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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

      Η παρούσα εργασία αποτελεί εκπόνηµα των σπουδών µου στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα Σπουδών του Π.Τ.∆.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης µε κατεύθυνση: 

«Διαπολιτισμική, Δίγλωσση και Συγκριτική Εκπαίδευση». Εμπνευστής αλλά και 

καθοδηγητής όλης αυτής της εργασίας υπήρξε ο επίκουρος καθηγητής του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Κρήτης στο 

Ρέθυμνο κ. Καρράς Κωνσταντίνος, τον οποίο οφείλω να ευχαριστήσω για την 

υποστήριξή του σε όλη τη διάρκεια της εργασίας, για την υποµονή που διέθετε µαζί 

µου,  για την ενθάρρυνση στις αµφιβολίες που είχα, µα πάνω από όλα, για την κριτική 

«µατιά» του σε κάθε στάδιο της εργασίας µου και κυρίως για την ευκαιρία που μου 

έδωσε να ασχοληθώ με αυτή την έρευνα. Επιπλέον, θα ήταν μεγάλη παράβλεψη να μην 

ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν, τη συνεπόπτρια της μεταπτυχιακής μου 

εργασίας την καθηγήτρια κα Καλογιαννάκη Πέλλα για την υποστήριξή της και για τις 

παρατηρήσεις της στα πολυπολιτισµικά και κοινωνικά ζητήµατα που πραγματεύεται η 

εργασία. Φυσικά το δάσκαλο του Δ’2 του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου κ. 

Ανεσιάδη Χρήστο που πρόθυμα διέθεσε το χρόνο του για να υλοποιηθεί η έρευνα στο 

τμήμα του, τη διευθύντρια του σχολείου κα Σούκα Μαρίνα  και ιδιαίτερα τους μαθητές 

και μαθήτριες που πήραν μέρος στo πρόγραμμα.  Πάνω από όλα, όµως, ευχαριστώ την 

οικογένειά µου που ήταν δίπλα µου και µε ενθάρρυνε να συνεχίζω… 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

         Η παρούσα εργασία προέκυψε από το ενδιαφέρον μας να διερευνηθεί αν η  

εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και στην 

κάλυψη συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών του, εμπλουτίζοντας το σχολείο  με 

στοιχεία πολιτισμού. Θέμα της εργασίας αποτελεί η εκπαίδευση και ο πολιτισμός  στη 

μεταξύ τους διαπλοκή, στο πλαίσιο της οποίας η πρώτη (εκπαίδευση)  υπηρετεί την 

ανάγκη (της κοινωνίας και της πολιτεία/ του κράτους) να μυήσει τα άτομα σε ένα τμήμα  

του περιεχομένου του δεύτερου (πολιτισμός), ή έστω, να επικοινωνήσει κάποια 

περιεχόμενα του ή σημεία του στο μαθητικό πληθυσμό. Επίσης, η εργασία αυτή 

μελετάει αν οι μαθητές/τριες μπορούν να εκφραστούν και να διδαχθούν, όταν έρθουν σε 

επαφή με διάφορες μορφές αισθητικής έκφρασης. Πιο συγκεκριμένα, η  εργασία έχει ως 

στόχο την πρόταση μιας παιδείας με όχημα τον πολιτισμό. Υποθέτουμε πως η 

εκπαίδευση έχοντας στο κέντρο της τον πολιτισμό μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία 

του ολόπλευρα καλλιεργημένου και πεπαιδευμένου ανθρώπου.   

 

          Είναι γεγονός ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι κατά κύριο λόγο 

γνωσιοκεντρικό. Υπάρχει ο προβληματισμός ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η 

διδασκαλία τυποποιείται, χάνει τη φαντασία και την πρωτοτυπία της. Το σύστημα 

μάθησης ευνοεί τη στείρα αποστήθιση και τον άγονο εγκυκλοπαιδισμό, προωθεί την 

πολυμάθεια και όχι την ευρυμάθεια. Επίσης, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι  η σημερινή 

ελληνική εκπαίδευση δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών. Χρειάζεται έτσι να 

καλυφτεί το κενό που υπάρχει στην προώθηση του πολιτισμού στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη για παρεμβάσεις πολιτισμικού περιεχομένου 

στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που ενδεχομένως  θα ανατρέψουν τη σχολική 

καθημερινότητα. Η παρούσα εργασία ίσως  αποτελέσει  πρόταση για μια Νέα 

Εκπαίδευση προσανατολισμένη στον πολιτισμό.  Μια διαφορετική πολιτική παιδείας. 

Το πεδίο του σχολείου κρίνεται σκόπιμο να αλλάξει τις προτεραιότητες και τις 

ιεραρχήσεις του.  

 

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα στο πλαίσιο της έρευνας είναι το ακόλουθο: 

«Μπορεί η εκπαίδευση, με όχημα τον πολιτισμό, να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη 

του ατόμου;» 

Συγκεκριμένα ερωτήματα της έρευνας αποτέλεσαν:  

 

1. Tο σημερινό σχολείο ικανοποιεί τις ανάγκες του παιδιού στα διάφορα στάδια της 

ανάπτυξής του; 

2. Τι προσφέρει στους/ις μαθητές/τριες η επαφή με τον πολιτισμό; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην προώθηση του πολιτισμού; 

4. Με ποιον τρόπο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να προσεγγίσουν την εκπαίδευση 

μέσα από τον πολιτισμό αξιοποιώντας τις Τέχνες; 
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5. Με ποιον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν οι χώροι πολιτισμού από την 

εκπαίδευση;  

6. Ποιες δυνατότητες προσφέρει ο χώρος της Συλλογής Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ 

του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε. του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης για εναλλακτικές/καινοτόμες 

προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μάθησης; 

           Αρκεί να αναρωτηθεί κανείς «Τι είδους σχολείο θέλουμε για τα παιδιά μας για 

μας τους ίδιους, για τη χώρα μας; Πώς θα διαμορφωθεί ένα σχολείο που δεν θα είναι 

υποταγμένο στην αγορά μόνο, ούτε θα καταρτίζει τον πελάτη της καταναλωτικής 

κοινωνίας απλώς, αλλά θα διαπαιδαγωγεί τον ενεργό πολίτη, τον κριτικά σκεπτόμενο 

άνθρωπο που ζει και αναπτύσσεται σε μια κοινωνία ελεύθερων πολιτών;». 

Χρειαζόμαστε ένα σχολείο Παιδείας και Πολιτισμού, ένα σχολείο διαφορετικό, 

ανοικτό στην κοινωνία και τη ζωή, ένα σχολείο χαράς και δημιουργίας, ένα σχολείο 

πολύχρωμο, ένα σχολείο στο οποίο θα εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες μόρφωσης σε όλα 

τα παιδιά, ένα σχολείο που μπορεί να μετατραπεί  σε ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο 

της γειτονιάς και του χωριού).  Σε μια εποχή που η  νέα τάξη πραγμάτων επιχειρεί να 

απογυμνώσει την εκπαίδευση από τα ανθρωπιστικά της στοιχεία, ώστε να λειτουργεί 

όλο και περισσότερο σαν εργοστάσιο και φυλακή, όπου καταστρέφονται η φαντασία, η 

δημιουργικότητα και η ελεύθερη σκέψη εκπαιδευτικών και μαθητών και 

διαμορφώνονται υποταγμένοι εργαζόμενοι του παρόντος και του μέλλοντος, η πρόταση  

της παρούσας εργασίας αξίζει να διαβαστεί και να συζητηθεί. 

           Όπως προαναφέρθηκε η παρεχόμενη εκπαίδευση δεν επαρκεί για τη δημιουργία  

ενός πεπαιδευμένου ανθρώπου, αφού είναι κατά βάση γνωσιοκεντρική. Η εκπαίδευση, 

όμως, μέσα από τον πολιτισμό, όμως,  θα συμβάλλει στην καλλιέργεια της ολόπλευρης  

προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας. Η παρούσα έρευνα, λοιπόν, στην εφαρμογή μιας 

μη καθιερωμένης στην ελληνική εκπαίδευση προσέγγισης, της εκπαίδευσης με όχημα 

τον πολιτισμό, με στόχο τη δημιουργία ενός ολόπλευρα καλλιεργημένου ατόμου. 

Επίσης, θεωρούμε ότι το ερευνητικό αυτό εγχείρημα  ίσως  αποτελέσει ερέθισμα 

επιστημονικού και παιδαγωγικού προβληματισμού, τόσο για το/η δάσκαλο/α της τάξης 

όσο και την ερευνήτρια. Η έρευνα μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσει την αφορμή για 

την υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης στη μάθηση κι από τους εκπαιδευτικούς του 

συγκεκριμένου σχολείου ή από άλλους εκπαιδευτικούς-αναγνώστες της εργασίας, 

συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινής τους εκπαιδευτικής πρακτικής.  Μπορεί, 

ακόμη, να οδηγήσει και στον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των 

δικών τους μεθόδων.  Επιπλέον, είναι πιθανόν να αποτελέσει αφορμή για να 

αναδειχθούν τα  ενδεχόμενα οφέλη που προκύπτουν από μια εκπαίδευση 

προσανατολισμένη στον πολιτισμό. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, ενός σχολείου, με όχημα τον πολιτισμό, δίνεται έμφαση 

στην ενίσχυση των ικανοτήτων των μαθητών/τριών (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, 

επικοινωνία, συνεργασία, προγραμματισμός ενεργειών, εξοικείωση  με τις τέχνες, 

ανάληψη πρωτοβουλιών, ανάπτυξη της ικανότητας του «να μαθαίνω πώς να μαθαίνω». 

Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει η εφαρμογή των 

πολιτιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με τη συμμετοχή των παιδιών στις 
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πολιτιστικές εκπαιδευτικές δράσεις σταδιακά ενισχύονται οι εκπαιδευτικές εμπειρίες, οι 

γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες τους. Μάλιστα, η μακροπρόθεσμη επιδίωξη 

είναι η υιοθέτηση θετικής προδιάθεσης για το σύνολο των πολιτιστικών εκφάνσεων, η 

καλλιέργεια μιας υψηλού επιπέδου αισθητικής αντίληψης και η ενεργός συμμετοχή των 

ίδιων των νέων  στη διαδικασία της βελτίωσης της ποιότητας της ζωή τους. 

Επιπροσθέτως, αξίζει να τονιστεί  ότι η εργασία  είναι μια προσπάθεια 

συνεισφοράς στο πεδίο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της τέχνης. Μέσα από το 

πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής, κινούμαστε σε δύο πεδία δράσεων: Το πρώτο 

είναι γύρω από την προσπάθεια να “αναδείξουμε” μια μη καθιερωμένη στην ελληνική 

εκπαίδευση προσέγγιση, της εκπαίδευσης με όχημα τον πολιτισμό, με στόχο τη 

δημιουργία ενός ολόπλευρα καλλιεργημένου ατόμου. Στο δεύτερο πεδίο των δράσεών 

μας θέλουμε να προτείνουμε  ένα πρότυπο εκπαιδευτικού που θα τολμήσει να εργαστεί 

έξω από τα πλαίσια της σχολικής τάξης και τους προβλεπόμενους ρόλους και να 

αλληλεπιδράσει με την κοινωνία και θα βοηθήσει τα παιδιά  να εκφραστούν με 

καλλιτεχνικά μέσα. Αυτή  η εργασία  μπορεί να βοηθήσει όλους εκείνους που 

ονειρεύονται μια καλύτερη παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλους 

εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν για τη δημιουργία ενός κινήματος στην 

εκπαίδευση με τις  κοινωνικο-πολιτικές και παιδαγωγικές αναζητήσεις που έχουν στο 

κέντρο την Κριτική παιδαγωγική. Οι αναζητήσεις αυτές θα έχουν κορμό τον πολιτισμό 

και την τέχνη ως εναλλακτική καινοτόμα κριτική προσέγγιση του πεδίου. Μια παιδεία 

που απαντά στις ανάγκες των καιρών και είναι σε θέση να προσφέρει την απόλαυση 

μιας δημιουργικής, ευχάριστης όσο και αποδοτικής εργασίας σε παιδιά και 

εκπαιδευτικούς. Ακόμη, πιστεύουμε, ότι τέτοιου είδους  σκέψεις και προβληματισμοί, 

μπορούν να συμβάλλουν  έστω και λίγο, ώστε να ανοίξουν οι διαδικασίες της συζήτησης 

για όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω, από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για να 

καθορίσουν την όλη λειτουργία τη εκπαίδευσης. 

Παράλληλα, ενδέχεται να  αναδειχθούν οι μέθοδοι και οι δυνατότητες που 

προσφέρει ένας χώρος πολιτισμού. Φυσικά, το ερευνητικό αυτό εγχείρημα ενδέχεται να 

προκαλέσει  πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν για το ρόλο τους 

στην προώθηση του πολιτισμού. Επίσης, αναμένουμε η έρευνα να αποτελέσει αφορμή 

για να αναδειχθούν τα  ενδεχόμενα οφέλη που προκύπτουν από μια εκπαίδευση 

προσανατολισμένη στον πολιτισμό. Ταυτόχρονα,  αναμένεται  να  εξοικειώσει τους 

μαθητές/τριες με τους  χώρους πολιτισμού όπως η Συλλογή της  Ελένης – Γλύκατζη- 

Αρβελέρ και να αφυπνίσει την ανάγκη των μαθητών/τριών για ανακάλυψη άλλων 

πολιτιστικών κέντρων. Τέλος, είναι αλήθεια ότι η Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη-  

Αρβελέρ μέχρι σήμερα δεν είναι ανοιχτή στη  σχολική κοινότητα, δε πραγματοποιούνται 

επισκέψεις σχολείων και δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα. Με την 

επίσκεψη, όμως,  που πρόκειται να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε, η Συλλογή της 

Ελένης Γλύκατζη- Αρβελέρ ανοίγει τις πύλες του για εκπαιδευτικούς και μαθητές/ριες 

και γίνεται γνωστή και στο μαθητικό κοινό.  Εξάλλου, η  Συλλογή Αρβελέρ είναι ένας 

πυρήνας πολιτιστικός μέσα σε μια πόλη πολυπολιτισμική. 
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           Η εργασία ξεκινά, λοιπόν,  με το πρώτο μέρος στο οποίο πραγματοποιείται  

θεωρητική προσέγγιση της εργασίας με βάση τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Τα 

πρώτα κεφάλαια  επιχειρούν μια εννοιολογική προσέγγιση του όρου «πολιτισμός», και 

μια σύγχρονη προσέγγιση του όρου «εκπαίδευση». Στη συνέχεια, προβάλλεται η 

εκπαιδευτική κρίση η οποία διαμορφώνεται από την διεθνή. Ακολούθως, παρουσιάζεται  

σύντομα η ζωή της Ελένης Αρβελέρ στον 20ό και 21ο αιώνα. Ακόμα, ξεχωριστό  

κεφάλαιο αναφέρεται στο Κέντρο Αρβελέρ  και  συσχετίζεται αυτή η αναφορά με τον 

πολιτισμό όχι μόνον περιγραφικά αλλά και δομικά: Πώς δηλαδή η Αρβελέρ μίλησε για 

πολιτισμό, η σχέση της στα γραπτά της και στο έργο της με τον πολιτισμό. Επιπλέον, 

αναλύονται οι δράσεις του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.ΔΕ, καθότι η Μονάδα διεθνούς Εκπαίδευσης και 

Έρευνας, που στεγάζει τη Συλλογή  Αρβελέρ, αποτελεί μία από τις δομές του 

ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. Επίσης,  στο τέταρτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους παρουσιάζεται ο 

πολιτισμός σε σχέση με την  εκπαιδευτική πολιτική και αναλυτικά προγράμματα. Στο 

ίδιο κεφάλαιο παρατίθεται μια  ευρύτατη αναφορά κάποιων σημαντικών προγραμμάτων 

που αφορούσαν τον πολιτισμό και εντάχθηκαν για υλοποίηση στα σχολεία από τα κατά 

καιρούς υπουργεία παιδείας. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της 

εργασίας αναλύεται ο πολιτισμός και η εκπαίδευση σε σχέση με το   διεθνές παράδειγμα.  

Από την άλλη πλευρά, στο δεύτερο μέρος της εργασίας συμπεριλαμβάνονται: το 

ερευνητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας και ο σχεδιασμός του προγράμματος. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα πορίσματα της 

έρευνας. Τέλος, στο  τέταρτο και τελευταίο μέρος της εργασίας  παρουσιάζονται οι 

προτάσεις και τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας.  
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πολιτισμός, πολιτιστικά προγράμματα, τέχνη, εκπαίδευση, κριτική παιδαγωγική, 

μαθητοκεντρική διδασκαλία, θέατρο στην εκπαίδευση, λογοτεχνία στην εκπαίδευση, 

εικαστικά στην εκπαίδευση, μη τυπική μάθηση, προσωπικότητες και εκπαίδευση, κρίση 

της εκπαίδευσης. 
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ABSTRACT 

       Τhis work has emerged from our interest in exploring whether education can 

contribute to the whole development of the person  and to satisfy his/her emotional and 

social needs, enriching the school with cultural elements. The work also studies whether 

pupils can express themselves and learn when they come in contact with different forms 

of aesthetic expression. More specifically, this study aims at proposing an education 

having the culture as the key factor. We assume that education can contribute to the 

creation of the all-cultivated person having at its center the culture.  

      Ιn addition, the work begins with the first part in which a theoretical approach of 

work is carried out based on the international and Greek bibliography. The first chapters 

attempt a conceptual approach to the term «culture», and a modern approach to the term 

«education». Then, the second chapter describes the educational crisis. Thereafter, the 

life of Eleni Arbeller in the 20th and 21st centuries is presented shortly. Furthermore, a 

separate chapter refers to the Arbeller Center and relates this reference to culture not 

only descriptively but also structurally: how did Arberler talk about culture, ηερ relation 

to her writings and her work on culture. In addition, in this chapter analyzes 

KEMEEDE's activities, as the Arbeler’s Center is one of its structures.  Moreover,  the 

fourth chapter of the first part of the study presents the culture in relation to educational 

policy and curricula. In the same chapter, there is also a very wide-ranging references of 

some important cultural programs and they have been integrated into schools by the 

occasional ministries of education. Finally, the last chapter of the first part of this work,  

analyzes culture and education in relation to the international example. On the other 

hand, the second part of the work includes: the research and methodological framework 

of this research and the design of the program. The third part of the work discusses the 

findings of the research. Finally, the fourth and final part of the work presents the 

proposals and conclusions of this work. 

 

 

KEY WORDS 

culture, cultural programs, art, education, non-formal learning, theater in education, 

visual arts in education, literature in education,  personalities and education, crisis in 

education 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

      «Η μόνη αρετή, η οποία είναι αρετή και παιδείας και εκπαίδευσης είναι το 

επιμελείσθαι ψυχής». 

Πλάτων 

         Είναι αλήθεια ότι το σχολείο, µε τη γενικότερη έννοια της παιδείας, είναι αυτό που 

αντανακλά το πολιτιστικό επίπεδο ενός τόπου  «ο πολιτισµός του σχολείου» είναι ένας 

πλεονασµός αφού το σχολείο είναι ο ίδιος ο  πολιτισµός. Είναι εποµένως φυσιολογικό, 

αφού ο σηµερινός πολιτισµός διέρχεται µια κρίση αξιών, η κρίση αυτή να µεταγγίζεται 

και στον οργανισµό της σύγχρονης παιδείας. H Πολιτισμική Αγωγή, όμως,  προάγοντας 

την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ανθρωπίνων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε νέους και 

παιδιά μετουσιώνει τη βασική ουσία της εκπαίδευσης. Ξυπνά την ευαισθησία τους και 

την κριτική συμμετοχή τους στην κοινωνία στην οποία ζουν, καθώς επίσης καλλιεργεί 

τη δημιουργικότητα, τη δημιουργική σκέψη και την ελευθερία έκφρασης. Η 

Καλλιτεχνική και Αισθητική Αγωγή αποτελούν βασικό μέρος της Πολιτισμικής 

Αγωγής. Ιδανικά οι μεθοδολογίες διδασκαλίας θα πρέπει να βασίζονται και να 

εφαρμόζουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση αποδεικνύοντας έτσι την αξία που έχει η 

δημιουργική έκφραση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η 

Πολιτισμική ταυτότητα ενός παιδιού, νέου και ενήλικου ατόμου προκύπτει από τη ζωή 

και τα βιώματά του μέσα στα πλαίσια της κοινότητας στην οποία ανήκειν. 

Ο πολιτισμός, βέβαια, είναι ανάγκη να διαχέεται στην εκπαίδευση, σε κάθε 

διδασκόμενο μάθημα  και σε κάθε σχολική δραστηριότητα. Η πολιτισμική αντίληψη για 

την εκπαίδευση θεωρεί ως πρώτο αξίωμα ότι η εκπαίδευση δεν είναι ένα νησί, αλλά 

τμήμα της ηπείρου του πολιτισμού. Γι’ αυτό εστιάζει την προσοχή της στην 

αμοιβαιότητα και τη διαλεκτική, ενδιαφέρεται περισσότερο για την ερμηνεία και την 

κατανόηση παρά για την απόκτηση πραγματολογικής γνώσης και την επιτέλεση 

δεξιοτήτων Τίποτα απ’ αυτά βέβαια δεν λέγεται για πρώτη φορά. Ούτε ασφαλώς και η 

άποψη ότι η εκπαίδευση δεν υπάρχει μόνη της και δε μπορεί να σχεδιάζεται σαν να ήταν 

μόνη της. Η εκπαίδευση υπάρχει μέσα σ’ έναν πολιτισμό. Και ο πολιτισμός, εκτός από 

ο,τιδήποτε άλλο, έχει επίσης σχέση με την  εξουσία, τις διακρίσεις και τις ανταμοιβές. 

Γι’ αυτό και κάθε εκπαιδευτικός νεωτερισμός ακούγεται με επιφύλαξη και θεωρείται 

ριψοκίνδυνος. Όμως ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δεν τολμά να αναλάβει τους 

συνεπαγόμενους κινδύνους, καταλήγει να γίνει αδρανές κι εντέλει αλλοτριωτικό. Η 

αποτελεσματική εκπαίδευση πάντοτε διατρέχει κινδύνους, είτε μέσα στο γενικό πλαίσιο 

του πολιτισμού, είτε σε περιοχές που είναι προσκολλημένες περισσότερο στη 

συντήρηση της καθεστηκυίας τάξης. Πρέπει παρόλα αυτά να έχουμε υπόψη μας πως 

όταν η εκπαίδευση στενεύει το εύρος των διερευνήσεών της, τότε μειώνει τη δύναμη 

του πολιτισμού να προσαρμόζεται στις αλλαγές. Και στον σύγχρονο κόσμο η αλλαγή 

είναι ο κανόνας.  
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Ωστόσο, είναι «ρεαλιστικά» όλα αυτά; Με δεδομένη την πίεση κάτω από την 

οποία λειτουργούν τα σχολεία, μπορούν άραγε να επιτευχθούν τέτοιοι ιδεώδεις στόχοι 

όπως είναι για παράδειγμα η υλοποίηση πολιτισμικών προγραμμάτων; Μήπως κάτι 

τέτοιο δεν είναι παρά μια εκπαιδευτική ουτοπία; Το ζήτημα δεν είναι καθόλου η 

ουτοπία. Κανείς άλλωστε δεν αμφισβητεί πως υπάρχουν μεγάλοι περιορισμοί σε όσα 

μπορούν να κάνουν τα σχολεία. Ποτέ δεν είναι αρκετά ελεύθερα ακόμα και για να 

δοκιμάσουν όλα όσα θεωρούν ότι θα βοηθούσαν∙ ούτε, όμως, είναι και άβουλα όργανα 

της καθεστηκυίας τάξης. Συνήθως υποτιμούμε τον αντίκτυπο που έχει κάθε απόπειρα, 

έστω και περιορισμένης εμβέλειας, εκπαιδευτικών καινοτομιών. Και οι ατομικές ακόμη 

προσπάθειες κάποιων φωτισμένων δασκάλων μπορούν να αποφέρουν κάποια 

εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έχουμε πολλά να μάθουμε από την εφαρμογή 

πολιτισμικών πρακτικών στην εκπαίδευση. Όπως μας βεβαιώνει ο Bruner, είμαστε μόλις 

στην αρχή ενός καινούριου δρόμου που μας προσφέρεται ως «ένα αντίδοτο στην 

αδιαφορία» για όλα εκείνα τα κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα που 

περιφράσσουν την εκπαίδευση. Και, όπως καταληκτικά σημειώνει ο ίδιος, «η αδιαφορία 

είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την αλλαγή». 

      Από την άλλη πλευρά, κάθε παιδαγωγικό σύστημα διαποτίζεται από μια 

διαφορετική αντίληψη για το ρόλο και τη λειτουργία της τέχνης και την εντάσσει με 

διαφορετικό τρόπο στο σχολικό πρόγραμμα. Η θέση της εικαστικής αγωγής στο σχολικό 

χώρο για παράδειγμα δεν παραμένει αμετάβλητη αλλά καθορίζεται με βάση 

διαφορετικές αντιλήψεις  για την τέχνη, την παιδική ηλικία, το σκοπό του σχολείου και 

το είδος της επίδρασης που ασκεί (Βάος, 2000:10). Όπως θα δούμε στη συνέχεια της 

εργασίας οι τέχνες στα πλαίσια του αναλυτικού προγράµµατος προσφέρουν στα παιδιά 

μια ισορροπημένη  παιδεία, που βασίζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και όχι στα στενά 

πλαίσια της ακαδημαϊκής μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες κοινωνικές 

συνθήκες. έτσι τα παιδιά αποκτούν γνώσεις αλλά και πρακτικές ικανότητες, καθώς 

αναπτύσσονται σε ένα κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται, μαθαίνουν να κατανοούν τον 

κόσμο αυτό και να εκτιμούν τα ανθρώπινα επιτεύγματα με αίσθημα σεβασμού απέναντι 

στις ηθικές και θρησκευτικές και αξίες   καθώς και στη διαφορετικότητα των άλλων 

φύλλων και θρησκειών. 

      Σε  μια εποχή, όμως, που ο νέος βομβαρδίζεται με αρνητικά συναισθήματα και 

νιώθει πιεσμένος, ένα έργο τέχνης –είτε αυτό είναι λογοτέχνημα, είτε μουσικό κομμάτι, 

είτε κινηματογραφικό έργο –τον αποσυμπιέζει, τον ηρεμεί, τον καθαίρει  και τον οδηγεί 

στη συναισθηματική ισορροπία και την ψυχική πληρότητας. Επίσης, η τέχνη τον 

εξευγενίζει αφού με τα μηνύματά της τον καθιστά κοινωνό των διαχρονικών αξιών, του 

δείχνει το καλό, το δίκαιο και τον οπλίζει με ηθικές αντιστάσεις στην αμοραλιστική 

εποχή μας. Δεδομένου ότι η τέχνη δε διδάσκει μόνο το ωραίο αλλά δημιουργεί κοινές 

συγκινήσεις, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί ένα μέσο κοινωνικοποίησης του 

νέου. Ενώνει τους νέους αφού αποτελεί σταθερό αντικείμενο αναφοράς τους και τους 

κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι τα κοινά τους στοιχεία είναι περισσότερα από εκείνα 

που τους χωρίζουν. Παράλληλα,  τους πολιτικοποιεί αφού στέλνει μηνύματα 

δημοκρατίας και ελεύθερης πολιτικής βούλησης. Τέλος, επειδή η τέχνη δε γνωρίζει 
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σύνορα ενώνει τους νέους όλου του /κόσμου αφού δεν γνωρίζει σύνορα και δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις ώστε ο νέος να αισθανθεί όχι μόνο πολίτης του έθνους του αλλά και 

πολίτης του κόσμου. 

            Η τέχνη στην εποχή της κρίσης πιθανόν ξεπερνά τις αντιφάσεις περνώντας σαν 

τις παλιές πρωτοπορίες πάνω από τις ρωγμές. Μοιάζει να κάνει άλμα πίστης όχι με 

κλειστά μάτια και όχι παρά μόνο με τα αυτονόητα. Οι τέχνες είναι χαρακτηριστικές 

εκφράσεις οποιαδήποτε πολιτισμού και εξελίσσονται ως  μέρος του. Είναι μέρος του 

ιστού της παράδοσης και του πολιτισμού και σε αυτή   τη βάση να τις κατέχουμε και να 

τις κατανοούμε είναι απαραίτητο (Ρόμπινσον, 1999). Το καλλιτεχνικό έργο συνδέεται 

με νοήματα και σημασίες, αποκρυσταλλώνει σκέψεις και εμπειρίες. Είναι μέρος του 

ιστού της παράδοσης  και του πολιτισμού και σε αυτή συμπυκνώνει τις απηχήσεις μιας 

εποχής, μιας προσωπικότητας. Η πρόσβαση στην καλλιτεχνική παιδεία δίνει τη 

δυνατότητες που διευκολύνουν τον αναπτυσσόμενο άτομο να αποκτήσει την ικανότητα 

να νοηματοδοτεί όλα αυτά και να μετατρέπει σε ευαίσθητο δέκτη, αλλά και πομπό 

αισθητικών μηνυμάτων, συνδέοντας την τέχνη και την αισθητική ποιότητα του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει με την ποιότητα ζωής του (Ρόμπινσον, 1998). Με αυτόν 

τον τρόπο το παιδί ασκείται να οργανώσει τη σκέψη του,  τις οπτικές του εμπειρίες και 

να ορίζει τον κόσμο γύρω του (Chapman, 1993). 

            Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονισθεί ότι ο πολιτισµός και η παραγωγή 

κουλτούρας είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε την εκπαιδευτική διαδικασία προσδίδοντας 

ταυτόχρονα ιδιαίτερα γνωρίσµατα ποιότητας σε αυτήν, όπως µέσα από την παράδοση, 

που αποτελεί και συνθήκη ύπαρξης, αλλά και επιτρέπουν την διαλεκτική συνύπαρξη 

του «ταυτόν µε το θάτερον» µε την επικοινωνία και τη σύζευξη διαφορετικών µορφών 

έκφρασης. Το σχολείο ως κοινωνικοπολιτικός θεσµός συνιστά «εν δυνάµει» φυσικό 

µηχανισµό παραγωγής και αναπαραγωγής πολιτισµού. Η πνευματική διανόηση, όμως, 

ενός τόπου αποτελείται από όλου εκείνους τους ανθρώπους που με λόγο  αφυπνιστικό, 

φωνή διεγερτική, έργο πρωτοποριακό, βρίσκονται μπροστά από τη εποχή τους και 

πρωταγωνιστούν στην επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων που ταλανίζουν 

την ανθρωπότητα και υποσκελίζουν το παρόν. Μια τέτοια εξέχουσα προσωπικότητα 

είναι η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, που με το λόγο της και το έργο της στρέφει το 

άτομο στην αναζήτηση πνευματικών αξιών. 

          Συνεπώς, είναι πρόδηλο ότι ο χώρος πολιτισμού δεν αποτελεί προέκταση ή 

συμπλήρωμα του σχολείου, αλλά ένα παράλληλο εκπαιδευτικό σύμπαν με στόχους 

διαφορετικούς και άλλοτε συγκλίνοντες με εκείνους του σχολείου.  Άτυπη ή μη τυπική 

εκπαίδευση συνδιαλέγονται δημιουργικά, αλληλοεμπνέονται και προσφέρουν η μια 

στην άλλη ερεθίσματα και δυνατότητες ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο: η κατανόηση 

από τον μαθητή, των ευρύτερα αποδεκτών αξιών, στάσεων, γνώσεων και ανακαλύψεων 

που διαγράφουν το σύνολο που ονομάζουμε «πολιτισμός» (Σαββαϊδου- 

Κουμπουροπούλου,2015:46).  Με άλλα λόγια, οι πολιτιστικοί χώροι εκφράζουν το 

ιδεώδες της ανοικτής εκπαίδευσης, γιατί μέσα σ’ αυτούς η μόρφωση είναι δικαίωμα 

όλων των ανθρώπων και μπορούν να την απολαμβάνουν σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους, χωρίς κανέναν περιορισμό και ανάλογα με τις προσωπικές επιλογές τους (Κόκκος, 
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1999). Η αξιοποίηση των ευρύτερων χώρων  πολιτισµικής  αναφοράς αποκτά ευρεία 

εκπαιδευτική σημασία γιατί έχει την δυνατότητα να καλλιεργεί αδιακρίτως σε όλα τα 

παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία δεξιότητες   αισθητικής απόλαυσης και ερμηνείας της 

τέχνης και του πολιτισµού, απαραιτήτων προϋποθέσεων για τη προάσπιση όλων στον 

πολισμό. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 

μουσεία και ευρύτερους χώρους πολιτισμικής αναφοράς είναι μια πρόκληση καθώς 

επιβάλλει ανοιχτές, εναλλακτικές, διαθεματικές, διαπολιτισμικές   μεθόδους για την 

ανάδειξη της πολυσημίας των πολιτισμικών αντικειμένων (Νάκου, 2008:67-74).   

            Οι χώροι πολιτισμού και το σχολείο είναι, ή και οφείλουν να είναι αντικριστές 

πόρτες στη γνώση. Στη γνώση που δεν είναι πληροφορίες αλλά μέσα από τη τέρψη 

οδηγεί τα παιδιά στην ανακάλυψη του εαυτού τους, στην ενδυνάμωση και στην 

καλλιέργεια των ενδιάθετων ικανοτήτων του (Κακούρου-Χρόνη,2006:12).  Με άλλα 

λόγια, οι πολιτιστικοί χώροι εκφράζουν το ιδεώδες της ανοικτής εκπαίδευσης, γιατί 

μέσα σ’ αυτούς η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων και μπορούν να την 

απολαμβάνουν σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, χωρίς κανέναν περιορισμό και 

ανάλογα με τις προσωπικές επιλογές τους (Κόκκος, 1999). Συνεπώς, οι χώροι αυτοί ως 

θεσμοί δια βίου εκπαίδευσης μπορούν να θεωρηθούν εκφραστές της μάθησης που 

βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή. 

 

              Για όλους αυτούς του λόγους, oι αναζητήσεις πλέον του εκπαιδευτικού 

μηχανισμού γίνεται πλέον κατανοητό ότι οφείλουν να προσανατολίζονται όχι τόσο στην 

προαγωγή της γνώσης σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά στην αλλαγή στάσεων και 

συμπεριφορών καθώς και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής και της συναισθηματικής 

νοημοσύνης των μαθητών. «Στην υπάρχουσα πραγματικότητα διαπιστώνεται ότι η 

παράμετρος της ευαισθητοποίησης προς τις τέχνες, η ψυχική καλλιέργεια των μαθητών 

και η ανάδειξη των λανθανόντων καλλιτεχνικών τάσεων και διαθέσεών τους 

παραμένουν ανενεργές, εξαιτίας της υπερβολικής έμφασης που δίνεται στο 

γνωσιοθεωρητικό μέρος των εκπαιδευτικών στόχων σε ολόκληρο το σύστημα παροχής 

σχολικής παιδείας» (Γραμματάς, 2014a:35). Απέναντι σε ένα σχολείο το οποίο 

προτάσσει ως κύρια γνωστικά αντικείμενα τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά οφείλουμε 

να υποστηρίξουμε ένα σχολείο που θα στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της συνολικής 

ατομικότητας των μαθητών, της εξέλιξής τους σε πολύπλευρα και ενσυνείδητα 

υποκείμενα της κοινωνίας όπου ζουν. Για να επιτευχθεί αυτό, το σχολείο του μέλλοντος 

χρειάζεται εκπαιδευτικούς ενεργούς, δημιουργικούς, θαρραλέους, εκπαιδευτικούς που 

είναι σε θέση να επεκτείνουν τα γνωστικά αντικείμενα σε νέα πεδία διερεύνησης και 

βίωσής τους, όπως εκείνα που προσφέρουν τα Πολιτιστικά Προγράμματα στα πλαίσια 

της πρωτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Έτσι, με τη σύμπραξη μαθητών, 

εκπαιδευτικών, σχολικής μονάδας, διοικητικού και συμβουλευτικού μηχανισμού, 

ειδικών και κοινωνίας μπορούμε να προχωρήσουμε στην οργάνωση ενός σχολείου 

δεμένου με τις πραγματικές προτεραιότητες της χώρας μας. 

              Αναδύεται, λοιπόν, σε πρώτο ζητούμενο η σύνδεση με την εμπειρία, την 

καθημερινότητα, τις ανάγκες τα ενδιαφέροντα, τα βιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών. 
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Η εκπαιδευτική κοινότητα αρχίζει να το αντιλαμβάνεται αυτό. Ανάγκη είναι να ανοίξει 

το σχολείο προς την εμπειρία, γιατί έτσι θα μπορέσει να οδηγήσει τα παιδιά στην 

ανάπτυξη αυτόνομης και δημιουργικής προσωπικότητας με εμπεδωμένες στην πράξη 

τις έννοιες της κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας και συμμετοχής.  Εδώ ακριβώς 

έρχεται το πολιτιστικό πρόγραμμα να δημιουργήσει την αντίστιξη. Είναι αυτό που με 

τις βιωματικές του δραστηριότητες του θα προτείνει την αληθινή εμπειρία και το 

αυθεντικό βίωμα που θα αποκαλύψει την άλλη πλευρά, την πλευρά των βλεμμάτων και 

των συναισθημάτων, την πλευρά των μικρών πραγμάτων. Είναι αυτό που θα του 

επιτρέψει να επιλέξει μορφές έκφρασης ενάντια στις συμβάσεις. Σε έναν κόσμο όπου 

προωθείται με πολλούς τρόπους και μέσα από πολλούς δρόμους ο πολιτισμός της βίας, 

ένα σύγχρονο πολιτιστικό πρόγραμμα καλείται να αποκαλύψει τη χαρά της συνύπαρξης, 

την ομορφιά της συνεργασίας, να γίνει σύμμαχος των παιδιών στην προσπάθειά τους να 

χτίσουν γέφυρες, να γνωρίσουν τον εαυτό τους μέσα από τους άλλους. Με αυτό τον 

τρόπο παρεμβαίνει ουσιαστικά σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, πρόληψης και 

αντιμετώπισης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Απωθεί την αλαζονεία, το χλευασμό, 

την ειρωνεία την υποτίμηση του αδύναμου. Αγκαλιάζει τον ευάλωτο, τον ευαίσθητο, 

τον εύθικτο, τον ντροπαλό. Δίνει ευκαιρίες στον περιθωριοποιημένο, προστατεύει τον 

ανοχύρωτο, κατευνάζει τον οργισμένο. Ένα τέτοιο πολιτιστικό πρόγραμμα θα 

επιχειρήσουμε να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε στην παρούσα εργασία. 
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ΜΕΡΟΣ Α’ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

  

                       «Οι ψυχές των νέων είναι ανάγκη να εξοικειώνονται με τις αρμονίες και   

τους ρυθμούς της μουσικής για να γίνονται ημερότεροι και κοινωνικά ωφελιμότεροι».  

                                                                                                                          Πλάτων 

           Ξεκινώντας την βιβλιογραφική ανασκόπηση για το θέμα μας παρατηρούμε ότι ο 

Bruner εντάσσει  την έννοια του πολιτισμού στην παιδαγωγική θεωρία του. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι ο  Bruner   ισχυρίζεται πως αν θέλουμε να κατανοήσουμε πλήρως τον 

θεσμό της εκπαίδευσης πρέπει να τον θέσουμε στην ευρύτερη δυνατή κοινωνική και 

πολιτισμική συνάφεια (Bruner, 1996:101). Η πρόταση αυτή αφορά βέβαια τη διεθνή 

εκπαιδευτική πραγματικότητα καθώς όλο και περισσότερες χώρες προβαίνουν σε 

διαδικασίες επανεξέτασης των αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σπουδών. 

«Αν ο Μπαχ», γράφει χαρακτηριστικά ο Bruner, «είχε γεννηθεί στο Κονγκό και όχι στη 

Σαξονία, δεν θα μπορούσε να έχει συνθέσει εκκλησιαστικούς ύμνους ή σονάτες, αν και 

μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα είχε επισκιάσει τους συμπατριώτες του σε 

κάποιο είδος μουσικής» (Bruner,1996:219). Γιατί ο πολιτισμός δεν νοηματοδοτεί απλώς 

τα ποικίλα έργα των ανθρώπων αλλά αναδεικνύει κυρίως τις πρακτικές με τις οποίες οι 

άνθρωποι δημιουργούν και ερμηνεύουν τα έργα αυτά μέσα σε συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα. Συνεπώς, για να προσδιορίσουμε και να αξιολογήσουμε τις αρχές και τα 

κριτήρια κάθε καινοτομικής εκπαιδευτικής πρακτικής θα πρέπει εξαρχής να έχουμε 

εξετάσει και προκαθορίσει τόσο τις πολιτισμικές καταβολές όσο και τις 

νοητικές/σωματικές προδιαθέσεις των μαθητών τους οποίους αφορά. Πηγή κάθε 

πρακτικής είναι το έθος και το ήθος – ένα σύστημα σταθερών και μεταβιβάσιμων 

προδιαθέσεων που δημιουργούνται από τις πολιτικοοικονομικές δομές μιας κοινωνίας 

και ενσωματώνονται, δηλαδή μαθαίνονται με την μίμηση ή την διδασκαλία, με 

αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε συνήθειες και τάσεις ζωής, μ’ άλλα λόγια σε 

σταθερούς τρόπους αίσθησης και σκέψης. Έτσι «κατασκευάζονται» οι βαθιά ριζωμένες 

αντιλήψεις που υπαγορεύουν τις αξίες, τις συμπεριφορές και τις πράξεις μας και που τι 

ασκούμε σε κάθε περίσταση – για να συνομιλήσουμε, να συγκρουσθούμε, να 

γνωρίσουμε, να κρίνουμε  και να αξιολογήσουμε. 

            Η μάθηση είναι μια πορεία ανακαλυπτική αλλά δεν συντελείται κατά μόνας: 

προκύπτει με ενίσχυση, αλληλοβοήθεια και συνεργασία, είναι παράγωγο της 

συμμετοχής σε μια συλλογικότητα, μια κοινωνία, έναν πολιτισμό. Η γνώση έχει μιαν 

ιστορία, είναι αποτέλεσμα του κοινού πολιτισμού των ανθρώπων. Η προσέγγιση αυτή 

επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία που έχει η αξιοποίηση του λόγου και της 
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παγκόσμιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα στην σχολική τάξη. Κάθε 

μαθητής είναι φορέας ενός πολιτισμικού συμβολικού κεφαλαίου που το αναπαριστά 

αλλά και το εμπλουτίζει στην αλληλεπίδρασή του με τους άλλους στο σχολείο, 

αξιοποιώντας όλη την πολιτιστική παράδοση του κοινού παρελθόντος. Η σύνδεση με 

τον κόσμο του παρελθόντος καλλιεργεί και επαυξάνει τις αντιληπτικές και γνωστικές 

δυνατότητες των μαθητών και διευρύνει όχι μόνον τα όρια της νόησης και της σκέψης 

αλλά και της αλληλοκατανόησης και της επικοινωνίας. μέσα «Είναι πιθανόν», γράφει ο 

Bruner, «κάποιοι να αναρωτηθούν για ποιον λόγο η λογοτεχνία και το θέατρο παίζουν 

τόσο σπουδαίο ρόλο κατά την αντίληψή μου. Οι αφηγήσεις, παρά τα σταθερά σενάριά 

τους για τη ζωή, αφήνουν χώρο για ρήξεις και παραβιάσεις. Έτσι, παρ’ όλο που η 

εξιστόρηση της πραγματικότητας διατρέχει τον κίνδυνο να κάνει την πραγματικότητα 

ηγεμονική, οι σπουδαίες αφηγήσεις την ανοίγουν ξανά σε νέες διερευνήσεις. Γι’ αυτόν 

το λόγο άλλωστε οι τύραννοι έβαζαν πρώτους στη φυλακή τους μυθιστοριογράφους και 

τους ποιητές. Γι’ αυτό κι εγώ τους θέλω μέσα σε δημοκρατικές σχολικές τάξεις – για να 

μας βοηθήσουν να δούμε και πάλι τα πράγματα, ξανά από την αρχή». O Bruner 

διατυπώνει την άποψη ότι ο πολιτισμός μάς μαθαίνει ακόμη και πώς να α αισθανόμαστε 

(Bruner,1996:199). 

             Επιπλέον, ο  Bruner μιλάει για την  αρχή του πολιτισμού που πρέπει να διέπει 

όλη την  εκπαιδευτική διαδικασία. Όλες οι δραστηριότητες επιτελούνται 

συντονισμένες με τoν τρόπο ζωής και σκέψης τον οποίο βιώνουν. Για τους λόγους 

αυτούς η διδακτική στρατηγική που, κατά τον Bruner, ολοκληρώνει 

αποτελεσματικότερα το εκπαιδευτικό έργο, καθώς υπερβαίνει τους κατεστημένους και 

σταθερούς βιολογικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς φραγμούς, είναι η εγκαθίδρυση 

σχολικών κοινοτήτων αμοιβαίας μάθησης (Βruner,1996:21). Τέτοιες σχολικές 

πρακτικές οργανώνονται για να αποτελέσουν πρότυπα του τρόπου με τον οποίο θα 

έπρεπε να λειτουργεί ο ευρύτερος πολιτισμός - αν λειτουργούσε με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο και αν ήταν επικεντρωμένος στο έργο της εκπαίδευσης. Στις δραστηριότητες μιας 

ομάδας υπάρχει αμοιβαία συνεισφορά γνώσεων και ιδεών, αμοιβαία βοήθεια για την 

διαχείριση του υλικού, την κατανομή εργασίας και την εναλλαγή ρόλων και έτσι έχει 

κανείς την ευκαιρία να στοχαστεί και να προβληματιστεί. Το σχολείο, με έναν τέτοιο 

καταμερισμό έργου, γίνεται αντιληπτό τόσο ως τρόπος άσκησης για τη συνειδητοποίηση 

των δυνατοτήτων που προσφέρει η συλλογική νοητική δραστηριότητα όσο και ως μέσο 

για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Aρα, o  δάσκαλος είναι ο καθοδηγητής, 

πρώτος μεταξύ ίσων. 

            Επιπροσθέτως, ο Bruner (1996) ισχυρίζεται ότι το μυαλό φτάνει στο πλήρες 

δυναμικό του μόνο μέσα από τη συμμετοχή του στις τέχνες και στις επιστήμες, όχι μόνο 

με τις πιο επίσημες, τεχνικούς και επιστημονικούς τρόπους αντίληψης, σκέψης, 

συναισθημάτων και διεξαγωγής συζήτησης. Εξετάζοντας ταυτόχρονα εκπαιδευτική 

πρακτική και εκπαιδευτική θεωρία  ο Bruner διερευνά νέους τρόπους για την 

προσέγγιση πολλών κλασσικών προβλημάτων που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. 

Επιπλέον, ο Bruner τονίζει ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να περιοριστεί σε απλή 

επεξεργασία των πληροφοριών, τη διαλογή της γνώσης σε κατηγορίες. Στόχος της  είναι 
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να βοηθήσει τους μαθητές κατασκευάζουν έννοιες, όχι μόνο για τη διαχείριση των 

πληροφοριών. Για τη λήψη  αποφάσεων απαιτείται  κατανόηση του τρόπου λειτουργίας 

κάποιου πολιτισμού, αν το εν λόγω θέμα αφορά κοινωνικές σπουδές, τη λογοτεχνία, ή 

την επιστήμη γενικότερα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Bruner κοιτάζει πέρα από το 

ζήτημα της επίτευξης ατομικών ικανοτήτων στο ερώτημα πώς η εκπαίδευση εξοπλίζει 

τα άτομα να συμμετέχουν στην κουλτούρα στην οποία η ζωή και η ποιότητα ζωής 

βασίζεται (Bruner, 1996). 

           Ωστόσο, η εκπαίδευση δεν αφορά  μόνο συμβατικά σχολικά ζητήματα όπως είναι 

το πρόγραμμα σπουδών, η διδακτική διαδικασία ή οι εξετάσεις. Οι αποφάσεις για την 

σχολική ζωή και πράξη έχουν νόημα, όταν εντάσσονται σ’ έναν ευρύτερο ορίζοντα 

σκοπών, ρητών και άρρητων, τους οποίους η κοινωνία θέλει να επιτελέσει μέσω της 

επένδυσης που κάνει στην εκπαίδευση των νέων (Bruner,1996:5). Έτσι προκύπτουν 

καινοφανή, απρόβλεπτα αλλά θεμελιώδη, ερωτήματα για την εκπαίδευση. Όπως 

διατυπώνει ο Bruner (1996)  θα πρέπει άραγε η εκπαίδευση να αναπαράγει απλώς την 

κοινωνία και τον πολιτισμό ή να καλλιεργεί και να εμπλουτίζει τις ανθρώπινες 

δυνατότητες; Θα πρέπει να αποβλέπει στην ενίσχυση των έμφυτων ταλέντων ή να 

εφοδιάζει όλους τους μαθητές με τα πολιτισμικά και μορφωτικά εργαλεία που μπορούν 

να τους καταστήσουν πλήρως αποτελεσματικούς; Θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα 

στις αξίες και τους τρόπους δράσης ενός πολιτισμού ως συνόλου ή να αφήνει ιδιαίτερη 

θέση για τις ταυτότητες των επιμέρους πολιτισμών που τον απαρτίζουν; Και, τέλος, τι 

απαιτείται ώστε να επινοήσουμε και να εφαρμόσουμε τέτοιες σχολικές πρακτικές και 

διαδικασίες που να ενεργοποιούν τους νέους και να τους καθιστούν ικανούς να 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους και τις ευκαιρίες που διαθέτει το ευρύτερο 

πολιτισμικό σύστημα; (Bruner, 1996:21). Τέλος,  ο Bruner τονίζει ιδιαίτερα την έννοια 

του πολιτισμικού περιβάλλοντος, το οποίο ενισχύει και υποστηρίζει την ανάπτυξη των 

εγγενών δυνατοτήτων του ατόμου, μια πολύ περιεκτική έννοια ευρύτερη και απ’ αυτήν 

του πολιτισμού, γιατί συμπεριλαμβάνει όλους τους πιθανούς επιμέρους παράγοντες που 

επηρεάζουν την οικοδόμηση της σκέψης, της αίσθησης και της πράξης – παράγοντες 

ιστορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, βιολογικούς, ακόμη και συναισθηματικούς, 

αφού ο πολιτισμός μάς μαθαίνει ακόμη και πώς να αισθανόμαστε (Βέικου, 2004:314–

325).  

Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί ότι ο Μακάρενγκο υποστηρίζει 

πως ζητούμενο της παιδαγωγίας είναι να προσφέρει στο άτομο προοπτικές 

δημιουργικής ανάπτυξης.  Σύμφωνα με τον Μακάρενγκο διαπαιδαγώγηση του 

ανθρώπου σημαίνει να καλλιεργήσεις τους δρόμους της προοπτικής, τους δρόμους όπου 

θα βρει τη αυριανή ικανοποίησης και χαρά (Δαφερμάκης & Παυλίδης,2006:170). Η 

κοσμοϊστορική προοπτική  χειραφέτησης της ανθρωπότητας θα πρέπει  κατά τον 

Μακάρενγκο  να συνεπάγεται μιαν εξίσου κοσμοϊστορική προοπτική διαμόρφωσης –

εξέλιξης του κάθε ατόμου σε πολύπλευρο αναπτυγμένο άνθρωπο (Δαφερμάκης, & 

Παυλίδης, 2006: 171).   Επίσης, ο Αντόνιο Γκράμσι θεωρεί ότι η εκπαίδευση έχει να 

κάνει μ’ έναν μηχανισμό κουλτούρας μέσα από τον οποίο η παλιά γενιά δίνει στη νέα 

γενιά όλη την εμπειρία του παρελθόντος, προκαθορισμένες κλίσεις και συνήθειες. Ο 
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ιταλός στοχαστής εξετάζει τον άνθρωπο, συνεπώς και το μαθητή, ως δημιούργημά 

ιστορικό (Δαφερμάκης, & Παυλίδης, 2006: 171). Επιπλέον, ο Bauman (1994)  

ισχυρίζεται ότι ο πολιτισμένος ζει με τα πρότυπα μιας ομάδας στην οποία αδυνατεί ο 

απολίτιστος. Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί παίζουν το σημαντικό ρόλο για τη 

μεταβίβαση του πολιτισμού, τα άτομα αξιολογούνται ανάλογα με το πολιτιστικό τους 

επίπεδο και ο πολιτισμένος ταυτίζεται με τον μορφωμένο. Ο πολιτισμός είναι κτήμα 

του ανθρώπου, ουσία και γνώρισμά του, κληρονομημένος ή κατακτημένος μέσα από 

την προσπάθειά του να εξελιχτεί και να ξεφύγει από τους περιορισμούς του. Η αξία που 

μπορεί να υποκρύπτεται στην προσέγγιση αυτή είναι η συνειδητή προσπάθεια του 

ανθρώπου να επιτύχει δια του πολιτισμού την υπάρχουσα ιδεώδη φύση του 

(Bauman,1994: 26-29).  

          Ακόμα, στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι  η Davenport (2000) 

προτείνει μια διαπολιτισμική προοπτική, η οποία αντιμετωπίζει τη κουλτούρα του κάθε 

μαθητή ως ένα από τα πολλά άξια μελέτης (Davenport, 2000: 361). Σύμφωνα με τη 

Davenport(2000), οι Needler και Goodman δηλώνουν ότι στην πραγματικότητα, θα 

μπορούσε να είχε δημιουργηθεί μια παγκόσμια καλλιτεχνική εκπαίδευση global art 

education. Παράλληλα, σύμφωνα με την  Davenport (2000), ο Ξανθόπουλος τονίζει ότι 

«η θεμελιώδης εννοιολογική διάκριση μεταξύ της πολυπολιτισμικής και της παγκόσμιας 

εκπαίδευσης είναι η κριτική, διότι είναι συχνά θολή στο σχολικό πρόγραμμα και την 

πρακτική στην τάξη.  

              Aπό την άλλη πλευρά,   το σχολείο συνεχίζει την κοινωνικοποίηση, το ζήτημα 

είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό. Το σχολείο παραμένει η μία και μοναδική οδός 

πρόσβασης στην κουλτούρα, και αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, 

κατά συνέπεια, θα αποτελούσε τη βασιλική οδό για τον εκδημοκρατισμό της 

κουλτούρας αν δεν καθιέρωνε, με το να τις αγνοεί, τις αρχικές ανισότητες στο ζήτημα 

της κουλτούρας (Bourdieu, 1996:73). Στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, για 

παράδειγμα, η πρόταση του Bourdieu (1996) οδηγεί στην εγκατάλειψη των μονολιθικών 

και προσανατολισμένων στη διδασκαλία της γραμματικής και του συντακτικού 

διδακτικών μεθόδων, στην πρόταξη των επικοινωνιακών μεθόδων που αντιμετωπίζουν 

τη γλώσσα ολιστικά, στη θεώρηση της γλώσσας ως βασικής πολιτισμικής συνιστώσας 

και κατά συνέπεια στη διδασκαλία της μέσω του πολιτισμού και των πολιτισμικών 

δραστηριοτήτων (θέατρο, λογοτεχνία, κόμικς, εφημερίδες, περιοδικά). Αυτή η θεώρηση 

ευνοεί και τη συνεργασία με άλλες ειδικότητες στη βάση θεμάτων (issues based), τα 

οποία δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να συνεργασθούν 

μέσα στο σχολείο για να παράξουν κάποιο μαθησιακό αποτέλεσμα. 

     Ο Bourdieu (1996) μέσα από αυτή τη συλλογιστική προτείνει μια διαφορετική 

πολιτική εκπαίδευσης ή καλύτερα μια διαφορετική πολιτική παιδείας, η οποία θα 

αποτελέσει τους όρους για τη διαμόρφωση μιας κοινωνικής και πολιτισμικής Ευρώπης. 

Το σχολείο και ο πολιτισμός είναι δύο επάλληλοι κύκλοι, όπου ο ένας αναπτύσσεται 

μέσα στον άλλο και τον τροφοδοτεί. Το πεδίο του σχολείου πρέπει να αλλάξει στις 

προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις του. Ο μαθητής που εισέρχεται μέσα στο σχολείο 

των εξετάσεων, των βαθμών, του ανταγωνισμού και του ενός και μοναδικού εγχειριδίου, 
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μπαίνει αυτομάτως σε ένα πεδίο, οι νόρμες του οποίου «χαράσσουν δρομολόγια για τη 

σκέψη» και παράλληλα παράγουν έξεις και διαθέσεις. 

           Από ένα σχολείο της μετρήσιμης αποτελεσματικότητας και των βαθμών πρέπει 

να περάσουμε σε ένα σχολείο του πολιτισμού και της έρευνας. Αυτή είναι και η βασική 

πρόταση του Bourdieu που διαπερνά ως εναλλακτικός τρόπος σκέψης τα αναλυτικά 

προγράμματα, τα βιβλία και τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Ένα τέτοιο 

σχολείο δημιουργεί διαφορετικής ποιότητας «ωσμώσεις» και παραπέμπει σε ένα 

«αναλυτικό πρόγραμμα διεργασιών», όπως το έχει περιγράψει ο Stenhouse, στο οποίο 

«η κατανόηση ορισμένου τύπου γνώσης μοιάζει περισσότερο με τον τρόπο με τον οποίο 

κάποιος μαθαίνει μια χώρα παρά με τον τρόπο που ανεβαίνει μια σκάλα» (Stenhouse, 

2003: 55). 

    Επιπλέον, σύμφωνα με την Davenport (2015), ο Wygan ισχυρίζεται  ότι η 

καλλιτεχνική εκπαίδευση θεωρήθηκε ότι  ενισχύει  την ηθική ανάπτυξη των 

μαθητών  και θεωρείται σημαντική για τη διεθνή κατανόηση και τη συνεργασία. Η 

Δημιουργία καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στα προγράμματα σπουδών που αφορούν τα 

παγκόσμια προβλήματα και προωθούν τις αξίες της παγκόσμιας ιθαγένειας είναι κάτι 

πρωτόγνωρο. Ακόμη, κατά την Davenport (2000), οι  Stuhr, Petrovich-Mwaniki και ο 

Wasson προτείνουν ότι οι εκπαιδευτικοί της καλλιτεχνικής αγωγής πρέπει να  

αναφέρονται συνεχώς στο τοπικό κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον και να εμπλέκουν 

τους/ις μαθητές/τριες στην κοινωνική έρευνα. Εκτός από τον εντοπισμό των τοπικών 

πηγών του εικαστικού πολιτισμού, ο Stuhr,ο Petrovich -Mwaniki και ο Wasson 

προτείνουν αυτά κοιτάζοντας τους ιστορικούς, δημογραφικούς παράγοντες, αλλά  και 

το περιβάλλον της περιοχής, καθώς και τους κοινωνικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς 

και οικονομικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τον τοπικό Πολιτισμό. Με βάση 

λοιπόν  το περιεχόμενο της τοπικής κοινότητας μπορεί να γίνει ένα πρόγραμμα σπουδών 

για την  τέχνη πιο πολιτισμικά σχετικό και να  έχει τη δυνατότητα να προκαλεί 

κοινωνική και κριτική έρευνα (Davenport, 2000:370). 

Ο Sir Ken Robinson, ακόμη,  έχει προτείνει ότι για να συμμετάσχουν και να 

επιτύχουν, η εκπαίδευση πρέπει να αναπτυχθεί σε τρία μέτωπα. Πρώτον, εκπαίδευση  

θα πρέπει να προωθεί τη πολυμορφία προσφέροντας ένα ευρύ πρόγραμμα σπουδών και 

να ενθαρρύνει την εξατομικευμένη μαθησιακή διαδικασία. Δεύτερον, η εκπαίδευση θα 

πρέπει να προωθεί την περιέργεια μέσω της δημιουργικής διδασκαλίας, η οποία 

εξαρτάται από την υψηλής ποιότητας κατάρτιση των εκπαιδευτικών και της 

επιμόρφωσης τους. Τέλος, θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αφύπνιση της 

δημιουργικότητας μέσω εναλλακτικών διδακτικών διαδικασιών που έχουν λιγότερη 

έμφαση στην τυποποίηση των εξετάσεων, δίνοντας την ευθύνη για τον καθορισμό της 

πορείας της εκπαίδευσης σε επιμέρους σχολεία και εκπαιδευτικούς (Ρόμπινσον, 1999). 

        Είναι   προφανές, λοιπόν, ότι το όραμα, της εκπαίδευσης για καλύτερο 

μέλλον απαιτεί ριζικές αλλαγές στη φιλοσοφία του αναλυτικού προγράμματος και 

της διδακτικής μεθοδολογίας πέρα από τις απαραίτητες δομικές και θεσμικές κοινωνικές 

αλλαγές. Τα εκπαιδευτικά συστήματα, όμως, δε φαίνεται να αναγνωρίζουν την ανάγκη 
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να προχωρήσουν πέρα από επιφανειακά μέτρα και να προωθήσουν  μια πραγματική 

αλλαγή που θα επηρεάσει τη σχολική κουλτούρα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπο με αυτή την πρόκληση. Η ανάγκη για παροχή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτικών μεθόδων, που απαντούν στις προκλήσεις 

των περίπλοκων ζητημάτων των σχετικών με την πολυπολιτισμικότητα, τη 

διαπολιτισμικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται ολοένα και περισσότερο 

επιτακτική. Η συμβίωση με τον «άλλον» υπονοεί πολύ περισσότερα από την απλή 

αναγνώριση του πολιτισμικού πλουραλισμού μιας κοινωνίας. Το ζητούμενο είναι κατά 

πόσον οι συναντήσεις μας με τον «άλλον»  οδηγούν στην αλλαγή της νοοτροπίας, στην 

εξάλειψη των στερεοτύπων και στην αύξηση της ανοχής. Η έννοια της ανοχής ή της 

ανεκτικότητας υπονοεί το σεβασμό στις διαφορετικές ταυτότητες, αξίες, τρόπους ζωής 

με βάση την εθνικότητα, τη θρησκεία, την κοινωνική τάξη, το φύλο. Αντίθετα, η μη 

ανοχή συνδέεται συνήθως με αντιλήψεις για την ανωτερότητα μιας κοινωνικής λη 

πολιτισμικής ομάδας, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά πως βλέπει και τι πως 

συμπεριφέρεται κάποιος απέναντι στον «άλλο» (Κωστούλα- Μακράκη & Μακράκης, 

2008).  

      Ταυτόχρονα, η Πολιτισμική αγωγή υποδηλώνει την αξία μίας μόνο αγωγής, στην 

οποία βεβαίως και συντελούν όλες οι επιμέρους, αλλά παροτρύνονται και 

διευκολύνονται από τον ευρύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό  προβάλουν ή και να  

ανακαλύψουν τα εφαπτόμενα ή επάλληλα μεταξύ τους επίπεδα.  Έτσι η Γλώσσα, τα 

Μαθηματικά, τα φυσικά μαθήματα, αλλά και η Ιστορία, η Φυσική αγωγή και η Θεατρική 

Παιδεία μπορούν και πρέπει να εκφράζονται και αυτόνομα, αλλά και 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. Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η 

Πολιτισμική Αγωγή αποτελεί μια σύνθετη και δυναμική προσέγγιση της καθημερινή 

παιδαγωγικής πράξης, που ενδιαφέρεται για την καίρια στάση, την πληροφορία και το 

μήνυμα που εκπέμπεται κάθε φορά στην τάξη. Σε κάθε μάθημα, αλλά και στην 

εκπαιδευτική επίσκεψη στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους στις συλλογές και 

στις πινακοθήκες, σε κάθε χώρο πολιτισμικής αναφοράς, στην εκδρομή, αλλά και στο 

διάλλειμα. Αγκαλιάζει ολόκληρη την σχολική κοινότητα και ολόκληρη τη σχολική ζωή 

(Παϊζης,2002: 242-3). 

  Και αν σήμερα η εκπαίδευση  αναζητά  με αγωνία τον πυρήνα της φαντασίας, την 

ανακάλυψη του απρόοπτου και έκπληκτου, την επίγνωση του απείρου, οφείλει να 

αναγνωρίσει πρώτα από όλα την παιδαγωγική σημασία της παρατήρησης, της ανάλυσης 

και της μελέτης, του βλέμματος, της ενδυμασίας, των κινήσεων των χεριών, των 

χρωμάτων των ήχων  που μας περιβάλλουν, των καθημερινών σύγχρονων τελετουργιών 

τα σημάδια των λόγων και των σκέψεων, στο χαρτί την παρτιτούρα, την οθόνη του 

υπολογιστή και να τολμήσει  πράγματι να τα προβάλλει  «με λογισμό και μ’ όνειρο» 

στο χρόνο και στον τόπο. Εκεί έγκειται  η έννοια του ανήκειν και κυρίως της προοπτικής 

του. Εκεί έγκειται η πολύτιμη διαχρονική βαθύτατη επικοινωνιακή αξία του 

παγκόσμιου πολιτισμού  (Παϊζης,2002: 243). 
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      Επίσης, η αισθητική αγωγή δεν προορίζεται μόνο για τα καλλιτεχνικά μαθήματα, 

αλλά νοείται ως μία διαγώνια δραστηριότητα. Η ικανότητα για μία αισθητική 

θεώρηση του κόσμου μπορεί να γίνει πράξη στις πλαστικές τέχνες, αλλά και στην 

ιστορία, στα μαθηματικά, στα φιλολογικά μαθήματα κλπ. Παιδαγωγικό χαρακτήρα έχει 

η μάθηση που αποκτάται μέσω της όρασης, της ακοής, της αφής (Ardouin, 2000:50). Η 

καλλιτεχνική αγωγή δεν πρέπει  συνεπώς να εννοηθεί ως άθροισμα των καλλιτεχνικών 

μαθημάτων, αλλά ως μια σκοπιμότητα: αυτή της καλλιέργειας. Με άλλα λόγια, ο 

μαθητής θα μπορεί να προβληματιστεί  πάνω στην καλλιτεχνική παιδεία (Ardouin, 

2000:59). Μία γνώση, ένα αντικείμενο αποκτά παιδαγωγικό χαρακτήρα αν ο μαθητής 

ενεργοποιείται, αν μαθαίνει από αυτή τη γνώση κάτι που να του δίνει πρόσβαση στον 

κόσμο και στον εαυτό του, και αν έχει νόημα (γοητεία) για αυτό (Ardouin, 2000:60).  H 

κατάκτηση της καλλιτεχνικής κουλτούρας στο σχολείο μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία 

καλλιέργειας του ανθρώπινου στοιχείου (Ardouin, 2000). 

     Ακόμη, ο Μπαμπινιώτης (2011)  τονίζει ότι μιλώντας για παιδεία δεν εννοούμε τις 

απλές γνώσεις ή τους όγκους των ασύνδετων πληροφοριών που παρέχει ήδη η σχολική 

εκπαίδευση. Δεν αναφέρομαι στον «γραμματιζούμενο» αλλά στον «μορφωμένο» -

διάκριση που κάνει εύστοχα η λαϊκή σοφία. Ο ίδιος προτείνει ένα σχολείο και μια 

γενικότερη παιδεία που μορφώνει πολίτες υπεύθυνους, σκεπτόμενους, 

καλλιεργημένους, κοινωνικά ευαίσθητους, πολίτες με ιδανικά, αρχές και αξίες, πολίτες 

που αγαπούν την πατρίδα τους και νοιάζονται γι΄ αυτήν, πολίτες με αναφορά σε ρίζες 

και παραδόσεις, πολίτες με ταυτότητα, που ξέρουν από πού έρχονται και πού πάνε, 

πολίτες που σέβονται τους θεσμούς και τιμούν τους συμπολίτες τους. Μόνο μπορεί 

κανείς  να αντιμετωπίσει ριζικά ό,τι έχει φθείρει ψυχικά και διανοητικά σήμερα τον 

πολίτη και τον έχει εκτρέψει σε κάθε μορφής παρανομία και διαφθορά. Μιλάμε, βέβαια, 

για μια πραγματική παιδεία η οποία έχει μεν ως βάση τη σχολική εκπαίδευση αλλά 

συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες: τα ενδιαφέροντα καθενός, τις ποικίλες 

επιλογές του (κοινωνικές, πολιτικές, ηθικές, θρησκευτικές), τις ευαισθησίες του, τη 

διάθεση αυτομόρφωσης και την όλη σχέση του με τον πολιτισμό (με το βιβλίο, το 

θέατρο, τη μουσική, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά, την επιστήμη, την ευρύτερη 

διανόηση). Μιλάμε για μια παιδεία που -με ευθύνη της Πολιτείας- προσφέρονται: 

ποιοτική δημόσια εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες (σχολική εκπαίδευση- 

πανεπιστήμια), ευκαιρίες για ευρύτερη ποιοτική διά βίου εκπαίδευση, ποιοτικά κρατικά 

μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση), συνεχής και 

αποδεδειγμένη έμφαση σε όλες τις μορφές της τέχνης. 

      Συνεπώς, παρόλο που η τέχνη θεωρείται ότι συμβάλει τα μέγιστα στην αλλαγή της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προσωπική εξέλιξη των μαθητών, η πολιτικοποίηση 

και ο επακόλουθος συγκεντρωτισμός της εκπαίδευσης έχει περιορίσει το χώρο για την 

άνθιση της δημιουργικότητας. Απαιτείται, επομένως, επανεξέταση του ρόλου των 

εκπαιδευτικών και των διαδικασιών της ίδιας της εκπαίδευσης, έτσι ώστε η διαδικασία 

μάθησης να γίνει ένα αγαθό που μοιράζονται τόσο ο δάσκαλος όσο και ο μαθητής, και 

όχι μόνο προνόμιο του δασκάλου ή του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αυτή η αμφισβήτηση 

στην  οποία υποβάλλονται πλέον οι υπάρχουσες δομές εξουσίας φαίνεται στα γραπτά 
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και στην πρακτική του φιλελεύθερου παιδαγωγού Paulo Freire, που δείχνει τους 

τρόπους με τους οποίους οι μαθητές και οι δάσκαλοι μπορούν να αρχίσουν να 

αναλαμβάνουν μαζί  ένα μερίδιο ευθύνης  και δράσης για τη δημιουργία ενός 

πληρέστερου σχολικού προγράμματος, που θα έχει ως προσανατολισμό την ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας. Οι τέχνες βρίσκονται  στην εμπροσθοφυλακή της εκπαιδευτικής 

αλλαγής και επηρεάζουν σημαντικά  τη προσωπική ανάπτυξη του μαθητή, ειδικά όσον 

αφορά σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα (Αswell,2006:302).   Τέλος, σύμφωνα με τον 

Aswell (2006:303), ο Winston πιστεύει ότι οι ευσυνείδητοι εκπαιδευτικοί συνήθως 

παλεύουν με ερωτήματα πώς αν μάθουν στα παιδιά τρόπους να δώσουν μορφή στις ιδέες 

και στη φαντασία τους. 

       Παράλληλα, σύμφωνα με την Davenport (2000), ο  Becker (1990) πρότεινε ότι οι 

μαθητές πρέπει να συμμετέχουν σε  μια "ποικιλία Σπουδών στην  Εκπαίδευση για  την  

Τέχνη΄΄. Η μελέτη των πολιτισμών εκτός από το δικό μας μάς βοηθάει στη διεύρυνση 

των οριζόντων. Αυτή είναι μια διαχρονική διαδικασία που περιλαμβάνει την εκμάθηση 

για την ιστορία, τη γλώσσα, τις ιστορίες, τις εικόνες, την πολιτική, την πνευματικότητα, 

και τις εμπειρίες της ζωής των ανθρώπων στον πολιτισμό που το άτομο έχει  μελετήσει 

και αφομοιώσει, έτσι ώστε να γίνεται μέρος  του τρόπου σκέψης του/η μαθητή/τρια 

(Garber,1995). Ο Garber (1995) είναι πεπεισμένος ότι η μελέτη ακόμη και μόνο ένα 

άλλο πολιτισμό διαφορετικό από το δικό μας οδηγεί σε μεγαλύτερη ανοχή, και σε 

γνωριμία άλλων πολιτιστικών αντικειμένων». Η προσέγγιση σε βάθος που υποστήριξε 

ο Garber απαιτεί άμεση προσωπική επαφή με τα μέλη του πολιτισμού που μελετάται. 

Εξάλλου, η εκπαίδευση δεν έχει ως σκοπό μόνον την παραγωγή γνώσης αλλά και την 

παραγωγή πολιτικών υποκειμένων. Τα σχολεία πρέπει να αποτελούν χώρους κριτικής 

εκπαίδευσης η οποία θα διαμορφώνει πολίτες ικανούς να διαφεντεύουν τη ζωή τους 

αλλά και να επεμβαίνουν στον τρόπο παραγωγής γνώσης (Giroux, 1997).  

     Τέλος, οι πολιτιστικές δράσεις στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

αντιμετωπίζονται συχνά ως δραστηριότητες χωρίς γνωστικό όφελος για τους μαθητές. 

Η εντύπωση αυτή είναι εσφαλμένη. Ο πολιτισμός, η δεύτερη φύση του ανθρώπου 

,σύμφωνα με τον Hegel (1970), αποτελεί απαραίτητο εργαλείο, όχι μόνο για την 

κατανόηση του παρελθόντος και τον προγραμματισμό του μέλλοντος, αλλά και για τη 

διαχείριση του παρόντος. Η σχέση του πολιτισμού με το «εδώ και τώρα» των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων τον καθιστά ζωντανό και ενεργό βατήρα για τη 

αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μέσα στην καθημερινότητα, για τη συνειδητή 

συμμετοχή στη ροή των πραγμάτων που μας περιβάλλουν και μας επηρεάζουν, για την 

άμεση και ενυπόστατη συμβολή στη ζώσα ιστορικότητά μας. Αν ο πολιτισμός ήταν 

απλώς η μελέτη του παρελθόντος, τότε θα ήταν απλός ιστορικισμός, ενώ αν εστίαζε 

περισσότερο στο σχεδιασμό του μέλλοντος, τότε θα έχανε τη ρεαλιστική παράμετρό 

του. Ο πολιτισμός του «τώρα» είναι ο δικός μας πολιτισμός, ενώ ο πολιτισμός του χθες 

και του αύριο μπορεί εύκολα –αν λείπει εκείνος του τώρα– να νοηθεί ως πολιτισμός 

αλλότριος, ως πολιτισμός των άλλων. Η ρήξη και διακοπή της ιστορικής, οργανικής 

συνέχειας μεταξύ παρελθόντος-παρόντος-μέλλοντος «αίρει, ακυρώνει, τη δυνατότητα 

μιας αναστοχαστικής διαδικασίας η οποία μέσω της κριτικής ανακατασκευής του 
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παρελθόντος μας παρέχει τη δυνατότητα να ερμηνεύσουμε το παρόν και ταυτόχρονα να 

σχεδιάσουμε, να προοικοδομήσουμε –μέσω της οργανικής αυτής συνέχειας– το μέλλον. 

Το παρελθόν αφορίζεται, απαξιώνεται, αποτιμάται ως ένα συμπίλημα λανθασμένων 

επιλογών και ερμηνειών. Το παρόν καθίσταται μετέωρο, μια οιονεί καθημερινότητα που 

τελεί υπό το καθεστώς μιας εγγενούς διακινδύνευσης. Το δε μέλλον αποβαίνει αβέβαιο, 

εκλαμβάνεται ως το πιθανό αποτέλεσμα τυχαίων συμβάντων και ενδεχόμενων 

εξελίξεων του παρόντος» (Γκίβαλος, 2013). 

 

 

  

 

 

 

         

       Είναι δύσκολο να ορίσουμε τον πολιτισμό, γιατί είναι η ουσία του ποιοι είμαστε 

και του πως υπάρχουμε στον κόσμο. Η έννοια του πολιτισµού ως όρος 

πολυσυζητηµένος και πολυσήµαντος αποτέλεσε και αποτελεί ακόµα και στις µέρες µας 

το βασικό πεδίο προβληµατισµού ενός µεγάλου κύκλου κοινωνικών και 

ανθρωπολογικών µελετητών. Πλήθος ερευνητών έχουν επιχειρήσει να αποδώσουν 

κάποιον ορισµό στην έννοια πολιτισµός. Ωστόσο, οι ορισµοί που έχουν δοθεί είναι 

πολλοί λόγω του ευρέως και πολύπλευρου εννοιολογικού της πεδίου. Ο πολιτισμός είναι 

το μέσον (medium)  του ανθρώπου. Δεν υπάρχει πτυχή της ανθρώπινης ζωής που να 

μην την τροποποιεί ο πολιτισμός: η προσωπικότητα, ο τρόπος έκφρασης του άνθρωπου, 

ο τρόπος που σκέφτεται, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που επιλύει προβλήματα, ο 

τρόπος σχεδιασμού και διάταξης των πόλεων καθώς και ο τρόπος σύστασης των 

οικονομικών συστημάτων και των συστημάτων διακυβέρνησης (Ηollins,2007:108-

109). Το δικαίωμα στον πολιτισμό αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα στο άρθρο 

27 παρ.1 της Οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που 

υιοθετήθηκε από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ στο Παρίσι   στις 10.12.1948, με την 

εξής διατύπωση: «Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική 

ζωή  της κοινότητας, να απολαμβάνει τις τέχνες και να μετέχει στη επιστημονική πρόοδο 

και στα ωφελήματά της  (Βουδούρη, 2003:156). 

Τον 19ο αιώνα ο πολιτισμός εθεωρείτο ως ένα σύνολο στοιχείων της 

καθημερινότητας ενός λαού, όπως η γλώσσα, η θρησκεία, τα έθιμα και οι παραδόσεις 

που αποτελούν τη ξεχωριστή ταυτότητα του (Πασχαλίδης, 2002:24).1 Από την άλλη, ο 

                                                           
1 Στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Πολιτισμικής Πολιτικής το 1982 στο Μεξικό ο πολιτισμός 

ορίστηκε εκ νέου ότι αποτελείται από ένα ολόκληρο σύμπλεγμα πνευματικών, υλικών, 

διανοητικών και συναισθηματικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία η κοινωνική 

ομάδα (Μπιτσάνη, 2004 :33).  

2.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

 

 

2.1. Πολιτισμός: Εννοιολογικές προσεγγίσεις 
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πολιτισμός ασκεί ισχυρή πίεση στα μέλη του κοινωνικού συνόλου επιτελώντας 

ταυτόχρονα τρεις σημαντικές λειτουργίες για το κοινωνικό σύνολο, αυτές της 

αναγνώρισης, της ένταξης και της συμμετοχής. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες 

ερμηνευτικές αφετηρίες ως πολιτισμός νοείται και η κοινωνική κληρονομιά του 

ανθρώπου. Δηλαδή οτιδήποτε μεταφέρεται και μεταδίδεται από τη μια γενιά στην άλλη 

με διαδικασίες κοινωνικές (Μπιτσάνη, 2004 :33). 

    Ο πολιτισµός βέβαια αποτελεί µια από τις πιο ευρέως χρησιµοποιηµένες έννοιες 

των κοινωνικών επιστηµών τον 20ό αιώνα  και την ίδια στιγµή αποτελεί µέρος του 

καθηµερινού µας λεξιλογίου. Πράγματι, ως έννοια έχει πολλές σηµασίες όχι µόνο στον 

καθηµερινό αλλά και στον επιστηµονικό λόγο, ακόµα και ανάµεσα στις επιµέρους 

επιστηµονικές προσεγγίσεις. Η δυσκολία να οριστεί µε ακρίβεια η έννοια του 

πολιτισµού επισηµαίνεται από τον  κοινωνιολόγο και ιστορικό Norbert Elias στο 

παρακάτω απόσπασµα: «Η έννοια του “πολιτισµού” σχετίζεται µε ποικίλα δεδοµένα: 

µε το επίπεδο της τεχνικής, µε τους τρόπους συµπεριφοράς, µε την εξέλιξη της 

επιστηµονικής γνώσης, µε θρησκευτικές ιδέες και συνήθειες. Μπορεί να αναφέρεται 

στο είδος της κατοίκησης ή της συµβίωσης ανδρών και γυναικών, στη µορφή του 

ποινικού κολασµού ή της παρασκευής του φαγητού, για την ακρίβεια δεν υπάρχει τίποτα 

που να µην µπορεί να γίνει κατά έναν “πολιτισµένο” ή έναν “απολίτιστο” τρόπο, γι’ 

αυτό και φαίνεται πάντοτε κάπως δύσκολο να συνοψιστούν µε λίγα λόγια όλα όσα 

µπορούν να χαρακτηρισθούν ως του “πολιτισµού” (Elias,1996:25).  

      Στο παραπάνω απόσπασµα διακρίνουµε δύο διαστάσεις της έννοιας του 

πολιτισµού που χαρακτηρίζουν και τις χρήσεις του όρου τόσο στο επιστηµονικό όσο 

και στο καθηµερινό πεδίο: την περιγραφική, αφού ο πολιτισµός θεωρείται µια ευρεία 

και πολύ γενική κατηγορία που περιλαµβάνει όλες τις όψεις της ζωής των ανθρώπων, 

και την κανονιστική ή αξιολογική, µε την έννοια ότι στον πολιτισµό αποδίδεται αξία, 

αφού χρησιµοποιείται ως µέτρο αξιολόγησης των ατοµικών και συλλογικών πρακτικών 

και τρόπων ζωής. Ο πολιτισµός, λοιπόν, ως αναλυτικό εργαλείο των κοινωνικών 

επιστηµών, είναι πολύσηµη έννοια. Πράγµατι, ο πολιτισµός αναφέρεται άλλοτε στην 

καθηµερινή ζωή (στους κανόνες και τα πρότυπα συµπεριφοράς που τη διέπουν, στους 

τρόπους ζωής που ακολουθούν οι άνθρωποι), άλλοτε σε κοινωνικά σύνολα (που 

συνήθως νοούνται ως ξεχωριστοί πολιτισµοί) και άλλοτε σε συστήµατα συµβόλων και 

σηµασιών. Η τελευταία εκδοχή είναι αυτή που υιοθετούν συχνότερα οι ερευνητές οι 

οποίοι αναλύουν τις κοινωνικές σχέσεις υπό το πρίσµα του πολιτισµού. Σύµφωνα µε 

αυτή, ο πολιτισµός παρέχει στα άτοµα πρότυπα οργάνωσης και ταξινόµησης της 

πραγµατικότητας. Με αυτή την έννοια, ο πολιτισµός παραπέµπει στους τρόπους µε 

τους οποίους συγκροτείται η ανθρώπινη εµπειρία, τα βιώµατα καθενός από εµάς. Ο 

πολιτισµός αποτελεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο οι άνθρωποι προσλαµβάνουν τον 

κόσµο, νοηµατοδοτούν την πραγµατικότητα και οργανώνουν τη δράση τους 

(Πλεξουσάκη,2007:18). 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Γκέφου- Μαδιανού(1999), ο Williams υποστηρίζει 

ότι ο όρος «πολιτισμός» (civilization) αντλώντας από το γενικό πνεύμα του 

διαφωτισμού του 18ου αιώνα που έδινε έμφαση στην προοδευτική ανάπτυξη ολόκληρης 
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της ανθρωπότητας, χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα τελικό στάδιο και ένα 

ανώτερο επίπεδο οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. Ο όρος civilization άλλωστε 

προέρχεται από το λατινικό ουσιαστικό civis (πολίτης) και το επίθετο civilis (πολιτικός), 

εξ ου και civil society (κοινωνία των πολιτών). Στη σύγχρονη εκδοχή του ο όρος 

«πολιτισμός» παρότι συνεχίζει να αναφέρεται σε ένα ανώτερο επίπεδο κοινωνικής 

οργάνωσης, χρησιμοποιείται και με επιθετικούς προσδιορισμούς, όπως «δυτικός 

πολιτισμός» (western civilization), «μοντέρνος πολιτισμός»  (modern civilization), 

«βιομηχανικός πολιτισμός» (industrial civilization), «τεχνολογικός πολιτισμός»,  

(technological civilization)  και αυτή η πλουραλιστική διάσταση του όρου προσεγγίζει 

περισσότερο το νόημα της έννοιας culture (Γκέφου- Μαδιανού,1999:46-47).  

