν  περισσότερο  τα  συναισθήµατά  µου, τόλµησα  
να  τα  αγγίξω, να  παίξω  µαζί  τους,  να  χορέψω, να  ζωγραφίσω, να  γίνω  κι  εγώ  
αιδίπ  έχοντας  παράλληλα  το  ρόλο  της  εµψυχώτριας  µέσα  στο  σύνολο, για  να  
οδηγηθούµε όλοι  µαζί  στο  στόχο µας. Στο  νέο  συνάδελφο  θα  έλεγα  ότι το  
πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" είναι  µια  πρόκληση  για  να  δει  την εκπαιδευτική  
διαδικασία  από  µια  άλλη σκοπιά. Είναι  εκείνο  το πρόγραµµα  που  θα  αγγίξει  τις  
ευαίσθητες  χορδές    του και  θα  τον   ενθουσιάσει.  Ωστόσο  δεν  µπορώ να  
παραβλέψω  και  µειονεκτήµατα  των επιµορφωτικών  σεµιναρίων  που  µπορούν  
όµως, όπως  πιστεύω  να  εξαλειφτούν. Τα επιµορφωτικά  σεµινάρια  να  µη γίνονται 
Σαββατοκύριακα, παρόλο  που  κατανοώ ότι αυτό ωφελεί   την  εκπαίδευση, γιατί  
επιβαρύνει  τους  συναδέλφους  που  έχουν οικογενειακές  υποχρεώσεις. Ως  προς  το  
ωράριο  τους  θα  έλεγα  ότι  τα  επιµορφωτικά σεµινάρια  είναι  εξαντλητικά.. 
Προτείνω  ο  χωρισµός  των  τάξεων  να γίνεται  στα σχολεία  του  προγράµµατος 
"ΜΕΛΙΝΑ" από  τον  Ιούνιο  κι  έτσι  από 1-11 Σεπτεµβρίου να  περνούν  όλοι  οι  
εκπαιδευτικοί  από  τα  επιµορφωτικά  σεµινάρια  για  να  έχουν  τις οδηγίες  για  την  
καινούρια  τάξη. Έτσι  οι  εκπαιδευτικοί  θα  µπορούν  να  βρουν  το δρόµο  τους, να  
µελετήσουν  τους  φακέλους  που  τους  αφορούν  και  να  προγραµµατί- 
σουν  τη  δουλειά  τους. Για  έναν  συνάδελφο  που  µπαίνει  για  πρώτη φορά  στο  
πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" σε  µια  ενδιάµεση  τάξη (Γ΄-∆΄-Ε΄) είναι καθοριστικής  
σηµασίας   η  έγκαιρη  επιµόρφωσή  του  από  την  αρχή  του  χρόνου  γιατί  πώς  θα  
συνδυάσει  τη  διδακτική  πραγµατικότητα  µε  το  ιστορικά  προσδιορισµένο και  
πολυποίκιλο  υλικό  των  φακέλλων  του  προγράµµατος "ΜΕΛΙΝΑ". 

Συµµετέχοντας  για  πρώτη  χρονιά  στο  πρόγραµµα  "ΜΕΛΙΝΑ" 
παρακολούθησα το επιµορφωτικό  σεµινάριο  του  ∆εκεµβρίου  του 98  αφού  είχε  
λήξει  όµως  ήδη  το πρώτο  τρίµηνο  του  διδακτικού  έτους. Οι  ρυθµοί  ενηµέρωσης  
των  σεµιναρίων (περίπου 16 ώρες τη µέρα) είναι  εξαντλητικοί  και  τα  όσα  λέγονται  
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δεν  µπορούν  να συγκρατηθούν. Παρατηρώ  ότι  στην  ενηµέρωση  υπήρχαν  και  
κάποια  κοµµάτια  που κατά  τη  γνώµη  µου  δεν  ήταν  απαραίτητα  (πολύ 
επιστη

γνωρίσει  µια  νέα εκπαιδευτική  αντίληψη  χωρίς  
αυτό  

ε-νη, αλλά  δεν  µπόρεσα  να  επιµορφωθώ  για  οικογενειακούς  λόγους 
(διορί

ειξαν 
σε σεµ

  εµφάνιση 

ε  όσα  χρήµατα  έχει στη  διάθεσή   του να µας  εξυπηρετήσει, αλλά  που 

µονική εξειδίκευση στην εξειδίκεύση). Με  τη  µικρή  µου  πείρα  θεωρώ ότι  δεν  
ξέρω  τι  είναι  ακριβώς  το πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" και για  αυτό  θα  ήθελα  
συχνότερη , σαφέστερη  και  πιο έγκαιρη  ενηµέρωση. Στην  τάξη  µου, λοιπόν  
διδάσκω  τον  κορµό  των  µαθηµάτων  και µου είναι  δύσκολο  να   βάλω  τον  
πολιτισµό. Ίσως  η  φαντασία  µου  να  είναι  λίγη...  Στα  επιµορφωτικά  σεµινάρια  
είδα  και  ανθρώπους  που  απέχουν από  τη  σχολική πραγµατικότητα  ή  άλλους  που  
έχουν  δουλέψει  σε  ελιτίστικα  σχολεία,  δηλαδή  σε µια  άλλη  πραγµατικότητα.  Στο  
νέο  συνάδελφο  θα  πρότεινα  να  

να  σηµαίνει  ότι  πρέπει  να  την  αποδεχτεί υποχρεωτικά. 
Μπήκα  πρώτη  χρονιά  στο  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" και  η  ενηµέρωση  µου, 

έγινε γύρω στο Νοέµβριο  του  98, αλλά  ακόµα  και  σήµερα  δεν  έχω  κατανοήσει  τι  
είναι  το πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" και τι ακριβώς  επιδιώκει. 

Πιστεύω ότι  τα  επιµορφωτικά  σεµινάρια  πρέπει  να  γίνονται  έγκαιρα  (το 
Σεπτέµβριο)  και  όχι  στη  µέση  της  χρονιάς. Έτσι  το  πρόγραµµα  θα  εφαρµόζεται  
από την  αρχή  του  σχολικού  έτους  και  µπορεί να  γίνει  σωστά    κατανοµή  
εργασιών. Απορώ  γιατί  φέτος  (1998-99)  δεν  έγινε  σεµινάριο  ειδικοτήτων  που  το  
έχουµε ανάγκη  όλοι  για  επανατροφοδότηση. 
 Μπήκα  φέτος  για  πρώτη  χρονιά  στο  πρόγραµµα  «ΜΕΛΙΝΑ»  ως 
νεοδιοριζόµ

στηκα σε άλλη πόλη  έχοντας  δυο  παιδιά  και δεν  µπόρεσα  να  τα  αφήσω σε 
κανέναν). Ακούω  βέβαια  ότι  πρόκειται  για  κάτι  πολύ  ωραίο  και  πιστεύω  ότι  
ανοίγει τα  φτερά  του δασκάλου. 
 Καλό  είναι  να  µετακινούνται  οι  επιµορφωµένοι  δάσκαλοι   και  σε  άλλα 
σχολεία. Σχετικά  µε  τα επιµορφωτικά  σεµινάρια  πρέπει να  πω ότι  κάποια  
πράγµατα πήρα  εγώ ως δάσκαλος , όµως  λίγα  πράγµατα  από αυτά  που µας έδ