Ο πολιτισμός, όμως, εξελίσσεται όπως και ο νους, μέσα από στάδια (αγριότητα- 

βαρβαρότητα- πολιτισμός).  Φυλή, γλώσσα και πολιτισμός αναπτύσσονται παράλληλα 

στο ίδιο συνεχές (Ηollins, 2007:20). Για την ακρίβεια, ο Taylor διατύπωσε τον πιο 

επικρατέστερο ορισμό για το πολιτισμό «culture ή civilization». Υπό την ευρεία 

εθνογραφική έννοια είναι εκείνο το σύνθετο όλον, το οποίο περιλαμβάνει γνώσεις, 

δοξασίες, τέχνες, κανόνες ηθικής, νόμους, έθιμα και οποιεσδήποτε άλλες ικανότητες και 

συνήθειες αποκτά ο άνθρωπος ως μέλος της κοινωνίας» (Ηollins, 2007:20). Σύμφωνα 

με τον κλασσικό ορισμό του Τaylor θεωρείται χαρακτηριστικό γνώρισμα του  

πολιτισμού ότι είναι επίκτητος, δηλαδή είναι αποτέλεσμα μάθησης.  Επίσης, 

σύμφωνα με τον Greenberg (2007), o Eliot υποστηρίζει ότι ο πνευματικός πολιτισμός 

«συμπεριλαμβάνει όλες τις χαρακτηριστικές δραστηριότητες ενός λαού, ενώ ό,τι 

αποτελεί μέρος του πολιτισμού μας αποτελεί μέρος της βιωμένης θρησκείας 

(Greenberg,2007:61).  

Ακόμη, ο πολιτισμός διαμορφώνει τη νόηση και τη σκέψη μας, μας παρέχει πρότυπα 

ταυτότητας και δράσης μέσω των οποίων οικοδομούμε τον κόσμο, τις αντιλήψεις για 

τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μας. Πολιτισμός είναι o τρόπος ζωής και σκέψης 

τον οποίο διαμορφώνουμε, διαπραγματευόμαστε, θεσμοποιούμε και εντέλει 

καταλήγουμε να ονομάσουμε «πραγματικότητα» για να διευκολυνθούμε στην 

αλληλεπίδρασή μας με όλους τους άλλους, γιατί, όπως δηλώνει επιγραμματικά o Bruner, 

«η νόηση αναπτύσσεται μέσα στο κεφάλι μας αλλά και μαζί με τους άλλους» (Bruner, 

1996:176). Άρα, όπως είναι φανερό τον όρο πολιτισμός ο Bruner τον αντιλαμβάνεται 

με το ολιστικό νόημα της ευρύτερης κουλτούρας και όχι με το περιορισμένο νόημα 

της πολιτιστικής ανάπτυξης, όπως προϋποθέτουν οι κλασικές σπουδές (Smith, 2006). 

Στην έννοια του πολιτισμού τοποθετείται και ο Braudel o οποίος υποστηρίζει ότι o 

«πολιτισμός» αποτελεί «μία συλλογική προσωπικότητα που κινείται μέσα στο χρόνο» 

και αντλεί στοιχεία από την ανθρωπογεωγραφία και την οικονομία (Braudel,2001:51-

53).Kατά συνέπεια πολιτισμός δεν είναι ούτε μια δεδομένη οικονομία, ούτε μια 

δεδομένη κοινωνία, είναι αυτό που μέσα  από διαδοχικές οικονομίες, μέσα από 

διαδοχικές κοινωνίες, εξακολουθεί να επιβιώνει και δεν επιτρέπει παρά μόνον ελάχιστες  

και μόνο σταδιακές παρεκκλίσεις από την πορεία (Braudel, 2001:93).  

Ταυτόχρονα, ο  πολιτισμός φανερώνει την καλλιέργεια, την παιδεία στην διάδοση 

κοινών πολιτισμικών αγαθών και την αδιάσπαστη ενότητα της ανθρώπινης μάθησης, 
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όσον αφορά στα επιτεύγματα των ανθρώπων.  Τα στοιχεία που απαρτίζουν τον 

πολιτισμό διακρίνονται σε τρεις ομάδες: στα υλικά, τα κοινωνικά και τα πνευματικά. 

Στα πρώτα που αποτελούν το λεγόμενο υλικό πολιτισμό συγκαταλέγονται τα ανθρώπινα 

επιτεύγματα που αποβλέπουν στην ικανοποίησης των βιοτικών αναγκών των ατόμων 

όπως τροφή, ένδυση, κατοικία σκεύη, εργαλεία, μεταφορικά μέσα κ.α. Τα δεύτερα 

αναφέρονται στην οργάνωση της κοινωνίας  και της οικονομίας. Τα δε τρίτα συνθέτουν 

το λεγόμενο πνευματικό πολιτισμό, που περιλαμβάνει τις γλώσσες, τις θρησκευτικές 

δοξασίες, τους μύθους, τα ήθη και τα έθιμα, τις επιστήμες και τις τέχνες 

(Γεωργιτσογιάννη,2001). Έτσι η έννοια του πολιτισμού συνδέεται αναπόσπαστα με την 

ιστορική πορεία της ανθρωπότητας και την ένταξη των ανθρώπων σε οργανωμένες 

κοινωνίες. Ως πολιτισμός, γενικότερα, νοείται το σύνολο των υλικών και πνευματικών 

αξιών που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορικής 

του πορείας. Ο παγκόσμιος πολιτισμός αποτελείται από διάφορους επιμέρους 

πολιτισμούς, οι οποίοι είναι κοινωνικά φαινόμενα που μεταδίδονται στο χρόνο και στο 

χώρο και υπόκεινται στους νόμους της γέννησης, της ακμής και της φθοράς. Ας 

σημειωθεί, επίσης, ότι ως πολιτισμός δεν εννοούνται μόνο οι εκδηλώσεις κοινωνιών 

υψηλής τεχνικής και πνευματικής στάθμης, αλλά και κοινωνιών που δεν έχουν φτάσει 

σε ανάλογο επίπεδο (Γεωργιτσογιάννη,2001). 

Επιπλέον, ένας άλλος ορισμός για τον πολιτισμό είναι ότι αυτός  που 

συμπεριλαμβάνει τις  δράσεις, τις ιδέες, τα έργα τέχνης, τα οποία τα άτομα σύμφωνα με 

την παράδοση ενδιαφέρονται να μάθουν, να μοιραστούν και   να δώσουν αξία. Γίνεται 

έτσι κατανοητό ότι ο πολιτισμός αναφέρεται σε όλες τις  πτυχές της ζωής, 

συμπεριλαμβανομένου τις πνευματικές, τον κοινωνικές, το γλωσσικές και φυσικές 

μορφές του πολιτισμού. Αυτός αναφέρεται στις ιδέες που έχουν οι άνθρωποι, στις 

σχέσεις που δημιουργούν με τους άλλους και μέσα στις οικογένειες τους  με μεγάλους 

κοινωνικούς θεσμούς, στις γλώσσες που μιλούν και στους συμβολικές μορφές που 

μοιράζονται, όπως είναι η γραπτή γλώσσα και οι μορφές τέχνης και της μουσικής. 

Επιπλέον, ο πολιτισμός παραπέμπει στη σχέση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον 

τους  αλλά και με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε κοινωνία. Ο 

πολιτισμός έχει σχέση με τη μελέτη της εκπαίδευσης, αφού είναι σημαντικό να 

περιγραφεί ποια πτυχή του πολιτισμού μεταβιβάζεται και μεταφέρεται  από τη μία 

ομάδα στην άλλη   (Masemann, 2012:114). Ακόμη, η βασική θέση της Masemann(2012) 

είναι ότι  ενώ οι εθνογραφικές προσεγγίσεις είναι απαραίτητες για να εξερευνήσει κανείς 

τις λειτουργίες του πολιτισμού μέσα στην σχολική αίθουσα, στο χώρο του σχολείου και 

στη διοίκηση του σχολείου αυτό δε πρέπει να αναγκάζει τον ερευνητή να 

επικεντρώνεται σε φαινομενολογικές προσεγγίσεις ή αυτές που δίνουν έμφαση  στις 

υποκειμενικές εμπειρίες των συμμετεχόντων. Επίσης, ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό 

του πολιτισμού είναι ότι ο πολιτισμός εκφράζει το σύστημα αξιών της κάθε 

κοινωνίας ή ομάδας (Masemann, 2012:115). Δεδομένου του υπαρκτού συστήματος 

αξιών του πολιτισμού, οι σκοποί της εκπαίδευσης πρέπει να στοχεύουν  στην 

προσπάθεια να επιβληθεί ένας προσανατολισμός που θεωρείται αμετάβλητος ή στην 

αλλαγή του παιδιού σε ένα καλύτερο άνθρωπο (Masemann, 2012:115).  
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Παράλληλα, γίνεται αντιληπτό ότι  πολιτισμός «είναι οι κοινές ιδέες, προσδοκίες και 

πρότυπα που έχουμε στο μυαλό μας σχετικά με τις πράξεις, τα συναισθήματα τις 

σκέψεις, τα πιστεύω και τη χρήση της γλώσσας στην ομάδα μας». Αν προσεγγίσουμε τη 

διδασκαλία μέσα από τον πολιτισμό μας το «δικό μας», όσο και των «άλλων», η 

στρατηγική αυτή μπορεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για την ενεργή 

συμμετοχή  όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την αποδοχή και το 

σεβασμό στην πολιτισμική διαφορετικότητα (Κωστούλα- Μακράκη & Μακράκης, 

2008: 258-260). Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η εκπαίδευση είναι μια από 

τις πιο ευαίσθητες και ευάλωτες περιοχές του πολιτισμού, αφού η παρακαταθήκη των 

πολιτισμικών αγαθών μεταβιβάζονται μέσα από τη διαδικασία της διδασκαλίας και της 

μάθησης  «μέσω αλληλεπίδρασης» (Τσιπλητάρης,1996:112-121). Καθίσταται έτσι  

εύλογο ότι η εκπαίδευση συνιστά καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την προβολή 

του οικουμενικού χαρακτήρα, της πολιτισμικής προσφοράς  όλων των λαών, την 

προώθηση της συνεργασίας και του σεβασμού στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης και 

της αλληλοεκτίμησης με παράλληλη ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Τριλιανός, 

2009:55-59). Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω ο πολιτισμός και η εκπαίδευση πρέπει 

να θεωρούνται ως ένα αδιαχώριστο  σύνολο   (Herzfeld,1998). 

 

        Επίσης, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μη τονιστεί ότι ο πολιτισμός είναι το σύνολο 

των επιτευγμάτων της κοινωνίας κατά την υλική και πνευματική της ανάπτυξη, τα οποία 

χρησιμοποιούνται από την κοινωνία, συναπαρτίζουν τις πολιτισμικές παραδόσεις και 

εξυπηρετούν την περαιτέρω πρόοδο της ανθρωπότητας. Πιο αναλυτικά, με την ευρύτερη 

έννοια του όρου, πολιτισμός είναι ό,τι έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο. 

Περιεχόμενο του πολιτισμού είναι η δημιουργική δραστηριότητα των ανθρώπων και τα 

εκάστοτε εμπράγματα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας, η φυσικοϊστορική 

διαδικασία αυτοανάπτυξης του ανθρώπου μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας, η 

ιστορία της ανθρωπότητας από την άποψη της δημιουργίας από τον άνθρωπο των όρων 

της ύπαρξής του.  Η εργασία και ευρύτερα η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η 

υπόσταση, η γενεσιουργός αιτία του πολιτισμού (Πατέλης, 2006:170). 

   Ακόμα, προσεγγίζοντας την έννοια του πολιτισμού, θα λέγαμε ότι  πολιτισμός είναι 

ο στοχασμός του ανθρώπου πάνω στον ίδιο, πάνω στον κόσμο και πάνω σε αυτό που 

κάνει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι το πεπραγμένο και η πράξη, είναι το πώς πράττεις και 

το τι πράττεται. Είναι η δημιουργία μιας πραγματικότητας που δεν προβλέπεται στα 

σχέδια της Φύσης. Ενός αντικειμενικού Πραγματικού, όπως η κατασκευή σπιτιών και 

γεφυρών χρησιμοποιώντας πέτρες, και ενός υποκειμενικού Πραγματικού, όπως η ηθική, 

που απαρτίζεται από αξίες. Ο πολιτισμός καθιστά εφικτή και δημιουργεί την Τέχνη, η 

οποία είναι η ύψιστη και η υπέρτατη έκφανσή του (Boal, 2008:10).  

 

Μόνον ο άνθρωπος είναι ικανός να δημιουργήσει Τέχνη και Πολιτισμό – που είναι η 

συνοχή με την οποία ο καλλιτέχνης βλέπει τον κόσμο.  Ο πολιτισμός, που κάνει το 

φανταστικό να υπάρχει, που είναι η εφεύρεση του νέου, του αναγκαίου και του χρήσιμου 

–και του ωραίου, εξίσου χρήσιμου και αναγκαίου–.Ο πολιτισμός, μεταφρασμένος σε 

Τέχνη, πρέπει να αποτελεί αέναη και επαναστατική δημιουργία, κατάκτηση του νέου – 
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ποτέ παγίωση του κατακτημένου. Πιο συγκεκριμένα,  μπορεί να μετατραπεί σε 

βιομηχανία, μπορεί να διεισδύσει στην οικονομία,  αλλά εφόσον δημιουργός είναι ο 

καλλιτέχνης. Πάντα ο καλλιτέχνης, και όχι ο παραγωγός, ο οποίος πρέπει να δουλέψει 

με αυτό που δημιουργήθηκε και όχι να βάλει όρια στη δημιουργία. Ο καλλιτέχνης 

δημιουργεί αυτό που δεν υπήρχε. Ο παραγωγός ανοίγει δρόμους σε αυτό που υπάρχει. 

Ο πολιτισμός μεταφρασμένος σε Ηθική καθορίζει την παράδοση. Η παράδοση αυτή 

καθ’ εαυτή δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή, καθώς δημιουργείται από κοινωνίες που δεν 

είναι αιώνιες. Τέλος, ο Boal, (2008:11) καταλήγει ότι   πρέπει να καλλιεργούμε τις 

ανθρωπιστικές παραδόσεις, αλλά συγχρόνως να απορρίπτουμε με σθένος όσες είναι 

απάνθρωπες και σκληρές. Αυτό είναι Πολιτισμός: να θέτουμε τέλος στις κακές 

παραδόσεις ανοίγοντας νέους δρόμους και να εφεύρουμε μια νέα Ηθική.  

 

Στο πλαίσιο του σύγχρονου κράτους, ο πολιτισμός εκφράζεται ως πολιτική μέσα 

από συγκεκριμένες μορφές δράσης και συνδέεται με “περιοχές”, όπως είναι η 

αρχιτεκτονική, η αρχαιολογική κληρονομιά, η καλλιτεχνική δημιουργία, η εκπαίδευση, 

η επικοινωνία, το περιβάλλον, ο τουρισμός, η οικονομική ανάπτυξη και οι διεθνείς 

σχέσεις (Αθανασοπούλου, 2002:138). Από την άλλη πλευρά,  ο πολιτισμός του 21ου 

αιώνα όχι μόνο έχει τη δυνατότητα διάδοσής του μέσω των νέων τεχνολογιών να 

μεταδίδεται από οποιοδήποτε σημείο σε οποιαδήποτε περιοχή και σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή ψηφιακά, αλλά επιπλέον με το να μεταλλάσσεται ψηφιακά έχει τη 

δυναμική να αναδύεται μέσα από νέες μορφές και από διαφορετικούς διαύλους τάχιστα 

στην κοινωνία της ψηφιακής επικοινωνίας και γνώσης. Ο ψηφιακός/εικονικός 

πολιτισμός προκαλεί την παραδοσιακή αντίληψη διάδοσης και προώθησης του 

πολιτισμού και ακυρώνει τη μονοδιάστατη ανάδειξη, προβολή και προώθηση του 

πολιτισμού από τους παραδοσιακούς φορείς διάδοσης και προώθησης του, όπως είναι 

τα αναλογικά μέσα επικοινωνίας στην κοινωνία της ψηφιακής επικοινωνίας και της 

γνώσης (Σαρλής,  2014:12). 

Επιπλέον, ο συμμετοχικός πολιτισμός (participatory culture) αναφέρεται στην 

αλληλεπίδραση των καταναλωτών με τα μέσα και το περιεχόμενο τους, με τους 

δημιουργούς των έργων αλλά και μεταξύ τους, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που 

έχουν προκύψει από τις αλλαγές στο σύγχρονο τοπίο των μέσων (Jenkins, 2006). Ο 

συμμετοχικός πολιτισμός περιλαμβάνει τον διαμοιρασμό των προσωπικών 

δημιουργημάτων και το άνοιγμα της γνώσης σε όλους. Η συμμετοχική δραστηριότητα 

εντοπίζεται σε ηλεκτρονικές κοινότητες μέσων. Στην προσπάθεια τους να καθορίζουν 

με μεγαλύτερη ακρίβεια την έννοια του συμμετοχικού πολιτισμού οι Jenkins, 

Purushotma, Weigel, Clinton και Robison (2009), εντοπίζουν ορισμένες εκφάνσεις του. 

Καταρχήν, η διασύνδεση: η συνδρομή (membership), επίσημη ή ανεπίσημη, σε 

διαδικτυακές κοινότητες όπως στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στο 

Snapchat ή σe κοινότητες παιχνιδιών (game clans).Επίσης, η δημιουργική έκφραση 

όπως η παραγωγή καινοτόμων μορφών έκφρασης, ή δημιουργία πρωτότυπου 

περιεχομένου για υπάρχοντα ηλεκτρονικά παιχνίδια  (modding), η παραγωγή 

κινηματογραφικών ταινιών, συνήθως μικρού μήκους που αναφέρονται και επεκτείνουν 

υπάρχοντα έργα (fan videos), η λογοτεχνία οπαδών (fan fiction). Ακόμη, ένα άλλο 
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χαρακτηριστικό του  συμμετοχικού πολιτισμού είναι η  συνεργατική επίλυση 

προβλημάτων ή η ομαδική παραγωγή γνώσης και περιεχομένου. Ταυτόχρονα, 

χαρακτηριστικό του συμμετοχικού πολιτισμού είναι η  διακίνηση περιεχομένου: Η 

διαμόρφωση  δηλαδή της ροής περιεχομένου, όπως τα podcasts και τα blogs. Επιπλέον, 

όπως υποστηρίζουν οι  Jenkins, Purushotma, Weigel, Clinton και Robison (2009), η 

συμμετοχική κουλτούρα έχει, σε γενικές γραμμές, τα εξής χαρακτηριστικά:  

Ενασχόληση με τα κοινά με σχετικά λίγα εμπόδια και μεγάλη υποστήριξη στο 

διαμοιρασμό ιδεών/περιεχομένων. Ακόμη,  ευκαιρίες μη τυπικής καθοδήγησης, 

αίσθηση ότι η συμβολή του καθενός έχει αξία, αλλά και  ενδιαφέρον για τις απόψεις των 

άλλων. Ο Henry Jenkins εκφράζει το ερώτημα/προβληματισμό του ότι αφού τα Νέα 

Μέσα διευκολύνουν τη δημόσια συμμετοχή γιατί απαγορεύονται στα σχολεία (π.χ. 

YouTube, Facebook κ.λπ.); Δεν θα έπρεπε να ήταν το ζητούμενο; 

Ακόμη, οι Jenkins, Purushotma, Weigel, Clinton και Robison (2009) γράφουν για τη 

συμμετοχική κουλτούρα όπως διαμορφώνεται από τα Νέα Μέσα  και τονίζουν  ότι τα 

σχολικά και τα εξωσχολικά προγράμματα πρέπει να δίνουν περισσότερη προσοχή στο 

να ενισχύσουν αυτό που ονομάζουμε  καινούρια μέσα γραμματισμού (new media 

literacy). Επιπλέον, τα σχολικά και τα εξωσχολικά προγράμματα είναι ανάγκη να 

δίνουν περισσότερη έμφαση  στο να ενισχύσουν τις πολιτισμικές ικανότητες και 

κοινωνικές δεξιότητες που οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται σε ένα σύγχρονο περιβάλλον  

νέων μέσων. Οι συμμετοχικός πολιτισμός μετατοπίσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

στο γραμματισμό από την ατομική έκφραση στην κοινωνική εμπλοκή. Εξάλλου, οι νέες 

μορφές γραμματισμού ήδη εμπλέκουν τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες 

αναπτύσσονται μέσω της συνεργασίας και της δικτύωσης. Αυτές οι δεξιότητες χτίζονται 

στη βάση του παραδοσιακού γραμματισμού, τις τεχνικές και δεξιότητες κριτικής 

ανάλυσης που μαθαίνονται μέσα στην τάξη.    
 

Συνεπώς, είναι φανερό πως η έννοια του πολιτισμού είναι σύνθετη, πολυσυλλεκτική, 

πολυδιάστατη και αρκετά ελαστική και σχετική ως προς τον ακριβή προσδιορισμό της 

στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης. Ο πολιτισμός συμβάλλει στο να 

γνωρίσουμε, να εξετάσουμε και να αναλύσουμε το παρελθόν, να κατανοήσουμε και  να 

συνειδητοποιήσουμε το παρόν και τελικά να οραματιστούμε και να διαμορφώσουμε το 

μέλλον (Σαρλής,  2014:12).  Άρα,  αφού  η έννοια του πολιτισμού είναι πολυδιάστατη, 

διάφοροι κλάδοι της επιστήμης όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, η 

οικονομία, προσπαθούν να την αναλύσουν κάτω από διαφορετική κάθε φορά 

προσέγγιση. Η γενική αντίληψη που επικρατεί είναι ότι ο πολιτισμός είναι ένα ιδιαίτερο 

βίωμα με πολλές συνιστώσες, που καλύπτει τις συλλογικές ανθρώπινες συμπεριφορές 

και λειτουργεί σαν μέρος της συλλογικής μνήμης των κοινωνικών ομάδων. Έτσι, ο 

πολιτισμός θα λέγαμε ότι  νοείται ως το σύνολο των υλικών και πνευματικών αξιών που 

δημιουργήθηκαν διαχρονικά από την ανθρώπινη δράση (Μπιτσάνη, 2000). 

 

2.2.  Eκπαίδευση: Σύγχρονες προσεγγίσεις 
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         Kαταρχήν, εκπαίδευση είναι η διαδικασία της αγωγής και της μάθησης που 

οργανώνεται από την πολιτεία ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα με ένα συστηματικό και 

υπεύθυνο τρόπο. Ο σκοπός της είναι πολλαπλός και ποικίλει ανάλογα με το φορέα από 

τον οποίο προέρχεται (Χατζηδήμου, 1999:27). Φυσικά, τον όρο εκπαίδευση τον 

συνδέουμε κυρίως με την οργανωμένη αγωγή και μάθηση από μέρους της Πολιτείας, 

η οποία στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα της  αγωγής  και της μάθησης 

(Καρράς, 2011:16).Πιο αναλυτικά,  το ρήμα εκπαιδεύω (educar) πηγάζει από το 

λατινικό educare, που σημαίνει «οδηγώ». Εκπαίδευση σημαίνει μετάδοση 

αδιαμφισβήτητων ή μη αμφισβητηθεισών γνώσεων, σημαίνει τη διδασκαλία αυτού που 

υπάρχει και θεωρείται ορθό και αναγκαίο. Η αληθινή εκπαίδευση ωστόσο είναι 

παιδαγωγική: η υποκίνηση στη μάθηση, στη χαρά των ανακαλύψεων και της γνώσης 

(Boal, 2008:12). Tις τελευταίες δεκαετίες η εκπαίδευση θεωρείται ως επιστήμη όλων 

των επιστημών που ασχολείται με την απόκτηση της μάθησης, δηλαδή εξετάζει τον 

τρόπο με τον οποίο συντελείται η γνώση που είναι άκρως διεπιστημονική και 

μεταεπιστημονική. Επίσης, διερευνά θεωρητικά και πρακτικά τα θεμέλια της γνώσης 

και της ταυτότητας που διαμορφώνεται μέσω της μάθησης σε ατομικό ή σε συλλογικό 

επίπεδο (Πασιάς, Φλουρής, Φωτεινός,2015:20). Ο γενικότερος, όμως,  όρος  παιδεία 

περιλαμβάνει την αγωγή, τη μόρφωση,  τη μάθηση και συχνά ταυτίζεται με την έννοια 

της κουλτούρας (Mialaret, 2008:1-2).  

 

 

 

 

 

  

 

Η «κλασική» μορφή του σχολικού θεσμού 

Πηγή: Mialaret,2011:277 

Επιπλέον, σύμφωνα με την Masemann(2012) η  Margaret Mead ορίζει την 

εκπαίδευση ως την πολιτιστική διαδικασία, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή κάθε 

νεογέννητος άνθρωπος, γεννιέται με τη δυνατότητα να μάθει καλύτερα από οποιοδήποτε 

θηλαστικό όν, όπου μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο μέλος μιας συγκεκριμένης  

ανθρωπινής κοινωνίας, μοιράζοντας με τα άλλα μέλη ένα ειδικό ανθρώπινο πολιτισμό.  

Επίσης, η εκπαίδευση ως διαδικασία ενσωμάτωσης των νέων γενεών στην κουλτούρα 

των κοινωνιών, κατέστησε ορατή την παρουσία της καθ’ όλη την ιστορία της 

ανθρωπότητας. Ακόμη και ως άτυπη διαδικασία, ακόμα και μέσα στους κόλπους των 

θεσμοποιημένων συστημάτων εκπαίδευσης, συνέβαλε στην κοινωνικοποίησης των 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Προσχολική και Στοιχειώδης 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Γυμνάσια και Λύκεια 

Ανώτερη Εκπαίδευση 

Πανεπιστήμια και μεγάλες 

σχολές 
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ατόμων, τοποθετώντας τα στις κοινωνικές τους ομάδες  (Θεοδωροπούλου, 2014:14). 

Έτσι, η εκπαίδευση λογίζεται στις περισσότερες κοινωνίες, ως μια ανάγκη και ως ένα 

θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών, το οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται από τα 

κράτη με όσο το δυνατόν ικανοποιητικό τρόπο, ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες και τα 

πολιτικά μοντέλα διακυβέρνησης (Θεοδωροπούλου, 2014:13). 

 Στο σημείο αυτό  κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ποια ήταν η ιδέα της παιδείας στην 

αρχαία Αθήνα. Πολίτης ήταν  ο πνευματικά καλλιεργημένος αλλά επίσης ο 

πολυπράγμονας, με την έννοια του ενεργού πολίτη. Ο Αθηναίος πολίτης έπρεπε να 

διαθέτει ορισμένες βασικές πνευματικές και ηθικές ικανότητα, δικαιοσύνη, σωφροσύνη, 

αριστεία και τιμιότητα. Όφειλε να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή χώρας. Ακόμη,   

όφειλε να άρχει και να άρχεται και να ευεργετεί τους φίλους του. Χρησιμοποιώντας 

σημερινή παιδαγωγική γλώσσα, σκοπός της παιδείας στην αρχαία Πόλη δεν ήταν απλώς 

η εκπαίδευση αλλά η παιδεία (Καζαμίας &  Πετρονικολός, :27). Ο Αριστοτέλης,  

πίστευε ότι ήταν νοητή ως ηθική διάπλαση του ανθρώπου-πολίτη, τέτοια ώστε να τον 

καθιστά ικανό «να άρχει και να άρχεται», δηλαδή να είναι ικανός για τον πολιτικό βίο 

μέσα από την απόκτηση κατάλληλων συνηθειών, δηλαδή πολιτικών αρετών όπως η 

δικαιοσύνη και ο σεβασμός του νόμου στο πλαίσιο της ελευθερίας. Οι αρετές κάνουν 

τον καλό πολίτη και οδηγούν στη διατήρηση και διαιώνιση της πόλεως και έτσι 

πραγματώνεται με το αγαθό το οποίο ωφελεί εξίσου όλους του πολίτες. Ο Αριστοτέλης, 

υπήρξε, λοιπόν, ο στοχαστής που συνέδεσε αποκλειστικά τους σκοπούς της παιδείας, 

που είναι η απόκτηση πολιτικών αρετών και δημοσίου ήθους με την ιδιότητα του 

πολίτη (Μπάλιας, 1998:13-14).  

           Η εκπαίδευση, βέβαια, κρατά μια ζωή. Ο άνθρωπος δεν παύει να εκπαιδεύεται 

(Γλύκατζη- Αρβελέρ, 2014:14). Πράγματι, η εκπαίδευση είναι μια διαδικασια που 

εκτείνεται σε ολόκληρη τη ζωή: από τη γέννηση έως το θάνατο, περνώντας από την 

οικογενειακή διαπαιδαγώγηση, τη σχολική εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, 

τη διαρκή επιμόρφωση  (Mialaret,2011:276).  To σχολείο, αναμφίβολα, θεωρείται ότι 

εκπροσωπεί το σημαντικότερο παράγοντα παροχής συστηματικής αγωγής, μόρφωσης 

και καλλιέργειας και συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. Όμως, στις 

μέρες μας οι λειτουργίες του σχολείου έχουν αλλάξει και η μετάδοση αξιών δεν είναι 

πλέον αποκλειστικότητα του σχολείου αφού η διαδικασία αυτή με την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών πραγματοποιείται και από άλλους φορείς όπως το διαδίκτυο. Επιπλέον, το 

σχολείο απαιτεί την ανάπτυξη άλλων ανώτερων ικανοτήτων όπως η κρίση και η 

μεταγνώση που κυρίως το σχολείο μπορεί να διαμορφώσει μέσα από εξειδικευμένο 

προγράμματα και ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (Πασιάς, Φλουρής, 

Φωτεινός,2015: 32).  

           Από την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι το σχολείο προβάλλεται  ως μια 

μικρογραφία της ευρύτερης  κοινωνίας για την οποία προετοιμάζει το άτομο, οφείλει 

να μυήσει τους μαθητές στις κοινωνικές λειτουργίες που αποτελούν μέρος της σχολικής 

ζωής και κουλτούρας. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες  γίνεται εκμάθηση των 

κοινωνικών ρόλων, των τρόπων συμπεριφοράς, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, 

της ηθικής δέσμευσης για την ανάπτυξη τόσο της ατομικότητας όσο και της 
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κοινωνικότητας του παιδιού. Η  σχολική αγωγή οφείλει να είναι συστηματική, να 

ασκείται με επιστημονικό προγραμματισμό και φυσικά καλά καταρτισμένους 

εκπαιδευτικούς  (Πασιάς, Φλουρής, Φωτεινός, 2015: 33). O  κοινωνικοποιητικός θεσμός 

του σχολείου οφείλει να φροντίζει, ώστε η πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών του 

να γίνεται με κεντρικό εκπαιδευτικό άξονα τη διδασκαλία των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων με τη σύγχρονη μορφή της, τη διδασκαλία «μέσα στα ανθρώπινα 

δικαιώματα», δηλαδή σε ένα σχολικό περιβάλλον που αυτά κυριαρχούν ( Ελευθεράκης, 

2009:63). 

   Επίσης, αξίζει να σημειωθεί μια σημαντική έρευνα που έγινε. Πιο συγκεκριμένα, η  

έρευνα είναι η ακόλουθη: 240 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κατά την αρχή και στο τελείωμα 

του  εκπαιδευτικού προγράμματος τους στην Ταϊβάν, και 231 μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ολοκλήρωσαν την αναθεωρημένη κλίμακα 

αποτελεσματικότητας για το δάσκαλο του S. Gibson και M. H. Dembo.  Οι αναλύσεις 

έδειξαν ότι οι υποψήφιοι  εκπαιδευτικοί σε αυτές τις 2 χώρες μπορεί να έχουν 

διαφορετικές προσδοκίες  για  τη διδασκαλία (π.χ. γονική στήριξη, η κοινωνική 

ευαισθητοποίηση, ατομική προσπάθεια). Ωστόσο, οι  πεποιθήσεις των μελλοντικών  

εκπαιδευτικών σε αυτές τις 2 χώρες έδειξαν ένα παρόμοιο πρότυπο όσον αφορά στην 

ικανότητα των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους για να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μεμονωμένων παιδιών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ότι και στις δύο χώρες, οι  πεποιθήσεις των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών μπορεί  να επηρεάζονται από το πλαίσιο των ακαδημαϊκών 

προγραμμάτων τους, από την αύξηση της ικανότητας και εμπειρίας τους  ως δάσκαλοι, 

και από τις πολιτιστικές προοπτικές (Huey-Ling, Gorrell & Taylor,2002:37). 

      Ωστόσο, μια κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης και των παγκόσμιων 

εκπαιδευτικών προβλημάτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει  και την εξέταση 

ορισμένων βασικών παραγόντων, οι οποίοι φαίνεται να επιδρούν στη διαμόρφωση τους: 

Oι δημογραφικές καταστάσεις, οι οικονομικές εξελίξεις, η σύγχρονη και επιστημονική 

και τεχνολογική ανάπτυξη, η επίδραση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, οι παγκόσμιες 

στάσεις απέναντι στη φτώχεια, την ανεργία, το περιβάλλον, την έννοια της 

«πολιτιστικής» ταυτότητας, τα δικαιώματα του ατόμου και των λαών, το μέλλον των 

διεθνών σχέσεων (Καρράς, 2015:741). Είναι αλήθεια, ότι η Παγκοσμιοποίηση ορίζει 

την εποχή μας. Αν και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη συζήτηση στην οικονομική, 

πολιτική, και σε πολλές πτυχές του  το φαινόμενο παραμένει ακόμη άγνωστος τόπος. Η 

εκπαίδευση βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ηπείρου για το άγνωστο. Πράγματι, η 

παγκοσμιοποίηση και η  μεγάλης κλίμακας μετανάστευση επηρεάζουν τα παιδιά και 

τους νέους, τόσο εντός όσο και εκτός των σχολείων. Λαμβάνοντας έτσι υπόψη την 

ευρεία ιστορική, πολιτιστική, τεχνολογική αλλαγή, αλλά και τις δημογραφικές αλλαγές, 

όλοι οι κορυφαίοι κοινωνικοί επιστήμονες δηλώνουν ότι αυτοί οι παγκόσμια 

μετασχηματισμοί θα απαιτήσει νέους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, τις ευαισθησίες 

και τις συνήθειες του μυαλού που είναι πολύ πιο μπροστά από ό,τι τα περισσότερα 

εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν τώρα να παραδώσουν (Orozco & Qin-Hilliard, 2004).  
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Ταυτόχρονα, είναι γεγονός ότι κάτω από το πρίσμα  της παγκοσμιοποίησης, η 

εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικές πολιτικές και οι εκπαιδευτικοί  αποκτούν ολοένα και 

περισσότερο ενδιαφέρον ιδιαίτερα το πλαίσιο των κοινωνικοπολιτικών και 

οικονομικοϊδεολογικών και πολιτισμικών συγκυριών. Πράγματι, πολλά από τα 

ζητήματα που θίγονται σήμερα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι κοινά για πολλές χώρες, 

ενώ άλλα αντανακλούν τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες (Καρράς, 2014:303). Είναι 

πρόδηλο ότι η σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, αλλάζει συνεχώς δημιουργώντας 

έναν απαιτητικό κόσμο που χρειάζεται κάποιος πολύπλευρες ικανότητες και δεξιότητες 

για να ανταπεξέλσθει.  Η μάθηση και η εκπαίδευση χαρίζουν σε όλους τα βασικά 

εφόδια. Η ψηφιακή εποχή και οι αλλαγές που η τεχνολογία έχει επιφέρει στη 

μαθησιακή διαδικασία έχουν εισάγει τον όρο ψηφιακός πολίτης του 21ου αιώνα.  Πιο 

συγκεκριμένα, με τον όρο αυτό ο Μialaret αναφέρεται στις ειδικές δεξιότητες που ο 

πολίτης του μέλλοντος πρέπει να κατέχει προκειμένου να είναι ενεργό μέλος του 

κοινωνικού του συνόλου. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που γεννιέται είναι αν το σχολείο 

προετοιμάσει τους μαθητές εφοδιάζοντάς τους με τα απαραίτητα εφόδια για τις 

προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν (Mialaret, 2011). Σημαντική στη βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι η χρήση και διάδοση των σύγχρονων διδακτικών 

μέσων. Σκοπός πρέπει να είναι τεχνολογία να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις 

τεχνολογικά ισχυρές και στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, με απώτερο σκοπό οι 

δάσκαλοι και οι μαθητές να βελτιώσουν τις διδακτικές τους ικανότητες και να 

αναβαθμίσουν τις γνώσεις στους αντίστοιχα (Καρράς, 2011:178). 

 

 

 

                                  

Πηγή: Mialaret,2011:366 
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ηλεκτρονικού υπολογιστή  ο μαθητής έχει πρόσβαση στη  οικουμενική γνώση. Η 

οικουμενική γνώση είναι άμεσα διαθέσιμη και προσβάσιμη σε όλους.   Από την άλλη, 

όσον αφορά στη σχέση μαθητή-δασκάλου. Ο δάσκαλος παύει αν είναι η μοναδική πηγή 

γνώσης. Αλλάζει λοιπόν η σχέση μαθητή- εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

πρέπει να επανατοποθετηθεί. Αλλάζει το σχολικό τοπίο με  νέα δεδομένα. Σε ένα κόσμο 

που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, οφείλει να αντιστοιχεί ένα σχολείο σε πλήρη 

μετεξέλιξη. Οι στόχοι, οι μέθοδοι και οι τεχνικές πρέπει  να επανατοποθετηθούν ως προς 

τις νέες προσδοκίες και τις νέα δυνατότητες δράσης που προσφέρει η σημερινή 

τεχνολογία. Φυσικά δε πρέπει να χαθεί η δημιουργικότητα και η φαντασία του ατόμου 

που στηρίζεται στη παρατήρηση της φύσης.  Τέλος, το παιδί πρέπει να κάνει σωστή 

χρήση της τεχνολογίας και όχι αλόγιστη (Mialaret, 2011:271-372). 

    Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι που σχεδιάζουν την εκπαιδευτική πολιτική σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν ή οφείλουν να έχουν ως κύρια προτεραιότητα την ενίσχυση 

της αποτελεσματικότητας και την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση (Καρράς, 

2011 :174). Εντούτοις, η εκπαίδευση θεωρείται όχι μόνο ένα «παγκόσμιο δικαίωμα», 

αλλά ένα είδος «αγοράς» και με αυτήν την έννοια δεν τίθεται μόνο στη διάθεση του 

δημοσίου αλλα και του ιδιωτικού συμφέροντος (Καλογιαννάκη, 2005:15).   Στον 

απόηχο των ολοένα και αυξανόμενων οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών 

αλλαγών τα τελευταία χρόνια έχουν διαδοθεί ευρύτητα πλέον οι προσδοκίες ότι η 

εκπαίδευση πρέπει να καταστεί καινοτόμος και ανταγωνιστική Τέτοιες καινοτομίες 

αφορούν  τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η μάθηση, το πρόγραμμα σπουδών και 

η διοίκηση και οργάνωση των σχολείων (Καρράς, 2011:174). Φυσικά, θα αποτελούσε 

εθελοτυφλία ο ισχυρισμός πως η εκπαίδευση σήμερα δεν επηρεάζεται σημαντικά και 

από τη λεγόμενη «ύστερη νεωτερικότητα», περίοδος που συνδέεται με την 

παγκοσμιοποίηση και τις επιρροές όχι μόνο στο εκπαιδευτικό  αλλα και στο ευρύτερο 

συγκείμενο. Μέσα στο πλαίσιο μιας κοινωνίας όπου κυριαρχούν οι συζητήσεις και οι 

προβληματισμοί για το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τους ανταγωνισμούς και για 

τις νέες αξίες στο χώρο της κοινωνίας, της πολιτικής, της κουλτούρας και της 

εκπαίδευσης, ο διάλογος εντοπίζεται στις νέες αναδυόμενες ανάγκες και στα νέα 

προβλήματα που προκύπτουν από τις συντελούμενες αλλαγές (Καλογιαννάκη, 

2011:16). Στο πλαίσιο αυτό διακρίνει κανείς τη σαντλεριανή αρχή «τα πράγµατα έξω 

από το σχολείο είναι πιο σηµαντικά, µάλλον ρυθµίζουν, τα πράγµατα µέσα στο 

σχολείο». Εποµένως, η θεµελιώδης επιστηµολογική αρχή που κυριαρχεί εδώ είναι ο 

εντοπισµός και η ερµηνεία του εκπαιδευτικού ιστορικού γίγνεσθαι, των εκπαιδευτικών 

τάσεων και συστηµάτων µέσω της διερεύνησης προγενέστερων ή συγκείµενων 

αλληλοσχετιζόµενων εξω- εκπαιδευτικών, καθοριστικών όµως, κοινωνικών και 

πολιτικών παραγόντων (Καζαµίας, & Καλογιαννάκη, 2003:5). Άρα,  είναι απαραίτητη 

η σύνδεση της βασικής εκπαίδευσης με την κοινωνία και η επένδυση στη διδακτική 

εμπειρία (Καρράς, 2011:179). 

 Πιο αναλυτικά, η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται ο κόσμος είναι σήμερα 

ιλιγγιώδης. Πράγματι, αν δεν προτιμήσουμε τον άνθρωπο να παρακολουθήσουμε  τις 

προόδους της τεχνολογίας, οδεύουμε τάχιστα προς στην καταστροφή. Ο άνθρωπος 
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οφείλει να παραμείνει ο δημιουργός και ο κύριος  της τεχνολογίας, η οποία πρέπει να 

τεθεί στην υπηρεσία του ατόμου και της κοινωνίας. Αυτό καθορίζει και το περιεχόμενο 

της Νέας Εκπαίδευσης2.Ο στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η διάπλαση του 

ατόμου τόσο ως οντότητας με δική της προσωπικότητα όσο  και ως κοινωνικής 

οντότητας, να το ενσωματώνει μέσα σε μια κουλτούρα χωρίς ωστόσο να το 

ακρωτηριάζει και να το κάνει να χάνει τις ατομικές  του δυνατότητες (Μialaret, 

2011:46). Η εκπαίδευση στο πλαίσιο αυτό οφείλει να δημιουργήσει ενεργούς και 

κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς να μετατρέψουν την πολιτισμική 

διαφορετικότητα σε αμοιβαία διαπολιτισμική κατανόηση, την εφήμερη ανθρωπιά σε 

διαρκή αλληλεγγύη και την απάθεια σε κοινωνική δράση (Κωστούλα- Μακράκη & 

Μακράκης, 2008). 

 

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η  θεαματική καινοτομία έχει 

να κάνει με μία ριζοσπαστική θεμελιώδη αλλαγή στην εκπαίδευση, ενώ η διαρκής/ 

συνεχής στην καινοτομία στην σχολική τάξη. «Δίπλα στις μεγάλες καινοτομίες[…]πρέπει 

να λάβουμε υπόψη μας την καινοτομία της κάθε ημέρας, την καινοτομία στην καθημερινή 

πρακτική, την καινοτομία ενάντια στην ρουτίνα» (Mialaret, 2011:274). Είναι σημαντικό 

να διακρίνουμε τη θεαματική από τη διαρκή καινοτομία.  Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι οι 

μικροί εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας που εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός μέσα στην 

τάξη αποτελούν καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκπαίδευσης. Άρα, η καινοτομία αρχίζει 

μέσα από τη σχολική αίθουσα και είναι στο χέρι κάθε εκπαιδευτικού να είναι 

δημιουργικός ( Mialaret, 2011:283).   

 

 
 

Πηγή: Mialaret,2011:283 

 

      Μελετώντας το σχήμα, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί 

κομμάτι της κοινωνίας. Άρα, η εκπαιδευτική καινοτομία εντάσσεται στην ευρύτερη 

κοινωνική και πολιτική καινοτομία. Ο δάσκαλος ως κυριότερος εκτελεστής της 

ερώτησης «πως» στο αναλυτικό πρόγραμμα, έχει ένα σοβαρό ρόλο να διαδραματίσει 

                                                           
2 Η Νέα  Εκπαίδευση, επίσης, έχει ως το στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητα του 

ατόμου ( ηθική, ψυχική, πνευματική, κοινωνική, πολιτική) (Μialaret, 2011:46). 
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στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού αναλυτικού προγράμματος. Συνεπώς, κάθε άτομο 

έχει το δικαίωμα να αναπτύξει την προσωπικότητα του και άρα την ατομικότητα του, 

τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία ο πολύπλοκος πολιτισμός στον οποίο ζούμε, 

αναπτύσσεται και προοδεύει με την ποικιλία και την διαφορετικότητα των ατόμων. 

 

    Πουθενά, όμως, στο Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν γίνεται αναφορά για καταπίεση 

και κοινωνική ανισότητα τόσο στην ίδια την ελληνική κοινωνία όσο και σε άλλους 

πολιτισμούς (Μπονίδης & Παπαδοπούλου, 2014). Το αναλυτικό πρόγραμμα στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα για να πετύχει μια ουσιαστική εφαρμογή της κριτικής 

πολυπολιτισμικότητας θα πρέπει να είναι ανοιχτό και να προωθεί την ελεύθερη έκφραση 

και κρίση. Μέσα από μια τέτοια σχολική κουλτούρα θα ενδυναμωθούν και 

χειραφετηθούν οι «καταπιεσμένοι» μαθητές. Επίσης, η  εκπαίδευση στην ιδιότητα του 

πολίτη πρέπει  να βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν στάσεις, τη γνώση και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν σε πολιτισμικές κοινότητες 

διαφορετικές από τις δικές τους, μέσα στην εθνική κουλτούρα και κοινότητα 

(Banks,2012:61). 

 Ταυτόχρονα, όσοι ασχολούνται με τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής ή απλώς 

ενδιαφέρονται για αυτήν, καλούνται να αναζητήσουν τα κατάλληλα σημεία ισορροπίας 

(Ματθαίου, 2010:42). Το σημείο αναστοχασμού στο δίπολο ανθρωπισμός –

τεχνοκρατία. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η εκπαίδευση εξ’ 

αποστάσεως, η δια βίου μάθηση, η δημιουργία τηλετάξεων διαμορφώνουν νέα 

περιβάλλοντα ανάπτυξης του ατόμου και ανοίγουν νέους ορίζοντες στον χώρο της 

γνώσης (Καλογιαννάκη, 2015). Έτσι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μυούνται στις νέες 

τεχνικές, όντας συνεχώς ενημερωμένοι για τις μεταβολές στα συστήματα αξιών και 

γνώσεων (π.χ η εμφάνιση των «μοντέρνων Μαθηματικών», των νέων τρόπων 

διδασκαλίας κ.α) (Mialaret, 2011). Άρα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να έχει πολύ καλά παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση 

και δια βίου επιμόρφωση, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 

διδασκαλικού επαγγέλματος που διαρκώς αλλάζει (Πασιάς, Φλουρής, 

Φωτεινός,2015:33).     

Ακόμα, στον κατάλογο των συνθέσεων που απαιτούνται μεταξύ εναλλακτικών   

προτεραιοτήτων και ιεραρχήσεων στη σύγχρονη εκπαίδευση  καθίσταται αναγκαίο να 

προστεθεί η αναζήτηση της χρυσής τομής  ανάμεσα στην προετοιμασία του 

σκεπτόμενου και του επιδέξιου άνθρωπου στο σεβασμό της παράδοσης και στην ανάγκη 

αλλαγής, στη ανάπτυξη πνεύματος συλλογικότητας και στην ενθάρρυνση της 

δημιουργικής ατομικότητας, στην διατήρηση του εθνικού χαρακτήρα κα στην αποδοχή 

του κοσμοπολιτισμού, στη θεωρητική συγκρότηση και στην ικανότητα του επιδεξίως 

πράττειν (Ματθαίου,2010 :42).  Άρα, το σχολείο στις μέρες μας οφείλει να καλλιεργεί 

τις κατάλληλες πολιτικές αρετές που θα καταστήσουν δυνατή την ενεργό τη συμμέτοχη 

των πολιτών στα δημόσια πράγματα και στις πολιτικές αποφάσεις (Μπάλιας, 2008:19-
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20).3 Η δημοκρατική εκπαίδευση του σύγχρονου πολίτη οφείλει να προσανατολιστεί 

περισσότερο στην καλλιέργεια των οικουμενικών δημοκρατικών αξιών και στο 

σεβασμό των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών, 

γηγενών και μη, εντός της πολιτικής κοινότητας αλλά και στον κόσμο. Ωστόσο, οι 

πολίτες στη φιλελεύθερη δημοκρατία δεν έχουν μόνο δικαιώματα, αλλά έχουν και 

ευθύνες τις οποίες η δημοκρατική εκπαίδευση οφείλει να καλλιεργήσει στους 

μελλοντικούς πολίτες. Σύμφωνα με τον Καρρά (2011:42), ο Dewey υποστηρίζει ότι  η 

εκπαίδευση σαν αύξηση ή ωριμότητα θα έπρεπε να είναι μια διαδικασία αφιερωμένη 

πάντα στο παρόν, αφού το παρόν επηρεάζει οπωσδήποτε το μέλλον.  

  Παράλληλα,, η σχέση της εκπαίδευσης με την ιδιότητα του πολίτη έχει πολλές 

όψεις που την καθιστούν – εκ νέου- επίκαιρη: η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μέσο 

όχι μόνο για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας, αλλά για τη αντιμετώπιση  

προβλημάτων από τα οποία εξαρτάται το μέλλον της, όπως είναι τα περιβαλλοντικά, τα 

κοινωνικά και τα ανθρωπιστικά προβλήματα. Από την ικανοποιητική επίλυση των 

προβλημάτων αυτών εξαρτάται όχι μόνο το μέλλον της δημοκρατίας αλλά και το μέλλον 

της ίδιας της ανθρωπότητας, με το οποίο είναι βαθιά συνυφασμένο το μέλλον της ίδιας 

της δημοκρατίας (Μπάλιας, 2008).  Το σχολείο που πληγώνει αντί να εκπαιδεύσει, οι 

υπόγειες διαδρομές της βίας στο σπίτι, στην πλατεία και της σχολικής βίας, ο 

ανταγωνισμός ως εργαλείο επιτυχίας και το παιχνίδι ως μέσον ενηλικίωσης, οι 

περικυκλωμένοι από «όχι» και «μη» έφηβοι διαμορφώνουν τους όρους μιας 

«αντιδραστικής» επιθετικότητας, έντασης θυμού, διάψευσης, δυσφορίας (Πανούσης, 

2015). Το συχνά αδιάφορο σχολείο δεν έχει μηχανισμούς και δασκάλους 

προετοιμασμένους να χειριστούν δύσκολες και βίαιες καταστάσεις. Συνεπώς, το 

σχολείο οφείλει να συμβάλλει στην οικοδόμηση του ενεργού πολίτη, ενός πολίτη που 

σκέπτεται οικουμενικά και δρα τοπικά   (Καρακατσάνη, 2004:193). 

Για την ακρίβεια, ένα από τα εκπαιδευτικά ζητήματα που απασχολεί την 

επιστημονική κοινότητα είναι ότι η εκπαίδευση των μειονοτήτων στις διάφορες χώρες 

συζητείται σε σχέση με τις πολιτικές ένταξης των μειονοτήτων αυτών στην εκπαίδευση 

των χωρών αυτών  (Καλογιαννάκη, 2011:257).  Οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, καλούνται να 

προετοιμάσουν πολίτες μιας παγκόσμιας κοινότητας, πολίτες που θα λαμβάνουν την 

διαφορετικότητα ως κάτι θετικό. Όμως είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί για να 

καταφέρουν κάτι τέτοιο να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες (Κωστούλα- 

Μακράκη & Μακράκης, 2008). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί  κρίνεται σκόπιμο  να θεωρούν 

ότι ο ρόλος τους είναι να δημιουργούν διδακτικά πλαίσια μέσα στα οποία οι μαθητές 

δεύτερης γλώσσας μπορούν να γίνουν συνεργάτες τους στη μαθησιακή διαδικασία και 

οι εκπαιδευτικοί πρέπει να  βλέπουν τον εαυτό τους ως μαθητή. Για να διδάξουν 

                                                           
3 Τέτοιες αρετές είναι η κριτική σκέψη, η ικανότητα για αμφισβήτηση της πολιτικής αυθεντίας, η 

προθυμία  για ουσιαστικό διάλογο, η ικανότητα να σέβεται κανείς τα δικαιώματα των άλλων, η ευρύτητα 

πνεύματος, η εντιμότητα, η αυτοσυγκράτηση, το αίσθημα δικαιοσύνης, η προθυμία συμμετοχής, η 

κοσμιότητα και η ανάπτυξη μιας πολιτειακής φιλίας μεταξύ των πολιτών  που θυμίζει την περιγραφή της 

Αθηναϊκής δημοκρατίας από τον Περικλή (Μπάλιας, 2008:19-20). 
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αποτελεσματικά θα πρέπει να βλέπουν να μάθουν από τους μαθητές τους τον πολιτισμό, 

το περιβάλλον και τις εμπειρίες τους. 

          Προκειμένου, όμως, οι μαθητές να επενδύσουν τον εαυτό τους, την ταυτότητά 

τους, στην απόκτηση νέας γλώσσας και στη συμμετοχή στην καινούρια τους 

πολιτισμική κοινότητα, πρέπει να βιώσουν θετικές και ενθαρρυντικές σχέσεις 

αλληλεπίδρασης με μέλη της κοινότητας αυτής. Ο σεβασμός και η αποδοχή αποτελούν 

τη βάση οποιαδήποτε σχέσης και ειδικά στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μέσα στη τάξη. 

Ο σεβασμός, η αναγνώριση και η αποδοχή κατέχουν κεντρική θέση για την 

κινητοποίηση των μαθητών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και με ενθουσιαμό στην 

προσπάθεια για μάθηση (Cummins,2005:171). Σήμερα, απαιτείται ένας 

εκσυγχρονισμός που θα αφορά βέβαια και στις εσωτερικές δομές και λειτουργίες του 

σχολείου, αλλά θα είναι προσανατολισμένος περισσότερο προς τα έξω. Δηλαδή θα 

υπερβαίνει την εθνοκεντρική , μονοπολιτισμική και μονογλωσσική  προσέγγιση των 

πραγμάτων, θα λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο τους ενδογενείς αλλά και τους εξωγενείς 

παράγοντες και θα προσπαθεί να απαντήσει στα ζητούμενα που προκύπτουν από τις 

ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις (Δαμανάκης, 2005: 322). 

            Παράλληλα, σύμφωνα με τον Καρρά (2011), ο  Dewey υπογραμμίζει ότι η 

υιοθέτηση μιας υπεύθυνης στάσης από την πλευρά των εκπαιδευτικών συνεπάγεται την 

προσεκτική θεώρηση των συνεπειών στις οποίες οδηγεί κάθε πράξη. Οι υπεύθυνοι 

εκπαιδευτικοί στοχάζονται πάνω σε τρεις, τουλάχιστον κατηγορίες συνεπειών της 

διδασκαλίας τους. Στοχάζονται σχετικά με τις α) προσωπικές συνέπειες, τα  

αποτελέσματα δηλαδή που έχει η επαγγελματική πρακτική τους στις αντιλήψεις των 

μαθητών, β) τις ακαδημαϊκές συνέπειες, τα αποτελέσματα που η επαγγελματική 

πρακτική τους στην πνευματική ανάπτυξη των μαθητών και γ)τις κοινωνικές και 

πολιτικές συνέπειες, τα αποτελέσματα δηλαδή που έχει η επαγγελματική πρακτική τους 

στη δημιουργία ευκαιριών για τους μαθητές τους. Το αίσθημα ευθύνης για τις συνέπιες 

που μπορεί να έχουν οι διδακτικές επιλογές τους στην ανάπτυξη των μαθητών, 

προϋποθέτει την εξέταση όλων αυτών των επιμέρους ζητημάτων4.  

Τέλος, από όλα τα παραπάνω προκύπτει εύλογα  το συμπέρασμα ότι απώτερος 

σκοπός του σχολείου   χρειάζεται  να είναι η ανάδειξη ενός νέου τύπου πολίτη που δεν 

θα έχει απλά ενεργό ρόλο στην κοινωνία, δηλαδή συμμετοχή στους θεσμούς και τα 

κοινά και σεβασμό στους νόμους, αλλά  επιπλέον θα έχει μετασχηματιστικό ρόλο 

υπερβαίνοντας τις κοινωνικές συμβάσεις και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανατροπή 

των κακώς κείμενων στην κοινωνία. Ο σύγχρονος πολίτης έχει αμετάθετο χρέος να 

αναλάβει  το ρόλο του πολιτικού ακτιβιστή, που διεκδικεί την ισότητα των ευκαιριών 

και δυνατότητα συμμετοχής υια όλους στο κοινωνικό επίπεδο (Βanks, 2012:15). Πιο 

συγκεκριμένα, η εκπαίδευση, ως θεσμός, μπορεί να βοηθήσει το άτομο να γίνει πολίτης 

ο οποίος δρα και διεκδικεί ενεργά μέσα στις νέες συνθήκες των σύγχρονων 

                                                           
4 Δεν αρκεί να αναρωτιέται κανείς μόνο κατά πόσο πέτυχε τους στόχους, οφείλει να στοχάζεται σχετικά 

με τα απρόσμενα αποτελέσματα της διδασκαλίας, καθώς η διδασκαλία ακόμη και υπό τις καλύτερες 

συνθήκες, πάντα οδηγεί τόσο σε αναμενόμενα όσο και σε μη αναμενόμενα αποτελέσματα ( 
Καρράς,2011). 
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πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Tο περιεχόμενο της εκπαίδευσης οφείλει να είναι 

καθολικό και να περιέχει αξίες που διαπερνούν το εθνικιστικό  και το εγωιστικό 

ατομικιστικό πρότυπο (Καζαμίας & Πετρονικολός, 2003). Μόνο έτσι ο σύγχρονος 

πολίτης θα   γίνει πρωτεργάτης των εξελίξεων και όχι απλός θεατής τους.  

2.3. Κριτική Παιδαγωγική 

Η Κριτική Παιδαγωγική περιλαμβάνει διάφορα ρεύματα, που ξεκίνησαν στις 

αρχές της δεκαετίας του‘80 στις ΗΠΑ, γεγονός που σχετίζεται και με τα κινήματα που 

εμφανίστηκαν εκεί την περίοδο αυτή, όπως το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των 

μαύρων ή το κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Βασική παραδοχή της Κριτικής 

Παιδαγωγικής αποτελεί η άποψη ότι την εκπαίδευση πρέπει να την προσεγγίζουμε 

σχεσιακά, στις αλληλεπιδράσεις της, δηλαδή, με τις υπόλοιπες κοινωνικές σφαίρες, την 

πολιτική, την οικονομική και την πολιτισμική. Το θεωρητικό υπόβαθρο των διαφόρων 

κατευθύνσεων εμπεριέχει μεταξύ άλλων θέσεις του Freire και του Gramsci, καθώς και 

τη μαρξιστική θεωρία, στην οποία προσπάθησαν να αποδώσουν μία μεταμοντέρνα 

διάσταση. Συναινούν δηλαδή στην παιδαγωγική της «πράξις», που ανέδειξε ο Paulo 

Freire, στον απαιτούμενο αναβαθμισμένο ρόλο των εκπαιδευτικών, υπό το πρίσμα του 

«αναμορφωτή διανοούμενου» και εξακολουθούν να «διαβάζουν» την κοινωνική 

πραγματικότητα ως ένα πεδίο πάλης των κοινωνικών τάξεων (Γούναρη & Γρόλλιος, 

2010). Αποδέχονται ακόμα την αξία του νοήματος, που δομούν τα άτομα, ενώ μετέχουν 

και διαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα. 

       Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κριτική Παιδαγωγική είναι μία 

παιδαγωγική θεωρία και πρακτική, που έχει ως στόχο να αυξήσει την κριτική 

συνείδηση των ατόμων, αποβλέποντας στη χειραφέτηση τους και τον κοινωνικό 

μετασχηματισμό. «Το πιο ουσιαστικό, όμως, που θεωρούμε ότι αναδεικνύεται […] είναι 

η ανάγκη συνειδητοποίησης του σύνθετου χαρακτήρα ενός εγχειρήματος συγκρότησης μιας 

παιδαγωγικής η οποία αμφισβητεί την υπάρχουσα κοινωνική τάξη πραγμάτων και θέτει 

ως κεντρικό σκοπό της να συμβάλλει στο ριζικό κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό 

μετασχηματισμό» (Γούναρη & Γρόλλιος, 2010:56). Σε όλα τα κείμενα της, είναι εμφανής 

η πολιτική στόχευση, ενώ η κριτική συνείδηση θεωρείται προαπαιτούμενο μιας 

συλλογικής πολιτικής διεκδίκησης κι ενός οράματος για μία δημοκρατική κοινωνία. 

Μεταξύ των εκπροσώπων της είναι οι Henry A.Giroux, Bell Hooks (Gloria Watkins), 

Peter McLaren, Michael W.Apple και Stanley Aronowitz. 

     Η κριτική παιδαγωγική, ακόμη,  ανοίγει την πόρτα σε μια ευρύτερη και βαθύτερη 

προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση, μέσα στην τάξη και μέσα στην κοινότητα. 

H κριτική παιδαγωγική αποτελεί στην πραγματικότητα ΄Κριτικό Παιδαγωγικό 

στοχασμό’, είναι Χειραφετική Παιδαγωγική που συνδέεται με τη δημιουργική κριτική 

μάθηση, με διαδικασίες μέσα στην τάξη, με ουσιαστική και προσανατολισμένη στον 

άνθρωπο Παιδαγωγική. Είναι μια ριζοσπαστική Παιδαγωγική’ όπου κυριαρχεί το 

μαθαίνω-ξαναμαθαίνω- ξεμαθαίνω’. Η δημιουργικότητα, το κριτικό πνεύμα, η 

κοινωνική ευθύνη, η κατανόηση, η αναζήτηση, η ανα-μάθηση’, η ανεκτικότητα, ο 

διάλογος, η κριτική σκέψη με βάση βίωμα, την εμπειρία και την κουλτούρα του μαθητή, 
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η κριτική έρευνα δράση, η ενόραση, ενδυνάμωση, η ηθική και ο στοχασμός είναι έννοιες 

που συνδέονται με την κριτική παιδαγωγική (Wink, 2010). 

    Επιπροσθέτως, είναι γεγονός ότι η κριτική παιδαγωγική αντιλαμβάνεται τη θεωρία 

των Α.Π. ως πεδίο “πολιτισμικής πολιτικής”. Γι’ αυτό το λόγο επιδιώκει να φανερώσει 

και να αναδείξει τις πολιτικές και κοινωνικό-πολιτισμικές πρακτικές που ακολουθεί το 

εκπαιδευτικό σύστημα σε μία κοινωνία.  Έτσι προκύπτει το συμπέρασμα ότι γενικότερα 

η εκπαίδευση έχει πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό χαρακτήρα. Ο 

Giroux  προτείνει ένα Α.Π., το οποίο θα καλλιεργεί την κριτική ικανότητα των 

μελλοντικών πολιτών και θα πραγματεύεται θέματα διαφορετικότητας αναδεικνύοντας 

παράλληλα τις κυρίαρχες κοινωνικές πρακτικές που περιθωριοποιούν μειονοτικές 

ομάδες. Έτσι οι μαθητές θα αποκτήσουν φωνή για να διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες 

και να αντιμετωπίσουν κριτικά τον τρόπο των εξουσιαστικών δομών της κοινωνίας να 

επιβάλλουν τη γνώση (Giroux, 2010).  

       Παράλληλα,  οι κριτικοί παιδαγωγοί θεωρούν ότι τα Α.Π. και η γνώση που τα 

συγκροτεί είναι μία κοινωνική κατασκευή. Τα Α.Π. συγκροτούνται με τέτοιο τρόπο 

ώστε να προβάλλουν την κοινωνική και οικονομική  πραγματικότητα ως φυσική.  Ένα 

Α.Π. που αναπτύσσεται με διαφορετικό τρόπο από τον καθιερωμένο συνιστά κάτι 

αφύσικο και παράλογο. Επιπλέον, οι κριτικοί παιδαγωγοί υποστηρίζουν ότι η 

εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να είναι απελευθερωτική δηλαδή να στοχεύει στην 

προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών, στον κοινωνικό μετασχηματισμό, 

στη διαμόρφωση κριτικής συνείδησης και τη χειραφέτηση. Τέλος, οι κριτικοί 

παιδαγωγοί οραματίζονται μια δημοκρατική εκπαίδευση, όχι μόνο ως ένα αντίμετρο 

στην τρέχουσα επίθεση σε οτιδήποτε δημόσιο, αλλά κυρίως ως μέσο για τη χειραφέτηση 

του ανθρώπου. Η Κριτική Παιδαγωγική αποτελεί τον κοινό τόπο στην προσπάθεια αυτή 

(Τσάφος, 2014). 

Από τη άλλη πλευρά, στο επίπεδο του πολιτισμού οι υπέρμαχοι της Κριτικής 

παιδαγωγικής αναγνωρίζουν ρητά  την ύπαρξη μιας «μεταμοντέρνας ατμόσφαιρας» ως 

άμεσο, συγχρονικό και κυρίαρχο περιβάλλον της θεωρίας που αναπτύσσουν. Την 

πολιτιστική αυτή ατμόσφαιρα επανειλημμένα περιγράφουν με έντονα και σκοτεινά 

χρώματα, επιδιώκοντας να καταστήσουν εύγλωττη την ανάγκη επείγουσας 

αντιμετώπισης της.  Σύμφωνα με την  Κόντου (2012:23), οι Αronowitz, Giroux και 

McLaren διαπιστώνουν την ύπαρξη ενός μεταλλασσόμενου οικονομικού, πολιτικού, 

πολιτιστικού και ιδεολογικού περιβάλλοντος, στο οποίο  η εκπαίδευση  καλείται 

αποτελεσματικά  να ανταποκριθεί. Η σύνθετη, πολυδιάστατη σχέση πολιτισμού και 

πολιτικής, γνώσης και εξουσίας συνιστά κεντρικό θεματικό άξονα που συνδέει τις εν 

λόγω θεωρήσεις με σύγχρονες εξελίξεις εντός του κλάδου της Παιδαγωγικής, όπως 

αυτές διαμορφώνονται θεωρητικά από τους McLaren και Giroux (Κόντου,2012).    

   Στο σημείο αυτό της εργασίας κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι η προσέγγιση 

αυτή της Κριτικής Παιδαγωγικής έχει αναπτύξει τις γνωστές θεωρίες περί 

πολιτισμού και παιδαγωγικής στο πλαίσιο καινοτόμων/ εναλλακτικών προσεγγίσεων. 

Σε απάντηση στην κρίση που βιώνει η κοινωνία μας και στον αντίποδα της σχολικής 



 
 

41 
 

βίας και παραβατικότητας, του ανταγωνισμού και της σχολικής διαρροής είναι 

επιτακτική η ανάγκη για μια διαφορετική παιδαγωγική με κοινωνικο-πολιτικό 

εκπαιδευτικό όραμα, για ένα σχολείο ανοικτό και συνεργατικό, ένα σχολείο-κοινότητα 

όπου να αναπτύσσονται καθημερινά η ελευθερία, η δημοκρατία, η συνεργασία, η 

αλληλεγγύη, η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα – όχι ως γνώση αλλά 

ως καθημερινό βίωμα, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύσσονται ολόπλευρα 

για να γίνουν αυριανοί πολίτες με κριτική συνείδηση και χειραφέτηση. Η αδυναμία και 

το έλλειμμα των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων καταδεικνύουν αυτή την 

ανάγκη για μια διαφορετική παιδαγωγική, όπως είναι η παιδαγωγική του Célestin 

Freinet, η θεσμική και κριτική παιδαγωγική, με το σχολείο να αναπτύσσει πρωτίστως 

την αυτονομία και τη δημιουργικότητα, την ελεύθερη έκφραση και την επικοινωνία, τη 

συνεργασία και την κριτική σκέψη και χειραφέτηση των μαθητών και μαθητριών 

(Freinet,2017).   

Κάνοντας, λοιπόν, μερικές σκέψεις για τη σημερινή πραγματικότητα, 

αναπόφευκτα περνούν από το μυαλό μας ορισμένα ερωτήματα. Είναι άραγε όσα 

προτείνει η Κριτική Παιδαγωγική ουτοπικά και ανεδαφικά; Θα μπορούσαν οι ιδέες 

της να εφαρμοστούν στην υπάρχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα η οποία μας 

«επιβάλλεται» ως δεδομένη; Η απάντηση είναι πως λαμβάνοντας ο κάθε εκπαιδευτικός 

υπόψη το σχολικό περιβάλλον στο οποίο εργάζεται, μπορεί να προσεγγίσει κάποιες από 

τις βασικές ιδέες των Κριτικών Παιδαγωγών. Μέσα στις τάξεις μας χρειάζεται 

περισσότερος διάλογος, περισσότερη δημοκρατία, περισσότερος προβληματισμός και 

διερεύνηση. Η διδασκαλία μας μπορεί  να προσανατολιστεί στην ανάπτυξη της κριτικής 

ικανότητας των μαθητών και όχι μόνο στην αναπαραγωγή όσων λένε τα βιβλία. Ας 

ξεκινήσουμε από απλά, καθημερινά πράγματα. Η κριτική παιδαγωγική δεν είναι 

μέθοδος, ούτε έτοιμη συνταγή. Είναι διαδικασία και πράξη. Προσπαθώντας, λοιπόν, 

για κάτι διαφορετικό στην τάξη διαπιστώνουμε ότι συνήθως οι μαθητές 

ανταποκρίνονται αλλά και ότι εμείς γινόμαστε καλύτεροι και πιο ανθρώπινοι δάσκαλοι. 

 

2.4.Κρίση της Εκπαίδευσης: Αντίδοτο ο Πολιτισμός; 

 

  Είναι αναμφισβήτητη αλήθεια ότι στη σύγχρονη εποχή βιώνουμε ένα σύνολο 

φαινομένων, τα οποία αποτελούν ενδείξεις της οξείας κρίσης που διέρχεται η σύγχρονη  

κοινωνία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Μερικοί μελετητές απλά εξισώνουν την 

παγκοσμιοποίηση με ελεύθερη αγορά. Άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο με διαφορετικούς 

τρόπους, σύμφωνα με Suárez και Hilliard (2004) αναφέρει ότι «έννοιες όπως-

εθνικότητα ή μετά την υπηκοότητα. Ακόμα άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο ως 

υποκατάστατο για τον ιμπεριαλισμό ή νεοαποικιοκρατίας. Μια πρώτη διαπίστωση είναι 

η διόγκωση των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η 

κοινωνική κρίση της σημερινής εποχής συμβαδίζει με την ηθική κρίση, την εξάπλωση 

της βίας και την άκρατη αντίληψη της ανάπτυξης (Κωστούλα- Μακράκη & Μακράκης, 

2008).  Μέσα στο πλαίσιο αυτό ο σύγχρονος κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις 
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και διλλήματα τόσο σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό αλλά και 

εκπαιδευτικό και ηθικό (Καλογιαννάκη, 2011:13). Η κοινωνία στις αρχές του 21ου 

αιώνα υφίσταται ραγδαίες αλλαγές. Η παγκοσμιοποίηση και συχνά η 

εμπορευματοποίηση των πολιτισμών και των αξιών και η αποδυνάμωση της έννοιας της 

κοινότητας, που αποτελούσε στέρεη βάση για τη δημιουργία της αντίληψης του εαυτού 

και του ανήκειν, έχουν αρνητικές συνέπειες στη ζωή και την ανάπτυξη πολλών νέων. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων του παιδιού, η κοινωνική αδικία, οι συγκρούσεις, οι πολεμικές συρράξεις 

και οι βίαιες μετακινήσεις πληθυσμών επισκιάζουν τα ραγδαία άλματα της επιστήμης 

και της τεχνολογίας. Τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει το θέατρο/δράμα  και γενικότερα 

η τέχνη στην εκπαίδευση μέσα σε αυτό το πλαίσιο; Τι μπορεί να προσφέρει; Τι μας 

δείχνει η έρευνα ότι συμβαίνει όταν τα παιδιά και οι νέοι συμμετέχουν σε θεατρικές και 

καλλιτεχνικές  διαδικασίες ;(Γκόβας,2009). 

  Aρχικά, το σχολείο, µε τη γενικότερη έννοια της παιδείας, είναι αυτό που 

αντανακλά το πολιτιστικό επίπεδο ενός τόπου. Και είναι εποµένως φυσιολογικό, αφού 

ο σηµερινός πολιτισµός διέρχεται µια κρίση αξιών, η κρίση αυτή να µεταγγίζεται και 

στον οργανισµό της σύγχρονης παιδείας. Μελετώντας την κρίση στην εκπαίδευση, 

κρίνεται σκόπιμο να ορίσουμε τι είναι κρίση. Η φύση της έννοιας «κρίση» 

σηματοδοτείται με τις λέξεις αλλαγή, προσαρμογή και ασυμφωνία 

(Καζαμίας,2008:266)5. Παράλληλα, έχει σημειωθεί μια ανάπτυξη και αλλαγή χωρίς 

προηγούμενο στα συστήματα εκπαίδευσης. Ο ρυθμός, όμως, προσαρμογής των 

εκπαιδευτικών συστημάτων στο γρηγορότερο ρυθμό ανάπτυξης των γεγονότων που τα 

περιστοιχίζουν ήταν συγκριτικά πολύ βραδύς. Η επακόλουθη αναντιστοιχία, που 

παίρνει διάφορες μορφές ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συστήματα και τον περίγυρο τους 

ή το περιβάλλον τους, αποτελεί την πεμπτουσία της παγκόσμιας κρίσης στην 

εκπαίδευση (Καζαμίας,2008:267).  

 Είναι αξιοσημείωτο ακόμη ότι η κρίση στην εκπαίδευση συσχετίζεται και με τα 

προβλήματα που συνδέονται με το ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό 

συγκείμενο: με τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και την ανισότητα των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών, με την αγορά εργασίας και τη σύνδεση των πολιτικών και 

οικονομικών συνθηκών με την εκπαίδευση, με τον ανταγωνισμό στο χώρο του σχολείου, 

με την αποδιοργάνωση   του σχολικού συστήματος, με τις εθνικιστικές τάσεις που 

εντοπίζονται σε εκπαιδευτικά συστήματα, με τη σχολική εγκατάλειψη, με  το 

ελιτιστικό σχολείο, την έλλειψη σχολείων και εκπαιδευτικών, με  τις αμοιβές των 

εκπαιδευτικών, με το κλείσιμο των σχολείων, με την υλικοτεχνική υποδομή τους, με 

το σχολείο ως μέσω πίεσης ενάντια στις πολιτικές συνθήκες (Καλογιαννάκη, 2011:249).    

Στο νεόκοσμο της παγκοσμιοποίησης, με την οικονομική της δυναμική, η έννοια 

της παιδείας του πολίτη και της πολιτικής διαπαιδαγώγησης σταδιακά μεταβάλλεται και 

                                                           
5 Aπό το 1945, όλες οι χώρες υπέστησαν φανταστικά ραγδαίες περιβαλλοντικές μεταβολές, που 

ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς επαναστάσεων σε παγκόσμια έκταση στην επιστήμη και την 

τεχνολογία, σε οικονομικά και πολιτικά συμβάντα, σε δημογραφικές και κοινωνικές δομές 

(Καζαμίας,2008:267). 
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αποκτά έναν κυρίως ωφελιμιστικό χαρακτήρα. Ενώ οι δημοκρατικές αξίες της 

ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και της  αδελφοσύνης εξακολουθούν να 

θεωρούνται πολύτιμες, η διαφύλαξη τους είτε επαφίεται στην κρίση των πολιτών και τις 

δραστηριότητες των διεθνών και μη κρατικών οργανισμών είτε θεωρείται ότι 

εξασφαλίζεται από τις ανάγκες της  ελεύθερης οικονομίας (Καζαμίας & 

Πετρονικολός,2003:12). Παράλληλα, σύγχρονοι στοχαστές όπως οι Laval και Weber 

αναφέρονται σε μια «νέα παγκόσμια εκπαιδευτική τάξη πραγμάτων», η οποία 

σχετίζεται με την παγκοσμιοποίηση και τις επιδράσεις της στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Η «κρίση στην εκπαίδευση» σε διάφορες χώρες  σχετίζεται με τα κύρια προβλήματα της 

παιδείας τους, τα οποία  συνδέονται τόσο με  την εσωτερική, όσο και με την εξωτερική 

αποτελεσματικότητα του σύγχρονου σχολείου (Καλογιαννάκη, 2011:248). Πράγματι, η 

«εμπορευματοποίηση» και «εργαλειοποίηση» της γνώσης και της διάδοσής της, κυρίως 

προς όφελος των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας  αποτελούν πλέον σημαντικό  

ζήτημα (Καλογιαννάκη, 2011:13). 

        Επιπλέον, είναι πρόδηλο ότι  ζούμε σε μια αντιφατική εποχή όπου παρατηρείται 

ασύμμετρη ανάπτυξη υλικοτεχνικού και ηθικοπνευματικού πολιτισμού. Η παράλληλη 

άνοδος του βιοτικού επιπέδου με τη χαμηλή ποιότητα ζωής στις οικονομικά 

αναπτυγμένες χώρες κρύβει το χαρακτηριστικό της  σύγχρονης εποχής: κοινωνίες 

εντυπωσιακών επιτευγμάτων αλλά της έκπτωσης της αξίας «άνθρωπος». Ωστόσο, 

απέναντι σε αυτή την υλική ανάπτυξη, ο άνθρωπος μπορεί να ζητήσει μια ζωή 

στηριγμένη στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα (Mialaret, 2011:284). «Oι αντιλήψεις 

μας για την εκπαίδευση, δεν μπορούν να δεχτούν μια[…] δικτατορία των οικονομικών και 

χρηματοπιστωτικών δυνάμεων» (Mialaret, 2011:284).Η συνεχιζόμενη κοινωνική κρίση 

έχει ως αποτέλεσμα να διακυβεύεται και αυτή ακόμα ανθρώπινη ύπαρξη. Υπάρχουν, 

όμως, περιθώρια παρέμβασης  αρκεί να επαναπροσδιορίσουμε τις κοινωνικές, πολιτικές, 

παιδαγωγικές και πολιτισμικές μας αντιλήψεις, που παράγουν και συντηρούν αυτή την 

κρίση (Κωστούλα- Μακράκη & Μακράκης, 2008).   

Εντούτοις, οι Orozco & Qin-Hilliard (2004) επισημαίνουν ότι  η έκρηξη στην 

βιβλιογραφία σχετικά με την παγκοσμιοποίηση έχει δώσει πολύ λίγη προσοχή στην 

εκπαίδευση παρόλο που τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι σήμερα βιώνουν τις 

επιπτώσεις της  παγκοσμιοποίησης σε καθημερινή βάση. Είναι επιτακτική ανάγκη, 

ισχυρίζονται οι καθηγητές, τα σχολεία, οι διαχειριστές και οι  φορείς χάραξης πολιτικής 

να ενσωματώνουν μια παγκόσμια προοπτική στην εκπαιδευτική διαδικασία έτσι ώστε 

η νεότερη γενιά να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει με την 

πραγματικότητα  ολόπλευρα. Τα θέματα πολιτισμού είναι πολύ σημαντικά, δεδομένου 

ότι είναι σαφές ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές και τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν 

μπορούν να διαχωριστούν από πολιτισμικά πλαίσια. Επομένως, η πολιτιστική 

ανταλλαγή και η παγκοσμιοποίηση επηρεάζουν την ταυτότητα των ανθρώπων (Orozco 

& Qin-Hilliard,2004). 

Ωστόσο, η κρίση παιδείας, βαθύτερης δηλαδή κρίσης και ουσιαστικής 

καλλιέργειας της προσωπικότητας του ατόμου, που πλήττει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά 

τον ευρύτερο χώρο, αποπροσανατόλισε τον σύγχρονο άνθρωπο και υπονόμευσε τον 
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τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του, τις επιδιώξεις, τις επιθυμίες, τις βιοτικές του 

προτεραιότητες, ολόκληρη τη ζωή τη δική του και των γύρω του (Μπαμπινιώτης, 2011). 

Δυστυχώς,  κύριος στόχος του   σχολείου  στη σύγχρονη εποχή είναι  η συμβολή του 

στην οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα  με τη διαμόρφωση πολιτών που 

είναι  καλοί καταναλωτές υλικών και πολιτιστικών αγαθών, ανεκτικοί απέναντι στους 

άλλους και λύτες προβλημάτων που σχετίζονται με την οικονομία και την παραγωγή 

(Καζαμίας & Πετρονικολός, 2003:12). Έτσι,  η επιθυμία απόκτησης όλο και 

περισσότερων υλικών αγαθών εξελίχθηκε-ελλείψει ουσιαστικής παιδείας και 

ικανότητας ιεράρχησης αναγκών και επιδιώξεων- σε μανία καταναλωτισμού. Σε τέτοιες 

καταστάσεις μειώνονται οι αναστολές, εκλείπουν τα σημεία αναφοράς, χαλαρώνουν οι 

αντιστάσεις, αρχίζει η φθορά, επιδίδει η διαφθορά. Παύουν δηλαδή να λειτουργούν οι  

δικλίδες ασφαλείας μιας πραγματικής παιδείας: οι σωστές αξιολογήσεις στη ζωή, το 

ήθος, η αίσθηση ευθύνης και, κυρίως, η αίσθηση ορίων (Μπαμπινιώτης, 2011). 

Αυτό που απαιτείται, όμως,  σήμερα από το δάσκαλο είναι να οργανώνει 

αποτελεσματικά το μάθημα του, να το αξιολογεί και να μεθοδεύει καλύτερους τρόπους 

οργάνωσης της τάξης του. Στη σύγχρονη εποχή, ο κίνδυνος συνίσταται στο ότι ο 

δάσκαλος έχει μετατραπεί σε απλό «μάνατζερ»-«διεκπεραιωτή»-«τεχνοκράτη» 

(Καρράς, 2014). Από σχετικά αυτόνομο «παιδαγωγό» και «δημόσιο διανοούμενο», του 

οποίου ρόλος είναι, κατά παράδοση, να «διδάσκει τη φιλελεύθερη παιδεία», με την 

έννοια να καλλιεργεί το νου και την ψυχή, δηλαδή να «κάνει άνθρωπο» τον πολίτη-

άτομο, ο δάσκαλος εξελίσσεται σε ένα «εξειδικευμένο τεχνοκράτη», του οποίου η 

εργασία στοχεύει στο να οργανώσει και να διδάξει αποτελεσματικά, αλλά χωρίς κριτική 

σκέψη, τις επίσημα προβλεπόμενες γνώσεις  και μεθόδους, προκειμένου να επιτύχει 

υψηλή μετρήσιμη επιτυχία στις εξετάσεις (Καζαμίας, 2015). Κατά τους Stromquist και 

Monkman, η αυτονομία των δασκάλων, η ανεξαρτησία και ο δικός τους έλεγχος πάνω 

στη δουλειά τους μειώνονται. 

Επιπροσθέτως, ενόψει των αλλαγών και εξελίξεων στις επιστήμες, στην 

τεχνολογία και στην οικονομία  φαίνεται να έχει υποβαθμιστεί ο μορφωτικός ρόλος των 

εκπαιδευτικών. Οι σημερινοί εκπαιδευτικοί καλούνται να αποκτούν διαρκώς 

περισσότερα εφόδια, όπως η γνώση ξένων γλωσσών, η γνώση και η χρήση της 

τεχνολογίας (Καρράς,2014). Παρόλα αυτά, στην Ευρώπη υπάρχουν έντονες ανησυχίες 

ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 

ποιοτική επιμόρφωση, διδακτικό υλικό και βασικές συνθήκες για διδασκαλία, μάθηση 

και έρευνα και σε μεγάλο βαθμό είναι επίσης ανεπαρκώς αμειβόμενοι (Ανδρεαδάκης, 

Καλογιαννάκη, Wolhuter, Καρράς & Αναστασιάδης, 2012). Η επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην προοπτική της δια βίου 

μάθησης και κατάρτισης, γιατί όπως επισημαίνει και ο Gaston Μialaret «όποιος δεν 

συνεχίζει να μαθαίνει δεν είναι άξιος να διδάσκει» (Mialaret,2011:220).   