ινάρια , µπόρεσα  να  δώσω  στα  παιδιά. 
Έχοντας  τις  γνώσεις  µπόρεσα  να  κρίνω  ότι  ορισµένα  κοµµάτια  των  σεµιναρίων  
που αφορούν  τις  ειδικότητες  ήταν  εντελώς  ανεδαφικά ! 
Για  παράδειγµα  αφιερώθηκε  ένα  ολόκληρο  τετράωρο για  το  θέµα  εµφάνισης 
φωτογραφίας  όταν  στα  σχολεία  µας, όχι  µόνο δεν  υπάρχει  κλειστή  σκοτεινή  
αίθουσα αλλά  ούτε  καν  αίθουσα  εικαστικών. Χρειάζεται  να  είµαστε πιο  
προσγειωµένοι  στην πραγµατικότητα  αν  αναλογιστούµε  ότι  για  400  παιδιά  ενός  
πολυπληθούς  σχολείου τα  έξοδα  των  υλικών  που  απαιτούνται  ετησίως  
υπολογίζονται  γύρω  στις  500-600 χιλιάδες. κι  όχι  να  µιλάµε  για
φωτογραφικού  υλικού που απαιτεί  την ύπαρξη  εκτυπωτή  αξίας  εκατοµµυρίου. 
Στο σηµείο αυτό  πρέπει να σας  καταθέσω  την  άψογη  συνεργασία  µου  µε  το ∆ιευθυντή  του  
σχολείου  που προσπαθεί  µ
δυστυχώς  δεν  επαρκούν  κι  αναγκαζόµαστε να  ζητάµε υλικά  από  τα  παιδιά.. 
΄Αλλο ένα σηµείο που θα  ήθελα  να  θίξω είναι  ότι  στα  σεµινάρια  καλό θα  ήταν  να µας  δίνεται  και  
η  ευκαιρία  για  ανταλλαγή  εµπειριών  και  απόψεων  µεταξύ  των συναδέλφων  και  όχι  µονάχα  να  
µονοπωλούν  το  ενδιαφέρον  µας  οι  πολλές  (βέβαια χωρίς  αµφιφολία) γνώσεις  της  κυρίας  Μυταρά. 
Γιατί  δεν  έγινε  το  επιµορφωτικό  σεµινάριο  ειδικοτήτων  τη  σχολική  χρονιά  1998-
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99; Αν  οι  λόγοι  είναι  οικονοµικοί,  είναι ντροπή  να  κόβονται  κονδύλια  από την  
Παιδεία και να  δίνονται  για  κανόνια  και  βόµβες. 

Μπήκα  πρώτη  χρονιά  στο  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" και  ήταν  απαράδεκτο  για 
µένα  το  ότι  ενηµερώθηκα  στα  τέλη  Ιανουαρίου  τόσο  λίγο, για  το  τι  έχει  γίνει  

ε  την 

 

πριν και τι πρέπει να γίνει µετά. Θα  ήθελα   µια  απάντηση γιατί  δεν  δέχτηκαν  να 
παρακολουθήσω  σεµινάρια  που  προηγήθηκαν  (άλλων τάξεων)  όταν  εγώ  δήλωσα 
έντονα  την  επιθυµία  µου να  ενηµερωθώ, αναλαµβάνοντας  εξ  ολοκλήρου  τα  έξοδα 
για  τη  διαµονή  µου. Τα  σεµινάρια  ήταν  καλά  αλλά  κουραστικά  και  πιστεύω  ότι  
τα θέµατα  τους  πρέπει  να  απαντούν  σε  ερωτήµατα  που  έχουν  να  κάνουν  µ
καθηµερινή  εκπαιδευτική  πράξη. 

Ήθελα  να  µπω  στο  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" αλλά  ως  νεοδιόριστη  
προβληµα- ζοµαι  για  τη  συνέχεια  όσον  αφορά  τη  δική  µου  επιµόρφωση  αλλά  και  
τη δυνατότητα  να  λειτουργώ  έτσι  όπως  έµαθα  στο  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" σε ένα  
άλλο σχολείο. Μπαίνω  στο  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" δειλά - δειλά  γιατί  δεν  ξέρω αν  
έχει επ   

σουλα  τον  
πρώτο

ισσότερη  και  πιο σταθερή. Είµαι  ευχαριστηµένη  από  όσα  είδα  στα  
πιµορφωτικά  σεµινάρια  αλλά  δεν είµαι  ευχαριστηµένη  από  όσα  έκανα  εγώ  στην  
τάξη  µου. 

  στο  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" αλλά   δεν  µπόρεσα  να 

άρια, 
αλλά  

ρά  τις  ιδέες  και  τον  τρόπο  που  έπρεπε  να αντιµετωπίζω  την  καθηµερινή  

ενδυθεί  από  την  πολιτεία  σκόπιµα  η  επιµόρφωση  στο  κατάλληλο άτοµο
αυτή  τη χρονιά.  Η  επιµόρφωση  πιστεύω  πρέπει  να  έχει  ένα  µπού

  χρόνο, να σε  κατευθύνει, να  µη  σε  αφήνει  εντελώς  ελεύθερο.  Η  
επιµόρφωση  δε µου  έδωσε επαρκώς  το  µπούσουλα  που  αναζητούσα. Πρέπει  να  
είναι  περ
ε

Μπήκα  πρώτη  χρονιά
παρακολουθήσω  τα  επιµορφωτικά  σεµινάρια  (για οικογενειακούς λόγους). Ωστόσο 
βοηθήθηκα  από  την  άψογη  συνεργασία  µε  συναδέλφους  µου  και  το  ίδιο   το  
υλικό που  µελέτησα,  µπήκα  στο  πνεύµα  του  προγράµµατος "ΜΕΛΙΝΑ" και  
κατάλαβα  ότι πρόκειται  για ένα  πολύ  ενδιαφέρον  και  πρωτοποριακό  πρόγραµµα  
που  σου  δίνει δυνατότητες  να  προσεγγίσεις  τα  θέµατα  από  πολλές  πλευρές. 

Την  πρώτη  χρονιά  άκουσα  αρκετά  πράγµατα  στα  επιµορφωτικά  σεµιν
τη  δεύτερη  θα   ήθελα  να  µην  ακούσω  τα  ίδια.  Θα  ήθελα  να  µου  δείξουν 

στην  πράξη  πώς  θα  εφάρµοζαν  εκείνοι  το  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" σε  µια  τάξη, 
έτσι ώστε  να  δω  τα  αποτελέσµατα  πάνω  σε  µια  οµάδα  παιδιών, για  να  τα  
συγκρίνω  µε τα  δικά  µου  τµήµατα, να  δω  τα  λάθη  µου  ή να  διδάξω  κι  εγώ µε  
αντίστοιχο  τρόπο. Με  ενδιαφέρει  εδώ  στην  επαρχία,  προκειµένου  να  
λειτουργήσουµε  σαν  πυρήνας, να υπάρχει  κάποιος  κοντά  µας  που  θα  µας  
ενηµερώνει,  θα  µας  καθοδηγεί  συνεχώς  και θα  µας  "ελέγχει" αν  αυτά  που  
κάνουµε  είναι  σωστά  ή όχι, γιατί  κάποιες  φορές νιώθουµε  ανασφάλεια. 
Τα  σεµινάρια  όλα  ήταν  αξιόλογα  και  αξιοπρεπή. Μου  πρόσφεραν  πολύτιµη βοήθεια  στο  έργο  
µου, όσον  αφο
εκπαιδευτική  πρακτική. 

Το  κυριότερο  σηµείο  που  θα  ήθελα  να  σταθώ  και  να  ευχαριστήσω  για  αυτό  την 
Κεντρική  Επιτροπή  Συντονισµού  του  προγράµµατος "ΜΕΛΙΝΑ" και  ιδιαίτερα  τον 
Πρόεδρο  της , είναι  πως  αισθάνθηκα  ότι, για  πρώτη  φορά  κάποιοι  άνθρωποι, µα  
και η  πολιτεία,  πίστεψαν  ότι  έπρεπε  να  επενδύσουν  πάνω  µου, στον  άνθρωπο- 
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εκπαιδευ-τικό,  προσθέτοντας  έτσι  αξία  στην  αξία  µου. Για  πρώτη  φορά  µου  
έδειξαν τον  τρόπο  να  αναζητήσω  περισσότερο  τον  εαυτό  µου , να  ψάξω  εγώ  η  
ίδια  για  τη γνώση  και  να  ψαχτώ  περισσότερο  µέσα  µου,   να  δω  όλα  τα  θέµατα  
της  καθη- 
µερινής  ζωής  πρισµατικά  κι  όχι  µόνο  από  τη  δική  µου  πλευρά. Με  βοήθησαν να  
περπατήσω  στο  δρόµο  της  αυτογνωσίας  και να   ισορροπώ  ευκολότερα  µε  τον 
εαυτό  µου  και  µε  τους  άλλους,  να  συνειδητοποιώ  την  ευτυχία  µου  και  τελικά  
να  χαµο-. γελώ  σα  στάση  ζωής  και  να  τολµώ  να  πλησιάζω  µε  όλη  µου την  ψυχή  
τα παιδιά  της  τάξης  µου,  την  οικογένειά  µου  και  τους   συνανθρώπους µου. 
Με  βοήθησαν  ακόµα  στο  να  δέχοµαι  τη  διαφορετικότητα  των  άλλων  ανθρώπων, 
τη δια