Ακόμη, στον κατάλογο των παραδειγμάτων της  εκπαιδευτικής κρίσης κρίνεται 

σκόπιμο να προστεθεί το γεγονός  ότι στις πιο πολλές χώρες, η διεθνοποίηση της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών δεν προχωρεί στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Παρ’ 

όλη την ευκολία των διεθνών μετακινήσεων και παρά την μετανάστευση του εργατικού 
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δυναμικού, η ανάγκη για διεθνοποίηση εκτιμάται σποραδικά στα προγράμματα της 

εκπαίδευσης των δασκάλων. Μάλιστα, σε άλλα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα αυτό 

παραμερίζεται, καθώς εστιάζεται περισσότερο στον στενό χώρο των εθνικών αναγκών 

(Καλογιαννάκη & Καρράς, 2015). Το παιδαγωγικό αυτό πρόβλημα είναι αρκετά 

σημαντικό και επίκαιρο. Το σχολείο φαίνεται να μη λειτουργεί μέσα σε ένα κλίμα 

ουμανισμού και διαλόγου,  δεν προωθεί τη γνώση και το σεβασμό της κουλτούρας και 

των πνευματικών αξιών των διάφορων πολιτισμών. Επίσης, δεν προτρέπει τους μαθητές 

να αναγνωρίζουν, να αποδέχονται, να αγαπούν τον άλλο μαζί με τις συνήθειές και την 

κουλτούρα του. Το σχολείο ενισχύει τον ιδεολογικό μηχανισμό αναπαραγωγής των 

εκπαιδευτικών και στη συνέχεια κοινωνικών ανισοτήτων και αντί να αποδομεί την 

ανισότητα, δομεί τη διαφορά (Γκότοβος, 2003). Η πολιτική της αφομοίωσης και της 

ομοιομορφίας συμβάλλει στη παγίωση της μονολιθικότητας των εκπαιδευτικών 

συστημάτων και συγχρόνως αφανίζει ένα πολύτιμο μορφωτικό και γλωσσικό κεφάλαιο, 

του οποίου φορείς είναι οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές (Δαμανάκης, 2005). 

Άρα, στην εποχή της ολοένα αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, οι εκπαιδευτικοί 

αντιμετωπίζουν τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τα οφέλη των αλλοδαπών μαθητών από 

διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα (Orozco & Qin-Hilliard, 2004).  

Στην προσπάθεια, όμως, του σχολείου να καλύψει την πληθώρα των γνώσεων 

σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις ανάγκες τις σύγχρονης οικονομίας, 

λησμονείται η έννοια της παιδείας ως «καλλιέργεια του νου και της ψυχής», όπως 

έλεγαν οι αρχαίοι, και περιθωριοποιείται ένα από τους βασικούς σκοπούς της παιδείας, 

που είναι η διαμόρφωση του ενάρετου ανθρώπου- πολίτη (Καζαμίας & 

Πετρονικολός,2003:12). Όσον αφορά στο ρόλο της εκπαίδευσης η απάντηση βρίσκεται 

στην ανατροπή του διδακτισμού και της ανάδειξης της διδακτικής πράξης ως 

ερευνητικής και χειριστικής διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός της ανατροπής είναι αυτός 

που υποβάλλει τον εαυτό του σε μια διαρκή αμφισβήτηση και αποδόμηση των 

«βεβαιοτήτων» και «αληθειών», που παίρνει θέση και δρα δυναμικά στον εκπαιδευτικό 

και κοινωνικό στίβο. Μια συνολική μεταμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος 

και της εκπαιδευτικής πράξης για ένα καλύτερο μέλλον απαιτεί ότι οι έννοιες της 

διαπολιτισμικότητας και της βιωσιμότητας προσεγγίζονται συνδυαστικά και 

ενσωματώνονται σε όλες τις πλευρές της εκπαιδευτική διαδικασίας και πράξης.  

      Τέλος, πρωταρχικής σημασίας βήμα για την  αντιμετώπιση μιας τέτοιας 

κατάστασης αποτελεί η  κατάλληλη μόρφωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

αναδιαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών πρακτικών, 

κατασκευή κατάλληλου διδακτικού υλικού και διδακτικών εγχειριδίων και κυρίως 

εδραίωση μιας παιδαγωγικής κουλτούρας  τέτοιας που να μπορεί να διαχειρίζεται 

αποτελεσματικά στο πλαίσιο των σχέσεων δασκάλου-μαθητή την όλη  μαθησιακή 

διαδικασία. Η παιδαγωγική σχέση αποτελεί την προτεραιότητα στη διαδικασία της 

αγωγής και της μάθησης (Καρράς, 2011:155).  Η παροχή μια τέτοιας σχολικής αγωγής 

οφείλει να στηρίζεται στην αναπτυξιακή πορεία των παιδιών όλων σχολικών  ηλικιών 

και να στηρίζεται στις κοινωνικές και εργασιακές ικανότητες, στις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντά τους (Πασιάς, Φλουρής, Φωτεινός, 2015: 33).   Η εκπαίδευση, ως μέρος 
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του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού συστήματος πρέπει να δημιουργήσει   και να 

προωθήσει όλες εκείνες τις δυνατότητες που υποστηρίζουν εκπαιδευτικές αλλαγές στην 

εποχή της κρίσης. O σύγχρονος άνθρωπος και σύγχρονος δάσκαλος καθίσταται 

αναγκαίο να αντιμετωπίσει την κρίση σε διαφορετικά περιβάλλοντα, πολιτισμικά, 

κοινωνικοοικονομικά, εκπαιδευτικά (Καλογιαννάκη & Καρράς, 2015).  Επομένως, η 

υπερνίκηση της βάρβαρης κατάστασης της σημερινής ανθρώπινης κοινωνίας απαιτεί 

εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προϋποθέσεις για να μεταδώσουν στα παιδιά  και τους 

νέους κοσμοθεωρία ανθρωπιστικών ιδεωδών. Η αγωγή και  η παιδαγωγική αποτελούν 

την έπαλξη ενάντια στη βαρβαρότητα και την απανθρωπιά (Φλώρου, 1983:22). 

  

 

 

3.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΛΕΝΗΣ ΓΛΥΚΑΤΖΗ- ΑΡΒΕΛΕΡ 

 

3.1. Ο ρόλος των προσωπικοτήτων στην εκπαίδευση 

  Eίναι αξιοσημείωτο ότι τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μεγάλο 

ενδιαφέρον όχι μόνο στο διεθνή αλλά και στον ελληνικό επιστημονικό χώρο   για την 

ιστορία της καθημερινής ζωής, των απλών ανθρώπων. Πράγματι, αυτοβιογραφικές 

αφηγήσεις  προσωπικά ημερολόγια, απομνημονεύματα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, 

αναμνήσεις  λευκώματα, αναδεικνύουν τους «αφανείς» της ιστορίας.   Στην ιστορία της 

παιδείας η μελέτη αυτοβιογραφικού υλικού συμβάλλει στην προσέγγιση των 

αναπαραστάσεων ενήλικων και παιδιών μιας συγκεκριμένης εποχής. Η νέα τάση της 

στην ιστορία της Παιδείας σύμφωνα με την οποία η μελέτη των «αφανών» και 

«λημονισμένων» ανθρώπων της ιστορίας τροποποιεί ταυτόχρονα και την εικόνα που 

έχουμε για το ιστορικό αλλά για το εκπαιδευτικό παρελθόν (Χουρδάκης, 2004:12).   

       Αυτή η πλευρά της ιστορίας φέρνει στο προσκήνιο τους τρόπους με τους οποίους 

τα μεμονωμένα άτομα  βίωσαν τα ιστορικά δρώμενα της εποχής τους, αλλά και 

ταυτόχρονα πως η εποχή τους φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στα βιώματα και 

στις εμπειρίες τους. Η κουλτούρα των «σιωπηλών»  ανθρώπων, οι βιωματικές όψεις 

της καθημερινής ζωής, οι προσδοκίες και τα όνειρα τους, οι ιδέες και οι  νοοτροπίες 

τους, που τις περισσότερες φορές δεν ταυτίζονταν και δεν συνέπιπταν με τις επιθυμίες 

και τις σκέψεις των ισχυρότερων, θα πρέπει αν αξιοποιηθούν με τον πλέον κατάλληλο 

και αποτελεσματικό τρόπο (Χουρδάκης, 2004:15). 

           Σύμφωνα με την Kαλογιαννάκη (2015), ο Le Thanh Khoi ισχυρίζεται ότι  η  

μελέτη των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων, η ανάλυση και η σύγκριση των 

χαρακτηριστικών του κάθε συστήματος, η εξέταση της εκάστοτε εκπαιδευτής πολιτικής 
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και της σχολικής γνώσης συσχετίζονται άμεσα με τις παρακάτω 

μεταβλητές/παράγοντες:   

α)το έθνος,  η γλώσσα, η κουλτούρα, η ιστορία 

            β)το φυσικό περιβάλλον, ( γεωγραφικοί παράγοντες) 

            γ)οι τρόποι παραγωγής ( οικονομικοί παράγοντες) 

            δ) οι ιδέες, οι αξίες, οι ιδεολογίες (κοινωνικό-πολιτική ανάπτυξη) 

            ε) οι κοινωνικό-πολιτικές δομές και τα κινήματα  

            ζ) οι διεθνείς σχέσεις (οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές,    εκπαιδευτικές)           

            η) ο ρόλος των προσωπικοτήτων ( ρόλος παιδαγωγών, πολιτικών, φιλοσόφων 

κ.λ.π. . των οποίων η επέμβαση κρίνεται ότι είναι αποφασιστικής σημασίας για τη 

διαμόρφωση κάποιων  εκπαιδευτικών φαινομένων και καταστάσεων). 

 

Πηγή: Kαλογιαννάκη, 2015:59 

        Μελετώντας προσεκτικά το μοντέλο  Μοντέλο Le Thanh Khoi γίνεται αντιληπτό 

ότι η Συγκριτική Παιδαγωγική μπορεί να αναζητήσει έναν ευρύ προβληματισμό σε 

μικρό/ μέσο/μακρο-/επίπεδο που αφορά την εκπαίδευση και την έννοια του πολίτη του 

21ου αιώνα μέσα σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης που να συμπεριλαμβάνει προσωπικές και 

ψυχολογικές, αλλά και ιστορικές πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές αναλύσεις. 

Ειδικότερα,  η Συγκριτική Παιδαγωγική μπορεί να αναδείξει πολλά στοιχεία που θα 

ερμηνεύσουν τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα με την ανάλυση των αξιών 

του πολίτη μέσα από πολλαπλές ερμηνείες, ολιστικές προσεγγίσεις, διαλεκτικές 

συγκρίσεις των εκπαιδευτικών φαινομένων και γεγονότων. Παράλ ληλα, μπορεί να 

συνεισφέρει στην ανάπτυξη της έννοιας του οικουμενικού πολίτη στο πλαίσιο της 
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κοινωνίας-κόσμος, όπου οι οραματισμοί  για τον πολίτη του μέλλοντος συνδέονται 

άρρηκτα με τους οραματισμούς και τις προτεραιότητες του σχολείου και της κοινωνίας 

στην οποία είναι ενταγμένος (Καλογιαννάκη,2015:818).Για την ακρίβεια, γίνεται 

κατανοητό ότι ανάμεσα στους παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν αποφασιστικά στη  

μελλοντική ανάπτυξη της εκπαίδευσης αποτελεί  ο ρόλος των προσωπικοτήτων. Ο 

ρόλος  σπουδαίων παιδαγωγών, πολιτικών, φιλοσόφων, επιστημόνων και η επέμβαση 

τους  κρίνεται ότι είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διαμόρφωση κάποιων  

εκπαιδευτικών φαινομένων και καταστάσεων, αλλά και για την ανάλυση και εξέταση 

της εκπαίδευσης. Εξάλλου, η εμπειρία μάς αποδεικνύει ότι τα πράγματα αλλάζουν και 

ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών, των πανεπιστημιακών, των καλλιτεχνών, των  

εμψυχωτών, των φοιτητών αλλά  και των  μαθητών ως φορέων της αλλαγής είναι 

καθοριστικός (Γκόβας,2009). 

 

 

3.2. Σύντομη παρουσίαση της Ελένης- Γλύκατζη Αρβελέρ στον 20ό και 

21ο αιώνα 

              «Ένας από τους βασικούς στόχους της 

εκπαίδευσης είναι ο πολιτισμός, ενώ εάν κάνουμε τη 

διάκριση μεταξύ παιδείας και εκπαίδευσης, ίσως η 

εκπαίδευση διδάσκει την παιδεία και πολιτισμός και 

παιδεία διδάσκουν την ανθρωπιά». 

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ  

Στο σημείο αυτό της εργασίας κρίνεται σκόπιμο 

να γίνει μια σύντομη παρουσίαση της Ελένης 

Γλύκατζη- Αρβελέρ στον 20ό και 21ο αιώνα. Η Ελένη 

Γλύκατζη – Αρβελέρ είναι μια έντονη προσωπικότητα, 

με μια ζωή πλούσια, γεμάτη αξέχαστες στιγμές. Η σπουδαία αυτή Ελληνίδα είναι 

παράδειγμα πολιτισμένου ανθρώπου, καθώς την διέπουν ηθικές, πνευματικές και 

ψυχικές αρετές. Μερικές από τις αρετές που την διέπουν είναι οι ακόλουθες: η σύνεση, 

η φρόνηση, το φιλερευνητικό πνεύμα, η κριτική ικανότητα, η ευαισθησία, ο σεβασμός 

στη διαφορετικότητα,  η ανθρωπιά, η κοινωνική και πολιτική συνείδηση, η 

υπευθυνότητα και η εντιμότητα, η εργατικότητα και η αγωνιστική δράση αλλά φυσικά 

και  η πίστη σε ιδανικά και υψηλές αξίες, όπως είναι η δημοκρατία. Η ίδια γεννήθηκε 

στην Αθήνα το 1926 στην Αθήνα. Ένα τόξο ζωής που ξεκινά από τη Μικρά Ασία - τόπο 

καταγωγής της οικογένειάς της - περνάει από τον προσφυγικό κόσμο του Βύρωνα όπου 

μεγαλώνει, και από εκεί εκτείνεται ως το Παρίσι - την Πόλη του Φωτός που ονειρεύτηκε 

απροσδιόριστα αρκετά μικρή - για να διαπρέψει..  Η μαθήτρια Ελένη Γλύκατζη 

τελειώνει το σχολείο του Βύρωνα, διαβάζοντας από τα βιβλία των αδελφών της και 

αποζητώντας... ένα μολύβι με χρώματα!" . Η ίδια έζησε τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, 
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έδρασε στην Αντίσταση, ενταγμένη στην  EΠΟΝ και έζησε μια  τη φοιτητική ζωή στην 

μεταπολεμική Αθήνα (Γριμάνη, 2005).  

Ακόμη, η  Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ  

σπούδασε στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 

Αθήνας, όπου πέρασε 13η στη σχολή. Συνέχισε τις 

σπουδές  της στη Σχολή Ανωτάτων Σπουδών στο 

Παρίσι. Η εντυπωσιακή πανεπιστημιακή της 

καριέρα ξεκινάει από  το 1960 που αναγορεύτηκε 

στη Σορβόννη διδάκτορας της Ιστορίας. 

Ερευνήτρια από το 1955 του Εθνικού Κέντρου 

Επιστημονικών Ερευνών Γαλλίας, κατέλαβε το 

1964 τη θέση της διευθύντριας του ίδιου Κέντρου. 

Καθηγήτρια από το 1967 του Πανεπιστημίου της  

Σορβόννη, χρημάτισε το 1967-1970 διευθύντρια του Τμήματος Ιστορίας στη Σορβόννη 

και αποτέλεσε την πρώτη γυναίκα πρόεδρο του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο 

της Σορβόνης.  Το 1967-1981 υπήρξε πρόοδος του Πανεπιστημίου Paris  (από το 1981 

παραμένει επίτιμος πρόεδρός του).Η ίδια επιτέλεσε διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας 

Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας,  πρόεδρος στο 

Εθνικό Κέντρο Τεχνών "Ζωρζ Πομπιντού" και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού 

Κέντρου Δελφών. Το 1976 μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής της ήταν ότι έγινε 

καγκελάριος των Πανεπιστημίων του Παρισιού. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της 

Ευρώπης και της Αμερικής και σήμερα είναι επίτιμος διδάκτορας των Πανεπιστημίου 

του Λονδίνου, Βελιγραδίου, Νέας Υόρκης, Καναδά, Λίμιας Αμερικάνικου 

Πανεπιστημίου Παρισίων, Χάρβαρντ, Χάιφας, Ανωτάτης Σχολής Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών Αθήνας και Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακόμη, είναι Πρέσβης 

Καλής Θελήσεως στη UNICEF. Τέλος, η σπουδαία πανεπιστημιακός δημιούργησε μια  

όμορφη οικογενειακή της ζωή με τον σύζυγο της αξιωματικό του γαλλικού στρατού Ζακ 

και την κόρη της Μαρί Ελέν.  

Η Έλενη Γλύκατζη –Αρβελέρ περιγράφει τη ζωή της με τον σύζυγό της Ζακ 

Αρβελέρ, με τον οποίο έζησαν μαζί  50 ολόκληρα χρόνια με τα ακόλουθα λόγια «…Ο 

άντρας μου, μου έδωσε το Παρίσι στα πόδια μου… Ήταν καθοριστικός ο ρόλος του στη 

ζωή μου.. ήταν έρωτας και μάλιστα μεγάλος. Στο τέλος είχαμε τον ίδιο γραφικό 

χαρακτήρα... Ήταν η μεγαλύτερη τύχη μου…» (Κατρίτση,2015). Επίσης, μερικοί από 

τους φίλους των νεανικών της χρόνων ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις, η Μάρω Κύρκου, η 

Τατιάνα Μιλλιέξ, η Άννα Αβραμέα, η Λένα Λαμπράκη-Σαββίδη, ο Χρήστος 

Λαμπράκης, ο Γιάννης Ξενάκης, η Ντόλυ Γουλανδρή κ.α. (Γριμάνη, 2005).  

        Στην ανίχνευση   πέντε εννοιών- αξιών, η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ ανάλωσε την 

ζωή της και το πνεύμα της: “ Τέχνη- Πολιτσιμός- Ελληνισμός- Ορθοδοξία- 

Βυζάντιο’’.   Στα βιβλία της περιλαμβάνονται η "Πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας" (1975), "Η Σμύρνη ανάμεσα σε δύο τουρκικές κατοχές" (1975), ‘’Η 
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Ελλάδα στη Γαλλία’’(1979), ‘’Μοντερνισμός και Βυζάντιο’’ (1992), "Η διασπορά στο 

Βυζάντιο" (1995), ‘’Η Ιστορία και η Ιστοριογραφία ως Βασικά Μαθήματα Πολιτισμού’’ 

(1996), ‘’Ελληνική συνέχεια ποιήματα ιστορίας’’ (1998), ‘’Ελληνισμός και Ευρώπη 

(1999),"The Making of Europe" (2000), ‘’Μέμφομαι τον αιώνα’’ (2001) , ‘’Ένδοξος 

Ελλάς’’(2004),  ‘’Οι Ευρωπαίοι‘’ (2003), Το άγνωστο Βυζάντιο’’(2006), ‘’Πολιτισμός 

και Ελληνισμός’’ (2007), ‘’Πορεία στο φως και στην καταιγίδα’’ (2009)  ‘’Μαραθώνια και 

εθνικά’’ (2010) , ‘’Γιατί το Βυζάντιο’’(2012), ΄΄Εικασίες Βεργίνα – Αμφίπολη’’ (2014), 

΄΄Σας μιλώ για το Βυζάντιο΄΄ (2014), ‘’Αμίλητη Ιστορία’’ (2015), ‘’Πόσο ελληνικό είναι 

το Βυζάντιο; Πόσο βυζαντινοί οι νεοέλληνες;΄΄ (2016). Ακόμη, η Αρβελέρ έχει 

κατατάξει ιδεολογικά τον εαυτό της στην αριστερά. Συγκεκριμένα έχει αναφέρει σε 

συνέντευξή της ότι: «... εγώ δεν έγινα Αριστερή. Γεννήθηκα αριστερή... Δεν θα μπορούσα 

να ήμουν κάτι άλλο. Εγώ το '53 όταν πέθανε ο Στάλιν, έκλαψα σαν να έχασα δικό μου 

άνθρωπο» (Λυμπεροπούλου,2016). 

Η Γλύκατζη- Αρβελέρ, έχει λόγο αφυπνιστικό, φωνή διεργετική   διατυπώνει 

κρίσεις και θέσεις οριστικές για την εποχή μας και τις αγωνίες της. Η ίδια γράφει για 

ζητήματα και προβλήματα του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα που απασχολούν 

κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Kάθε εποχή διαμορφώνει το παιδαγωγικό σύστημα που 

εξυπηρετείται στα αρχές και τα συμφέροντα των φορέων που την εκφράζουν. Έχουμε 

την παιδεία που αξίζουμε, την παιδεία που μας πρέπει (Γλύκατζη- Αρβελέρ, 2014:672).  

«Το μόνο προνόμιο που μπορείς να δώσεις σε κάποιον είναι να του δώσεις τον καιρό να 

γίνει άνθρωπος». Η μόρφωση και η παιδεία, βάσεις δηλαδή της  ανθρωπιάς, 

θεωρούνται αντίδοτα στην αμηχανία των καιρών. Στο δεύτερο ετήσιο Οικονομικό 

Forum Δελφών (Delphi Economic Forum) η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ έκανε μα 

ιδιαίτερη αναφορά στην αξία του Πολιτισμού ως μέσου υπέρβασης της κρίσης. Στο 

πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον Ζαν Μονέ και σε μία φράση του λίγο πριν τον θάνατό 

του. Λέγεται ότι o Μονέ είπε ότι «αν ήταν να ξαναρχίσω, θα άρχιζα από τον πολιτισμό 

και όχι από την οικονομία»6. Προς τούτο για τη καλή οργάνωση της παιδείας, πρέπει να 

θυμηθεί κανείς ότι η παιδεία, εγγράφεται στον κύκλο μιας συνέχειας. Είναι παράδοση 

και πρόοδος μαζί. Επένδυση  των αξιών του παρελθόντος στις ανάγκες του μέλλοντος 

(Γλύκατζη- Αρβελέρ, 2014:670). Η παιδεία είναι πανανθρώπινο αίτημα, η έρευνα 

παγκόσμιο επίτευγμα. Στην παιδεία στηρίζονται το είναι και το ευ είναι, η ανθρωπιά, η 

αρετή, η αξιοπρέπεια, η ευπραγία (Γλύκατζη- Αρβελέρ, 2014:671). Άρα, μόρφωση και 

παιδεία, δηλαδή ανθρωπιάς, αναγράφονται σαν επίτευγμα εναντίον των δύσκολων 

καιρών.  

 

Στα 90 της χρόνια σήμερα, η ακαδημαϊκός, δηλώνει ότι το πρώτο το οποίο θα 

πρέπει να διδάξει το σχολείο είναι τη δυνατότητα προσαρμογής στην αλλαγή της 

κοινωνίας κάτι το οποίο γίνεται μόνο με το μαθαίνεις στο παιδί να μαθαίνει γιατί μόνο 

τότε μπορεί ακριβώς και να προσαρμοστεί σε όλες τις αλλαγές και προκλήσεις που δεν 

είναι ελληνικές ή κυπριακές, ούτε ευρωπαϊκές αλλά παγκόσμιες. Αποτελέσματα της 

                                                           
6 http://www.liberal.gr/arthro/119531/politiki/2017/eleni-glukatzi-arbeler-isonoi-barbaroi-einai-ntopioi-

kai-entos-ton-teichonsin.html  Ανακτήθηκε στις 2/3/2017 
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υπάρχουσας κατάστασης, σύμφωνα με την Γλύκατζη- Αρβελέρ (2014:676), είναι η 

αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των νέων  και αυτό έχει ως συνέπεια ανασφάλεια. 

Επίσης, ένα άλλο αποτέλεσμα της σύγχρονης πραγµατικότητας είναι η ανάγκη  

ευρύτερης ενημέρωσης σχετικά με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.  

 

Η παιδεία, όμως, μπορεί να υπηρετήσει πέντε βασικά κεφάλαια αρμονικής 

ανάπτυξης από τα πρώτα κόλας βήματα του παιδιού, από το πρώτο ξεκίνημα. Πρώτον, 

η βαθιά απρόσκοπτη γνώση της μητρικής γλώσσας αποτελεί το βασικό, πρώτο εφόδιο 

παιδείας. Η δεύτερη γλώσσα, βέβαια, αποτελεί προϋπόθεση του σεβασμού για τα 

επιτεύγματα του συνάνθρωπου, για τα επιτεύγματα  του άλλου  και ανοίγει νέους 

ορίζοντες, αυτούς που προσφέρει η μάθηση της γλώσσας ξένων πολιτισμών (Γλύκατζη- 

Αρβελέρ, 2014:677). Εξίσου σημαντικό εφόδιο είναι η εξοικείωση με το επιστημονικό 

και τεχνολογικό όργανο που αποτελεί το ειδικό νοητικό κώδικα στην εποχή μας. Ο 

έλεγχός του επιτρέπει στον άνθρωπο να δαμάσει το περιβάλλον του και να κατανοήσει 

τη σχέση του με το συνάνθρωπο του. Ο κώδικας της τέχνης έρχεται αμέσως μετά, 

όργανο ψυχικής αρμονίας ή ως γλώσσα 

δημιουργίας (Γλύκατζη- Αρβελέρ, 

2014:677).  Η εξοικείωση με την 

καλλιτεχνική δημιουργία αποτελεί 

αναμφισβήτητα τον άλλο υποχρεωτικό πόλο 

της παιδείας. Η κατοχή του κώδικα τέχνης 

επιτρέπει τη δηµιουργία ερωτηματικών και 

απαντήσεων που οδηγούν τον άνθρωπο προς 

το καλύτερο, πάντοτε πνευματικά. Η 

εξοικείωση με τον τομέα της τέχνης, 

οποιαδήποτε τέχνης και των προϊόντων της 

επιτρέπουν στο σύγχρονο άνθρωπο  να 

αναλάβει τις ευθύνες  της  επιτυχίας του, 

αφότου η επαγγελματική του επιτυχία και 

ενασχόληση έχουν απαντήσει στην ανάγκη 

για την ευζωία.  Το «καλώς» ακολουθεί το «είναι». Έτσι ο περίσσιος ατομικός χρόνος 

γίνεται πηγή πλούτου και όχι λόγος  άγχους, ανίας, αγωνίας και πρόωρου γήρατος. 

Τέλος, στον κατάλογο των βασικών κωδικών της αρμονικής διαπαιδαγώγηση  θα ήταν 

μεγάλη παράληψη να μη συμπεριληφθεί η δίκαιη μέριμνα για τη σωματική ευρωστία 

και ανάπτυξη. Εξάλλου, η γλώσσα του σώματος είναι πλήρης, είναι πολύμορφη και 

οπωσδήποτε είναι η βάση για τη σωματική ευρωστία και ανάπτυξη (Γλύκατζη- 

Αρβελέρ, 2014:678).   Συνεπώς, για όλους αυτούς τους λόγους  κρίνεται σκόπιμο τα 

σχολικά προγράμματα να εναρμονίσουν τις απαιτήσεις ανάπτυξης των βασικών 

αυτών κωδίκων. Των κωδίκων που στερεώνουν το χαρακτήρα και δίνουν 

αυτοπεποίθηση στα παιδιά και οδηγούν στην ποθούμενη ισορροπία, αυτή που αντέχει 

στον ακροβατικό σύγχρονο κόσμο της ατέρμονης επιτάχυνσης και αλλαγής. Άρα,  το 

σχολείο δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής  σε αυτούς τους κώδικες, τα υπόλοιπα είναι 

ατομικό κατόρθωμα  (Γλύκατζη- Αρβελέρ,2007: 182). 
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Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την  Γλύκατζη- Αρβελέρ, 

(2014:16) η λέξη εκπαίδευση έχει χρόνια εγκατασταθεί στη σχολική πρακτική, με ή 

χωρίς επιθετικό προσδιορισμό για να δηλώσει κυρίως τις δύο πρώτες βαθμίδες της. Στις  

μέρες μας επικράτησαν οι όροι «πρωτοβάθμια» και «δευτεροβάθμια» σε αντικατάσταση 

της στοιχειώδους και μέσης που συνολικά ορίζονται ως «γενική εκπαίδευση». Η 

παιδεία εκτός τώρα των σχολικών ιδρυμάτων έχει διευρυνθεί και ως περιεκτικός όρος 

του πολιτισμού στα κεφάλαια προπάντων των γραμμάτων και των τεχνών. Από αυτή 

την άποψη, η μετάφραση της ελληνικής λέξης παιδεία στην λατινική γλώσσα «cultura» 

έχει το προσόν να μας θυμίζει  τη ριζική σημασία της ως καλλιέργεια σε μεταφορικό 

τώρα επίπεδο. H παιδεία δεν είναι η εκπαίδευση με την έννοια ότι εμπλέκεται και η 

οικογένεια, το σχολείο, αλλά και ο περίγυρος (πόλη-ύπαιθρος). Συνεπώς, χάρη στην 

παιδεία επιτυγχάνεται η συμφιλίωση των διαφόρων θετικών και θεωρητικών  

επιστημών, μεταξύ της τέχνης και της επιστήμης, συμφιλίωση μεταξύ τρόπων ζωής, 

συμφιλίωση μεταξύ  πολιτισμών, συμφιλίωση μεταξύ   γενεών και συμφιλίωση 

αντίμαχων στάσεων, καταστάσεων, γεγονότων και ανθρώπων (Γλύκατζη- 

Αρβελέρ,2007: 184). 

 

      Εντούτοις, για την καλή οργάνωση της παιδείας  είναι καλό να θυμάται κανείς ότι η 

παιδεία εγγράφεται σε ένα κύκλο μια συνέχειας. Είναι παράδοση και πρόοδος μαζί. 

Επένδυση των αξιών του παρελθόντος στις ανάγκες  του μέλλοντος. Εξ ου απαραίτητη 

η συνύπαρξη ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών (Γλύκατζη- Αρβελέρ,2007: 173). 

Είναι αναμφισβήτητο ότι, τόσο η πρακτική προσαρμογή στο ρυθμό της αλλαγής, όσο 

και η ψυχολογική προετοιμασία των παιδιών, απαιτούν ειδικό οπλισμό, νοητικό και 

ηθικό, που η απόκτηση του πρέπει να απασχολεί τα  παιδαγωγικά συστήματα. Το 

ερώτημα δηλαδή είναι πώς μπορεί το σχολείο να προετοιμάσει για τη ζωή την 

επαγγελματική, για τη ζωή την προσωπική, τους νέους, που σίγουρα θα ασκήσουν στη 

ζωή τους πάνω από δύο επαγγέλματα (Γλύκατζη- Αρβελέρ,2007: 179-180). Μόρφωση 

και παιδεία είναι η εγρήγορση των πνευματικών και των ηθικών δυνατοτήτων του 

καθενός, και όχι η συσσώρευση γνώσεων που υποχρεωτικά αχρηστεύονται και 

παλιώνουν πριν καλά καλά αφομοιωθούν (Γλύκατζη- Αρβελέρ,2007: 180). Το μήνυμα 

της πρύτανης Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ είναι το ακόλουθο: «Είναι φανερό ότι 

χρειάζεται ένας νέος διαφωτισμός, εφόσον ο γνωστός ιστορικός διαφωτισμός -δεν έφτασε 

ποτέ στα χωριά.. Τα δισεκατομμύρια του κόσμου μας δεν τον έχουν παρακολουθήσει.  

Γίνεται φανερό γιατί η παιδεία (και όχι η εκπαίδευση) είναι το πιο σημαντικό παγκόσμιο 

πρόβλημα για τον 21o αιώνα. Μέσω της παιδείας ο άνθρωπος μαθαίνει «να 

αναρωτιέται» και να βιώνει την αξία του ρίσκου της «υπευθυνότητας». Η ίδια τονίζει 

το εξής: «Μια κοινωνία είναι ζωτική στο βαθμό που είναι ανοικτή και στο βαθμό που οι 

άνθρωποι που την απαρτίζουν έχουν υπευθυνότητα για αυτά που κάνουν και για αυτά που 

θέλουν» (Ζήσης, 2011). 

        Φυσικά, ας μην ξεχνάμε τα λόγια της Γλύκατζη-Αρβελέρ «η μόνη μοιρασιά που 

κάνει πλουσιότερους αυτούς που μοιράζονται, είναι η μοιρασιά των πολιτισμικών αγαθών 

κι όσο πιο πολλοί και διαφορετικοί είναι αυτοί που μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τόσο 

πιο πλούσιος γίνεται ο καθένας τους». Άλλωστε, η συνεργασία των ειδικοτήτων και το 
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άνοιγμα νέων οριζόντων μέσα από αυτή είναι εκπαιδευτικό και πολιτισμικό αίτημα. 

Μπορούμε να υπερασπιστούμε τον πολιτισμό μας, την ανθρωπιά μας με συνεχή 

εγρήγορση προτείνοντας και προτάσσοντας τον πολιτισμό μας. Το σχολείο με τις 

διάφορες πολιτιστικές του δραστηριότητες έχει πολλά να προσφέρει σε αυτόν τον τομέα 

και ο ρόλος του έλληνα δάσκαλου είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Επίσης, η διακεκριμένη 

ακαδημαϊκός  πιστεύει ότι «Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει καλύτερους τους 

ανθρώπους είναι να ξέρουν τον διπλανό τους. Να μάθουν να αναγνωρίζουν το δίκιο και 

στον διπλανό τους». Ακόμα, διατυπώνει την άποψη ότι «H γνώση του Άλλου είναι αυτό 

που καθιστά κάποιον μη βάρβαρο. Η αποδοχή της αλήθειας του Άλλου εκπολιτίζει τον 

άνθρωπο»(Μπλάτσου,2015). Οι λέξεις πολιτισμός και παιδεία είναι στενά δεμένες 

μεταξύ τους. Η μία προϋποθέτει την άλλη, η μία οδηγεί στην άλλη. Τι συμβαίνει όμως 

όταν και οι δύο πρέπει να δεθούν με την εκπαίδευση; Δυστυχώς, όμως,  η πολιτιστική 

κρίση είναι βαθύτερη από την οικονομική. Η μόνη αρετή, η οποία είναι αρετή και 

παιδείας και εκπαίδευσης είναι το «επιμελείσθαι ψυχής», όπως έχει πει και ο 

Πλάτωνας. Μόνη αρετή στην αρχαιότητα ήταν ο άνθρωπος και το μέτρο και δυστυχώς 

το άμετρο οδηγεί στη σημερινή κρίση. Αν ο καθένας έπαιρνε στη ζωή τα δικά του χέρια 

τη δική του ζωή, ίσως τα πράγματα ήταν αλλιώς  (Γλύκατζη- Αρβελέρ,2014: 15). 

    Επιπροσθέτως, η  εκπαίδευση, που πριν από  μόλις  μισό του αιώνα περιοριζόταν 

σε μια μικρή περίοδο της ζωής (6-12 ετών), σήμερα εκτείνεται από τη γέννηση ως το 

θάνατο. Όχι μόνο η αυστηρά σχολική περίοδο έχει επιμηκυνθεί, αλλά η εκπαίδευση 

κατέκλυσε ηλικίες μικρότερες της σχολικής ηλικίας και επεκτάθηκε στους ενήλικες με 

ποικίλες μορφές (διαρκής επιμόρφωση, εκπαιδευτικά σεμινάρια, βελτίωση επιπέδου 

κ.λπ.). Είναι προφανές,  λοιπόν, ότι αυτή η διεύρυνση της εκπαίδευσης θα κάνει τη λέξη  

«εκπαίδευση» να αποκτήσει ολοένα και ποικίλες έννοιες. Αν άλλωστε μιλώντας για 

εκπαίδευση εννοείσαι κανείς την ανάπτυξη της ικανότητας αντίληψης ή την απόκτηση 

γνώσεων, διαφόρων μορφών φυσικής αγωγής, κινητικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης 

της ευαισθησίας, της  εκπαίδευσης της κινητικότητας. Ολόκληρη η προσωπικότητα 

και όλες οι πτυχές μπαίνουν στο στόχαστρο της εκπαίδευσης. Οι κοινωνικές, 

συλλογικές πλευρές δεν είναι άσχετες από αυτό το φαινόμενο.  Η αγωγή του πολίτη, η 

εκπαίδευση των γονέων, η εκπαίδευση για την υγεία, διάφορες μορφές θρησκευτικής 

εκπαίδευσης, της πολιτικής εκπαίδευσης εμπλουτίζουν όλο και περισσότερο τον πίνακα 

των επιθέτων της εκπαίδευσης (Γλύκατζη- Αρβελέρ,2014:697).  

         Η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, όντας η ίδια πολιτικό πρόσωπο στην παιδεία της 

Γαλλίας τονίζει πως αν θέλει  κάνεις να κάνει παιδεία, να κάνει δηλαδή με νέους 

ανθρώπους χωρίς να κάνει κατά κάποιο τρόπο βαθιά πολιτική. Η ίδια αναφέρει ότι από 

η στιγμή που βρέθηκε  σε μια θέση αποφάσεων όχι μόνο εκτελέσεων, οπότε δεδομένου 

ότι παίρνεις απόφαση για την παιδεία και μάλιστα στη Γαλλία και στο Παρίσι είναι από 

μόνη της μια πολιτική θέση υποχρεωτικά (Ζήσης, 2011). «Αν υπάρχει ένα πρόβλημα 

που είναι και πολιτικό και εθνικό, που δυστυχώς όμως στην Ελλάδα έχει γίνει κομματικό,  

αυτό είναι  μόνο η παιδεία». Η ίδια έχει την πεποίθηση ότι «Αν υποφέρει από κάτι η 

παιδεία μας σήμερα, είναι ότι οι μόνοι ήρωές μας είναι οι ποδοσφαιριστές και οι 

τηλεπαρουσιαστές» (Μπλάτσου,2015). Επίσης, η εξέχουσα αυτή προσωπικότητα 
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εκφράζει τον προβληματισμό της λέγοντας ότι «Όταν έχουμε κάνει τη παιδεία απλώς 

δουλεία και όχι λειτούργημα δε γίνεται τίποτα. Το πανεπιστήμιο για παράδειγμα έπρεπε να 

είναι μια κιβωτός γνώσης,  πως πας δηλαδή παραπέρα,  πως εξελίζεις τη γνώση» 

(Σιλιγάρδος, 2013).    

 Ακόμη,  η  Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ (2016)  τονίζει  ότι εάν δεν υπάρχει 

συμπλήρωμα ιδιωτικής παιδείας, η δημόσια πρέπει να είναι οπωσδήποτε μια παιδεία 

δημοκρατική, με την παιδεία να αποτελεί μια σημαντική υποχρέωση της πολιτείας, 

όπως είναι η ασφάλεια και η υγεία, τρεις τομείς για τους οποίους στη Γαλλία απαιτείται 

η συναίνεση όλου του κοινοβουλίου για να προχωρήσουν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις. 

Επίσης, επισημαίνει πως η παιδεία έπρεπε πάντοτε να είναι κρατικοδίαιτη για να μπορεί 

ο δάσκαλος να ξέρει ότι δεν εξαρτάται από μία επιχείρηση, αλλά εξαρτάται από την 

πολιτεία ολόκληρη και βεβαίως να έχει κάποιο έλεγχο, πράγμα το οποίο, ωστόσο, δεν 

μπορεί να γίνει ποτέ (Γλύκατζη -Αρβελέρ,2016).  

 

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο το μότο της εξέχουσας πνευματικής 

προσωπικότητας που είναι το ακόλουθο   «στη ζωή σου πάντα πρέπει να κάνεις αυτό 

που θέλεις εσύ, αυτό που έχεις τη δύναμη να κάνεις και όχι αυτό που ζητάνε οι άλλοι από 

εσένα να κάνει». Η μόνη συμβουλή που δίνει στους νέους είναι να μην ακούσουν 

κανένα άλλον παρά μόνο τη θέληση  τους, τη βούλησή τους, τη συνείδησή τους  και 

κυρίως να μετρήσουν τις δυνάμεις τους για ευτυχία και όχι για επιτυχία. Το μέλλον 

ανήκει σε εκείνους που πιστεύουν στη γοητεία των ονείρων. Τότε τα κορίτσια δεν 

μπορούσαν να εργαστούν ως αρχαιολόγοι, γιατί δεν ήταν εύκολο να τα βγάλουν πέρα 

με τους αρχαιοκάπηλους. Όταν τη ρώτησε μια μέρα, λοιπόν,  ο Οικονόμου, ο καθηγητής 

της κλασικής αρχαιολογίας τι θα κάνει για να ζήσει η ίδια, όντας η ίδια φτωχή απάντησε 

ότι «θα κάνω στη ζωή της αυτό που θέλω και για να ζήσω θα πουλάω λεμόνια στην αγορά 

της Αθήνας». Άρα, εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ 

αντιπροσωπεύει το πρότυπο  ανθρώπου που έχει πάθος για τη ζωή και δεν τα παρατάει 

εύκολα, με την πρώτη δυσκολία ή εμπόδιο  που θα παρουσιαστεί. Η ζωή την δίδαξε να 

είναι αγωνίστρια και νικήτρια (Χατζήκυριακου, 2012). 

 

Όσον αφορά την τέχνη και την εισαγωγή στην εκπαίδευση, η  Γλύκατζη- 

Αρβελέρ (2007: 16)  ισχυρίζεται ότι η αρχαία τέχνη  θα μένει πάντα πρωτοποριακή και 

ζωντανή: είναι η τέχνη πυξίδα και σταθερός προσανατολισμός, αυτή που δεν γνώρισε 

αμηχανίες και αγνοεί αδιέξοδα, για αυτό και εμπνέει κάθε αναγέννηση, για αυτό και 

μένει η βάση κάθε πνευματικής παλινδρόμησης προς το ουσιώδες, δηλαδή τη 

δημιουργία της ελευθερίας. Οι παιδαγωγοί που ανησυχούν για την κατάσταση της 

εκπαίδευσης σε όλον σχεδόν τον κόσμο, προσπαθούν να ευρύνουν το φάσμα των 

γνωστικών πηγών και   να τραβήξουν το ενδιαφέρον των νέων, αλλά και για να 

συμπεριλάβουν στο σύνταγμα γνώσεων και τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης. Έτσι, 

στο βασικό κώδικα επικοινωνίας και γνώσης  που αποτελεί η σίγουρα κατοχή της 

γλώσσας (μητρικής και σήμερα τουλάχιστον, μιας ακόμη ξένης γλώσσας) προστίθενται 
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τώρα δύο σημαντικά κεφάλαια μόρφωσης: ο επιστημονικός και τεχνολογικός κώδικας7 

και η αισθητική –καλλιτεχνική γλώσσα (αναγκαία για την κατανόηση για την  

κατανόηση του άνθρωπου από τον άνθρωπο και για την προσέγγιση από το συνάνθρωπο 

και από τον Θεό) (Γλύκατζη- Αρβελέρ, 2007: 14). 

 

Επίσης, η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ (2007) τονίζει ότι  τέχνη και επιστήμη έχουν 

ως κοινό φορέα τον ανθρώπινο νου, τον άνθρωπο γενικά. Ειπώθηκε ότι το χέρι που 

κρατά το πινέλο ή τη σμίλη, είναι το ίδιο που χειρίζεται την πένα, το νυστέρι και τα 

όποια άλλα εργαλεία και όργανα.  Κατά την  Γλύκατζη- Αρβελέρ (2007),  ο Ρεμπώ 

υπογραμμίζει αυτό που χαρακτηρίζει από καταβολής και την επιστήμη και την τέχνη, 

δηλαδή, την αέναη κίνηση, την αλλαγή, αυτό που στην επιστήμη ονομάζουμε πρόοδο 

και στην τέχνη νέα αναζήτηση (avant garde), αυτό που είναι, δηλαδή, πάντα πρωτοπορία 

στην ασταμάτητη εξέλιξη της δημιουργίας από τον άνθρωπο· όχι του προσώπου του 

μεμονωμένου ανθρώπου, αλλά του συνόλου της ανθρωπότητας. Σήμερα που, 

περισσότερο από άλλοτε, η τέχνη δεν δεσμεύεται από αντικειμενικά αισθητικά κριτήρια, 

ενώ η επιστήμη οδεύει με αφάνταστη πολυπλοκότητα και εξειδίκευση, εξηγείται γιατί 

η τέχνη είναι πεδίο ανοιχτής προσέγγισης, ενώ η επιστήμη κινείται σε όλο και πιο 

κλειστό κύκλωμα. Έτσι καταλαβαίνει κανείς γιατί, ατιμωρητί σχεδόν, ο καθένας σήμερα 

μπορεί να δοκιμαστεί στην καλλιτεχνική δημιουργία, άσχετα από κάθε προσπάθεια που 

είναι πάντα χρήσιμη, ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχει ταλέντο, ενώ μόνο οι ειδήμονες 

μπορούν να μετρηθούν με το επιστημονικό επίτευγμα. Εξάλλου η επιστήμη, σήμερα 

τουλάχιστον, στον ευρύτερο τομέα, λόγω της πολυδιάστατης προβληματικής που 

αντιμετωπίζει, τείνει να γίνει έργο ομαδικό (των εργαστηριακών ερευνητών), αντίθετα 

με την τέχνη που, παρά τη συνεργασία καλλιτεχνών στα διάφορα «ateliers» και τη 

δημιουργία σχολών, είναι και θα μείνει ένα αυστηρά προσωπικό κατόρθωμα (Γλύκατζη- 

Αρβελέρ,2007). 

       Αυτό είναι άλλωστε το στοιχείο που κάνει κάθε έργο τέχνης να είναι 

ανεπανάληπτο και μοναδικό, αντίθετα από την επιστημονική παραγωγή που μπορεί είτε 

να επαναλαμβάνεται ως πειραματική αποδεικτική εμπειρία, είτε να παρουσιάζεται σε 

πολυπληθή αντίγραφα ως προϊόν της εφαρμοσμένης τεχνολογίας. Χάρη άλλωστε στην 

τεχνολογία, οι άνθρωποι όλοι σήμερα καταναλωτές επιστήμης, χωρίς να κατέχουμε τα 

επιστημονικά μυστικά. Πράγματι, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο  οι άνθρωποι όλο και 

πιο εύκολα καταναλωτές τέχνης όπως  για παράδειγμα, για τις καλλιτεχνικές εκδόσεις, 

για την κυκλοφορία δίσκων και άλλων καλλιτεχνικών βιομηχανικών προϊόντων. 

Οπωσδήποτε η χρήση της τεχνολογίας δε σημαίνει ότι γινόμαστε και γνώστες της 

επιστήμης που παράγει την τεχνολογία αυτή. Αντίθετα, όμως,  από την τέχνη, η 

επιστήμη δεν επιδέχεται ερασιτεχνική γνώση και σχέση. Οπωσδήποτε η μοντέρνα 

κοινωνία, στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, εκλαϊκοποίησε την επιστημονική και 

την καλλιτεχνική παραγωγή με αναπάντεχα ανάμεσά τους συναπαντήματα (Γλύκατζη-

Αρβελέρ,2007). Συνεπώς, η μεγάλη αυτή Ελληνίδα, παρόλο που είναι μικρόσωμη έχει  

καταφέρει να φυλακίσει μέσα της το πάθος της Ιστορίας και την αγάπη της για τη 

                                                           
7 Απαραίτητος για την εποπτεία  της φύσης και του κόσμου 
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διάδοση του πολιτισμού μιας χώρας που χρόνια τώρα παλεύει να βρει την ταυτότητά 

της. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης και 

Έρευνας «Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ» 

 

             Το ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε. (Κέντρο Μελέτης και 

΄Ερευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του 

Διδασκαλικού Επαγγέλματος) στεγάζει σήμερα τη 

Συλλογή Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ με τίτλο «Tα εκ 

του ταμείου 600 +1 μολύβια». Το Κέντρο Μελέτης και 

Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του 

Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.) του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

περιλαμβάνει τρεις μονάδες: α)τη Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης & Έρευνας που 

στεγάζει τη Συλ  λογή Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ,  β)το Μουσείο της Εκπαίδευσης, 

το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης με υλικά τεκμήρια που άπτονται 

του ερευνητικού πεδίου της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και γ) τη Μονάδα μελέτης 

αρχειακού υλικού, η οποία βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου και 

περιλαμβάνει αρχεία από σχολικές μονάδες του νομού Ρεθύμνου, παλαιά εγχειρίδια, το 

αρχείο της Παιδαγωγική Ακαδημίας. Εκεί μπορεί κανείς να γνωρίσει το σύστημα 

καταλογογράφησης (ΑΒΕΚΤ) αυτού του υλικού. Στη μονάδα αυτή επίσης 

πραγματοποιούνται σεμιναριακές διαλέξεις. Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.) 

λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 2225 τ. Β΄/ 10-9-2013.  

            Η Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης και Έρευνας Στεγάζει τη συλλογή αρχειακού 

υλικού της διεθνούς φήμης καθηγήτριας και Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου της 

Σορβόννης, Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, όπως εκτίθεται με τον τίτλο «Τα εκ του 

ταμείου 600+1 Μολύβια.  Πράγματι, η Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη –Αρβελέρ είναι 

μια έκθεση με αρχειακό υλικό της Ελένης Γλύκατζη -Αρβελέρ. Πρόκειται για ένα 

Κέντρο σύγχρονης τέχνης - αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της Ελένης Γλύκατζη – 

Αρβελέρ δημιουργήθηκε στην αίθουσα δίπλα στο Σπίτι του Πολιτισμού, που 

παραχώρησε ο δήμος Ρεθύμνου. Η επιλογή της τοποθεσία  της Συλλογής Αρβελέρ δεν 

είναι τυχαία. Το βενετσιάνικο κτίριο της Μονάδας Διεθνούς Εκπαίδευσης & Έρευνας 
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που στεγάζει τη Συλλογή Αρβελέρ βρίσκεται στο κέντρο του Ρεθύμνου, πίσω ακριβώς 

από την Πλατεία Μικρασιατικών-Ελλήνων. Αξίζει να τονισθεί ότι η ίδια είναι 

Μικρασιατικής καταγωγής, αφού οι γονείς της κατάγονταν από τα Μουδανιά.  Έτσι 

χάνοντας αγαπημένα πρόσωπα, το σπίτι τους, τις συνήθειες τους,  τον βίο τους οι 

πρόσφυγες γονείς της έφτασαν στο λιμάνι ελπίζοντας σε μια θέση στο πλοίο και ένα 

καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα.   Από την ιστορία γνωρίζουμε, εξάλλου, τις δύσκολα 

χρόνια που ακολούθησαν προκείμενου οι πρόσφυγες της Μακράς Ασίας να 

ενσωματωθούν στην Ελλάδα και να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις στοιχειώδης 

ανάγκες τους. Δυστυχώς, όμως, οι ανάγκες των προσφύγων υπερέβαιναν τις 

δυνατότητες του ελληνικού κράτους.  Η εξέχουσα αυτή πνευματική προσωπικότητα δε 

ξεχνά ποτέ  τις ρίζες της και την καταγωγή των γονιών της αφού μέχρι και σήμερα σε 

συμμετέχει Μικρασιατικούς συλλόγους, τιμάται και βραβεύεται  για την προσφορά της. 

Aκόμη, η τοποθεσία της Συλλογής-στο κέντρο του Ρεθύμνου-  αλλά και η 

ελεύθερη είσοδος της Συλλογής για το κοινό συνδέεται και με την άποψη της Αρβελέρ 

για τον πολιτισμό.  Σύμφωνα με την Σκαλτσά (2001:190),  η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ 

ισχυρίζεται ότι η ύπαρξη των μουσείων σήμερα ανά τον κόσμο δηλώνει απερίφραστα 

τον εκδημοκρατισμό της καλλιτεχνικής δημιουργίας και γνώσης. Η πλούσια, 

λοιπόν,  ποικιλία του είδους των μουσείων μαρτυρεί ασφαλώς τη χρησιμότητα των 

μουσείων ως οργάνου γνώσεις που στηρίζεται στο κατόρθωμα του παρελθόντος. Είναι 

γνώσεις που ξεκινάν από τη υλοποίηση της μνήμης μέσα από τα εκθέματα και που 

στοχεύει να γίνει το έναυσμα, το ξεκίνημα μιας νέας μελλοντικής δημιουργία και 

προόδου. Οι παρατηρήσεις αυτές σχετικά με τη συνέχεια της πνευματικής καλλιτεχνικής 

και επιστημονικής πραγμάτωσης, αφορούν το όποιο εκπαιδευτικό όργανο και ίδρυμα. 

Βέβαια, στον κατάλογο των εκπαιδευτικών θεσμών το μουσείο έχει βρει τώρα πια 

εξέχουσα θέση και αυτό σε οποιοδήποτε μέρος της γης και οποιοδήποτε καθεστώς. Για 

αυτό κανένα μουσείο που σέβεται τον εαυτό  του δε μπορεί να στερηθεί την ύπαρξη 

ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. Κανένα μουσείο δε μπορεί να  

αγνοήσει το παιδί και την ανάγκη της μύησης του στη δημιουργία, στην ιστορία και στα 

μυστικά της. Το μουσειακό  αντικείμενο ενσωματώνεται σε ένα νέο κόσμο, εφόσον το 

μουσείο στο σύνολο του γίνεται το ίδιο ένα δημιούργημα πολιτισμικό με αυτοτέλεια και   

ειδική αναγνώριση. Το μουσείο γίνεται δείγμα μιας πραγματικότητας (ενός post 

realisme) που προβάλλεται ως νέα δημιουργική πράξη και λειτουργία. Επομένως, η  

Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ επισημαίνει ότι  η  γνώση πρέπει να είναι διάχυτη και 

προσβάσιμη σε όλους, για αυτό και η  Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης και Έρευνας που 

βρίσκεται στο κέντρο του Ρεθύμνου αποτελεί την καταλληλότερη θέση για να στεγάζει 

τη  Συλλογή.  

 

Η  δομή «Τα εκ του ταμείου 600+1 μολύβια»,  εγκαινιάστηκε στις 29/05/2014. 

Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε και η τελετή αγόρευσης της ίδιας σε επίτιμο 

διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης  στην 

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου. Για την ακρίβεια, η ζωή και το έργο της Ελένης Γλύκατζη-

Αρβελέρ έδωσε αφορμή να δημιουργηθεί ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο για την 

εκπαίδευση που θα συγκεντρώσει σημαντικούς ερευνητές και πανεπιστημιακούς από 
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όλον τον κόσμο για την ανάπτυξη κοινών δράσεων παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών 

και πολιτιστικών, με στόχο την προώθηση νέων ιδεών και πρακτικών, ανάπτυξη 

διδακτικού υλικού στο χώρο της Παιδείας και του Επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, 

της ιστορίας τους και της σύγχρονης παρουσίας τους στην Ελλάδα και τον κόσμο.  Το 

κέντρο Αρβελέρ δίνει ζωντάνια στο Ρέθυμνο, πολιτιστικό παλμό, όχι μόνο 

εκπαιδευτικό - παιδαγωγικό, αλλά με την ευρύτερη έννοια, καθώς έχει τη δυνατότητα 

το Ρεθυμνιώτικο κοινό να μετέχει στις εκδηλώσεις αυτές και ενημερώνεται για επίκαιρα 

θέματα της έρευνας και της εκπαίδευσης (Κλάδος, 2014).  

          Για την ακρίβεια, πρόκειται ουσιαστικά 

για ένα κέντρο «αναγνώρισης» της  ζωής και 

του έργου της Ελένης  Γλύκατζη – Αρβελέρ, το 

οποίο εγκαινιάζεται από τη Σχολή Επιστημών 

Αγωγής και το παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα εγκαίνια της 

έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον 

υπεύθυνο της Μονάδας του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. 

Επίκουρο Καθηγητή Κωνσταντίνο Γ. Καρρά 

και τους συνεργάτες του Κέντρου. Την έκθεση 

επισκέφτηκε η ίδια η κα Αρβελέρ, με αφορμή την παρουσία της στο Ρέθυμνο λόγω της 

αναγόρευσής της σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης και εμφανίστηκε 

ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ξεναγήθηκε 

στους χώρους της έκθεσης, μοιράστηκε τις μνήμες της με τους υπεύθυνους του Κέντρου 

και δεσμεύτηκε πως θα δωρίσει ακόμη ένα μέρος του αρχείου της στο πανεπιστήμιο για 

να το αξιοποιήσει. Η ίδια τόνισε ότι επέλεξε το Ρέθυμνο για να δωρίσει το αρχείο της 

γιατί «νιώθω ότι εδώ είναι το σπίτι μου και επιπλέον είχανε το κτήριο και την καλοσύνη, 

έχουν την τεχνογνωσία και πλέον έχω και το κλειδί του ‘σπιτιού’».  

        Επίσης, στη μονάδα πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις- συναντήσεις τόσο 

για τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και για τους δημότες της πόλης. Το 

συμπόσιο με θέμα «Παιδαγωγική της Χαράς. 

Προς ένα αντισυμβατικό σχολείο», 

συνδιοργανώθηκε από το παιδαγωγικό τμήμα 

δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, το Κέντρο Μελέτης και έρευνας της 

Ιστορίας της Εκπ/σης και του Διδασκαλικού 

επαγγέλματος (Κ.Ε.ΜΕ.Ι.Ε.Δ.Ε), την Ελληνική 

εταιρεία ιστορικών της εκπαίδευσης, το Εθνικό 

Πανεπιστήμιο της Tainan, Ταϊβάν και η 

Εταιρεία κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης της 

Ταϊβάν και έλαβε χώρα στο χώρο της Συλλογής 

Αρβελέρ. Διοργανωτές και εισηγητές κλήθηκαν 

να απαντήσουν στο σύνθετο ερώτημα: Τι είναι η 

Παιδαγωγική της ευτυχίας; Πόση ευτυχία 
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«χωράει» στο σχολείο (πρωτοβάθμιο και 

δευτεροβάθμιο) και πόση χαρά μπορεί να 

«απελευθερώσει» το αναλυτικό και ωρολόγιο 

πρόγραμμα; Αλλά και κατά πόσο οι μαθητές και 

μαθήτριες μας είναι ευτυχισμένοι στο σχολειό 

τους; Έτσι, στο Συμπόσιο αυτό κλήθηκαν ως 

προσκεκλημένοι ομιλητές διακεκριμένοι 

μελετητές από διάφορα σημεία του κόσμου 

(Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες 

και Ελλάδα) και παρουσίασαν πρωτότυπες 

μελέτες για την «παιδαγωγική» της χαράς και της 

ευτυχίας, ενώ παράλληλα διοργανώθηκαν 

καινοτόμα και εναλλακτικά εργαστήρια γύρω 

από τη θεματική του που έδωσαν και το 

επιστημονικό στίγμα της βιωματικής 

προσέγγισης ενός τέτοιου σχεδιασμένου σχολείου. 

          Επιπλέον, στη Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης και Έρευνας «Ελένη Γλύκατζη-

Αρβελέρ» πραγματοποιούνται τα ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα της Διδακτικής 

Επάρκειας και παράλληλα γίνονται μαθήματα του φιλανδικού σχολείου. Ακόμη, στις 

7 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος βιωματικού εργαστηρίου 

μαθητών που  διοργάνωσε η σχολική σύμβουλος Φιλολόγων Ρεθύμνου Αγγελική 

Καψάσκη, με θέμα: «Η τοποθέτηση φωνής και σώματος σε δημόσιες ομιλίες» και με 

επιμορφώτρια την Δρ Βιτώρου Μαριέλλα, καθηγήτρια Γαλλικών και Μουσικής. Τέλος, 

γίνεται αξιοποίησης  του εκθεσιακού υλικού για τη διοργάνωση επιμορφωτικών 

συναντήσεων με Έλληνες εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς άλλων χωρών με στόχο 

την διεθνή προσέγγιση των εκπαιδευτικών και την έρευνας εκπαίδευσης στο χώρο 

συστημάτων και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η Συλλογή της Ελένης-

Γλύκατζη- Αρβελέρ είναι ανοιχτή για το κοινό κάθε Σάββατο 18.30 -20.30 8. 

    Όσον αφορά την περιγραφή της 

πρωτοποριακής  καλαίσθητης δομής, 

στο ισόγειο  δεσπόζει μια εντυπωσιακή 

εικαστική εγκατάσταση της 

καλλιτεχνικής επιμελήτριας Χρυσούλας 

Σκεπετζή, εμπνευσμένη από το θέμα της 

έκθεσης των 600+1 Μολυβιών. Τα 

μολύβια είναι επιρροές από το βιβλίο, τη 

βιογραφία της,  που έγραψε στο Παρίσι, 

αλλά το εκδώσαν στην Αθήνα. Όλα 

έχουν επιρροές από τη ζωή της στο 

                                                           
   8 Ανακτήθηκε στις 19/01/2015 από την ιστοσελίδα  http://ptde.edc.uoc.gr/  
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Παρίσι, αλλά και τον τρόπο που αυτή χρησιμοποίησε τον ελληνικό πολιτισμό και την 

ελληνική γλώσσα. Ο τίτλος της Συλλογής επηρεάστηκε από το παρακάτω απόσπασμα: 

Ένα ιδιόχειρο γράμμα φτάνει στο Παρίσι της δεκαετίας του ’70: "...εσύ έγινες σπουδαία, 

κι εγώ ένας σοβαρός αρχιτέκτονας..." Είναι ο συμμαθητής της, εκείνος που η Ελένη 

κάθεται δίπλα του στο Δημοτικό. Το αγοράκι έχει ένα μολύβι με χρώματα. ...Το 

κοιτούσα, το κοιτούσα... πόσο το ζήλευα αυτό το μολύβι... μέχρι που ήθελα να το κλέψω. 

Βέβαια, δεν το έκλεψα ποτέ, αλλά ούτε και το απέκτησα τότε. Σήμερα, έχω πάνω από 600 

μολύβια!... Η μαθήτρια Ελένη Γλύκατζη τελειώνει το σχολείο του Βύρωνα, διαβάζοντας 

από τα βιβλία των αδελφών της και αποζητώντας... ένα μολύβι με χρώματα! Μέσα από 

τα λόγια της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ αντιλαμβάνεται κανείς τα δύσκολα παιδικά της 

χρόνια, τις στερήσεις και τις δυσκολίες που βίωσε καθότι προέρχεται από μικρασιατική 

οικογένεια προσφύγων  (Γριμάνη,2005)». Ο τίτλος της δομής «Τα εκ του ταμείου 600+1 

μολύβια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ» και συγκεκριμένα η ξεχωριστή αριθμητική  

μονάδα ( +1) δείχνει την ιδιαίτερη αυτή προσωπικότητα που ως μονάδα ξεχώρισε και 

αφήνει μέχρι και σήμερα το ίχνος της. 

            Η δημιουργία του Κέντρου αποφασίστηκε με αφορμή την προεδρία της 

πρυτάνεως του πανεπιστημίου της Σορβόννης Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ στο Εθνικό 

Κέντρο Τεχνών «Ζωρζ Πομπιντού» κι επειδή η ίδια έχει δωρίσει μεγάλο μέρος του 

αρχείου της στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έτσι, μέρος του αρχείου εκτίθεται στις δυο 

αίθουσες του κτηρίου και από τις 29/05/2014 είναι επισκέψιμο για τους πολίτες. Πιο 

συγκεκριμένα, περιλαμβάνει στο ισόγειο τεκμήρια και πληροφοριακό υλικό που 

σχετίζεται με την ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης στην Ελλάδα της περιόδου του 

Μεσοπολέμου. Έπειτα από μια σειρά παρεμβάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου της 

Αθήνας, δόθηκε υποτροφία από το Γαλλικό κράτος σε περίπου τριακόσιους νεαρούς 

Έλληνες, με σκοπό να διαφύγουν στη Γαλλία, με το πλοίο «Ματαρόα». Το μακρινό 

ταξίδι της Αρβελέρ που καθόρισε τη ζωή της. Ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα, σχέδια και 

προσδοκίες, ένα ταξίδι  για ένα καλύτερο αύριο. Ανάμεσα σε αυτούς, επιλέχθηκε και η 

Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, αλλά και πολλοί άλλοι Έλληνες διανοούμενοι. Η διεθνούς 

κύρους βυζαντινολόγος υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας 

του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και η πρώτη γυναίκα πρύτανης του φημισμένου 

γαλλικού πανεπιστημιακού ιδρύματος. Είναι, επίσης, πρύτανης του Πανεπιστημίου της 

Ευρώπης. Στην πολυετή ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία, έχει αναλάβει κατά καιρούς 

σημαντικές θέσεις σε αξιόλογους πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς. Για το έργο 

της έχει τιμηθεί με πλήθος βραβεία και διακρίσεις σε πολλές χώρες. Η συγγραφική της 

δραστηριότητα είναι πλούσια, ενώ καλείται συχνά να παρουσιάσει ομιλίες και διαλέξεις 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό με θέμα τη Βυζαντινή Ιστορία.  
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                 Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς μόλις εισέλθει στο Κέντρο μια 

κόλουρη πυραμίδα, που αφήνει να εννοηθεί ότι οι επιρροές προήλθαν από τον πύργο 

του Άιφελ. Μέσα από την πυραμίδα βγαίνει το ‘σώμα’ της Αρβελέρ. Αυτό δείχνει τη 

δυναμική που μπορεί να είχε αυτή η γυναίκα, ούτως ώστε να δίνει την αίσθηση της 

ανάτασης, της πνευματικής ανάτασης. Για αυτό ακριβώς το λόγο το κεφάλι είναι απ’ 

έξω από την πυραμίδα. Το κεφάλι είναι, λοιπόν, εκτός πυραμίδας, γιατί αναδεύεται η 

Αρβελέρ μέσα από την πυραμίδα,  δηλώνοντας έτσι ότι η πνευματική της διαύγεια 

έσπασε τα τοιχώματα της πυραμίδας και αναδύθηκε. H μεγάλη ιστορικός, δηλαδή  ρίχνει 

τα τείχη της πυραμίδας, προκειμένου να αναδυθεί μέσα από την πυραμίδα. Η αφετηρία 

της πυραμίδα προέρχεται από τον πύργο του Άιφελ, ο οποίος είναι επίσης μια πυραμίδα. 

Το καινούριο απόκτημα στο Κέντρο είναι σε πολύ σωστή θέση, γιατί μοιάζει σαν να μας 

καλοδέχεται- καλωσορίζει στο χώρο  η μεγάλη ιστορικός, φορώντας την  τήβεννο της.   

Επίσης, σε βάζει σε κατάσταση  να αναλογιστείς του τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο και 

να σκεφτείς.  

       Η σκάλα, από την άλλη έχει βαθύτερο συμβολισμό. Συγκριμένα, η σκάλα δηλώνει 

ότι ο καθένας από εμάς που θέλει  να έχει μια τέτοια είδους εξέλιξη θα πρέπει να ότι ο 

καθένας από εμάς μπορεί να ανέβει τη σκάλα, για να επικοινωνήσει στο τέλος μαζί της. 

Επιπλέον, η σκάλα έχει να κάνει με τον έξω κόσμο, ενώ η πυραμίδα με την ίδια την 

Αρβελέρ. Η Αρβελέρ μας έχει δώσει τα εφόδια 

αλλα εμείς πρέπει να πάρουμε τα εφόδια και να 

ανέβουμε τη σκάλα  για να τη συναντήσουμε.  

Πρέπει να κουραστούμε, επίσης πολύ! 

Χρειάζεται,  κόπος, κούραση, προσπάθεια για 

την ανάβαση της σκάλας και να αναπτυχθεί 

πνευματικά. Η τήβεννος, από την άλλη, είναι 

αυτό που αποφασίζουν άλλοι και για εκείνη, δεν 

το αποφάσισε αυτή. Το πανεπιστήμιο της 

Σορβόννης για την ακρίβεια  έχει αυτή τη 

συγκεκριμένη στολή, την οποία φόρεσε  η 

σπουδαία ιστορικός. Η μόνη παρέμβαση που 

έγινε στο εσωτερικό της πυραμίδας είναι το 

βιβλίο. Στο χέρι της κρατάει το βιβλίο της, 

γραμμένο στα ελληνικά, δηλώνοντας με αυτό 

τον τρόπο ότι η Αρβελέρ στηρίχτηκε πάρα πολύ 

στο ελληνικό στοιχειό. Το ελληνικό στοιχείο ήταν η σημαία της, το φυλαχτό της και με 

αυτό πορεύτηκε. Η Ελλάδα, ως σημείο αναφοράς για την ίδια, είναι η κινητήρια δύναμη 

της και την αγαπάει.  Δεν την ξέχασε ποτέ, δεν ξέχασε πως έφτασε εκεί  και για αυτό 

γράφει για την Ελλάδα. 

Ακόμη, σε όλο το Κέντρο υπάρχουν αναφορές από το Παρίσι, γιατί η ίδια έζησε 

εκεί. Τα φουγάρα που είναι πάνω στο παγκάκι είναι στοιχεία του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του Κέντρου Πομπιντού, στο οποίο διατέλεσε διευθύντρια ένα 

διάστημα.  Στο ισόγειο συναντά κανείς ένα σύντομο βιογραφικό της Ελένης Γλύκατζη 
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–Αρβελέρ, ένα βιβλίο επισκεπτών, Τμήμα ιδιόχειρων σημειώσεων (χειρογράφων) και 

βιβλίων της ίδιας. Προχωρώντας,  στον πρώτο 

όροφο της Συλλογής εκτίθεται, άλμπουμ με 

φωτογραφίες από στιγμές της ζωής της 

σπουδαίας αυτής προσωπικότητας. Μια 

φωτογραφία που ξεχωρίζει από το άλμπουμ είναι 

εκείνη που έχει πάρει στάση όρθια  πριν να κάνει 

βουτιά στη θάλασσα. Η ίδια θεωρεί ότι καλή 

βουτιά είναι αυτή που αφήνει τα λιγότερα 

απόνερα. Φαίνεται πως η Ελένη Γλύκατζη –

Αρβελέρ   αγαπά τα μακροβούτια για την 

αίσθηση ελευθερίας που σου αφήνουν. Η μεγάλη 

αυτή Ελληνίδα  πιστεύει με όλη της την ψυχή ότι 

όποιος συλλογάται ελεύθερα συλλογάται και 

καλά, etre libre. Επιπλέον, στον πρώτο όροφο της 

έκθεσης έχει την ευκαιρία να δει ο/η  

επισκέπτης/ρια δικά της μετάλλια, τιμητικά 

διπλώματα, βιβλία με αφιερώσεις σημαντικών προσωπικοτήτων καθώς και 

επισκεπτήριες κάρτες. Εξάλλου είναι γεγονός ότι η  ίδια ήταν δασκάλα μεγάλων 

προσωπικοτήτων στη Γαλλία, για αυτό καταξιωμένοι άνθρωποι, όπως ποιητές έχουν 

κάνει αφιερώσεις στα βιβλία της. Ακόμα, βιβλία από την προσωπική συλλογή της 

Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ είναι εκτιθέμενα σε μια μεταλλική κατασκευή-

μικρογραφία του Κέντρου  Ζώρζ στο Παρίσι στο οποίο η Αρβελέρ είχε διατελέσει 

Πρόεδρος. Σε πολλά από αυτά τα βιβλία είναι γραμμένες αφιερώσεις, καθώς πολλά από 

αυτά  τα έχουν δωρίσει στην ίδια αγαπημένα της πρόσωπα. Επίσης, στον τοίχο του 

κλιμακοστασίου ανόδου στον πρώτο όροφο προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό για τη 

ζωή και το έργο της9. 

 

 Η μεταλλική αυτή κατασκευή 

αναπαριστά σε μικρογραφία το Κέντρο Ζώρζ  

Πομπιντού (Μπομπούρ) στο Παρίσι, στο 

οποίο η Αρβελέρ είχε διατελέσει Πρόεδρος. 

Το Κέντρο Ζώρζ Πομπιντού (Μπομπούρ) 

είναι πολιτιστικό κέντρο που βρίσκεται στο 

τέταρτο δημοτικό διαμέρισμα στην περιοχή 

Μπομπούρ του Παρισιού στη Γαλλία. Η 

βιβλιοθήκη του Κέντρου φιλοξενείται στους 

τρεις πρώτους ορόφους του κτηρίου, ενώ το 

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης καταλαμβάνει 

τον τέταρτο και πέμπτο όροφο.  Ένα κέντρο πολιτισμού, κουλτούρας και γνώσης, 

«φύτρωσε» στην καρδιά του Παρισιού και κέντρισε το ενδιαφέρον Παριζιάνων και 

επισκεπτών/ρτιών  με την πολύπλοκη αρχιτεκτονική του. Οι κυλιόμενες σκάλες που 

                                                           
9 Ανακτήθηκε στις 19/01/2015 από την ιστοσελίδα  http://ptde.edc.uoc.gr/  

http://ptde.edc.uoc.gr/
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κρύβονται έντεχνα μέσα σε τεράστιους πλαστικούς σωλήνες που μοιάζουν 

προσκολλημένοι έξω από το ιδιόμορφο κτίριο οδηγούν τον/ην επισκέπτη/ρια σε 

προβολές πρωτοποριακών ταινιών, 

καλλιτεχνικές εκθέσεις υψηλών 

προδιαγραφών, συζητήσεις και σεμινάρια, 

εξειδικευμένες βιβλιοθήκες, μποέμ εστιατόρια 

και έναν ατελείωτο κόσμο επιλογών, που ενώ 

ξαφνιάζει, εντάσσεται απόλυτα στον 

παριζιάνικο τρόπο ζωής.10 

 

Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η 

συγκριμένη κατασκευή αναπαράστασης  του 

Κέντρου Ζώρζ Πομπιντού στο Παρίσι, δεν 

είναι τυχαία, διότι  επιτρέπει στον/ην 

επισκέπτη/τρια της Συλλογής να κάνει τις 

απαραίτητες συνδέσεις του χώρου με τη ζωή της ολοκληρωμένης αυτής 

προσωπικότητας. Η Ελένη Γλύκατζη –Αρβελέρ  πιστεύει ότι Τέχνη και Επιστήμη 

έχουν άμεση σχέση. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι τελειώνει την καριέρα της ως 

πρόεδρος στο Εθνικό Κέντρο Τεχνών "Ζωρζ Πομπιντού".  Όπως έχει αναφέρει η Ελένη 

Γλύκατζη- Αρβελέρ «Βέβαια, τότε στο Beaubourg, ήμασταν όλοι παρόντες στη μεγάλη 

αρχή... Εγώ ήμουν και κλητήρας και αφεντικό. Δεν υπήρχε μια δουλειά που να μην ήξερα 

να κάνω. Και το κυριότερο: Όπου κι αν βρέθηκα, δεν έπαψα να αποφασίζω... Δεν 

φοβόμουν να αποφασίσω, ούτε φοβόμουν να υποστηρίξω τις απόψεις μου, με όποιο 

κόστος και ρίσκο. Πιστεύω ότι από  αυτό πάσχουν οι περισσότεροι άνθρωποι που 

αναλαμβάνουν μια δημόσια θέση — κυρίως στην Ελλάδα... Φοβούνται μη χάσουν τη θέση 

τους και υποχωρούν σε κάθε εκβιασμό ή πίεση (Λάλας,2015).  

 

 Επίσης, η ιστορία που εκμυστηρεύεται  η   Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ στον 

Λάλα (2015), αρκεί για να αντιληφθεί κανείς την αγάπη της για τα βιβλία και τη βαθιά 

της επιθυμία για την απόκτηση της δικής της βιβλιοθήκης:  Ένα πρωινό όταν, 

μικρούλα και βαστώντας το χέρι της μητέρας της, βρέθηκα καθ΄οδόν προς την 

οικογενειακή μοδίστρα στην οδό Φιλολάου κι όπως περπατούσαν στο δρόμο κι ήταν 

ανοιχτά τα παράθυρα των σπιτιών, είδε μέσα από ένα παράθυρο πολλά βιβλία. 

«Σηκώθηκα στις μύτες των ποδιών μου για να κοιτάξω τα βιβλία μέσα. Αυτή ήταν η πρώτη 

βιβλιοθήκη που είδα στη ζωή μου. Τι ωραίο πράγμα! Είχα θαμπωθεί !...»  Πέρασαν πολλά 

χρόνια από τότε». Η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ, όμως, κατάφερε να γίνει σύμβολο  

δημιουργικότητας, κύρους και δύναμης, έγινε μεγάλη και τρανή. Σήμερα, τα βιβλία 

γεμίζουν τα σπίτια της, το εξοχικό και ένα οίκημα που είναι ειδικά νοικιασμένο για αυτά 

και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχει αποφασίσει να δωρίσει πολλά απ' αυτά για 

να φτιαχτούν μεγάλες βιβλιοθήκες (Λυμπεροπούλου, 2016). «Αν δείτε πόσα βιβλία 

υπάρχουν τώρα...θα με λυπηθείτε», λέει με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που τη διακρίνει 

                                                           
1010 Διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο :http://www.centrepompidou.fr%29%2C/ 
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στον Θανάση Λάλα (2015). «Θυμάμαι ένα  ένα τα 10 πρώτα βιβλία που αγόρασα» Το 

πρώτο βιβλίο που αγόρασε η Ελένη Αρβελέρ με τα δικά της χρήματα ήταν «Τα Θεία 

Δώρα» του Παπαντωνίου. Μετά αγόρασε «Τα χελιδόνια» του Δροσίνη. Αν κλείσει τα 

μάτια το εξώφυλλό του το βλέπει ακόμα μπροστά της. Ύστερα, αγόρασε έναν Σολωμό. 

Και μετά - θα' ταν Τρίτη Γυμνασίου - τον «Δωδεκάλογο του Γύφτου» (Λυμπεροπούλου, 

2016).  

      Όσον αφορά  τις σημαντικές θέσεις που ανέλαβε κατά καιρούς η διεθνούς κύρους 

βυζαντινολόγος είναι χαρακτηριστικό αυτό που δήλωσε η ίδια στον Λάλα (2015)  

«Πρώτα-πρώτα ποτέ δεν πολυκατάλαβα πώς έπαιρνα αυτές τις θέσεις που λέτε... Θέλω να 

πω ότι εγώ ποτέ δεν επιδίωξα μια θέση που θα έπρεπε να εγκαταλείψω την έρευνά μου για 

να την διεκδικήσω. Ποτέ δεν έκανα στόχο ζωής κάτι άλλο πέρα από την έρευνά μου για 

το Βυζάντιο. Πάντα, ό,τι κι αν μου ανέθεταν, εγώ συνέχιζα κι έκανα τη δουλειά μου και η 

δουλειά μου ήταν βυζαντινολόγος. Τη δουλειά μου, φαίνεται, την έκανα καλά στα 

βυζαντινά και γι' αυτό ακόμη είμαι πρόεδρος των βυζαντινολόγων διεθνώς. Το ότι ως 

βυζαντινολόγος διεκδίκησα την πρυτανεία στη Σορβόννη ή την προεδρία του Beaubourg 

-και διάφορα άλλα— το θεωρώ σημαντικό, αλλά και σχεδόν φυσικό να έχω διάθεση να 

κάνω πράγματα. Δεν ένιωσα όμως, όλα αυτά τα χρόνια, ότι εγκαταλείπω ένα στόχο μου 

για να κάνω κάτι άλλο». Βρέθηκε, λοιπόν, να κατέχει  μια θέση ευθύνης, μια θέση 

αποφάσεων όχι μόνο εκτελέσεων σε θέματα παιδείας. Η καρέκλα που βρίσκεται στο 

ισόγειο της έκθεσης και στηρίζεται σε σκληρά και μαλακά υλικά,   συμβολίζει την 

πορεία της ζωής της. Πιο συγεκριμένα, η καρέκλα στηρίζεται σε   βιβλία και ξύλα. Τα 

βιβλία είναι σύμβολα της γνώσης, ενώ τα ξύλα συμβολίζουν τα εμπόδια που 

συνάντησε στην πορεία της, τον επίπονο αγώνα και την πολυετή προσπάθεια της 

σπουδαίας Ελληνίδας να καταφέρει όσα πέτυχε στην ακαδημαική αλλά και προσωπική 

της ζωή.Επίσης, τα μετάλλια, τιμητικά διπλώματα που εκτίθενται στο πρώτο όροφο 

της Συλλογής είναι απόδειξη της λαμπρής ακαδημαϊκής της καριέρας.   Έμαθε να 

πατάει στη γη αλλά συνάμα να χει και το βλέμμα της στραμμένο στον ουρανό. Το μόνο 

χάρτη που έμαθε στα παιδικά της χρόνια και ακολούθησε όλη της ζωή, ήταν ο χάρτης 

του ουρανού, τον οποίο της έδειξε ο πατέρας της. «Το μικρό και το γρουσούζικο» όπως 

την αποκαλούσαν στην οικογένειά της, κατάφερε να διακριθεί ξεπερνώντας τα σύνορα 

της χώρας μας και να τιμηθεί πάμπολλες φορές για το έργο της (Κατρίτση,2015). 

     Προκειμένου, όμως, να κατανοήσει κανείς  τον λόγο ύπαρξης του κέντρου κρίνεται 

σκόπιμο να τον συσχετίσει και να τον συνδέσει  με  τον τρόπο που η Ελένη Γλύκατζη- 

Αρβελέρ μίλησε για πολιτισμό και την παιδεία, τη σχέση της στα γραπτά της και 

στο έργο της με την τέχνη, τον πολιτισμό και 

την παιδεία. Πράγματι,  είναι αναμφισβήτητη 

αλήθεια ότι  η διεθνούς φήμης καθηγήτρια μίλησε 

για αυτές τις έννοιες στα γραπτά της και η σχέση 

της με τον πολιτισμό, την τέχνη  και την παιδεία 

διαφαίνεται και διαπερνά όλο το έργο της. Αν 

παρατηρήσει κανείς  και μελετήσει προσεκτικά 

τις περιόδους που η ίδια αναλάμβανε   θέσεις 
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ευθύνης διακρίνει τη σχέση της ίδιας με τον 

πολιτισμό. Αν διεισδύσει κανείς σε βάθος 

στη σκέψη της και μελετήσει τα γραπτά της, 

συμπεραίνει ότι η  τέχνη και η παιδεία 

αποτελεί τους δύο βασικούς άξονες της 

σκέψης της. Η ίδια  κατατάσσει την τέχνη 

στην κορυφή ενός τριγώνου τέχνη- 

πολιτισμός, ελληνισμός – ανθρωπισμός, 

παιδεία –εκπαίδευση. Η τέχνη αποτελεί  

ακρογωνιαίο λίθο για την μελέτη της σκέψης 

της. Για την ακρίβεια, η τέχνη για την Ελένη 

Γλύκατζη- Αρβελέρ σημαίνει αποτύπωση 

της ελεύθερης δημιουργίας. Η ίδια έχει την πεποίθηση ότι  βγάζει τον άνθρωπο από 

τα στενά όρια της ατομικής του ζωής , τον προβληματίζει. Η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ 

θεωρεί ότι η  τέχνη είναι κατεξοχήν έκφραση της λογικής και του συναισθήματος. 

Δεν είναι τυχαίες βέβαια και οι  σχέσεις της διακεκριμένης αυτής προσωπικότητας με 

κύκλους της γαλλικής διανόησης, μεταξύ των οποίων ο Πάμπλο Πικάσο, η Φρανσουάζ 

Σαγκάν και ο Αντρέ Μπρετόν.  Άρα, αντιλαμβάνεται κανείς  τη στάση ζωής της 

ολοκληρωμένης αυτής προσωπικότητας αφού η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ ότι 

μετατρέπει δηλαδή την τέχνη  και τη δημοκρατία σε βίωμα και τρόπο ζωής. 

      Πιο συγκεκριμένα, η παγκόσμιας εμβέλειας πνευματική προσωπικότητα 

επισημαίνει στα γραπτά την προσφορά της αρχαιοελληνικής τέχνης στον παγκόσμιο 

πολιτισμό και στην προαγωγή μέσω αυτής, του πολιτισμού. Κατά την σπουδαία αυτή 

ακαδημαϊκό η αρχαιοελληνική τέχνη έχει διαστάσεις οικουμενικές και διαχρονικές. 

Φυσικά,  έχει ιστορικά αποδειχθεί ότι η αρχαία τέχνη εκπέμπει διαχρονικά μηνύματα 

που είναι στις μέρες μας περισσότερο παρά ποτέ επίκαιρα και ζωντανά. Και αυτό γιατί 

οι αξίες του κάλλους και του μέτρου στην τέχνη της κλασικής Αθήνας αποτελούν 

σήμερα τον αντίλογο στην πολιτιστικά ακρωτηριασμένη και καλλιτεχνικά 

κακοποιημένη σύγχρονη εποχή. Ο καλλιτέχνης με τα έργα του απομακρύνει τον 

άνθρωπο από τα πάθη, τους φυσικούς καταναγκασμούς και συμβάλλει στην κυριαρχία 

του πνεύματος επί της ύλης. Πράγματι, μπορούν να εμπνεύσουν τον πνευματικό 

δημιουργό του σήμερα ώστε βασιζόμενος στα θεμέλιων των προγονικών αξιών να 

οικοδομήσει νέες μορφές τέχνης με  τα σύγχρονα υλικά. Επίσης, μέσω της γλυπτικής 

τέχνης των αρχαίων Ελλήνων κυοφορούνται τα ιδανικά μια εύνομης, δημοκατικής 

πολιτείας στην οποία οι πολίτες αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους απέναντι στο 

συνάνθρωπο. Αυτή η τέχνη έβγαλε τον άνθρωπο από τον πρωτογονισμό και τον 

οδήγησε στο ελεύθερο πνεύμα, αξία  που αποτυπώνεται στα αρχαϊκά έργα. Ακόμα, 

εξαίρει η αισθητική τελειότητα της αρχαϊκής τέχνης αλλά και ο ζωντανός και πάντα 

επίκαιρος χαρακτήρας. Είναι αλήθεια ότι  η ζωντάνια της αρχαίας τέχνης 

καταδεικνύεται σε όλες τις εκφάνσεις της σύγχρονης πολιτισμικής παραγωγής και της 

καθημερινότητας του ανθρώπου. Επομένως, η αρχαία τέχνη με την αισθητική της 

τελειότητα μέσα από τα έπη του Ομήρου, τις τραγωδίες του Σοφοκλή, τα γλυπτά του 

Φειδία είναι περισσότερο παρά ποτέ επίκαιρη και ζωντανή (Γλύκατζη- Αρβελέρ,2007).  
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       Επιπροσθέτως, στα γραπτά της η 

γνωστή βυζαντινολόγος τονίζει πως η 

προσφορά της αρχαιοελληνικής τέχνης 

έγκειται στο γεγονός πως αποτελεί 

υπόμνηση της μετάβασης που επιτεύχθηκε 

από την απουσία πολιτισμού στην οργάνωση 

άρτιων κοινωνιών. Ακόμη, επισημαίνει  πως 

στην προσπάθεια των αρχαίων για την 

επίτευξη της τελειότητας βρίσκουμε την 

αρχή του αγώνα για την κατάκτηση της 

αυτογνωσίας. Για την ακρίβεια, δεν είναι 

λίγες οι φορές που η σπουδαία αυτή 

προσωπικότητα, αναφέρεται στα κείμενα της στην οικουμενική, διαχρονική και 

ανθρωπιστική διάσταση της αρχαίας ελληνικής τέχνης, η οποία, σύμφωνα με την 

ίδια, εκφράζει την φυσική και υλική υπέρβαση της ανθρώπινης ύπαρξης. Τρανό 

παράδειγμα αποτελεί η γλυπτική, η οποία αποδεικνύει την ψυχική ανάταση του 

ανθρώπου, την κοινωνική του συγκρότηση και τη μετάβαση από το μύθο στο λόγο. Η 

αρχαία ελληνική τέχνη γενικότερα, αφενός διδάσκει τη μετάβαση από πρωτόγονες σε 

οργανωμένες μορφές ζωής και κοινωνίας, όπου οι πολίτες της χαρακτηρίζονται από 

ελεύθερη σκέψη, εσωτερική αναζήτηση και αισθητική πληρότητα και αφετέρου 

αποκαλύπτει τον αγώνα του ανθρώπου για γνώση, αυτογνωσία και τελειοποίηση. Με 

την αρχαιοελληνική τέχνη μετουσιώθηκαν οι καίριες αγωνίες του ανθρώπου σε έργα 

που με την αρτιότητά τους ξεπερνούν τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Έννοιες 

όπως η ελευθερία, η δυνατότητα του ανθρώπου να ορίζει τη μοίρα του, αλλά και η 

πρωτοκαθεδρία του πνεύματος, βρίσκουν την έκφρασή τους στην αρχαία τέχνη και 

τροφοδοτούν διαχρονικά τους καλλιτέχνες με όσα αποτελούν τις πιο ουσιαστικές 

αποζητήσεις του ανθρώπου. Έτσι, η αρχαία τέχνη μένει πάντοτε επίκαιρη και ικανή να 

γονιμοποιήσει τις ανησυχίες κάθε νέου καλλιτέχνη, μιας κι η ίδια έχει γεννηθεί απ’ την 

αλήθεια της ανθρώπινης ψυχής. Και για τους λόγους αυτούς, η εξέχουσα αυτή 

προσωπικότητα καταλήγει ότι η αρχαία ελληνική τέχνη θα αποτελεί πάντα μια 

πρωτοπορία για την αναγέννηση του ανθρώπου (Γλύκατζη- Αρβελέρ,2007).         

                Εντούτοις,  πέρα από τον πάντα επίκαιρο χαρακτήρα της και την 

αδιαμφισβήτητη  συναισθηματική, κοινωνική  και αισθητική συνεισφορά της τέχνης, 

η ίδια εξαίρει την συμβολή της στην κατάκτηση της αυτογνωσίας και της σταθερής 

πορείας του ανθρώπου. Το μέγιστο μήνυμα της τέχνης αποτελεί η αφύπνιση του 

κοινωνικού συνόλου  για τη διεκδίκηση και διατήρηση της ελευθερίας. Τελικά, η 

σημαντικότητα της αρχαιοελληνικής τέχνης έγκειται στην συμβολή της στη κατάκτηση 

της γνώσης καθώς και στην υπέρβαση των αντιξοοτήτων μέσω της αναδημιουργίας 

(Γλύκατζη- Αρβελέρ, 2007). Η γνωστή βυζαντινολόγος ισχυρίζεται πως με την τέχνη 

επιχειρήθηκε μια πρώτη δήλωση αυτονομίας από τη δεσποτεία της φύσης, με τον 

άνθρωπο να διακηρύττει τον έλεγχό του επί των συναισθημάτων και της ζωής του εν 

γένει. Ενδεικτικό της ορθολογιστικής σκέψης το άγαλμα που με την ομορφιά του 

λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση στους πολίτες για την ευθύνη και το ρόλο τους στην 
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αρμονική λειτουργία της πολιτείας. Συνεπώς, η  σπουδαία ακαδημαϊκός αναφέρεται 

συχνά στο διαχρονικό και πανανθρώπινο μήνυμα της αρχαιοελληνικής τέχνης 

(Γλύκατζη- Αρβελέρ,2007).         

           Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι στη διάρκεια της διοικητικής παρουσίας της 

στα εκπαιδευτικά και πανεπιστημιακά προγράμματα της Γαλλίας λειτούργησαν 

τουλάχιστον σαράντα έδρες στο Παρίσι που αφορούσαν στην Ελλάδα (Αρχαιότητα, 

Βυζάντιο, Τέχνη, Φιλοσοφία), και δεν έμεινε κανένα σχεδόν πανεπιστήμιο χωρίς 

βυζαντινολόγο. Ήταν η φωνή που ακουγόταν σε όλη την Γαλλία για το Βυζάντιο. Από 

την όποια θέση της, πίστευε με πάθος  στους φοιτητές της και δεν παρέλειπε να λέει: «Η 

νέα γενιά εφηύρε με τον τρόπο της κάτι: τα δικαιώματα του ανθρώπου. Εμείς βρήκαμε τον 

έρωτα, τη φιλία, το ‘’αγαπάτε αλλήλους’’ μεταξύ μας, αλλά τα δικαιώματα που εκτείνονται 

σε οικουμενικό  που κανένας δεν το είχε αντιμετωπίσει έτσι. Και αυτά  τα δικαιώματα 

είναι που κοινοποιούν σήμερα τους νέους». Ακόμα,τους θυμίζει το resume μιας αραβικής 

παροιμίας που τους αρέσει πολύ «Το μεγαλύτερο προνόμιο που μπορείς να δώσεις σε 

κάποιον είναι να του δώσεις τον καιρό να γίνει άνθρωπος» (Γριμάνη, 2005:141). Η 

φράση αυτή βρίσκεται στο τοίχο  του κλιμακοστασίου της Συλλογής.  Όπως ισχυρίζεται  

βέβαια η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ  «Με τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό να 

σχεδιάζεις το αύριο. Ο άνθρωπος είναι το μόνο όν που προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο από 

αυτό που τον έκανε η φύση. Γι' αυτό έγινε δημιουργός. Έτσι οι άνθρωποι έγιναν, άλλος 

καλλιτέχνης, άλλος επιστήμονας, άλλος εργάτης της πέτρας, του σιδήρου, του ξύλου, του 

αγρού. Πέτυχε ο άνθρωπος αυτό που ονειρεύτηκε γιατί δεν ήξερε ότι ήταν αδύνατον. 

Όμως, η ανθρωπιά δεν είναι μόνο θεϊκό δώρο. Είναι πάνω από όλα κατόρθωμα 

ανθρώπινο: «Μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου. Αυτό ονειρεύτηκε ο Σωκράτης πριν πιει το 

κώνειο! Ας μείνει αυτό δίδαγμα και αέναο  μάθημα»  (Λάλας, 2015)  

           Επιπλέον, στα χειρόγραφα της Ελένης  Γλύκατζη – Αρβελέρ που  βρίσκονται 

στον ισόγειο χώρο της Συλλογής εντοπίζουμε την εξής χαρακτηριστική φράση της «Ι 

teach to touch the future».  H ίδια γράφει ότι είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για 

παιδεία και εκπαίδευση σε ώρες δύσκολες και σε χαλεπούς καιρούς που γνωρίζει η 

χώρα, γύρω από το ουσιώδες αυτό  πρόβλημα. Αρχικά, τονίζει αυτό που ξεχνούν και  

παραβλέπουν οι κυβερνώμενοι και οι κυβερνώντες. Η εξέχουσα αυτή πανεπιστημιακή 

προσωπικότητα  επισημαίνει ότι το πρώτο εθνικό πρόβλημα της χώρας είναι το μέλλον 

των Νέων, δηλαδή η παιδεία. Ακολούθως,  είναι η 

υγεία και η ασφάλεια και ύστερα έρχονται τα 

παραδοσιακά εθνικά θέματα, η σχέση δηλαδή μια 

χώρας με επίβουλους ή μη γείτονες. Κατά τη γνώμη 

της πνευματικής αυτής προσωπικότητας η παιδεία 

είναι πάνω από όλα και  ακολούθως έρχονται θέματα 

διεθνή και εθνικά αφού η Ελλάδα είναι τώρα  

ενταγμένη σε ευρύτερες κοινότητες όπως είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση  και η  παγκοσμιοποιημένη  

κοινωνία, έστω μέσω του αδύναμου ΟΗΕ. Φυσικά, 

σημειώνει ότι είναι αναγκαίο να γίνει η πρέπουσα 
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διάκριση μεταξύ της παιδείας και της εκπαίδευσης. Η σύγχυση των δύο αυτών όρων 

και τομέων αποτελεί διάκριση ανάμεσα στους φορείς της παιδείας και στους φορείς της 

εκπαίδευσης. Παράλληλα, στα προσωπικά χειρόγραφα  της που διαφυλάσσονται στη  

δομή «τα εκ του ταμείου 600+1 μολύβια της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ» μπορεί να 

διαβάζει κανείς το εξής: Η εορτή των Τριών Ιεραρχών (ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο 

Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Θεολόγος)  είναι εορτή της 

παιδείας, της θρησκείας, του χθες (όσο παλιό είναι αυτό το χθες) και συγχρόνως του 

σήμερα  που βάζει τις βάσεις για την αυριανή παιδεία. Εορτή των Νέων, λοιπόν, ή των 

Τριών Ιεραρχών. Συνεπώς, μελετώντας τα χειρόγραφα που είναι γραμμένα με το χέρι 

της σπουδαίας Ελληνίδας, σε ξεχωριστές  ασύμμετρες κόλλες χαρτί,  μπορεί να διαβάζει 

και εμβαθύνει στη σκέψη της και να κατανοήσει τις αντιλήψεις της για θέματα επίκαιρα 

και διαχρονικά όπως είναι η παιδεία, η τέχνη, η επιστήμη, η παγκοσμιοποίηση.  

              Φυσικά, θα αποτελούσε μεγάλη παράληψη να μην αναφερθεί η άποψη της 

Ελένης Γλύκατζη- Αρβελέρ για τη σύγχρονη πραγματικότητα-  έτσι όπως καταγράφεται 

στα χειρόγραφα της και στις προσωπικές της σημειώσεις. Η ίδια γράφει ότι χρειάζεται 

συνεχής κατάρτιση και ενημέρωση για την πρόοδο της ειδικότητας- επιστήμης. Ακόμη, 

προσόντα  απαραίτητα για να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι στις προσκλήσεις των καιρών 

αποτελούν α) η δυνατότητα προσαρμογής στην αλλαγή β) η παρακολούθηση της 

τεχνικής και οικονομικοτεχνικής προόδου μέσω της δια βίου μάθησης γ) απόκτηση 

των κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την διεθνή επικοινωνία (γνώση 

ξένων γλωσσών, και ιδιαίτερα των γνωστικών κωδικών της γλώσσας  (της μητρικής, 

της τεχνολογικής, της τέχνης). 

        Εν κατακλείδι, όταν διαβάζει κανείς  τη ζωή αυτής της σπουδαίας  γυναίκας και 

επισκέπτεται τη δομή «τα εκ του ταμείου 600+1 μολύβια της Ελένης Γλύκατζη-

Αρβελέρ» καταλαβαίνει που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος αν ονειρεύεται, αν δεν 

χάνει τον στόχο του και αν εργαστεί σκληρά. Όπως δηλώνει η σπουδαία 

πανεπιστημιακός  «Κοιτάξτε, για μένα αμαρτία είναι αυτό που έλεγαν οι Αρχαίοι: Να 

αστοχήσεις στη ζωή σου! « Ήμαρτον τοϋ σκοπού», δηλαδή αστόχησα στον σκοπό. Όταν 

ήρθε ο χριστιανισμός και η σωτηρία της ψυχής έγινε ο μόνος στόχος για τον χριστιανό, 

«ήμαρτον του στόχου» σήμαινε, «έχασα την ψυχή μου» και αυτό αποτελούσε και αποτελεί 

για τον χριστιανισμό αμαρτία. Για μένα, όμως, αμαρτία είναι μόνο να χάσεις τον στόχο 

της ζωής σου, όποιος κι αν είναι ο στόχος για τον καθένα πάνω»(Λάλας,2015).  

          Η Ελένη Αρβελέρ είναι η απόδειξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων.  Η ίδια 

αγαπάει την Ελλάδα. Πονάνε τα μάτια της όταν βλέπει το στραβό, αλλά είναι ένας 

άνθρωπος που έμαθε να ζει με τα λίγα και καταλαβαίνει το πρόβλημα που κουβαλάει η 

επιθυμία για τα πολλά. Είναι ο εαυτός της πάντα, αδιαφορώντας ποιός είναι απέναντί 

της. Είναι ανοιχτή να ακούσει τους πάντες, τις αρέσει να μεταδίδει αυτά που έμαθε, δεν 

υπήρξε ποτέ θύμα της εξουσίας που είχαν οι θέσεις που ανέλαβε. Σαν ιστορικός έχει μια 

οπτική συνδυαστική που την κάνει αποκαλυπτική μιας άλλης πλευράς των γεγονότων 

και της αλήθειας. Ακόμη, υπερασπίζεται τους φίλους της λέγοντας πάντα την αλήθεια. 

Το έξω της Αρβελέρ είναι η δυνατότητα που δίνει στο μέσα της για να συνεχίζει να ζει 

και να δημιουργεί. Στόχος της Συλλογής, λοιπόν, είναι να αποτυπωθεί στον/ην 
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επισκέπτη/ρια, μέσα από τα έργα της Γλύκατζη- Αρβελέρ  και την παρουσίαση της ζωής 

της, ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Στο πλαίσιο αυτό, προβάλλονται οι 

σημαντικότεροι «σταθμοί» της ζωής της, η σχέση της με την παιδεία, τον πολιτισμό, 

το παιδί, τον έρωτα και τη φιλία και βέβαια το πλούσιο συγγραφικό της έργο.    

 

3.4.Μουσείο Εκπαίδευσης  

         Το μουσείο της Εκπαίδευσης, το οποίο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ξενία, 

προκάλεσε το ενδιαφέρον με το περιεχόμενό του για περισσότερη μελέτη και εντέλει 

την αξιοποίησή του για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πρόκειται για ένα μουσείο του 

ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου 

Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει πλούσιο σχολικό μουσειακό υλικό.  Τα μουσειακά 

αντικείμενα που εκθέτει μας «ταξιδεύουν» στη σχολική αίθουσα του 19ου αιώνα, ώστε 

να βιώσουμε και να μάθουμε για το σχολικό περιβάλλον τότε. Ωστόσο, πέρα από την 

έκθεση του σχολικού υλικού, σ αυτό διεξάγονται μελέτες και έρευνες για την ιστορία 

της εκπαίδευσης και την εξέλιξη του επαγγέλματος του δασκάλου, με σκοπό τη σύνδεση 

με τη σημερινή σχολική πραγματικότητα και γενικά τη διδασκαλία της ιστορίας και του 

ελληνικού πολιτισμού.  

            Αναλυτικότερα,  το Μουσείο της Εκπαίδευσης περιλαμβάνεται αρχειακό υλικό 

από την Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου, το Αρχείο και η Βιβλιοθήκη του παλαιού 

Διδασκαλείου και της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, σημαντικά τεκμήρια της ιστορίας της 

εκπαίδευσης (θρησκευτικούς, ιστορικούς, γεωγραφικούς χάρτες, φυσιογνωστικούς 

πίνακες ανθρωπολογίας, ζωολογίας, φυτολογίας από το Σύλλογο προς Διάδοσιν 

Ωφελίμων Βιβλίων, οπτικοακουστικό υλικό με πολύ παλιούς πολυγράφους, μηχανές 

προβολών σχολικών ταινιών και σλαϊτς, γραφομηχανές από τις πρώτες δεκαετίες του 

20ου αιώνα, θρησκευτικά βιβλία από το 1821 και σχολικά εγχειρίδια από τα τέλη του 

19ου αιώνα, ποικίλες πειραματικές διατάξεις φυσικής, χημείας, στερεομετρίας, όργανα 

γυμναστικής, σχολικές ποδιές και πηλίκια, αντικείμενα σχολικών συσσιτίων από το 

1948, τετράδια μαθητών από τη δεκαετία του 40, μαθητικά περιοδικά, φυτολόγια, 

τετράδια καλλιγραφίας, σχολικά άλμπουμ, συλλογές νομισμάτων και γραμματοσήμων, 

όργανα και βιβλία μουσικής από τις αρχές του 20ου αιώνα, σχολικές σημαίες από τη 

δεκαετία του 50, αντικείμενα για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων αγοριών 

και κοριτσιών, ραπτομηχανές χειρός και ποδιού από τις αρχές του 20ου αιώνα, 

μαυροπίνακες, θρανία από το τέλος του 19ου αιώνα με ερισίνωτο και θέση 

μελονοδοχείου, πένες και όργανα γραφής, πλάκες και κονδύλια, κλπ.) που προέρχονται 

από δωρεές σχολείων, συνταξιούχων εκπαιδευτικών ή άλλων ιδιωτών.  

               Παράλληλα, στο Μουσείο έχουν διαμορφωθεί τα ακόλουθα τμήματα: ο 

προθάλαμος της έκθεσης με υλικό από τα μαθητικά συσσίτια, το Γραφείο του Διευθυντή 

της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και τμήμα από το φωτογραφικό υλικό και το αρχείο του 

Κρητικού Διδασκαλείου και της Ακαδημίας, το Τμήμα Φυσιογνωστικών Μαθημάτων, 
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το Τμήμα παλαιών σχολικών εγχειριδίων και αναγνωστικών, τη Χαρτοθήκη, τα 

Αναγνωστήρια, την Αίθουσα Νηπιαγωγείου, το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και 

τέλος το Τμήμα που αναπαριστάνει αίθουσες διδασκαλίας σχολείων παλαιοτέρων 

εποχών11. Επίσης είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι ο  ισόγειος χώρος, στον οποίο 

στεγάζεται το μουσείο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου και της Περιφέρειας 

Κρήτης παρέχει εξαιρετική ευκολία πρόσβασης στα άτομα με κινητικά προβλήματα 

από την ειδική ράμπα, που βρίσκεται στην είσοδο του κτηρίου, ενώ στον εσωτερικό του 

χώρου κινείται χωρίς πρόβλημα αναπηρικό αμαξίδιο. Επίσης, υπάρχουν χώροι υγιεινής 

για άτομα με κινητικά προβλήματα  στο ίδιο  ισόγειο χώρο. Ακόμη, για την άμεση 

ενημέρωση των επισκεπτών/τριων με προβλήματα όρασης  έχουν τοποθετηθεί 

επεξηγηματικές πινακίδες στη γραφή Braille. Επιπλέον, για τα άτομα με προβλήματα 

ακοής το Μουσείο της Εκπαίδευσης οργανώνει ξεναγήσεις με την ελληνική νοηματική 

γλώσσα στους/στιες κουφές βαρήκοους επισκέπτες/ 

τριες του.12 

           Μια ακόμη σπουδαία δράση του Μουσείου 

της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο 

πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης 

είναι ότι οργανώνει και προσφέρει Πρόγραμμα 

μουσειακής μάθησης και εμπειρίας. Σκοπός του 

Προγράμματος , που έχει τίτλο 

Μουσειοπαιδαγωγική «επί χάρτου», είναι να 

προσφέρει παιδαγωγικές/ διδακτικές μεθόδους και εργαλεία συμμετοχικής μάθησης και 

εμπειρίες αναστοχασμού, ψυχαγωγίας και δημιουργικότητας σε εκπαιδευτικούς, 

πτυχιούχους Σχολών ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών επιστημών, 

Σχολών αρχιτεκτονικής, θεάτρου, κινηματογράφου, καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, 

μουσικών σπουδών, δημοσιογραφίας & ΜΜΕ. Ειδικότερος στόχος είναι η επιμόρφωση 

ενηλίκων για τον εκπαιδευτικό / μαθησιακό ρόλο των μουσείων σήμερα  μέσα 

μουσειακό περιβάλλον και σε αντίστοιχους εκθεσιακούς χώρους («Συλλογή Ελένης 

Γλύκατζη –Αρβελέρ»), με την ανάπτυξη και υλοποίηση καλών πρακτικών, βιωματικής 

μάθησης και εικαστικής έκφρασης. Έτσι, το μουσείο καθίσταται ένας ανοικτός χώρος, 

ένα δια βίου «εργαστήριο εμπειρίας και γνώσης», ένας χώρος παιχνιδιού και 

μάθησης, όπου αναζητείται η σύνδεση με το παρόν. Το Μουσείο της Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει, λοιπόν, μια αξέχαστη βιωματική μάθηση και 

εμπειρία, βασισμένη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Άξονές του οι χάρτες, τα ταξίδια, 

                                                           
11 Ιστοσελίδα Μουσείου «Ιστορία της Εκπαίδευσης» Ρεθύμνου, ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε (Κέντρο Μελέτης και 

Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος)  
http://www.thranio.org/  
 
12: Ιστοσελίδα Μουσείου «Ιστορία της Εκπαίδευσης» Ρεθύμνου, ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε (Κέντρο Μελέτης και 

Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος)  

http://www.thranio.org/  
12 Διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: 

http://www.alfavita.gr/arthron/epimorfosi/metaptyhiaka/programma-moyseiopaidagogikis-apo-

panepistimio-kritis-aitiseis-eos 4 Ιανουαρίου, 2017   

http://www.thranio.org/
http://www.thranio.org/
http://www.alfavita.gr/arthron/epimorfosi/metaptyhiaka/programma-moyseiopaidagogikis-apo-panepistimio-kritis-aitiseis-eos
http://www.alfavita.gr/arthron/epimorfosi/metaptyhiaka/programma-moyseiopaidagogikis-apo-panepistimio-kritis-aitiseis-eos
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η θάλασσα, οι διαδρομές, οι μετακινήσεις και η μετανάστευση. Κινείται από τη Χάρτα 

του γνωστού μας Ρήγα Βελεστινλή μέχρι τις σημερινές βιο-χαρτογραφίες και ψυχο-

γεωγραφίες, τα οδοιπορικά ζωής, τις 

χαρτογραφήσεις συναισθημάτων, ιδεών και 

οραμάτων, συνόρων και ασύνορων τόπων.13 

               Ακόμη, το Πρόγραμμα 

μουσειοπαιδαγωγικής,   στοχεύει να εισάγει 

και να ενισχύσει τους συμμετέχοντες/ουσες 

στις αρχές μιας διευρυμένης παιδαγωγικής 

και διδακτικής λειτουργίας του μουσείου, 

της τοπικής ιστορίας και της πλούσιας 

εκπαιδευτικής πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Παράλληλα, προσφέρει νέες 

ευκαιρίες ενδιαφερόντων στην αγορά 

εργασίας (εφαρμοσμένη παιδαγωγική), με 

την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και 

εφαρμογών, και σε ένα συνεχώς 

ανανεούμενο πεδίο, πέρα από τα συμβατικά μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Το 

Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εβδομάδων και 130 ωρών και περιλαμβάνει 

θεματικές ενότητες, όπως: Μουσεία της Εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες και στην 

Ελλάδα σήμερα: Εκπαιδευτική, κοινωνική και διαπολιτισμική διάσταση α) Θεωρίες 

μάθησης και Μουσειοπαιδαγωγική β) Μουσείο, εκπαίδευση και ελεύθερος χρόνος 

γ)Σχεδιασμός και υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για μαθητές/ τριες, 

οικογένειες, παιδιά, ενήλικες, ειδικές κατηγορίες κοινού δ) Δια βίου εκπαίδευση, 

μουσειακή μάθηση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών ε) Αξιολόγηση 

μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων 

στ) Πρακτική Άσκηση και εφαρμογές 

στο Μουσείο της Εκπαίδευσης & στη 

«Συλλογή Ελένης Γλύκατζη  Αρβελέρ» 

του Πανεπιστημίου Κρήτης14.            

              Επιπροσθέτως, ένα από τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που 

σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται είναι ο 

Σχολικός κήπος. Οι φοιτητές και οι 

φοιτήτριες σε συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς της πράξης αλλά και 

αφυπηρετήσαντες έμπειρους εκπαιδευτικούς συμμετέχουν σε  εκπαιδευτικά 

προγράμματα δημιουργίας και αναβίωσης των σχολικών κήπων. Οι ομάδες αυτές 

συνεργαζόμενες με μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς συζητούν για τους 

                                                           
13 Διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:  http://www.thranio.org/                                                                                                          
14 Διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο:  http://www.thranio.org/ 
 

http://www.thranio.org/
http://www.thranio.org/
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σχολικούς κήπους και για τους λόγους ύπαρξής τους. Στη συνέχεια οργανώνοντας 

βιωματικές δραστηριότητες, γνωρίζουν μέσω καλών πρακτικών στοιχεία της  

κηπουρικής, των αγροτικών και κτηνοτροφικών εργασιών. Τέλος, συμμετέχουν στη 

φροντίδα του σχολικού κήπου του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε, με στόχο να αναπτύξουν την περιβαλ 

λοντική και οικολογική τους συνείδηση και να εννοήσουν καλύτερα έννοιες όπως: 

αειφορία, βιωσιμότητα, περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

οικοσύστημα, βιωσιμότητα,  σοφή χρήση  του περιβάλλοντος, ευημερία, πράσινη 

ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη,  πράσινη οικονομία15.  

Ένα άλλο πρόγραμμα που υλοποιείται στο Μουσείο της Εκπαίδευσης και 

απευθύνεται στα παιδία και εφήβους αφορά τα παιχνίδια που παίζονταν την περίοδο 

μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι «Τα παιδία ξανα-παίζει».  Επιχειρείται μέσω του 

προγράμματος τα παιδιά να γνωρίσουν τα παιχνίδια που έπαιζα οι γονείς ή παππούδες 

στους και τα οποία σήμερα τείνουν να εξαφανιστούν ή έχουν διασωθεί εν παραλλαγές. 

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα μιας διαπολιτισμικής συνάντησης καθώς γνωρίζουν 

και παίζουν παιχνίδια που παίζονται σε άλλες χώρες  και σε εκείνα άλλων λαών  

κατανοώντας έτσι τη συνεύρεση και την ανταλλαγή των πολιτισμών. Παράλληλα, τα 

παιδία μέσα από το παιχνίδι και την ανταλλαγή των ρόλων μαθαίνουν να βλέπουν τα 

πράγματα από τη σκοπιά των άλλων, γεγονός που συμβάλλει στην μείωση του 

εγωκεντρισμού και στην αύξηση της κοινωνικότητας τους. Ενημερώνονται για το 

ιστορικό πλαίσιο της εποχής προκείμενου να κατανοήσουν τις κοινωνικές συνθήκες που 

επικρατούσαν τότε, τις αναγκαιότητες και τις δυσκολίες που επιδρούσαν και καθόριζαν 

τα παιχνίδια που «εφεύρισκαν» τα παιδιά. Τέλος,   μερικές από τις δραστηριότητες είναι: 

«Διαφύλαξε την ιστορία ενός παλιού παιχνιδιού», «Ο κλήδονας αλλιώς», «Γνωριμία με 

τα παιχνίδια εποχής», «Εργαστήριο Κατασκευής παιχνιδιών».   

   Επιπροσθέτως, από μια διαφορετική «οπτική γωνία» καλούνται στο εξής οι 

επισκέπτες, να δουν τις συλλογές του Μουσείου 

της Εκπαίδευσης. Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια 

νέα εικαστική έκθεση που προστίθεται μέσα στο 

χώρο και λειτουργεί διαδραστικά ως προς τα 

μηνύματα που δίδει στο κοινό. Η έκθεση έχει 

θέμα  «Είσαι μια Μηχανή: Η πειθάρχηση του 

σώματος στην ελληνική εκπαίδευση» 

δημιουργήθηκε από την κα εικαστικού Χρυσούλα 

Σκεπετζή και παρουσιάστηκε επίσημα την Τρίτη 

10/10/2017 από τον  καθηγητή και διευθυντή του μουσείου, Αντώνη Χουρδάκη, ο 

οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου μαζί με τους συνεργάτες του, την αρχαιολόγο – 

μουσειολόγο Ειρήνη Γαβριλάκη, τον καθηγητή και αναπληρωτή διευθυντή του 

μουσείου, Κώστα Καρρά, καθώς και τους κ.. Μανώλη Δρακάκη, Μαρίνα Σούκα, Μαρία 

                                                           
15 Ιστοσελίδα Μουσείου «Ιστορία της Εκπαίδευσης» Ρεθύμνου, ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε (Κέντρο Μελέτης και 

Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος). http://www.thranio.org/  
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Ιβρίντελη και Γιάννη Ιερωνυμάκη. Πρόκειται για μια έκθεση/διαδραστική εναλλακτική 

παρουσίαση των εκθεμάτων στο πλαίσιο της κριτικής παιδαγωγικής16. 

          Ο διευθυντής του μουσείου κ. Χουρδάκης, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «θελήσαμε 

ουσιαστικά να αυτοαναιρεθούμε, διότι μέσα σε ένα μουσείο βλέπει κανείς εκτεθειμένα τα 

αντικείμενα είτε θεματικά είτε χρονολογικά 

και εκεί σταματά όλη η διαδικασία. Τα νέα 

μουσεία καλούν τον επισκέπτη να 

συνδιαλέγει με τα εκθέματα. Εμείς αυτό που 

θέλαμε είναι να προκαλέσουμε τον επισκέπτη 

αναδιατάσσοντας τα αντικείμενα τα ίδια και 

τοποθετώντας τα σε μια διάσταση που δεν 

είναι συνηθισμένη για ένα μουσείο, ώστε 

μεταξύ τους να συνομιλούν ή με κάποιο 

τρόπο να αποδίδουν έννοιες εύγλωττα και 

μάλλον να δημιουργούν πολλά ερωτήματα σε 

όσους βρίσκονται στο χώρο. Ουσιαστικά 

ζητήματα χρόνια της ελληνικής εκπαίδευσης 

τίθενται στο πλαίσιο το προβληματισμού μας 

με έναν τρόπο εικαστικό χρησιμοποιήσαμε 

απλά υλικά για να αρχίσουν τα αντικείμενα να μεταφέρουν μηνύματα. Τα μηνύματα βέβαια 

είναι υπόθεση του επισκέπτη, εμείς του δίνουμε ένα μήνυμα και ο επισκέπτης ανάλογα την 

εμπειρία, το επίπεδο και τα ενδιαφέροντά του θα δώσει τη δική του ερμηνεία. Έχουμε 

περίπου 27 εγκαταστάσεις μέσα στο χώρο, μέσα από τις οποίες θιγούμε διάφορα θέματα».   

Όσον αφορά την έκθεση είναι μια δράση που στηρίζεται στην κριτική 

Παιδαγωγική για την εκπαίδευση του τότε και την εκπαίδευση του σήμερα.  Πρόκειται 

για μια σύγκριση ανάμεσα  στο χθες και σήμερα. Ανακαλύπτουμε αν η εκπαίδευση η 

τότε έχει επιρροές  σήμερα και αν η εκπαίδευση σήμερα είναι η εκπαίδευση για το αύριο. 

Που υπάρχει η παιδεία, μέσα σε όλο αυτό;  Η 

τέχνη είναι αυτή που σου δίνει τα ερεθίσματα 

σου θέτει ερωτήματα και που σου δίνει 

απαντήσεις αν υπάρχουν απαντήσεις.  Στήνει 

ερωτήματα και τα ερωτήματα αυτά διαδραστικά 

απατούνται.  Όλα τα εκθέματα έχουν την ίδια 

δυναμική. Οι εικαστικές παρεμβάσεις 

μνημονεύουν σε γενικές γραμμές τις δυσκολίες 

της τότε εκπαίδευσης και ποια είναι τα 

αποτελέσματα σήμερα της τότε εκπαίδευσης.  

Υπήρξε παιδεία τότε; Και αν ναι πώς το 

ανακαλύπτουμε;  Τι είδους εκπαίδευση παρεχόταν τότε; Σήμερα τι εκπαίδευση έχουμε; 

Υπάρχει παιδεία σήμερα; Kαι αν ναι έχει σχέση με το χθες; Δεν είναι στείρα γνώση 

                                                           
16 http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/eikastiki-ekthesi-me-thema-eisai-mia-mihani-i-

peitharhisi-toy-somatos-stin 

http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/eikastiki-ekthesi-me-thema-eisai-mia-mihani-i-peitharhisi-toy-somatos-stin
http://www.alfavita.gr/arthron/ekpaideysi/eikastiki-ekthesi-me-thema-eisai-mia-mihani-i-peitharhisi-toy-somatos-stin
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λοιπόν, είναι κριτική σκέψη, σε βάζει στη διαδικασία να προβληματιστείς και πίσω από 

αυτό μαθαίνεις να σκέφτεσαι διαφορετικά, από άλλες οπτικές γωνίες. Το μουσείο 

συνδέεται με την τέχνη και μέσω της τέχνης 

γίνεται η ανάγνωση. Tα μουσεία όπως τα 

γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, όπου ήταν στατικά 

πράγματα, που έβγαινες περισσότερο φτωχός απ’ 

ότι έμπαινες δεν έχουν λόγους ύπαρξης. Τα 

διαδραστικά μουσεία, όμως έχουν λόγο ύπαρξης.   

Χάρτινες σακούλες πάνω σε 

γραφομηχανές, ερωτηματικά στο πάτωμα, 

γραβάτες κρεμασμένες σε καλόγερους, 

κουδούνια μαζί με κρεμάστρες, αυτιά κολλημένα 

σε μαυροπίνακες, είναι μερικά μόνο από τα 

ανατρεπτικά εκθέματα που παρουσιάζονται στην 

εικαστική έκθεση του Μουσείου της 

Εκπαίδευσης (Xeniseum) του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Είσαι μία μηχανή: Η 

πειθάρχηση του σώματος στην ελληνική εκπαίδευση». Μια έκθεση που θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί ανατρεπτική, επαναστατική. Προβληματίζει τον επισκέπτη βάζοντας 

τον στη διαδικασία της σκέψης και της κριτικής για την έννοια του σχολείου, του 

δασκάλου, του εκπαιδευτικού συστήματος, του μαθητή και εν τέλει της ίδιας της γνώσης 

(Αριστείδου,2017). 

 

Τέλος, η εικαστική έκθεση αποτελείται 

από 27 εγκαταστάσεις τοποθετημένες με τέτοιο 

τρόπο που «ταξιδεύουν» τον επισκέπτη στον 

χώρο του σχολείου, της αίθουσας διδασκαλίας, 

των βιβλίων και άλλων σχολικών αντικειμένων 

και τον οδηγούν σε μια σειρά ερωτημάτων και 

προβληματισμών σε σχέση με το σχολείο του 

χθες και του σήμερα, τους μαθητές του τότε και 

του τώρα και την παραγόμενη γνώση.Νοσταλγία, 

γλύκες, ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες 

αναμνήσεις είναι τα συναισθήματα που ξυπνούν 

στον επισκέπτη τα εκθέματα βάζοντας τον 

ταυτόχρονα στη δια δικασία της κριτικής σκέψης 

για την παιδαγωγική πρακτική .    Συνεπώς,  με τη λειτουργία της νέας έκθεσης, ο 

επισκέπτης  μπορεί να δει πως λειτουργεί η εκπαίδευση διαχρονικά (Αριστείδου,2017). 
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3.5.  Σκοπός και Δράσεις του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε 

 

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρουμε στο σημείο αυτό τις δράσεις και 

τους σκοπούς του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε.,  στο οποίο ανήκει η Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης 

& Έρευνας που στεγάζει τη Συλλογή Ελένης 

Γλύκατζη – Αρβελέρ. Το  ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε. έχει σκοπό  

τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, συντήρηση, μελέτη 

και έκθεση ενός διαρκούς εμπλουτισμένου 

αρχειακού υλικού και τεκμηρίων της ιστορίας της 

εκπαίδευσης, του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού 

αλλά και τη διεθνούς εκπαίδευσης και έρευνας. 

Επιπλέον, έχει σκοπό τη αξιοποίηση του αρχειακού 

υλικού για την εκπόνηση ερευνητικών δράσεων και 

μελετών, την διεξαγωγή σεμιναριακών ασκήσεων φοιτητών  και παραγωγή καινοτόμου 

διδακτικού υλικού, την υλοποίηση διδακτικών επισκέψεων από σχολεία διαφόρων 

βαθμίδων  και πραγματοποίηση ξεναγήσεων. Ακόμη, το ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε. έχει σκοπό την 

κατασκευή μουσειοπαιδαγωγικών  προγραμμάτων με διαδραστικό χαρακτήρα και την 

διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων  τοπικού η διεθνούς  χαρακτήρα17.  

Οι δραστηριότητες του  ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε είναι οι ακόλουθες: Πρόγραμμα  

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ 378 τ. Β’ / 18-2-2014). Σκοπός του 

προγράμματος είναι η κάλυψη, μέσω της απόκτησης Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και 

Διδακτικής Επάρκειας, των υπαρχουσών αναγκών των πτυχιούχων ειδικοτήτων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ως πρόθεση να εργαστούν στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικότητας που εργάζονται ήδη στην 

δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμη, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης 

στις Επιστήμες της Αγωγής, με έμφαση στην Ιστορία της Εκπαίδευσης και στις 

Εκπαιδευτικές Καινοτομίες. Σκοπός του είναι η δημιουργία νέων εξειδικευμένων 

επιστημόνων, οι οποίοι θα καλύψουν σχετικές ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στην 

Ιστορία της Εκπαίδευσης, την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, τη Συγκριτική και 

Διαπολιτισμική Προσέγγιση των εκπαιδευτικών φαινομένων, την Οργάνωση και 

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ιστορική 

τεκμηρίωση και προσέγγιση των καινοτομιών 

                                                           
17Ιστοσελίδα Μουσείου «Ιστορία της Εκπαίδευσης» Ρεθύμνου, ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε (Κέντρο Μελέτης και 

Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος)  http://www.thranio.org/ 

http://www.thranio.org/
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στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο συνεργασίας με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας  και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου υλοποιούνται διδακτικές επισκέψεις και 

ξεναγήσεις σχολείων και μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα διαδραστικού 

χαρακτήρα στους χώρους της Έκθεσης που σχετίζονται με το εκθεσιακό και εποπτικό 

υλικό του Κέντρου. Οι μαθητές/τριες καθώς έρχονται σε επαφή με ένα τέτοιο υλικό, 

«συναντούν» το εκπαιδευτικό παρελθόν, κατανοούν την αδιάλειπτη συνέχειά του, 

μαθαίνουν την ιστορία του τόπου τους, αναστοχάζονται δημιουργικά πάνω σε αυτήν και 

οικοδομούν την πολιτιστική τους συνείδηση. Παράλληλα, λαμβάνουν χώρα ξεναγήσεις 

προσωπικοτήτων, καθηγητών πανεπιστημίων της Ελλάδας και του Εξωτερικών, 

Συλλόγων κι ιδιωτών επισκεπτών που αναδεικνύουν το ρόλο του Κέντρου ως φορέα 

διαφύλαξης και προβολής του πολιτισμικού και εκπαιδευτικού παρελθόντος. Επίσης 

πραγματοποιούνται εκδηλώσεις τιμής σε καταξιωμένους για το έργο και τη δράση τους 

στο πλαίσιο της ιστορίας της εκπαίδευσης καθηγητές, ερευνητές και παιδαγωγούς της 

Ελλάδας ή του εξωτερικού. 

     Επιπλέον, μια ακόμη δραστηριότητα του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε είναι η οργάνωση 

επιστημονικών συναντήσεων (ημερίδων, συνεδρίων ή συμποσίων) τοπικού ή διεθνούς 

χαρακτήρα που αφορούν τόσο την  ιστορία και το μέλλον της εκπαίδευσης, όσο και την 

ιστορία και το μέλλον  του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού (όπως π.χ. η 

διοργάνωση για την περιβαλλοντική αγωγή με βιωματικά εργαστήρια με 

εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων του Ν. Ρεθύμνου), καθώς επίσης και 

επιστημονικών συναντήσεων που αφορούν τον τομέα της συγκριτικής παιδαγωγικής 

(σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων διαφόρων χωρών, ανάδειξη καλών πρακτικών, 

συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού). Eπίσης μια αξιοπρόσεκτη  

δραστηριότητα του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε. είναι η συμμετοχή του Κέντρου σε Διεθνή 

Συνέδρια και η συνεργασία του  με άλλα Μουσεία της Ιστορίας της Εκπαίδευσης. 

Ταυτόχρονα, άλλη η δραστηριότητα αποτελεί η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών: επί 

του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη δυο διδακτορικές διατριβές, η πρώτη με θέμα 

«Μικροϊστορική προσέγγιση της εκπαίδευσης: κοινωνικές και παιδαγωγικές 

αναπαραστάσεις της δασκάλας μέσα από κείμενα» και η δεύτερη με θέμα «Η 

διδασκαλία της Ιστορίας των Μέσων Χρόνων στο ελληνικό σχολείο». 

 Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφερθεί ακόμη, ότι η μονάδα φιλοξενεί 

ομάδες φοιτητών και φοιτητριών της Σχολικής Πρακτικής Άσκησης του Π.Τ.Δ.Ε και 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνδέοντας την παιδαγωγική και 

εκπαιδευτική πρακτική του παρελθόντος με το παρόν και διεύρυνση καλών πρακτικών. 

Οι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κρήτης και ειδικότερα του Παιδαγωγικού 

Τμήματος επισκέπτονται το εργαστήριο και έρχονται σε επαφή με τα υλικά που 

άπτονται  της ιστορίας των σχολείων και διδάσκονται με βιωματικό τρόπο από 

καθηγητές του Τμήματος συγκεκριμένα μαθήματα. Έρχονται, επίσης, σε επαφή με την 

«παλιά φρουρά» δασκάλων οι οποίοι τους μεταλαμπαδεύουν τη γνώση, την εμπειρία, 

τα εμπόδια, τα προβλήματα αλλά και τη χαρά του διδασκαλικού επαγγέλματος και τη 

δια δραστικότητα του παρελθόντος. Ακόμη, ένα σημαντικό έκθεμα του Εργαστηρίου 

και σημαντικότερο εφόδιο για την κατάρτιση των φοιτητών /τριών είναι η βιβλιοθήκη 
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που υπάρχει στο χώρο. Εκεί οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τον τρόπο 

λειτουργίας της έρευνας και της αναζήτησης της γνώσης μέσα πό τη βιβλιογραφία. 

Διαπιστώνουν πόσο ενημερωμένη ήταν η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, κατά πόσο οι 

σπουδαστείς είχαν επαφή με το επιστημονικό βιβλίο και τι ρόλο έπαιξε στα 

προγράμματα σπουδών τους και να τους βοήθησε να χτίσουν τη διδακτική και 

παιδαγωγική τους προσέγγιση18. Τέλος, στο Μουσείο Ιστορίας της Εκπαίδευσης, στο 

Ξενία   υλοποιείται κάθε δεύτερη Πέμπτη το πρόγραμμά "Διαβάζοντας με τα μάτια 

της ψυχής", με υπεύθυνη την κα Γαβριλάκη Ειρήνη. 

 

Συνεπώς, το ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. εντάσσει τις δράσεις του σε τρεις βασικούς 

άξονες: 

1. Εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δράσεις: υπηρεσίες σε φορείς και 

κέντρα ερευνητικά και παιδαγωγικά, παιδαγωγική βοήθεια στο σπίτι, κέντρα 

παιδαγωγικής καθοδήγησης και κατάρτισης, εξ αποστάσεως διδασκαλία, 

επαγγελματική συμβουλευτική εκπαίδευση, παιδαγωγικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 

projects στο πλαίσιο οργανισμών, δράσεων και εκδηλώσεων, οικογενειακή στήριξη και 

αγωγή, παιδαγωγική υποστήριξη παιδιών, εκπαίδευση ενηλίκων, υποστήριξη βασικού 

γραμματισμού, συμμετοχή σε δράσεις και υπηρεσίες διαβίου μάθησης, διδακτική 

καθοδήγηση,  παιδαγωγική βοήθεια σε χώρους, όπως νοσοκομεία, φυλακές, αθλητικά 

σωματεία, κλπ. 

2. Δρόμοι της  εκπαίδευσης: δράσεις –δικτυώσεις σχολείων, φορέων, 

κέντρων, τοπικών παραγόντων με στόχο την παιδαγωγική και πολιτιστική ανάπτυξη και 

αναβάθμιση περιοχών στην Κρήτη. Οι δράσεις αυτές θα αφορούν ενδεικτικά: 

καινοτομίες σε σχολεία της περιφέρειας και σύνδεση φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος με την παιδαγωγική και την πολιτιστική ανάπτυξη, ανάπτυξη 

διατροφικών συνηθειών και πρακτικών που σχετίζονται με τον τοπικό πολιτισμό και την 

παράδοση με τη συμμετοχή των πολιτών και των σχολείων κλπ.  

3. Ανάπτυξη θεμάτων κοινωνικών, ψυχολογικών, παιδαγωγικών  και 

ευρύτερου πολιτιστικού ενδιαφερόντος που αφορούν τους πολίτες, την βελτίωση της 

καθημερινότητάς τους, των σχέσεων με την πολιτεία, με τους θεσμούς, με το σχολείο 

και την ευρύτερη κοινωνία και κοινότητα.  

 

 

 

                                                           
18  Ιστοσελίδα Μουσείου «Ιστορία της Εκπαίδευσης» Ρεθύμνου, ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε (Κέντρο Μελέτης και 

Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος) 
http://www.thranio.org/  

http://www.thranio.org/
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3.6. Σημασία και ρόλος του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε.  

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης (XENISEUM) και η Μουσειακή Συλλογή Ελένης 

Γλύκατζη Αρβελέρ - ΠΤΔΕ του Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι: 

  

• Το 24ο μέλος του Δικτύου Βαλκανικών Μουσείων (Balkan Museum Nework: 

το Δίκτυο Βαλκανικών Μουσείων υπάρχει για να γιορτάσει, να διατηρήσει και 

να μοιραστεί την κοινή πολιτιστική κληρονομιά των Δυτικών Βαλκανικών 

Χωρών)19  

και 

• Το 7ο μέλος από την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου ECSITE Μουσείων και 

Επιστημονικών Κέντρων (το ECSITE- European Network of Science Centres 

and Museums είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μουσείων και επιστημονικών κέντρων 

που ενώνει περισσότερους από 370 οργανισμούς-μέλη σε 52 χώρες στην 

Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μουσεία επιστήμων και τεχνολογίας, 

κέντρα ερευνών, ενυδρεία, ζωολογικοί κήποι, πανεπιστήμια, τοπικές αρχές, 

κ.λπ., συνεργάζονται με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 

επιστήμης, μέσω εκθέσεων, προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δράσεων)20. 

Συνεπώς, σε ό, τι αφορά το Μουσείο της Εκπαίδευσης αξίζει να επισημανθεί 

ότι πρόκειται για  μοναδική στο είδος της έκθεση σχολικού μουσειακού υλικού που 

διαρκώς ανανεώνεται και εμπλουτίζεται ως αποτέλεσμα δωρεών, επιβεβαιώνοντας την 

εμπιστοσύνη που εμπνέει στους δωρητές – επισκέπτες ως φορέας διάσωσης της 

πολιτισμικής – εκπαιδευτικής κληρονομιάς. Συνδυάζει αρμονικά τη διαφύλαξη- έκθεση 

αρχειακού υλικού και λοιπών τεκμηρίων της ιστορίας της εκπαίδευσης με την 

εργαστηριακή έρευνα στο πεδίο προωθώντας και διαχέοντας στην τοπική αλλά και 

διεθνή κοινότητα την επιστημονική γνώση στον κλάδο της ιστορίας της εκπαίδευσης 

και ως εκ τούτου συμβάλλοντας στην καλλιέργεια ιστορικής αυτοσυνειδησίας και 

σεβασμού απέναντι στη σχολική πολιτιστική κληρονομιά.    

                                                           
19 http://bmuseums.net/members/ 

20 http://www.ecsite.eu/ 

http://bmuseums.net/members/
http://www.ecsite.eu/
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Σε ό, τι αφορά τη Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης και Έρευνας αξιοποιεί με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αρχείο που δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η διεθνούς 

φήμης βυζαντινολόγος και παγκόσμιας εμβέλειας πνευματική προσωπικότητα, Ελένη 

Γλύκατζη – Αρβελέρ και με πυρήνα τη μόνιμη αυτή συλλογή, που εγκαινιάστηκε 

παρουσία της ίδιας στα τέλη Μαΐου 2014 και έμεινε ανοικτή για όλο τον Ιούνιο με 

ελεύθερη είσοδο για το κοινό, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο 

που  θα συγκεντρώνει ερευνητές και πανεπιστημιακούς από όλο τον κόσμο για την 

ανάπτυξη κοινών δράσεων, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών με στόχο 

την προώθηση νέων ιδεών και πρακτικών, παραγωγή διδακτικού υλικού στο χώρο της 

ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Επαγγέλματος του Εκπαιδευτικού, διερευνώντας 

ταυτόχρονα την παρουσία και τη σημασία του ρόλου των εκπαιδευτικών σήμερα στην 

Ελλάδα και στον κόσμο. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κοινωνικό πανεπιστημιακό 

κέντρο στην υπηρεσία όλων των πολιτών. Η ίδρυση και η λειτουργία του αφορά 

εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, πολιτιστικές δράσεις για τους πολίτες γενικά αλλά και για 

στοχευμένες ομάδες πολιτών. Δυο εκπληκτικοί  χώροι, λοιπόν,  που δημιουργήθηκε στη 

φιλοσοφία της κριτικής παιδαγωγικής, αξίζουν την προσοχή μας. Επομένως,  όλες αυτές 

οι δράσεις  έχουν κοινό κορμό τον πολιτισμό και την τέχνη ως εναλλακτική καινοτόμα 

κριτική προσέγγιση του πεδίου, όπου βρίσκει την εφαρμογή της στο ΚΕΜΕΙΕΔΕ και 

συγκεκριμένα στη Συλλογή Αρβελέρ, όπου μελετάμε. 
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4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

4.1. Πολιτισμός και σχολική μάθηση 

                                    «Η αισθητική παιδεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη» 

                                                                                                  -Τσάτσος                               

  

        Είναι κατανοητό ο σχεδιασμός ενός αναλυτικού Προγράμματος να θεωρείται 

σήμερα ανεπαρκής, όταν μένει καθαρά στα πλαίσια του σχολικού σχεδιασμού, για 

ανάπτυξη των μαθητών, λαμβανόμενου υπόψη  ότι αυτό που ονομάζουμε «σχολική 

γνώση» δεν αποκτιέται μέσα από γραμμικές διαδικασίες διδασκαλίας –αποτελέσματος 

/μάθησης, αλλά μέσα από μια δυναμική παραγόντων σχολικών και εξωσχολικών, που 

επηρεάζουν διαφορετικά κάθε ομάδα μαθητών ή και μαθητή (Young, 1998). Eίναι 

επομένως ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός έργο ολόκληρης της πολιτείας, γιατί δε μπορεί 

αν γίνει η αλλαγή μόνο με αλλαγές μέσα στην τάξη (Καζαμίας, 2009). 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του 1985 οι σκοποί της εκπαίδευσης, στο άρθρο 1, είναι: 

«Σκοπός της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας είναι να συμβάλλει στην 

ολόπλευρη, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωματικών δυνάμενων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο καταγωγή, να 

έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν 

δημιουργικά»  (Καντζάρα, 2011: 64). Eίναι ολόφενερο λοιπόν ότι δίνεται έμφαση στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και μαθητριών. Η διατύπωση αυτή βασίζεται και 

απορρέει από τα παιδαγωγικά κινήματα και αντιλήψεις που αναφέρονται στην ολική 

και ολιστική εκπαίδευση και η οποία σταδιακά εμμοιλοήθηκε ως ανάπτυξη όλων των 

δυνάμεων και δυνατοτήτων των μαθητών (Καντζάρα, 2011: 65).    

H εκπαίδευση στον 21ο αιώνα καλείται να εξισορροπήσει στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και να δώσει στο μαθητή τις τρεις κατηγορίες των στόχων, όπως τις 

εισηγείται ο Αριστοτέλης, τα Αναγκαία, τα Χρήσιμα και τα Καλά (Κουτσελίνη, 2010). 

Η πολιτισμική εμπειρία είναι μια κατεξοχήν εκπαιδευτική εμπειρία 

(HooperGreenhill, 1999b).  Με άλλα λόγια, καθετί που παράγεται µέσα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία σχετίζεται µε τις πολιτισµικές αναφορές που έχουν όσοι 

συµµετέχουν σε αυτή. Μια τέτοια ανάγνωση επιτρέπει να δούµε τον τρόπο µε τον οποίο 

η επικοινωνία µέσα στη σχολική τάξη δεν καθορίζεται µόνο από το συγκεκριµένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, αλλά και από τις αντιλήψεις που έχουν για τον πολιτισµό οι δύο 

πλευρές (εκπαιδευτικοί-µαθητές). Οι αντιλήψεις για τον πολιτισµό γίνονται φανερές 

στον τρόπο µε τον οποίο βλέπει η κάθε πλευρά τον εαυτό της και τον άλλο, δηλαδή 

στον τρόπο µε τον οποίο συγκροτεί το πολιτισµικά οικείο και το πολιτισµικά µακρινό 

(Πλεξουσάκη,2007:15). 

Ακόμη, το 2002, αναπτύσσεται το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Οι στόχοι που τίθενται και οι διδακτικές προσεγγίσεις όπως 
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και οι καινοτόμες δράσεις (π.χ. Ευέλικτη Ζώνη) έχουν τον σκοπό να «προωθείται η 

διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων, η σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων και να 

προβάλλεται η παράμετρος της διαθεματικότητας στη σχολική πράξη, διαδικασία που 

ενισχύει και τη γενική παιδεία». Τα νέα Προγράμματα σπουδών διαφέρουν από τα 

προηγούμενα καθώς οι δράσεις που περιέχουν αποτελούν αφετηρία για σύγχρονες 

προσεγγίσεις της γνώσης με αναφορά και εμπλοκή της διαθεματικότητας (Αλαχιώτης,  

2002). 

Η σημερινή εκπαίδευση αναζητά νέους τρόπους για να αγγίξει το μέλλον, με σκοπό 

να καλύψει όχι μόνο τις ανάγκες της εξειδικευμένης γνώσης, αλλά και τις βαθύτερες 

εκφραστικές ανάγκες. Περισσότερο από κάθε κάλλη φορά, τίθεται το αίτημα κάθε παιδί 

να διαμορφώσει την προσωπικότητα του μέσα από μια διαλεκτική συνάντηση όχι μόνο 

με τα ορθολογιστικά τεχνοκρατικά μαθήματα, αλλά και μέσα από τις τέχνες. Η ραγδαία, 

όμως, επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο 

μορφωτικών και κοινωνικών αναγκών για κάθε άτομο κυρίως όσον αφορά στην 

αναζήτηση, απόκτηση, διαχείριση ια αξιοποίηση της νέας γνώσης. Το εκπαιδευτικό 

σύστημα αποτελώντας το βασικό θεσμό της ένταξης των μικρών μαθητών στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον και στην προσπάθεια του να συμπεριλάβει στο σύγχρονο 

παιδαγωγικό χωρο κοινότητας, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την πλήρη καθιέρωση της 

διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στο Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Σ.). Σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης ελεύθερης και υπεύθυνης 

προσωπικότητας, η οποία να συνδυάζει πρωτοβουλία, δημιουργικότητα, κριτική 

σκέψη, σεβασμό για τον άνθρωπο και ενίσχυση της οικουμενικής συνείδησης, η 

μουσικοκινητική αγωγή και τι θέατρο έρχονται να συμπληρώσουν  ιδιαίτερα τα 

ανθρωπιστικά κενά του διαθεματικού ενιαίου πλαισίου προγραμμάτων σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Σ.). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω δεδομένα και το προφίλ του ιδανικού 

σχολείου και εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα, είναι απαραίτητος ένας άρτια 

καταρτισμένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός που θα ξεκινάει από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση και θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα του αποδώσουν το 

χαρακτηρισμό «σχολείο του μέλλοντος» (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003). Οι αλλαγές και οι 

ανακατατάξεις που χαρακτηρίζουν τη σημερινή κοινωνία δε θα μπορούσαν να αφήσουν 

ανεπηρέαστη την εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός χώρος και σχολική τάξη 

ως μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας επηρεάζεται από τις εξελίξεις που 

συμβαίνουν με αποτέλεσμα και αυτός να προσαρμόζεται και να συμβαδίζει με τις 

επιταγές της κοινωνίας. Είναι αναμφισβήτητο βέβαια ότι κατά τον ίδιο τρόπο 

επηρεάζεται και το εκπαιδευτικό σύστημα. Η δυναμική του εκπαιδευτικού συστήματος 

αναμφίβολα συναρτάται από τις δυνατότητες συνεχούς προσαρμογής του, η οποία 

προσδιορίζεται από την αμφίδρομη σχέση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής 

πραγματικότητας. Γι’ αυτό, στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης, στην 

επιδιωκόμενη κοινωνία της ποιότητας, θα πρέπει και το εκπαιδευτικό μας σύστημα να 

εμπλουτιστεί με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που σηματοδοτούν την ποιοτική 

εκπαίδευση στη χώρα μας (Δ.Ε.Π.Π.Σ./ΦΕΚ 303Β/13-03-2003). 
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Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητος ένας εκπαιδευτικός σχεδιασµός, µε έναρξη από 

την υποχρεωτική εκπαίδευση και υπό το πρίσµα των νέων δεδοµένων αλλά και των 

επιθυµητών επιδιώξεων. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να οδηγεί στη διαμόρφωση ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στη δυναμική των 

καιρών και να απαντά στις προκλήσεις της εποχής μας. Προς την κατεύθυνση αυτή 

θεωρείται αναγκαίο να προωθηθούν: 

α. η εξασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν στο μαθητή να αναπτύξει την 

προσωπικότητα του με ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηματική σταθερότητα, κριτική 

και διαλεκτική ικανότητα καθώς και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια 

μια προσωπικότητα υπεύθυνη, δημοκρατική και ελεύθερη, με κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές αρχές.  

β. η δηµιουργία συνθηκών που παρέχουν σε κάθε άτοµο τη δυνατότητα της δια βίου 

ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων, 

γ. η καλλιέργεια της ικανότητας κάθε ατόµου για κριτική προσέγγιση των νέων 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, 

δ. η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής µέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και 

την καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών, 

ε. η καλλιέργεια της συνείδησης του ευρωπαίου πολίτη µε την ταυτόχρονη 

διατήρηση της εθνικής µας ταυτότητας και της πολιτισµικής µας αυτογνωσίας και 

στ. Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας (ΦΕΚ 303Β/13-03-

2003)  . 

Για να επιτευχθεί αυτό όμως χρειάζεται το σχολείο να αποβάλλει το μανδύα της 

στερεότυπης και στείρας απρόσωπης διδασκαλίας και να μετατραπεί σε ένα χώρο 

χαράς, πηγή ζωής και δημιουργίας. Μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον θεωρείται αναγκαία 

η υιοθέτηση προτύπων συμπεριφορών που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις 

πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003). Το σχολείο του 

μέλλοντος καλείται να συμβάλλει πρωτίστως στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων με 

στέρεες ηθικές αρχές και ισχυρή αυτοαντίληψη και να δώσει βαρύτητα στην 

ικανοποίηση του συνόλου των συναισθηματικών και νοητικών αναγκών και 

ενδιαφερόντων του μαθητή καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα αναμφισβήτητα αποτελεί 

βασικό θεσμό που συμβάλλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή και 

την αρμονική ένταξή του στην κοινωνία (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003). 

        Για την ακρίβεια η  Αισθητική Αγωγή περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική 

και τη Θεατρική Αγωγή. Στα 6/θεσια και άνω δημοτικά σχολεία το μάθημα των 

Εικαστικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 1 ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ 

και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες 

τις τάξεις και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για 1 ώρα στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις 

Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, στο νέο ωρολόγιο 

πρόγραμμα ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε 
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21  Ανακτήθηκε στις 21/06/2008 από την ιστοσελίδα: https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-
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περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των 

αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής 

Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. 

(Αρ.Πρωτ.Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016/ΥΠΠΕΘ).21 

       Η Ευέλικτη Ζώνη από την άλλη, διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α΄ & Β΄ και για 

2 ώρες στις τάξεις Γ΄ & Δ΄. Στα 6/θεσια και άνω δημοτικά σχολεία το μάθημα της 

Ευέλικτης Ζώνης μπορεί να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 και 

εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού 

ωραρίου καθώς και από τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου. Η ανάθεση ωρών 

Ευέλικτης Ζώνης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων γίνεται, αφού έχουν ικανοποιηθεί 

κατά προτεραιότητα οι ανάγκες σε διδακτικές ώρες του γνωστικού αντικειμένου τους 

στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης ΠΕ. (Αρ.Πρωτ.Φ.12/657/70691/Δ1/26-

04-2016/ΥΠΠΕΘ)22. 

Σύμφωνα πάντα με τα ΔΕΠΣ, μέσα στις γενικότερες παιδαγωγικές ωφέλειες που 

προκύπτουν από τη Θεατρική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συγκαταλέγεται: 

η πιο ομαλή ένταξη του μαθητή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, η καλλιέργεια της 

έφεσης για γνώση και έρευνα και η προσφορά ίσων ευκαιριών έκφρασης και 

συνεργασίας. Τα προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια αφορούν στον πολιτισμό, στην 

παράδοση και τη εξέλιξη τους μέσα από προεκτάσεις στη γλώσσα, στη λογοτεχνία, στα 

εικαστικά, στη μουσική, στην ιστορία. Όσον αφορά στα παραπάνω, δε θα πρέπει να 

παραλείψουμε δύο σημαντικές ενότητας οι οποίες ενισχύουν τη θεατρική αγωγή: το 

θεατρικό παιχνίδι και τη δραματοποίηση. Αντίστοιχα, στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο 

προγράμματος  τη μουσικής οι μαθητές αναπτύσσουν την ακουστική τους ικανότητα, 

αναπτύσσουν ατομικές μουσικές ικανότητες, συνειδητοποιούν τη σχέση της μουσικής 

με τις άλλες τέχνες και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται. Τέλος, έρχονται 

επαφή με την εθνική μουσική και παράδοση. Φυσικά υα πρόσθετα διαθεματικά σχέδια 

εργασίας περιλαμβάνουν τα εικαστικά, τη γλώσσα, τη θεατρική αγωγή, τη φυσική 

αγωγή, τις κοινωνικές σπουδές, την ιστορία , τη γεωγραφία , την πληροφορική και τα  

φυσική.  

 

Παράλληλα, η δηµιουργική επαφή των µαθητών µε την τέχνη του θεάτρου τόσο 

µέσα από τα δραµατουργικά κείµενα όσο και µέσα από τη σκηνική έκφρασή τους, µε 

τελικό στόχο τη διεύρυνση των σπουδών τους ως προς το πολιτισµικό πεδίο. Ο 

εµπλουτισµός των µεθόδων διδασκαλίας µε τις αρχές και τις τεχνικές του θεάτρου 

(δραµατοποίηση κτλ.) και εποµένως η βελτίωση του προγράµµατος διδασκαλίας 

συνολικά. Γενικότερες παιδαγωγικές ωφέλειες που αναµένεται να προκύψουν από το 

µάθηµα: Το θέατρο, ως επικοινωνιακή δραστηριότητα, βοηθά τους µαθητές να 

κατανοήσουν το πλέγµα των κοινωνικών σχέσεων µέσα στο οποίο καλούνται και οι 

ίδιοι να συµβιώσουν. Τους βοηθά ακόµα να κοινωνικοποιηθούν και να ενταχθούν 

https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/dimotiko/726-wrologio-programma-dhmotiko-scholeio.html
https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/dimotiko/726-wrologio-programma-dhmotiko-scholeio.html
https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/dimotiko/726-wrologio-programma-dhmotiko-scholeio.html
https://edu.klimaka.gr/leitoyrgia-sxoleivn/dimotiko/726-wrologio-programma-dhmotiko-scholeio.html
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οργανικά στο ευρύτερο σύνολο, στο οποίο κάθε φορά ανήκουν (σχολείο, κοινωνία 

κτλ.). Ως δηµιουργική δραστηριότητα, καλλιεργεί στους µαθητές την έφεση για έρευνα, 

για γνώση και για απόκτηση δεξιοτήτων µέσα από την ανάδειξη των καλλιτεχνικών 

κλίσεών τους. Ως συλλογική δραστηριότητα, προσφέρει στους µαθητές ίσες ευκαιρίες 

έκφρασης, συνεργασίας και συµµετοχής σε κοινή προσπάθεια, αξίες που αποτελούν τη 

βάση της δηµοκρατίας. Ως καλλιτεχνική δραστηριότητα, συµβάλλει στην αισθητική 

ανάπτυξη των µαθητών και στη συνειδητοποίηση της άφθαρτης αξίας του ανθρώπινου 

πολιτισµού (ΔΕΠΣ -ΑΠΣ Θεάτρου).Στην Ελλάδα όμως το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

δεν έχει λάβει μια συγκεκριμένη μορφή μέχρι σήμερα καταγράφηκαν λίγες 

μεμονωμένες απόπειρες (Κοντογιάννη, 2008:79). 

 

Από την άλλη πλευρά, σκοπός της µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη 

και καλλιέργεια της ικανότητας για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση 

και δηµιουργία µουσικής ως µιας από τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και 

δηµιουργικότητας του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα,  μέσω αυτού του σκοπού και 

παράλληλα προς αυτόν, η µουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη καλλιέργεια της 

δηµιουργικότητας και της προσωπικότητας των µαθητών, µέσα από την ενεργητική 

ακρόαση, τις δραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας και εκτέλεσης (ΑΠΣ).   

 

Όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Εικαστικής Αγωγής στη χώρα μας για 

δεκαετίες συμπεριλαμβανόταν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικά ονόματα (Χειροτεχνία, Τεχνικά), αλλά δεν 

άλλαζε ούτε η στρατηγική διδασκαλίας ούτε οι αντιλήψεις για τον περιθωριακό ρόλο 

του μαθήματος και η αρνητική στάση των διδασκόντων και διδασκόμενων για την αξία 

του στην εκπαίδευση των παιδιών (Βάος, 2000:264-266).  Στις μέρες μας, ο γενικός 

σκοπός του μαθήματος  είναι να γνωρίσουν και να απολαύσουν οι μαθητές τις 

Εικαστικές Τέχνες μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας 

έργων. Όχι μόνο για να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και ως φιλότεχνοι θεατές αλλά 

και για να αποτελέσει η Εικαστική δημιουργία το θεμέλιο για δημιουργική γνώση σε 

όλους τους τομείς της μάθησης. Η ερευνητική διάσταση της Τέχνης και η αντιμετώπιση 

του άγνωστου, του πιθανού και του τυχαίου για την επίλυση εικαστικών προβλημάτων, 

εκπαιδεύει τους μαθητές στην κριτική σκέψη και τους προσφέρει τη δυνατότητα 

προσαρμογής και αντιμετώπισης των συνεχών αλλαγών της κοινωνικής ζωής που θα 

κληθούν να αντιμετωπίσουν ως έφηβοι και ως ενήλικες. Μέσα στον ασφαλή αλλά 

ερευνητικό και δημιουργικό χώρο της τέχνης, που απαιτεί λύσεις και λήψεις 

αποφάσεων, οι μαθητές ξεφεύγουν από το σύνδρομο της «σωστής» απάντησης και 

αποκτούν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν αργότερα να αντιμετωπίζουν τις 

καταστάσεις μιας απαιτητικής κοινωνίας, που προϋποθέτει ανοικτό μυαλό για την 

αξιολόγησή τους και για την ανακατεύθυνση της δράσης τους με σκοπό τη δημιουργία 

καλύτερων λύσεων.23  

http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10909/2017_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%E2%80%94%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%5B1%5D.pdf
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10909/2017_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%E2%80%94%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%5B1%5D.pdf
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/10909/2017_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%E2%80%94%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%5B1%5D.pdf
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Σε ένα νέο σχολείο που λειτουργεί ως πολυδύναμη εκπαιδευτική και πολιτισμική 

κοινότητα  ειδικός σκοπός του μαθήματος των Εικαστικών  είναι η δημιουργία μιας 

τάξης στην οποία οι μαθητές του μπορούν να δημιουργήσουν και μέσα από τη δύναμη 

της δημιουργικής διαδικασίας να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τους άλλους και το 

περιβάλλον τους. Οι μαθητές/τριες: 

             

• Να γνωρίσουν, διερευνήσουν, συγκρίνουν και κατανοήσουν τη σημασία της 

τέχνης στην επικοινωνία ιδεών, αξιών και αντιλήψεων ανάμεσα στους 

Πολιτισμούς 

• Να γνωρίσουν τα ποικίλων μορφών εικαστικά έργα τέχνης, να τα κατανοήσουν,  

• Να τα αναλύσουν, να τα ερμηνεύσουν, να τα κρίνουν και να εκτιμήσουν την 

ελληνική και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. 

• Να αντιληφθούν ότι η τέχνη είναι ένα εργαλείο για την αποδοχή του «άλλου» 

• Να εμπλακούν σε διαδικασίες κριτικού αναστοχασμού με σκοπό να δουν την 

διαφορετικότητα των μαθητών όχι ως εμπόδιο αλλά ως μέσο εμπλουτισμού της 

μαθησιακής διαδικασίας 

•  Nα αποδεχθούν τη διαφορετικότητα μέσα από την ειλικρινή έκφραση κάθε 

αντίληψης χωρίς να κρύβονται πίσω από την ουδετερότητα 

• Να είναι ικανοί να συνεργάζονται για να δημιουργούν έργα που μεταφέρουν 

μηνύματα που η ομάδα έχει επιλέξει 

•  Να εξοικειωθούν με τη δημοσιοποίηση των ιδεών τους μέσα από τα έργα τέχνης 

ή/και τις εικαστικές δράσεις τους, είτε με την έκθεση των έργων τους στην 

κοινότητα είτε μέσω του διαδικτύου 

• Να είναι ικανοί να αποδέχονται την κριτική και να είναι έτοιμοι να 

προασπίζονται τις ιδέες τους (έλεγχος της υποδοχής του έργου τους) σεβόμενοι 

τις αρχές του διαλόγου24 

        

       Oλοκληρώνοντας, η Μουσική, τα Εικαστικά, το Θέατρο, αποτελούν αυτοτελή 

διδασκόμενα μαθήματα που υπάρχουν προ πολλού στο πρόγραμμα σπουδών της 

α/βάθμιας και της β/βάθμιας εκπαίδευσης. Η μακρόχρονη (κάποιων), ή σύντομη 

(άλλων), παρουσία και ο ρόλος τους στο ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών, έχουν 

αξιολογηθεί από ειδικούς και μη. Πάνω από όλα όμως, έχουν αποτιμηθεί από τους 

ίδιους τους μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους και έχουν 

ενταχθεί στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες. Χωρίς διάθεση αξιολόγησης των εν λόγω 

μαθημάτων και χωρίς πρόθεση υποτίμησης ή υπερτίμησης της συμβολής κάποιων 

απέναντι σε κάποιο άλλο, ως προς την επιδίωξη των στόχων της εκπαίδευσης, μπορούμε 

να υποστηρίξουμε και στη συνέχεια να εισηγηθούμε τα ακόλουθα: Η νέα 

πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες, εξαιτίας 

των αλλαγών και αναθεωρήσεων που συντελούνται για παιδαγωγικούς, 
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κοινωνιολογικούς, επιστημολογικούς και οικονομικούς λόγους, επιβάλλει μια ριζική 

αναδόμηση των προγραμμάτων σπουδών, ώστε αυτά να είναι προσαρμοσμένα στα νέα 

δεδομένα και να υπηρετούν τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Η στροφή σε μια 

ανθρωπιστική παιδεία και η έμφαση σε αξίες που σκόπιμα ή μη έχουν παραμεριστεί, 

στο όνομα της εξειδίκευσης και της τεχνολογικής προόδου, αποτελεί τη νέα τάση που 

ολοένα και περισσότερο κερδίζει έδαφος σε παιδαγωγικό, κοινωνικό αλλά και πολιτικό 

επίπεδο.25 

 

        

       

4.2.Πολιτιστικά Προγράμματα 

 

               "Αν επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση του παιδιού στον Πολιτισμό θα δημιουργηθεί 

μια άλλη κοινωνία, μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη πολιτική".  

                                                                                                      Μελίνα Μερκούρη 

 

         Τα  Πολιτιστικά Προγράμματα είναι «κάθε εκπαιδευτική, δημιουργική διαδικασία 

σκοπός της οποίας είναι η ανάδειξη, η διατήρηση και ο εμπλουτισμός στοιχείων του 

πολιτισμού όπως η λογοτεχνία, το θέατρο, τα ήθη, τα έθιμα κ.α.          Για την ακρίβεια, 

πολιτιστικό πρόγραμμα είναι κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείμενό της, 

την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς επίσης την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων 

πολιτισμού, μέσω του χορού, του θεάτρου, της μουσικής και εν γένει των εικαστικών 

τεχνών (ζωγραφική-σχέδιο, γλυπτική, διακόσμηση, κινηματογράφος, φωτογραφία, 

γραφιστική, κεραμική, υφαντική κ.λπ.).  Είναι θεσμοθετημένες, οργανωμένες σχολικές 

δραστηριότητες από το Υπουργείο Παιδείας με υπουργική απόφαση από το 2003, και 

ορίζονται και ως καινοτόμες δράσεις. Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα είναι μια 

ολοκληρωμένη  συλλογική εργασία από μαθητές και εκπαιδευτικούς, πάνω σε θέματα 

πολιτισμού, χωρίς άμεση δέσμευση από το Πρόγραμμα Σπουδών. Έχουν διάρκεια 

τουλάχιστον δύο έως έξι μήνες ανά σχολικό έτος, με δίωρη εβδομαδιαία ενασχόληση 

όσων συμμετέχουν, στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και του ολοήμερου σχολείου. 

  

     

       Η εκπαιδευτική καινοτομία, η αξιοποίηση πολλαπλών πληγών μάθησης και 

επιδίωξη άσκησης της δημιουργικότητας βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης μέσω 

της θεσμοθέτησης των πολιτιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των 

πανελλήνιων μαθητικών αγώνων. Οι δράσεις αυτές έχουν θεσπιστεί με το Νόμο 

2187/2000 και αναπτύσσονται στο πλαίσιο των πολιτιστικών προαιρετικών 

δραστηριοτήτων. Η απώτερη στόχευση είναι η εκπαίδευση να προσλάβει περισσότερο 
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εξωστρεφή γνωρίσματα και να διανοίξει ευρύτερους ορίζοντες για τους 

εκπαιδευόμενους    Ως σκοπός νοείται η ανάδειξη και η προώθηση των στοιχείων του 

πολιτισμού, η καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής και η σύνδεση της παιδείας με τις 

τέχνες Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται δράσεις και οργανώνονται θεατρικά, μουσικά, 

χορευτικά και εικαστικά εργαστήρια, λέσχες φωτογραφίας και μαθητικές εκδόσεις με 

θέματα λαογραφικά, πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής ιστορίας και μυθολογίας 

(Σπυροπούλου et al. ,2008:201) 

 

    Τα πολιτιστικά προγράμματα βασίζονται στην ολιστική αντίληψη για την πρόληψη 

της γνώσης. Περιλαμβάνουν στοιχεία που συνάπτονται με τις παιδαγωγικές αρχές της 

διερευνητικής/ ανακαλυπτικής μάθησης, τη βιωματική προσέγγιση, τον εποικοδομισμό 

και ειδικότερα τον κοινωνικό εποικοδομισμό. Μάλιστα, καθώς η σχολική κοινότητα 

αποτελεί μικρογραφία της ελληνικής κοινωνίας, η οποία προοδευτικά διαμορφώνει 

ολοένα και περισσότερο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, τα πολιτιστικά προγράμματα  

μπορούν να βοηθήσουν στην καλλιέργεια πνεύματος σεβασμού και κατανόησης του 

πολιτισμικά διαφορετικού, με στόχο την ισότιμη ανάδειξη  επιμέρους στοιχείων από το 

πολιτισμικό κεφάλαιο όλων των μαθητών.  Επιπρόσθετα, συμβάλλουν στη διαμόρφωση 

στάσεων, την ανάπτυξη γνώσεων, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, την επαφή με 

ποικίλα πολιτιστικά αγαθά και γενικότερα νε τη γνωριμία με επιμέρους εκφάνσεις του 

πολιτισμού. Καθώς τα πολιτιστικά προγράμματα αποτελούν πιο ευέλικτες 

εκπαιδευτικές δράσεις, είναι πιο εύκολο να εφαρμοστούν σε αυτά πιο 

επικαιροποιημένες επιστημολογικά αρχές της παιδαγωγικής και της σύγχρονης 

διδακτικής μεθοδολογίας (Κουγιουμτζής,2014:242). 

 

     Ταυτόχρονα, τα προγράμματα για τον πολιτισμό  επιτρέπουν την ανάπτυξη 

συνεργασιών μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, μεταξύ διαφορετικών τάξεων (ακόμα 

και με μεγάλη ηλικιακή διαφορά), μεταξύ των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας 

αλλά και των εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολικών μονάδων (ακόμα και 

διαφορετικών βαθμίδων) και μεταξύ σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής. Οι 

συνεργασίες αυτές στηρίζονται σε κοινές αγωνίες και αναζητήσεις και έχουν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία άτυπων δικτύων. Τελικά, η υλοποίηση προαιρετικών 

σχολικών δραστηριοτήτων οδηγεί σταδιακά, σε επίπεδο ατομικό ή και σχολείου, στην 

εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και σε αλλαγές στάσεων και κατεστημένων 

αντιλήψεων στο ελληνικό σχολείο, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί μέσα από την τυπική 

επιμόρφωση (Δεμερτζή, 2009). Σε περιπτώσεις που συμμετέχουν όλοι ή οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί μιας σχολικής μονάδας για αρκετές χρονιές σε προαιρετικά 

προγράμματα, η σταδιακή ωρίμανση της εφαρμογής εναλλακτικών παιδαγωγικών 

προσεγγίσεων, οι συνεργασίες που αναπτύσσονται και η ώσμωση, παράλληλα με την 

έλλειψη θεσμικής πίεσης, φαίνεται να επηρεάζουν ουσιαστικά την κουλτούρα του 

σχολείου. Αλλάζουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο και τη 

διαδικασία μάθησης, επαναπροσδιορίζονται οι σχέσεις και το σχολείο γίνεται ένα 

ανοιχτό σύστημα, που μπορεί να αλληλεπιδρά με το ευρύτερο περιβάλλον. 
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     Πώς μπορεί να επιτελεστεί η λειτουργία των πολιτισμικών προγραμμάτων ως 

γεννητριών αυτόνομων δημιουργικών υποκειμένων; Το σύγχρονο πολιτιστικό 

πρόγραμμα δίνει μηνύματα στην κοινωνία και διαλέγεται μαζί της. Προωθεί την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της κοινωνικής ευθύνης. Οι μαθητές καλούνται να 

διερευνήσουν κοινωνικά θέματα, να θέσουν ερωτήματα που αφορούν κοινωνικές 

πρακτικές, αξίες και στάσεις ζωής να αντιμετωπίσουν, διλήμματα που τίθενται πριν την 

λήψη αποφάσεων, να δράσουν και να αναστοχαστούν πάνω στις πράξεις τους. Άλλωστε 

έννοιες όπως η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η αλληλεγγύη δεν αναπτύσσονται χωρίς 

βιωματικές δράσεις και κυρίως χωρίς την εξάσκηση σε συμμετοχικές διαδικασίες 

(Παπακώστα, 2014: 43). 

 

       Παράλληλα, θα λέγαμε μέσα από τα πολιτιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

επιδιώκεται η ευρύτερη καλλιέργεια και γενικότερη συγκρότηση των μαθητών, καθώς 

η όλη συμμετοχή των παιδιών στη δράση συμβάλλει στη(ν):  

 

• Διαμόρφωση ενός υψηλού αξιακού συστήματος, στην υιοθέτηση υγιών 

στάσεων, καθώς και στη δρομολόγηση της ενεργού κοινωνικοπολιτικής 

συνείδησης και της σύγχρονου δημοκρατικής πολιτειότητας. 