  

Εκπαιδευτικό   υλικό 

 Πληροφορήθηκα  από  τα  επιµορφωτικά  σεµινάρια  για  το  πλούσιο  εκπαιδευτικό 
 προγράµµατος "ΜΕΛΙΝΑ" αλλά  

χιστα  από  αυτά  που  µου  έδειξαν (βροχή,  µάγισσα, λαϊκό  

  είναι  περισσότερο 
  του  δηµοτικού  σχολείου. Αναγνωρίζω 

η  την  πολιτιστική  διάσταση 
  και  λεπτοµέρειες  περιττές  και  πολύ 

λη. Αν  είναι  να  προσθέσουµε  στις  λέξεις  των  βιβλίων  άλλα 
ό  κακέκτυπο. Παρατηρώ  να  γίνεται 
ης  ιστορίας  το  εκπαιδευτικό  υλικό  σε 

 ένα  εκπαιδευτικό  πρόγραµµα  για  να  
επιστηµονικό  µε  λεπτοµέρειες  που  δεν  

 του προγράµµατος "ΜΕΛΙΝΑ" στο Γυµνάσιο-Λύκειο και πιστεύω ότι  η  
τασή  τους  από τους  συµµαθητές  τους  που  δε  συµµετείχαν  στο πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ"  δεν  θα  

να  παραδεχτώ  ότι  έµαθα  πολλά  καινούργια 
έσα  στη  διδακτική  ύλη  του 

Αναλυτικού  Προγράµµατος  ( Γλώσσα, Μαθηµατικά,  Εµείς  και  ο  Κόσµος ). 

φορετικότητα  των  προσωπικοτήτων  των  µαθητών  µου  και  να  πιστεύω  µε 
σιγουριά  ότι  µέσα  από  τις  αντιθέσεις  και  το  "διαφορετικό" µπορούν  να  
προκύψουν πολύ  όµορφα  πράγµατα,  τόσο  σε  επίπεδο  ανθρωπίνων  σχέσεων  όσο  
και  σε  επίπεδο συνεργασίας. 

Καλό  θα  ήταν  να  συµµετέχουν  στα  επιµορφωτικά  σεµινάρια  του  προγράµ- 
µατος  "ΜΕΛΙΝΑ"  και  οι  δάσκαλοι  της  ξένης  γλώσσας  στο  δηµοτικό. 

Η  επιµόρφωση  των  εκπαιδευτικών  να  είναι  πληρέστερη  και  να  µη  γίνονται
τα  επιµορφωτικά  σεµινάρια  µόνο  στην  Αθήνα,  αλλά  να  έρχονται  κλιµάκια  στην 
επαρχία. 
 

 

υλικό  που  υπάρχει  στις  βαλίτσες  του 
χρησιµοποίησα ελά
πολιτισµό  κ.α.). Νοµίζω ότι το  εκπαιδευτικό  υλικό  πρέπει  να  σχεδιαστεί  πώς  θα  
µπει  ακριβώς σε  κάποιο συγκεκριµένο  µέρος  του  αναλυτικού  προγράµµατος.. 

Πιστεύω  ότι  το  εκπαιδευτικό  υλικό  των  φακέλων
επιστηµονικό  από  το  επίπεδο  των  µαθητών
στο  πρόγραµµα "ΜΕΛΙΝΑ" ότι  βάζει  στη  µάθησ
(επισκέψεις, φύση κ.λ.π.) αλλά  βάζει
επιστηµονικές  στην  ύ
τόσα,  καταλήγουµε  σε  ένα  παρελθοντικ
εξειδίκευση  στην  εξειδίκευση. Στο µάθηµα  τ
βοηθά  να  φτιάξεις  ένα  µπούσουλα, 
πλαισιώσεις µια  επίσκεψη, αλλά  είναι  πολύ  
ενδιαφέρουν. 
Βλέπω αναγκαία την επέκταση
απόσ
είναι  µεγάλη. 

Στα  εργαστήρια  τέχνης  πρέπει  
πράγµατα  τα  οποία  χρησιµοποίησα  (πολλά από αυτά)  µ
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∆εν  µπορώ  βέβαια  να  παραβλέψω  τη  σηµαντική  βοήθεια  και  άψογη  συνεργασία 
  περισσότερες  εξειδικευµένες 

ένα  στη  Μουσική , τα   Εικαστικά,  τη  Γυµναστική. Έτσι  όλοι  µαζί 
του  

άξουµε  στις  διδακτικές  ενότητες  του  
ς  κι  όχι  µόνο  αυτές  που  µας  έλεγε  το  πρόγραµµα 

  δραστηριότητες  που  θα  αναφέρω  
φυλλάδιο  που  θα  συµπληρώσω.  Εδώ  πρέπει  να  

πισηµάνω  όµως  το  πρόβληµα  που δηµιουργείται  στη  σχέση  χρόνου  και  

 ότι  η  βαλίτσα  των  Εικαστικών  υπερκεράστηκε  και  έτσι  δεν  
α  παράδειγµα  του  φακέλου  που  νοµίζω  δεν  θα  

ίναι  η  χελιδόνα . Είναι  ένα  κακοσχηµατισµένο  χελιδόνι  
ν  και  να  το  χρωµατίσουν. Κάνοντας  όλη  

τεύω  ότι  δε  µένει  χρόνος  για  να  ζήσουν  τα  
 τα  έτοιµα  σχέδια, είναι  
σωπική  δηµιουργία.. 

  χώρο (αίθουσα εικαστικών ) τα  παιδιά  θα 
γα  τους  και  κατ'  επέκταση  το  µάθηµα  των 

  τα  µαθήµατα. 

που  είχα  µε  τους  δασκάλους  ειδικοτήτων  που  είχαν
γνώσεις  από  µ
πιστεύω  ότι  πετύχαµε  να  υλοποιήσουµε  πολλές  δραστηριότητες  
προγράµµατος "ΜΕΛΙΝΑ"  και  να  τις  εντ
Αναλυτικού Προγράµµατο
"ΜΕΛΙΝΑ" αλλά  και άλλες  εναλλακτικές
αναλυτικά  στο  ατοµικό 
ε
διδακτέας  ύλης. Η  ύλη  είναι  πολλή  ενώ  ο  χρόνος   περιορισµένος. 

Πιστεύω
µπόρεσε να  καλυφθεί. Αναφέρω  έν
έπρεπε  να υπάρχει. Αυτό  ε
που  θα πρέπει  τα  παιδιά  να  το  κόψου
αυτή  την έτοιµη  δραστηριότητα  πισ
παιδιά  την Άνοιξη, να  τη  χαρούν, να  τη  µυρίσουν. Εξάλλου
µια  τεχνική ξεπερασµένη. Σήµερα  ωθούµε  τα  παιδιά  στην  προ
Πιστεύω ότι  αν  είχαµε  ένα  δικό  µας
σεβόντουσαν  και  το  χώρο  και  τα  έρ
Εικαστικών. 
Μέσα  από τα  εικαστικά  µπορούν  να  περάσουν  όλα

 

Συνδιασµός  των  εικαστικών  µε  άλλα  µαθήµατα 
 1.  Με   Ιστορία : 

 Πρίγκιπας  µε  τα                     α.  Αναπαράσταση τµηµάτων της  Κνωσσού (1.∆ελφίνι,2.
κρίνα, 3. ∆ιπλός  πέλεκυς. 4  Κέρατα  του ταύρου µε ψηφίδες            ).                                          

β. Αν
γ. Αν
δ.  Κ
ε.  Κ ου. 

     απαράσταση  τµηµάτων  της  Κνωσσού  σε   ανάγλυφο. 
     απαράσταση  τµηµάτων  σε  κολλάζ. 