• Δρομολόγηση της κοινωνικοποίησης, της συνεργασίας, στην καλλιέργεια 

της κριτικής σκέψης και στη συμμετοχή σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

• Ευαισθητοποίηση των παιδιών στην παρατήρηση του άμεσου  περιβάλλοντος, 

φυσικού και ανθρωπογενούς, πολιτισμικού και πολυπολιτισμικού. 

• Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από 

την κοινωνία του 21ου αιώνα, δρομολογούνται από το Νέο Σχολείο και 

προάγουν ένα ευρύ πεδίο δεξιοτήτων, όπως αυτό της δημιουργικής σκέψης, της 

διανθρώπινης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της ικανότητας ερμηνεία ς 

φαινομένων και καταστάσεων, της αισθητικής κρίσης, της υποβολής 

ερωτημάτων και διατύπωσης ευέλικτων απαντήσεων.   

• Επιδίωξη της ενθάρρυνσης, του προβληματισμού, της ανάληψης 

πρωτοβουλιών,  στην καλλιέργεια της δημιουργικής λύσης προβλημάτων και 

στην ανάπτυξη κοινωνικών –διαπροσωπικών δεξιοτήτων. 

• Ενθάρρυνση της διαθεματικής προσέγγισης, του πειραματισμού, της 

διερευνητικής- ανακαλυπτικής μάθησης, της ομαδοσυνεργατικής δράσης και 

της συν-οικοδόμησης της γνώσης  (Κουγιουμτζής, 2014:243) 

  

        Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα τα Προγράμματα Πολιτιστικών 

Θεμάτων  αποτελούν συχνά τόπους ανατροπών και παρεμβάσεων αλλά και 

ανανεωτικών προτάσεων στην καθημερινότητα του σχολείου. Για παράδειγμα τα 

τελευταία χρόνια στα πλαίσια εκπόνησής τους, παρατηρούνται αλλαγές στην 

προσέγγιση των σχολικών γιορτών. Από διεκπεραιωτικό καθήκον, ρουτίνα και 

υποχρέωση έχουν μετατραπεί σε γαϊτανάκι ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας. Από 

τις τυποποιημένες και απρόσωπες σχολικές γιορτές του παρελθόντος περάσαμε στις 
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σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου όπου αναδεικνύονται η 

διαθεματικότητα, η διαπολιτισμικότητα, η ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση 

και η μαθητοκεντρική διδασκαλία (Γραμματάς & Τζαμαργιάς, 2004). 

         

 

4.3.Παραδείγματα Πολιτιστικών Προγραμμάτων στην Ελληνική 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

         Τα σύγχρονα Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων, λοιπόν, προσπαθούν να 

αναδείξουν τον παραγκωνισμένο συναισθηματικό χαρακτήρα των γιορτών, να 

ενισχύσουν την καλλιτεχνική τους διάσταση και να υποστηρίξουν τη δυνατότητα των 

ίδιων των παιδιών να ερευνήσουν, να δημιουργήσουν, να εκφραστούν, να 

επικοινωνήσουν και, κυρίως, να συνδέσουν το δικό τους «εδώ και τώρα» με το 

περιεχόμενο και την ουσία του εορτασμού. Τέτοιου είδους πολιτιστικές δράσεις 

στέκονται ενάντια στην τυποποιημένη γιορτή μηχανιστικού τύπου καθώς υιοθετούν την 

καινοτομία και την πρωτοτυπία, δείχνουν εμπιστοσύνη στους μαθητές εκχωρώντας 

τους σημαντικό μέρος της ευθύνης για την οργάνωση και υλοποίηση της σχολικής 

εκδήλωσης. Μέσω της βιωματικής και επικοινωνιακής μάθησης και υλοποιώντας 

στάδια σχεδίου εργασίας με το δάσκαλο σε ρόλο διαμεσολαβητή και εμψυχωτή, οι 

σύγχρονες σχολικές γιορτές στοχεύουν στην αλλαγή ανθρώπινων στάσεων και 

απόψεων, στον μετασχηματισμό του υποκειμένου από παθητικό σε ενεργητικό από 

εγωκεντρικό σε συμμετέχον, με πορεία τείνουσα προς τη δημιουργικότητα την 

πρωτοβουλία και την αναζήτηση καινοτόμων διαδικασιών τις οποίες η τέχνη κυρίως 

μπορεί να προσφέρει (Μαυρίδου, 2014: 212).  

 

         Ένα τέτοιο πρόγραμμα εκπονήθηκε από τη Στ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου 

Χαιρώνειας το σχoλικό έτος 2013-14 με τίτλο «O Λέων της Χαιρώνειας», το οποίο 

αναπτύχθηκε στους εξής άξονες: Ιστορία του μνημείου -Ιστορία και τοπική κοινωνία- 

Ιστορία και περιβάλλον (φυσικό) – Ιστορία και ανάπτυξη (αειφόρος ανάπτυξη) . Οι 

μαθητές πραγματοποίησαν εργασία πεδίου και αξιοποίησαν ερωτηματολόγια, 

συνεντεύξεις καθώς και κάθε είδους πληροφοριακό υλικό προκειμένου να καταλήξουν 

σε συμπεράσματα σχετικά με την σύνδεση του μνημείου όχι μόνο με το παρελθόν του 

τόπου αλλά και με τη σύγχρονη καθημερινή ζωή των κατοίκων και κατ’ επέκταση των 

ίδιων. Τέλος,  εξέτασαν τη συμβολή του στην κοινωνικοπολιτισμική και οικονομική 

εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής και αφού ήρθαν σε επαφή με τοπικούς φορείς 

προχώρησαν σε προτάσεις και παρεμβάσεις. 
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      Είναι σύνηθες ένα πολιτιστικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει μία εκπαιδευτική 

περιήγηση. Η εκπόνηση ενός πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Η συνοικία μας ο 

Ζαγαράς» από τάξη του 3ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδειάς(2012-13) περιελάμβανε 

μια περιήγηση στην ομώνυμη περιοχή της πόλης και μια διερεύνηση του φυσικού, του 

ανθρωπογενούς και του πολιτισμικού περιβάλλοντός του. Αρχικά, οι εξορμήσεις των 

μαθητών επικεντρώθηκαν στο να επισκεφτούν όλοι μαζί τα σπίτια τους. Ξεκίνησαν από 

το πιο οικείο και άμεσο περιβάλλον τους το οποίο όμως το συνάντησαν ως ομάδα και 

ως επισκέπτες. Η περιήγησή τους συνεχίστηκε με επισκέψεις στην εκκλησία, στα 

μαγαζιά, στις πλατείες, στα παλιά και ιστορικά κτήρια κ.λπ. Αναζητώντας τους 

επαγγελματίες που έχουν έδρα το Ζαγαρά, οι μαθητές επισκέφθηκαν το μπακάλικο, το 

φούρνο, το κομμωτήριο και την ταβέρνα, όπου οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι τούς 

εξήγησαν τις δυσκολίες της εργασίας τους.  

 

        Επόμενη στάση τους υπήρξε η εκκλησία της συνοικίας, όπου ο ιερέας τούς 

περιέγραψε το φιλανθρωπικό της έργο. Σε άλλη τους περιήγηση τα παιδιά κατέγραψαν 

τα μέσα μεταφοράς που συνάντησαν και σύγκριναν την ποσότητα των οχημάτων με 

αυτή στο κέντρο της πόλης. Η επαφή με τους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής τα 

βοήθησε να ανακαλύψουν τις δύο πιθανότερες εκδοχές για την ονομασία της συνοικίας 

τους.  Στις γειτονιές παρατήρησαν ποικιλία φυτών και έκαναν συλλογή για να φτιάξουν 

το φυτολόγιο στην τάξη. Επίσης, εντόπισαν διάφορα προβλήματα συντήρησης στην 

παιδική χαρά για τα οποία ενημέρωσαν τους αρμόδιους φορείς. Η έλλειψη πρασίνου 

στο συγκεκριμένο σημείο οδήγησε στην ιδέα της δεντροφύτευσης. Επιπλέον, τα παιδιά 

παρατήρησαν συγκεντρωμένα σκουπίδια σε κάποιους χώρους καθώς παρατήρησαν και 

κάποια πολύ φτωχικά σπίτια. Με το σύνθημα »Κάνω και εγώ ό,τι μπορώ, δεν περιμένω 

από τους άλλους» οι μαθητές προχώρησαν σε αντίστοιχες εθελοντικές δράσεις. Η 

δημιουργία ενός λευκώματος με τίτλο «Ο παλιός Ζαγαράς» που περιελάμβανε 

φωτογραφίες από παλιά κτήρια της περιοχής-και του παλιού σχολείου- καθώς και η 

έκθεση λαογραφίας με εκθέματα που συγκέντρωσαν οι ίδιοι οι μαθητές, ήταν ακόμα 

δύο δημιουργικές συλλογικές δραστηριότητες που πήγασαν από το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. 

 

http://theodoregrammatas.com/wp-content/uploads/2016/02/xairwnia.png
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       Σε εθελοντική δράση ήταν προσανατολισμένο κι ένα Πολιτιστικό Πρόγραμμα που 

εκπονήθηκε από την Γ2 τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς(2014-15) και 

κατάφερε να ενεργοποιήσει φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης αλλά και απλούς πολίτες. Η 

συγκεκριμένη τάξη, υιοθέτησε ένα χώρο κοντά 

στο σχολείο και εγκαταλελειμμένο από το 

Δήμο. Οι μαθητές τον μέτρησαν και τον 

αποτύπωσαν σε τοπογραφικό με τη βοήθεια 

αρχιτέκτονα μηχανικού. Τον καθάρισαν από τα 

σκουπίδια, έκοψαν τα χόρτα, κλάδεψαν τα 

δέντρα. Αυτό συνεχίσθηκε για ένα εξάμηνο. Οι 

δράσεις επαναλαμβάνονταν δύο φορές το μήνα. 

Οι μαθητές ζήτησαν φυτά από το Δασαρχείο και 

τον Μάρτιο με τη βοήθεια των περίοικων και 

λίγων γονιών τα φύτεψαν. Φρόντισαν επίσης να 

μεταφερθεί εύφορο χώμα από μία οικοδομή που ξεκινούσε να χτιστεί στη γειτονιά-

περίπου τρία φορτηγά –το οποίο το σκόρπισε ένα μηχάνημα του Δήμου. Γύρω από το 

οικόπεδο αυτό υπήρχαν τρία εγκαταλειμμένα  οχήματα. 

 

        Μετά από πολλές προσπάθειες αποσύρθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους. Επιπλέον, 

με την παρέμβαση των μαθητών κινητοποιήθηκε η ΔΕΥΑΛ και έφτιαξε φρεάτια στο 

σημείο δίπλα στον συγκεκριμένο χώρο το οποίο πλημμύριζε από τα βρόχινα νερά. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του εκπαιδευτικού τα παιδιά αγάπησαν το χώρο και ακόμα 

και τώρα τον νιώθουν κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Παρ’ ότι το πρόγραμμα 

έλαβε τέλος συνεχίζουν να πηγαίνουν όταν βρίσκουν ελεύθερο χρόνο και να τον 

περιποιούνται. Επίσης, κατάφεραν να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των περίοικων οι 

οποίοι παρακινούμενοι από τους μαθητές συνεχίζουν να φυτεύουν άνθη, να σκαλίζουν 

το χώρο και γενικότερα να νοιάζονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δήμαρχος μετά από 

τη συνάντησή της με τους συγκεκριμένους μαθητές ενημέρωσε και τους Διευθυντές και 

των άλλων σχολείων της πόλης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τους πρότεινε να 

αναλάβουν τα σχολεία τους μαθητές παρόμοιες εθελοντικές δράσεις σε δημόσιους 

χώρους. 

 

       Παράλληλα,  ο «ΑΣΩΠΟΣ» (4ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας, 2008) αποτέλεσε ένα 

πρωτοπόρο Πολιτιστικό Πρόγραμμα με ένα θέμα περιβαλλοντικό, επίκαιρο και 

συνδεδεμένο με το τοπικό φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλά κυρίως με την 

καθημερινότητα των μαθητών. Αποτέλεσε δε την αφορμή, να στηθεί η ομώνυμη 

θεατρική παράσταση εμπλέκοντας μαθητές από διαφορετικές τάξεις, εκπαιδευτικούς, 

γονείς, καλλιτέχνες και τοπικούς φορείς. Η ιδιαιτερότητα του εγχειρήματος έγκειται 

στο γεγονός ότι διαρρήχθηκαν τα όρια της παραγωγής μιας θεατρικής παράστασης για 

τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και μόνο. Άνοιξε ένας διάλογος με την τοπική 

κοινωνία που περιλάμβανε πολιτιστικές παρεμβάσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση 

http://theodoregrammatas.com/wp-content/uploads/2016/02/oikoped3.jpg
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της κοινωνίας και της πολιτείας για ένα πιεστικό θέμα της άμεσης επικαιρότητας, τη 

ρύπανση των υδάτινων πόρων της περιοχής. 

 

               Έτσι, μέσα από θεατρικά δρώμενα, επαφή με τα 

ΜΜΕ, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκθέσεις ζωγραφικής και 

γλυπτικής, επισκέψεις και ανταλλαγές με ανθρώπους από 

διαφορετικούς τομείς του πολιτισμού, το σχολείο έγινε η 

θρυαλλίδα που συνέβαλε στην αφύπνιση και 

ενεργοποίηση της κοινωνίας. Επιστέγασμα όλων αυτών 

μια θεατρική παράσταση η οποία παίχτηκε σε ανοιχτά 

θέατρα της περιοχής καθώς και στο Μέγαρο Μουσικής 

ώστε να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει 

ανθρώπους με τόπο καταγωγής την περιοχή του Ασωπού 

που πλέον ζουν και εργάζονται στην πρωτεύουσα. 

Κατάφερε δε, ως «Πεμπτουσία των Τεχνών» 

(Γραμματάς, 2014b: 19) να συγκινήσει, να 

προβληματίσει και κυρίως να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να υλοποιήσουν ένα 

όραμα ανανεωτικό και ελπιδοφόρο, να αρθρώσουν το δικό τους λόγο και να 

ταρακουνήσουν τους θεσμούς, υπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο στόχους 

παιδαγωγικούς και καλλιτεχνικούς, εναρμονισμένους πλήρως με τη  σύγχρονη 

πραγματικότητα του τόπου τους. 

 

      Ταυτόχρονα, η «ΣΦΙΓΓΑ 2015» υπήρξε ένα καλλιτεχνικό project στον αστικό και 

κοινωνικό χώρο της πόλης της Θήβας, όπου καλλιτέχνες διαφορετικών ειδικοτήτων απ’ 

όλο τον κόσμο, συγγραφείς, επιστήμονες και κοινό, αλληλεπιδρώντας με τα στοιχεία 

της πολιτιστικής παρακαταθήκης της πόλης, πρότειναν λύσεις μέσα από τις δημιουργίες 

τους για την «Ίδρυση της πόλης του μέλλοντος». Αντιλαμβανόμαστε ότι το σύνολο των 

δράσεων αυτών επηρεάζει το σχολείο από έξω, αποτελεί δηλαδή μια κοινωνική 

εκδήλωση που καλεί το σχολείο να αντιδράσει.  Η αντίδραση ήταν άμεση καθώς πολλά 

σχολεία της περιοχής ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και παρήγαγαν προτάσεις και 

προϊόντα πολιτισμικά και χωροταξικά. Τα χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων των 

μαθητών και των μαθητριών του Δημοτικού είχαν τα χαρακτηριστικά της μεθόδου 

http://theodoregrammatas.com/wp-content/uploads/2016/02/sfigga3.jpg
http://theodoregrammatas.com/wp-content/uploads/2016/02/asopos4.jpg
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project. Εκείνο που καθιστά ενδιαφέρουσα αυτή την πρόταση πολιτισμικής 

ενεργοποίησης του Σχολείου είναι ότι το ερέθισμα δεν προέρχεται από θεσμοθετημένο 

κρατικό όργανο αλλά από πρωτοβουλία των πολιτών, ανοίγοντας τον κοινωνικό 

διάλογο με το σχολείο από έξω.  

 

      Παράδειγμα αποτέλεσε η τρίτη δράση του συγκεκριμένου προγράμματος ,τον Μάιο 

του 2015, όπου οι μαθητές κλήθηκαν να αντιδράσουν καλλιτεχνικά στον αρχαίο μύθο 

της Σφίγγας. Το αποτέλεσμα ήταν παρουσιάσεις βίντεο, αυτοσχέδια παιχνίδια και 

εικαστικά προϊόντα που παρήγαγαν τα παιδιά από 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο Δημοτικό σχολείο 

Θήβας καθώς και από το Δημοτικό σχολείο Καπαρελίου. Ο μύθος της Σφίγγας και του 

Οιδίποδα ήταν -όπως αποδείχτηκε- το πρόσχημα. Με αφορμή το σχετικό μύθο και με 

όχημα τη φαντασία των παιδιών όλες οι τέχνες ενεπλάκησαν σε πλατείες και δρόμους 

της πόλης όπου οι μαθητές παρουσίασαν τις πρωτότυπες δημιουργίες τους. 

 

    Ένα άλλο παράδειγμα είναι το 49ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, όπου φοιτούν σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από 80% παιδιά μεταναστών και προσφύγων από δέκα 

τουλάχιστον διαφορετικές εθνότητες. Το σχολείο στεγάζεται «προσωρινά», από το 

1976, σε ένα στενό τριώροφο βιομηχανικό κτίριο στην περιοχή της πλατείας 

Κουμουνδούρου. Κάθε χρόνο, παρά τις αλλαγές διευθυντών και προσώπων, οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν από κοινού ένα κεντρικό θέμα, γύρω από το οποίο 

εξακτινώνουν μια σειρά πολιτιστικών προγραμμάτων, ανάλογα με την τάξη και τα 

ιδιαίτερα ενδιαφέροντα της κάθε σχολικής ομάδας. Λιγότερο ή περισσότερο, το θέμα 

διαχέεται στα γνωστικά αντικείμενα σε όλες τις τάξεις και αποτελεί όχημα για την 

ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων που φέρουν όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας 

και την αποδοχή κάθε ετερότητας. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, πραγματοποιούν 

τυπικές και συχνά άτυπες παιδαγωγικές συνεδριάσεις, όπου ανταλλάσσουν απόψεις και 

γνώσεις. Παιδιά από διαφορετικές τάξεις και εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, 

ακόμα και γονείς, συνεργάζονται για την τελική παρουσίαση της συνολικής δουλειάς. 

Τη σχολική χρονιά 2008-2009, μέσα από το πολιτιστικό πρόγραμμα «Από το εγώ στο 

εμείς», που κινήθηκε με άξονες τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προσφυγιά, την 

κατανόηση και την αποδοχή της ετερότητας, το σχολείο των 90 περίπου παιδιών και 

δέκα εκπαιδευτικών. Επομένως, η μέχρι τώρα πορεία των σχολικών δραστηριοτήτων 

δείχνει ότι ο προαιρετικός χαρακτήρας και η ελευθερία επιλογών, που αφήνουν την 

ομάδα να προσδιορίσει τους ρυθμούς της και τα ενδιαφέροντά της, εξασφαλίζουν το 

κατάλληλο κλίμα για την επιζητούμενη ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης, το άνοιγμα του 

σχολείου και τη σύνδεσή του με την κοινότητα (Μπαγάκης, 2011:54-55). 

 

      Τέλος, ένα  σημαντικό πρόγραμμα που αφορά τον πολιτισμό και εντάχθηκε για 

υλοποίηση στα σχολεία είναι το Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ. Το Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ  

στόχευσε στην ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας και έκφρασης, ενώ για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές προτεραιότητες της 

Ε.Ε. είχαν προγραμματιστεί ανάλογες ενέργειες υλοποίησης από τα Υπουργεία 

Παιδείας και Εργασίας. Το Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ προσπάθησε, επεδίωξε και 
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δημιούργησε καινοτόμες υποθέσεις. Ίσως πέρα από το όνομα της δημιουργού-

εμπνευστή, να πήρε και το ιδιοσυγκρασιακό, αντισυμβατικό του χαρακτήρα της. Το 

Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ αποσκοπούσε σε μια παιδαγωγική προσέγγιση όπου η γνώση 

μεταδίδεται με έναν τρόπο που προσφέρει απόλαυση, ικανοποιεί τη φυσική περιέργεια 

του παιδιού, καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του και αναπτύσσει τις επικοινωνιακές 

ικανότητές του.  

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Παΐζης &  Θεοδωρίδης, 1994: 29. 

   Συγκροτήθηκε, άρα, ένα παιδαγωγικό πλαίσιο για το οποίο οι συντελεστές του 

παραδέχονταν δύο βασικά πράγματα, πρώτον ότι η σχολική διδακτέα ύλη εμπεριέχει 

μια σημαντική αισθητική-πολιτισμική συνιστώσα γι’ αυτό και η καλλιτεχνική 

δραστηριότητα προσφέρει μια εναλλακτική και αποτελεσματική διαδικασία 

προσέγγισης της ύλης για όλα τα μαθήματα και δεύτερον, ως εκ τούτου, η Τέχνη στην 

εκπαίδευση λόγω του παιδαγωγικού της εύρους δεν αφορά μόνο τα καλλιτεχνικά 

μαθήματα αλλά αποτελεί εναλλακτικό εργαλείο διδακτικής μεθόδου στα χέρια του 

εκπαιδευτικού (Βεργίδης & Βαικούση, 2003:34). 

      Τα Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ αντιμετώπισε την εμπειρία της σχολικής επίσκεψης σε 

ένα μουσείο ως ένα οργανωμένο ενιαίο πλαίσιο, με χαρακτηριστικά που συμβαδίζουν 

με το αναλυτικό πρόγραμμα και την ύλη των μαθημάτων, ένα πλαίσιο 58 που ξεκινάει 

από το μάθημα και λόγω αυτού και της καλύτερης κατανόησής του, προετοιμάζεται και 

οργανώνεται από το δάσκαλο και τους πολιτιστικούς φορείς η κάθε επίσκεψη στον 

πολιτιστικό χώρο, η οποία με τη σειρά της δίνει το έναυσμα και τα ερεθίσματα για 

περαιτέρω συζήτηση και προβληματισμό μέσα στην τάξη. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της 

προσπάθειας να επικοινωνήσει ο μαθητής με τα πρωτογενή στοιχεία της τέχνης το 

Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ σχεδίασε δύο είδη επαφών, όπως ήδη έχουν αναφερθεί, το «Οι 

μαθητές ‘πηγαίνουν να συναντήσουν’ την τέχνη» και το «Η τέχνη ‘πηγαίνει να 

συναντήσει’ τους μαθητές». Αυτές οι πειραματικές παρεμβάσεις είχαν στόχο τη 

σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, το ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, 

το λαϊκό πολιτισμό και την παράδοση, την επαφή με τους χώρους πολιτισμού και τέχνης 

και την απόκτηση γνώσεων για την τέχνη και τον πολιτισμό (Βεργίδης & Βαϊκούση, 

2003:132). Σε συνάρτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα, η διδακτέα ύλη εμπλουτίζεται 

με δημιουργικό τρόπο και ενισχύεται το παιδαγωγικό έργο του δασκάλου, σε 

Μ ι α Δ υ ν α μ ι κ ή Σ χ έ σ η 

ΕΠΑΦΗ                                  ΕΚΦΡΑΣΗ                              ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ            

                                               Το   παιδί εκφράζεται. Μιμείται.  

                                               Κρίνει- Απορρίπτει. Δημιουργεί 

 

 

Το παιδί 

επικοινωνεί με τους 

άλλους. Μιλάει για 

την εμπειρία του. 

Ξεναγεί τους 

άλλους στο έργο 

του. 

Το παιδί έρχεται σε 

επαφή  

με το Έργο Τέχνης.  

Το περιεργάζεται. 

 Προβληματίζεται.  

Συγκινείται. 



 
 

95 
 

βιωματικό επίπεδο πλέον που συνδέεται με το συναίσθημα και μέσω αυτού 

αποτυπώνεται στο παιδί. Δημιουργείται, άρα, ένα κυκλικό σχήμα που χαρακτηρίζει την 

παρέμβαση αυτή, όπου η προετοιμασία ξεκινάει από την τάξη, στο δεύτερο στάδιο 

συντελείται επεξεργασία της εκάστοτε δραστηριότητας και συνεχίζει στην επίσκεψη σε 

πολιτισμικό χώρο, η οποία τροφοδοτεί ξανά το αίσθημα για προετοιμασία και 

επεξεργασία ξανά μέσα στην τάξη. Το στοιχείο που ξεχώρισε και διαφοροποίησε τις 

επισκέψεις αυτές, που οργανώθηκαν από και σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Προγράμματος, από τις μέχρι τότε επισκέψεις σχολείων σε χώρους πολιτισμού, ήταν η 

ιδιαίτερη δουλειά που προηγούνταν μέσα στην τάξη πριν την επίσκεψη, κατά τη 

διάρκειά της αλλά και μετά από αυτήν, ένα στοιχείο που υπενθύμιζε και αναδείκνυε τον 

ουσιαστικό παιδαγωγικό ρόλο των επισκέψεων αυτών (Βεργίδης & Βαϊκούση 

2003:134). Συνολικά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκπονήθηκαν για τις δύο 

πρώτες τάξεις του Δημοτικού ήταν 60 στον αριθμό, αφορούσαν το λαϊκό πολιτισμό και 

στάλθηκαν σε Μουσεία και στα σχολεία της πειραματικής εφαρμογής. Για επόμενες 

δύο τάξεις εκπονήθηκαν 14 εκπαιδευτικοί φάκελοι και προγράμματα που εντάχθηκαν 

59 στην ενότητα «Προϊστορικές και Κλασικές Αρχαιότητες» και για την πέμπτη τάξη 

του Δημοτικού εκπονήθηκαν προγράμματα για την ενότητα «Βυζαντινός Πολιτισμός».  

 

      Σύμφωνα με τα στοιχεία των Βεργίδη και Βαϊκούση (2003:136,204), μετά τις 

επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά 116 δραστηριότητες σε 60 σχολεία και 

συγκεκριμένα σε 31 τάξεις οι μαθητές έφτιαξαν σχετικές ζωγραφιές, σε 23 τάξεις 

έκαναν κατασκευές και αντικείμενα και σε 15 τάξεις οι μαθητές εκπόνησαν σχετικές 

εργασίες. Πάντως οι δραστηριότητες πριν την επίσκεψη ήταν λιγότερες (97 στον 

αριθμό) από τις δραστηριότητες μετά την επίσκεψη (116 δραστηριότητες).Η 

πειραματική παρέμβαση «Η Τέχνη ‘πηγαίνει να συναντήσει’ τους μαθητές» 

αναφέρεται σε πυρήνες δραστηριότητας, όπως παραστάσεις ή ομαδικά παιχνίδια με 

εκπαιδευτικό υλικό βασισμένα στην ιδέα ενός πολιτισμικού «περιοδεύοντος θιάσου» 

με φορητό εξοπλισμό που μεταφέρεται σε όλη τη χώρα (ΥΠΕΠΘ 1994:19). Οι 

δραστηριότητες διαφοροποιούνται και ποικίλουν ανάλογα την ηλικιακή ομάδα των 

μαθητών. Πριν και μετά τις δραστηριότητες συντελείται προετοιμασία μέσα στην τάξη 

από το δάσκαλο, ενισχύοντας και με περαιτέρω εκπαιδευτικό υλικό την εκάστοτε 

παρουσίαση προκειμένου να γίνεται πιο ουσιαστική η εκάστοτε παρουσίαση, με μια 

παιδοκεντρική προσέγγιση της δραστηριότητας. 
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         Επιπλέον, το Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ οργάνωσε κλιμάκια καλλιτεχνών που 

επισκέφτηκαν τα σχολεία της πειραματικής εφαρμογής όλης της χώρας. Οργανώθηκαν 

κλιμάκια θεατρικού παιχνιδιού, χορού και κίνησης, μουσικής και μία περιοδεύουσα 

έκθεση έργων ζωγραφικής (Βεργίδης & Βαϊκούση, 2003). Ένα παράδειγμα του 

εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της παρέμβασης «Η Τέχνη 

‘πηγαίνει να συναντήσει’ τους μαθητές» ήταν το θέατρο- παιδαγωγικό πρόγραμμα 

«Οδυσσεβάχ», μία θεατρική παράσταση βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό κείμενο της 

Ξένιας Καλογεροπούλου, για το Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ σε συνεργασία με τη Μικρή 

Πόρτα, θέατρο για παιδιά και νέους, το 60 χρονικό διάστημα 1995-96. Η παράσταση 

αυτή ταξίδεψε σε 217 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα και έφερε, ουσιαστικά, το 

θέατρο μέσα στις τάξεις της Α’ Δημοτικού ‘ταράζοντας’ πρωτοποριακά τους 

καθημερινούς ρυθμούς του σχολικού προγράμματος. Αμεσότητα και κατάργηση των 

τυπικών συνθηκών παρακολούθησης μιας θεατρικής παράστασης χαρακτήριζαν τη 

συγκεκριμένη δράση, καθώς η παράσταση παιζόταν σε απόσταση αναπνοής από τους 

μαθητές και ήταν δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές καλούνταν να 

αποφασίσουν για την τύχη και τις επιλογές των ηρώων και να επηρεάσουν το 

αποτέλεσμα με το διαδραστικό αυτό τρόπο. 

       Οι συνθήκες, όμως, μέσα στην τάξη δεν ήταν και οι πιο ευνοϊκές για να ένα τέτοιο 

εγχείρημα αλλά η δυναμική της παράστασης και η μαγευτική ατμόσφαιρα που 

δημιουργεί το θέατρο ισοπέδωσαν όλες τις δυσκολίες που υπήρχαν λόγω χώρου και 

συνθηκών. Ικανοί ηθοποιοί, σκηνοθετικά ευρήματα και ένα εξαιρετικό κείμενο να 

προσφέρονται στα παιδιά δωρεάν, το «Οδυσσεβάχ» χαρακτηρίστηκε ως ένας 

ανέλπιστος θρίαμβος (Σέξτου, 2005:75). Η επιχορήγηση του «Οδυσσεβάχ», για τη 
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διετία 1995-97, καλύφθηκε από το 3,9% του προϋπολογισμού του Προγράμματος 

ΜΕΛΙΝΑ. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πατρών και αντίστοιχη έρευνα, το 82% των 

εκπαιδευτικών που δέχτηκαν την παράσταση στις τάξεις τους, ανταποκρίθηκαν πολύ 

θετικά στο πρόγραμμα (Πανεπιστήμιο Πάτρας 1997), αν όμως η παράσταση δεν 

παρεχόταν δωρεάν και χρειαζόταν να καλυφθούν τα έξοδα της παράστασης και των 

συντελεστών για να ταξιδέψει σε σχολεία σε όλη τη χώρα, δεν είναι σίγουρο αν θα είχαν 

ανταπεξέλθει τόσο θετικά η πλειονότητα των εκπαιδευτικών και από σχολεία της 

επαρχίας. Το πρόγραμμα «Οδυσσεβάχ», πάντως, ικανοποίησε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές, οι οποίοι μόνο κερδισμένοι ‘βγήκαν’ και απέδειξε ότι οι φορείς της 

εκπαίδευσης και του πολιτισμού μπορούν να συνεργαστούν, αρκεί να έχουν 

εξοικονομηθεί τα χρήματα, δημιουργώντας «καλό προηγούμενο για την εφαρμογή 

θέατρο-παιδαγωγικών προγραμμάτων στα σχολεία» (Σέξτου, 2005:76).   

          Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι ένα πολιτιστικό πρόγραμμα έχει τη δυναμική να 

ανατρέψει την ψευδή εντύπωση που δημιουργεί στα παιδιά η διαδικτυακή κουλτούρα: 

ότι η τέχνη σε οποιαδήποτε μορφή της είναι κάτι γρήγορο και εύκολο (Πατσαλίδης, 

2014: 32). Παραγωγοί οι ίδιοι οι μαθητές πρωτότυπων πολιτιστικών προϊόντων 

(παράδειγμα μια θεατρική παράσταση), αντιλαμβάνονται ότι το περιπετειώδες κι 

απρόβλεπτο ταξίδι της δημιουργίας-με συνοδοιπόρους πάντα τους δασκάλους τους- 

απαιτεί αφοσίωση, φαντασία, επιμέλεια, επιμονή, πειθαρχία, ταλέντο, συνεργασία, 

αποδοχή του άλλου και, κυρίως, την παραδοχή ότι υπάρχουν κανόνες και όρια όπως 

στην αληθινή ζωή. Έτσι επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο η αποτελεσματικότητα 

των τεχνών ως μέσο δράσης και παρέμβασης για την αλλαγή της συμπεριφοράς του 

ατόμου με στόχο τη διαπαιδαγώγηση αυτόνομων και υπεύθυνων πολιτών (Somers, 

1996: 278). 

 

 

4.4.Εκπαίδευση και Τέχνη 

       Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η επαφή με κάθε μορφή τέχνης αναπτύσσει την 

αισθητική εμπειρία του ατόμου και καλλιεργεί τη δημιουργική του ικανότητα, καθώς 

και την ικανότητα του για κριτικό στοχασμό. Φιλόσοφοι και παιδαγωγοί (Dewey 1934, 

Efland 2002, Gardner, 1990) έχουν υπογραμμίσει τη συμβολή των τεχνών στην 

ανάπτυξη της φαντασίας του ατόμου και στη δυνατότητα που του προσφέρουν να 

αντιλαμβάνεται την εμπειρική πραγματικότητα μέσα από μια διαφορετική σκοπιά με 

δημιουργική προοπτική. Από τους βασικούς σκοπούς άλλωστε της Εκπαίδευσης είναι 

η ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου σε επίπεδο γνωστικό, ηθικό, κοινωνικό, 

συναισθηματικό και τα πορίσματα της Νέας Παιδαγωγικής για την ανάπτυξη των 

πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Gardner, 1990) σε αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν. 
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26 Από παιδαγωγική σκοπιά θα λέγαμε ότι κανένα άλλο μάθημα δε καλύπτει τόσους πολλούς  και 

ποικίλους στόχους, όσο η εικαστική αγωγή και γενικότερα η αισθητικής αγωγή. Γι αυτό και η σύγχρονη 

παιδαγωγική σκέψη της  δίνει το προβάδισμα έναντι των άλλων μαθημάτων (Κάνιστρα, 1991:9). 

   Η αξιοποίηση, επομένως, της Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί 

εγχείρημα μεγάλης παιδευτικής αξίας για το μαθητή.26 Τι εννοεί κανείς , όμως, με τον 

όρο Τέχνη/τέχνες και πώς αξιοποιούνται στο σχολείο; Με τον όρο τέχνες στο σχολείο 

εννοούμε τη λογοτεχνία, τη μουσική, τα εικαστικά, τη θεατρική αγωγή, τις οποίες 

μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί πολύ σημαντικές για τη συμβολή τους στη 

δημιουργική έκφραση των μαθητών, την καλλιέργεια της αισθητικής και της 

ολόπλευρης ανάπτυξης τους (Ντούλια, 2012:1). Η εκπαίδευση στην τέχνη και μέσω της 

τέχνης έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και μια ευρύτερη παιδαγωγική αξία, καθώς 

συνδέεται αναπόσπαστα με την κοινωνική συνείδηση και ζωή, με την κριτική 

στοχαστική στάση απέναντι σε προ-διαμορφωμένα σχήματα και αντιλήψεις για  τη ζωή 

και τον κόσμο, με τη συνειδητοποίηση της σημασίας του διαλόγου και της ελευθερίας 

στη διάνοιξη νέων τρόπων σκέψεων και προσέγγισης των πραγμάτων. Μπορεί να 

προσφέρει μοναδικές δυνατότητες και ευκαιρίες που διευκολύνουν τον αναπτυσσόμενο 

άνθρωπο να μετατραπεί σε ευαίσθητο δέκτη, αλλά και πομπό εικαστικών μηνυμάτων, 

συνδέοντας την τέχνη και την αισθητική διάσταση του περιβάλλοντος στο ζει με την 

ποιότητα ζωής του   (Ρόμπινσον,1999:43).  

  Ευρύτερη επιδίωξη αυτού του είδους της αγωγής αποτελεί το άνοιγμα στον 

εξωτερικό κόσμο, το πέρασμα από τη παθητική κατανάλωση εικόνων στην προσεκτική 

παρατήρηση και ερμηνεία, τη κριτική στάση και από εκεί στην αφύπνιση του 

ενδιαφέροντος για προσωπική δράση και δημιουργία (Βάος, Μουρίκη: 2008:48). Στα 

σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα που στηρίζονται σε σωστές ψυχολογικές βάσεις, η 

αισθητική αγωγή θεωρείται ένας από τους κυριότερους παράγοντες για τη επιτυχία των 

στόχων της αγωγής (Κάνιστρα, 1991:9).  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο αυτό 

δεν  είναι να προσωποποιήσει, αλλά να διευκολύνει τη δεκτικότητα απέναντι στις 

ποικίλες καλλιτεχνικές μορφές και να βοηθήσει στη συγκρότηση και κριτικής 

ερευνητικής στάσης για το ρόλο και της σημασίας της. Η σχέση της Τέχνης με την 

Εκπαίδευση δεν είναι καθόλου αυτονόητη και στατική. Τόσο η εικαστική όσο και η 

εκπαιδευτική πράξη ανανεώνονται και επαναπροσδιορίζονται διαρκώς. Η εικαστική 

αγωγή εντάσσεται στον σχολικό χώρο με διαφορετικούς τρόπους, σύμφωνα με 

γενικότερες εκπαιδευτικές επιδιώξεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικές παραδοχές κα 

προσεγγίσεις (Βάος, Μουρίκη: 2008:48). 

Στο πλαίσιο αυτό το βασικό ζήτημα που τίθεται αφορά στην ανάδειξη του 

ουσιαστικού λόγου για τον οποίο έχει σημασία η συνάντηση του ανατασσόμενου 

ατόμου με το χώρο της τέχνης.  (Βάος, Μουρίκη: 2008: 49). Ετσι η εικαστική αγωγή 

επιβάλλεται ως ένας θεσμός ενστάλαξης μιας συγκεκριμένης αισθητικής αντίληψης 

μέσα από την αναπαραγωγή αισθητικών προτύπων (Ardouin, 2000: 100-101). Mέσα 

από μια δημιουργική διαδικασία, ο μαθητής-δημιουργός και θεατής ενεργοποιεί το 

βλέμμα του, παράγει ιδέες επαναπροσδιορίζει σημασίες, ανασυνθέτει, αναδημιουργεί, 

διανοίγει νέα πεδία στοχασμού (Βάος, Μουρίκη: 2008:59). 
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27 Με το μοναδικό συνδυασμό της δημιουργικής δράσης, της δημιουργικής σκέψης και της μάθησης, 

καλλιεργεί ταυτόχρονα την ψυχική ευαισθησία του παιδιού και τη νοημοσύνη του και συντελεί στη 

σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Υπηρετώντας το  πνεύμα της «νοηματικής αγωγής», η 

καλλιτεχνική δραστηριότητα παραμένει το φωτεινό παράδειγμα  ολοκληρωμένης παιδείας ( Κάνιστρα, 

1991: 11) 

Επιπλέον, ο Harold Pinter θεωρεί ότι η αναζήτηση της αλήθειας είναι μια 

ατέρμονη διαδικασία. Όσοι την αναζητούμε το γνωρίζουμε ήδη και διαρκώς ψάχνουμε 

νέους δρόμους. Το θέατρο και οι παραστατικές τέχνες στην τυπική και μη τυπική 

εκπαίδευση συμβάλλουν σε αυτή την αναζήτηση. Με γνώμονα τη δημιουργικότητα, την 

αυθεντικότητα, τη συνεργασία και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, διερευνούμε τις 

νέες συνθήκες και δημιουργούμε νέους ρόλους στην εκπαίδευση, σε μια διαρκώς 

μεταβαλλόμενη κοινωνία, με αυξανόμενες απαιτήσεις και τεχνοκρατικό 

προσανατολισμό (Γιαννούλη, Γκόβας, Μερκούρη,2006). Επιπλέον, οι Coerford και 

Reid καταλήγουν ότι η επίδραση στον αυτοσχεδιασμό και στα δημιουργικά στοιχεία 

κάθε μαθητή ή φοιτητή πυροδοτεί  μια αναπτυξιακή διαδικασία, που τελικά βοηθά τη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας, την οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν ή βιώνουν 

(Aswell,2006:303). 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς της Εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη 

της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου, σε γνωστικό, ηθικό, κοινωνικό και 

συναισθηματικό επίπεδο. Οι μαθητές/τριες μπορούν να ωφεληθούν, αλλά και 

αμεσότερα να διδαχθούν, μέσα από την επαφή τους με διάφορες μορφές αισθητικής 

έκφρασης, όπως η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, η λογοτεχνία, το θέατρο, ο 

κινηματογράφος. Συγκεκριμένα, η επαφή με την Τέχνη τούς βοηθάει να αναπτύσσονται 

ολόπλευρα, να αποκτήσουν ευαισθησία, ικανότητα για μάθηση, κριτική σκέψη και 

δημιουργικότητα και συντελεί στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους, των άλλων 

ανθρώπων και του κόσμου, με περισσότερο ολιστικούς  τρόπους (Μαλαφάντης & 

Καρέλα,  2012: 371).27  

Είναι γεγονός ότι τα οφέλη από την αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι σημαντικά. Η αξιοποίηση των τεχνών πέρα από την αδιαμφισβήτητη 

αξία τους ως μέσου πολιτιστικής ενδυνάμωσης και γνωστικής ανάπτυξης, δημιουργούν 

προϋποθέσεις αποτελεσματικής δημιουργικής μάθησης, καθώς αυξάνουν την 

ενεργητική συμμετοχή των εμπλεκόμενων μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδυναμώνουν 

τη στοχαστική διάθεση.  Η εμπλοκή με τις τέχνες οδηγούν στην ολιστική ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και καλλιεργεί τη μεταγνωστική ικανότητα του μαθητή. Αποτελούν 

πλούσιο πληροφοριακό υλικό που ενισχύει την πολιτισμική συνείδηση (Efland, 2002: 

133-171). Ακόμα, παρατηρώντας ένα έργο τέχνης, αποκαλύπτονται κοινωνικές αξίες, 

ιστορικά και πολιτικά δεδομένα, φιλοσοφικές αντιλήψεις. Επιτυγχάνεται γνωστική 

ευελιξία, ερμηνευτική γνώση, φαντασιακή σκέψη, ανάπτυξη αισθητικής (Efland, 2002: 

133-171). Σύμφωνα με την Κάνιστρα (1991) ο Piaget υποστηρίζει ότι η παρουσία της 

δημιουργικής δράσης σημαίνει ανάπτυξη σειράς ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν τον 

άνθρωπο και φυσιολογικής λειτουργιάς και ανάπτυξης τους σε όλους τους τομείς της 

δραστηριότητάς του.  
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       Επιπροσθέτως, τα παιδιά μέσα από την Τέχνη μπορεί να αναπτύξουν ευελιξία γιατί 

μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται τα πράγματα από την οπτική γωνιά άλλων ανθρώπων 

και υπό το πρίσμα άλλων πολιτισμών. Η γλώσσα τους αναπτύσσεται όταν βρίσκουν τις 

κατάλληλες λέξεις για να εκφράσουν. Tα άτομα αντιλαμβάνονται και αισθάνονται ενώ 

δημιουργούν Τέχνη και θαυμάζουν τα έργα που δημιούργησαν άλλοι. Με βάση όλες 

αυτές τις εφαρμογές είναι πρόδηλο ότι   η Τέχνη μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή 

του διδακτικού προγράμματος προσχολικής ηλικίας   και σε κάθε μάθημα του 

Δημοτικού σχολείου και του Σχολείου μέσης εκπαίδευσης (Epstein,2005:44). Επίσης, 

η Τέχνη αναπτύσσει την αίσθηση της κοινωνικοποίησης επειδή είναι ένας τρόπος 

απεικόνισης αξιών ή επίκαιρων κοινωνικών  και πολιτικών θεμάτων. Οι αντιδράσεις 

μας απέναντι σε αυτές τις καλλιτεχνικές δηλώσεις προκαλύπτουν πως μοιάζουμε και σε 

ποια σημεία διαφέρουμε. Οι Τέχνες διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο στη σύνδεση  των 

μικρών παιδιών με την ευρύτερη κοινότητα (Epstein, 2005: 45-6). 

Εν κατακλείδι, στη φύση του παιδιού είναι η κίνηση (χορός), ο λόγος, η μίμηση, το 

συμβολικό παιχνίδι (θέατρο), φωνητικές και ηχητικές εξερευνήσεις (μουσική), ενώ το 

ιχνογράφημα (εικαστικά), θεωρείται  ο βασικότερος εξελικτικός τρόπος έκφρασης  

(Γκανά, κ.α, 1998). Η καλλιτεχνική εκπαίδευση μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία για 

ευρύτερη καλλιέργεια που βοηθά το άτομο να συγκροτηθεί ως υποκείμενο, 

κατανοώντας τον εαυτό του και τους άλλους, βιώνοντας βαθύτερα τη σχέση του με τον 

κόσμο (Βάος & Μουρίκη,2008:51).  O Ηerbert Read υποστήριξε στα μέσα του 20ου 

αιώνα τη ρηξικέλευθη άποψη, την οποία και ο Elliot Εisner προωθεί σήμερα ότι ίσως ο 

βασικό στόχος της εκπαίδευσης θα έπρεπε να θεωρείται η προετοιμασία καλλιτεχνών 

(Εisner:2004:4). Τα παιδιά μέσω της Τέχνης μπορούν να εκφράζουν πολυτροπικά αυτό 

που αντιλαβάνονται (Eisner, 2002). Τέλος, η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο συνιστά 

χειραφέτηση ενός υποκειμένου στη σχέση του με την τέχνη (Αrdouin, 2000:61). 

 

      

4.4.1. Εικαστικά στην εκπαίδευση 

 

Σημαντικό τμήμα της αισθητικής αγωγής αποτελεί η εικαστική αγωγή, που 

ασχολείται πιο εξιδανικευμένα με τον τομέα της εικαστικής έκφρασης, των λεγόμενων 

των Καλών Τεχνών, δηλαδή της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της διακοσμητικής, 

καθώς και ενός πλήθους συγγενικών τους εκδηλώσεων.  Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή 

που η εικόνα ασκεί βαθειά επίδραση στη νοημοσύνη του παιδιού, μια και έχει εισβάλλει 

στη ζωή μας με πολλούς τρόπους – φωτογραφία, κινηματογράφος, τηλεόραση, έντυπο 

μεγάλης κυκλοφορίας- εκτός από τους παραδοσιακούς (γλυπτική, ζωγραφική, 

διακοσμητική) η εικαστική αγωγή κρίνεται απαραίτητη σαν αναπόσπαστο μέρος μια 

ολικής παιδείας, που στοχεύει στη δημιουργία ενός ολόπλευρα καλλιεργημένου και 

ολοκληρωμένου σύγχρονου ανθρώπου (Κάνιστρα, 1991:9). 
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         Αναφορικά  με την Τέχνη και ιδίως με τις εικαστικές τέχνες, οι οποίες είναι πιο 

κοντά στο παιδί, είναι πρόδηλο ότι η γνώση τους είναι αναγκαία και η συμβολή τους 

καθοριστική, καθώς έχουν τη δική τους ΄΄γλώσσα΄΄, το δικό τους συντακτικό, το 

ιδιαίτερο λεξιλόγιο τους (χρώμα, τόνος, μοτίβο, γραμμή, κ.τ.λ.) και γραμματική, η 

γνώση των οποίων δίνει νόημα στην επικοινωνία των μαθητών με ένα σύνολο 

εξειδικευμένων μέσων και κωδίκων. Μέσω της εικαστικής απόδοσης επιτυγχάνεται η 

οπτική επικοινωνία ιδεών, νοημάτων, πληροφοριών με τρόπους ιδιαίτερους που ίσως 

κανένα άλλο μάθημα δεν μπορεί να αποδώσει. Κατά συνέπεια, οι εμπειρίες που 

προσφέρουν οι εικαστικές τέχνες είναι πολύτιμες (Kress & Leeuwen,1996).  

        Επειδή μάλιστα οι εικαστικές τέχνες συνδυάζονται με την καθημερινή ζωή των 

μαθητών και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οπτικού πολιτισμού στον οποίο 

μετέχουν, μέσα από τα εικαστικά οι μαθητές χαρτογραφούν φιλίες, συμπάθειες και 

αντιπάθειες με συμμαθητές και συνομηλίκους, επεξεργάζονται επιθυμίες, φόβους και 

ανασφάλειες, διηγούνται σημαντικές για τη ζωή τους ιστορίες, μαθαίνουν πώς να 

συνυπάρχουν, εμβαθύνουν περισσότερο στο εγώ, ανακάλυψη και κατανόηση του 

εαυτού τους και των γύρω τους για τον προσδιορισμό της ταυτότητας τους με τρόπο 

ολιστικό (Wick, 2000). Πράγματι, αναπτύσσεται η κοινωνικότητα του παιδιού μέσα 

από τις ομαδικές εργασίες, όπου μαθαίνει να σκέφτεται «μέσα στο σύνολο», και 

διαμορφώνεται η όλη υπόστασή του σαν «κοινωνικής οντότητας» με την προσέγγιση 

της καλλιτεχνικής του κληρονομιάς και της συνειδητοποίηση της πολιτιστικής του 

ταυτότητας (Κάνιστρα,1991: 11). 

      Κατά αυτή την έννοια, οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν οπτικές, απτικές και 

αισθητικές εμπειρίες, καθώς μαθαίνουν στα παιδιά να διακρίνουν και να απολαμβάνουν 

οπτικές ποιότητες (Γραφάκου- Λαμπίτση, 2011:63) αξιοποιούν και διευρύνουν τη 

φαντασία, την εφευρετικότητα, τη δημιουργικότητα και την αντίληψη των μαθητών, 

καλλιεργούν τη γλωσσική επικοινωνία και ανάπτυξη και βοηθούν στην απόκτηση νέων 

γνώσεων. Η επαφή μάλιστα με πολυτροπικά έργα, στα οποία έχουμε το συνδυασμό 

διαφόρων συστημάτων επικοινωνίας (π.χ. εικονοβιβλίο και κόμικ) συμβάλλει στο να 

εξοικειώνει τους μαθητές με ιδιαίτερες εκφραστικές δυνατότητες που προσφέρει η 

διαπλοκή εικόνας και γραπτού λόγου. Τέλος, οι μαθητές μέσα από τη συνεργασία 

καλλιεργούν πέρα από τον οπτικό εγγραμματισμό (visual literacy) και κοινωνικές 

δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.  

Η έρευνα έχει ακόμη δείξει ότι η συμβολή των εικαστικών τεχνών συμβάλλει στη 

θετική στάση των μαθητών προς το σχολείο και κατ’ επέκταση στη σχολική τους 

επιτυχία. Όταν μάλιστα αξιοποιείται στα μαθήματα (διαθεματικά σχέδια), οι εικαστικές 

τέχνες συμβάλλουν στην προσφορά υψηλής ποιότητας μάθησης (Bamford, 2006) και 

μάλιστα δημιουργικής καθώς η γνώση που επιτυγχάνεται είναι ολόπλευρη και σφαιρική 

(αισθητική, δημιουργική, γνωστική, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική).  Με την 

εικαστική αγωγή δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να «εκφραστεί», να εξωτερικεύσει τον 

εσωτερικό του κόσμο, να  μορφοποιήσει τα εσωτερικά οράματα, να δώσει διέξοδο στην 

φαντασία του, στη καλλιτεχνική του προδιάθεση. Να ανακαλύψει ακόμα τις κρυφές του 

ικανότητες, τις κρίσεις του, τις δεξιότητες του, να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του, 
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28 Η καλλιέργεια θετικής συμπεριφοράς ως προς την ίδια την κουλτούρα και ως προς  εκείνη 

των άλλων είναι απαραίτητη για την κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη (Norton, 2006:3).   

να ευρύνει τα όρια της αυτογνωσίας  του (Κάνιστρα,1991:11-12).Έτσι, οι μαθητές 

αναπτύσσουν την προσωπικότητά του και αποδίδουν νόημα στον κόσμο γύρω τους 

(Βάος, 2008). Σε κάθε περίπτωση, οι εικαστικές τέχνες αποτελούν αναπόσπαστο και 

σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης, αποτελούν διακριτό γνωστικό αντικείμενο και 

απαιτείται ισότιμη αναγνώριση και αξιοποίησή τους λόγω της μεγάλης παιδαγωγική 

τους προσφοράς. Τα τελευταία χρόνια η Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης αλλά και η 

αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση γίνεται ολοένα και πιο συστηματική (Βρεττός, 

1999).  

Τέλος, η εικαστική αγωγή πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι εκτός από τον καθαρά 

παιδαγωγικό και αισθητικό χαρακτήρα της, που αποβλέπει σε μια ψυχική και 

πνευματική άνοδο του ατόμου και στοχεύει άμεσα σε μια βελτίωση της ποιότητας ζωής 

(Κανίστρα, 1991:9).Πιο συγκεκριμένα,  η εικαστική αγωγή με την πληρότητα που τη 

διακρίνει με τη ζωντανή της σύνδεση με την καθημερινή πραγματικότητα, με το εύρος 

των αναζητήσεων της και το γλαφυρό χαρακτήρα της αποτελεί συναρπαστικό μάθημα 

για τη σύγχρονη παιδεία.   Επομένως,  οφείλει να απλώνεται σε όλες τις βαθμίδες της 

και όχι μόνο σε ορισμένες και να συνεχίζεται αρμονικά σε ολόκληρη τη ζωή του 

ανθρώπου (Κάνιστρα, 1991:12). 

 

4.4.2. Λογοτεχνία στην εκπαίδευση 

 

Η λογοτεχνία ελκύει παρακινεί καλλιεργεί τον άνθρωπο και του ανοίγει τις πύλες 

της γνώσης προσφέροντας ατελείωτες ώρες περιπέτειας και ευχαρίστησης (Norton, 

2006:2). Όταν τα παιδιά ανακαλύπτουν τη διασκέδαση μέσα από τα βιβλία, 

αναπτύσσουν θετικές συμπεριφορές ως προς αυτά, που συνήθως λαμβάνει περαιτέρω 

διαστάσεις σε όλο το φάσμα της ζωής τους. Επίσης, η  λογοτεχνία βοηθάει πολύ το 

άτομο να κατανοήσει και να εκτιμήσει τη πολιτιστική του κληρονομιά28.   Μια ακόμη 

αξία της λογοτεχνίας είναι η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Φυσικά θα 

ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η 

λογοτεχνία στη διεύρυνση και καλλιέργεια της φαντασίας. Τα βιβλία μεταφέρουν τα 

παιδιά σε κόσμους που τους προσφέρουν το  ερέθισμα να ξανοιχτούν σε περαιτέρω 

φανταστικές εμπειρίες, καθώς λένε ή γράφουν τις δικές τους ιστορίες   και να έρθουν 

σε άλλη σχέση μεταξύ τους κατά το θεατρικό παιχνίδι καθώς βρίσκονται υπό την 

επήρεια όσων έχουν διαβάσει (Norton, 2006:3). Το κείμενο προκαλεί τα παιδιά να 

φανταστούν τους εαυτούς τους μέσα από διάφορες μορφές και εμπειρίες (Norton, 

2006:8). 

       Ταυτόχρονα,  αυτά που κερδίζει κανείς από την λογοτεχνία κατά την παιδική ηλικία 

ασκούν συχνά μεγάλη επίδραση στους ενήλικες. Για την ακρίβεια, Η λογοτεχνία και οι 

εμπειρίες που προέρχονται από αυτήν ενθαρρύνουν τη γλωσσική ανάπτυξη στα παιδιά 
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29 Ήδη η εκπαίδευση υπερβαίνει υπέρ-ρυθμιστικά στην επιλογή των κειμένων που τα 

ακρωτηριάζει και τα τεκνοποιεί σε ανθολόγια (Ζερβού, 2010). 

της προσχολικής ηλικίας (Norton, 2006:7).  Ακόμα,  Η λογοτεχνία μπορεί ακόμη να 

συμβάλλει στη διαθεματική προσέγγιση αξιών, γνώσεων, εννοιών, γνώσεων, τόσο μέσα 

από ποικίλες καλλιτεχνικές εκφράσεις, όσο και μέσα από επιστημονικά κείμενα. 

Θέματα όπως π.χ. πόλεμος, ειρήνη, φιλία, παιχνίδι, ακόμη ένα ιστορικό γεγονός, ένα 

περιβαλλοντικό πρόβλημα, ένα φυσικό φαινόμενο, μια μαθηματική έννοια ή ένα 

αισθητικό ρεύμα (ρομαντισμός, συμβολισμός, υπερρεαλισμός) μπορούν να ν 

εξεταστούν είτε σε διεπιστημονικό επίπεδο είτε μέσα από τη λογοτεχνία (Καλογήρου 

& Λαλαγιάννη,2005). Επομένως,  η λογοτεχνία στο δημοτικό σχολείο μπορεί να 

διαδραματίσει έναν ιδιαιτέρως σημαντικό ρόλο ως σύνδεσμος ανάμεσα στα γνωστικά 

αντικείμενα και τις διάφορες συναισθηματικές εμπειρίες που έχουν τα παιδιά στο χώρο 

του σχολείου αλλά και έξω από αυτόν (Αποστολίδου, κ.ά.,2006). 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι πρέπει να 

προωθείται η φιλαναγνωσία. Για πολλά χρόνια η παρουσία της λογοτεχνίας και 

ιδιαίτερα της ποίησης στην Εκπαίδευση είχε χαρακτήρα πρακτικό και χρησιμοθηρικό 

(Αποστολίδου, κ.ά. ,2006). Η παρέμβαση του σχολείου προσφέρει το πολύτιμο αγαθό 

της εξοικείωσης  με τον γραπτό λόγο. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να λειτουργήσει 

ρυθμιστικά στη σχέση του μαθητή με το γραπτό κείμενο και να την ακρωτηριάσει 

ουσιαστικά, παρόλο που οι περισσότεροι δάσκαλοι ονειρεύονται να δημιουργήσουν  

μαθητές- αναγνώστες (Ζερβού, 2010).29 Στο Δημοτικό Σχολείο η λογοτεχνία σχεδόν 

θυσιάζεται στο βωμό της εκμάθησης της νεοελληνικής γλώσσας. Και μολονότι η 

λογοτεχνία, με τη στενή έννοια, κατέχει τη μερίδα του λέοντος στην επιλογή των 

κειμένων, εντούτοις στα βιβλία της γλώσσας, όπου τα κείμενα ορισμένες φορές 

συνοδεύονται από εισαγωγικές γνώσεις και τα ακολουθούν ασκήσεις ποικίλης 

γλωσσικής επεξεργασίας, η λογοτεχνία, κατά τη διδακτική πράξη, «πάει περίπατο». 

Ωστόσο, επανέρχεται ελπιδοφόρα αλλά ατελέσφορα στο Ανθολόγιο, όπου 

εμπεριέχονται, πράγματι πολλά και αξιόλογα κείμενα, λαϊκών και έντεχνων ειδών, για 

τα οποία όμως δεν υπάρχει ώρα ξεχωριστή και αφιερωμένη ειδικά και αποκλειστικά 

(Αποστολίδου, κ.ά., 2006). 

Συμπερασματικά, το λογοτεχνικό δημιούργημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη 

σχολική τάξη σχηματικά, αλλά αντίθετα, να θεωρείται λειτουργική ολότητα. Η 

εξερεύνηση του ως ζωντανού χώρου γραφής και ως αποτύπωσης ενός ολοκληρωμένου 

κόσμου, όπου η κοινωνική, ψυχολογική και ιστορική γνώση έχει τη δική της θέση, 

μπορεί να οδηγήσει μέσα στην τάξη σε πολλαπλές δραστηριότητες λεκτικής έκφρασης 

αλά και εξωλεκτικής δημιουργίας (όπως ζωγραφιές, σχέδια, κόμικ, μακέτες, 

κατασκευές κ.α.). Συχνά μπορούμε να συνδυάσουμε τις δραστηριότητες δίνοντας στους 

μαθητές τα σημεία αναφοράς, τα μέσα για να επιλέξουν, τη δυνατότητα να τολμήσουν 

να είναι περίεργοι, εφευρετικοί με τη γνώση που έχουν μπροστά τους 

(Αναγνωστοπούλου, 2002). Η λογοτεχνία στην εκπαιδευτική διαδικασία, με τρόπο 

ελκυστικό πέρα από τον κύριο στόχο της τέρψης, της βιωματικής απόλαυσης και της 

συνθετικής αντιμετώπισης της ζωής, γίνεται ένας ακόμη δίαυλος για τη γνώση και τη 
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γνωριμία του παιδιού με τη γύρω πραγματικότητα. Η συνάντηση του παιδιού με το 

λογοτεχικό κείμενο δε διεγείρει μόνο τη φαντασία του, αλλά του επιτρέπει να δίνει 

απαντήσεις και σε αν πλήθος από ερωτήματα που του γεννά η περιέργεια του 

(Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2005). 

 

4.4.3. Θέατρο στην εκπαίδευση 

 

      Παρόλο που οι λέξεις θέατρο και δράμα μάς κληροδοτήθηκαν από την αρχαία 

ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, ο οποίος θεωρούσε το θέατρο ως εκπαίδευση 

(διδασκαλία), στις μέρες μας χρειάζεται να αγωνιζόμαστε διαρκώς για να 

υπενθυμίζουμε αυτή τη διάσταση του θεάτρου. Είναι ένας αγώνας με δυσκολίες, γιατί 

ενώ η παιδαγωγική αξία και η εξανθρωπιστική δυνατότητα του θεάτρου/δράματος στην 

ποικιλία των εκφάνσεών του αναγνωρίζεται στα λόγια, φαίνεται να υποτιμάται στην 

πράξη. Για τους περισσότερους σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής ο ακαδημαϊκός 

δρόμος προς τη μάθηση φαίνεται να είναι ο κυρίαρχος, και σε πολλές περιπτώσεις ο 

μοναδικός. Τα περισσότερα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα, αγνοώντας στην πράξη 

παλιές και νέες επιστημονικές θεωρίες περί βιωματικής μάθησης, πολλαπλής 

νοημοσύνης και ολόπλευρης ανάπτυξης του ανθρώπου, είναι προσκολλημένα στη 

διδασκαλία και τη μάθηση στο θρανίο. Παρά την αυξανόμενη απογοήτευση και 

αδιαφορία πολλών μαθητών για το σχολείο, αλλά και τον αυξανόμενο αριθμό των 

εκπαιδευτικών οι οποίοι βλέπουν με ενθουσιασμό την πολλαπλή αξία του 

θεάτρου/δράματος στα σχολεία, τα περισσότερα επίσημα σχολικά προγράμματα 

αντανακλούν την αντίληψη ότι η γνώση είναι ένας όγκος πληροφοριών προς 

κατανάλωση, κυρίως για την απόκτηση πτυχίων (Γκόβας,2009). 

Είναι ολοφάνερο ότι η δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση επιτρέπει στο παιδί 

χρησιμοποιώντας σύμβολα με εναλλακτικούς τρόπους, ή ακόμα δημιουργώντας νέα, να 

αναπαραστήσει ρόλους, παρμένους από την πραγματικότητα, έτσι ώστε η ζωή και οι 

εμπειρίες του να αποκτούν νόημα (Κοντογιάννη, 2000:45).  Σήμερα το θέατρο στη 

εκπαίδευση αποτελεί διέξοδο για την εξωτερίκευση των συναισθημάτων σε ένα 

ελεγχόμενο πειθαρχημένο περιβάλλον, όπως εκείνο του σχολείου, με προϋπόθεση τη 

συλλογική συμμετοχή του παιδιού- καθώς ενεργοποιείται το σώμα, το συναίσθημα και 

η σκέψη. Απώτερος στόχος του θεάτρου  είναι η ατομική εξέλιξη και η διαμόρφωση 

προσωπικότητας του παιδιού. Το παιχνίδι το δράμα και το θέατρο αποτελούν 

αλληλένδετες μεταξύ τους ενότητες, με αλυσιδωτές δραστηριότητες. Μέσα στο παιχνίδι 

το παιδί μοιράζεται συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες με άλλα παιδιά  

απεικονίζοντας και ερμηνεύοντας τη ζωή. Υποδύεται ρόλους και χρησιμοποιώντας τις 

διάφορες εμπειρίες που δραματοποιεί, χρησιμοποιώντας τη φαντασία του, χωρίς 

προκαθορισμένους ρόλους και περιορισμούς. Το γλωσσικό υλικό, οι φθόγγοι, οι ήχοι, 

οι κινήσεις επιδρούν στο σώμα των απιδιών μεταμορφώνοντας τα (Αργυρίου, 

2006:286). Επιπλέον, η δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα στο 

παιδί να υποδύεται τη ζωή. Έτσι δεν περιορίζεται στη συγκεκριμένη ζωή που το ίδιο 
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βιώνει, αλλά επεκτείνεται σε απεριόριστους και άγνωστους κόσμους. Οι φανταστικές 

ιστορίες που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία αυτή έμμεσα δίνουν στο παιδί τη 

δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τη δυναμικότητα και το εύρος της ανθρώπινης ζωής 

(Κοντογιάννη,  2000:46). 

Ακόμα, τo θέατρο είναι ένα μέσο παλιό που υπήρξε ουσιώδες μέρος της εξέλιξης 

του ανθρώπου από τα πρώτα του βήματα. Πολλοί παιδαγωγοί έχουν ασχοληθεί με τη 

σημασία του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση, καθώς χάρη σ’ αυτό 

αναπτυσσόμαστε ως άνθρωποι, γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και 

ανακαλύπτουμε τις δυνατότητες και αδυναμίες μας. Επιπλέον, μπορούμε αν 

διερευνήσουμε την εμπειρία μας και να εξετάσουνε τις σχέσεις μας με το περιβάλλον 

και τους άλλους  (Αl- Yamani, 2006:149).  Σύμφωνα με Αl- Yamani (2006) ο Η. Way 

θεωρεί ότι το δράμα βοηθάει το άτομο να ανακαλύψει ή να διευρύνει τις  διόδους 

επικοινωνίας του (αισθήσεις, φαντασία, σωματικότητα, λόγο αισθήματα, διάνοια). 

Μέσω του δράματος όσοι συμμετέχουν δοκιμάζουν όλα τα σενάρια και τις υποθέσεις 

για τους άλλους τους ανθρώπους  και το πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται σε 

διαφορετικές καταστάσεις. Μέσα από τη λογική και συναισθηματική εμπλοκή στη ζωή 

των άλλων ανθρώπων, παίζοντας ρόλους, διακρίνουν τα συναισθήματα και τα 

αντιδράσεις των άλλων  μέσα  από τη δική τους εμπειρία.  Επομένως το θέατρο είναι 

ένα ζωτικό εργαλείο στην εξερεύνηση του «εαυτού» μας  και του «άλλου» (Αl- Yamani, 

2006:152).Υποδυόμενοι ρόλους οι μαθητές/τριες μπορεί να ανακαλύψουν μια πιο 

σύνθετη έννοια του άλλου και μια πιο σύνθετη γκάμα εαυτών ή πολλαπλών 

υποκειμενικοτήτων. Είναι αυτό που ο Αριστοτέλης αποκαλούσε «αλληλοπαθητική», 

κατά την οποία παίζεις το ρόλο του άλλου, υποδύεσαι αυτό που δεν είσαι και δεν 

βιώνεις στη ζωή σου. Έτσι μπαίνεις στη θέση του, τον κατανοείς και κάνεις, μια πρόβα 

μια δοκιμή για τη ζωή του άλλου. Αντίστοιχα υπάρχει η «ομοιοπαθητική» κατά την 

οποία μπορέι αν παίξεις κάτι που έχεις ζήσει εσύ ο ίδιος, θετικό ή αρνητικό, το οποίο 

μπορείς έτσι αν ξαναζήσεις αν ήταν ωραία, ή και α το αλλάξεις, να το μετασχηματίσεις 

αν ήταν  αρνητικό ή τραυματικό (Κοντογιάννη,2008:28).   Εξάλλου, σύμφωνα με τον 

Αswell (2006:203),ο Winston υποστηρίζει ότι  το θέατρο θεωρείται συχνά ως το 

αντικείμενο που χειρίζεται κοινωνικά θέματα και ζητήματα όπως ο εκφοβισμός  

(bulling) μεταξύ παιδιών.  

Επιπλέον, το θέατρο αποτελεί μια παραγωγή όπου τις περισσότερες φορές ο 

δάσκαλος είναι αυτός ο οποίος προτείνει και αποφασίζει για το θέμα. Η συναίνεση όμως 

των παιδιών και η συμμετοχή τους στις αποφάσεις είναι καταλυτικοί παράγοντες της 

επιτυχούς έκβασης μιας παράστασης. Για το διδακτικό έργο θα πρέπει να μεθοδευτεί 

με  τρόπο συστηματικό η ενδυνάμωση και ο εμπλουτισμός των παιδιών. Βασικό ρόλο 

στην πραγμάτωση των παραπάνω παίζουν κάποιοι κώδικες, οι οποίοι δίνουν τη 

δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, καθώς γίνονται πιο 

δημιουργικά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και αφορούν την παύση και τη δράση, 

τον ρυθμό, την ένταση μέσα από τονισμούς και κορυφώσεις τη φόρμα και τη μίμηση – 

επανάληψη, τη αντίθεση, την παραλλαγή, την ισορροπία-αρμονία, τον έλεγχο και τα 

όρια, τη φαντασία και τον αυτοσχεδιασμό  (Αργυρίου, 2006:287). Οι εκπαιδευτικοί που 
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διαθέτουν γνώσεις θεατρικής εμψυχώσεις χρειάζεται να εξερευνήσουν αυτό το «νέο 

ρόλο» και να αξιοποιήσουν το δράμα διευκολύνοντος τους μαθητές τους να 

επικοινωνήσουν να ανταλλάξουν σκέψεις και εμπειρίες και να αποκτήσουν δυναμικά 

γνώσεις ακόμα και στο πεδίο των δικαιωμάτων του παιδιού ( Μόσχος, 2006:370).  

Ακόμη, το δράμα και ο κόσμος  φαντασίας δίνουν την ευκαιρία σε  όσους 

συμμετέχουν να μεταφερθούν σε διαφορετικούς κόσμους και να διερευνήσουν 

διαφορετικές καταστάσεις. Είναι μια εμπειρία που δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσει 

κανείς κάθε είδους  ιδέες, όνειρα, ελπίδες και φόβους και όλα τα είδη των συγκρούσεων, 

χωρίς να νιώσει  πως κάτι τον φοβίζει ή τον απειλεί, εφόσον κρύβεται πίσω από τη 

μάσκα κάποιου άλλου. Προκαλεί προβληματισμούς, χρησιμοποιώντας την αφήγηση 

που σχετίζεται με την ζωή των άλλων ή με τη δική τους ζωή, ώστε να το δοκιμάσουν 

και να βιώσουν το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. 

Έτσι, μέσω του δράματος αυτοί που συμμετέχουν ασχολούνται με θέματα και γεγονότα 

με τρόπους που κάνουν τη γνώση πιο εφικτή και πλούσια σε προσωπικά και κοινωνικά 

μηνύματα. (Αl- Yamani, 2006:152). Σύμφωνα με τον Capter και Westaway (2006) o 

Bolton ισχυρίζεται ότι το εκπαιδευτικό δράμα λαμβάνει χώρα στον πραγματικό κόσμο 

της τάξης και στον πλασματικό κόσμο του «εάν», δίνοντας μας πρόσβαση σε μια «διπλή 

θεώρηση του κόσμου». 

Επίσης, η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει τόσο τους 

μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς στην κατάκτηση των αρχών της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, η οποία επιδιώκει την αλλυλεγγύη και τον διαπολιτισμικό σεβασμό 

(Νικολάου, 2005). «Μπορούν να ανιχνευτούν στερεότυπα και προκαταλήψεις και να 

εμφανιστεί η διαφορετικότητα την οποία πρέπει να διαχειριστούμε μέχρι να γίνει 

αποδεκτή» (Κοντογιάννη, 2008:216). Οι τεχνικές του δράματος, οι ομαδικές εκφράσεις, 

οι κινητικές ασκήσεις, οι λογοτεχνικές δημιουργίες, τα κουκλοθεατρικά δρώμενα 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής συνείδησης (Κοντογιάννη, 2008). Η 

Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα η Κουκλοθεατρική Αγωγή 

προσφέρει περισσότερο από άλλες δραστηριότητες στο σχολείο ευκαιρίες για 

βιωματική διαπολιτισμική μάθηση, καθώς το παιδί αναπτύσσει την ενσυναίσθηση, την 

αποδοχή του άλλου, τις κοινωνικές δεξιότητες και την κριτική στάση προς τη ζωή 

(Κοντογιάννη, 2002). 

Αναμφίβολα, το εκπαιδευτικό θέατρο απευθύνεται κάθε παιδί που έχει το δικό του 

τρόπο μάθησης. Τα παιδιά μέσα από το δράμα χρησιμοποιούν όλες τους τις αισθήσεις, 

το σώμα, την ομιλία, τα αντικείμενα, και για αυτό το λόγο συμπληρώνει και ενισχύει τη 

διδασκαλία. Το πιο σημαντικό είναι ότι κανένα παιδί δε νιώθει αποκλεισμένο κατά τη 

διάρκεια του εκπαιδευτικού θεάτρου (Ελένη, Τριανταφυλοπούλου,2004:17). Θα πρέπει 

να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι σύμφωνα με τον Clare και Wood η εισαγωγή του 

θεάτρου στην εκπαίδευση στα πλαίσια του λογοτεχνικού μαθήματος και με τη μορφή 

δραματικής μεθόδου, στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των γραπτών κειμένων και των 

θεατρικών ειδώλων και συμβόλων που δημιουργούνται από την πρακτική – δραματική 

διερεύνηση τους. Το πλεονέκτημα είναι ότι τα θεατρικά είδωλα και σύμβολα καθώς 

μορφοποιούνται και νοηματοδοτούνται από τους μαθητές είναι πάντα διαθέσιμα στην 
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5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: TO ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

 

      Μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία για το θέμα πολιτισμός και εκπαίδευση 

παραθέτουμε κάποια παραδείγματα του διεθνή χώρου της παιδαγωγικής.  Πράγματι, 

αξίζει να ρίξει κανείς μια ματιά στο τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Οι τέχνες, 

συμπεριλαμβανομένης και της μουσικής, εντάσσονται σε υποχρεωτικά προγράμματα 

στο σχολείο, σε χώρες, όπως η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Ουγγαρία, όπου οι μαθητές 

επιδεικνύουν μεγάλες επιτυχίες στις επιστήμες και τα μαθηματικά ιδιαιτέρως. Υπάρχει 

η μέριμνα ώστε το σχολικό περιβάλλον να τροφοδοτεί με καλλιτεχνικά δρώμενα τα μέλη 

της, να μην αντιμετωπίζεται η τέχνη ως κάτι αποκομμένο από την ίδια τη ζωή. 

     Αρχικά,  ένα παράδειγμα πολιτισμού στην εκπαίδευση αποτελεί το Conservation 

National des Arts et Metiers, σχολεία που είναι εγκατεστημένα  σε τόπους που η μορφή 

τους δεν έχουν καμία σχέση με το σχολικό κτήριο: H χρησιμοποίηση των σύγχρονων 

μουσείων, των κέντρων δημιουργίας και έκφρασης μας δίνουν μια πρόγευση (Καρράς, 

2014:700). Στην καλλιτεχνική εκπαίδευση, προσεγγίσεις με βάση την κοινότητα καλούν 

τους πολιτισμούς των μαθητών/ριών και το τοπικό πλαίσιο  στο προσκήνιο.  

       Επιπροσθέτως, το  Owatonna project που πραγματοποιήθηκε το 1930 είναι ένα 

ιστορικό πρόγραμμα χωρίς προηγούμενο βασισμένο στο πρόγραμμα τέχνης σπουδών 

της Αμερικής. Αυτό το ΄΄πείραμα΄΄ στο πρόγραμμα σπουδών έχει περιγράφεί ως 

"εξαιρετικό παράδειγμα της ανησυχίας για την κοινότητα στην καλλιτεχνική 

εκπαίδευση, στην οποία προσδιορίζονται σε τοπικό επίπεδο οι ανάγκες των 

μαθητών/τριών (Davenport,2000). Η Πολυπολιτισμική εκπαίδευση όπως εφαρμόζεται 

στην Αμερική μπορεί να περιγραφεί ως μια εκπαίδευση που έχει δύο βασικούς άξονες: 

α) την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών/τριών που εκπροσωπούν μειονοτικούς 

πολιτισμούς, επαρκώς από το εκπαιδευτικό σύστημα, και  β) την προώθηση της ανοχής 

και την εκτίμησής τους για την ποικιλομορφία μεταξύ όλων των μαθητών/τριών, και 

φυσικά εκείνων εκπροσωπούν την κυρίαρχη κουλτούρα. (Davenport, 2000:367). Ένα 

άλλο αξιόλογο παράδειγμα της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στην  τέχνη που φαίνεται 

κριτική αξιολόγησή τους. Οι μαθητές μπορούν να συλλογιστούν και να συζητήσουν 

πάνω σε αυτά, να τα αναλύσουν και κριτικά να τα ερμηνεύσουν. Με αυτόν τον τρόπο, 

οι νέοι ενθαρρύνονται να αναζητούν τη δική τους φωνή, καθώς συνειδητοποιούν τη 

δυνατότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τις πολλαπλές εναλλακτικές λύσεις που 

παρουσιάζονται σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής. Συνεπώς, η θεατρική παιδεία των 

νέων ξεπερνά την εμπειρία απλώς μια παράστασης ή της ανάλυσης θεατρικών κειμένων 

ως «λέξεων κολλημένων» στη γραπτή σελίδα και καλλιεργεί στους μαθητές ικανότητες 

που σχετίζονται άμεσα με την κατανόησης της σκηνικής τεχνικής και της μορφής 

επικοινωνίας που συντελείται κατά τη διάρκεια μιας παράστασης 

(Αποστολίδου,κ.ά.2006). 
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να έχει  ενημερωθεί από ανθρωπολογική προοπτική είναι το  «Διδάσκοντας Τέχνη στο 

Πλαίσιο του Πολιτισμού: Μια μελέτη στο Borderlands». 

      Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΝΑCCCE (Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή της 

Αγγλίας για τη δημιουργική και Πολιτιστική Παιδεία) δήλωσε ότι ο DfEE (Yπουργείο 

Παιδείας και Δεξιοτήτων) θα πρέπει λαμβάνει υπόψη ότι για να πετύχει ισοτιμία 

ανάμεσα σε όλους τους  τομείς γνωστικών αντικειμένων και σε όλα τα στάδια της 

εκπαίδευσης, η υπάρχουσα διάκριση ανάμεσα σε κύρια και δευτερεύοντα μαθήματα θα 

πρέπει να καταργηθεί (Αswell,2006:306). Έτσι η ΝΑCCCE30 ζήτησε από τους 

καθηγητές να τους δίνεται η ελευθερία να καινοτομούν, αν και μέσα σε ένα πλαίσιο 

ευθύνης. Η ΝΑCCCE σε μια έκθεση «Αll our futures» έκανε συστάσεις στη βρετανική 

κυβέρνηση να διεγείρει τη «δημιουργική και πολιτισμική ανάπτυξη των νέων ανθρώπων 

μέσω της επίσης και ανεπίσημης εκπαίδευσης». Αυτή η διευρυμένη έκθεση έφερε κοντά 

από τομείς τόσο των τεχνών όσο και των επιστημών ιδέες σχετικά τις προκλήσεις που 

χρειάζεται να αντιμετωπίσει η εκπαίδευση καθώς προετοιμάζεται για τον 21ο αιώνα 

(Αswell,2006:306). Ένα μεγάλο μέρος αυτής της έκθεσης αφορούσε το αναλυτικό 

πρόγραμμα. Η  έκθεση της ΝΑCCCE υποστήριξε ότι «η δημιουργική και πολιτισμική 

εκπαίδευση δεν εξυπηρετούνται ιδιαίτερα από το αναλυτικό πρόγραμμα» και ότι «είναι 

επιτακτική η ανάγκη μιας εκ βάθρων αναθεώρησης του σχολικού προγράμματος». Το 

σημαντικότερο στην περίπτωση αυτή είναι ότι αν η δημιουργική και πολιτισμική 

εκπαίδευση  είναι καθολικά αποδεκτές  ως θεμελιώδης λίθος πάνω στον οποίο μπορέι 

να βασιστεί η παιδεία, τότε η φύση και ο λόγος ύπαρξης ενός επιβεβλημένου αναλυτικού 

προγράμματος θα πρέπει να δομηθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Η ανάγκη για μια 

θεμελιώδους αναθεώρησης είναι αυταπόδεικτη όπως φάνηκε στις συστάσεις της 

NACCCE   ότι δηλαδή το DfES31 θα  πρέπει να λάβει υπόψη την επίτευξη ισοτιμία 

ανάμεσα στα μαθήματα και στην κατάργηση της διάκρισης ανάμεσα  σε βασικά και 

δευτερεύοντα μαθήματα (Αswell,2006:307).  

         

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή της Αγγλίας για τη δημιουργική και Πολιτιστική Παιδεία 
31 Yπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων 
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ΜΕΡΟΣ Β’: Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

6.ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

6.1. Προβληματική της έρευνας 

 

 Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι κατά κύριο λόγο γνωσιοκεντρικό. 

Υπάρχει ο προβληματισμός ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η διδασκαλία 

τυποποιείται, χάνει τη φαντασία και την πρωτοτυπία της.  Το σύστημα μάθησης ευνοεί 

τη στείρα αποστήθιση και τον άγονο εγκυκλοπαιδισμό, προωθεί την πολυμάθεια και όχι 

την ευρυμάθεια. Επίσης, υπάρχει ο ισχυρισμός ότι  η σημερινή ελληνική εκπαίδευση δε 

καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών/τριών. Χρειάζεται έτσι να καλυφτεί το κενό 

που υπάρχει στην προώθηση του πολιτισμού στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Προκύπτει, 

λοιπόν, η ανάγκη για παρεμβάσεις πολιτισμικού περιεχομένου στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών που ενδεχομένως  θα ανατρέψουν τη σχολική καθημερινότητα. 

Η παρούσα εργασία ίσως  αποτελέσει  πρόταση για μια Νέα Εκπαίδευση 

προσανατολισμένη στον πολιτισμό.  Μια διαφορετική πολιτική παιδείας. Το πεδίο του 

σχολείου κρίνεται σκόπιμο να αλλάξει τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις του. 

 

6.2.Σκοποί και στόχοι 

 

Γενικός σκοπός: Η εκπαίδευση έχοντας στο κέντρο της τον πολιτισμό να συμβάλλει  

στη δημιουργία του ολόπλευρα καλλιεργημένου και πεπαιδευμένου ανθρώπου. 

 

 

Ειδικοί στόχοι:  

 

➢ Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών να εμπλουτιστούν με παρεμβάσεις 

πολιτισμικού περιεχομένου. 

➢ O/ Η μαθητής/τρια να έρθει σε επαφή με τις Τέχνες και να εκφραστεί μέσα από 

αυτές.  

➢ Εκπαιδευτική  αξιοποίηση  τοπικών πολιτιστικών δομών. 
➢ H εξοικείωση των μαθητών με χώρους πολιτισμού (Συλλογή Ελένης Γλύκατζη 

- Αρβελέρ).  

➢ H αφύπνιση της ανάγκης των μαθητών/τριών για ανακάλυψη άλλων 

πολιτιστικών κέντρων. 

  

6.3.Υποθέσεις και Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Ερευνητικές υποθέσεις 



 
 

110 
 

Οι Ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας είναι οι ακόλουθες: 

Υπόθεση 1. Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου 

και στην κάλυψη συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών του, αν το σχολικό 

πρόγραμμα εμπλουτιστεί με στοιχεία πολιτισμού. 