 αετού.      ατασκευή  σε  ανάγλυφο του δικέφαλου
     ατασκευή  τµήµατος  ζωοφόρ
   στ. Σπηλαιογραφία. 
     ζ.  Πήλινα  αγγεία  (κατασκευή  µε  πηλό). 
     η.  Αγγεία  µε  γραφικές  αναπαραστάσεις.  
     θ.  Κατασκευή  νεώριων σε ανάγλυφο. 
     ι.   Κατασκευή  ιστιοφόρου  σε  ανάγλυφο. 
   ια.  Ψηφιδωτό - Αγιογραφία. 
2.  Με   Γλώσσα :
     
    α.   Μια  λυπηµένη  σακαράκα. 
     β.  Μεταµορφώνω  µια  µουτζούρα.  
     γ.  Πώς δηµιουργείται  η  εικόνα  στην  τηλεόραση. 
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     δ.  Το  τσίρκο. 
     ε.  Ο  ρόλος  που  θα  ήθελα  να  έχω  σ' ένα  τσίρκο. 
   στ.  Κλόουν 
     ζ. Αερόστατα  της  Λαµπρής :α΄. µε ζωγραφική  β΄. µε  χαρτοπετσέτα - ατλακόλ 
     η. Πλάθω µε ζυµάρι  (χριστουγεννιάτικα). 
     θ. Κατασκευή  κεριών 
   ι.  Κατασκευή  φαναριών  (χαρτοκοπτική). 
.  Εµείς  και  ο  Κόσµος :

  
3
 
   α.   Η  µάσκα  µε  ζωγραφική,  η  µάσκα  µε  γυψοταινία,  η  µάσκα  µε  τέµπερες -      
      πλαστικό 
 β.  Το  χωριό,  η  πόλη,  η  εξοχή. 
 γ.  Το  στεφάνι  του Μάη. 
 δ.  Σχηµατίζω  σκιές  µε  τα  χέρια  µου. 
 ε.  Κατασκευή  ζώων  του  σπιτιού. 

.  Κατασκευή  ζώων  φανταστικών  ( δράκοι-δεινόσαυροι ) 
ζ.   Κατασκευή  µιας  φάτνης  µε  χαρτοπετσέτα  και  ατλακόλ. 
η.   Προβλήµατα  µιας  µεγαλούπολης. 
θ.   Καταστροφή  του  περιβάλλοντος. 
 ι.   Κατασκευή  Ελληνικής   σηµαίας  µε  χαρτοκοπτική. 
      Κατασκευή  Ελληνικής  σηµαίας  µε ψηφιδωτό. 
      Κατασκευή  Ελληνικής  σηµαίας  µε  γκοφρέ. 

.   Κατασκευή  γύψινων  αυγών 

.   Κατασκευή  πολύπτυχων  αυγών  και αερόστατων. 

ραστηριότητες  από  το  «Μαγειρεύοντας  τα  χρώµατα»  που  υλοποιήθηκαν 
χι  στη  σχολική  τάξη  αλλά  στην  αυλή  του σχολείου.  

. Μίξη  των  βασικών  χρωµάτων  και  παραγωγή    νέων. 

. Η  σκιά  ( χαρούµενη - λυπηµένη σκιά )  µε  θερµά –ψυχρά  χρώµατα. 

. Χαρούµενη-λυπηµένη  µέρα 

. Η  µάσκα  µε  θερµά-ψυχρά. 
τσι  προσεγγίζω  το  ίδιο  θέµα  κι  από άλλη  σκοπιά.  Το  όφελος  των  παιδιών  είναι 
ιπλό  γιατί  και  µαθαίνουν  τεχνικές  των  Εικαστικών  και  εµπεδώνουν  τα  άλλα 
αθήµατα. Υπάρχει  βέβαια  έλλειψη  χρόνου. Μια  δουλειά  που  ξεκινάει  σε  ένα  
µήµα δεν  µπορεί  να  ολοκληρωθεί  σε  µια  ώρα  την  εβδοµάδα , που  µπαίνω  σε  
άθε  τµήµα.  Χρειάζονται  έτσι  µερικές  βδοµάδες  για  να  ολοκληρωθεί  ένα  έργο. 
ρίνω  αναγκαία  την  επέκταση  του  προγράµµατος  «ΜΕΛΙΝΑ» στο  Γυµνάσιο-
ύκειο και  πιστεύω  ότι  θα  ξεχωρίσουν  τα  παιδιά  του  προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» 
ου έχουν ήδη  αποκτήσει  µια  παιδεία  µε  τις  τέχνες  (µουσική, χρώµατα κ.λ.π.)  

Χώρος  για  τη  Μουσική  δεν  υπάρχει  στο  σχολείο. Με  τα  λίγα  µέσα  που 
ιαθέτει  το  σχολείο  ( ελάχιστα  µουσικά  όργανα ) διαπίστωσα   πως  όταν  έβγαλα  
α παιδιά  από  την  τάξη  συνάντησα  άλλα  παιδιά , ευτυχισµένα , µέσα  από  τα  
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παιχνίδια που  κάναµε. Πιστεύω ότι  αν  είχαµε  το  δικό  µας  χώρο  Μουσικής  θα  
  να  επισηµάνω  ακόµη ότι  κρίνεται  απαραίτητη  η  
ατος  µε  τις  ειδικότητες   για  να  υπάρχει  προετοιµασία  

ο  ειδικότητας). Πολλές φορές  έρχοµαι  σε  δύσκολη  θέση  αν  µου  
τ

 
 
 
 

 

 

 

 

 

γινόταν θαύµατα.  Πρέπει
συνεργασία δασκά
ό  µένα  (δάσκαλ

λου τµήµ
απ
ζη ήσουν κάτι  και  δεν  είµαι  προετοιµασµένος.  
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ  ΑΥΤ/ΣΗ  ΧΑΝΙΩΝ 
      1ο   Γραφείο  Π.Ε.  Χανίων 
    12/θέσιο  ∆ηµοτικό  Σχολείο 
                8ο  Χανίων 
   

Ε Κ Θ Ε Σ Η     Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ    Κ Α Ι     Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ    ∆ Ρ Α Σ Ε Ω Ν 

¨ Πειρ
 

ου 2001 και ακολούθησε διαλογική συζήτηση στο Σύλλογο 
∆ιδασκ

 

 
αµατική  εφαρµογή  του  Προγράµµατος  ΜΕΛΙΝΑ  1995 - 2001 ¨ 

 
Μετά από πρόσκληση του Σχολικού Συµβούλου, πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση του Συλλόγου 

∆ιδασκόντων του σχολείου µας στις 10 - 5 - 2001  στις  13.30 µ.µ.  στην οποία έλαβαν µέρος όλοι  οι  
εκπαιδευτικοί  του  σχολείου.   

 Έγινε επιλογή των συναδέλφων οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν το σχολείο στην 3η Πανελλήνια  
Συνδιάσκεψη  στις 22, 23, 24 Ιουνί

όντων.  
   Οι απόψεις που εκφράστηκαν έχουν επιγραµµατικά ως εξής: 

Πρώτη τοποθέτηση-Γενικά ερωτήµατα 
 
Α) Τι έγινε: 

 Αναθεωρήσαµε πολλά σχετικά µε το ρόλο µας και την παρουσία µας στην τάξη,  
αποδεσµευτήκ

   
αµε από το status του καθέδρας δασκάλου ,( καθίσαµε ανάµεσα στα παιδιά ) και δώσαµε 

µεγαλύ

έσα στο πρόγραµµα ήταν πλούσια σε δράση, σε εµπειρίες, σε συναισθήµατα, σε 
ντυπώσεις , αλλά και σε εντάσεις. Υπήρξαν δυνατές συγκινήσεις, καλές στιγµές, αλλά και δύσκολες, 

ετική 
 

σότερο από άλλες χρονιές. Ο ∆ιευθυντής και ο Σχολικός 

Β) Τι δ

τερη έµφαση στην επικοινωνία µας µε τα παιδιά και στην κινητοποίηση θετικών συναισθηµάτων 
των µαθητών. Αναζητήσαµε εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της ύλης. Προσεγγίσαµε τους 
αρχαιολογικούς χώρους µε παιδαγωγικό µάτι πλέον. 

 Η διαδροµή µ
ε
άτυχες, αλλά και ανθρώπινες. Κερδίσαµε σε εµπειρία και γνώση.  