  

Υπόθεση 2. Οι μαθητές/τριες μπορούν να εκφραστούν και να διδαχθούν,  αν έρθουν σε 

επαφή με διάφορες μορφές αισθητικής έκφρασης. 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα 
Λαμβάνοντας υπόψη  τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας και τις 

υποθέσεις, έτσι όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, τα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν 

τη συγκεκριμένη προτεινόμενη έρευνα διαμορφώνονται ως εξής: 

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα στο πλαίσιο της  έρευνας είναι το ακόλουθο: 

«Μπορεί η εκπαίδευση, με όχημα τον πολιτισμό, να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη 

του ατόμου;» 

Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Ποιες είναι οι ανάγκες του παιδιού στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής του; Tο 

σημερινό σχολείο τις ικανοποιεί; 

2. Τι προσφέρει στους/ις μαθητές/τριες η επαφή με τον πολιτισμό; 

3. Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην προώθηση του πολιτισμού; 

4. Με ποιον τρόπο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να προσεγγίσουν την εκπαίδευση 

μέσα από τον πολιτισμό αξιοποιώντας τις Τέχνες; 

5. Με ποιον τρόπο μπορούν να αξιοποιηθούν οι χώροι πολιτισμού από την 

εκπαίδευση;  

6. Ποιες δυνατότητες προσφέρει ο χώρος της Συλλογής Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ 

του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε. του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης για εναλλακτικές/καινοτόμες 

προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μάθησης; 

       Θα επιδιώξουμε να απαντήσουμε στα ανωτέρω ερευνητικά ερωτήματα με τη 

διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός project για 

τον πολιτισμό. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας  περιγράφεται αναλυτικότερα στη 

συνέχεια της ερευνητικής πρότασης (Ενότητα 4). 

 

 

6.4.Σημασία της εργασίας 

 

 Αρκεί να αναρωτηθεί κανείς «Τι είδους σχολείο θέλουμε για τα παιδιά μας για 

μας τους ίδιους, για τη χώρα μας; Πώς θα διαμορφωθεί ένα σχολείο που δεν θα είναι 

υποταγμένο στην αγορά μόνο, ούτε θα καταρτίζει τον πελάτη της καταναλωτικής 

κοινωνίας απλώς, αλλά θα διαπαιδαγωγεί τον ενεργό πολίτη, τον κριτικά σκεπτόμενο 
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άνθρωπο που ζει και αναπτύσσεται σε μια κοινωνία ελεύθερων πολιτών;». 

Χρειαζόμαστε ένα σχολείο Παιδείας και Πολιτισμού, ένα σχολείο διαφορετικό, 

ανοικτό στην κοινωνία και τη ζωή, ένα σχολείο χαράς και δημιουργίας, ένα σχολείο 

πολύχρωμο, ένα σχολείο στο οποίο θα εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες μόρφωσης σε όλα 

τα παιδιά, ένα σχολείο που μπορεί να μετατραπεί  σε ζωντανό πολιτιστικό κύτταρο 

της γειτονιάς και του χωριού. Σε μια εποχή που η  νέα τάξη πραγμάτων επιχειρεί να 

απογυμνώσει την εκπαίδευση από τα ανθρωπιστικά της στοιχεία, ώστε να λειτουργεί 

όλο και περισσότερο σαν εργοστάσιο και φυλακή, όπου καταστρέφονται η φαντασία, η 

δημιουργικότητα και η ελεύθερη σκέψη εκπαιδευτικών και μαθητών και 

διαμορφώνονται υποταγμένοι εργαζόμενοι του παρόντος και του μέλλοντος, η πρόταση  

της παρούσας εργασίας αξίζει να διαβαστεί και να συζητηθεί. 

 Όπως προαναφέρθηκε, η παρεχόμενη εκπαίδευση δεν επαρκεί για τη 

δημιουργία  ενός πεπαιδευμένου ανθρώπου, αφού είναι κατά βάση γνωσιοκεντρική. Η 

Εκπαίδευση μέσα από τον πολιτισμό, όμως,  θα συμβάλλει στην καλλιέργεια της 

ολόπλευρης  προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας. Η παρούσα έρευνα αφορά την 

εφαρμογή μιας μη καθιερωμένης στην ελληνική εκπαίδευση προσέγγισης, της 

εκπαίδευσης με όχημα τον πολιτισμό, με στόχο τη δημιουργία ενός ολόπλευρα 

καλλιεργημένου ατόμου.  Επίσης, θεωρούμε ότι το ερευνητικό αυτό εγχείρημα  ίσως  

αποτελέσει ερέθισμα επιστημονικού και παιδαγωγικού προβληματισμού, τόσο για το/η 

δάσκαλο/α της τάξης όσο και την ερευνήτρια. Η έρευνα μπορεί ενδεχομένως να 

αποτελέσει την αφορμή για την υιοθέτηση αυτής της προσέγγισης στη μάθηση κι από 

τους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου σχολείου ή από άλλους εκπαιδευτικούς-

αναγνώστες της εργασίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της καθημερινής τους 

εκπαιδευτικής πρακτικής.  Μπορεί, ακόμη, να οδηγήσει και στον αναστοχασμό των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση των δικών τους μεθόδων. Επιπλέον, είναι πιθανόν 

να αποτελέσει αφορμή για να αναδειχθούν τα  ενδεχόμενα οφέλη που προκύπτουν από 

μια εκπαίδευση προσανατολισμένη στον πολιτισμό.  

Στο πλαίσιο, λοιπόν, ενός σχολείου, με όχημα τον πολιτισμό, δίνεται έμφαση 

στην ενίσχυση των ικανοτήτων των μαθητών/τριών (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, 

επικοινωνία, συνεργασιμότητα, προγραμματικός ενεργειών, εξοικείωση  με τις τέχνες, 

ανάληψη πρωτοβουλιών, ανάπτυξη της ικανότητας του «να μαθαίνω πώς να μαθαίνω». 

Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή διαδραματίζει η εφαρμογή των 

πολιτιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιοποίηση των έργων τέχνης. Με 

τη συμμετοχή των παιδιών στις πολιτιστικές εκπαιδευτικές δράσεις σταδιακά 

ενισχύονται οι εκπαιδευτικές εμπειρίες, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες του. 

Μάλιστα, η μακροπρόθεσμη επιδίωξη είναι η υιοθέτηση θετικής προδιάθεσης για το 

σύνολο των πολιτιστικών εκφάνσεων, η καλλιέργεια μιας υψηλού επιπέδου αισθητικής 

αντίληψης και η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των νέων  στη διαδικασία της βελτίωσης 

της ποιότητας της ζωή τους. 

Επιπροσθέτως, αξίζει να τονιστεί  ότι η εργασία  είναι μια προσπάθεια 

συνεισφοράς στο πεδίο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της τέχνης. Μέσα από το 

πρίσμα της Κριτικής Παιδαγωγικής, κινούμαστε σε δύο πεδία δράσεων: Το πρώτο είναι 
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γύρω από την προσπάθεια να “αναδείξουμε” μια μη καθιερωμένη στην ελληνική 

εκπαίδευση προσέγγιση, της εκπαίδευσης με όχημα τον πολιτισμό, με στόχο τη 

δημιουργία ενός ολόπλευρα καλλιεργημένου ατόμου. Στο δεύτερο πεδίο των δράσεών 

μας θέλουμε να προτείνουμε  ένα πρότυπο εκπαιδευτικού που θα τολμήσει να εργαστεί έξω 

από τα πλαίσια της σχολικής τάξης και τους προβλεπόμενους ρόλους και να αλληλεπιδράσει 

με την κοινωνία και θα βοηθήσει τα παιδιά  να εκφραστούν με καλλιτεχνικά μέσα. Αυτή  η 

εργασία  μπορεί να βοηθήσει όλους εκείνους που ονειρεύονται μια καλύτερη παιδεία σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλους εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν για 

τη δημιουργία ενός κινήματος στην εκπαίδευση με τις  κοινωνικο-πολιτικές και 

παιδαγωγικές αναζητήσεις που έχουν στο κέντρο την Κριτική παιδαγωγική. Οι 

αναζητήσεις αυτές θα έχουν κορμό τον πολιτισμό και την τέχνη ως εναλλακτική 

καινοτόμα κριτική προσέγγιση του πεδίου. Μια παιδεία που απαντά στις ανάγκες των 

καιρών και είναι σε θέση να προσφέρει την απόλαυση μιας δημιουργικής, ευχάριστης 

όσο και αποδοτικής εργασίας σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Ακόμη, πιστεύουμε, ότι 

τέτοιου είδους  σκέψεις και προβληματισμοί, μπορούν να συμβάλλουν  έστω και λίγο, 

ώστε να ανοίξουν οι διαδικασίες της συζήτησης για όλα αυτά που αναφέραμε 

παραπάνω, από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για να καθορίσουν την όλη λειτουργία τη 

εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, ενδέχεται να  αναδειχθούν οι μέθοδοι και οι δυνατότητες που 

προσφέρει ένας χώρος πολιτισμού. Παράλληλα, το ερευνητικό αυτό εγχείρημα 

ενδέχεται να προκαλέσει  πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς να αναστοχαστούν για το 

ρόλο τους στην προώθηση του πολιτισμού. Επιπλέον, αναμένουμε η έρευνα να 

αποτελέσει αφορμή για να αναδειχθούν τα  ενδεχόμενα οφέλη που προκύπτουν από μια 

εκπαίδευση προσανατολισμένη στον πολιτισμό. Ταυτόχρονα,  αναμένεται  να  

εξοικειώσει τους μαθητές με τους  χώρους πολιτισμού όπως η Συλλογή της  Ελένης – 

Γλύκατζη- Αρβελέρ και να αφυπνίσει την ανάγκη των μαθητών/τριών για ανακάλυψη 

άλλων πολιτιστικών κέντρων. Τέλος, η Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη-  Αρβελέρ μέχρι 

σήμερα δεν είναι ανοιχτή στη  σχολική κοινότητα, δε πραγματοποιούνται επισκέψεις 

σχολείων και δεν υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα. Με την επίσκεψη, όμως,  

που πρόκειται να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε, η Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη-  

Αρβελέρ ανοίγει τις πύλες της για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, γίνεται γνωστή και 

στο μαθητικό κοινό. 

 

 

7.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ 

7.1. Ερευνητική μέθοδος 

 

             Ως προς τη μεθοδολογία, η ερευνητική προσέγγιση που επιλέγεται στην 

παρούσα εργασία είναι η ποιοτική προσέγγιση. Η επιλογή αυτής της προσέγγισης 
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θεωρήθηκε καταλληλότερη διότι οι ποιοτικές μέθοδοι (qualitative inquiry) 

εφαρμόζονται σε ερευνητικά εγχειρήματα και προσεγγίσεις που έχουν ως βασικό τη 

διερεύνηση των νοημάτων και των αναπαραστάσεων που αποδίδουν τα υποκείμενα και 

κοινωνικές ομάδες.  Η ποιοτική έρευνα, δηλαδή, στοχεύει στην περιγραφή, ανάλυση, 

ερμηνεία και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και 

χαρακτηριστικών των κοινωνικών ομάδων απατώντας κυρίως στα ερωτήματα «πώς» 

και «γιατί». Η εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων εξαρτάται από τη φύση του ερευνητικού 

προβλήματος και από τις συγκεκριμένες επιλογές του ερευνητή (Ιωσιφίδης, 2008). Σε 

αυτή τη μέθοδο κατευθυνόμαστε από το ειδικό στο γενικό  (Μακράκης,1998). Μια 

ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση υιοθετεί «ανοιχτές» μεθόδους και τεχνικές 

(Μακράκης, 1998:20). 

Επιπροσθέτως, μια ποιοτική έρευνα απαιτεί μακρόχρονη παραμονή στο πεδίο, 

συγχρωτισμό και σχέσεις με τα υποκείμενα της έρευνας. Αυτό καθιστά εμφανές ότι για 

την επιτυχή έκβαση της είναι απαραίτητο το ζωηρό ενδιαφέρον του ερευνητή για τη 

συγκεκριμένη ομάδα και τα προβλήματά της (Παπαϊωάννου, 2007: 75). Η είσοδος στο 

ερευνητικό πεδίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στη διάρκεια μιας εμπειρικής 

έρευνας, ποιοτικού χαρακτήρα. Η είσοδος στο πεδίο συνδέεται με την απόδοση μιας 

κοινωνικής ταυτότητας και ενός επιμέρους  εαυτού του ερευνητού ή της ερευνήτριας, 

δηλαδή με αυτό που ονομάζει κανείς ερευνητικό εαυτό. Ο στόχος των πιο ποιοτικών 

μελετών είναι να παρέχουν μια πλούσια, πλαισιωμένη κατανόηση της ανθρώπινης 

εμπειρίας μέσα από την εντατική μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων (Tσιώλης, 2014). 

Εντούτοις, μερικοί ερευνητές αμφισβητούν τη δυνατότητα της γενίκευσης σε κάθε τύπο 

την έρευνα, είτε πρόκειται για ποιοτική ή ποσοτική. Κατά την άποψη αυτή, γενίκευση 

απαιτεί παρέκταση που δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρως αιτιολογημένη, διότι τα 

ευρήματα είναι πάντα ενσωματωμένα μέσα σε ένα πλαίσιο (Polit & Beck,2010). 

          Μέσα από την οριοθέτηση της ποιοτικής προσέγγισης που προηγήθηκε, 

διακρίνεται ξεκάθαρα το κριτικό στοιχείο του χαρακτήρα αυτής, κάτι που καταδεικνύει 

και το επιστημολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο εδράζεται. Πιο συγκεκριμένα, αυτό είναι 

το κριτικό-διαλεκτικό, το οποίο στοχεύει στην ανίχνευση, κατανόηση και ερμηνεία του 

τρόπου σκέψης και δράσης των υποκειμένων. Το ΄΄Κριτικο-διαλεκτικό Ερευνητικό 

Παράδειγμα΄΄ ταυτίζει τη θεωρία με την πράξη, το «Είναι» με το «Δέον», τη γνώση με 

την κριτική. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας εμπλέκονται σε μια κοινή κριτική 

αναζήτηση της γνώσης (Μακράκης, 2005). Επίσης, το ́ ΄Κριτικο-διαλεκτικό Ερευνητικό 

Παράδειγμα΄΄ φιλοδοξεί να αναπτύξει μια αίσθηση προσανατολισμένη στη δράση της 

αμοιβαίας κατανόησης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας μορφής ουσιαστικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων. Το συγκεκριμένο ερευνητικό παράδειγμα δίνει 

έμφαση στο ρόλο της ανθρώπινης βούλησης και της ανθρώπινης δράσης ατομικής ή 

συλλογικής (Makrakis, 1993:44). Τέλος, η έννοια της κριτικής και της αυτοκριτικής 

(self-criticism) καθώς και η συμμετοχή του/ης ερενητή/τριας σε όλες τις φάσεις της 

ερευνητικής διαδικασίας κατέχουν κεντρική θέση (Μακράκης, 2005).  

Έτσι, θα λέγαμε ότι η κριτική προσέγγιση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Κριτικής 

Παιδαγωγικής, για την οποία το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται ότι αποτελεί ένα 
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συντηρητικό θεσμό που επιτυγχάνει μέσα από την όλη δομή και λειτουργία του, (φανερό 

αλλά και κρυφό πρόγραμμα) να συντηρεί και να αναπαραγάγει την ιδεολογία της 

άρχουσας τάξης και την ταξική δομή της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί 

όπως και όλοι οι πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία πρέπει μέσα από ενεργές 

συμμετοχικές διαδικασίες να στοχάζονται κριτικά για το σχολείο, την κοινωνία, την 

παιδαγωγική. Στο στοχαστικό-κριτικό παράδειγμα ο εκπαιδευτικός προκειμένου να 

καταστεί ικανός να αναλύει κριτικά την εκπαιδευτική πραγματικότητα χρειάζεται να 

γίνει ο ερευνητής της εκπαιδευτικής πρακτικής του, υπερβαίνοντας έτσι την 

ουδετερότητα της που συμβαίνει στο θετικιστικό παράδειγμα και την υποκειμενική 

πειθαρχία της που συμβαίνει στο ερμηνευτικό παράδειγμα. Στην κριτική προσέγγιση η 

εκπαίδευση και η γνώση δεν είναι ιδεολογικά ουδέτερη αλλά κοινωνικά δομημένη, οι 

οπαδοί της προτείνουν πώς η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει 

να κινείται στην κατεύθυνση αυτή. Απώτερος στόχος είναι η αλλαγή, η οποία θα 

επέλθει μέσα από τη σύγκρουση με το παλιό ( Μακράκης, 2005).  

Το παράδειγμα κριτικής ερευνητικής προσέγγισης που θα ακολουθήσω είναι η 

έρευνα- δράση.  Στο πλαίσιο της Κριτικής «Σχολής» αναπτύχθηκε το παράδειγμα της 

«Κριτικής Αυτοδιερεύνησης» που είναι διεθνώς γνωστό ως ΄΄αction research΄΄ . Η 

'Ερευνα  Δράση και Συμμετοχική 'Ερευνα Δράση δεν είναι μια «μέθοδο» ή «τεχνική» 

για την υλοποίηση μιας πολιτικής. Είναι μια διαδικασία διερεύνησης της  

πραγματικότητας με σκοπό την αλλαγή της. Πρόκειται για μια δυναμική διαδικασία Η 

εκπαιδευτική έρευνα δράσης είναι ένας εναλλακτικός τύπος εκπαιδευτικής έρευνας, που 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διενεργούν, είτε μόνοι τους είτε σε συνεργασία με άλλους στο 

πλαίσιο μιας ερευνητικής ομάδας. Γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε έρευνα-δράση εμπλέκει 

και τη δράση και την έρευνα, αποτελεί ταυτόχρονα μια επαγγελματική πρακτική και μία 

διαδικασία παραγωγής γνώσης. Γι΄αυτό ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής θα πρέπει να 

κατέχει μία σειρά από πρακτικές, ερευνητικές και κριτικές δεξιότητες. Για την ακρίβεια, 

δεν υπάρχει άλλος ρόλος στις κοινωνικές επιστήμες που να απαιτεί ευρύτερο φάσμα 

ικανοτήτων επίλυσης προβλήματος, αναλυτικής σκέψης και αναστοχασμού σαν αυτόν 

του ερευνητή σε μια έρευνα-δράσης (Levin, 2008: 669-670). 

      Έτσι θα  πραγματοποιηθεί μια μικρής κλίμακας έρευνα-δράση.  Η έρευνα δράσης 

είναι μια μικρής κλίμακας επιτόπια έρευνα με συμμετοχικό, διαλεκτικό και ισότιμα 

συνεργατικό χαρακτήρα ως προς τα εμπλεκόμενα μέλη (εκπαιδευτικοί, ειδικοί 

ερευνητές, φορείς, κ.λπ.). Στοχεύει, αρχικά, στον εντοπισμό, προσδιορισμό και ανάλυση 

κάποιου συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προβλήματος, μέσα σε ένα περιορισμένο τοπικά 

πραγματικόπλαίσιο (διαγνωστικός χαρακτήρας). Στη συνέχεια, μέσα από μια 

διαδικασία διορθωτικών τακτικών, προσπαθεί να βρει λύσεις για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος (θεραπευτικός-παρεμβατικός χαρακτήρας) (Πεδιαδίτης, 2015). Με την 

έρευνα-δράση που είναι, επίσης, μια ποιοτική ερευνητική στρατηγική η Κριτική 

Παιδαγωγική έχει σχέση μόνο με την χειραφετική έρευνα-δράση που στοχεύει στην 

κοινωνική αλλαγή (Carr & Kemmis, 1997). 

Βασική επιδίωξη της έρευνας-δράσης είναι να ενώσει αυτά που η «παραδοσιακή» 

έρευνα τείνει να διαχωρίζει: τη θεωρία από την πράξη, την έρευνα από τη δράση 
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(εκμηδενισμός ή άμβλυνση της απόστασης). Αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργό 

συμμετοχή (άμεση η έμμεση) των εμπλεκόμενων μελών στη διαδικασία της έρευνας και 

την ισότιμη συνεργασία μεταξύ τους. Ακόμη, βασικός όρος, έννοια- κλειδί για την 

έρευνα-δράση αποτελεί και ο όρος επανασύνδεση. Θόλωμα των ορίων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των ερευνητών, των θεωρητικών της εκπαίδευσης και των 

εκπαιδευτικών της πράξης και των νέων εκπαιδευτικών έναντι των έμπειρων 

εκπαιδευτικών (Αυγητίδου,2015). Παράλληλα οι Cohen & Manion ορίζουν  την έρευνα-

δράση  ως «μια παρέμβαση μικρής κλίμακας στη λειτουργία του πραγματικού κόσμου και 

μια προσεκτική εξέταση των επιδράσεων αυτής της παρέμβασης» (Cohen, Manion and 

Morrisson, 2008:386). H έρευα-δράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα τομέων, 

όπως για παράδειγμα στις μεθόδους διδασκαλίας- αντικατάσταση μιας παραδοσιακής 

μεθόδου από μια μέθοδο ανακάλυψης (Cohen, Manion and Morrisson, 2008:385). 

Ο προσανατολισμός του ερευνητή της 'Ερευνας - Δράσης  είναι να γίνει 

συνερευνητής σε μια μικρής κλίμακας έρευνα με συμμετοχικό και συνεργατικό 

χαρακτήρα και με στόχο την κοινωνική αλλαγή (Ζούκης, 2007:197). Η έρευνα-δράση 

πραγματοποιείται συχνά από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ή ομάδα εκπαιδευτικών και 

εξωτερικών ερευνητών που έχουν κοινά προβλήματα ή προβληματισμούς. Στα μέλη των 

ομάδων οι οποία παίζουν το ρόλο του «κριτικού φίλου του «διευκολυντή», του 

«εμψυχωτή», σε μια σχέση «οριζόντια» και «συμμετρική», που χαρακτηρίζεται από τον 

ειλικρινή διάλογο. Συγχρόνως, εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διέπεται από τις 

αρχές της ισοτιμίας και της ισηγορίας και να υπάρχει η βεβαιότητα των μελών της ότι 

δεν χειραγωγούνται από τους άλλους εταίρους (Βάμβουκας, 2010:91). Τέλος, βασικά 

χαρακτηριστικά της έρευνας δράσης είναι τα ακόλουθα: λειτουργική, συμμετοχική 

συνεργατική, αυτοαξιολογούμνεη. Ο διευκολυντής ή μεσολαβητής βοηθάει τους 

εκπαιδευτικούς ερευνητές στην πρόσβασή τους στο θεωρητικό πλαίσιο, στη διασφάλιση 

της συμμετρικής επικοινωνίας και στις διαδικασίες έτσι ώστε ο αναστοχασμός να γίνει 

αυθεντικότερος. 

 

7.2. Δείγμα και τόπος της έρευνας  

Το δείγμα της ερευνητικής εργασίας θα αποτελέσει  το τμήμα του Δ’2 του 13ου 

Δημοτικού σχολείου του Ρεθύμνου, που αποτελείται από 18 παιδιά  (10 αγόρια και 8 

κορίτσια), καθώς επίσης και ο δάσκαλος του τμήματος  κατά το εαρινό εξάμηνο 2017. 

Ο τόπος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα-δράση είναι η σχολική αίθουσα της 

συμβατικής τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου και η Συλλογή Αρβελέρ του 

ΚΕ.Μ.Ι.Ε.Δ.Ε. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Το project  πραγματοποιήθηκε και εκτός από τη σχολική τάξη και στην  έκθεση 

της Συλλογής της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου της Σορβόννης κυρίας Ελένης 

Γλύκατζη Αρβελέρ υπό τον τίτλο «Τα εκ του ταμείου 600+1 μολύβια». Η έκθεση  

λειτουργεί μόνιμα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ως διεθνές ερευνητικό και 

εκπαιδευτικό κέντρο από το Μάιο του 2014. Η νέα αυτή δομή εντάσσεται στο πλαίσιο 
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των δραστηριοτήτων του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης 

και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σε κτίριο, το οποίο 

παραχώρησε ο Δήμος Ρεθύμνου, δίπλα στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στην οδό 

Βερνάρδου. Eκεί αξιοποιείται το αρχειακό υλικό της Παγκοσμίου φήμης καθηγήτριας 

Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, το οποίο περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα, βιβλία με 

σημειώσεις της, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό που αφορά την προσωπική 

και την ακαδημαϊκή της ζωή, τα οποία η ίδια δώρισε στο Κέντρο Μελέτης, Έρευνας και 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επομένως, πρόκειται για μια 

έκθεση όπου παρουσιάζεται  όλο το φάσμα της εργασίας της  σπουδαίας αυτής 

προσωπικότητας, οι ιδέες της και τα κείμενά της. 

 

 

 

 7.3. Η ερευνητική διαδικασία  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι  πριν την εφαρμογή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί πιλοτική 

εφαρμογή του προγράμματος σε μια τάξη του δημοτικού προκειμένου  ο ερευνητής να  

δοκιμάσει το πρόγραμμα32.  Σε αυτό το στάδιο θα εντοπισθούν ασάφειες, μη κατανοητοί 

όροι, δυσκολίες, τυχόν ελλείψεις  του προγράμματος με κύριο στόχο την αποφυγή 

λαθών στην έρευνα πεδίου. Μετά από την πιλοτική έρευνα, θα οριστικοποιηθεί  η δομή 

του προγράμματος ώστε να προχωρήσει ο ερευνητής στην έρευνα πεδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Η πιλοτική εφαρμογή έγινε στη  Δ’ 1 τμήμα του 3ου δημοτικού σχολείου Χανιών και 

διήρκησε 6 διδακτικές ώρες. 

Α’ ΦΑΣΗ(Προετοιμασία):  

Η ερευνητική διαδικασία θα ξεκινήσει με παρατήρηση διδασκαλιών από την 

ερευνήτρια, ώστε να διαπιστωθούν οι συνιστώσες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής 

κατάστασης, πάνω στην οποία θα πραγματοποιηθεί η έρευνα. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

ανάγκες των μαθητών/τριών, η ερευνήτρια με τη βοήθεια του δασκάλου/ας   σχεδιάζει  

ένα project βασισμένο στον πολιτισμό. 
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7.4. Τα ερευνητικά εργαλεία 

Τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν και από τα οποία θα αντληθούν 

δεδομένα για να απαντηθούν τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα είναι: 

- Το ημερολόγιο της έρευνας, το οποίο θα  περιέχει δεδομένα που συλλέγονται 

από την ερευνήτρια. Στο ημερολόγιο της έρευνας (βιβλίο συμβάντων)  θα 

περιέχει δεδομένα (data) που συλλέγονται μέσα από συμμετοχική 

παρατήρηση και από επιτόπιες  συζητήσεις, συχνά εμπλουτισμένα με 

σχόλια, σκέψεις, φωτογραφίες. Το ημερολόγιο της έρευνας θα αποτελείται 

από περιγραφικά (περιγραφή των συμβάντων) και ερμηνευτικά μέρη.33 

                                                           
33    Στο ημερολόγιο της έρευνας ο ερευνητής καταγράφει όλη τη διαδικασία και τα σχόλια του, το πώς 

άρχισε, πώς συνεχίστηκε  το πώς τελείωσε  το πρόγραμμα. Ο ερευνητής καταγράφει επίσης όλα τα 

δρώμενα. Ακόμη, αναφέρεται σε γεγονότα που του έκαναν εντύπωση, στα ευρήματά τους,  σε αντιδράσεις 

και φράσεις των παιδιών, σε σημεία συνεργασίας ή αντιπαράθεσης που αφορούσαν το θέμα.  Σημειώνει 

τις προτάσεις των παιδιών και τα συμπεράσματα από τη εργασία. Ανατινάζεται τις στάσεις του και τις 

πεποιθήσεις του για το θέμα (Άλκυστις, 2000:296). 

 

 

Β’ ΦΑΣΗ (Διεξαγωγή project):  

Κατά τους μήνες, Απρίλιο, Mάιο θα πραγματοποιηθεί το project. Σε αυτή τη φάση της 

έρευνας, η ερευνήτρια:  

- θα υποστηρίζει τoν δάσκαλo της τάξης στην προετοιμασία των σχεδίων 

μαθήματος, τα οποία θα περιλαμβάνουν τόσο γνωστικούς όσο και κοινωνικούς 

στόχους, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους.  

- θα παρακολουθεί τις διδασκαλίες κρατώντας σημειώσεις για το ημερολόγιο της 

έρευνας,  

- θα συζητά με τον δάσκαλο στο τέλος κάθε παρέμβασης, με σκοπό μέσα από το 

διάλογό τους να αξιολογείται η παρέμβαση, να γίνεται αναστοχασμός. 

Στη Φάση Β’ κατά το εαρινό εξάμηνο, θα πραγματοποιηθεί  η  επίσκεψη  των μαθητών/τριών 

της τάξης στη Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ. Η ερευνήτρια θα προετοιμάσει 

τους/ις μαθητές/τριες για την ανερχόμενη επίσκεψη τους στη  Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη 

Αρβελέρ. Η Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ γίνεται γνωστή και στο μαθητικό 

κοινό. Επιχειρείται μια εναλλακτική προσέγγιση του χώρου με γνώμονα τον πολιτισμό. 

 

Γ ’ΦΑΣΗ (αξιολόγηση- αναστοχασμός):  

Σε αυτό το στάδιο, θα επιστρέψουμε στη σχολική τάξη. Θα διανεμηθούν στους μαθητές/τριες 

σύντομα φύλλα εργασίας για τις εντυπώσεις τους από το project και θα πραγματοποιηθούν 

και άλλου είδους δραστηριότητες αναστοχασμού  στη σχολική τάξη. Η έρευνα θα 

ολοκληρωθεί με μια διεξοδική συνέντευξη της ερευνήτριας με τον δασκάλο της τάξης.  



 
 

118 
 

- Η παρατήρηση. Μέσω της παρατήρησης ο ερευνητής είναι παρών σε μία 

κατάσταση, στην οποία και εμπλέκεται, την ηχογραφεί και την ερμηνεύει 

χωρίς όμως να την τροποποιεί. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται είτε 

μέσω « διαδραστικών » (συνέντευξη) είτε μέσω «μη διαδραστικών » 

διαδικασιών (παρατήρηση γεγονότων, πράξεων ή λόγου των ερευνούμενων 

προσώπων).  Η παρατήρηση αφορά και παρουσιάζει πράξεις σε αντίθεση με 

το ερωτηματολόγιο ή τη συνέντευξη που έχουν στόχο να προκαλέσουν 

παραγωγή λόγου και να φέρουν στην επιφάνεια γνώμες για κάποιες πράξεις. 

Ο παρατηρητής έχει συγκεκριμένα  καθήκοντα α) να βρίσκεται μεταξύ των 

προσώπων που μελετά και να προσαρμόζεται στις περιστάσεις β) να 

παρατηρεί τη διεξαγωγή των γεγονότων και την κάθε περίσταση γ) να 

ηχογραφεί ή να βιντεοσκοπεί παίρνοντας συγχρόνως σημειώσεις δ) να 

ερμηνεύει αυτά που παρακολουθεί. Η παρατήρηση αφορά ειδικό και 

περιορισμένο πληθυσμό. Στοχεύει στην έρευνα εμπεριστατωμένων 

ερωτημάτων. Τέλος,   ερευνά τις συμπεριφορές, τις πράξεις και τις κινήσεις 

των ερωτηθέντων. 
- Συνέντευξη  ερευνήτριας με τον δάσκαλο πριν και μετά την ολοκλήρωση της 

έρευνας-δράσης. 

- Φύλλα εργασίας, κείμενα των μαθητών (αξιολόγηση) των μαθητών/τριών από 

την επίσκεψη στο Κέντρο Αρβελέρ, αλλά και από την εμπειρία τους από τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα συνολικά. 

 

7.5. Μέθοδοι ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων 

Το ημερολόγιο της ερευνήτριας, οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου  στη συνέντευξη 

ερευνήτριας με τον δασκάλο, αλλά και τα κείμενα των μαθητών/ριών θα επεξεργαστούν  

με τη τεχνική ανάλυσης περιεχομένου (content analysis). Σύμφωνα με τη διαδικασία 

αυτή θα χρησιμοποιηθεί η λεξιλογική ανάλυση, κατά την οποία συντάσσεται ένας 

κατάλογος από τις λέξεις-σύμβολα που αναφέρονται περισσότερο στα υποκείμενα της 

έρευνας δημιουργώντας κατηγορίες. Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων ερμηνεύτηκαν 

(ερμηνευτική ποιοτική μέθοδος). Ως μονάδα ανάλυσης δε λαμβάνεται η λέξη καθαυτή, 

αλλά η σημασία της λέξης που εξετάζεται. Το σύστημα της κατηγοριοποίησης πρέπει 

να θεμελιώνεται στους ακόλουθους κανόνες: 

α)Αντικειμενικότητα 

            β)Εξαντλητικότητα 

            γ)Καταλληλότητα 

            δ) Αμοιβαίος αποκλεισμός (Βαμβουκάς, 1998:270, 274) 

Συνεπώς, η ανάλυση περιεχομένου είναι μια τυποποιημένη μέθοδος που οδηγεί 

στη συστηματική κωδικοποίηση του γραπτού και προφορικού λόγου και για αυτό 

αντιστοιχεί στην ποσοτικοποίηση των απαντήσεων στις ανοιχτές ερωτήσεις των 

ερωτηματολογίων  και του περιεχομένου των μη τυποποιημένων συνεντεύξεων ( 
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Κυριαζή, 2011,  Αθανασίου, 2003). Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η 

μαγνητοφώνηση της συνέντευξης του δασκάλου και ακολούθως η απομαγνητοφώνησή 

τους. Τέλος, ακολουθεί η ερμηνεία των δεδομένων της συνέντευξης. Παράλληλα, σε 

αντίστοιχες διαδικασίες ανάλυσης του περιεχομένου θα προβούμε και για το ημερολόγιο 

της ερευνήτριας, αλλά και για τα φύλλα εργασίας των μαθητών/ριών. 

 

7.7.Διδακτική Προσέγγιση: Project 

         Η διδακτική προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος βασίζεται στη μέθοδο 

project. Ως «μέθοδο Project» μπορούμε να θεωρήσουμε τον τρόπο της «Ομαδικής 

διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία 

διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν» (Frey, 1999). Τα projects 

είναι πιο σύνθετα από τις καθημερινές εργασίες των μαθητών, έχουν διάρκεια, 

υψηλότερες απαιτήσεις και είναι καθαρά μαθητοκεντρικά, αφού οι μαθητές είναι 

υπεύθυνοι για την απόκτηση της δικής τους γνώσης (Katz & Chard 1989:3, Galton & 

Williamson 1992). Βασικός εμπνευστής της μεθόδου project  υπήρξε ο Dewey. Η 

μέθοδος αυτή βασίστηκε στο αξίωμα ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν το 

ενδιαφέρον τους είναι πλήρως ενεργοποιημένο και επικεντρωμένο (Katz & Chard, 2004: 

15). Η έρευνα που αναλαμβάνεται σε ένα  project απαιτεί την εφαρμογή ποικίλων 

πνευματικών, ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Ανάλογα με το επίπεδο των 

δεξιοτήτων τις οποίες διαθέτουν τα παιδιά που συμμετέχουν, η εργασία πρέπει αν 

συμπεριλάβει συζήτησης εμπειριών σχετικών με το θέμα, διάβασμα, σύνθεση ιστοριών, 

ενασχόληση με το δραματικό παιχνίδι και τις καλές τέχνες (Katz & Chard, 2004: 16). 

Το project (σχέδιο εργασίας ή συνθετική δημιουργική εργασία ή μικρά προγράμματα ή 

σχεδιασμένη ενέργεια) είναι μια μελέτη ή μια έρευνα σε βάθος για ένα συγκεκριμένο 

θέμα, το οποίο αναλαμβάνει να επεξεργαστεί μια μικρή ομάδα μαθητών μέσα σε μια 

τάξη, ενώ μερικές φορές το αναλαμβάνουν ολόκληρη η τάξη ή περιστασιακά ένας 

μεμονωμένος μαθητής (Νικολάου, 2000:220). Αποτελεί, επομένως, σύνθετη 

δημιουργική εργασία, η οποία μπορεί να απασχολήσει την τάξη ή μέρος της από μερικές 

ώρες ως και ολόκληρη τη σχολική χρονιά (Σουλιώτη, 2005:11-12). 

Με τον όρο «μέθοδος project» εννοούμε λοιπόν μια σύνθετη μορφή διδακτικής 

διαδικασίας, η οποία έχει ως αφετηρία συγκεκριμένους προβληματισμούς μεμονωμένων 

μελών ή του συνόλου της διδακτικής ομάδας, στοχεύει δε στην επίτευξη κάποιου έργου 

που οδηγεί στη λύση ενός προβλήματος. Στηρίζεται στις ανάγκες και τα βιώματα των 

παιδιών, των οποίων η ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία του σχεδιασμού και της 

οργάνωσης είναι καθοριστική, για τον λόγο αυτόν ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη 

βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία (Χρυσαφίδης, 2000:43-4). Η παραγωγή έργου 

αφορά τόσο στη διαδικασία υλοποίησης του project όσο και στο τελικό προϊόν, ανάλογα 

με τον σκοπό για τον οποίο οργανώνεται. Αν για παράδειγμα το project οργανώνεται με 

σκοπό να καλλιεργήσει δεξιότητες, όπως η οργάνωση του χρόνου, η συνεργασία, η 

υπευθυνότητα, η αναζήτηση πληροφοριών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η επιλογή 

και ταξινόμηση των πληροφοριών κλπ., τότε δίνεται έμφαση στη διαδικασία. Σε 
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περίπτωση που το σχέδιο εργασίας στοχεύει στο αποτέλεσμα, τότε δίνεται έμφαση 

περισσότερο στο παραγόμενο προϊόν, το οποίο προβάλλεται κατά την παρουσίαση σε 

ευρύτερο κοινό και όχι μόνον στην τάξη, οργανώνονται εκθέσεις, δρώμενα με μουσική 

επένδυση κλπ. (Φουντοπούλου, 2011:19). 

Υπάρχουν διάφορα είδη project και η τυπολογία τους ποικίλλει ανάλογα με τα 

κριτήρια και τις παραμέτρους που δίνεται έμφαση κάθε φορά (Φωτίου & Σουλιώτη 

2006). Ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων, τα projects μπορεί να είναι ατομικά 

ή ομαδoσυνεργατικά. Η δεύτερη περίπτωση, αυτή που προωθεί την ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία, μπορεί να θεωρηθεί πιο ουσιαστική για τη διαδικασία της μάθησης. 

Διακρίνονται ακόμα, ανάλογα με τον χρόνο που απαιτεί η διεξαγωγή τους, σε μικρά, 

μέτρια και μεγάλα. Τα μικρά projects απασχολούν τους μαθητές το πολύ μέχρι έξι 

διδακτικές ώρες, τα μέτρια από μία εβδομάδα μέχρι και ένα μήνα, ενώ τα μεγάλα 

projects μπορεί να τους απασχολήσουν και ολόκληρη χρονιά ή περισσότερο. Τέλος, τα 

είδη των projects διαφοροποιούνται και ανάλογα με το θέμα το οποίο θα επιλέξει η τάξη 

και μπορεί να είναι απλό, σύνθετο, επίκαιρο, ενδιαφέρον, εύκολο, δύσκολο κλπ., τον 

τρόπο συλλογής του υλικού και σύνθεσης της εργασίας. Κατά την έννοια αυτή οι 

εργασίες παίρνουν διάφορες μορφές και δε θεωρούμε αναγκαίο να τις 

κατηγοριοποιήσουμε (Φωτίου & Σουλιώτη, 2006). 

 Πρόκειται επομένως, για μια πολυσύνθετη, αλλά ευέλικτη προσέγγιση, που 

συνδέει αβίαστα την μάθηση με τη διδασκαλία. «Οι στόχοι στα σχέδια εργασίας είναι 

προσωπικοί ή συλλογικοί και τους θέτουν ήδη από την αρχή αλλά και κατά τη 

διαδικασία της έρευνας τα παιδιά. Εκφράζονται με πολλούς τρόπους, με τη συζήτηση, 

τη ζωγραφική, τη δραματοποίηση κλπ και καθορίζουν την εξέλιξη του σχεδίου 

εργασίας» (Κουλούρη, 2002). Τα δομικά στοιχεία των σχεδίων εργασίας είναι: 1) το 

θέμα, το οποίο αποτελείται από τα υποστάδια της επιλογής του θέματος, της επιλογής 

του συντονιστή, αλλά και της διατύπωσης των στόχων, 2) ο προγραμματισμός, κατά τον 

οποίο πραγματοποιείται η διαμόρφωση των ομάδων, ο προσδιορισμός του πλαισίου 

δράσης και οι χρόνοι ανατροφοδότησης και 3) η υλοποίηση, που αποτελείται από τη 

συγκέντρωση και ταξινόμηση του υλικού, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων-

συμπερασμάτων και την αξιολόγηση (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2015:34). Βασικές 

προϋποθέσεις του σχεδίου εργασίας είναι η διάθεση χρόνου, η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος και η συνεργασία με εξωσχολικούς φορείς (Frey 2010:37-53).Αρχικά, 

μέσα από συζήτηση, προβληματισμό και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους οι μαθητές 

επιλέγουν το θέμα. Σε δεύτερη φάση ακολουθεί ο σχεδιασμός της υλοποίησής του, 

τίθενται οι στόχοι, διαμορφώνονται οι ομάδες, κατανέμονται εργασίες και 

προσδιορίζεται ένας μέσος χρόνος υλοποίησης των δραστηριοτήτων. Ακολουθεί η 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, συγκεντρώνεται το απαιτούμενο υλικό, γίνεται 

επεξεργασία του από την φοιτήτρια. Το όλο θέμα προσεγγίζεται με βιωματικές 

δραστηριότητες όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες  συνεργάζονται, επικοινωνούν, 

μελετούν, κοινωνικοποιούνται και αξιολογούν. 

Η εργασία στο σχολείο με σχέδια εργασίας (projects) συνδέεται σταδιακά όχι μόνο 

με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού αλλά και με τη μαθησιακή διαδικασία, με τον 
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τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων, την εκπαιδευτική αποκέντρωση, τη 

διοίκηση, καθώς και τη χρηματοδότηση των σχολείων. Η μέθοδος project μπορεί να 

υλοποιηθεί: Α) με συναντήσεις συνεργασίας υπό μορφή ομάδων εργασίας σε τακτά 

χρονικά διαστήματα όπου η ουσιαστική συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε εργαστήρια 

μάθησης ενθαρρύνεται σε σημαντικό βαθμό, Β) με ανοιχτή και εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω ηλεκτρονικού κόμβου και 

αξιοποίηση της τεχνολογίας, και Γ) με ενδοσχολική επιμόρφωση που συνδέεται με την 

αυτομόρφωση και τη διάσταση του εκπαιδευτικού ως ερευνητή. (Καφετζόπουλος, 

Φωτιάδου, Χρυσοχόος, 2002). 

Η μέθοδος των σχεδίων εργασίας εξυπηρετεί άμεσα τη διαθεματική προσέγγιση με 

την οποία το πρόγραμμα του σχολείου γίνεται: α) ελαστικό, ευέλικτο, και 

ευπροσάρμοστο στις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου, και β) 

δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να προγραμματίσει αλλά και αξιολογήσει το 

εκπαιδευτικό έργο (Καφετζόπουλος, Φωτιάδου, Χρυσοχόος, 2002). Συγχρόνως, τα 

διδασκόμενα μαθήματα στο σχολείο μπορούν να προσεγγίζονται μέσα από το πρίσμα 

μιας διαθεματικής προσέγγισης, η οποία θα συνεκτιμά επικαλύψεις και θα υποβοηθά 

στη συνεργατική έρευνα με συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών. Με αυτή την   

έννοια, η βασική μονάδα του προγράμματος είναι ο κύκλος μαθημάτων που γίνονται 

αντικείμενο σχεδιασμού, επεξεργασίας, διαπραγμάτευσης, εφαρμογής, αξιολόγησης, 

και έρευνας. Η Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των μαθημάτων στο σχολείο 

μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από γνωστικά αντικείμενα που μελετώνται με σχολικές 

δραστηριότητες (π.χ. εκθέσεις, εκδηλώσεις, επισκέψεις επιστημόνων στο σχολείο) αλλά 

και με βιωματικές διαδικασίες και έρευνα μέσω της υλοποίησης των σχεδίων εργασίας 

(projects) εντός και εκτός του σχολείου με τη δυνατότητα συνδυασμού μαθημάτων 

(Καφετζόπουλος, Φωτιάδου, Χρυσοχόος, 2002). 

Σε όλη αυτή τη διαδικασία καθορίζεται ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού. Ο 

εκπαιδευτικός είναι συνερευνητής, συνεργάτης, βοηθός, διαμεσολαβητής, καθοδηγητής 

σε θέματα τεχνικής και διευκολύνει συνάμα όλη την μαθησιακή διαδικασία χωρίς να 

εξουσιάζει (Κουλούρη, 2002). Ο ρόλος του/ης εκπαιδευτικού είναι  πολύ πιο πολύ 

συμβουλευτικός παρά διδακτικός (Katz & Chard, 2004: 29). Παράλληλα, ο/η 

εκπαιδευτικός υποστηρίζει τις προσπάθειες των παιδιών με κατάλληλες παρεμβάσεις. 

Οι παρεμβάσεις του φροντίζει να είναι μετρημένες, ενώ επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν 

λάθη, ενθαρρύνει τους μαθητές και τους βοηθά να ανακαλύψουν τη μάθηση μέσα από 

ευχάριστες και δημιουργικές ασχολίες (Κουλούρη, 2002). Επιπροσθέτως, σε όλη τη 

διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου εργασίας, πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι μαθητές, 

με ισότιμη συμμετοχή του δασκάλου. Επειδή όμως αυτό συχνά είναι δύσκολο, λόγω του 

επαγγελματικού ρόλου του δασκάλου, συνιστάται αυτός να δρα στο παρασκήνιο και να 

παρέχει βοήθεια μόνο σε περίπτωση που αυτή κρίνεται απαραίτητη (Frey, 2010:57-58). 

Κατά την υλοποίηση των σχεδίων εργασίας δίνεται έμφαση στη συνεργασία των 

παιδιών, των εκπαιδευτικών, την αλληλοβοήθεια και την αλληλοϋποστήριξη με σκοπό 

την αναβάθμιση της ποιότητας του μαθησιακού περιβάλλοντος. Τα σχέδια εργασίας  

συνδέονται με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Τα παιδιά καθώς εμπλέκονται 
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σε πραγματικές και σε βάθος μελέτες θεμάτων, αναπτύσσουν ιδέες, ικανότητες, στάσεις 

και αξίες. «Η διδασκαλία αποσπασματικών γνώσεων, η απομνημόνευση, η εξάσκηση 

δεξιοτήτων, κατά τομείς ανάπτυξης ή κατά μάθημα, δεν έχουν θέση στα σχέδια 

εργασίας» (Κουλούρη, 2002). 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

8.1. Σχεδιασμός  προγράμματος πολιτισμού 

 

    Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης ενός 

προγράμματος  για τον πολιτισμό κάτω από πραγματικές συνθήκες και ανάγκες μιας 

σχολικής τάξης. Όσα αναφέρθηκαν στο θεωρητικό κομμάτι της παρούσας εργασίας, 

λαμβάνονται υπόψη και συντελούν στη δημιουργία ενός προγράμματος κατάλληλου για 

την αξιοποίηση του χώρου πολιτισμού, από τη πλευρά του εκπαιδευτικού, ενισχύοντας 

το εκπαιδευτικό του έργο. Σύμφωνα, λοιπόν, με την περιγραφή των δραστηριοτήτων, 

πραγματοποιήθηκε το πολιτισμικό πρόγραμμα, στα πλαίσια της έρευνας που αναλογεί 

σε κάθε μεταπτυχιακή εργασία. 

 

 

 

 

PROJECT ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ: 

«Μη με φωνάζεις ξένο!» 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ PROJECT 

Το project «Μη με φωνάζεις ξένο» στηρίζεται σε έναν 

συνδυασμό ομαδοσυνεργατικών/βιωματικών 

προσεγγίσεων με τη δυναμική συνεργασία των 

μαθητών/τριών και του εκπαιδευτικού ως εμψυχωτή των 

δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των 

θεμάτων, λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές που 
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εφαρμόζονται στα προγράμματα των Σχολικών Δραστηριοτήτων με στόχο τη 

διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. Έτσι, έχοντας κατά νου τις 

αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής, εστιάζουμε σε εκείνη την εκπαίδευση, η οποία 

αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση 

του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών. Η 

κατανόηση, η ανεκτικότητα και η φιλία προάγεται ανάμεσα σε όλα τα έθνη, τις φυλές 

και τις θρησκευτικές ομάδες (Νικολακάκη,2011). Σύμφωνα με τον Mc Laren (2010: 

560) «τα σχολεία πρέπει να γίνουν τόποι για την παραγωγή τόσο κριτικής γνώσης όσο 

και κοινωνικοπολιτικής δράσης. Οποιοδήποτε ίδρυμα θεωρείται άξιο να ονομάζεται 

‘σχολείο’ πρέπει να εκπαιδεύει τους μαθητές/τριες να γίνουν ενεργοί φορείς του 

κοινωνικού μετασχηματισμού και της κριτικής ιδιότητας του πολίτη». Βασίζοντας το 

παρόν πρόγραμμα για τον πολιτισμό στις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής, 

επιδιώκουμε τα γνωστικά περιεχόμενα και τα αξιακά πρότυπα που μεταβιβάζονται μέσω 

της εφαρμογής του project, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα, να 

εμφυσήσουν στα άτομα την πίστη σε έναν αγώνα για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Άλλωστε, 

«τα σχολεία δεν θα αλλάξουν την κοινωνία, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα 

σε αυτά θύλακες αντίστασης που παρέχουν παιδαγωγικά πρότυπα για νέες μορφές 

μάθησης και κοινωνικών σχέσεων - μορφές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

άλλες σφαίρες, πιο άμεσα εμπλεκόμενες στον αγώνα για μια νέα ηθική και άποψη 

κοινωνικής δικαιοσύνης» (Giroux, 2010: 120). 

Παράλληλα,  το πρόγραμμα πολιτισμού «Μη με φωνάζεις ξένο» στηρίζεται πάνω 

στην παιδοκεντρική αντίληψη, η οποία θέτει στο επίκεντρο της μαθητικής 

δραστηριότητας το μαθητή. Είναι γνωστό ότι στη µεθοδολογία project κυριαρχεί η 

παιδοκεντρικότητα. Ο/Η µαθητής/τρια κατέχει την κεντρική θέση σε όλα τα στάδια 

εφαρµογής της µεθόδου και όλες οι ενέργειες προσαρμόζονται στις ανάγκες, 

δυνατότητες, και τα ενδιαφέροντα  του παιδιού. Έννοιες όπως ελεύθερη έκφραση 

(πηγαία αυτοέκφρασης χωρίς προσπάθεια να «συμμορφωθεί» ώστε να είναι «σωστή» ή 

«αρεστή»), ενεργή συμμετοχή, ανάληψη πρωτοβουλίας αναφέρονται σε αυτή την 

αντίληψη, η οποία δίνει βάση στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του παιδιού. Σε όλη τη 

διαδικασία υλοποίησης  του προγράμματος, πρωταγωνιστές θα είναι οι ίδιοι οι 

μαθητές/ριες. Ο δάσκαλος δρα στο παρασκήνιο και να παρέχει βοήθεια μόνο σε 

περίπτωση που αυτή κρίνεται απαραίτητη (Frey, 2005:57-58).  Παράλληλα, όµως, να 

λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των µαθητών και τα ενδιαφέροντά τους. ∆ίνεται, επίσης, 

κατά την παιδοκεντρικότητα ιδιαίτερη θέση στις δραστηριότητες του µαθητή, ο οποίος 

συµµετέχει ενεργά στη διδασκαλία και θεωρείται ένα άτοµο που σκέφτεται, ενεργεί και 

δραστηριοποιείται. Εξάλλου, τα projects είναι πιο σύνθετα από τις καθημερινές 

εργασίες των μαθητών, έχουν διάρκεια, υψηλότερες απαιτήσεις και είναι καθαρά 

μαθητοκεντρικά, αφού οι μαθητές/τριες είναι υπεύθυνοι/ες για την απόκτηση της δικής 

τους γνώσης (Katz & Chard 1989:3). 

Επιπλέον, το παρόν πρόγραμμα για τον πολιτισμό «Μη με φωνάζεις ξένο» 

στηρίζεται στις ακόλουθες θεωρίες μάθησης. Μία από αυτές είναι η ανακαλυπτική 

μάθηση του Bruner (1960), η οποία δίνει έμφαση στην ανακάλυψη της γνώσης με τη 
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διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών. Η διδακτική αρχή της «ανακάλυψης της 

γνώσης»,  υποστηρίζει ότι ο μαθητής παράγει μάθηση, δεν είναι απλός δέκτης αλλά 

παραγωγός και μετασχηματιστής πληροφοριών. Η γνώση δεν παρέχεται έτοιμη από τον 

δάσκαλο, αλλά οι μαθητές/τριες είναι αυτοί/ες που καλούνται να την ανακαλύψουν 

μόνοι τους, μέσα από τις δραστηριότητες (Bruner, 1960). Η αυθόρμητη εμπλοκή που 

βοηθάει στο να δημιουργηθεί κλίμα αμοιβαιότητας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. 

Αξίζει να τονισθεί ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία κυρίως στη σκέψη και στην κατανόηση 

των καταστάσεων και των συμπεριφορών.  

Ακόμη, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του project στηριζόμαστε   στη 

συνεργατική μάθηση, κατά την οποία τόσο ο δάσκαλος όσο και οι μαθητές/τριες είναι 

ενεργοί συμμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία. Η γνώση δεν είναι κάτι που παραδίδεται 

στους μαθητές, παρά κάτι που προκύπτει από τον ενεργό διάλογο μεταξύ αυτών που 

προσπαθούν να κατανοήσουν έννοιες και τεχνικές. Κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος δίνεται έμφαση στη συνεργασία των παιδιών, των εκπαιδευτικών, την 

αλληλοβοήθεια και την αλληλοϋποστήριξη με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του 

μαθησιακού περιβάλλοντος (Κουλόυρη,2002).  Ο/Η εκπαιδευόμενος/η μαθαίνει 

καλύτερα όταν νιώθει ενταγμένος σε μία ομάδα, επειδή πείθεται ευκολότερα από τους 

ομοίους του απ’ ότι από έναν άγνωστο εκπαιδευτή. Οι παραπάνω θεωρίες μάθησης 

διαφαίνονται μέσα από τις δραστηριότητες που δημιουργήσαμε, καθόσον οι 

μαθητές/τριες εργάζονται ομαδικά και πραγματοποιώντας βιωματικές δραστηριότητες. 

Επιπροσθέτως, για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου πρόγραμματος πολιτισμού 

βασιζόμαστε στην παιδαγωγική αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης, σύμφωνα με την 

οποία οι οδηγίες και οι παροτρύνσεις από τον/ην εκπαιδευτικό σταδιακά και μελετημένα 

υποχωρούν, αναθέτοντας στο/η μαθητή/τρια όλο και περισσότερο τον έλεγχο της 

μαθησιακής διαδικασίας. Η προσπάθεια είναι καθαρά παιδοκεντρική. Έχοντας ως 

αφετηρία την έννοια της ανάπτυξης, θα υποστηριχθεί μια μη κατευθυντική (μη 

καθοδηγούμενη) γραμμή στον τρόπο εμψύχωσης της ομάδας. Κάθε παιδί, όπως και κάθε 

άτομο διαθέτει μια έμφυτη τάση που το ωθεί να αναπτύξει τις ψυχολογικές και 

σωματικές του λειτουργίες. Το project εστιάζει στο να δοθούν ερεθίσματα και κίνητρα 

που θα οδηγήσουν στην ανάληψη ενεργού δράσης από τα παιδιά. Σύμφωνα με τον 

Σπαντιδάκη (2010), η Alessi & Trollip υποστηρίζουν ότι η διδασκαλία είναι σημαντικό 

να εφαρμόζεται σε ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, στο οποίο ο/η μαθητής έχει 

ενεργητικό ρόλο. Μέσα σε ένα τέτοιο αυθεντικό περιβάλλον μάθησης μεγιστοποιείται 

η γνωσιακή εμπλοκή του/της μαθητή/τριας. Σε όλη αυτή τη διαδικασία καθορίζεται ο 

ρόλος του/της εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός είναι συνερευνητής, συνεργάτης, 

βοηθός, διαμεσολαβητής, καθοδηγητής σε θέματα τεχνικής και διευκολύνει συνάμα όλη 

την μαθησιακή διαδικασία χωρίς να εξουσιάζει (Κουλούρη, 2002). Ο ρόλος του/ης 

εκπαιδευτικού είναι  πολύ πιο συμβουλευτικός παρά διδακτικός (Katz & Chard, 

2004:29). Παράλληλα, ο/η εκπαιδευτικός υποστηρίζει τις προσπάθειες των παιδιών με 

κατάλληλες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις του φροντίζει να είναι μετρημένες, ενώ 

επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν λάθη, ενθαρρύνει τους μαθητές και τους βοηθά να 
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ανακαλύψουν τη μάθηση μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές ασχολίες (Κουλούρη, 

2002). 

Ταυτόχρονα, τα παιδιά μέσα από τη Γλώσσα, την Ιστορία, τη Φυσική Αγωγή, 

τη Γεωγραφία, τη Λογοτεχνία και την Αισθητική Αγωγή (Μουσική, Εικαστικά, 

Θέατρο) έχουν την ευκαιρία να προβληματιστούν γύρω από έννοιες που αφορούν στο 

θέμα του «ξένου» σε σχέση με τα γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα. Για την ακρίβεια, 

η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας των μαθημάτων στο σχολείο μπορεί να 

αξιοποιηθεί μέσα από γνωστικά αντικείμενα που μελετώνται με σχολικές 

δραστηριότητες (π.χ. εκθέσεις, εκδηλώσεις, επισκέψεις επιστημόνων στο σχολείο) αλλά 

και με βιωματικές διαδικασίες και έρευνα μέσω της υλοποίησης των σχεδίων εργασίας 

(projects) εντός και εκτός του σχολείου με τη δυνατότητα συνδυασμού μαθημάτων. Τα 

σχέδια εργασίας (projects) συνδέονται με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Τα 

παιδιά καθώς εμπλέκονται σε πραγματικές και σε βάθος μελέτες θεμάτων, αναπτύσσουν 

ιδέες, ικανότητες, στάσεις και αξίες. «Η διδασκαλία αποσπασματικών γνώσεων, η 

απομνημόνευση, η εξάσκηση δεξιοτήτων, κατά τομείς ανάπτυξης ή κατά μάθημα, δεν 

έχουν θέση στα σχέδια εργασίας» (Κουλούρη, 2002).  Έτσι μέσω της Δραματικής 

τέχνης, των Εικαστικών, της Μουσικής  της Λογοτεχνίας,  της Γεωγραφίας, της 

Ιστορίας και της  Γλώσσας  αναμένεται να καλλιεργηθεί η αγάπη, η επικοινωνία και η 

ενσυναίσθηση. Ανάλογα με το επίπεδο των δεξιοτήτων τις οποίες διαθέτουν τα παιδιά 

που συμμετέχουν, η εργασία πρέπει να συμπεριλάβει συζήτησεις εμπειριών σχετικών 

με το θέμα, διάβασμα, σύνθεση ιστοριών, ενασχόληση με το δραματικό παιχνίδι και τις 

καλές τέχνες (Katz & Chard, 2004: 16). 

Επίσης, το πρόγραμμα πολιτισμού «Μη με φωνάζεις ξένο» στηρίχθηκε σε μια 

από τις βασικές θέσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής που είναι η σύνδεση του σχολείου 

µε την κοινωνία και τις πραγματικές καταστάσεις που βιώνει το παιδί εκτός του 

σχολείου (Dewey, 1982:33-51). Η ανάγκη αυτή προέκυψε από τη διαπίστωση ότι το 

σχολείο µε τη µορφή που είχε δε βοηθούσε στην κοινωνικοποίηση των µαθητών ούτε 

στη γνωριµία µε το περιβάλλον του, αφού ο µοναδικός σκοπός του ήταν πάντα η παροχή 

γνώσεων. Η σύνδεση του σχολείου µε τη ζωή και τις πραγµατικές κοινωνικές 

καταστάσεις φέρνει µεγάλες αλλαγές στην όλη διαδικασία της εκπαίδευσης. Το σχολείο 

σταµατά να λειτουργεί σαν ένα κλειστό σύστηµα, ξεκοµµένο από την κοινωνία και 

γίνεται προπαρασκευαστικό της ζωής. H σύνδεση του σχολείου µε  τη ζωή 

επιτυγχάνεται µε τον καλύτερο τρόπο µέσα από τη µεθοδολογία project. Η µεθοδολογία 

αυτή προσπαθεί όχι µόνο να παρουσιάσε παρουσιάσει τη ζωή, αλλά και να παρέµβει µε 

πρόθεση να την αλλάξει και να τη βελτιώσει (Χρυσαφίδης, 2000: 52). 

Εν κατακλείδι, όλο το project σχεδιάστηκε με βάση τη μαθητοκεντρική 

διαδικασία (ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών, χρήση συμμετοχικών και 

ενεργών διδακτικών τεχνικών, δημοκρατικός, διάλογος), τη βιωματική και 

ανακαλυπτική μάθηση, τη διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων, τη 

διαθεματικότητα και τη δημιουργική και ελεύθερη έκφραση. Επισημαίνεται ότι σε όλο 

τα πρόγραμμα επιδιώκεται η εμπλοκή όλης της σχολικής τάξης στο project. Ο μαθητής 

βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας (μαθητοκεντρικό 
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σύστημα διδασκαλίας)  και ο ρόλος του δασκάλου είναι διττός: αφενός να διευκολύνει 

τη μάθηση του παιδιού με το να παρέχει σε  αυτό ευκαιρίες για απόκτηση εμπειρίας,  

από την οποία θα μπορέσει να σχηματίσει την προσωπική του γνώμη και αφετέρου να 

παρεμβαίνει ανάμεσα στο παιδί και στις ευκαιρίες αυτές, για να διευκολύνει τη μάθησή 

του. Ο δημοκράτης δάσκαλος εμπνευσμένος από τη μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη και  

με σύνθημά του «να σε μάθω να μαθαίνεις» καθοδηγεί το μαθητή στην αναζήτηση της 

γνώσης. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ PROJECT 

Το θέμα του προγράμματος για τον πολιτισμό  είναι  ο «ξένος». Με αφορμή και 

αφετηρία τις  μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών στον 21ο αι. για λόγους πολεμικούς, 

οικονομικούς, πολιτικούς και θρησκευτικούς, προσεγγίζεται η έννοια του «ξένου»  από 

τους μαθητές και μαθήτριες. Με το πρόγραμμα αυτό θέλουμε οι μαθητές και οι  

μαθήτριες της Δ’ τάξης του 13oυ δημοτικού να προβληματισθούν και να 

ευαισθητοποιηθούν γύρω από την «προσφυγιά», την «μετανάστευση» και τη 

«διαφορετικότητα», που αποτελούν  επίκαιρα και διαχρονικά ζητήματα των λαών. 

Επίσης, επιδιώκουμε τα παιδιά  να αναζητήσουν εικαστικούς τρόπους σύνθεσης και 

δημιουργίας και  παράλληλα να αντιταχθούν στην αναβίωση εθνικιστικών απόψεων, 

αντιλήψεων και συμπεριφορών. Μέσω μιας σειράς γλωσσικών, θεατρικών, εικαστικών, 

μουσικών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εκφράζουν τις 

απόψεις τους, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους. Επιπλέον, τα παιδιά  

προσπαθούν  σε ομάδες να βρουν λύσεις και βιώνουν μέσω της ενσυναίσθησης τα 

προβλήματα και τον πόνο που ζουν καθημερινά οι μετανάστες και οι  πρόσφυγες.  Το 

πρόγραμμα κινείται γύρω από τη φιλοσοφία ότι τα σύνορα δεν χωρίζουν τους 

ανθρώπους και οι μετακινήσεις των πληθυσμών είναι πιο εύκολες από ποτέ.  

Λέξεις- κλειδιά: ξένος/ξενιτιά, γνωριμία με τον «άλλον», διαφορετικός, φιλοξενία 

μετανάστης/τρια, πρόσφυγας, βαλίτσα, ταξίδι, καράβι, χάρτης, πατρίδα, συναίσθημα, 

τέχνη, ειρήνη, πόλεμος, ανθρώπινες ανάγκες, ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

ΆΞΟΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

✓ Ο ξένος μέσα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Ιστορία, 

Λογοτεχνία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική Αγωγή, Γεωγραφία,  Αισθητική 

Αγωγή.  

✓ Ειρήνη-Πόλεμος. 

✓ Πρόσφυγες της Μικρά Ασίας 

✓ Μετανάστευση των Ελλήνων τη δεκαετία του ΄50 

✓ Διαφορετικότητα. 

✓ Ταξίδι. 

✓ Ανθρώπινα Δικαιώματα, ανθρώπινες ανάγκες. 
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✓ Τρόποι βοήθειας, μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

✓ Ο σχεδιασμός και η πορεία του project καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

επιθυμίες – ανάγκες των ίδιων των μαθητών της τάξης. 

✓ Δίνεται έμφαση τόσο στη βίωση της δράσης όσο και στον στοχασμό πάνω στη 

δράση.  

✓ Το θέμα των προσφύγων εξετάζεται ως μια από τις πολλές και τραγικές συνέπειες 

του πολέμου. 

✓ Τα ανθρώπινα δικαιώματα εξετάζονται σε σχέση κυρίως με την καταπάτησή τους 

σε περίοδο πολέμου. 

✓ Διαχωρισμός έννοιας «πρόσφυγα» και «μετανάστη».  

 

 

ΣΚΟΠΟΣ:  

Το πρόγραμμα πολιτισμού επιδιώκει: 

1. Να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες και οι 

συμμετέχουσες απέναντι σε θέματα πολιτισμού, όπως η προσφυγιά, η 

μετανάστευση, η διαφορετικότητα και η παρουσία του «άλλου» στη ζωή 

τους.  

2.  Να οδηγήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, στην καλλιέργεια της 

κριτικής του ικανότητας και στη μάθηση μέσω μιας εκπαίδευσης που έχει 

ως κέντρο τον πολιτισμό. 

 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Γνωστικοί στόχοι: 

 

Οι μαθητές/τριες: 

1. Nα εξοικειωθούν και να κατανοήσουν όρους όπως «πρόσφυγας», 

«μετανάστης», «ξένος» και να μπορούν να τους  χρησιμοποιούν στη 

συζήτηση, ώστε να επιχειρηματολογούν για θέματα γύρω από αυτές. 

2. Nα ενημερωθούν για τους χώρους διαβίωσης, τις συνθήκες υγιεινής, για την 

ανισότητα, την πείνα, την φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

προσφύγων, ώστε να αποφευχθούν θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας.  

3. Nα ενημερωθούν για τους λόγους που ωθούν τους ανθρώπους να 

απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να αναζητήσουν μια νέα πατρίδα. 
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4. Nα γνωρίσουν τη διαφορά μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη. 

5. Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα μέσα από την  επεξεργασία 

διαφόρων  κειμενικών ειδών (ποίημα, βίντεο), το σχολιασμό έργων τέχνης 

και τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών σχετικά με τη ζωή άλλων 

παιδιών που ζουν σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

6. Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. 

7. Να εμβαθύνουν στην κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

βασικών ανθρώπινων αναγκών. 

 

Κοινωνικοί-Συναισθηματικοί- Ψυχοκινητικοί: 

 

1. Η ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή των παιδιών. 

2. Ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ριών γύρω από τα  

επίκαιρα θέματα πολιτισμού, όπως η «προσφυγιά», η «μετανάστευση» και η  

«διαφορετικότητα». 

3. Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και η  υιοθέτηση στάσεων αλληλεγγύης 

απέναντι στους άλλους. 

4. Η καλλιέργεια φαντασίας, δημιουργικότητας και αυτενέργειας. 

5. Η άμβλυνση των αισθημάτων ανασφάλειας και ξενοφοβίας, που τυχόν ανιχνευτούν. 

6. Η εξωτερίκευση συναισθημάτων των μαθητών/ριών, η έκφραση των επιθυμιών και 

η  αποτύπωση των απόψεων των παιδιών  μέσω της Τέχνης.  

7. Το παιδί να επικοινωνήσει στον κύκλο με τους συμμαθητές και συμμαθήτριες  

τους προβάλλοντας την προσωπική του κουλτούρα μέσω των αντικειμένου που θα 

παρουσιάσει.  

8. Η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας των παιδιών   μέσω της περιγραφής και 

σύγκρισης  έργων τέχνης σχετικά με το θέμα ο «ξένος». 

9. Η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας. 

10. Να προετοιμαστούν να ζήσουν σε έναν κόσμο πολυπολιτισμικό, στον οποίο θα 

σέβονται τον εαυτό τους και το συνάνθρωπό τους.  

11. Η αντίληψη της αναγκαιότητας της προσωπικής συνεισφοράς και ανάληψης 

υπεύθυνης στάσης. 

12. Η προώθηση της κινητοποίησης και ανάληψης πρωτοβουλιών για ην ισότητα και 

την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. 

13. Η κατανόηση και η εφαρμογή των κανόνων ορθής συμπεριφοράς σε χώρους 

πολιτισμού. 

14. Η εξοικείωση των μαθητών με χώρους πολιτισμού (Συλλογή Ελένης Γλύκατζη - 

Αρβελέρ). 

15. H αφύπνιση της ανάγκης των μαθητών/τριών για ανακάλυψη άλλων πολιτιστικών 

κέντρων. 

 

Τάξη:  Δ΄2  ,13ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου 

Μαθητικός πληθυσμός: 18 μαθητές 
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Διάρκεια:14 διδακτικές ώρες  

Οργάνωση Τάξης: Oμαδοσυνεργατική διδασκαλία 

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα: Σχολικό βιβλίο Γλώσσας Δ΄τάξης, γ’ τεύχος 

ενότητα 13:«Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι».  

Kριτήρια επιλογής του θέματος: 

✓ Η πλουραλιστική μορφή των σύγχρονων κοινωνιών και εν προκειμένω της Ελλάδας 

λόγω εισροής μεταναστών, προσφύγων και παλιννοστούντων. 

✓ Η διαπίστωση της διεύρυνσης των «επικοινωνιακών συνόρων» των λαών λόγω της 

ταχύτατης διάδοσης της χρήσης του διαδικτύου. 

✓ Η αναβίωση ρατσιστικών και εθνικιστικών κινημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. 

✓ Η δεδομένη πλέον και στη χώρα μας πολυπολιτισμικότητα του σχολικού χώρου και 

η ανάγκη διαχείρισης της νέας πραγματικότητας που αναδύεται. 

✓ Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του κοινωνικού και πολιτικού 

καθεστώτος της έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια τόπος καταφυγής προσφύγων 

από χώρες της Ασίας και της Αφρικής.  

Εποπτικό υλικό: Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για το πρόγραμμα είναι υλικά όπως: 

βαλίτσα, υπολογιστής, προτζέκορας, εικόνες, μολύβια, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, 

ψαλίδι, χαρτί Α4, κόλλα, χαρτοταινία, χαρτόνια, ψαλίδια, ύφασμα, χάρτες, πλαστελίνη, 

διαδικτυακό υλικό της Unicef, αυτοκόλλητα χρωματιστά, χρωματιστές καρτέλες, 

φωτογραφίες. 

Περιορισμοί: Θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχει έγκριση από την διευθύντρια του σχολείου 

και από τον δάσκαλο για συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα, δε θα υπάρχουν 

περιορισμοί. 

Μεταφορά: Όσον αφορά τη Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη- Αρβελέρ, ο χώρος 

βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, και αρκετά κοντά στο σχολείο. Επομένως, δε θα 

χρειαστεί μεταφορικό μέσο.  

Χώροι: Σχολική αίθουσα, Συλλογή Ελένης Γλύκατζη- Αρβελέρ. 
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ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

 

 

 

 

``1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ξένος 

Γλώσσα Παραγωγή γραπτού 

λόγου, αξιοποίηση και επεξεργασία 

διαφόρων  κειμενικών ειδών 

(ποιήμα, βίντεο). Συνεργατική 

παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου, σύνθεση ποιημάτων. 

 

 

Μελέτη Περιβάλλοντος: Ανάγκες, 

ανθρωπινά δικαιώματα, παγκόσμιες 

μη κυβερνητικές οργανώσεις   

κοινωνική ζωή, διαφορετικότητα. 

Μουσική: τραγούδια σχετικά με το 

θέμα. 

Εικαστικά: ζωγραφική, 

κατασκευές με πλαστελίνη, 

σχολιασμός, σύγκριση  και 

παρατήρηση  έργων τέχνης.  

Ιστορία: ο ‘ξένος’ στην ομηρική 

εποχή, πρόσφυγες της Μικρά 

Ασίας, Μετανάστευση των 

Ελλήνων τη δεκαετία του ’50. 

Φυσική αγωγή : Μη 

ανταγωνιστικά παιχνίδια του 

κόσμου. 
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8.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

1η διδακτική ώρα  

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Παιχνίδι Γνωριμίας- Κουβάρι: Τα παιδιά είναι σε κύκλο. Ένα παιδί κρατά την άκρη 

ενός κουβαριού λέει το όνομα του και σε ποια χώρα θα ήθελε να πάει και πέτα το 

κουβάρι στο παιδί που βρίσκεται απέναντι του. Το παιχνίδι συνεχίζεται με το κάθε παιδί 

να κρατά το νήμα και να πετά το κουβάρι μέχρι να φτάσει στο τελευταίο παιδί. Αυτό το 

νήμα ενώνει τα μέλη της ομάδας και δημιουργεί οπτικά έναν ιστό αράχνης. 

 

 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Στα παιδιά φάνηκε να αρέσει πολύ αυτός ο τρόπος 

γνωριμίας και ιδιαίτερα το γεγονός ότι σηκώθηκαν από τα θρανία τους και έκατσαν στο 

πάτωμα σχηματίζοντας έναν κύκλο, ο ένας δίπλα στον άλλον. Επίσης, φάνηκε να τους 

αρέσει η διαδικασία να σκεφτούν σε ποια χώρα θα πήγαιναν. Μάλιστα, αρκετά παιδιά 

απάντησαν χώρες, όπου εκεί ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Χαρακτηριστικά ένα 

κορίτσι απάντησε: «Θέλω να πάω στην Αλβανία γιατί εκεί ζει η γιαγιά και ο παππούς 

μου».  

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

1η 
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Προσωπικό αντικείμενο: Καθόμαστε σε κύκλο. Δίπλα μας βρίσκεται μια παλιά 

βαλίτσα γεμάτη με φανταστικά πράγματα που κουβαλούν αυτοί που αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν το σπίτι τους. Σε κύκλο καθιστά τα παιδιά  λένε με την σειρά τους το 

αντικείμενο που θα έπαιρναν μαζί τους αν αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τη πατρίδα 

τους και το βάζουν νοητά μέσα στη βαλίτσα.  Όλοι βγάζουν το φανταστικό αντικείμενο, 

εξηγούν την ιστορία του και τον λόγο που το πήραν μαζί τους.  

 

- Τι είναι; 

- Γιατί το διάλεξες;  

- Πώς μπορεί να φανεί «χρήσιμο» σε μας ή σε κάποιον άλλον; 

-  Πώς νιώθουμε; 

 

 
 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Tα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη βαλίτσα. Τους κίνησε 

το ενδιαφέρον να την ανοίξουν και να την ακουμπήσουν. Έκαναν υποθέσεις για το 

εσωτερικό περιεχόμενο της βαλίτσας.  Eπίσης, κατάλαβαν ότι είναι παλιά, γιατί την 

παρατήρησαν με μεγάλη προσοχή και είπαν χαρακτηριστικά ότι αυτό που προδίδει την 

ηλικία της είναι το χρώμα, ο τρόπος που κλείνει και ότι είναι λίγο χαλασμένη στο πλάι 

«Φαίνεται μια βαλίτσα που έχει χρησιμοποιηθεί πολύ» .Πράγματι, στο πλάι έχει φθορές 

από το χρόνο.Τα παιδιά  ρωτούσαν «Ποιανού είναι; Πόσο παλιά είναι; Aπό που έρχεται;» 

Ένα παιδί μάλιστα είπε ότι νιώθει περήφανος που την κρατάει εκείνη  τη στιγμή. Αφού 

λοιπόν εξηγήσαμε στα παιδιά ότι αυτή η βαλίτσα ανήκει σε μια γυναίκα, που οι γονείς 

της ήταν πρόσφυγες της Μικρά Ασίας συνεχίσαμε τη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, τα 

παιδιά σκέφτονται τι θα έπαιρναν μαζί τους αν αναγκάζονταν να φύγουν από την 

πατρίδα τους. Τα περισσότερα παιδιά απάντησαν την οικογένεια τους, τη γυναικά τους, 

τον άντρα τους και τα παιδιά τους. Μια άλλη απάντηση που δόθηκε ήταν ενός μαθητή 

που είπε ότι θα έπαιρνε μαζί του τα γυαλιά της μυωπίας του. Μια άλλη μαθήτρια είπε 

ότι θα έπαιρνε μαζί τα σκυλάκια και τα γατάκια της, ενώ ένα άλλος μαθητής είπε τα 

ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ακόμα, ένα κορίτσι δήλωσε ότι αν αναγκαζόταν να 
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εγκαταλείψει την πατρίδα της θα έπαιρνε μαζί της ένα δίπλωμα χορού. Ένα άλλο παιδί 

απάντησε χρήματα,  ενώ ένα άλλο το αγαπημένο του βιβλίο. Τέλος, από τις απαντήσεις 

που ξεχώρισα ήταν η απάντηση ενός παιδιού που είπε χαρακτηριστικά: «Θα έπαιρνε 

μαζί του το κράνος της μητέρας του, γιατί θα του θύμιζε τη μαμά του και επίσης θα το 

προστάτευε αν το επιτεθεί κανείς».  

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

 Σύνθεση ομάδων: Προκειμένου να χωριστούν τα παιδιά  σε ομάδες ο δάσκαλος βγάζει 

από τη βαλίτσα ένα σακουλάκι που έχει μέσα χαρτάκια που δείχνουν εικόνες από 

αντικείμενα (παιχνίδι, φωτογραφία, ρούχα, παπούτσια) που θα έπαιρνε μαζί του 

κάποιος/α αν αναγκαζόταν να εγκαταλείψει τη πατρίδα του/ης. Κάθε παιδί τραβάει μια 

εικόνα και πηγαίνει και κάθεται δίπλα στο παιδί που έχει τραβήξει την αντίστοιχη 

εικόνα. Έτσι δημιουργούνται οι ομάδες.  

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η  

Ιδεοθύελλα «πρόσφυγας»: Γράφουμε σε χαρτί του μέτρου τη λέξη «πρόσφυγας» και 

γύρω από αυτή γράφουμε τις λέξεις και τα συναισθήματα που τα παιδιά εκφράζουν 

γρήγορα και αυθόρμητα ακούγοντας αυτή την έννοια. Τίθεται η ερώτηση στα  παιδιά 

«Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη πρόσφυγας;». Η ερευνήτρια  γράφει στο 

χαρτί του μέτρου που είναι τοποθετημένο στον πίνακα τις λέξεις που έρχονται 

συνειρμικά στον νου των παιδιών. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια ρωτάει «Πώς αισθάνεται 

κάποιος που εγκαταλείπει την πατρίδα για έναν άλλον τόπο;» και καταγράφονται πάλι τα 

συναισθήματα που σκέφτηκαν τα παιδιά. Ο δάσκαλος θέτει ακόμη την εξής ερώτηση: 

«Εσύ πώς θα αισθανόσουν αν έπρεπε να εγκαταλείψεις το σπίτι σου και τον τόπο σου;». 
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Παράλληλα,  διασαφηνίζεται η διαφορά του μετανάστη από τον πρόσφυγα. 

Ολοκληρώνουμε αυτή τη διαδικασία διατυπώνοντας και καταγράφοντας τον ορισμό της 

λέξης πρόσφυγας. 

 

 

 
 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά απάντησαν αυθόρμητα και εξέφρασαν 

τις σκέψεις τους και τις πρώτες λέξεις που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη 

πρόσφυγας. Προβληματίστηκαν γύρω από την έννοια της «προσφυγιάς» και δε δίσταξαν 

να εκφράσουν  διάφορες απορίες όπως:  Για ποιο λόγο εγκαταλείπει τον τόπο του ένας 

πρόσφυγας; Ποια είναι η διαφορά του πρόσφυγα από του μετανάστη;Επομένως, έγινε μια 

διεξοδική συζήτηση και ένας εποικοδομητικός διάλογος γύρω από το θέμα και λύθηκαν 

πολλά από τα ερωτήματα των παιδιών. 

 

 

2η  διδακτική ώρα  
                   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η   

Προβολή Βίντεο: Με αφορμή το υλικό της UNICEF (βίντεο, αφίσα, φωτογραφίες κλπ.) 

τα παιδιά παρακολουθούν δύο ολιγόλεπτα  βίντεο που διηγούνται ιστορίες παιδιών που 

είναι πρόσφυγες. Ζητάμε από τα παιδιά να εκφράσουν  τα συναισθήματα που βίωσαν 

βλέποντας τα βίντεο.  Συζητάμε  για τα παιδιά – θύματα πολέμου και τα δικαιώματά 

τους. 

 

• Βίντεο: https://youtu.be/DiY2wulTEuw Η Ivine και το μαξιλάρι - "Unfairy 

Tales"  (Πηγή UNICEF). Το ταξίδι της Ivine από τη Συρία είναι μια τέτοια 

ιστορία. Μια ιστορία που κανένα παιδί δεν πρέπει να φανταστεί, πόσο μάλλον 

να βιώσει.  Για τη 14χρονη Ivine, ο πόλεμος στη Συρία έχει κοστίσει πολύ ακριβά 

στην οικογένειά της, στα όνειρά της. “Είχα εφιάλτες με αυτές τις καταστάσεις 

και έκλαιγα, και το μαξιλάρι μου ήταν μούσκεμα από τα δάκρυά μου.” λέει. 

Δίνουμε ζωή στην ιστορία της. 

 

https://youtu.be/DiY2wulTEuw
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• Βίντεο: https://youtu.be/cnP-90uUO3o  Ο Mustafa κάνει ένα περίπατο - "Unfairy 

Tales" (Πηγή UNICEF). H  ιστορία του Mustafa, είναι η ιστορία ενός παιδιού 

όταν εξαναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι του, αφήνοντας πίσω αγαπημένα 

πρόσωπα και ανεκτίμητα αντικείμενα. Είναι ένας τραυματικός αποχωρισμός.  

 

Συζήτηση με αφορμή τα βίντεο: Συζητάμε με τα παιδιά Ποιος είναι ο Μustafa; Από πού 

είναι; Ποια είναι η Ivine; Aπό που κατάγεται; Στο σημείο αυτό  δείχνουμε στον χάρτη 

από πού ξεκίνησε η Ivene και ο Μustafa το ταξίδι τους.  -Τι κουβαλάει ένας πρόσφυγας 

μαζί του; -Τι άφησε πίσω του όταν έφυγε ο πρόσφυγας; -Πώς ζει ένας πρόσφυγας στη 

χώρα υποδοχής; -Σήμερα υπάρχουν Έλληνες μετανάστες; -Ποιο είναι το ταξίδι τους; 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά παρακολούθησαν με πολύ εδιαφέρον και τα 

δύο βίντεο της unicef για την προσφυγιά και θέλησαν μάλιστα να τα δουν και δεύτερη 

φορά. Απάντησαν στις ερωτήσεις σχολιασμού των βίντεο και θέλησαν να μάθουν 

περισσότερες λεπτομέρειες για τη ζωή των δύο παιδιών ( πρωταγωνιστών των ταινιών)   

και τους λόγους που αναγκάστηκαν να εγκαταλήψουν την πατρίδα τους. Πολλά παιδια 

μάλιστα είπαν ότι έιναι πολύ λυπητερά και συγκινητικά τα βίντεο και ότι εύχονται να 

μη είναι στεναχωρημένα ακόμη τα παιδιά και να αποκτήσουν σύντομα ό,τι τους λείπει.  