Το σχολείο ανοίχτηκε περισσότερο προς την τοπική κοινωνία και οι γονείς υιοθέτησαν  θ
στάση. Όλοι δε οι εµπλεκόµενοι φορείς προσπάθησαν να βοηθήσουν στο βαθµό που τους ζητήθηκε. Ο
Σύλλογος Γονέων φέτος προσπάθησε περισ
Σύµβουλος έδειξαν αµέριστη συµπαράσταση στις όποιες προσπάθειες των συναδέλφων. 
 

εν έγινε; (Καταγραφή βασικών ελλείψεων ή προβληµάτων) 
Υπάρχουν βασικές ελλείψεις στο εκπαιδευτικό υλικό της ΣΤ΄ τάξης.  Υπάρχει πρόβληµα κτιριακό 

. ( Μικρές αίθουσες , έλλειψη  γυµναστηρίου ).  
Οι  συνάδελφοι  νιώθουν  την  ανάγκη  ακόµη  περισσότερης  επιµόρφωσης.  
∆εν υπάρχει χρόνος µέσα  στη  διαδικασία  της  εκπαιδευτικής  πράξης  για οριζόντια και κάθετη 

ραπάνω, σε συνάρτηση µε τη διαφορετικότητα προσέγγισης του προγράµµατος, υπήρξε  

ς  αποτελούν 
αναστα

ψεων και επίλυση των προβληµάτων )

συνεργασία. 
Λόγω των πα
πρόβληµα  βαθύτερης  επικοινωνίας  και  καλύτερου  συντονισµού. 
Η  βασική  έλλειψη  χρηµάτων καθώς  και  η  πίεση  του  Αναλυτικού  Προγράµµατο

λτικό  παράγοντα  για  τη  δηµιουργία  νέου  εκπαιδευτικού υλικού.  
∆εν υπάρχει  εκπαιδευτικό  υλικό  «µπούσουλας»  για  τους  δασκάλους  των  ειδικοτήτων. 
 
Γ) Τι θα πρέπει να γίνει;( Προτάσεις για κάλυψη των ελλεί  

τους  συναδέλφους. 

 Να δοθεί οικονοµική ενίσχυση  
 Να µειωθεί η ύλη 
 Να δοθεί  χρόνος  µιας  ώρας  την  εβδοµάδα  µέσα  στο  πρόγραµµα  για  οριζόντια και κάθετη  

συνεργασία ανάµεσα  σ
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 Να εξοικονοµηθεί χρόνος από τις υποχρεώσεις του ∆ιευθυντή µε το διορισµό διοικητικού 
παλλήλου 

 Ν

 µάτων (ανά θεµατική ενότητα) 

υ
 Να γίνεται  προγραµµατισµός δράσεων από την αρχή της σχολικής χρονιάς 

α οριοθετείται από την αρχή µε διάλογο η συνεργασία και να µην υπάρχει µονοµερής προσφορά , 
αλλά αµφίπλευρη. 
 Να γίνεται συνεχής επιµόρφωση. 

 
∆εύτερη τοποθέτηση-Εξειδίκευση ερωτη

 
1η θεµατική ενότητα: Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών                                    

Η επιµόρφωση, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι που µπήκαν για πρώτη φορά στο πρόγραµµα, 

. Θα θέλαµε η 

 και της τάξης ενσωµάτωσης. 
δ  

και πολλοί άλλοι συνάδελφοι , η επιµόρφωση αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 
διαµόρ

ς 

όπως πάντα ήταν αξιόλογη. Οι πιο παλιοί συνάδελφοι διατύπωσαν την άποψη ότι, αν η επιµόρφωσή 
τους ήταν επαναλαµβανόµενη, σίγουρα τα αποτελέσµατα θα ήταν περισσότερο θετικά
επιµόρφωση να είναι συνεχής. Είναι απαραίτητο να δεχθούν επιµόρφωση και οι συνάδελφοι των 
Αγγλικών

Οι παλαιότεροι συνάδελφοι που έχουν εχθεί πληρέστερη επιµόρφωση είπαν: « η γενικότερη 
φιλοσοφία του προγράµµατος έβαλε ανεξίτηλη σφραγίδα στη διδακτική πρακτική µας» και όπως 
παραδέχτηκαν 

φωση νέων στάσεων και αντιλήψεων για το ρόλο τους ως παιδαγωγών . 
«Άσχετα , λοιπόν, µε τον αριθµό σεµιναρίων , το πνεύµα του «ΜΕΛΙΝΑ» είτε είµαστε εδώ, είτε αλλού, 
θα µας ακολουθεί και θα µας συντροφεύει σ’ όλη την επαγγελµατική µας σταδιοδροµία», όπω
αναφέρθηκε. 

Το περιφερειακό σεµινάριο στο Ηράκλειο ήταν µια απλή ευκαιρία για παραπέρα σύσφιξη των 
σχέσεών µας και για προβληµατισµό συναδέλφων που δεν είχαν την ευκαιρία να δεχτούν  άλλη 
επιµόρφωση ή να παρακολουθήσουν  κάποια συγκεκριµένα εργαστήρια. 
Α) Γενική άποψη : 
 
α) Πόσο σας βοήθησε η επιµόρφωση  αυτή στο καθηµερινό διδακτικό σας έργο; 

Η επιµόρφωση  υπήρξε  καθοριστική: « Γνώρισα τη φιλοσοφία  του  Προγράµµατος, πήρα  
ερεθίσµατα, προβληµατίστηκα, βρήκα  δρόµους  και  λύσεις  σε πολλά  θέµατα, είµαι  καλυµµένος  για  
να εκφράσω  µια  άλλη  άποψη  και  στάση. 
β) Πόσο  και  σε  τι  επηρέασε  η  επιµόρφωση  αυτή  τη  στάση  σας  για  την  εκπαίδευση  και  το 
ρόλο  του  σύγχρονου  εκπαιδευτικού; 

επιµόρφωση έπαιξε 
αθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση νέων στάσεων και αντιλήψεων για το ρόλο µας ως παιδαγωγών. 

ότητα του διδακτικού τους έργου  ήταν δεδοµένη και προηγήθηκε 
του προ

 
ειδικοτ

Στο ερώτηµα αυτό  οι περισσότεροι συνάδελφοι απάντησαν ότι η 
κ
Όλοι προβληµατίστηκαν , αλλά µερικοί δεν άλλαξαν στάση, είτε λόγω σχήµατος, είτε λόγω αµφιβολιών, 
είτε διότι κάποιοι θεωρούν  ότι η ποι

γράµµατος. 
Κάποιοι άλλοι δε, θεώρησαν  αρκετό  το  ότι  κατάφεραν  να  συνεργαστούν µε τους δασκάλους των

ήτων. 
γ) Ποιο  βασικό  επιχείρηµα  θα χρησιµοποιούσατε  για  να  υπερνικήσετε  τις επιφυλάξεις  ενός 
νέου  συναδέλφου  να  ενταχθεί  στην  επιµόρφωση  του  προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ»; 

 που χαρακτηρίζει τα επιµορφωτικά 
σεµ

λά και της 

ις την ευκαιρία να µοιράζεσαι  

Αρκετοί συνάδελφοι απάντησαν ότι λόγω της ποιότητας
ινάρια , αξίζει να ενταχθεί κανείς, διότι  στοχεύουν στη συνειδητοποίηση από το δάσκαλο της 

ανάγκης για πολύπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας του ίδιου, των µαθητών του , αλ
διαπροσωπικής τους σχέσης. Έχουν δε, διαθεµατική µορφή. 
Γίνεσαι πιο θετικός και χαίρεσαι περισσότερο το διδακτικό έργο. Έχε
περισσότερες χαρές και να γεύεσαι δυνατότερες  συγκινήσεις και µέσα απ’ όλη αυτή τη διαδικασία, 
διδακτική και ψυχική, να αυτοβελτιώνεσαι. Έχεις περιθώρια να κρίνεις και να αποφασίζεις ελεύθερα 
την παραπέρα πορεία. 
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Β) Για τα µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος 
 
α) Πώς επηρέασε το κάθε εργαστήριο Τέχνης τη διδασκαλία των µαθηµάτων: 