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

Ανθρώπινες ανάγκες: Κάθε παιδί παίρνει από δύο συννεφάκια και στο ένα γράφει το 

δικό του όνειρο και στο άλλο το όνειρο του Μustafa και της Ιvine. Στο τέλος, γίνεται 

συζήτηση για τις ανάγκες του κάθε παιδιού.  

-Τι όνειρα έχεις εσύ ;  

-Tι όνειρα έχει ο Μustafa και η  Ivine; 

-Τι ανάγκες έχετε εσύ και η οικογένειά σου; 

- Τι χρειάζεστε για να ζήσετε; 

- Οι πρόσφυγες-μετανάστες τι χρειάζονται για να ζήσουν;  

-Τι συμπέρασμα βγάζετε;  

 

 

https://youtu.be/cnP-90uUO3o
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Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά έγραψαν στο γαλάζιο συννεφάκι το δικό τους 

όνειρο. Μερικές από τις επιθυμίες των παιδιών σχετίζονται με τα επαγγέλματα που  

επιθυμούν να κάνουν όταν μεγαλώσουν: «Το όνειρό μου είναι να γίνω δασκάλα μπαλέτου 

ή χορεύτρια και να χωρεύω μπροστά σε κόσμο», «Το όνειρό μου είναι να γίνω γιατρός», 

«Ονειρεύομαι να ανοίξω μια αλυσίδα με παιχνίδια», «Θέλω να ανοίξω εταιρεία κινητών, 

αυτοκινήτων». Ακόμη, πολλά παιδιά έγραψαν να μην υπάρχει   πόλεμος, το όνειρό τους 

δηλαδή είναι η ειρήνη: «Το όνειρό μου είναι να μη γίνει ποτέ πόλεμος στον κόσμο», «Να 

μην υπάρξει πόλεμος». Κάποια παιδιά, επίσης, έγραψαν ότι το όνειρό τους είναι να είναι 

οι οικογένειες τους καλά: «Να κάνω ευτυχισμένη τη μαμά», «Το όνειρό μου είναι να 

είναι υγειείς όλοι οι φίλοι μου και η οικογένεια μου», « Τα όνειρά μου είναι πολλά ένα 

από αυτά είναι το οποίο είναι για μένα το πιο σημαντικό είναι να μη χάσω την οικογένεια 

μου». Δύο παιδιά, από την άλλη,  έγραψαν την επιθυμία τους να αποκτήσουν το 

αγαπημένο τους παιχνίδι «Το όνειρό μoυ είναι να πάρω το  P.S.4.», ενώ μερικά παιδιά 

έγραψαν την επιθυμία τους να ταξιδέψουν στον κόσμο, όνειρό τους δηλαδή τα ταξίδια: 

«Το όνειρό μου είναι να ταξιδέψω σε όλο  τον κόσμο», «Το όνειρό μoυ είναι να πάω στη 

Νέα Υόρκη». Συνεπώς, τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία να σκεφτούν ποια είναι τα δικά 

τους όνειρα και τι επιθυμούν να να συμβεί στη ζωή  τους. Έτσι, με μεγάλη προθυμία και 

χαρά συμπλήρωσαν το μπλε συννεφάκι και έγραψαν τα δικά τους όνειρα. 

 

Όσον αφορά τις απαντήσεις των παιδών στο  μπέζ συννεφάκι, στο οποίο τα 

παιδιά κλήθηκαν να γράψουν τα όνειρα του Μουσταφά,οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν 

οι ακόλουθες:: «Το όνειρο του Μουσταφά είναι να έχει πίσω την οικογένεια του και τους 

φίλους του», «Να έχει αγάπη και φροντίδα», «Ο Μουσταφά ονειρεύεται να πάει σε ένα 

τόπο χωρίς πόλεμο, να βρει οικογένεια και να του συμπεριφέρονται με αγάπη», «Το όνειρο 

του Μουσταφά είναι να έχει ειρήνη στη χώρα του», «Ο Μουσταφά θέλει να έχει  

οικογένεια και αγάπη», «Να έχει πίσω την οικογένεια του και τα πράγματα του», «Ο 

Μουσταφά ονειρεύεται να βρει φίλους», «Να σταματήσει ο πόλεμος», «Ο Μουσταφά 
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ονειρεύεται να σταματήσει ο πόλεμος και να γυρίσει σπίτι του», «Ο Μουσταφά ονειρεύεται 

να μη ξαναγίνει πόλεμος και να βρει σύντομα  οικογένεια και φίλους», «Ο Μουσταφά 

θέλει να έχει οικογένεια και αγάπη», «Το όνειρο του Μουσταφά είναι να μην υπάρχει 

πόλεμος και η οικγένεια του να έιναι μαζί και υγιής. Και  πολλά άλλα!». Eπομένως, γίνεται 

κατανοητό ότι σχετίζνονται όλες με την κάλυψη βασικών αναγκών του ,βιοτικών, 

κοινωνικών αλλά και συναισθηματικών. Με βάση τις απαντήσεις των μαθητών/τριών 

έγινε συζήτηση στην τάξη για τις ανθρώπινες ανάγκες. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

Γράμμα στον Μustafa: Τα παιδιά έγραψαν ένα γράμμα στο Μustafa, το δεκατριάχρονο 

προσφυγόπουλο από τη Συρία. Όλα τα παιδιά θέλησαν να στείλουν το δικό τους γράμμα 

στο Μουσταφά. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να αποτυπώσουν σε χαρτί τις 

σκέψεις τους και να γράψουν  όλα όσα θα ήθελαν να πουν ή να ρωτήσουν τον 

Μουσταφά. Παρατηρήσαμε ότι η δραστηριότητα αυτή άρεσε πολύ στους μικρούς 

συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος και εξέφρασαν τα συναισθήματα τους. 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά  έδειξαν ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες αποδείχθηκε ιδιατερα  ευχάριστη. Κάποια παιδιά 

μάλιστα θέλησαν να στείλουν και μια δική τους ζωγραφιά στον Μουσταφά. 
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3η διδακτική ώρα  

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

Ανθρωπινά δικαιώματα:  Διαβάζουμε την αφίσα της Unicef που βρίσκεται στο  

σχολικό βιβλίο  της Γλώσσας Δ’ δημοτικού  στο γ’ τεύχος ενότητα 13: «Όλοι 

διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» σελ.40.  Συζητάμε με τα παιδιά για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 

- Ποιο είναι το δικαίωμα των παιδιών που εκφράζεται σε κάθε εικόνα;  

- Τι έχετε ακούσει για τα δικαιώματα που συζητάμε; 

- Τι χρειάζονται τα παιδιά για την προστασία τους, την επιβίωσή τους, την     

ανάπτυξή τους και την ενεργό συμμετοχή τους; 

-  Αν τα παιδιά χρειάζονται αυτά τα αγαθά, τότε θα πρέπει να έχουν δικαίωμα σε 

αυτά; 

-  Ποιος είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι τα παιδιά απολαμβάνουν αυτά τα 

δικαιώματα; 

- Ποιος έχει δημιουργήσει αυτήν την αφίσα; 

- Tι ξέρετε για αυτήν την οργάνωση; Και πώς μπορείτε να μάθετε περισσότερα; 

 

 Ρωτάμε τα παιδιά, αν έχει ακούσει ποτέ για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(ΣΔΠ). Δίνουμε στα παιδιά αντίγραφα της απλής γι’ αυτά έκδοσης της Σύμβασης ή 
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χρησιμοποιούμε μια σχετική αφίσα. Εξηγούμε πως αυτό το έγγραφο εμπεριέχει τα 

αγαθά στα οποία έχει δικαίωμα κάθε παιδί σε όλο τον κόσμο. Καλούμε τα παιδιά να 

συγκρίνουν τον κατάλογό τους στον πίνακα με αυτόν της ΣΔΠ. Κάθε παιδί σχημάτισε 

την παλάμη του σε ένα χαρτί και έγραψε από ένα δικό του δικαίωμα. Στο τέλος, 

διαβάσαμε όλα τα δικαιώματα που έγραψαν τα παιδιά.  

 
 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Μερικές από τις απαντήσεις των παιδιών ήταν οι εξής: 

«Το κάθε παιδί έχει πολλά δικαιώματα 1 από αυτά είναι να έχει όνομα επώνυμο 

οικογένεια και μια στέγη να κατοικεί», «Τα παιδιά δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται για 

διάφορες εργασίες», «Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή και την επιβίωση», «Τα παιδιά 

έχουν δικαίωμα να ζουν σε ένα σπίτι και να πηγαίνουν 

στο σχολείο», «Όλα τα παιδιά χρειάζονται ξεκούραση 

και ελεύθερο χρόνο για να κάνουν κάτι που τους 

ενδιαφέρει και τους αρέσει», «Όλα τα παιδιά έχουν 

δικαίωμα να έχουν καλή ζωή, αγάπη φροντίδα και 

εκπαίδευση», «Τα ανάπηρα παιδιά θέλουν φροντίδα», 

«Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα να παίζουν, να 

τραγουδούν, να χορεύουν.  Όμως αν είναι 

διαφορετικά, δηλαδή το χρώμα τους τα  μάτια τους και 

άλλα δε πρέπει να τα κοροϊδεύουμε μεταξύ μας». Στο 

τέλος, αφού τα παιδιά κόλλησαν όλες τις απαντήσεις 

τους σε ένα χαρτόνι, διαβάσαμε ότι έγραψαν και 

συζητήσαμε.  Από απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά 

καταλάβαμε  ότι  έχουν αντιληφθεί την έννοια των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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4η διδακτική ώρα 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η  

Καλλιτέχνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα: Τυπώνουμε κάποια από τα δικαιώματα 

που περιλαμβάνει η ΣΔΠ και  τα διπλώνουμε σε μορφή κλήρων. Κάποια ενδεικτικά 

δικαιώματα παραθέτουμε και εδώ: 

 

1. Απαγόρευση διακρίσεων  

Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Έχουν δικαίωμα να τα αντιμετωπίζουμε χωρίς διακρίσεις λόγω 

φύλου, τη γλώσσα, τα θρησκείας, των απόψεων, της κατάστασης, των ιδιαίτερων 

αναγκών ή της εμφάνισης. 

 

2. Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση  

Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας, προσβολής παραμέλησης, 

εγκαταλείψεως, σωματικής, ψυχολογικής πνευματικής κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης, όσο βρίσκονται στην ευθύνη των γονέων ή των κηδεμόνων τους ή 

άλλων πρόσωπων στα οποία τα έχουν εμπιστευτεί. 

 

3. Ελεύθερος χρόνος 

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται, να έχουν ελεύθερο χρόνο να παίζουν, 

να ψυχαγωγούνται και να ασχολούνται με πράγματα που του ενδιαφέρουν.  

 

4. Εκπαίδευση  
Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες 

σε αυτό. Η πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γράφονται και να μη 

διακόπτουν το σχολείο. Τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία πρέπει να σέβονται τα 

δικαιώματα και τη αξιοπρέπεια των μαθητών/ριών. 

 

 



 
 

141 
 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Βάλαμε τους κλήρους των δικαιωμάτων  σε ένα κουτί 

και καλούσαμε έναν εκπρόσωπο κάθε ομάδας να τραβήξει έναν κλήρο, χωρίς να 

αποκαλύψει το περιεχόμενό του στις άλλες ομάδες. Εξηγήσαμε ότι κάθε ομάδα είναι 

ένας μικρός σύλλογος καλλιτεχνών και έχει μια αποστολή να ετοιμάσει μια αφίσα 

σχετικά με το δικαίωμα που έτυχε. Τα παιδιά έφτιαξαν μια δικιά τους αφίσα για τα 

δικαιώματα του παιδιού.  Στο τέλος, κάθε ομάδα παρουσίασε την αφίσα της.  Kάθε 

ομάδα συνεργάστηκε και δημιούργησε τη δική της αφίσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

O δάσκαλος ενθάρρυνε τη συζήτηση ανάμεσα στην ομάδα καλλιτεχνών και στο 

«κοινό», που είναι οι υπόλοιποι συμμαθητές/τριες τους.  

 

 

5η διδακτική  ώρα  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Ομηρική φιλοξενία: Ο Τηλέμαχος άνοιξε την πόρτα του, έβαλε μέσα έναν ξένο και τον 

φιλοξένησε με χίλιες τιμές (παράθεμα 3, Ομηρική φιλοξενία, βιβλίο Ιστορίας, σελ. 13).  

Διαβάζουμε το παράθεμα από το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας Δ’ Δημοτικού και 

συζητάμε το εξής: Αν ένας ξένος σου χτυπούσε την πόρτα τι θα έκανες; Γιατί; Φιλοξενία: 

(ετυμολογία από το φιλώ (= αγαπώ) + ξένος)αναφέρεται στην πράξη της περίθαλψης 

και φροντίδας ενός ξένου στο σπίτι κάποιου. 
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Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά θυμήθηκαν ότι  στα  αρχαία   χρόνια οι  

άνθρωποι  είχαν  καθιερώσει  τον  θεσμό  της  φιλοξενίας. Ο  θεσμός  της  φιλοξενίας   

αφορά  τον  φιλοξενούμενο («ξένος» στα αρχαία) και  τον  οικοδεσπότη (ξενιστής) και 

μας είναι γνωστός από τα έπη του Ομήρου και συγκεκριμένα από την Οδύσσεια. Σε 

πολλά σημεία στην Οδύσσεια περιγράφεται η φιλοξενία και κάθε φορά ακολουθείται το 

ίδιο τυπικό, τηρούνται δηλαδή οι ίδιοι κανόνες όταν ο οικοδεσπότης πρόκειται να 

φιλοξενήσει κάποιον.  Τα παιδιά παρατήρησαν ότι η προθυμία με την οποία τον 

υποδέχτηκαν χωρίς καν να τον ρωτήσουν ποιος ήταν και από πού ερχόταν, δείχνει πόσο 

μεγάλη σημασία και αξία είχε ο θεσμός της φιλοξενίας στην ομηρική κοινωνία. Έτσι οι 

άνθρωποι δέχονταν εύκολα τους ξένους στο σπίτι τους για να τους εξυπηρετήσουν αλλά 

και για να μάθουν τι γίνεται σε άλλους τόπους. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η  

Παγκόσμιοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί: Στις μέρες οι σύγχρονοι Tηλέμαχοι είναι 

οργανώσεις που βοηθούν όσους έχουν ανάγκη. Μερικές από τις ερωτήσεις που κάναμε 

στα παιδιά για να προβληματιστούν γύρω από τις παγκόσμιες μη κυβερνητικές 

οργανώσεις ήταν οι εξής: 

- Γνωρίζετε κάποιες από αυτές;  

- Ποια είναι η δράση παγκόσμιων οργανώσεων, όπως η «UNICEF», «Action Aid 

Ελλάς», οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», οι «Γιατροί του Κόσμου»,  

- Ποιες βασικές ανάγκες των παιδιών καλύπτουν;  

- Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχαν οι παραπάνω οργανώσεις; 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Tα παιδιά είδαμε ότι γνώριζαν πολλές από τις 

οργανώσεις και εξέφρασαν την επιθυμία τους να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για 



 
 

143 
 

αυτές. Σκέφτηκαν μάλιστα και τρόπους για να βοηθήσουν τα ίδια. Τις ιδέες των παιδιών 

τις καταγράψαμε σε ένα χαρτόνι τα οποίο τοποθετήσαμε δίπλα στον πίνακα.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   

Κυνήγι Θησαυρού: Τα παιδιά βγήκαν στην αυλή του σχολείου και η  τάξη χωρίστηκαν 

σε τρεις ομάδες-φυλές: άσπρη, μαύρη, κίτρινη. Σε κάθε μαθητή κολλήσαμε τυχαία ένα 

μαύρο, κίτρινο ή άσπρο αυτοκόλλητο και ανάλογα τοποθετείται στην αντίστοιχη ομάδα. 

- Ανάλογα με το χρώμα του αυτοκόλλητου που τους έτυχε προσπαθούν να 

ομαδοποιηθούν 

- Στο χώρο του γηπέδου έχουν τοποθετηθεί καρτέλες κίτρινες, άσπρες και μαύρες 

στις οποίες γράφονται διάφορες λέξεις. Η κάθε ομάδα προσπαθεί να βρει τις καρτέλες  

που αντιστοιχούν στο χρώμα της και να σχηματίσει μια φράση (όλοι μαζί μια αγκαλιά, 

όλοι οι λαοί είναι ίσοι, όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε). 

 

 

3η 
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Σχολιασμός δραστηριότητας: Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποδείχθηκε ότι ήταν 

πολύ ευχάριστη για τα παιδιά. Τα παιδιά δυσκολεύτηκαν λίγο να βρουν τα κομμάτια 

που ήταν κρυμμένα στον προαύλιο χώρο, αλλά μόλις τα βρήκαν μπόρεσαν να 

σχηματίσουν γρήγορα τη φράση, την οποία φώναξαν δυνατά. Τα παιδιά το διασκέδασαν 

πολύ! 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Σκυταλοδρομία: Σε τρία κουτιά στη μια μεριά του γηπέδου είναι τοποθετημένα 

κομμένα τα μέρη μιας φωτογραφίας (μια φωτογραφία για τη unicef, μια για την action 

aid και μια για τους γιατρούς χωρίς σύνορα). Σε κάθε ομάδα ζητείται αφού πρώτα 

μεταφέρει ένα -  ένα τα κομμάτια στην άλλη μεριά του γηπέδου να φτιάξει τη 

φωτογραφία. Κερδίζει η ομάδα που θα τη φτιάξει πρώτα. 

Όλοι οι μαθητές έτρεχαν να προλάβουν για να σχηματίσει πρώτη η ομάδα τους το πάζλ 

με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Χαρακτηριστική ήταν η αγωνία στα πρόσωπά τους 

και ο προβληματισμός τους για το πώς θα τοποθετήσουν κάθε κομμάτι του παζλ 

προκειμένου να σχηματιστεί η εικόνα. 

 

 

4η 
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Σχολιασμός δραστηριότητας: Οι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά για 

να συναρμολογήσουν την εικόνα.  Έμαθαν και για βασικές οργανώσεις που βοηθούν 

στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν διάφοροι λαοί και 

ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχετικά με τις φυλετικές ανισότητες. 
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6η διδακτική ώρα  

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

Ανάγνωση ποιημάτων: Ερέθισμα και αφετηρία: ένα ποίημα ή ένα γνωστό τραγούδι 

που περιγράφει την ιστορία ενός πρόσφυγα ή μετανάστη α) Η ομάδα διαβάζει το ποίημα 

και συζητά τα συναισθήματα που πηγάζουν από αυτό. Η συζήτηση  περιλάβει κι 

ερωτήσεις όπως «τι φοβάται ο φυγάς;» ή «τι άφησε πίσω;» Ο δάσκαλος διαβάζει 

ποιήματα που έχουν σχέση με την «προσφυγιά» και τον «ξένο». Ακολουθεί  συζήτηση 

για τα ποιήματα. 
 

 

Μη με φωνάζεις «ξένο»! 

 

Επειδή άλλη μάνα με γέννησε 

και σ' άλλη γλώσσα άκουσες εσύ 

τα όμορφα παιδικά σου παραμύθια... 

μη με φωνάζεις «ξένο» 

το ψωμί σου δε διαφέρει απ' το δικό μου 

το χέρι σου είναι όμοιο με το δικό μου, 

σαν τη φωτιά καίει 

και η δική μου φωτιά. 

 

Γιατί λοιπόν με φωνάζεις «ξένο»; 

Επειδή σ' άλλους δρόμους βρέθηκα 

και σ άλλο λαό γεννήθηκα 

και άλλες θάλασσες γνώρισα 

και απ' αλλού σάλπαρα; 

 

Αλλά το ίδιο άγχος κρύβουμε κι οι δυο 

η ίδια εξάντληση 

στην πλάτη μας βαραίνει, 

αυτή που συντρίβει το κάθε θνητό 

μέσ' απ' του χρόνου τα σκοτάδια 

από τότε που σύνορα δεν είχαν τεθεί 

κι ανάμεσά μας ακόμη δεν είχαν φθάσει 

όσοι διχάζουν 

και σκοτώνουν το φτωχό, 

αυτοί που κλέβουν 

και μοιράζουν ψέμματα, 

αυτοί που εμπορεύονται κι εμάς 

και θάβουν αδίστακτα τα όνειρά μας 

όσοι εφεύραν αυτή τη λέξη 

τη σκληρή: «ξένος». 
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Λέξη παγωμένη και γεμάτη θλίψη 

που θυμίζει αλησμοσύνη κι εξορία. 

Αν θέλεις το καλό μου να είσαι καλός 

σταμάτα τώρα να με φωνάζεις «ξένο» 

αν θέλεις, κοίταξέ με στα μάτια, 

πιο πέρα απ' το μίσος 

ας φθάσει η ματιά σου, 

ας ξεπεράσει φόβο, εγωισμό. 

 

Για δες, άνθρωπος είμαι κι εγώ 

Όχι, δεν είμαι «ξένος»! 

 

Επειδή άλλη μάνα με γέννησε 

και σ΄άλλη γλώσσα άκουσες εσύ 

τα όμορφα παιδικά σου παραμύθια... 

μη με φωνάζεις «ξένο». 

 

Αν θέλεις, κοίταξέ με στα μάτια, 

πιο πέρα απ΄το μίσος 

ας φθάσει η ματιά σου, 

ας ξεπεράσει φόβο, εγωισμό. 

Για δες, άνθρωπος είμαι κι εγώ. 

Όχι, δεν είμαι «ξένος»! 

 

 
Πρόσφυγες 

Πολλοί απ’ αυτούς που σταμάτησαν 

δεν ήξεραν πού έβγαζε ο δρόμος, 

άλλοι ψάχναν για το λιμάνι, 

άλλοι ρωτούσαν για το σταθμό, 

ένας σκυφτός κούρδιζε το ρολόι 

του σταματημένο εδώ και μέρες, 

άραγε τι τον ένοιαζε η ώρα; 

ήταν πρωί, ο ήλιος σηκωνόταν 

κι όλα μυρίζαν άλλη μια σκάρτη μέρα. 
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Τραγούδι: 

• https://www.youtube.com/watch?v=BFiWWWFqDOQ 

"Μετανάστευση" Μίλτος Πασχαλίδης  

• https://www.youtube.com/watch?v=FM7y7y5HngA 

"Μετανάστης" Στέλιος  Καζαντζίδης 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά τραγούδησαν με 

πολλή όρεξη τραγούδια της ξενιτιάς και συμμετείχαν ενεργά 

στην ανάλυση και τον σχολιασμό των ποιημάτων.  

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

 Σύνθεση ποιημάτων: Κάθε ομάδα έγραψε στίχους και επινόησε έναν τίτλο για το 

ποίημα που έχει δημιουργήσει. Kάθε ομάδα σκέφτηκε και μια μελωδία με ένα 

συγκεκριμένο ρυθμό για να παρουσίασε το ποίημα της στην υπόλοιπη τάξη. Στο τέλος 

η κάθε ομάδα  παρουσίασε  το ποίημα που δημιούργησε στην υπόλοιπη τάξη. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BFiWWWFqDOQ
https://www.youtube.com/watch?v=FM7y7y5HngA
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Σχολιασμός δραστηριότητας: Η δραστηριότητα αυτή διασκέδασε πολύ τα παιδιά. 

Διαβάζοντας τους στίχους που έφτιαξαν φάνηκε να έχουν αντιληφθεί την έννοια του 

ξένου, του μετανάστη.  Το δυνατό κομμάτι της δραστηριότητας ήταν όταν τα παιδιά 

τραγούδησαν τους στίχους που δημιούργησαν. Οι συμμετέχοντες/ουσες 

ευχαριστήθηκαν πολύ τη συγκεκριμένη δραστηριότητας. 

 

 

7η διδακτική ώρα  

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Έργα τέχνης: Tα παιδιά βλέπουν πίνακες φωτογραφίες  και άλλα έργα τέχνης που έχουν 

ως θέμα τον «ξένο». H προσφυγιά και η μετανάστευση  ως πηγή έμπνευσης για τους 

καλλιτέχνες.  H προσφυγιά και η μετανάστευση συχνά αποτελεί πηγή έμπνευσης και 

καλλιτεχνικής δημιουργίας στη Ζωγραφική, στη Γλυπτική και στη Φωτογραφία.  

Συζητάμε για αυτό που βλέπουν τι μπορεί να λένε μεταξύ τους οι φιγούρες των πινάκων 

και τα πρόσωπα των φωτογραφιών. Ο δάσκαλος ζητάει τώρα από τα παιδιά  να 

παρατηρήσουν με προσοχή τα έργα τέχνης και να τα περιγράψουν, να δώσουν τίτλο στο 

έργο  αλλά και να αναρωτηθούν αν αυτό που βλέπουν στον πίνακα ή στη φωτογραφία 

το έχουν δει και στο σήμερα αλλού. Συζητάμε αν οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι ή 

δυστυχισμένοι και γιατί, καθώς και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Τα παιδιά 

φαντάζονται  που βρίσκονται οι άνθρωποι από κάποιο πίνακα, γιατί βρίσκονται εκεί, τι 

κάνουν, τι λένε μεταξύ τους. Σύγκρινε καταστάσεις που παρουσιάζονται στους πίνακες 

με αντίστοιχες δικές σου. 

 Ο δάσκαλος δίνει την εξής οδηγία: Φαντάσου ότι είσαι μέσα στο έργο: 

1η 
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- Τι κάνεις;  

- Τι ακούς; 

- Τι βλέπεις; 

- Τι αγγίζεις; 

- Τι γεύση έχεις στο στόμα;  

- Τι μυρίζεις; 

- Ποια είναι τα συναισθήματα σου; 

- Είναι χαρούμενο ή λυπημένο;  

- Tι χρειάζεται το συγκεκριμένο παιδί για να είναι χαρούμενο; 

- Tι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να είναι όλα τα παιδιά γελαστά και χαρούμενα; 

 

 
 

  

 

 

 

Τι να ονειρεύεται η 

μικρή; 

 

http://www.altsantiri.gr/wp-content/uploads/2016/04/277657d4dd61bc9e6d887bfd48bae9d9.jpg
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Jerome Sessini, «Η καταστροφή της Συρίας», Χαλέπι, 9      Φεβρουαρίου, 2013. 

Συρία, Χαλέπι, 9 Φεβρουαρίου 2013 Tarik Al Bab Δημοτικό Σχολείο  

 

-Μοιάζει το σχολείο σου με το αυτό το σχολείο στο Χαλέπι στη Συρία; 

-Tι έχει συμβεί;  

-Πως θα ένιωθες αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στο σχολείο σου; 
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-Συγκρίνοντας τις φωτογραφίες με τους πίνακες ζωγραφικής μπορείτε να βρείτε 

ομοιότητες και διαφορές; 

- Έχετε δει πουθενά αλλού τις εικόνες αυτές; 

- Πιστεύετε πως τα «συρματοπλέγματα» είναι μια εικόνα που ταιριάζει με τον ανθρώπινο 

πολιτισμό;  

- Mε ποιον τρόπο κατά τη γνώμη σας έπρεπε να αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες από τις 

χώρες στις οποίες ζητούν άσυλο; 

-Τι συναισθήματα σας προκαλούν αυτές οι εικόνες;  

-Tι μας ενώνει; 

- Τι μας χωρίζει; 
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Alessandro Penso, «Σύνορα/Σταυροδρόμια», Μουσείο  Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, 11 

Ιουνίου – 30 Σεπτεμβρίου 2016. 

- Τι είναι αυτό για το οποίο πιθανόν να νοιάζεται για να φροντίσει η μητέρα για το 

παιδί ; 

- Τι είναι αυτό για το οποίο πιθανόν να νοιάζεται για να φροντίσει ο πατέρας για το 

παιδί ; 

- Ποιο είναι το κοινό θέμα των φωτογραφιών; 

 

Ρωτάμε τα παιδιά και ξεκινά μια συζήτηση γύρω από το άγαλμα. 
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- Tι βλέπετε; 

- Τι βαστάει το παιδί στην εικόνα; 

- Γιατί είναι ξυπόλητο; 

-Δώστε ένα τίτλο στο άγαλμα. 

- Πού λέτε να βρίσκεται το αγαλματίδιο; 

- Πότε θεωρείται ότι φτιάχτηκε; 

-H προσφυγιά είναι σημερινό φαινόμενο η συνέβαινε και στα παλαιότερα χρόνια; Tι 

καταλαβαίνουμε από αυτό το αρχαίο αγαλματίδιο; 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Στα παιδιά έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση οι πίνακες, που 

είχαν ως θέμα την μετανάστευση και την προσφυγιά. Συγκριμένα, προβληματίστηκαν 

γύρω από το θέμα και οι τίτλοι σε μερικά από τα έργα που πρότειναν είναι οι ακόλουθοι: 

«Οι σκοτωμένοι πρόσφυγες», «Οι άνθρωποι για έναν καλύτερο κόσμο», «Όλοι οι φτωχοί 

μια αγκαλιά», «Μια καλύτερη ζωή για τους πρόσφυγες», «Το ταξίδι των προσφύγων», 

«Το ταξίδι για μια καλύτερη ζωή».  Ακόμη, τα παιδιά εξέφρασαν τα συναισθήματα που 

τους δημιουργήθηκαν βλέποντας τους πίνακες.  Σχολίασαν  τα έργα τέχνης, τα 

περιέγραψαν, παρατήρησαν τα αντικείμενα που υπάρχουν σ’ αυτά και τις ενδυμασίες 

των ανθρώπων. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η Σύνδεση 'Συλλογής Αρβελέρ'  με το  θέμα του project   

Μετανάστευση των Ελλήνων τη δεκαετία του ΄50: Δείχνουμε στα παιδιά την ακόλουθη 

εικόνα και ο δάσκαλος θέτει τα εξής ερωτήματα:  

-Τι παρατηρείτε; 

-H μετανάστευση  πιστεύετε ότι είναι ένα  φαινόμενο που συμβαίνει μόνο στις μέρες μας  

ή το συναντάμε  και στα παλιότερα χρόνια; 

 

 

 

 

 

 

 Με βάση τις απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις  εξηγούμε ότι τη δεκαετία 

του 1950 μετανάστευσαν 312.000 περίπου  Έλληνες προς στην Αμερική, την 
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Αυστραλία, αλλά και σε ευρωπαϊκές χώρες όπως τη  Γερμανία, το Βέλγιο και τη 

Γαλλία.Ανάμεσα στους Έλληνες μετανάστες της δεκαετίας του 1950-1960 μια διάσημη 

Ελληνίδα, που μετανάστευσε το 1953 από την Αθήνα στο Παρίσι, είναι η Ελένη 

Γλύκατζη –Αρβελέρ. Αποκαλύπτουμε στα παιδιά ότι πρόκειται να επισκεφτούμε 

σύντομα τη Συλλογή της που βρίσκεται στο Κέντρο του Ρεθύμνου και είναι ένας χώρος 

αφιερωμένος στη ζωή της Αρβελέρ.  Ένα παιδί δείχνει στο χάρτη τη διαδρομή της  

Ελένης Γλύκατζη- Αρβελέρ από την Ελλάδα ως το Παρίσι. Δείχνουμε με τη βοήθεια 

του προτζεκτορα το πλοίο Ματαρόα, με το οποίο ταξίδεψε η Αρβελέρ από την Ελλάδα 

συγκεκριμένα από το λιμάνι του Πειραιά ως τη Γαλλία. 

                           

Πλοίο Ματαρόα 

Τονίζουμε ότι το πλοίο «Mataroa» αποπλέει από τον Πειραιά μεταφέροντας περισσότερους από 

130 νέους Έλληνες επιστήμονες, διανοούμενους και καλλιτέχνες. 

-Γιατί λέτε να έφυγε από την Ελλάδα η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ; 

-Πιστεύετε ότι ήταν εύκολο να ζήσει ως μετανάστρια στο Παρίσι; 

- Tι προβλήματα νομίζετε ότι αντιμετώπιζε όταν έφτασε στο Παρίσι; 

Αφού πρώτα προβληματισθούν τα παιδιά, εξηγoύμε ότι η ίδια η Ελένη Γλύκατζη- 

Αρβελέρ, αποφάσισε να φύγει από την Αθήνα και να κυνηγήσει τα όνειρά της σε έναν 

άλλο τόπο, το Παρίσι.  Έπειτα από μια σειρά παρεμβάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου 

της Αθήνας, δόθηκε υποτροφία από το Γαλλικό κράτος σε περίπου τριακόσιους νεαρούς 

Έλληνες, με σκοπό να διαφύγουν στη Γαλλία, με το πλοίο «Ματαρόα». Η σπουδαία 

αυτή Ελληνίδα συνέχισε τις σπουδές στην βυζαντινή ιστορία της και κατάφερε να γίνει 

πολύ γνωστή γιατί έγινε η πρώτη  γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο 

Πανεπιστήμιο της Σορβόννης το 1967 και η πρώτη γυναίκα Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Ο δάσκαλος ρωτάει τα παιδιά:  

-Σήμερα έχετε ακούσει για ανθρώπους που εγκαταλείπουν την Ελλάδα  και μεταναστεύουν 

σε μια άλλη χώρα για να  συνεχίσουν τις σπουδές τους; Γνωρίζετε αν συμβαίνει αυτό; 

-Πιστεύετε ότι για έναν ξένο είναι εύκολο ή δύσκολο να πετύχει σπουδαία πράγματα και 

να γίνει γνωστός σε έναν ξένο τόπο, όπως έγινε η Αρβελέρ; 
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-Πόσο εύκολο είναι να γίνει πρόεδρος μια γυναίκα και μάλιστα μετανάστρια;Eίναι συνηθισμένο; 

Εξηγούμε στα παιδιά ότι η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ έχει γονείς πρόσφυγες 

Μικρασιατικής καταγωγής, αφού οι γονείς της κατάγονταν από τα Μουδανιά. (Ένα 

παιδί δείχνει στο χάρτη τη περιοχή της Μικρά Ασίας). Το 1922 καταφθάνουν στην 

Ελλάδα περίπου 1.500.000 πρόσφυγες. Στην Αθήνα δημιουργούνται προσφυγικοί 

οικισμοί σε περιοχές όπως στην Καισαριανή, στην Νέα Ιωνία και στον Βύρωνα, όπου 

εκεί έμεινε η οικογένεια της  Ελένης. Επίσης, πρόσφυγες πηγαίνουν στη Μακεδονία, 

στη Θράκη και στην Κρήτη. Έτσι χάνοντας αγαπημένα πρόσωπα, το σπίτι τους, τις 

συνήθειες τους, τον βίο τους, οι πρόσφυγες γονείς της αναζήτησαν στην Ελλάδα ένα 

καλύτερο μέλλον. Από την ιστορία γνωρίζουμε, εξάλλου, τα δύσκολα χρόνια που 

ακολούθησαν προκείμενου οι πρόσφυγες της Μικρά Ασίας να ενσωματωθούν στην 

Ελλάδα και να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Αξίζει να 

επισημανθεί, όμως, ότι η σπουδαία αυτή πνευματική προσωπικότητα δε ξέχασε ποτέ τις 

ρίζες της και την καταγωγή των γονιών της αφού μέχρι και σήμερα συμμετέχει σε 

Μικρασιατικούς συλλόγους, τιμάται και βραβεύεται για την προσφορά της. 

Τέλος, με τη βοήθεια του προτζέκτορα δείχνουμε εικόνες της δεκαετίας του ’50, ’60 

στην Αθήνα και του Παρισιού και ακολουθεί συζήτηση για τα επαγγέλματα, τον τρόπο 

ζωής, τη μόδα, τα αυτοκίνητα και τις συνήθειες εκείνης της εποχής,  

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη ζωή της Αρβελέρ και 

με όσα έχει καταφέρει στη ζωή της. Θέλησαν να μάθουν και άλλα πράγματα και 

ανυπομονούσαν να επισκεφτούν και να δουν από κοντά τα δικά της αντικείμενα. Επίσης, 
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ταξιδέψαμε με τα παιδιά στο χρόνο. Συγκεκριμένα, ταξιδέψαμε στη δεκαετία του 

΄50,΄60, προκειμένου να αντιληφθούν  τις δυσκολίες των Ελλήνων και τον τρόπο ζωής 

εκείνης της εποχής. Όσον αφορά, το θέμα του προγράμματος ο «ξένος» συνδέθηκε με 

μεγάλη επιτυχία με την προσωπικότητα της Αρβελέρ, καθότι η ίδια υπήρξε μετανάστρια 

στο Παρίσι. Μιλήσαμε για τους λόγους που ωθούν κάποιον να εγκαταλείψει την πατρίδα 

του και για το πώς αισθάνεται σε έναν νέο τόπο και όλα αυτά τα συσχετίσαμε τη ζωή 

της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η  

Ιστορίες μετανάστευσης. Ζητήσαμε από τα παιδιά να γίνουν μικροί ερευνητές και  

ρωτήσουν τους γονείς τους ή όποιον άλλον από τον περίγυρό τους, όποιον επιθυμούν 

για  να τους πουν την ιστορία κάποιου γνωστού τους προσώπου  που μετανάστευσε στο 

εξωτερικό.  Τα παιδιά γράφουν με λίγα λόγια την ιστορία που  τους διηγούνται οι 

συγγενείς τους σε ένα χαρτί και το κρατούν κατά την επίσκεψή τους στη Συλλογή 

Αρβελέρ. 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την ιδέα και κατάλαβαν 

γρήγορα τι πρέπει να κάνουν. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι και τα 18 

παιδιά είχαν συμπληρώσει το φύλλο καταγραφής προφορικής συνέντευξης. Για την 

ακρίβεια, ρώτησαν τον παππού τους, τον μπαμπά τους, τη μαμά, το θείο ή τη γιαγιά τους 

να τους πει μια αληθινή ιστορία μετανάστευσης που γνώριζε. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλη 

προθυμία να παρουσιάσουν στους συμμαθητές /τριες  τους τις ιστορίες και παράλληλα 

ένιωθαν μεγάλη υπερηφάνεια που οι ιστορίες μετανάστευες που είχαν γράψει ανήκαν 

σε  πραγματικά συγγενικά  τους πρόσωπα. 

 

8η διδακτική ώρα  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   

Κοινωνικό Συμβόλαιο:  Γράφουμε σε ένα χαρτόνι τα «Μη» του πολιτισμικού χώρου. 

Τα παιδιά συμφωνούν όλα μαζί  να εφαρμόσουν τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς 

μέσα στο χώρο πολιτισμού που θα επισκεφτούν και τα υπογράψουν. Ο δάσκαλος 

ρωτάει: 

- Τι ξέρετε για τους χώρους πολιτισμού; 

- Τι ξέρετε για τις συλλογές;  

- Τι σας έρχεται στο νου όταν ακούτε τη λέξη «συλλογή»;  

- Εσείς τι συλλέγετε; 

- Mε ποιο τρόπο μαζεύετε τα αντικείμενα - συλλογές; 

 

1η 
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Σχολιασμός δραστηριότητας: H προετοιμασία των παιδιών πριν την επίσκεψη 

κρίνεται αναγκαία αφού συντελεί στην εξοικείωσή τους με το χώρο πολιτισμού και το 

περιεχόμενό του –προς τι θα συναντήσουν- ώστε αυτά να είναι αργότερα ελεύθερα και 

ενεργά στη συμμετοχή τους. Δίνει την ευκαιρία επίσης  να ενεργοποιήσουν τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις τους και να τις συνδέσουν πιο εύκολα με το περιεχόμενο του 

χώρου πολιτισμού.  Κάνουμε μια συζήτηση με τα παιδιά σχετικά  με  το  τι  είναι  ένας  

χώρος πολιτισμού, τι  είναι ένα μουσείο,  μια συλλογή, 

τι  περιέχει,  ποιο  σκοπό  εξυπηρετεί,   με  ποιο  τρόπο  προβάλλονται  τα  εκθέματα  τ

ου,  για  ποιο  λόγο το επισκεφτόμαστε, πως πρέπεινα συμπεριφερόμαστε και τι κανόν

ες πρέπει να ακολουθούμε 

κατά την επίσκεψη μας εκεί.   Όλα  τα  παιδιά  συμμετέχουν  στην  κουβέντα,  αλλάζο

υν  απόψεις  και  επικοινωνούν  μεταξύ  τους.  

Στο τέλος καταλήγουν σε κάποια συμπεράσματα-κανόνες που τα γράφουν 

τα ίδια στον  πίνακα. Tα παιδιά φάνηκαν από τις απαντήσεις που έδωσαν ότι είναι 

εξοικειωμένα με τους κανόνες συμπεριφοράς σε ένα χώρο πολιτισμού. Τα παιδιά 

βρήκαν μόνα τους κανόνες και υπέγραψαν όλα το Συμβόλαιο συμπεριφοράς σε ένα 

χώρο πολιτισμού. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   

Παγκόσμιος χάρτης: Kαθόμαστε όλοι σε ένα κύκλο. Στο κέντρο το κύκλου έχουμε 

τοποθετήσει στο πάτωμα ένα παγκόσμιο χάρτη. Ζητάμε από τα παιδιά να παρατηρήσουν 

με προσοχή τον παγκόσμιο χάρτη. Μοιράζουμε σε κάθε μαθητή/τρια από ένα χαρτάκι, 

στο οποίο γράφει επάνω το όνομα του/ης και ένα μέρος της γης που θα ήθελε να 

επισκεφθεί και το τοποθετούσε στο αντίστοιχο σημείο της γης.  

2η 
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Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από τον παγκόσμιο χάρτη 

που ήταν στη μέση του κύκλου. Έψαχνα να βρουν αγαπημένους τους προορισμούς και 

αγαπημένα τους μέρη. Όλα τα παιδιά θέλησαν να γράψουν στο χαρτάκι ένα μέρος της 

γης που θα ήθελαν να το γνωρίσουν από κοντά και να το επισκεφτούν. Τα περισσότερα 

παιδιά απάντησαν ότι θα ήθελαν να πάνε σε κάποια χώρα της Ευρώπης, στη Νότα 

Αμερική, ενώ μόνο ένα στην Αυστραλία, κανένα στην Αφρική και δυο στην Ασία.  

 

 

 

9η  - 10η διδακτική ώρα Επίσκεψη των 

μαθητών/τριών στο χώρο πολιτισμού της Συλλογής Ελένης 

Γλύκατζη - Αρβελέρ.  

 

Χρησιμοποιούμε ως ορόσημο το μολύβι δεδομένου ότι στη 

Συλλογή δεσπόζει η Εικαστική παρέμβαση με τα μολύβια.  

Ο πρόσφυγας είναι «διαδρομή».  

Το μολύβι μπορεί να χαράξει διαδρομές πάνω σε χαρτί.  

Το μολύβι αφήνει σημάδια στο 

χώροo. 

 

 

Προετοιμασία: Tα παιδιά συγκεντρώνονται έξω από το 

χώρο της Συλλογής και πριν εισέλθουν μέσα σε αυτό, τους 

εξηγούμε ότι πρόκειται για ένα Κέντρο σύγχρονης τέχνης - 
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αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, της διεθνούς φήμης 

βυζαντινολόγου. Βρισκόμαστε  έξω από την αίθουσα δίπλα στο Σπίτι του Πολιτισμού, 

που παραχώρησε ο δήμος Ρεθύμνου. Η επιλογή της τοποθεσία της Συλλογής Αρβελέρ 

δεν είναι τυχαία. Το βενετσιάνικο κτίριο της Μονάδας Διεθνούς Εκπαίδευσης & 

Έρευνας που στεγάζει τη Συλλογή Αρβελέρ βρίσκεται στο κέντρο του Ρεθύμνου, πίσω 

ακριβώς από την Πλατεία Μικρασιατικών-Ελλήνων. Μια  πλατεία που είναι 

αφιερωμένη στους Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Αξίζει να τονισθεί ότι οι 

γονείς της Αρβελέρ ήταν από τη Μικρά Ασία.  Η ερευνήτρια  ρωτάει τα παιδιά: «Πως 

νομίζετε ότι λέγεται η Συλλογή;». Προτρέπει τα παιδί να διαβάσουν την πινακίδα που 

βρίσκεται έξω από τη Συλλογή. «Τι περιμένετε να δείτε  μέσα εδώ με βάση τον τίτλο», 

«Τι συλλογές - αντικείμενα πιστεύετε ότι θα έχει αυτός ο χώρος;». Με το βασικό ερώτημα 

«Γιατί νομίζετε ότι  ονομάζεται έτσι η Συλλογή  Αρβελέρ», τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο 

χώρο και προσπαθούν να δώσουν απάντηση. Ακόμα, πριν την είσοδο στη Συλλογή, ο 

δάσκαλος ρωτάει τα παιδιά αν θυμούνται  το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει για τους 

χώρους πολιτισμού και τα παιδιά επαναλαμβάνουν τους κανόνες. Λέμε στα παιδιά ότι 

δεν πρέπει να φωνάζουν διότι σε αυτό χώρο εργάζονται άνθρωποι, γιατί η Συλλογή 

λειτουργεί και ως Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης και Έρευνας.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

600+1 μολύβια: Μπαίνουμε στο ισόγειο της Συλλογής και τα παιδιά κάθονται ανά 

ομάδες στα χρωματιστά χαρτόνια που βρίσκονται τοποθετημένα στο ισόγειο. Ρωτάμε 

τα παιδιά:  

-Τι σας κάνει εντύπωση στο χώρο; 

-Τι παρατηρείτε;  

- Μπορεί κάποιος-α να σκεφτεί τώρα που μπήκαμε μέσα στη Συλλογή γιατί η Συλλογή  

ονομάζεται Τα εκ του ταμείου 600+1 μολύβια, 

 - Όλα τα μολύβια είναι ίδια;  

- Tι σχηματίζουν; 

-Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα μολύβι; 

1η 
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     Σε αυτό το σημείο εξηγούμε την ιστορία  των μολυβιών της Ελένης Γλύκατζη- 

Αρβελέρ. Η ερευνήτρια  διαβάζει στα παιδιά το γράμμα που έστειλε ένας παλιός 

συμμαθητής  της Αρβελέρ στην ίδια που ζει στο Παρίσι.  Ένα ιδιόχειρο γράμμα φτάνει 

στο Παρίσι της δεκαετίας του ’70: ΄΄...εσύ έγινες σπουδαία, κι εγώ ένας σοβαρός 

αρχιτέκτονας..." Είναι ο συμμαθητής της, εκείνος που η Ελένη κάθεται δίπλα του στο 

Δημοτικό. Το αγοράκι έχει ένα μολύβι με χρώματα....Το κοιτούσα, το κοιτούσα... πόσο 

το ζήλευα αυτό το μολύβι... μέχρι που ήθελα να το κλέψω. Βέβαια, δεν το έκλεψα ποτέ, 

αλλά ούτε και το απέκτησα τότε. Σήμερα, έχω πάνω από 600 μολύβια!..». Η μαθήτρια 

Ελένη Γλύκατζη τελειώνει το σχολείο του Βύρωνα, διαβάζοντας από τα βιβλία των 

αδελφών της και αποζητώντας... ένα μολύβι με χρώματα! Μέσα από τα λόγια της Ελένης 

Γλύκατζη Αρβελέρ αντιλαμβάνεται κανείς τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, τις 

στερήσεις και τις δυσκολίες που βίωσε καθότι προέρχεται από μικρασιατική οικογένεια 

προσφύγων.  Συζήτηση για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένεια της  ως 

πρόσφυγες της Μικρά Ασίας. Τότε για να έχεις ένα μολύβι ήταν πολύ σημαντικό πράγμα 

και καταλαβαίνουμε το πλαίσιο της εποχής. Το χρωματιστό μολύβι μοιάζει με άπιαστο 

όνειρο. Συμβαίνει το ίδιο και σήμερα; Αναρωτηθείτε πόσα μολύβια έχετε σήμερα; Πόσο 

εύκολο είναι να αποκτήσετε μολύβια με χρώματα; Κάθε πράγμα έχει μια σημασία στο 

λεξικό και πίσω από αυτή είναι κρυμμένο κάτι άλλο βαθύτερο το νόημα. Το μολύβι 

λοιπόν τι μπορεί να συμβολίζει; 

- Τι στερήθηκε η Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ στα παιδικά της χρόνια; 

- Tι δυσκολίες μπορεί να βίωσε η σπουδαία αυτή Ελληνίδα στα παιδικά της χρόνια, 

καθότι προέρχεται από μικρασιατική οικογένεια προσφύγων.   

- Θυμάστε τα όνειρα του Mustafa και της Ιvene (που  οι γονείς τους και οι ίδιοι είναι 

πρόσφυγες); Τι ονειρεύονταν αυτά και ποια ήταν το όνειρα της Ελένης Γλύκατζη 

- Αρβελέρ, που οι γονείς της  είναι πρόσφυγες; 

- Tα κατάφερε; 

- Γιατί η σπουδαία αυτή προσωπικότητα μετανάστευσε στο Παρίσι;  

 

Βάζουμε τα παιδιά να αναρωτηθούν «Εσάς τι σας λείπει σήμερα;».   
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Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το χώρο και έδειξαν πολύ 

καλή διαγωγή.  Εντυπωσιάστηκαν από την εικαστική παρέμβαση των μολυβιών 

που δεσπόζει στο ισόγειο και όλα τα παιδιά θέλησαν να μάθουν την ιστορία του 

μοναδικού κόκκινου μολυβιού που διαφέρει. Όταν άκουσαν την ιστορία των μολυβιών 

θαύμασαν  ακόμα περισσότερο τη ζωή της Αρβελέρ και θέλησαν να μάθουν 

περισσότερα για αυτήν και για τις επιτυχίες της. Τα παιδιά ακόμη έδωσαν τις εξής 

απαντήσεις σχετικά με τη χρησιμότητα του μολυβιού «να γράψουμε»,  «να 

σχεδιάσουμε», «να στείλουμε μηνύματα», «να ζωγραφίσουμε»,  «να ξυστούμε». 

    Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι ο δάσκαλος παρενέβη στη 

συζήτηση και ζήτησε από τα παιδιά να φανταστούν την Αρβελέρ μικρή, ως μαθήτρια 

πριν από πολλά χρόνια όπου η Ελλάδα ήταν σε κακή κατάσταση.  

Δάσκαλος: Θυμάστε από τις φωτογραφίες που είδαμε πώς ήταν τα  παιδάκια τότε 

ακούρευτα, με ψείρες; Φανταστείτε τώρα ότι η Αρβελέρ ήταν ένα παιδάκι μία έφηβος που 

δεν είχε τις ευκολίες που έχουμε εμείς τώρα που ζητάμε Μαμά, μπαμπά μου έσπασε το 

μολύβι σας φέρνουν καινούρια μολύβι, όσα θέτε, μαρκαδόρους, μπογιές, τα πάντα όλα. 

Τότε το να έχεις ένα μολύβι ήταν πολύ σημαντικό πράγμα, για να κάθεσαι να γράφεις και 

πόσο μάλλον το χρωματιστό μολύβι για να κάθεσαι να ζωγραφίζεις, ήταν ένα όνειρο για 

τα παιδιά εκείνης της εποχής! Τώρα από ότι καταβαίνετε θα δείτε αργότερα για ποιο λόγο 

υπήρχε αυτή η αγάπη για τα μολύβια. Σας έχω  πει ότι το κάθε πράγμα  έχει και μια 

σημασία. Θυμάστε που σας είχα κάνει αυτή τη συζήτηση; Και πίσω από τη σημασία της 

στο λεξικό υπάρχει και κάτι άλλο που είναι κρυμμένο το νόημα. Το μολύβι δηλαδή μπορεί 

να είναι ένα αντικείμενο με το οποίο γράφουμε όμως συμβολίζει και άλλα διάφορα. Τι 

συμβολίζει;»   

Παιδιά: Τη σκέψη, τη γνώση, τη μάθηση… 

Δάσκαλος: Τον άνθρωπο τον σκεπτόμενο, τον άνθρωπο που μαθαίνει, τη θέληση για 

μάθηση, το να θέλει κάποιος να έχει μολύβια σημαίνει το να θέλει και να μάθει. Η Αρβελέρ 

‘ήταν η πρώτη γυναίκα που σε ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο της Γαλλίας έγινε πρύτανης, κάτι 

που δε συνηθιζόταν, θυμάστε που παλιά σας είχα πει ότι τα κορίτσια δεν μορφωνόντουσαν 

παλαιότερα; Ένα καλό που έκανε ο Α’ παγκόσμιος πόλεμος μέσα στα κακά και τους 

εκατομμύρια νεκρούς είναι το εξής. Στον πόλεμο συνήθως πάνε οι άντρες, σκοτώνονται 

οι άντρες. Τα θύματα του Α’ παγκοσμίου πολέμου ήταν όσοι άνθρωποι είχαν σκοτωθεί 

από την αρχή ιστορίας όλοι μαζί. Δηλαδή αν αθροίσουμε τις απώλειες του πολέμου από 

τον Τουρκικό πόλεμο μέχρι εκείνη την εποχή του Α’ παγκοσμίου πολέμου όλοι μαζί οι 

νεκροί, οι τραυματίες  και οι αγνοούμενοι ήταν λιγότεροι από τους νεκρούς του Α’ 

παγκοσμίου πολέμου. Οι άνθρωποι τότε είχαν κατάφεραν να φτιάξουν τέτοια όπλα 

μαζικής καταστροφής που φανταστείτε όλοι οι νεκροί των πολέμων της ιστορίας ήταν 

λιγότεροι των τεσσάρων χρόνων του Α’ παγκοσμίου πολέμου. Αυτό τι σημαίνει; ότι 

καταστράφηκαν γενιές ολόκληρες, τουλάχιστον δύο με τρεις γενιές. Σκοτώθηκαν νέοι 

άντρες, νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν προλάβανε να ζήσουνε, δεν 

προλάβανε να γίνουν επαγγελματίες. Κάποιοι από αυτούς ήταν δάσκαλοι, κάποιοι από 

αυτούς ήταν ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, ήταν εργάτες.. Έλλειψη λοιπόν ανθρώπινου 
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δυναμικού στις κοινωνίες. Αυτό είχε ένα «καλό», αναγκαστικά μπορούσαν να δουλέψουν 

και να στελεχώσουν την κοινωνία με επαγγέλματα πλέον και οι γυναίκες. Άρα από τότε 

και μετά με τα χίλια ζόρια ή κοινωνία άφησε τις γυναίκες να σπουδάσουν. Στην Ελλάδα 

μέχρι την εποχή της γιαγιάς μου τα κορίτσια δεν μάθαιναν γράμματα, πόσο δε μάλλον να 

σπουδάσουν για να γίνουν δασκάλες, για να γίνουν το οτιδήποτε, να γίνουν γιατροί 

δικηγόροι. Δεν θεωρούνταν σωστό το ακριβώς αντίθετο από ότι είναι σήμερα. Τα κορίτσια 

τα κρατούσαν στο σπίτι και άντε μέχρι το δημοτικό και τέρμα αυτό είναι. Άρα, η ανάγκη 

να υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι θα δουλέψουν, οι οποίοι θα μορφώσουν  τα μικρά 

παιδιά αναγκαστικά έπεσε πλέον στους ώμους των γυναικών. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για να 

μπορέσουν οι γυναίκες να γίνουν δάσκαλοι εκπαιδευτικοί, γιατροί το οτιδήποτε. Αυτό το 

πράγμα ήταν απόρροια ουσιαστικά του Α’ παγκοσμίου πολέμου και  των θανάτων των 

αντρών. Δεν υπήρχαν αρκετοί άντρες να κάνουν τα επαγγέλματα και μέχρι την εποχή της 

μικρασιατικής καταστροφής. Το μόνο αποδεκτό επάγγελμα ήταν το επάγγελμα της 

διδασκάλας. Μέχρι τότε η κοινωνία έβλεπε στραβά μία γυναίκα που δούλευε, εκτός αν 

ήταν δασκάλα, μετά φυσικά και νοσοκόμα για να περιθάλπει τους τραυματίες. Οπότε 

πρέπει να σκεφτείτε αυτό το πλαίσιο, αυτή την εικόνα για να καταλάβετε τα γιατί και τα 

πως έγιναν αυτά τα πράγματα. 

Τα παιδιά, λοιπόν, με αυτή την καίρια παρένθεση-παρέμβαση του δασκάλου 

αντιλήφθηκαν ακόμα καλύτερα το πλαίσιο της εποχής και μπόρεσαν να το συνδέσουν 

με προηγούμενες γνώσεις τους, που είχαν διδαχθεί στο σχολείο.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Ξεκινάει μια συζήτηση με τα παιδιά κάνοντας τις εξής ερωτήσεις: 

 - Ποιος και τι μπορεί να ταξιδέψει;  

- Για ποιους λόγους ταξιδεύουμε;  

-Πώς ταξιδεύουμε;   

Στο ισόγειο βρίσκεται ένα μεγάλο χάρτινο καράβι που γράφει «Ματαρόα». Tα παιδιά 

παίρνουν από ένα χάρτινο συννεφάκι και γράφουν πάνω το συναίσθημα και τις 

σκέψεις της Αρβελέρ που αποχωρίζεται την πατρίδα της και μπαίνει στο πλοίο για το 

μεγάλο ταξίδι. 

2η 
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Σχολιασμός δραστηριότητας: Ενδεικτικά τα παιδιά απάντησαν: «Το όνειρο της ήταν 

ότι θα σπουδάσει σε ένα νέο τόπο», «Πώς είναι το Παρίσι; Πού θα σπουδάσω;», «Οι 

σκέψεις της Αρβελέρ όταν μπήκε στο καράβι Ματαρόα ήταν  χαρά ότι θα κάνει κάτι 

καλύτερο εκεί. Λύπη που φεύγει μακριά από την οικογένεια της και από άλλες πολλές», 

«Οι σκέψεις της Αρβελέρ είναι η μία δυσάρεστη γιατί εγκαταλείπει τον τόπο  της και μία 

ευχάριστη γιατί θα συνεχίσει τις σπουδές της», «Θα συνεχίσω και θα προσπαθήσω για το 

καλύτερο», Το όνειρο της Αρβελέρ ήταν να γίνει σπουδαία και να πραγματοποιήσει το 

όνειρό της», «Χαρά, περηφάνια, θλίψη γιατί φεύγει, έτοιμη για το ταξίδι, θέληση να 

συνεχίσει τις  σπουδές», «Ευτυχία  γιατί θα πήγαινε  συνεχίσει τις σπουδές και γιατί έγινε 

πρόεδρος». Επομένως, γίνεται αντιληπτό από τις απαντήσεις των παιδιών  ότι οι αυτά 

μπήκαν στη θέση της σπουδαίας αυτής προσωπικότητας και μπήκαν στη διαδικασία να 

σκεφτούν πως ένιωθε κάποιος που εγκαταλείπει τη χώρα του και ξεκινάει μια καινούρια 

ζωή μακριά από την πατρίδα και τους δικούς του ανθρώπους που αγαπά. 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Σταθμοί της ζωής της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ. Παιχνίδι γρίφων. Σε κάθε ομάδα 

δίνεται από ένα φύλλο εργασίας  που περιέχει  γρίφους και μια εικόνα- χάρτης. Οι 

μαθητές/τριες καλούνται να θυμηθούν και να βρουν τους σταθμούς της ζωής της 

Αρβελέρ στη σωστή σειρά και να τις αντιστοιχίζουν με τους σταθμούς στο  χάρτη. 

Επίσης, ενώνουν τις κουκίδες  του χάρτη και χαράσσουν τη διαδρομή που ακολούθησε.  

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Από τις απαντήσεις των παιδιών αντιληφθήκαμε ότι τα 

παιδιά κατάλαβαν τους σταθμούς της ζωής της Αρβελέρ. Τέλος, συμπλήρωσαν γρήγορα 

το σταυρόλεξο με μεγάλη όρεξη. 

3η 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Ανάγνωση  Ιστοριών μετανάστευσης: Περνάμε στον επάνω όροφο της Συλλογής. Τα 

παιδιά περιπλανούνται μόνα τους στο χώρο, με τη συνοδεία του τραγουδιού «Το βαλς 

των χαμένων ονείρων» του Μάνου Χατζηδάκη. Εξηγούμε στα παιδιά ότι όλα αυτά τα 

βιβλία είναι από την προσωπική Συλλογή της Αρβελέρ. Με αφορμή τη μεταλλική 

κατασκευή μέσα στην οποία είναι εκτεθειμένα τα βιβλία, λέμε στα παιδιά ότι πρόκειται 

για μια μικρογραφία του Κέντρου «Ζώρζ Πομπιντού» στο Παρίσι, όπου η Αρβελέρ είχε 

διατελέσει Πρόεδρος. Πολλά από αυτά τα βιβλία περιέχουν αφιερώσεις, ενώ άλλα της 

τα έχουν δωρίσει αγαπημένα της πρόσωπα.  Λέμε στα παιδιά ότι σε λίγο πρόκειται να  

αφήσουν το δικό τους βιβλίο στη βιβλιοθήκη της Συλλογής. 

-Μπορείτε να υποθέσετε τι αρέσει στην Αρβελέρ να συλλέγει; 

- Πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος  είναι εύκολο ή δύσκολο να πετύχει σπουδαία πράγματα 

και να γίνει γνωστός σε έναν ξένο τόπο, όπως έγινε η Αρβελέρ; 

 Στο σημείο αυτό όσα παιδιά κατάφεραν να βρουν ιστορίες μετανάστευσης  από 

γνωστούς τους που έφυγαν στο εξωτερικό, τις διαβάζουν στους υπόλοιπους αφού 

μαζευτούμε πρώτα  σε έναν κύκλο. 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τον πρώτο όροφο της 

Συλλογής. Ακόμα,  άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή  κάποιες από τις  αληθινές ιστορίες  

μετανάστευσης που  κατάφεραν να βρουν οι συμμαθητές/τριες τους από γνωστούς τους 

που έφυγαν στο εξωτερικό. Σχολιάσαμε τις ιστορίες και τα παιδιά διατύπωσαν μάλιστα 

και συγκεκριμένες ερωτήσεις καθώς τους κίνησε η περιέργεια  να μάθουν και άλλες 

λεπτομέρειες για τις ιστορίες αυτές. Λόγω έλλειψης χρόνου τις περισσότερες ιστορίες 

μετανάστευσης τις διαβάσαμε αφού επιστρέψαμε στο σχολείο. Ακολούθησε συζήτηση 

για τους λόγους που αποφασίζει κάποιος να εγκαταλείψει τον τόπο του, γιατί όπως 

4η 
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διαβάσαμε στις ιστορίες οι λόγοι μπορεί να είναι διαφορετικοί για κάθε άτομο. Τέλος, 

συζητήσαμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μετανάστης ειδικά τον πρώτο 

καιρό, αλλά και για τα έντονα συναισθήματα που τον διακατέχουν.  

Από τις ιστορίες που διαβάσαμε όλες είναι ιστορικής σημασίας αλλά δυο από αυτές 

ξεχώρισαν:  

Η πρώτη ιστορία ανήκει στην Ντενάντα, που είναι δίγλωσση μαθήτρια με καταγωγή 

από την Αλβανία. Η Ντενάντα έγραψε την ιστορία του μπαμπά της. 

Η ιστορία του μπαμπά μου 

 «Ο πατέρας μου έχει διηγηθεί τη δική του ιστορία 

μετανάστευσης όταν ήμουν 17 χρονών. Ο πατέρας του για να 

έρθει στην Ελλάδα χρειάστηκε να αφήσει την οικογένεια του και 

το σχολείο του. Το 1997 ο πατέρας μου περπάτησε 8 μέρες με τα 

πόδια επειδή δεν είχαν χαρτιά. Ο πατέρας μου έφυγε για 

οικονομικούς λόγους. Έφτασε στην Αθήνα που έκαστε 3 χρόνια. 

Δούλευε για αν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του. Σιγά -σιγά 

‘έφτιαξε τα χαρτιά τοθ και μπόρεσε να κάνει μια κανονική ζωή 

γιατί ήταν πλέον νόμιμα στην Ελλάδα. Μετά έφτασε στην Κρήτη 

που ζει εδώ και 15 χρόνια». 

Τέλος!! 

 

Η άλλη ιστορία είναι η ιστορία της μικρής Μαρία- Άννας, η οποία είναι μια δίγλωσση 

μαθήτρια με καταγωγή από την Αλβανία.  

« Μια μέρα το 1995 ο μπαμπάς μου και η μαμά μου 

αναγκάστηκαν να φύγουν από την Αλβανία, γιατί έγινε 

πόλεμος. Βγήκαν οι κάτοικοι από τις φυλακές και σκοτώθηκαν 

πάρα πολλοί. Μόλις έφυγαν από την Αλβανία τελείως τυχαία 

συνάντησαν τη νονά του μπαμπά μου που ήταν με αμάξι. Τους 

πήγε στην Κρήτη και δεν ήξεραν πολύ καλά τη γλώσσα.  Μόλις 

φτάσανε ήταν καταπληκτικά. Όταν έφτασαν στο Ρέθυμνο 

έψαχναν για σπίτι. Βρήκανε και κοιμηθήκανε χωρίς πόλεμο 

μόνο ειρήνη. Επίσης μετά από 2 χρόνια η μαμά μου έμεινε έγκυος και γέννησε τον αδερφό 

μου. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.» 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Δημιουργία βιβλίου:  Κάθε ομάδα φτιάχνει ένα βιβλίο που έχει ως θέμα τις ιστορίες 

των μεταναστών που αφηγήθηκαν τα παιδιά. To βιβλίο αυτό περιέχει τις ξεχωριστές 

ιστορίες των μεταναστών. Οι ομάδες εικονογραφούν τις ιστορίες και φτιάχνουν το δικό 

τους  βιβλίο δίνοντας τίτλο. Στο τέλος, κάθε ομάδα παρουσιάζει το βιβλίο της στις 

υπόλοιπες ομάδες, το οποίο έπειτα τοποθετείται στη βιβλιοθήκη της Συλλογής Αρβελέρ.  

 

      

  

 

 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά συνεργάστηκαν πολύ καλά μεταξύ τους.  Σε 

αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι οι ομάδες είχαν σχηματιστεί νωρίτερα στη τάξη και όχι 

μέσα στη Συλλογή. Κάθε ομάδα έφτιαξε από ένα βιβλίο για τη μετανάστευση, το οποίο 

συμπεριελάμβανε τις αληθινές ιστορίες μετανάστευσης που είχαν καταγράψει τα παιδιά. 

5η 
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Οι τίτλοι που έδωσαν οι ομάδες στα βιβλία είναι οι εξής: «Για λίγο μετανάστες», 

«Ιστορίες Μετανάστευσης», «Η μετανάστευση των ανθρώπων», «Ελένη Γλύκατζη- 

Αρβελέρ» . Στο τέλος οι συμμετέχοντες/ουσες ένιωσαν περηφάνια και τιμή που ένα δικό 

τους δημιούργημα τοποθετήθηκε δίπλα από τη συλλογή των βιβλίων της Ελένης – 

Γλύκατζη Αρβελέρ. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Δραματοποίηση: Με αφορμή τις  φωτογραφίες της Αρβελέρ και το προσωπικό 

άλμπουμ της που εκτίθεται στον πρώτο όροφο της Συλλογής, προτρέπουμε τα παιδιά να 

αναλογιστούν  προσωπικές τους στιγμές: -Εσείς έχετε φωτογραφίες από τη ζωή σας;  

«Αναλογιστείτε τώρα κι εσείς προσωπικά σας βιώματα/ καθημερινές καταστάσεις που 

σχετίζονται με τις παρακάτω λέξεις (ταξίδι, ελπίδα, επιτυχία, αποχωρισμός)». Μέσα στη 

βαλίτσα του μετανάστη υπάρχουν λέξεις σχετικές με το θέμα (ταξίδι, ελπίδα, επιτυχία, 

αποχωρισμός). Κάθε ομάδα αναλάβει να δραματοποιήσει μία λέξη συσχετίζοντας την 

με καθημερινά βιώματα. Ετοιμάζει λοιπόν κάθε ομάδα ένα μικρό σκετς και το 

παρουσιάζει στους υπόλοιπους. 

 

 

 

6η 



 
 

169 
 

 

 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στο παιχνίδι της δραματοποίησης. Φάνηκε πως το διασκέδασαν πολύ. 

Μεταμφιέστηκαν χρησιμοποιώντας ρούχα και διάφορα άλλα αντικείμενα που είχε μέσα 

η  βαλίτσα, όπως καπέλο γυαλιά, φωτογραφίες, φωτογραφική μηχανή, μαντήλι και 

δημιούργησαν ιστορίες σχετικές με τη λέξη που τους δόθηκε. Ανέλαβαν έτσι  να 

ενσαρκώσουν τον ρόλο τους με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και αν παρουσιάσουν 

στις υπόλοιπες ομάδες ένα ολιγόλεπτο σκετς,  στο οποίο θα διαφαίνεται η έννοια που 

τους δόθηκε. Οι υπόλοιπες ομάδες παρατήρησαν με ιδιαίτερη ανυπομονησία και 

προσοχή την ομάδα που παρουσίασε το μικρό θεατρικό της και στο τέλος κάνανε 

παρατηρήσεις ή συγκεκριμένες ερωτήσεις στους μικρούς ηθοποιούς. Με τη διαδικασία 

της δραματοποίησης θεωρούμε ότι τα παιδιά κατανόησαν καλύτερα την έννοια που τους 

δόθηκε, η οποία σχετιζόταν με το ταξίδι. 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7η     

Χάρτης Ταξιδιού:   Η ερευνήτρια παροτρύνει τα παιδιά να πάρουν ένα χρωματιστό 

μολύβι, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους και λαδομπογιές και  να φτιάξουν όλοι μαζί τη δική 

μας χάρτα, τον χάρτη  ταξιδιού, όπως τα παιδιά τον ονειρεύονται.. Διαλέγουν συλλογικά 

το αρχικό σχήμα-περίγραμμα και ζωγραφίζουν παλάμες, γράφουν στίχους, ευχές, 

συνθήματα ή κολλούν κάτι επάνω κι αφού ολοκληρώσουν κι αφού τον δουν από μακριά 

και νιώσουν περηφάνια, τον αναρτούν στον κεντρικό διάδρομο του σχολείου τους ή αν 

είναι αρκετά μεγάλος σ' έναν από τους εξωτερικούς τοίχους ώστε να "μιλάει" με τον 

τρόπο του σε μικρούς και σε μεγάλους. 
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Σχολιασμός δραστηριότητας: Στα παιδιά φάνηκε ότι άρεσε πολύ η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα, καθώς όλα συμμετείχαν σύσσωμα και  εκφράστηκαν μέσω της 

εικαστικής τέχνης. Στην αρχή ξαφνιάστηκαν ευχάριστα που ζωγράφιζαν πάνω σε ένα 

μεγάλο χαρτόνι που είναι τοποθετημένο στο πάτωμα. Συνεργάστηκαν καλά μεταξύ τους 

προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο τους και θα σημείωνα ότι το περιβάλλον- ο 

πολιτισμικός χώρος-, μέσα στο οποίο  βρίσκονταν τους ενέπνευσε να δημιουργήσουν 

ένα όμορφο συλλογικό έργο. Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι των έργων των παιδιών. 

Η μία ομάδα όρισε ως τίτλο του έργου της «ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ», η οποία 

αφιέρωσε μάλιστα το δικό της χάρτη στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, και η άλλη  

επέλεξε για τίτλο της χάρτας της «Ο πανέμορφος κόσμος». Είναι αξιοσημείωτο, ακόμη, 

ότι οι δυο ομάδες ζωγράφισαν καράβια, θάλασσα, αεροπλάνο, φάρο, λέξεις δηλαδή που 

είναι  σύμβολα του ταξιδιού. Ακόμη, και οι δύο ομάδες έφτιαξαν από ένα ουράνιο τόξο, 

που αυτό θα λέγαμε ότι συμβολίζει την ελπίδα για ένα καινούριο τόπο. Επίσης, και οι 

δύο ομάδες ζωγράφισαν στεριά και σπίτια που ενδεχομένως θα λέγαμε ότι συμβολίζει 

τον προορισμό του ταξιδιού. Στο τέλος, όλοι  φωτογραφηθήκαμε μαζί με τα έργα των 

ομάδων. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8η * 

 Μουσική Χαλάρωση: Στον πρώτο όροφο της Συλλογής, τα παιδιά ξαπλώνουν στο 

πάτωμα και κλείνουν τα μάτια τους. Βάζουμε να παίξει δυνατά στην αρχή ένα πολεμικό 

εμβατήριο, έπειτα μία τρυφερή μπαλάντα, μετά μια μελωδία αγωνίας, ξανά πολεμικό 

άλλου είδους - ίσως τελετουργικό (π.χ. αφρικάνικα κρουστά) και τέλος μουσική με 

ήχους της φύσης (απαλά και γλυκά κελαρύσματα νερών, κελαηδίσματα πουλιών, κ.ά.).  

Αφήνουμε λίγο να κατασταλάξουν μέσα τους οι μελωδίες και μετά καθώς 

σιγά-σιγά επανερχόμαστε, εξερευνούμε και κουβεντιάζουμε τις διαδρομές 

που ακολούθησαν οι μουσικές αυτές μέσα στο σώμα και στην ψυχή τους 

(ρυθμός αναπνοής, καρδιακοί παλμοί, μυϊκή αντίδραση, συναισθήματα, 

μνήμες, χρώματα). 

 

 

 

• Τραγούδια για την ειρήνη: 

Μάνος Χατζηδάκης «Το βαλς των χαμένων ονείρων» 

https://www.youtube.com/watch?v=5q9H2cd36RU 

«We are the world» 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas 

«Tα παιδιά ζωγραφίζουν στους τοίχους» 

https://www.youtube.com/watch?v=QJdCihbUkxw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j2RwKvqrgzo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=2W_G3xmSGfo 

 

«Comptine d'Un Autre Été- Die fabelhafte Welt der Amélie Piano» 

https://www.youtube.com/watch?v=5q9H2cd36RU
https://www.youtube.com/watch?v=Zi0RpNSELas
https://www.youtube.com/watch?v=QJdCihbUkxw
https://www.youtube.com/watch?v=j2RwKvqrgzo
https://www.youtube.com/watch?v=2W_G3xmSGfo
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• Τραγούδια για τον πόλεμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=3h0SswsOsEo 

https://www.youtube.com/watch?v=Mw4O9pN-a1g 

 

*Η δραστηριότητα αυτή μπορεί ενδεικτικά να εμπλουτιστεί με την χρήση του παρακάτω 

ποιήματος του Γ.Ρίτσου 

 

 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά στην αρχή ξαφνιάστηκαν που ξάπλωσαν 

κάτω ανάσκελα στο χώρο. Στην αρχή, αρκετά από αυτά ήταν ιδιαιτέρως ανήσυχα, 

μάλλον γιατί δεν τους είχε ανατεθεί παρόμοια οδηγία. Μόλις μπήκε, όμως, το τραγούδι 

από την ταινία Amelie ηρέμησαν, έκλεισαν τα μάτια τους και στη συνέχεια 

συγκεντρώθηκαν για ακούσουν το ποίημα του Γ.Ρίτσου η «Ειρήνη».  

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  9η  

Στο  τέλος της επίσκεψης στη Συλλογή Αρβελέρ μαζευόμαστε όλοι σένα κύκλο στον 

επάνω όροφο της Συλλογής. Το κυκλικό  σχήμα δεν είναι τυχαίο, καθώς μας δίνει τη 

δυνατότητα να υπάρχει οπτική επαφή σε όλα τα μέλη της ομάδας. Αφού μιλήσει  κάθε 

παιδί με τη σειρά του για την εμπειρία της επίσκεψης του στο Κέντρο Αρβελέρ και το 

ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή του, κάθε παιδί στο τέλος παίρνει ένα το χρωματιστό 

μολύβι, ως ανάμνηση της επίσκεψής του στη Συλλογή Αρβελέρ. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3h0SswsOsEo
https://www.youtube.com/watch?v=Mw4O9pN-a1g
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Σχολιασμός δραστηριότητας: Θα λέγαμε ότι έκλεισε πολύ όμορφα η πρώτη επίσκεψη 

σχολικής τάξης στο Κέντρο. Κάθε παιδί με τη σειρά του μίλησε  για την εμπειρία της 

επίσκεψης του και εξέφρασε τα συναισθήματα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά 

παιδιά δήλωσαν ότι θέλουν να επισκεφτούν ξανα τον χώρο και ότι πέρασαν φανταστικά. 

Τέλος, αρκετά παιδιά ρώτησαν πότε μπορούν να επισκεφτούν ξανά τον χώρο μαζί με 

τους γονείς τους και αν μπορούν να επαναλάβουν το πρόγραμμα τις ώρες που είναι 

ανοιχτός για το κοινό ο χώρος.  

 

12η διδακτική ώρα  (Επιστροφή στην τάξη -Αναστοχασμός) 

Όσο σημαντική είναι η προετοιμασία των μαθητών πριν την επίσκεψη, το ίδιο 

σπουδαία κρίνεται και η συνέχιση του προγράμματος πολιτισμού στη σχολική αίθουσα 

μετά την επίσκεψη. Ο εκπαιδευτικός  μπορεί να προγραμματίσει κάποιες 

δραστηριότητες, προκειμένου οι επισκέπτες να συνοψίσουν τα κύρια σημεία του 

προγράμματος. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Απολογισμός επίσκεψης: Οι μαθητές/τριες, μετά την επίσκεψη στο Κέντρο Αρβελέρ, 

αναλαμβάνουν να συντάξουν μια έκθεση με θέμα «Πώς πέρασα στο κέντρο Αρβελέρ». 

Τέλος, έγραψαν σε ένα χαρτάκι τα συναισθήματα τους από την επίσκεψη.  

 

Σχολιασμός δραστηριότητας:  Κρίνοντας από τις απαντήσεις που έδωσαν  όλοι οι  

συμμετέχοντες/ουσες του  προγράμματος φαίνεται ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από 

την επίσκεψη στο κέντρο Αρβελέρ και ένιωσαν υπερηφάνεια που ήταν η πρώτη η τάξη 

δημοτικού που επισκέφτηκε το χώρο. Τα περισσότερα παιδιά έγραψαν ότι νιώθουν  

χαρά, ευτυχία, ευχαρίστηση, ξαφνιασμό, περηφάνια, ευγνωμοσύνη, ενθουσιαμό, 

ατελείωτη ευτυχία.  Μερικές από τις απαντήσεις των παιδιών είναι οι εξείς: 

 

 «Στο κέντρο Αρβελέρ πέρασα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία γιατί είδαμε τα αγαπημένα 

αντικείμενα της Ελένης Γλύκατζη –Αρβελέρ. Τα πράγματα ήταν ενδιαφέρον και περίεργα 

στημένα. Όταν πηγαίναμε νόμιζα πως  θα ήταν μια απλή αίθουσα με πράγματα. Όταν 

φτάσαμε όμως είδα κάτι πολύ διαφορετικό απ’ ότι το είχα φανταστεί. Μου άρεσε  πααααρα 

πολύ γιατί πράγματα ανήκαν σε μια τόσο σπουδαία και γνωστή γυναίκα. Επίσης ήμουν 

πολύ περήφανη, επειδή ήμασταν τα πρώτα παιδιά σε όλο τον κόσμο που το επισκέφτηκαν. 

Επίσης με την κυρία Παναγιώτα πέρασα πολύ ωραία. Πιο πολύ  μου άρεσαν τα μολύβια 

που σχημάτιζαν το πρόσωπα της Αρβελέρ. Μου άρεσε επίσης η βιβλιοθήκη με τα βιβλία 

και η καρέκλα με το ξύλο και τα βιβλία. Ήταν τέλεια!!!». 

 

«Πέρασα καταπληκτικά στο κέντρο Αρβελέρ. Μου άρεσε πιο  πολύ η ζωγραφική, το 

θέατρο, όταν χαλαρώσαμε και όταν κάναμε ένα κύκλο και ο καθένας έλεγε με τη σειρά 

του πως πέρασε και τι του έκανε εντύπωση. Για τη ζωή της Αρβελέρ μου έκανε εντύπωση 

πως η Αρβελέρ έγινε διευθυντής του πανεπιστημίου του Παρισιού κι ότι είναι 92 ετών και 

1η   
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ζει ακόμη. Μου άρεσε περισσότερο η ζωγραφική, το θέατρο, όταν χαλαρώσαμε 

ακούγοντας μουσική όταν είπαμε πως περάσαμε και τι μας άρεσε πιο πολύ». 

«Στο κέντρο Αρβελέρ πέρασα καταπληκτικά, υπέροχα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Μ’ 

άρεσαν όλες οι δραστηριότητες. Τρεις από αυτές είναι: αυτή με τα 600 καφέ μολύβια και 

ένα κόκκινο που ήθελε πάντα. Η άλλη ήταν που φτιάξαμε βιβλίο για την Αρβελέρ. 

Τελευταία ήταν όταν παίξαμε θέατρο. Ένιωσα χαρά υπερηφάνεια, ευγνωμοσύνη και 

ενθουσιασμό. Και πάνω από όλα να ευχαριστήσουμε τη  κυρία Παναγιώτα που μας έδωσε 

στο τέλος δώρα. Περισσότερο μου άρεσαν τα μολύβια, το θεατρικό αλά και η ιστορία της 

Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ. Με τη βοήθεια της κυρίας Παναγιώτας κάναμε πολύ ωραία 

πράγματα». 

«Στο κέντρο Αρβελέρ περάσαμε τέλεια, Στην πινακίδα έδειχνε 600+1 μολύβια της Ελένης 

Γλύκατζη –Αρβελέρ. Τελικά αυτό σήμαινε ότι 600 μολύβια καφέ και 1 κόκκινο. Μετά 

πήγαμε στην πάνω αίθουσα. Εκεί ζωγραφίσαμε και παίξαμε ένα θέατρο ανά ομάδες. 

Περισσότερο μου άρεσε τα τελευταία λεπτά που ξαπλώσαμε και η κ. Παναγιώτα και η κ. 

Βίκυ μας έλεγαν ιστορίες για την Αρβελέρ». 

«Πέρασα τέλεια και θέλω να ξαναπάω γιατί είχε και κάναμε πολλά πράγματα παίξαμε 

θέατρο, ζωγραφίσαμε και πολλά άλλα. Μου άρεσε πολύ υο θέατρο. Νιώθω πολύ ωραία 

και θα ξαναπάω άμα μπορέσω. Μου άρεσε περισσότερο το θέατρο και η ζωγραφική. Το 

θέατρο ήταν αστείο και η ζωγραφική ωραία. Επίσης και όταν ξαπλώναμε,  χαλαρώσαμε». 

«Στο κέντρο Αρβελέρ περάσαμε υπέροχα με το πρόγραμμα που μας είχαν ετοιμάσει. 

Ζωγραφική, παίξαμε θέατρο, φτιάξαμε βιβλία και ξαπλώσαμε στο πάτωμα ακούγοντας 

μουσική. Περάσαμε τέλεια!!Περισσότερο μου άρεσε στο ισόγειο που είχε πολλά μολύβια 

που σχημάτιζαν το πρόσωπο της Γλύκατζη Ελένης. Ήταν απλά το ωραιότερο πράγμα που 

είχε δει στην ζωή μου». 

«Πέρασα τέλεια και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι όταν παίξαμε θέατρο γιατί 

αφήσαμε τη φαντασία μας ελεύθερη. Τα συναισθήματα μου δεν περιγράφονται. Μου άρεσε 

όταν ζωγραφίσαμε». 