Τα εργαστήρια Τέχνης σαφώς επηρέασαν τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Αναλυτικού 
προγράµµατος προσδίδοντάς της έναν άλλο χαρακτήρα που ξέφευγε από τη στερεότυπη µορφή (ακόµη)  
και χωρίς την απαραίτητη παρουσία και καθοδήγηση του δασκάλου ειδικότητας. Ενεργοποιήθηκε η 
υσική περιέργεια των παιδιών, προβλήθηκε η δηµιουργικότητά τους και εξασφαλίστηκε η συµµετοχή 
υς στη µαθησιακή διαδικασία µε χαρά και ενδιαφέρον.  
 Τέχνη είναι έκφραση  και επικοινωνία. Βοήθησε η διδακτέα ύλη να δουλευτεί πιο ανάλαφρα , 
νώδυνα και περιεκτικά. Έγινε κτήµα των περισσότερων παιδιών και τα βοήθησε να αποκτήσουν τα 

α σκέψης. 
ησαν  το εκπαιδευτικό υλικό των εργαστηρίων 

έγιστα. 
κού εκπαιδευτικού  

φ
το
Η
α
εφόδια για πιο ανοικτούς ορίζοντες και ελευθερί
Πολλοί εκπαιδευτικοί του σχολείου µας χρησιµοποί
Τέχνης σε όλα τα µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος και ωφελήθηκαν τα µ
β) Πόσο δραστηριοποιήθηκε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός  στην παραγωγή εναλλακτι
υλικού; 

Αρκετοί συνάδελφοι δηµιούργησαν εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό. ∆ηµιουργήθηκε 

τίζονται µε το Λαϊκό Πολιτισµό , τις Κλασσικές Αρχαιότητες και 
την Πε

ς επισκέψεις στους χώρους πολιτισµικής αναφοράς, αλλά η 
συνείδη

 ότι δε µε άφησε στάσιµη." Ήταν πρόκληση, ανέφερε άλλη 
υνάδελφος. Άλλοι όµως δεν τόλµησαν τη δηµιουργία εναλλακτικού  εκπαιδευτικού  υλικού  γιατί  ήταν  

Τέχνης ( απευθύνεται  και  στο  δάσκαλο  Ειδικότητας )

εκπαιδευτικό υλικό  σε αρκετά µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος και σε αρκετές τάξεις του 
σχολείου µας.  

Επίσης ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά προγράµµατα, εκπονήθηκαν από 
αρκετούς συναδέλφους , τα οποία σχε

ριβαλλοντική Αγωγή , αλλά και µε την πολιτιστική και πολιτισµική κληρονοµιά του τόπου µας.  
«Η µεγαλύτερη  παρακαταθήκη του προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» για την εκπαίδευση  είναι όχι απλά  η 
δηµιουργία µιας πλούσιας τράπεζας εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα µαθήµατα Τέχνης, τα µαθήµατα 
του Αναλυτικού προγράµµατος και τι

ση που καλλιεργήθηκε  στους δασκάλους σταδιακά  ότι είναι ικανοί  να ξεπεράσουν το υπάρχον 
υλικό µε αφορµή  άλλα θέµατα , υλοποιώντας τις διδακτικές αρχές που επενδύθηκαν σ’ αυτό µε 
εναλλακτικούς τρόπους , χρησιµοποιώντας µάλιστα όσο το δυνατόν απλούστερα µέσα  και µε οδηγό το 
µεράκι  , τη φαντασία και την εµπειρία τους.» 

 Οι συνάδελφοι της ΣΤ΄ τάξης εκφράστηκαν: « βαδίσαµε στα γνωστά βήµατα, χρησιµοποιώντας 
την προηγούµενη εµπειρία και φτιάξαµε µόνοι µας υλικό». "Χαίροµαι που δεν υπήρχε µπούσουλας. Το 
πρόβληµα µε ανάγκασε να σκεφτώ και θεωρώ
σ
πιεσµένοι  από  την  ύλη.  
Γ) Για  τα  µαθήµατα   
 
α) Σε τι διαφοροποιήθηκαν οι δράσεις του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» σε σχέση  µε τα ως τώρα 
διδασκόµενα  στην  ενότητα  αυτή; 

 Οι δάσκαλοι ειδικοτήτων ανέφεραν ότι έκαναν προσέγγιση και σε άλλα µαθήµατα του 
Αναλυτικού Προγράµµατος. Θα ήθελαν όµως περισσότερη βοήθεια -«µπούσουλα» στα µαθήµατα αυτά.  

 Άλλοι συνάδελφοι ανέφεραν ότι η προσέγγιση µέσω της Τέχνης δεν είναι υπόθεση-ενασχόληση  
µόνο χαρισµατικών ατόµων και επιχείρησαν αυτή την προσέγγιση σε όλα τα µαθήµατα  του  Αναλυτικού  
Προγράµµατος. 
β) Πώς αντιµετώπισαν τα παιδιά την πιθανή νέα προσέγγιση; 

  Αυτή η προσέγγιση συγκίνησε και ενθουσίασε τα παιδιά  και τα ώθησε να ανακαλύψουν  δυνάµεις 
 νιώσουν τη χαρά της δηµιουργίας.  που έκρυβαν µέσα τους, να ξεπεράσουν αναστολές και να

γ) Πώς κρίνετε τις παρεµβάσεις αυτές και πώς αντιλαµβάνεστε την προοπτική τους στην εξέλιξη 
των τάξεων και των εκπαιδευτικών βαθµίδων (Γυµνάσιο , Λύκειο);  
 Ο

ν 
ς πρέπει να 

ι παρεµβάσεις  άλλαξαν τη νοοτροπία και τις απαιτήσεις των µαθητών. Είναι δύσκολο να µπουν 
στις σηµερινές τάξεις του γυµνασίου γιατί θα δυσφορήσουν. Οι καθηγητές πρέπει να προετοιµαστού
έγκαιρα. Να δούµε αν µας αρέσει το κρατάµε αν όχι το πετάµε. Οι ενδιάµεσες καταστάσει
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λείψουν. Το παιδί µου να είναι καταρτισµένο, αλλά να µάθει γράµµατα. Να γίνει αναπροσαρµογή της 
ύλης. Τους καθηγητές ενδιαφέρει η στείρα γνώση. Να συµµετέχουν όλα τα παιδιά  του γυµνασίου  στο 
πρόγραµµα και όχι µόνο τα δικά µας. Χρειάζεται πολλή δουλειά, να καταλάβουµε εµείς οι γονείς, τα 
παιδιά και όλοι οι εµπλεκόµενοι  φορείς τι είναι το "ΜΕΛΙΝΑ". Θ' αλλάξει την κοινωνία µας, αλλά 
χρειάζεται συλλογική και συντονισµένη προσπάθεια. "Για τη µνήµη της Μελίνας, γκρεµίστε τουλάχιστον 
τις τάξεις προκάτ." 
 
 
 
 
2η  θεµατική  ενότητα : Εκπαιδευτικό  υλικό. 
 Εκπαιδευτικό  υλικό  για  τα  µαθήµατα  Τέχνης 

αλυτικού  Προγράµµατος 
  σε  χώρους  πολιτισµικής  αναφοράς 

έργο;

 Εκπαιδευτικό  υλικό  για  τα  µαθήµατα  του  Αν
 Εκπαιδευτικό  υλικό  για  τις  επισκέψεις

Α) Γενική άποψη  
α) Πόσο σας βοήθησε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό στο καθηµερινό σας διδακτικό  
   Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος αποτελεί «τα βασικά κλειδιά της εργαλειοθήκης του 
Αναλυτ
  

ικού Προγράµµατος» και µ’ αυτή την έννοια ήταν αξιόλογη η προσφορά του. 
β) Πόσο και σε τι επηρέασε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό τη στάση σας για την  εκπαίδευση και το 
ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού; 

Το εκπαιδευτικό υλικό άνοιξε νέους ορίζοντες στο δάσκαλο, έδωσε άλλη διάσταση στο 
στερεότυπη µορφή του Αναλυτικού Προγράµµατος, στάθηκε στήριγµα στις πρώτες προσπάθειες 
προσέγγισης των θεµάτων που είδαµε µε άλλο µάτι και σταδιακά αποτέλεσε το έναυσµα για τη 
δηµιουργία νέου εκπαιδευτικού υλικού. 

Η µεγαλύτερη παρακαταθήκη του προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» για την εκπαίδευση  είναι όχι απλά  
η δηµιουργία µιας πλούσιας τράπεζας εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα µαθήµατα Τέχνης, τα 
µαθήµατα του Αναλυτικού προγράµµατος και τις επισκέψεις στους χώρους πολιτισµικής αναφοράς, αλλά 
η συνείδηση που καλλιεργήθηκε  στους δασκάλους σταδιακά  ότι είναι ικανοί  να ξεπεράσουν το 
υπάρχο

ό το 
µεράκι 

ν υλικό µε αφορµή  άλλα θέµατα , υλοποιώντας τις διδακτικές αρχές που επενδύθηκαν σ’ αυτό µε 
εναλλακτικούς τρόπους , χρησιµοποιώντας µάλιστα όσο το δυνατόν απλούστερα µέσα  και µε οδηγ

 , τη φαντασία και την εµπειρία τους. 
 
γ) Πόσο σας βοήθησε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό για να συνθέσετε δικό σας εκπαιδευτικό υλικό 
(Σχέδια µαθήµατος); 

∆ηµιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε αρκετά µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος και σε 
αρκετές

 νέου 

 τάξεις του σχολείου µας. Επίσης ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά προγράµµατα  
εκπονήθηκαν από συναδέλφους τα οποία σχετίζονται µε το Λαϊκό Πολιτισµό, τις Κλασσικές Αρχαιότητες 
και την Περιβαλλοντική Αγωγή , αλλά και µε την πολιτιστική και πολιτισµική κληρονοµιά του τόπου µας. 
δ)Ποιο βασικό επιχείρηµα θα χρησιµοποιούσατε για να υπερνικήσετε τις επιφυλάξεις ενός
συναδέλφου να χρησιµοποιήσει το εκπαιδευτικό υλικό του προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ»; 

ση διδακτικών στόχων. 
Βοηθάε

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ικανό να απαγκιστρώσει το δάσκαλο από τα τετριµµένα των 
σχολικών εγχειριδίων και να ανακαλύψει νέους δρόµους για την προσέγγι

ι στην οµαδοποίηση της ύλης και στην ευχάριστη  προσέγγιση  της. 
 
Β) Για τα µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος 
α) Πώς επηρέασε το εκπαιδευτικό υλικό των εργαστηρίων Τέχνης τη διδασκαλία των µαθηµάτων 
του Αναλυτικού Προγράµµατος; 

Πολλοί εκπαιδευτικοί  του σχολείου µας χρησιµοποίησαν το εκπαιδευτικό υλικό  των 
εργαστηρίων Τέχνης σε όλα τα µαθήµατα του Αναλυτικού Προγράµµατος και ωφελήθηκαν  τα µέγιστα. 
β) Πόσο δραστηριοποιήθηκατε για τη δηµιουργία εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού; 
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∆ηµιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε αρκετά µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος και σε 
αρκετές τάξεις του σχολείου µας. Επίσης ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά προγράµµατα 

ουλας. Το πρόβληµα µ’ ανάγκασε να σκεφτώ και θεωρώ ότι δεν µε άφησε στάσιµη. 

εκπονήθηκαν από συναδέλφους. Στην έκτη τάξη, όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι «βαδίσαµε στα γνωστά 
βήµατα, χρησιµοποιώντας την προηγούµενη εµπειρία και  φτιάξαµε µόνοι µας υλικό» . «Χαίροµαι που 
δεν υπήρχε µπούσ
Ήταν πρόκληση» ανέφερε άλλος συνάδελφος. 
Άλλοι όµως δεν τόλµησαν τη δηµιουργία εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού , γιατί ήταν πιεσµένοι από 
την ύλη.  
 
Γ) Για τα µαθήµατα Τέχνης 
   Το θέµα καλύφθηκε από τις τοποθετήσεις συναδέλφων σε παρεµφερείς ερωτήσεις. 
3η θεµατική ενότητα 
 Επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς 
 Επισκέψεις προσωπικοτήτων 

 

ς αναγκαίους χώρους της σηµερινής κοινωνίας και τελικά να είναι ανοιχτό 

ύν  στον θαυµαστό κόσµο της Τέχνης και του πολιτισµού µας. 

σε βιβλίο. Παίρνουν τρόπους κατάκτησης της γνώσης και όχι εξειδικευµένη γνώση. Είτε 
παρουσ

νεται; 
Οι επισκέψεις κλιµακίων καλλιτεχνών είναι µια απροσδόκητη γιορτή στο σχολείο, τα εξοικειώνει 

 αποδέκτες των 
ολιτισµικών προϊόντων  µε άποψη και κριτική σκέψη. Είχαν προγραµµατιστεί  και άλλες επισκέψεις 

ς  Σχολείο. 

 Επισκέψεις των κλιµακίων καλλιτεχνών 
Βοήθησε η καθεµιά από τις παραπάνω δραστηριότητες τα παιδιά και µε ποιον τρόπο; 
 

Έγιναν πολλές επισκέψεις σε χώρους πολιτισµικής αναφοράς απ’ όλες τις τάξεις. Αποτελούν 
καίρια σηµεία της διδακτέας ύλης και συνοδεύονται από δράσεις πριν και µετά την επίσκεψη. Τα παιδιά  
γεµίζουν τις µπαταρίες τους µε δύναµη. Οι επισκέψεις αυτές είναι αιτία ώστε το σχολείο να είναι σε 
διαρκή επαφή µε όλους του
στον περίγυρο του.  Αυτός ήταν ένας από τους στόχους των επισκέψεων. Βασικότερος όµως στόχος ήταν 
να ξεναγηθούν  και να περιπλανηθο
Μπορεί να δουλεύουν σε οµάδες εργασίας , να φτιάχνουν πράγµατα µόνα τους και όχι µόνο τα 
καταγραµµένα 

ιάζεται και προβάλλεται η εργασία, είτε γίνεται αθόρυβα. Αν είναι οι γνώσεις περισσότερες ή 
λιγότερες εξαρτάται τι µπορεί να δώσει ο καθένας και τι µπορεί να πάρει ο άλλος. Οι επισκέψεις είναι 
σχετικές µε την ύλη. 

Οι επισκέψεις προσωπικοτήτων ωφέλησαν πολύ και τα παιδιά και τους επισκέπτες, Το σχολείο 
αποκτά καθηµερινό ενδιαφέρον και το ευχάριστο ξάφνιασµα, µας κάνει πιο δεκτικούς στη µάθηση. 

Είχαµε µία επίσκεψη κλιµακίου καλλιτεχνών. Τα παιδιά βγήκαν κερδισµένα είτε γιατί ο 
δάσκαλος πήρε και τους έδωσε, είτε γιατί αυτά πήραν.  
Γενικά απουσιάζει η θεατρική παιδεία από την επαρχία. Ο δάσκαλος πρέπει να έχει κίνητρα για να 
βλέπει παραστάσεις στην Αθήνα. Όταν ο δάσκαλος  γνωρίζει  έγκαιρα και προετοιµάσει τα παιδιά, τότε 
παίρνουν πάρα πολλά. Αν δεν βρει το βιβλίο πριν, αν δεν  προετοιµαστούν , τι γί

µε διάφορες µορφές τέχνης και τα καθιστά ικανούς θεατές, ακροατές, ενσυνείδητους
π
κλιµακίων καλλιτεχνών οι οποίες δεν πραγµατοποιήθηκαν  τουλάχιστον  στο  δικό  µα
4η θεµατική ενότητα: Σχέσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα 

Οι συνάδελφοι ανέφεραν ότι υπάρχει σχετική έλλειψη συνεργασίας και επικοινωνίας που 

Η οριζόντια συνεργασία µεταξύ τµηµάτων της ίδιας τάξης, ήταν πιο πρόσφορη και συχνότερη. 
φέλησε τα παιδιά και µέσα από το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεω , ωφελήθηκαν οι δάσκαλοι , 
λλά προπάντων τα παιδιά. Οι σχέσεις ήταν γενικά καλές και καλύτερες από την προηγούµενη χρονιά. 
ν υπήρχε περισσότερο υλικό στις µεγάλες τάξεις θα λειτουργούσαν οι σχέσεις συνεργασίας-οργάνωσης 
αι ανθρώπινε , καλύτερα ίσως. Υπήρχαν και στιγµές που µπορούσε να είχαν αποφευχθεί.  
Μια χαρά τα πάµε µε τους συναδέλφους…» (λένε οι δάσκαλοι ειδικοτήτων). Αν είχαµε περισσότερη 
υνεργασία θα µπορούσαµε να προσεγγίσουµε καλύτερα τα διάφορα θέµατα. «Η συνεργασία µε φοβίζει, 
λλά και µε ευχαριστεί. Με βοηθά να µπω στο πνεύµα του «ΜΕΛΙΝΑ» καλύτερα. ∆εν παραµερίζουµε το 

στενοχωρεί , λόγω έλλειψης χρόνου και λόγω µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών. 

Ω
α
Α
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παιδα του δασκάλου σε συνάρτηση µε πολλή αγάπη. Χρειάζεται η 
συνερ
Όταν µε µια εργασία µε ένα έντυπο βιβλιαράκι το κάνουµε ως διαδικασία σεµνότητας ή 
επίδειξης; Παίρνει από αυτό ο άλλος συνάδελφος ή απλά το κριτικάρει αρνητικά; Το χρησιµοποιεί σαν 
πηγή 
«Συνεργάστηκα µε αξιόλογους ανθρώπους. Κατά πόσο ένα πιλοτικό πρόγραµµα έχει την προέκταση της 
προα  υποχρέωσης; Εφόσον είναι πιλοτικό το πρόγραµµα το δουλεύω στη βάση του 
προα  δεν είναι ούτε ηθικό , ούτε δεοντολογικό να επιβάλλει κάποιος συνάδελφος σε 
άλλον χι. Και ούτε να απολογείται κάποιος  στους συναδέλφους που έχουν 
αντίθ εν έκανε κάτι…» 
  τικών –µαθητών πιστεύουµε ότι λειτούργησαν  καλύτερα και δάσκαλοι-
µαθη ό ποτέ. Η αγάπη και ο σεβασµός εκφράζεται µε την ελεύθερη έκφραση 
απόψ  καλύτερα οι δηµοκρατικές διαδικασίες και παιδαγωγικές σχέσεις. Όλοι 
χαµογ
     γενικά είναι από πολύ καλές µέχρι άριστες. Άλλοι συνάδελφοι είπαν 
ότι οι ωτότυπες δράσεις του προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» έκαναν επιτέλους πράξη το 
άνοιγ  του Σχολείου στην κοινωνία και συνέβαλαν στην στενότερη συνεργασία σχολείου και 
οικογ ικής κοινωνίας. Άλλη άποψη είναι  ότι µερικοί γονείς, καθηλωµένοι στις 
παρα σης, όπως αυτοί τις έζησαν πολλές φορές, δεν συνεργάζονταν γιατί 
θεωρ και τον Πολιτισµό, αλλά επέµεναν στη γνώση και τη µάθηση µέσα από την 
παρα
Σ’ αυ  τού τι απαιτήσεις υπάρχουν στη Β/θµια εκπαίδευση και την παραπέρα 
επαγγ αθητών. 
«Πιστ σαν δικαιωµένοι». Οι ειδικότητες δεν είχαν επαφή µε τους γονείς και ούτε το 
επεδί

µατισµός σχετικά µε τους ∆/ντές οι οποίοι υπάρχουν στα σχολεία. Εάν 
δεν είναι καταρτισµένοι και µε ανοιχτούς ορίζοντες, υπάρχει περίπτωση να πάµε πίσω. Ποια θα είναι η 
θέση  µας , αν βρεθούµε κάποιοι σε ένα άλλο σχολείο στο οποίο δεν εφαρµόζεται το 
πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ» και δεν θα έχουµε θεσµική κάλυψη; Ή τι θα γίνει αν στο Σχολείο αυτό αλλάξει ο 
συγκε οίος προσπαθεί να επιτύχει την ενότητα - συνεργασία µε τη σύνθεση 
αντιθ  εµείς προσπαθούµε ν’ ανεβάσουµε το επίπεδό µας για να ανταποκριθούµε; Μας 
βοηθά µε ο καθένας αλλού, αλλά  µε  διαφορετικούς τρόπους σε ένα δρόµο. 
Όσον ουλο τον ενδιαφέρει µόνο η ύλη; Αυτός είναι ο ρόλος του; Να ξεκαθαρίσει 
και ν  αυτός. Από το συγκεκριµένο σύµβουλο είχαµε και στήριξη και κάλυψη, όσον 
αφορ λήρωση  της, αλλά και παιδαγωγική καθοδήγηση.  
 
                                                                                                Χανιά  11  Ιουνίου   2001 
 
                                                                 Ο   ∆/ντής  του  Σχολείου 
 
 
                                                                                          ∆ηµήτρης  Παπαδογιωργάκης 
 
 
 
 
 
 
 
 

γωγικό κύρος και την εµπειρία 
γασία, όπου είναι απαραίτητη, αλλά ούτε πολύ , ούτε λίγο. 
 ολοκληρώνου

έµπνευσης; 

ιρετικότητας ή της
ιρετικού. Εποµένως
 να τον ακολουθήσει ή ό
ετη άποψη γιατί έκανε ή δ
Οι σχέσεις εκπαιδευ
τές είναι πιο κοντά απ
εων κι έτσι λειτουργούν
ελάµε περισσότερο. 
Οι σχέσεις δασκάλων-γονέων
 πολύπλευρες και πρ
µα
ένειας, σχολείου και τοπ
δοσιακές µορφές µάθη
ούσαν περιττό την Τέχνη 
δοσιακή διδασκαλία. 
τό συνετέλεσε και το γεγονός
ελµατική πορεία των µ
εύω ότι πολλοί ένιω
ωξαν…. 
Υπάρχει έντονος προβλη

µας και η στάση

κριµένος διευθυντής, ο οπ
έτων απόψεων κι
ει να µην πηγαίνου

 αφορά το Σχολικό Σύµβ
α γίνει σαφής ο ρόλος
ά την  ύλη και την ολοκ

                            

 193



 194

Ονοµατεπώνυµα των µαθητών  
(που συµµετείχαν στην πειραµατική εφαρµογή του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ στα πλαίσια της µελέτης 
περίπτωσης)  
 
(1998-2001) 
 
Βεατρίκη Μορέ  
Ειρήνη Σολανάκη 
Ειρήνη Αντωνογιαννάκη 
Χριστίνα Κατσανεβάκη 
Χαρίκλεια Λαϊνάκη 
Καλλιόπη Καρτσάκη 
Άννα Γκίνη 
Μαρία Ελένη Τρουλάκη 
Χρυσοβαλάντη Μαρνελάκη 
Μυρτώ Παπαδάκη 
 
Μάξιµος Πετρόχειλος 
Μανούσος Ζουλάκης 
Αναστάσιος Μπικάκης 
Αλέξανδρος Ξηρουχάκης  
Μανόλης Χριστοδουλάκης 
Μανόλης Κιµιωνής  
Ενρίκο Μουστάκιο 
Μανόλης Βλαχάκης 
Κρίτων Τερσένωφ 
 
(2001-2002)    
 
Άρτεµις Μαραγκουδάκη 
Ελένη Πολέντα 
Ελένη Γωνιωτάκη 
Κατερίνα Κουκιανάκη 
Εύη Παυλίδου 
Μαρία Καραµπινάκη 
Γεωργία Γούναρη 
Βασιλική Καρπουζά  
Μαρία Μαµαλουκάκη 
Ηρώ Μαλεφάκη 
Αναστασία Ιορδανίδου 
Μαρία Βεατρίκη Κελαϊδή 
 
Γιάννης Ξηρουχάκης 
Παναγιώτης Μαλανδράκης 
Χρήστος Ανδρεόπουλος 
Νίκολας Μπατάκης 
Αλέξανδρος ∆ερµιτζάκης 
Χάρης Αζαριάδης 
Μιχάλης Σκευοφύλαξ 
Αντώνης ∆ανάς 