«Στο κέντρο της Αρβελέρ πέρασα καλά γιατί κάναμε πολλές δραστηριότητες όπως θέατρο 

με φωτογραφίες, ζωγραφική και άλλα πολλά. Τα συναισθήματα μου που επισκεφτήκαμε 

το χώρο ήταν χαρά, ευτυχία.  Αυτά που μου άρεσαν περισσότερο ήταν τα πάντα όπως τα 

μολύβια που σχημάτιζαν το πρόσωπο της Αρβελέρ, η ζωγραφική και η καρέκλα που 

στερεωνόταν στα βιβλία και στα ξύλα». 

«Στο κέντρο Αρβελέρ πέρασα τέλεια, είναι ένα όνειρο. Έμαθα πολλά για την Ελένη 

Αρβελέρ, είναι σπουδαία γυναίκα, θα ήθελα να την γνωρίσω». Μου άρεσαν περισσότερο 

τα   600+1 μολύβια που σχημάτιζα  το πρόσωπο της κυρ. Αρβελέρ». 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Ζωγραφική: Τα παιδιά ζωγραφίζουν αυτό που τους έκανε περισσότερη εντύπωση από 

το Κέντρο Αρβελέρ.  

Σχολιασμός δραστηριότητας: Πράγματι, μελετώντας τις ζωγραφιές των παιδιών 

εντυπωσιαστήκαμε. Τα περισσότερα παιδιά ζωγράφισαν την καλλιτεχνική παρέμβαση 

με τα μολύβια, όπου φαίνεται να ενθουσίασε τους συμμετέχοντες/ουσες.  Ακόμα, 

αρκετά παιδιά ζωγράφισαν τη βιβλιοθήκη και την καρέκλα. Δεν παρέλειψαν να 

αποτυπώσουν στο χαρτί τα πράγματα πάνω στα οποία στηρίζεται η καρέκλα, για τα 

οποία κάναμε σχετική αναφορά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Από την άλλη ένα 

παιδί έφτιαξε τα μετάλλια της Αρβελέρ, ενώ ένα άλλο τα χειρόγραφά της. 

 

 

 

2η   
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13η διδακτική ώρα 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Πλάθω με τα χέρια μου ένα δώρο για τον Άλλο- Κούπα: Τα παιδιά φτιάχνουν μια 

κούπα από πλαστελίνη και σκέφτονται τι μπορούν να βάλουν μέσα για να το 

προσφέρουν σε κάποιο ξένο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά έφτιαξαν τι δική  τους κούπα  από πλαστελίνη 

και έγραψαν σε ένα χαρτάκι τα αγαθά που θα μπορούσαν να προσφέρει ο καθένας που 

υποδέχεται  έναν ξένο. Όση ώρα έφτιαχναν την κούπα προβληματίζονταν και 

σκέφτονταν μέσα τους για να απαντήσουν την εξής ερώτηση : «Τι αγαθά θα βάζατε μέσα 

στην κούπα σας  για να δώσετε σε έναν πρόσφυγα ή μετανάστη;» Θα προσφέρατε κάτι σε 

έναν ξένο και αν ναι τι;». Πολλά παιδιά έδωσαν απαντήσεις που αφορούν αγαθά 

προκειμένου ο ξένος  να καλύψει  τις βασικές ανάγκες τροφή, ενδυμασία, στέγη. 

Τέτοιες ήταν οι ακόλουθες απαντήσεις: «νερό, φαγητό, σπίτι, στέγη, ρούχα, γάλα, ρύζι, 

λάδι, αλεύρι, τροφή», αλλά και κάποιες άλλες απαντήσεις ξεχώρισαν οι οποίες ανέφεραν 

την κάλυψη συναισθηματικών αναγκών. Πιο συγκριμένα, μερικά παιδιά  απάντησαν  

ότι θα πρόσφεραν: «φροντίδα, φιλία, αγάπη, οικογένεια». Ακόμη, κάποια  παιδιά 

απάντησαν: «χρήματα, λεφτά, παιχνίδια». Επίσης, μια απάντηση που μου έκανε 

ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η απάντηση ενός μαθητή, οποίος απάντησε μονολεκτικά ότι  

το αγαθό που θα έβαζε στην κούπα του για να προσφέρει στον ξένο  ήταν η  «γνώση». 

Τη «μάθηση» την έβαλε στην κούπα της και μια άλλη μαθήτρια μαζί με άλλα πολλά 

αγαθά. 

       Ακολούθως, το κάθε παιδί  παρουσίασε σε κύκλο τη  δική του κούπα και 

συζητήσαμε για το περιεχόμενο της κούπας του για τα αγαθά, με τα οποία την γέμισε.  

Έγινε συζήτηση για τις ανθρώπινες ανάγκες με βάση τις απαντήσεις των παιδιών. Mια 

απάντηση που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η απάντηση ενός μαθητή. Το αγαθό 

που θα έβαζε στην κούπα του ήταν η  γνώση. Τη «μάθηση» την έβαλε στην κούπα της 

και μια άλλη μαθήτρια μαζί με άλλα πολλά αγαθά. Στη συζήτηση που ακολούθησε το 

παιδί  επιχειρηματολόγησε το λόγο που θα έβαζε στην κούπα του γνώση, για να την 

1η   



 
 

179 
 

προσφέρει στο ξένο και είπε το εξής: «H γνώση θα τους προσφέρει να ξέρουν τη γλώσσα 

εκεί που θα πας. Ξέρω εγώ να μην μιλάς τη γλώσσα σου και κανείς να μη σε καταλαβαίνει 

και για να βρεις δουλειά χρειάζεται να ξέρεις πολλές γλώσσες όπως αγγλικά. Πρέπει να 

ξέρεις στις γλώσσες σε αυτή τη χώρα που θα πας. Θα σε βοηθήσει για βρεις δουλειά. Η 

γνώση σε τέχνη». Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρήσαμε είναι ότι τα περισσότερα παιδιά 

και ειδικά τα αγόρια του τμήματος δυσκολεύτηκαν να φτιάξουν με την πλαστελίνη μια 

κούπα, γεγονός που το αποτύπωσαν στην ερώτηση για τις δυσκολίες του προγράµµατος. 

Αυτό δείχνει ότι δεν έχουν εξασκήσει πολύ την λεπτή τους κινητικότητα.  

Τέλος, μέσα από τη συζήτηση που προέκυψε, μόλις τα παιδιά τέλειωσαν και 

παρουσίασαν τις κούπες τους, ξεχώρισε  και μία άλλη απάντηση που έδωσε ένας 

μαθητής που αποφάσισε να βάλει:  «αγάπη, φιλία, φαί, νερό, χρήματα, φροντίδα» στην 

κούπα του και να την προσφέρει σε έναν ξένο. Aκολούθησε συζήτηση και το παιδί 

απάντησε ως εξής: «Αγάπη και φιλία, φαί, νερό, χρήματα, φροντίδα. Θα τους έδινα αγάπη 

και φιλία, φαί, νερό, χρήματα, φροντίδα. Αγάπη, γιατί είναι κομμάτι μας είναι κάτι που 

χρειάζεται κάθε άνθρωπος. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει οικογένεια. Βασικά χρειάζεται 

οικογένεια, για να νιώσει πιο πολύ ασφάλεια και για να ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που 

θα του σταθούν δίπλα του και θα τον αγαπάνε. Φιλία και αγάπη βέβαια για να έχει κάποιον 

να μιλάει να έχει κάποιον κοντά του να τον βοηθάει. Θα του έδινα φιλία γιατί χωρίς φιλία 

θα ήταν μόνος, δε θα είχε αγάπη. Φαί, γιατί δε μπορείς να ζήσεις. Λεφτά θα του έδινα για 

να αγοράσει βέβαια φαί και για να αγοράσει ένα σπίτι και να αγοράσει έπιπλα και να 

αγοράσει τα πράγματα που χρειάζεται για να  επιβιώσει. Φροντίδα, γιατί είναι ένα κομμάτι 

του εαυτό μας. Την φροντίδα την προσφέρει η οικογένεια και οι φίλοι. Νερό,  είναι και 

αυτό κομμάτι του εαυτού μας, γιατί το νερό είναι το70% του σώματός μας. Το νερό πρέπει 

να το συμπληρώνεις, να το συμπληρώνεις γιατί αλλιώς θα πεθάνεις. 

             

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    

Ομαδικό γλυπτό: Αφού έγινε ο αναστοχασμός των προηγούμενων δραστηριοτήτων, οι 

συμμετέχοντες/ουσες ζητήθηκε από τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα ομαδικό γλυπτό- 

παγωμένη εικόνα με το σώμα τους που να εκφράζει την εξής λέξη: Μετανάστευση.  

Σχολιασμός δραστηριότητας: Τα παιδιά αφού λειτούργησαν ομαδικά παρουσίασαν το 

γλυπτό τους, το οποίο ζωντάνεψαν με κίνηση υπό τον ήχο του ακορντεόν. Το 

2η 
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αποτέλεσμα ήταν μοναδικό. Η δραστηριότητα αυτή ενεργοποίησε ιδιαίτερα την ομάδα 

και όπως και πολλές από τις προηγούμενες ασκήσεις συγκίνησε μικρούς και μεγάλους. 

Τα παιδιά κατάφεραν γρήγορα και με αυτοπεποίθηση να δημιουργήσουν ένα 

εκφραστικό και αντιπροσωπευτικό γλυπτό. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 Χάρτινο καράβι: Ζητήθηκε από τα παιδιά να φτιάξουν μια χάρτινη βάρκα.- Φτιάξε μία 

βαρκούλα από χαρτί και όσο την φτιάχνεις σκέψου τι είναι για εσένα μία βάρκα. Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες φτιάχνουν ένα χάρτινο καράβι, το ζωγραφίζουν και  γράφουν 

πάνω ένα  τίτλο για την εμπειρία τους. Στο τέλος όλα τα χάρτινα καραβάκια 

τοποθετήθηκαν πάνω σε ένα γαλάζιο χαρτόνι. 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Στα παιδιά άρεσε πολύ η συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Το κάθε παιδί έφτιαξε τη δική του βάρκα και μερικοί τίτλοι που ξεχώρισαν ήταν: 

«Μπορείς να κάνεις τα πάντα», «Το μυαλό του μετανάστη», «Η εμπειρία», «Η Ελένη 

Αρβελέρ», Η Ελένη από κάτω πάνω, «όλοι είμαστε αδέρφια, όλοι είμαστε ίσοι», «Η 

Αρβελέρ γίνεται γνωστή», «Η Αρβελέρ γίνεται μετανάστρια», Η μετανάστευση της αγάπης 

και της ζωής», «Το καράβι των μεταναστών- Αστραπή».  

 

 

 

14η διδακτική ώρα  

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Συζήτηση: Στο τελευταίο στάδιο του προγράμματος πολιτισμού, μετά την επίσκεψη, οι 

μαθητές διατύπωσαν τις εντυπώσεις τους και κάναμε έναν απολογισμό. Οι 

μαθητές/τριες, αναλαμβάνουν να συντάξουν μια έκθεση με θέμα «Πώς πέρασα σε όλες 

τις συναντήσεις μας».  

1η 

3η  
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Στο τέλος, ρωτήσαμε τα παιδιά τα εξής: 

- Τι σας έκανε εντύπωση;  

-Θα δεχόσασταν να φιλοξενήσετε για ένα διάστημα ένα προσφυγόπουλο στο σπίτι σας; 

 -Πώς θα αντιδρούσατε αν έφερναν στο σπίτι οι γονείς σας ένα προσφυγόπουλο;  

-Πώς θα ένιωθες αν εσύ ήσουν προσφυγόπουλο  και σε φιλοξενούσαν σε ένα σπίτι; 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Αφιερώσαμε χρόνο για την ανατροφοδότηση και 

αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές/τριες.  Συζητάμε όλοι καθιστοί στον 

κύκλο. Κάθε παιδί είπε τις εντυπώσεις και τις απόψεις του για αυτά που 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του project. Τέλος, στην πλειοψηφία τους τα 

παιδιά απάντησαν θετικά ότι θα δεχόντουσαν να φιλοξενήσουν στο σπίτι τους ένα 

πρόσφυγα και ότι θα ήθελαν να γίνουν φίλοι και να μάθουν για τη ζωή τους πριν φτάσει 

στην Ελλάδα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Μαγνητοφωνάκι: Τα παιδιά μιλάνε  στο μαγνητοφωνάκι και εκφράζουν  τις σκέψεις 

τους και διάφορες απορίες απευθυνόμενα αυτή τη φορά στην Ελένη Γλύκατζη- 

Αρβελέρ.  

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Μερικά χαρακτηριστικά λόγια των παιδιών είναι τα 

εξής:  «Πώς μπορείς  να έμαθες γαλλικά τόσο γρήγορα και να έφτιαξες μια μεγάλη 

βιβλιοθήκη;», « Πώς κατάφερες γίνεις διευθύντρια;» «Πώς κατέφερες να ζήσεις στην 

Ελλάδα και πώς πήγες στη Γαλλία με ποιους ανθρώπους;», «Πώς ένιωθες όταν έφυγες 

από τη χώρα σου;», «Πόσο χρονών είσαι και πόσα αδέρφια έχεις;», «Πώς κατάφερες να 

αφήσεις τους γονείς σου τόσο εύκολα;», «Πώς είναι να είσαι μετανάστης;»,  «Πώς είναι 

η ζωή όταν είσαι μετανάστης;», «Πώς κατάφερες να γίνεις τόσο γνωστή;», «Ενώ είχες 

τους φίλους σου στην Ελλάδα πώς κατάφερες να κάνεις άλλους φίλους;», «Πώς σε 

σχηματίζουν τα μολύβια. Παλιά όταν είχες ένα μολύβι θα ήσουν πολύ σημαντικός, άρα 

άμα σε δείχνουν τόσα μολύβια θα είσαι πάρα πολύ σημαντική», «Με τι ασχολείσαι αυτή 

τη στιγμή;», «Πώς ήταν οι μέρες σου και ποια ήταν τα συναισθήματα σου όταν έφυγες από 

τη χώρα σου;», «Πώς ένιωσες όταν θα αποχωριζόσουν τους γονείς σου και  φίλους σου;», 

«Ένιωθες ωραία όταν αποχωριζόσουνα την χώρα σου;», «Είναι  δύσκολη δουλειά να 

είσαι διευθύντρια;», «Γιατί έστειλες τα πράγματα σου στο Ρέθυμνο;», «Να τα 

εκατοστήσεις!» 

Μελετώντας τα ερωτήματα που θέτουν τα παιδιά στην Αρβελέρ με τη βοήθεια 

του μαγνητοφώνου γίνεται αντιληπτό ότι έχουν κατανοήσει τα βασικά σημεία της ζωής 

της σπουδαίας αυτής προσωπικότητας. Κρίνοντας, ακόμη, από τις ερωτήσεις που 

διατύπωσαν θα λέγαμε ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η σύνδεση του θέματος «ο 

ξένος» με την προσωπικότητα της Αρβελέρ. Πολλές από τις ερωτήσεις που θέτουν τα 

παιδιά αφορούν τον τρόπο ζωής της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, ως μετανάστρια πλέον 

2η 
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στο Παρίσι και τα συναισθήματα που ενδεχομένως βίωσε η ίδια όταν πήρε την απόφαση 

να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να κυνηγήσει το όνειρό της. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Απολογισμός προγράμματος: Οι μαθητές, μετά την επίσκεψη στο Κέντρο Αρβελέρ, 

αναλαμβάνουν να συντάξουν μια έκθεση με θέμα «Πως πέρασα κατά τη διάρκεια του 

project;». Έτσι, καταγράφεται η γνώμη των μαθητών/τριών, οι εντυπώσεις καθώς και 

πιθανά προβλήματα ή ελλείψεις που παρατήρησαν. Κρίνεται απαραίτητη αυτή η 

δραστηριότητα, αφού θα βοηθήσει στην τροποποίηση και βελτίωση ανάλογου 

προγράμματος, ενώ θα απαντηθεί το αρχικό ερώτημα της παρούσας εργασίας. Δηλαδή, 

αν δύναται να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα πολιτισμού όπου θα 

εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα εμπλουτίζει τη διδασκαλία και θα φέρνει τον 

μαθητή/τρια σε επαφή με τις Τέχνες. 

 

Σχολιασμός δραστηριότητας: Ενδεικτικά, τα παιδιά ανέφεραν: 

 

«Πέρασα ωραία γιατί μιλούσαμε, παίζαμε, ζωγραφίζαμε, πηγαίναμε εκδρομές και κάναμε 

διάφορες  ωραίες κατασκευές και φτιάξαμε ποιήματα και τραγούδια». 

 

«Σε όλες τις συναντήσεις μας πέρασα υπέροχα. Τα πράγματα της Αρβελέρ ήταν 

καταπληκτικά και πάρα πολύ μου άρεσαν οι δραστηριότητες με τη κυρία. Στο κέντρο που 

πήγαμε μου άρεσε η ζωγραφική. Να σας πω την αλήθεια ήταν όμορφα και πολύ καλή 

κυρία. Στις κούπες που φτιάξαμε τα δικιά μου έλεγαν ότι ήταν καταπληκτική η κούπα.   

Αυτά ήταν καταπληκτικά όλα τα πράγματα». 

 

«Πέρασα τέλεια ειδικά όταν πήγαμε στο κέντρο Αρβελέρ..Εκεί παίξαμε θέατρο, 

ζωγραφίσαμε το ταξίδι και ξαπλώσαμε, Νιώθω παρά πολύ τυχερός που έχω τόσο καλή 

κυρία. Και επειδή ήμασταν τα πρώτα  παιδιά που πήγαν στο Κέντρο Αρβελέρ». 

 

«Στις συναντήσεις μας μου άρεσε ότι πάντα μαθαίναμε διαφορετικές ιστορίες για 

μετανάστευση και προσφυγιά. Ας πούμε όταν μας είπατε να διηγηθούμε τις ιστορίες 

μετανάστευσης που μας διηγήθηκαν οι παππούδες μας» 

  

«Στις συναντήσεις μας πέρασα πολύ ωραία. Μού άρεσαν όλα πάρα πολύ. Όμως  πολύ  μου 

άρεσε όταν πήγαμε στο κέντρο της Ελένης Γλύκατζη -Αρβελέρ. Μου άρεσε επίσης αυτό 

που κάναμε στην αρχή με τη βαλίτσα. Ήταν όλα πολύ ωραία. Μου άρεσε και η σημερινή 

μέρα . Σε όλες μας τις συναντήσεις πέρασα πολύ ωραία και διασκέδασα πολύ. Ελπίζω και 

εύχομαι να ξαναέρθετε!» 

 

«Σε όλες τις συναντήσεις μας πέρασα πολύ τέλεια καταπληκτικά. Μου άρεσαν όλα πάρα 

πάρα πάρα πολύ. Όμως λίγο περισσότερο μου άρεσε όταν πήγαμε στο κέντρο της Ελένης 

3η 
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Γλύκατζη –Αρβελέρ. Επίσης μου άρεσαν αυτά που κάναμε με τη βαλίτσα. Τα παιχνίδια 

που κάναμε. Όλα!  Ελπίζω να ξαναέρθετε! Ευχαριστούμε!!!!!». 

 

«Πέρασα τέλεια γιατί είδα πράγματα της Ελένης, η κυρία απάντησε σε πολλές ερωτήσεις. 

Παίξαμε κάναμε πως κοιμηθήκαμε και παίξαμε θέατρο. Επειδή ήμασταν το πρώτο σχολείο 

ένιωσα σπουδαίος». 

 

 

8.1.Συνέντευξη δασκάλου 

Η έρευνα ολοκληρώνεται με μια διεξοδική συνέντευξη της ερευνήτριας με το δασκάλο 

της τάξης. Συνέντευξη με τον Δάσκαλο του τμήματος κ. Χρήστο Ανεσιάδη. 

 

Ερευνήτρια: Πώς σας φάνηκε το πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις ξένο»; 

Δάσκαλος: Aπό τη δικιά μου σκοπιά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν επίκαιρο και 

επιβοηθητικό στα παιδιά. 

Ερευνήτρια: Ποιο ήταν το δυνατό σημείο του προγράμματος; 

Δάσκαλος: Τo δυνατό σημείο του προγράμματος ήταν η δουλειά  που κάνατε εσείς. 

Αυτό το πρόγραμμα μπορείς να το κάνεις όπως θέλεις αν δεν το κάνεις σωστά όμως δεν 

έχει επίπεδο. Κάνατε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και κρατήσατε το ενδιαφέρον των 

παιδιών. 

Ερευνήτρια: Ποιο είναι το αδύναμο σημείο του προγράμματος; 

Δάσκαλος: Ο περιορισμός του χρόνου είναι ένα αδύναμο σημείο και ο τρόπος σύνδεσης 

με το όλο σχολικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα μπορούσε αυτό το πρόγραμμα να απλωνόταν 

σε όλη την χρονιά ή στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς για να εμπεδωθεί καλύτερα από 

τα παιδιά και να δημιουργηθεί μια σύνδεση μια συνέχεια ώστε να εμπεδωθεί ότι αυτό 

δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα είναι ένας τρόπος ζωής και μια στάση ζωής. 

Ερευνήτρια:  Ποιο σημείο του προγράμματος  θεωρείται ότι ενδεχομένως 

δυσκόλεψε τα παιδιά; 

Δάσκαλος: Δε νομίζω ότι τα δυσκόλεψε κάτι ήταν βατά για τα παιδιά για το επίπεδo 

τους. 

Ερευνήτρια: Πού θεωρείτε ότι ωφελεί τα παιδιά η συμμετoχή τους στο πρόγραμμα. 

Μπορείτε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ;  
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Δάσκαλος: Αυτό που βοηθάει σε κάθε τομέα της ανάπτυξης τους δηλαδή και 

κιναισθητικά και ψυχολογικά, εεε είναι μια ευχάριστη διέξοδος τώρα για τα παιδιά γιατί 

ξεφεύγουν από τη ρουτίνα και εεε η προσωπική μου άποψη είναι ότι ξεδιπλώνεται η 

αντίληψή τους για τον κόσμο. Σίγουρα οι βιωματικές δραστηριότητες ήταν οι 

καλύτερες, αυτές που κάνανε τα παιδιά μαζί και οι επισκέψεις. Αυτές ήταν.. Το 

θεωρητικό κομμάτι, ή απλά η παρουσίαση στο προβολέα είναι το τετριμμένο είναι το 

στάνταρ. Αυτό που κάνει τα παιδιά να κινητοποιούν τις αισθήσεις τους είναι αυτό που 

βιώνουν οι ίδιοι, με τις δικές τους αισθήσεις. 

Ερευνήτρια: Πώς  είδατε την ανταπόκριση των μαθητών/τριών κατά την 

εφαρμογή των δραστηριοτήτων του προγράμματος; 

Δάσκαλος:  H ανταπόκριση ήταν ότι θέλανε να κάνουν μάθημα με εσάς παρά με εμένα. 

Τους άρεσαν πάρα πολύ, το θεώρησαν πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι μπήκαν στη θέση 

να σκεφτούν την ετερότητα τον άλλον. Σε κάποιους έπεσε ο σπόρος. Από συζητήσεις 

που κάναμε καταλάβαμε ότι …θεωρώ ότι κάποιες συμπεριφορές τείνουν να αλλάζουν 

από συγκεκριμένα άτομα. 

Ερευνήτρια: Εάν θεωρείτε ότι αναπτύχθηκαν δεξιότητες στάσεις και 

συμπεριφορές, από τους συμμετέχοντες του προγράμματος, και αν ναι με πoιό 

τρόπο; 

Δάσκαλος: Δεξιότητες όχι τόσο, όσο στάσεις. Στάσεις και αξίες και τροφή για σκέψη 

και μια αρχή ενσυναίσθησης θεωρώ ότι βοήθησε όλα αυτά που κάνατε. Επειδή δεν έχω 

πάρα πολλά αλλοδαπά παιδιά κυρίως οι διαφορές μεταξύ τους δεν είναι τόσο διαφορές 

διαφορετικής καταγωγής όσο διαφορές   που αφορούν έμφυλες διαφορές ή διαφορές 

διαφορετικής κοινωνικής κατάστασης, οπότε σε γενικότερο πλαίσιο  λειτούργησε υπέρ 

το γεγονός ότι σκέφτονται πλέον και τον άλλον, τη διαφορετικότητα. 

Ερευνήτρια: Νομίζετε ότι τα παιδιά εκφράστηκαν μέσα από την Τέχνη; Kατάφεραν 

να συνεργαστούν; 

Δάσκαλος:Eεε.. σίγουρα και θεωρώ ότι ήταν εποικοδομητική η εμπλοκή τους στο 

πρόγραμμα, ακόμα μιλούν για αυτό χαχα. Σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε παιδί ανάλογα 

με τα ενδιαφέροντα τους.  

Ερευνήτρια: Πιστεύετε ότι αφυπνίστηκε η ανάγκη των παιδιών για ανακάλυψη και 

άλλων πολιτισμικών χώρων; 

Δάσκαλος: Eεεε θεωρώ πως ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να ενταχθεί αυτό το πράγμα, τέτοιες 

δραστηριότητες  πρέπει να ενταχθούν μέσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Να γίνει τι 

σχολείο πιο ανοιχτό ίσως σε τέτοια θέματα, γιατί καλλιεργείται η συνεργασία η 

ομαδικότητα μεταξύ τους γενικά έχουμε κάποιο έλλειμμα. 
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Ερευνήτρια: Πιστεύετε ότι τα παιδιά εξοικειώθηκαν με χώρους πολιτισμού, 

Ένοιωσαν 

 Δάσκαλος: Ναι ναι ναι. Έτσι και  αλλιώς  κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια πράγματα, οπότε 

ήταν πολύ άνετα πολύ εξοικειωμένα με το χώρο και η συμπεριφορά τους  θεωρώ ότι  

ήταν αρκετά καλή. 

Eρευνήτρια: Θεωρείτε ότι θα ήταν ωφέλιμη η παρουσία αντίστοιχων 

προγραμμάτων πολιτισμού στη καθημερινότητα του σχολείου; Αν ναι, με ποιο 

τρόπο; 

Δάσκαλος: Ναι, ναι θα πρέπει να ενταχθούν προγράμματα και σε συνεργασία με το 

πανεπιστήμιο και να λειτουργούν όχι μόνο σε μία τάξη και να λειτουργούν σε όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής ενός μαθητή. 

Ερευνήτρια: Θεωρείτε ότι τέτοια προγράμματα συμβάλουν στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη των μαθητών/τριών; 

Δάσκαλος: Ναι φυσικά. 

Ερευνήτρια: Θα θέλατε να σχολιάσετε ή να παρατηρήσετε κάτι άλλο; 

 Δάσκαλος: Να παρατηρήσω… να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ευκαιρία που 

δώσατε στα παιδιά και σε εμένα, να δω πως δουλεύουν νέοι συνάδελφοι  και να ευχηθώ 

καλή συνέχεια και καλή τύχη! 

 

*Επειδή πρόκειται για ημιδομημένη συνέντευξη, αν αντιληφθώ ότι δεν κατανοήθηκε η 

ερώτηση ή χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση, θα δώσω κάποιες κατευθύνσεις, όπως: 

«Για παράδειγμα, στην ανάπτυξη στάσεων, αξιών, δεξιοτήτων, κάτι άλλο, τι;». 

 

 

9.Αξιολόγηση προγράμματος πολιτισμού 

Ο τρόπος με τον οποίο πρόκειται να αξιολογήσει ο ερευνητής το πρόγραμμα έχει 

καθοριστεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό του. Αυτός μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια 

είτε μετά τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ο πιο συνηθισμένος είναι το 

ερωτηματολόγιο, το οποίο όμως θα πρέπει να συνοδεύεται με βάση δεδομένων για την 

στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ίσως να μην έχει έγκυρα 

αποτελέσματα, καθώς πολλοί μαθητές/τριες δεν απαντάνε με ειλικρίνεια έχοντας στο 

μυαλό τους τη βαθμολόγηση. Ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρώσει και ο 

εκπαιδευτικός, έχοντας μια περισσότερη αντικειμενική γνώμη και μαθαίνοντας αν το 

οικεία;  
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εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες του. Από την άλλη, 

παρατηρώντας το κοινό, τις αντιδράσεις του και τη συμμετοχή του, κατά τη διάρκεια 

του εκπαιδευτικού προγράμματος μπορεί να προβεί ο ερευνητής σε συμπεράσματα. 

Όταν οι μαθητές/τριες συμμετέχουν ενεργά και με ενθουσιασμό στις δραστηριότητες, 

αυτό συνεπάγεται την επιτυχία του προγράμματος. Η φωτογράφιση και η 

βιντεοσκόπηση, παράλληλα, αποτελούν βοηθητικά εργαλεία για μια καλύτερη 

αξιολόγηση. Σε πολλές περιπτώσεις, επιλέγεται και η συνέντευξη, είτε ο συνδυασμός 

των παραπάνω τρόπων αξιολόγησης, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους κάθε 

προγράμματος. 

 

Η αξιολόγηση γίνεται μέσα από:  

• Ανάκληση εμπειριών  

• Αναστοχασμό πάνω στη δημιουργική διαδικασία  

• Προώθηση ιδεών που αναδύονται μέσα από τα έργα τους  

• Αναφορά σε δυσκολίες, αλλαγές και τροποποιήσεις κατά την πορεία εργασίας  

 

     Ως σχεδιάστρια του προγράμματος μαζί με το δάσκαλο της τάξης, πρωτίστως 

τηρήσαμε τις εξής αρχές σχετικά με το δικό μας ρόλους: Ο ρόλος μας όφειλε να είναι 

υποστηρικτικός και όχι εξουσιαστικός. Παρατηρούσαμε ενεργητικά, ενθαρρύναμε,  

επιβραβεύσαμε τα παιδιά. Συμμετείχαμε χωρίς να κατευθύνουμε,  ήμασταν παρόντες 

και ακολουθούσαμε τα παιδιά χωρίς να διδάσκουμε. Παίζαμε και συμπεριφερόμασταν 

με αυθεντικότητα και γνησιότητα χωρίς να υπερβάλουμε. Δίναμε ερεθίσματα και 

αφήναμε τον χώρο στα παιδιά να εκφραστούν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Δεν 

προσδοκούσαμε ένα «αποτέλεσμα» σύμφωνα με δικές μας «καλλιτεχνικές» επιθυμίες 

και οράματα, αλλά  αφήσαμε τα παιδιά να είναι σε επαφή με την αλήθεια και τη 

δημιουργικότητά τους.  Αφουγκραστήκαμε την ομάδα και  αναθεωρήσαμε το πλάνο των 

δραστηριοτήτων σε περίπτωση που κρίναμε πως αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό όμως 

αποτελεί μέρος της δουλειάς μας. Οφείλαμε ως εμψυχωτές να είμαστε ευέλικτοι και να 

αφουγκραζόμαστε την ομάδα. Η αλληλεπίδραση εξάλλου αποτελεί ένα καθοριστικό και 

δυναμικό εργαλείο. Όσον αφορά στο πώς βίωσα το πολιτιστικό αυτό πρόγραμμα στην 

διεξαγωγή του θα έλεγα πως παρά το άγχος και την αμηχανία  μου στην αρχή, τα παιδιά 

ήδη από τα πρώτα λεπτά με τη στάση τους, με απάλλαξαν από κάθε αρνητική σκέψη. 

Άλλωστε, ήδη από την πρώτη κιόλας άσκηση τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία της 

ενσυναίσθησης καθώς έπρεπε να σκεφτούν ποιο αντικείμενο θα έπαιρναν μαζί τους αν 

έπρεπε να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Ακόμη, έπαιξα και προβληματίστηκα μαζί με 

τα παιδιά. Συνεπώς, όσο έβλεπα τα παιδιά να ανταποκρίνονται με τη δράση τους, ένιωθα 

κι εγώ πλήρωση και ικανοποίηση από την επιτυχία του προγράμματος.   

     Ένας από τους τρόπους αξιολόγησης του πολιτισμικού προγράμματος, που 

επιλέχτηκε, λοιπόν, είναι η αφήγηση των μαθητών/τριών. Στην τελική φάση του 

προγράμματος μετά την επίσκεψη στον πολιτισμικό χώρο, τα παιδιά είχαν το χρόνο να 

προβούν στον αναστοχασμό και τη διερεύνηση της εμπειρίας τους. Με λίγα λόγια, αφού 
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ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα πολιτισμού στο τρίτο  στάδιο, δηλαδή τις δραστηριότητες 

μετά την επίσκεψη στο κέντρο πολιτισμού,  ζητήθηκε από τους/ις μαθητές/τριες να 

γράψουν μια αφήγηση με θέμα «Πώς πέρασα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μας;». 

Πέρα, όμως, από την αφήγηση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  αξιολογήθηκε καθ’ όλη τη 

διάρκεια διεξαγωγής του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων/ουσών, 

πιθανές δυσκολίες και ελλείψεις που μπορεί να παρουσιαστούν. Ακόμα, η  διεξοδική 

συνέντευξη της ερευνήτριας με το δασκάλο της τάξης αποτελεί ένα επιπλέον τρόπο 

αξιολόγησης.  

Ενδεικτικά, αναφέρουμε μερικές απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές/τριες στο 

τελευταίο στάδιο του προγράμματος, στο φύλλο εργασίας απαντώντας  στην ερώτηση  

«Πως πέρασα κατά τη διάρκεια του project;»: 

Ένας μαθητής απάντησε: «Πέρασα ωραία γιατί μιλούσαμε, παίζαμε, ζωγραφίζαμε, 

πηγαίναμε εκδρομές και κάναμε διάφορες  ωραίες κατασκευές και φτιάξαμε ποιήματα και 

τραγούδια». 

 

Ένας άλλος μαθητής ανέφερε: «Στις συναντήσεις μας πέρασα τέλεια με όλα αυτά που 

έχουμε κάνει για εμάς. Τα πράγματα που μας έχετε μάθει είναι τέλεια, Πιο ωραία δεν έχω 

ξαναπεράσει. Είμαι πολύ ξαφνιασμένος με αυτό που είδα. Όλα μου άρεσα, Αυτά με τα 

μολύβια, τα βίντεο κ.α. Δεν υπάρχει κάτι να μου αρέσει περισσότερο». 

 

Μία μαθήτρια δήλωσε: «Σε όλες τις συναντήσεις μας πέρασα υπέροχα. Τα πράγματα της 

Αρβελέρ ήταν καταπληκτικά και πάρα πολύ μου άρεσαν οι δραστηριότητες με τη κυρία. 

Στο κέντρο που πήγαμε μου άρεσε η ζωγραφική. Να σας πω την αλήθεια ήταν όμορφα και 

πολύ καλή κυρία. Στις κούπες που φτιάξαμε τα δικιά μου έλεγαν ότι ήταν καταπληκτική η 

κούπα.   Αυτά ήταν καταπληκτικά όλα τα πράγματα». 

 

Ένας άλλος μαθητής έγραψε: «Πέρασα τέλεια ειδικά όταν πήγαμε στο κέντρο 

Αρβελέρ..Εκεί παίξαμε θέατρο, ζωγραφίσαμε το ταξίδι και ξαπλώσαμε. Νιώθω παρά πολύ 

τυχερός που έχω τόσο καλή κυρία. Και επειδή ήμασταν τα πρώτα  παιδιά που πήγαν στο 

Κέντρο Αρβελέρ». 

 

Ακόμη, ένας άλλος μαθητής είπε: «Στις συναντήσεις μας μου άρεσε ότι πάντα μαθαίναμε 

διαφορετικές ιστορίες για μετανάστευση και προσφυγιά. Ας πούμε όταν μας είπατε να 

διηγηθούμε τις ιστορίες μετανάστευσης που μας διηγήθηκαν οι παππούδες μας». 

  

Επίσης, μία μαθήτρια έγραψε: «Στις συναντήσεις μας πέρασα πολύ ωραία. Μού άρεσαν 

όλα πάρα πολύ. Όμως  πολύ  μου άρεσε όταν πήγαμε στο κέντρο της Ελένης Γλύκατζη -

Αρβελέρ. Μου άρεσε επίσης αυτό που κάναμε στην αρχή με τη βαλίτσα. Ήταν όλα πολύ 

ωραία. Μου άρεσε και η σημερινή μέρα. Σε όλες μας τις συναντήσεις πέρασα πολύ ωραία 

και διασκέδασα πολύ. Ελπίζω και εύχομαι να ξαναέρθετε!» 
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Μία άλλη μαθήτρια απάντησε: «Σε όλες τις συναντήσεις μας πέρασα πολύ τέλεια 

καταπληκτικά. Μου άρεσαν όλα πάρα πάρα πάρα πολύ. Όμως λίγο περισσότερο μου άρεσε 

όταν πήγαμε στο κέντρο της Ελένης Γλύκατζη –Αρβελέρ. Επίσης μου άρεσαν αυτά που 

κάναμε με τη βαλίτσα. Τα παιχνίδια που κάναμε. Όλα!  Ελπίζω να ξαναέρθετε! 

Ευχαριστούμε!!!!!».  

 

Τέλος, ένα αγόρι ανέφερε: «Πέρασα τέλεια γιατί είδα πράγματα της Ελένης, η κυρία 

απάντησε σε πολλές ερωτήσεις. Παίξαμε κάναμε πως κοιμηθήκαμε και παίξαμε θέατρο. 

Επειδή ήμασταν το πρώτο σχολείο ένιωσα σπουδαίος».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεπώς, από τις απαντήσεις των 

παιδιών γίνεται ολοφάνερο ότι το πρόγραμμα 

εκπληρώσει τους βασικούς τους στόχους και 

κατάφερε να κερδίσει ευχάριστες εντυπώσεις 

από τους συμμετέχοντες/ουσες. Γενικότερα, οι 

μαθητές ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 

πολιτισμού  ενθουσιασμένοι. Χάρηκαν 

ιδιαίτερα, επίσης, με το γεγονός ότι πήραν 

σπίτι τους ένα  φάκελο που περιείχε ένα 

αναμνηστικό χρωματιστό μολύβι. Στις αφηγήσεις, ανέφεραν τις δραστηριότητες που 
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τους εντυπωσίασαν, καθώς και τις δραστηριότητες που τους άρεσαν ή τους δυσκόλεψαν. 

Στην ερώτηση «Τι δε μου άρεσε» όλες οι απαντήσεις των παιδιών  ήταν «τίποτα». 

 

Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση «Tι μου άρεσε περισσότερο;» οι απαντήσεις 

που δόθηκαν ήταν οι παρακάτω: 

 

Πίνακας 1. Καταμέτρηση αποτελεσμάτων που αφορούν την αγαπημένη δραστηριότητα  

των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις ξένο». 

 

Αγαπημένη δραστηριότητα Αριθμός 

μαθητών/τριών 

Ν= 17    

Ποσοστό % 

(κατά προσέγγιση) 

Επίσκεψη στο Κέντρο Αρβελέρ 9 53 

Θέατρο -Τραγούδι 6 35 

Όλα  2 12 

 

⃰ Απουσία μίας μαθήτριας κατά τη συμπλήρωση του φυλλαδίου. 

 

 

Γράφημα 1.  

 

 

 

       Στην τιμή «επίσκεψη στο Κέντρο Αρβελέρ» της ποιοτικής μεταβλητής  

«αγαπημένη δραστηριότητα» έχουμε υπολογίσει τις εξής απαντήσεις: «Περισσότερο μου 

άρεσε όταν είχαμε πάει στο Κέντρο της Ελένης Γλύκατζη- Αρβελέρ», «Μου άρεσε 

περισσότερο το Κέντρο γιατί συνεργαστήκαμε, ζωγραφίσαμε, θέατρο και μετά ξαπλώσαμε 

κάτω», «Περισσότερο μου άρεσε όταν πήγαμε στο Κέντρο γιατί κάναμε αυτές τις ωραίες 

δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες ήταν οι εξής: οι ζωγραφιές, τα θέατρα και τα κείμενα 

που διαβάσαμε», «Μου άρεσε περισσότερο τα βιβλία της και τα 600+1 μολύβια της που 

απέκτησε όταν έγινε πλούσια», «Περισσότερο μου άρεσε όταν πήγαμε στο Κέντρο 

96

2

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Επίσκεψη στο Κέντρο 
Αρβελέρ

Θέατρο -Τραγούδι

Όλα 
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Αρβελέρ. Μου άρεσε όταν παίξαμε θέατρο και όταν ζωγραφίσαμε το ταξίδι», 

«Περισσότερο μου άρεσε το κέντρο Αρβελέρ».  

 

     Επιπλέον,  στην τιμή «τραγούδι- θέατρο» της ποιοτικής μεταβλητής  «αγαπημένη 

δραστηριότητα» συμπεριλάβαμε τις ακόλουθες απαντήσεις: «Μου άρεσε πολύ όταν 

τραγουδήσαμε», «Μου άρεσαν τα τραγούδια περισσότερο», «Μου άρεσε περισσότερο το 

τραγούδι και όταν κάναμε θεατρικό», «Μου άρεσαν όλα, αλλά περισσότερο το θεατρικό, 

γιατί τα δώσαμε όλα», «Μου άρεσε περισσότερο το τραγούδι», «Περισσότερο μου άρεσε 

ο διαγωνισμός τραγουδιού, γιατί μου αρέσει να τραγουδάω». Τέλος,  στην τιμή «όλα» της 

ποιοτικής μεταβλητής  «αγαπημένη δραστηριότητα» έχουμε λάβει υπόψη τις ακόλουθες 

απαντήσεις: «Μου άρεσαν όλα», «Όλα μου άρεσαν. Αυτά με τα μολύβια, τα βιντεάκια. 

Δεν υπάρχει κάτι να μου αρέσει περισσότερο». 

 

Από την άλλη στην ερώτηση «Tι με δυσκόλεψε;» οι απαντήσεις που δόθηκαν 

ήταν οι παρακάτω: 

 

 

Πίνακας 2. Καταμέτρηση αποτελεσμάτων που αφορούν τις δυσκολίες του προγράμματος 

«Μη με φωνάζεις ξένο». 

 

Δυσκολία προγράμματος Αριθμός μαθητών/τριών 

Ν= 17   

Ποσοστό%  

(κατά προσέγγιση) 

Τίποτα 7 41 

Ζωγραφική 2 12 

Πλαστελίνη 3 17 

Ποίημα  1 6 

Τραγούδι 2 12 

Ιστορίες μετανάστευσης 1 6 

Ερωτήσεις 1 6 

 

⃰  Απουσία μιας μαθήτριας κατά την συμπλήρωση του φυλλαδίου. 

 

Γράφημα 2. 
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Στη τιμή «τίποτα» της ποιοτικής μεταβλητής «Δυσκολία προγράμματος» έχουν 

ληφθεί υπόψη οι εξής απαντήσεις των  μαθητών/τριών: «τίποτα», «τίποτε», «Δε με 

δυσκόλεψε τίποτα, γιατί κάναμε πολύ ωραίες δραστηριότητες», «Τίποτα δε με 

δυσκόλεψε». Στην τιμή «πλαστελίνη» της ποιοτικής μεταβλητής «Δυσκολία 

προγράμματος» συμπεριλάβαμε  τις απαντήσεις: «Με δυσκόλεψε το φλιτζάνι με την 

πλαστελίνη», «Οι κούπες γιατί συνέχεια έσπαγαν», «Με δυσκόλεψε λίγο αυτό που κάναμε 

σήμερα, που φτιάξαμε κούπες από πλαστελίνη». 

 

Από την άλλη, στην τιμή  «τραγούδι» της ποιοτικής μεταβλητής «Δυσκολία 

προγράμματος» έχουν συμπεριληφθεί  οι απαντήσεις: «τραγούδι», «το τραγούδι». 

Ακόμη, στην τιμή  «ιστορίες μετανάστευσης» της ποιοτικής μεταβλητής «Δυσκολία 

προγράμματος» έχει συμπεριληφθεί  η απάντηση: «Με δυσκόλεψε λίγο όταν έγραψα την 

ιστορία με τον μετανάστη». Επίσης, στην τιμή  «ποίημα» της ποιοτικής μεταβλητής 

«Δυσκολία προγράμματος» λάβαμε υπόψη την   απάντηση: «Με  δυσκόλεψε να γράψω 

τους στίχους του ποιήματος». Ακόμη, στην τιμή  «ζωγραφική» της ποιοτικής 

μεταβλητής «Δυσκολία προγράμματος» υπολογίσαμε τις  ακόλουθες απαντήσεις: «Στη 

ζωγραφική ήταν δύσκολο», «Με δυσκόλεψε η ζωγραφική». Τέλος, στην τιμή  

«ερωτήσεις» της ποιοτικής μεταβλητής «Δυσκολία προγράμματος» έχουμε λάβει 

υπόψη  την  ακόλουθη απάντηση: «Με δυσκόλεψαν οι ερωτήσεις». 

 

Συνεχίζοντας, την αξιολόγηση του προγράμματος  θεωρούμε ότι ο βασικός 

σκοπός και στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό καθώς τα 

παιδιά εκτέθηκαν, ανέπτυξαν τη φαντασία τους και την ενσυναίσθηση τους. Ο ρόλος 

της ερευνήτριας, φυσικά,  ήταν να προτείνει ερεθίσματα, να βοηθήσει στον 

αναστοχασμό και να ενθαρρύνει τα παιδιά στην αυτενέργεια και στην εξεύρεση λύσεων 

χωρίς να τα καθοδηγούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Άλλωστε, ο σκοπός ήταν η 

γνώση να οικοδομηθεί κι όχι να προσφερθεί έτοιμη. Βοηθήσαμε στην προώθηση της 

κοινωνικής μάθησης σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών, εστιάσαμε στη διεύρυνση 

7
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των δεξιοτ ήτων των παιδιών, στην κινητική έκφραση και στη δημιουργία του 

κατάλληλου κλίματος λεκτικής και μη επικοινωνίας ώστε τα παιδιά να εκφραστούν 

ελεύθερα μέσω των δραστηριοτήτων του προγράμματος. Ακόμη,  σε συγκεκριμένα 

σημεία χρειάστηκε ευελιξία προκειμένου να χειριστούμε απρόσμενα περιστατικά με 

γνώμονα πάντα τα παιδιά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του 

προγράμματος.  

 

       Πιο συγκεκριμένα, το στάδιο της προετοιμασίας στη σχολική τάξη πριν την 

επίσκεψη, εκπλήρωσε το στόχο του γιατί αφενός δημιούργησε ένα φιλικό και ευχάριστο 

κλίμα με τους μαθητές/τριες, αφετέρου κατάφερε να ελέγξει τις προϋπάρχουσες γνώσεις 

των μαθητών σχετικά με το θέμα μας που είναι ο «ξένος».    Για την ακρίβεια, μέσα από 

τις δραστηριότητες και τον διάλογο, αναγνωρίστηκαν οι γνώσεις των μαθητών για τη 

μετανάστευση και την προσφυγιά. Επίσης, τα παιδιά μπόρεσαν να αναφέρουν σχεδόν 

όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθάνε πρόσφυγες και μετανάστες και να  

απαντήσουν με ευχέρεια  στις ερωτήσεις για τη διαφορά μεταξύ πρόσφυγα και 

μετανάστη καθώς και για τους λόγους που ωθούν κάποιον/α να εγκαταλείψει την 

πατρίδα του. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες μοιράστηκαν τις αληθινές   ιστορίες μετανάστευσης 

γνωστών τους προσώπων. 

      Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον χώρο πολιτισμού (Κέντρο Αρβελέρ) όλα 

κύλησαν όπως είχε σχεδιαστεί. Οι μαθητές/τριες ενθουσιάστηκαν με τον χώρο, με τις 

βιωματικές δραστηριότητες, όπως ήταν το παιχνίδι ρόλων και η ζωγραφική με θέμα το 

ταξίδι. Τέλος, τα φυλλάδια αναστοχασμού μετά την επίσκεψη θεωρείται ότι δε 

δυσκόλεψαν τους/ις μαθητές/τριες. Είναι χαρακτηριστικές οι απαντήσεις του δασκάλου 

στην συνέντευξη με την ερευνήτρια όταν ρωτήθηκε  πώς του φάνηκε το πρόγραμμα 

«Μη με φωνάζεις ξένο και ποιο ήταν το δυνατό σημείο του προγράμματος; «Aπό τη δικιά 

μου σκοπιά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν επίκαιρο και επιβοηθητικό στα παιδιά. Τo 

δυνατό σημείο του προγράμματος ήταν η δουλειά  που κάνατε εσείς. Αυτό το πρόγραμμα 

μπορείς να το κάνεις όπως θέλεις αν δεν το κάνεις σωστά όμως δεν έχει επίπεδο. Κάνατε 

πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και κρατήσατε το ενδιαφέρον των παιδιών». Ο μόνος 

περιορισμός, ήταν ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, καθότι υλοποιήθηκε Μάιο 

λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Όμως, το πρόβλημα λύθηκε έπειτα από 

συνεννόηση με το δάσκαλο του τμήματος,  ο οποίος προθυμοποιήθηκε να διαθέσει όσες 

διδακτικές ώρες χρειαζόταν.  

       Όσον αφορά στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή του  

προγράμματος, αυτές χαρακτηρίζονται επαρκείς και κατάλληλες, προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Οι μαθητές/τριες, με τις ερωταποκρίσεις, 

έμαθαν την έννοια της μετανάστευσης και της προσφυγιάς.  Η μέθοδος της 

ανακαλυπτικής μάθησης που ακολούθησε το  πρόγραμμα πολιτισμού  λειτούργησε, μιας 

και οι μαθητές στις περισσότερες δραστηριότητες καλούνταν να βρουν ή να μαντέψουν 

κάτι, προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία την πορεία του προγράμματος. Φυσικά, 

καλλιεργήθηκε η φαντασία και η εξερευνητική τους διάθεση, αφού ζωγράφισαν, 

τραγούδησαν, δημιούργησαν ποιήματα σχετικά με τη μετανάστευση. Επιπροσθέτως, οι 
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μαθητές καλλιέργησαν τη παρατηρητικότητά και κριτική ικανότητά τους,   μέσω της 

περιγραφής και σύγκρισης  έργων τέχνης σχετικά με το θέμα ο «ξένος». Στη 

δραστηριότητα που κλήθηκαν να φτιάξουν το παζλ με τη ραπτομηχανή, 

συνεργάστηκαν, ώστε κατάφεραν να συνεχίσουν το «ταξίδι» τους. 

Από την άλλη, η προετοιμασία του προγράμματος ήταν ιδιαιτέρως απαιτητική 

και το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να σέβεται την προσωπικότητα κάθε παιδιού. 

Η ερευνήτρια προσπάθησε, όμως, να βρίσκεται κοντά στα παιδιά για να παρέχει την 

απαραίτητη ασφάλεια αλλά και διακριτικά «μακριά» ώστε τα παιδιά να κρατούν το δικό 

τους ρυθμό στη διαδικασία.  Μεγάλη ήταν η ικανοποίηση μας για την ανταπόκριση σε 

σχέση με τις μουσικές επιλογές στο πρόγραμμα, κομμάτι που είχαμε εστιάσει ιδιαιτέρως 

ως σημαντικό στο να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα για την διεκπεραίωση του 

προγράμματος. Σημαντική  ήταν και η καλή συνεργασία που είχαμε σε όλη τη διάρκεια 

του σχεδιασμού και της υλοποίησης του προγράμματος. Ήταν μια όμορφη εμπειρία 

κατά τη διάρκεια της οποίας βιώσα έντονα συναισθήματα και έμαθα κι εγώ μαζί με τα 

παιδιά.  

 

Ακόμη, η έννοια της μετανάστευσης είναι σύνθετη και δύσκολη για τα παιδιά με 

πολλές υποενότητες, για αυτό επικεντρωθήκαμε από την αρχή σε ένα θέμα, μια 

«πραγματικότητα» που μπορεί να συνδεθεί με τις εμπειρίες των παιδιών.  Ο 

προβληματισμός και η ευαισθητοποίησή τους στην έννοια του «ξένου», που αποτελούσε 

και έναν από τους  σκοπούς του προγράμματός μας φάνηκε ότι έχει πετύχει τόσο από το 

πόσο έμπρακτα ανταποκρίθηκαν στις δραστηριότητες πριν την επίσκεψη στο Κέντρο 

Αρβελέρ, και από τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όσο και στη 

διαδικασία της αξιολόγησης που περιελάμβανε ζωγραφική, κατάθεση σκέψεων και 

συζήτηση. Πράγματι, τα παιδιά είπαν συνολικά ότι τους άρεσε το πρόγραμμα, 

διασκέδασαν πολύ με τη δραματοποίηση και με όλες τις βιωματικές ασκήσεις. Κυρίως 

όμως σημαντικό ήταν το ότι μπήκαν στη διαδικασία να προβληματιστούν με τη στάση 

τους αλλά και τη δική τους αντιμετώπιση σε συμμαθητές, οικογένεια κτλ. στην 

καθημερινότητά τους (άσκηση δραματοποίησης). Συνολικά, ήταν μια ευχάριστη και 

εποικοδομητική δράση, που βιώθηκε έντονα τόσο  από παιδιά όσο και από τον δάσκαλο 

και την ερευνήτρια. 

    Τέλος,  το θέμα «ο ξένος» και οι δραστηριότητες που θα μπορούσε να εντάξει κανείς 

μέσα σε ένα πρόγραμμα πολιτισμού με παρόμοιο τίτλο, είναι ανεξάντλητες. Οι επιλογές 

των δραστηριοτήτων είναι πολλές, καθώς και οι συνδυασμοί τους. Εξαρτάται από την 

ηλικία των συμμετεχόντων/ουσών, από τους στόχους του προγράμματος, από τη 

φιλοσοφία του και φυσικά από τους ίδιο το δάσκαλο που αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση. Με δεδομένο τον διαθέσιμο χρόνο που εκ των προτέρων γνωρίζαμε, 

και με την αντικειμενική κρίση του τι είναι εφικτό να ολοκληρωθεί μέσα σε  14  

διδακτικές ώρες, χωρίς υπερβολή, πιστεύω πως έγινε το καλύτερο δυνατό. Πρώτα, θα 

αναφερθώ στην συμμετοχή/ εμπλοκή των παιδιών. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στις 

δραστηριότητες, παρόλο που ορισμένες μπορεί να είχαν έναν επιπλέον βαθμό 

δυσκολίας, δεν ήταν πολύ συνηθισμένες, και οι περισσότερες απαιτούσαν αυξημένο 
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επίπεδο συγκέντρωσης –κυρίως αυτές της αρχικής φάσης- και οι αισθησιοκινητικές 

ασκήσεις της ευαισθητοποίησης. Τα παιδιά κατάφεραν να συγκεντρωθούν και να 

αλληλεπιδράσουν. Ήταν δεκτικά και αξιοποίησαν το υλικό των ασκήσεων αυθόρμητα 

και δημιουργικά. Στον αναστοχασμό, ανέδειξαν πολύ καίρια και σημαντικά θέματα και 

άκουγαν τους άλλους. Η διερεύνηση της εμπειρίας τους αποδείχτηκε γόνιμη και 

ουσιαστική. 

 

 

9.1. Οι Παράγοντες που συντέλεσαν στην επιτυχία του προγράμματος   

Στη συνέχεια, παραθέτουμε τους παράγοντες που θεωρούμε ότι συντέλεσαν στην 

επιτυχία του προγράμματος.  

 

1.η επιλογή της Δ’ τάξης Δημοτικού που αποδείχθηκε σωστή καθώς οι μαθητές/τριες 

έχουν πλέον το υπόβαθρο να αντιληφθούν έννοιες όπως «μετανάστης», «πρόσφυγας» 

και να ανακαλύψουν λόγους που εγκαταλείπει κάποιος την πατρίδα του πτυχές  που 

ενδεχομένως δεν είχαν σκεφτεί ποτέ. 

 

 

2.η σύνδεση του θέματος του προγράμματος «Μη με φωνάζεις ξένο» με το αναλυτικό 

πρόγραμμα καθότι στο  σχολικό βιβλίο Γλώσσας Δ΄ τάξης, γ’ τεύχος υπάρχει η 

ενότητα 13 που έχει τίτλο: «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι».  

 

 

3. το είδος του προγράμματος πολιτισμού, καθώς δεν εστίαζε μόνο στην παρουσίαση 

της ζωής της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ αλλά συνδεόταν  με τη μετανάστευση στο 

παρελθόν και σήμερα. Το θέμα θεωρήθηκε επίκαιρο αλλά και διαχρονικό. 

 

 

4. η καινοτόμος τεχνολογία που μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε μια εικονική 

περιήγηση στη Συλλογή Αρβελέρ, προτού επισκεφτούν τα παιδιά το χώρο της 

Συλλογής.  

 

 

5. η είσοδος των μαθητών/τριών στο εσωτερικό της Συλλογής Αρβελέρ. Οι 

μαθητές/τριες απόλαυσαν αυτήν την εμπειρία και θεώρησαν την επίσκεψη τελείως 

ξεχωριστή από οποιαδήποτε άλλη.  

 

 

6.η επαφή με την τέχνη που εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους/ις μαθητές/τριες, καθώς  τα 

παιδιά κατάφεραν να συνεργαστούν αρμονικά και να εκφράσουν τις σκέψεις, τις  

απόψεις και τα συναισθήματά τους 
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7. η προετοιμασία των παιδιών πριν την επίσκεψη στο χώρο πολιτισμού. Οι 

κατευθυντήριες οδηγίες που δόθηκαν στα παιδιά, καθώς συνέβαλαν τόσο στην 

προετοιμασία των μαθητών/τριών πριν την επίσκεψη όσο και στις δραστηριότητες 

τους μετά την επίσκεψη στο Κέντρο Αρβελέρ. 

 

 

8. το εποπτικό υλικό του προγράμματος που προσφέρθηκε στο σχολείο, καθώς 

διευκόλυνε την κατανόηση του θέματος από τους/ις μαθητές/τριες και  έδωσε 

εναλλακτικές δυνατότητες προσέγγισης.  

 

 

9. η συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλες δραστηριότητες με εκπαιδευτικό, 

παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα (όπως χορός, ζωγραφική, θεατρικό 

παιχνίδι.) 

 

 

10. η καλή  συνεργασία με το σχολείο. 

 

 

       Συνεπώς, θα λέγαμε ότι το πρόγραμμα πολιτισμού είχε πολύ ικανοποιητικά 

αποτελέσματα, με δεδομένη τη θετική ανταπόκριση των παιδιών και την ενεργό 

συμμετοχή τους σε όλες τις  δραστηριότητες. Στα πλαίσια της διεκπεραίωσης του  

προγράμματος,  εργάστηκα αρκετές ώρες με τον κ. Ανεσιάδη σε κλίμα αλληλεπίδρασης 

και συνεργασίας. Φροντίσαμε να αξιοποιήσουμε τις συναντήσεις μας όσο το δυνατόν 

καλύτερα και πιο εποικοδομητικά. Έτσι, επιλέξαμε να εντάξουμε τις βασικές ασκήσεις 

του προγράμματος (γνωριμίας- ευαισθητοποίησης- ενσυναίσθησης- δραματοποίησης). 

Επίσης, η συνεργασία με τον συνάδελφο εκπαιδευτικό ήταν εξαιρετική. Πράγματι, είμαι 

πολύ ικανοποιημένη από τη συνεργασία τόσο με το σχολείο και τη διευθύντρια κα. 

Σούκα Μαρίνα, όσο και με τον δάσκαλο και τα παιδιά του Δ’2 τμήματος του 13ου 

Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, καθώς συνεργαστήκαμε με επιμονή και 

οργανωτικότητα. 

 

 

 10. Σχολιασμός αποτελεσμάτων έρευνας 

       Ο καθορισμός των αποτελεσμάτων προϋπέθετε την αποδοχή ενός ευρέως ορισμού 

της μαθησιακής διαδικασίας. Το ερευνητικό πρόγραμμα υιοθέτησε τον ορισμό που είχε 

προτείνει η εθνική Εκστρατεία για τη Μάθηση (Campaign for Learning): Η μάθηση 

είναι μια διαδικασία ενεργού ενασχόλησης με την εμπειρία. Είναι εκείνο που κάνουν οι 

άνθρωποι όταν θέλουν να κατανοήσουν τον κόσμο. Μπορεί να περιλαμβάνει αύξηση ή 

εμβάθυνση δεξιοτήτων, γνώσεων, κατανόησης, αξιών, αισθημάτων και στάσεων. Η 

αποτελεσματική μάθηση οδηγεί στην αλλαγή, την ανάπτυξη και την επιθυμία για 

περισσότερη μάθηση. Ο ορισμός αυτός (Hooper-Greenhill, 2007: 32) στάθηκε η βάση 
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για την ανάπτυξη ενός σχήματος που δείχνει κάποιους βασικούς άξονες μελέτης  των 

αποτελεσμάτων  του προγράμματος «Μη με φωνάζεις ξένο». 

 

 

 

ομαδικότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ος θεματικός άξονας 

 

 

 

Άξονες μελέτης των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Μη με φωνάζεις ξένο». 

 

 

 

Πρόγραμμα 

πολιτισμού 

«Μη με φωνάζεις ξένο» 

2ος θεματικός 

άξονας 

Έκφραση μέσω 

τέχνης 

3ος θεματικός 

άξονας 

Σύνδεση θέματος 

«ο ξένος» με την 

επίσκεψη στον 

χώρο πολιτισμού 

 

6ος θεματικός 

άξονας 

Στάση  και 

συμπεριφορά 

 

1ος θεματικός 

άξονας 

Γνώση για το 

θέμα:  

«ο ξένος» 

4ος θεματικός 

άξονας 

Συνεργασία/ 

ομαδικότητα 5ος θεματικός 

άξονας 

Ευχαρίστηση, 

έμπνευση και 

δημιουργικότητ

α 

 

7ος θεματικός 

άξονας 

Εξοικείωση 

με τον χώρο 

πολιτισμού 
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Όσον αγορά τους γνωστικούς στόχους του προγράμματος θεωρούμε ότι 

επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά  εξοικειώθηκαν και κατανόησαν όρους όπως «πρόσφυγας», 

«μετανάστης», «ξένος» και να μπόρεσαν να τους  χρησιμοποιούν στη συζήτηση, ώστε 

να επιχειρηματολογούν για θέματα γύρω από αυτές. Ακόμη, τα παιδιά  ενημερώθηκαν 

για τους χώρους διαβίωσης, τις συνθήκες υγιεινής, για την ανισότητα, την πείνα, την 

φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, ώστε να αποφευχθούν θέματα 

ρατσισμού, ξενοφοβίας.  Επίσης,  οι συμμετέχοντες/ουσες ενημερώθηκαν  για τους 

λόγους που ωθούν τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να 

αναζητήσουν μια νέα πατρίδα. Επιπλέον, οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα μέσα από την  επεξεργασία διαφόρων  

κειμενικών ειδών (ποίημα, βίντεο), το σχολιασμό έργων τέχνης και τον εντοπισμό 

ομοιοτήτων και διαφορών σχετικά με τη ζωή άλλων παιδιών που ζουν σε συγκεκριμένα 

κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, μελετώντας τις απαντήσεις των παιδιών που έγραψαν στην 

ερώτηση «Τι έμαθα για την μετανάστευση και την προσφυγιά», παρατηρούμε ότι οι 

μαθητές/τριες έχουν κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του πρόσφυγα και μετανάστη 

και  έχουν προβληματιστεί  και  ευαισθητοποιηθεί  απέναντι σε θέματα πολιτισμού, 

όπως η προσφυγιά, η μετανάστευση, η διαφορετικότητα και η παρουσία του «άλλου» 

στη ζωή τους.  

 

Μερικές χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών/τριών είναι οι ακόλουθες:  

 

«Ο μετανάστης  φεύγει για οικονομικούς λόγους ενώ ο πρόσφυγας φεύγει όταν γίνεται 

πόλεμος στη πατρίδα του». 

 

«Για τη μετανάστευση έμαθα ότι φεύγεις από τη πατρίδα σου για οικονομικούς λόγους, 

ενώ για την προσφυγιά εγκαταλείπεις την πατρίδα σου όταν γίνεται πόλεμος». «Η 

μετανάστευση είναι όταν πας σε μια άλλη χώρα επειδή έχεις οικονομική κρίση. Η 

προσφυγιά είναι όταν φεύγεις από τη χώρα σου γιατί γίνεται πόλεμος». 

 

 «Για τη μετανάστευση έμαθα ότι  σημαίνει πως ο άνθρωπος μεταναστεύει για 

οικονομικούς λόγους και για να συνεχίσει τις σπουδές του. Για την προσφυγιά έμαθα πως 

γίνεται όταν στη χώρα σου γίνεται πόλεμος και αναγκάζεσαι και φύγεις για αυτόν το λόγο».  

 

 «Έμαθα πολλά πράγµατα όπως την διαφορά της μετανάστευσης και τη προσφυγιάς. Η 

διαφορά είναι ότι οι πρόσφυγες φεύγουν αναγκαστικά ενώ οι μετανάστες φεύγουν για 

προσωπικούς και οικονομικούς λόγους». 

1ος θεματικός άξονας 

Γνώση για το θέμα: «ο ξένος» 
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«Ηπροσφυγιά είναι δύσκολη γιατί αναγκάζει τον άνθρωπο να φύγει από την πατρίδα του 

επειδή γίνεται πόλεμος. Η μετανάστευση είναι όταν ο άνθρωπος θελήσει  να φύγει από την 

πατρίδα του για οικονομικούς σκοπούς ».  

«Πρόσφυγες: ότι είναι πολύ δύσκολο και κάποιοι πεθαίνουν. Μετανάστες: πάνε παντού 

για λόγους οικονομικούς».  

«Για τη μετανάστευση έμαθα πως φεύγεις επειδή το θες ή για οικονομικούς λόγου, ενώ 

στη προσφυγιά φεύγεις επειδή έχει πόλεμο και αναγκάζεσαι να φύγεις». 

«Έμαθα ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες περνάνε χάλια γιατί πρέπει να φύγουν από 

τον τόπο τους».  

«Έμαθα ότι για την προσφυγιά τους αναγκάζουν να φύγουν ενώ η μετανάστευση φεύγουν 

για οικονομικούς λόγους». 

«Έμαθα ότι ο μετανάστης θέλει να φύγει ενώ ο πρόσφυγας αναγκάζεται να φύγει».  

«Ότι είναι δύσκολο να αποχωρίζεσαι τη οικογένεια και τους φίλους σου».«Μάθαμε ότι 

εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για ένα λόγο και αφήνουν την οικογένεια τους». 

 

          Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά του Δ’2, παιδιά δηλαδή με 

γηγενή ή διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή, ως ένα εγχείρημα αναπαράστασης 

της ιστορίας «από τα κάτω», συνέλεξαν ατομικές ιστορίες ζωής σύγχρονων 

μεταναστών και απόγονων προγενέστερων μεταναστών από την Ελλάδα και συνέβαλαν 

δημιουργικά στην παρουσίασή τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος πολιτισμού. 

Στο φύλλο εργασίας απολογισμού του project ένας συμμετέχων έγραψε: «Στις 

συναντήσεις μας μου άρεσε ότι πάντα μαθαίναμε διαφορετικές ιστορίες για μετανάστευση 

και προσφυγιά. Ας πούμε όταν μας είπατε να διηγηθούμε τις ιστορίες μετανάστευσης που 

μας διηγήθηκαν οι παππούδες μας». Η προφορική ιστορία συνιστά μία κατεξοχήν 

διαλεκτική ερευνητική και παιδαγωγική διαδικασία. Αντλεί το περιεχόμενό της από τις 

εμπειρίες ζωής ή τις ιστορίες ζωής των ανθρώπων. Είναι η ιστορία «γύρω μας, στην 

οικογένεια και στην τοπική κοινότητα, στη ζωντανή μνήμη και στα βιώματα των 

μεγαλύτερων ανθρώπων» (Perks, 2009:1). Η προφορική ιστορία,  ως μία συλλογική, 

δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία κατασκευής γνώσης για το παρελθόν, 

αναδεικνύει τις ατομικές διαδρομές ζωής των συμμετεχόντων πληροφορητών σε 
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συνάρτηση και ισότιμη αλληλεπίδραση με τα σημαντικά ιστορικά, πολιτικά και 

κοινωνικά γεγονότα. Δίνει κεντρική θέση στους ανθρώπους που βίωσαν την ιστορία 

(Τhompson, 2002:31). 

 

 

 

 

 

 

Όλο το πρόγραμμα βασίστηκε σε δραστηριότητες που προωθούν την ελεύθερη 

έκφραση μέσω της τέχνης και η επίσκεψη στο κέντρο Αρβελέρ (που αποτέλεσε μέρος 

του προγράµµατος σχεδιάστηκε με γνώμονα την τέχνη, έννοια στην οποία πίστευε η 

Αρβελέρ και τη θεωρούσε συνυφασμένη με την παιδεία. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια 

του δασκάλου στην ερώτηση της ερευνήτριας αν νομίζει ότι τα παιδιά εκφράστηκαν 

μέσα από την Τέχνη και αν κατάφεραν να συνεργαστούν η απάντησή του ήταν ως εξής: 

«Eεε.. σίγουρα και θεωρώ ότι ήταν εποικοδομητική η εμπλοκή τους στο πρόγραμμα, 

ακόμα μιλούν για αυτό χαχα. Σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε παιδί ανάλογα με τα 

ενδιαφέροντα τους».  Πιο συγκεκριμένα, στο Κέντρο Αρβελέρ κάθε ομάδα 

δραματοποίησε μία λέξη συσχετίζοντας την με καθημερινά βιώματα. Ετοίμασε λοιπόν 

κάθε ομάδα ένα μικρό σκετς και το παρουσιάζει στους υπόλοιπους. Είναι γεγονός ότι 

τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο παιχνίδι της 

δραματοποίησης. Φάνηκε πως το διασκέδασαν πολύ. Μεταμφιέστηκαν 

χρησιμοποιώντας ρούχα και διάφορα άλλα αντικείμενα που είχε μέσα η  βαλίτσα, όπως 

καπέλο γυαλιά, φωτογραφίες, φωτογραφική μηχανή, μαντήλι και δημιούργησαν 

ιστορίες σχετικές με τη λέξη που τους δόθηκε. Ανέλαβαν έτσι  να ενσαρκώσουν το ρόλο 

τους με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και αν παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες ένα 

ολιγόλεπτο σκετς,  στο οποίο θα διαφαίνεται η έννοια που τους δόθηκε. Οι υπόλοιπες 

ομάδες παρατήρησαν με ιδιαίτερη ανυπομονησία και προσοχή την ομάδα που 

παρουσίασε το μικρό θεατρικό της και στο τέλος κάνανε παρατηρήσεις ή συγκεκριμένες 

ερωτήσεις στους μικρούς ηθοποιούς του σκετς. Με τη διαδικασία της δραματοποίησης 

θεωρούμε ότι τα παιδιά κατανόησαν καλύτερα την έννοια που τους δόθηκε, η οποία 

σχετιζόταν με το ταξίδι. 
  

Επιπλέον, στο Κέντρο Αρβελέρ τα παιδιά πήραν από ένα χρωματιστό μολύβι, 

ξυλομπογιές, μαρκαδόρους και λαδομπογιές και  έφτιαξαν όλοι μαζί τη δική μας χάρτα, 

το χάρτη  ταξιδιού, όπως τα παιδιά τον ονειρεύονται. Διάλεξαν συλλογικά το αρχικό 

σχήμα-περίγραμμα και ζωγράφισαν παλάμες, γράφουν στίχους, ευχές, συνθήματα ή 

κολλούν κάτι επάνω κι αφού ολοκληρώσουν κι αφού τον είδαν από μακριά και ένιωσαν 

περηφάνια. Στα παιδιά φάνηκε ότι άρεσε πολύ η συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς 

όλα συμμετείχαν και  εκφράστηκαν μέσω της εικαστικής τέχνης. Στην αρχή 

ξαφνιάστηκαν ευχάριστα που ζωγράφιζαν πάνω σε αν μεγάλο χαρτόνι που είναι 

2ος θεματικός άξονας 

Έκφραση μέσω τέχνης 
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τοποθετημένο στο πάτωμα. Συνεργάστηκαν καλά μεταξύ τους προκειμένου να 

ολοκληρώσουν το έργο τους και θα σημείωνα ότι το περιβάλλον- ο πολιτισμικός χώρος-

, μέσα στο οποίο  βρίσκονταν τους ενέπνευσε και δημιούργησαν ένα όμορφο συλλογικό 

έργο. Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι των έργων των παιδιών. Η μία ομάδα όρισε ως 

τίτλο του έργου της «ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ», η οποία αφιέρωσε μάλιστα το 

δικό της χάρτη στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, και η άλλη  επέλεξε για τίτλο της χάρτας 

τους «Ο πανέμορφος κόσμος». Είναι αξιοσημείωτο ακόμη ότι οι δυο ομάδες 

ζωγράφισαν: καράβια, θάλασσα, αεροπλάνο, φάρο, λέξεις δηλαδή που είναι  σύμβολα 

του ταξιδιού. Ακόμη, και οι δύο ομάδες έφτιαξαν από ένα ουράνιο τόξο, που αυτό θα 

λέγαμε ότι συμβολίζει την ελπίδα για ένα καινούριο τόπο. Επίσης, και οι δύο ομάδες 

ζωγράφισαν στεριά και σπίτια που ενδεχομένως θα λέγαμε ότι συμβολίζει τον 

προορισμό του ταξιδιού. Τέλος, στην επιστροφή στη σχολική τάξη τα παιδιά 

ζωγράφισαν αυτό που τους έκανε περισσότερη εντύπωση από το Κέντρο. 

 

        Επιπροσθέτως, τα παιδιά έφτιαξαν μια κούπα από πλαστελίνη και  όση ώρα  την 

έφτιαχναν σκέφτονταν τι μπορούν να βάλουν μέσα για να το προσφέρουν σε κάποιο 

ξένο. «Τι αγαθά θα βάζατε μέσα στην κούπα σας  για να δώσετε σε έναν πρόσφυγα ή 

μετανάστη;» Θα προσφέρατε κάτι σε έναν ξένο και αν ναι τι;».  Τέλος, το κάθε παιδί  

παρουσίασε σε κύκλο τη  δική του κούπα και συζητήσαμε για το περιεχόμενο της 

κούπας του για τα αγαθά, με τα οποία την γέμισε. Έγινε συζήτηση για τις ανθρώπινες 

ανάγκες με βάση τις απαντήσεις των παιδιών. Mια απάντηση που μου έκανε ιδιαίτερη 

εντύπωση ήταν η απάντηση ενός μαθητή. Το αγαθό που θα έβαζε στην κούπα του ήταν 

η  γνώση. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρήσαμε είναι ότι τα περισσότερα παιδιά και 

ειδικά τα αγόρια του τμήματος δυσκολεύτηκαν να φτιάξουν με την πλαστελίνη μια 

κούπα, γεγονός ότι δείχνει ότι δεν έχουν εξασκήσει πολύ την λεπτή τους κινητικότητα. 

  Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, το γεγονός ότι τα 6  από τα  17 παιδιά απάντησαν  

ότι η δραστηριότητα που τους άρεσε περισσότερο είναι το θέατρο και το τραγούδι, 

γεγονός που δείχνει ότι τους άρεσε πολύ η εμπλοκή τους με την τέχνη.  

  

«Μου άρεσε πολύ όταν τραγουδήσαμε», 

 

«Μου άρεσαν τα τραγούδια περισσότερο», 

 

 «Μου άρεσε περισσότερο το τραγούδι και όταν κάναμε θεατρικό», 

 

«Μου άρεσαν όλα, αλλά περισσότερο το θεατρικό, γιατί τα δώσαμε όλα», 

 

 «Περισσότερο μου άρεσε ο διαγωνισμός τραγουδιού, γιατί μου αρέσει να τραγουδάω». 

 

      Τέλος, διαβάζοντας τις απαντήσεις των παιδιών στο αναστοχαστικό φυλλάδιο 

γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά εκφράστηκαν μέσω της τέχνης και η εμπλοκή τους με 

την τέχνη ήταν ευχάριστη και εποικοδομητική.  Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις 

απαντήσεις:  
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«Πέρασα ωραία γιατί μιλούσαμε, παίζαμε, ζωγραφίζαμε, πηγαίναμε εκδρομές και κάναμε 

διάφορες  ωραίες κατασκευές και φτιάξαμε ποιήματα και τραγούδια». 

 

«Σε όλες τις συναντήσεις μας πέρασα υπέροχα. Τα πράγματα της Αρβελέρ ήταν 

καταπληκτικά και πάρα πολύ μου άρεσαν οι δραστηριότητες με τη κυρία. Στο κέντρο που 

πήγαμε μου άρεσε η ζωγραφική. Να σας πω την αλήθεια ήταν όμορφα και πολύ καλή 

κυρία. Στις κούπες που φτιάξαμε τα δικιά μου έλεγαν ότι ήταν καταπληκτική η κούπα.   

Αυτά ήταν καταπληκτικά όλα τα πράγματα». 

 

«Πέρασα τέλεια και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι όταν παίξαμε θέατρο γιατί 

αφήσαμε τη φαντασία μας ελεύθερη. Τα συναισθήματα μου δεν περιγράφονται. Μου άρεσε 

όταν ζωγραφίσαμε». 

«Πέρασα τέλεια ειδικά όταν πήγαμε στο κέντρο Αρβελέρ..Εκεί παίξαμε θέατρο, 

ζωγραφίσαμε το ταξίδι και ξαπλώσαμε, Νιώθω παρά πολύ τυχερός που έχω τόσο καλή 

κυρία. Και επειδή ήμασταν τα πρώτα  παιδιά που πήγαν στο Κέντρο Αρβελέρ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Το θέμα του προγράμματος ο «ξένος» συνδέθηκε με μεγάλη επιτυχία με την 

προσωπικότητα της Αρβελέρ, καθότι η ίδια υπήρξε μετανάστρια στο Παρίσι. Στην αρχή 

μιλήσαμε για τους λόγους που ωθούν κάποιον να εγκαταλείψει την πατρίδα του, για το 

πώς αισθάνεται σε έναν νέο τόπο και όλα αυτά τα συσχετίσαμε τη ζωή της Ελένης 

Γλύκατζη – Αρβελέρ. Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη ζωή της 

Αρβελέρ και με όσα έχει καταφέρει στη ζωή της. Τα παιδιά θέλησαν να μάθουν και 

άλλα πράγματα και ανυπομονούσαν να επισκεφτούν και να δουν από κοντά τα δικά της 

αντικείμενα και τις δικές της συλλογές. Οι μαθητές/τριες περίμεναν με ιδιαίτερη 

ανυπομονησία και αγωνία να γνωρίσουν τον χώρο που στεγάζει τα δικά της πράγματα, 

τα οποία δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  Επίσης, ταξιδέψαμε με τα παιδιά στο χρόνο 

στη δεκαετία του ΄50,΄60 προκειμένου να αντιληφθούν  τις δυσκολίες των Ελλήνων και 

τον τρόπο ζωής εκείνης της εποχής.  Αυτό το ταξίδι στο χρόνο μας βοήθησε στο να γίνει 

ομαλά η μετάβαση στο πλαίσιο μιας άλλης εποχής, διαφορετικής από τη σημερινή που 

ζουν τα παιδιά σήμερα.  

3ος  θεματικός άξονας 

Σύνδεση θέματος με την επίσκεψη  στον χώρο πολιτισμού 
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Τα παιδιά ακόμη μίλησαν στο μαγνητοφωνάκι και εξέφρασαν τις σκέψεις τους 

και διάφορες απορίες απευθυνόμενα αυτή τη φορά στην Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ. 

Μερικά χαρακτηριστικά λόγια των παιδιών είναι τα εξής:  «Πώς μπορείς  να έμαθες 

γαλλικά τόσο γρήγορα και να έφτιαξες μια μεγάλη βιβλιοθήκη;», « Πώς κατάφερες 

γίνεις διευθύντρια;» «Πώς κατέφερες να ζήσεις στην Ελλάδα και πώς πήγες στη Γαλλία 

με ποιους ανθρώπους;», «Πώς ένιωθες όταν έφυγες από τη χώρα σου;», «Πόσο χρονών 

είσαι και πόσα αδέρφια έχεις;», «Πώς κατάφερες να αφήσεις τους γονείς σου τόσο 

εύκολα;», «Πώς είναι να είσαι μετανάστης;»,  «Πώς είναι η ζωή όταν είσαι 

μετανάστης;», «Πώς κατάφερες να γίνεις τόσο γνωστή;», «Ενώ είχες τους φίλους σου 

στην Ελλάδα πώς κατάφερες να κάνεις άλλους φίλους;», «Πώς σε σχηματίζουν τα 

μολύβια. Παλιά όταν είχες ένα μολύβι θα ήσουν πολύ σημαντικός, άρα άμα σε δείχνουν 

τόσα μολύβια θα είσαι πάρα πολύ σημαντική», «Με τι ασχολείσαι αυτή τη στιγμή;», «Πώς 

ήταν οι μέρες σου και ποια ήταν τα συναισθήματα σου όταν έφυγες από τη χώρα 

σου;», «Πώς ένιωσες όταν θα αποχωριζόσουν τους γονείς σου και  φίλους σου;», 

«Ένιωθες ωραία όταν αποχωριζόσουνα την χώρα σου;», «Είναι  δύσκολη δουλειά να 

είσαι διευθύντρια;», «Γιατί έστειλες τα πράγματα σου στο Ρέθυμνο;», «Να τα 

εκατοστήσεις!» 

Μελετώντας τα ερωτήματα που θέτουν τα παιδιά στην Αρβελέρ με τη βοήθεια 

του μαγνητοφώνου γίνεται αντιληπτό ότι έχουν κατανοήσει τα βασικά σημεία της ζωής 

της σπουδαίας αυτής προσωπικότητας. Κρίνοντας, ακόμη, από τις ερωτήσεις που 

διατύπωσαν θα λέγαμε ότι πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η σύνδεση του θέματος «ο 

ξένος» με την προσωπικότητα της Αρβελέρ. Πολλές από τις ερωτήσεις που θέτουν τα 

παιδιά αφορούν τον τρόπο ζωής της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, ως μετανάστρια πλέον 

στο Παρίσι και τα συναισθήματα που ενδεχομένως βίωσε η ίδια όταν πήρε την απόφαση 

να εγκαταλείψει την πατρίδα της και να κυνηγήσει το όνειρό της. 

Μια ακόμη δραστηριότητα που βοήθησε στη σύνδεση του προγράμματος με τον 

πολιτισμικό χώρο και κατ’ επέκταση με την ζωή και της Αρβελέρ ήταν αυτή με το 

μεγάλο χάρτινο καράβι που γράφει «Ματαρόα» και βρισκόταν στο ισόγειο του 

Κέντρου. Tα παιδιά πήραν από ένα χάρτινο συννεφάκι και έγραψαν πάνω το 

συναίσθημα της Αρβελέρ που αποχωρίζεται την πατρίδα της και μπαίνει στο πλοίο 

για το μεγάλο ταξίδι.   Ενδεικτικά, τα παιδιά απάντησαν: «Το όνειρο της ήταν ότι θα 

σπουδάσει σε ένα νέο τόπο», «Πώς είναι το Παρίσι; Πού θα σπουδάσω;», «Οι σκέψεις 

της Αρβελέρ όταν μπήκε στο καράβι Ματαρόα ήταν  χαρά ότι θα κάνει κάτι καλύτερο εκεί. 

Λύπη που φεύγει μακριά από την οικογένεια της και από άλλες πολλές», «Οι σκέψεις της 

Αρβελέρ είναι η μία δυσάρεστη γιατί εγκαταλείπει τον τόπο της και μία ευχάριστη γιατί θα 

συνεχίσει τις σπουδές της», «Θα συνεχίσω και θα προσπαθήσω για το καλύτερο», «Το 

όνειρο της Αρβελέρ ήταν να γίνει σπουδαία και να πραγματοποιήσει το όνειρό της», 

«Χαρά, περηφάνια, θλίψη γιατί φεύγει, έτοιμη για το ταξίδι, θέληση να συνεχίσει τις  

σπουδές», «Ευτυχία,  γιατί θα πήγαινε  συνεχίσει τις σπουδές και γιατί έγινε πρόεδρος».  
 

Τέλος, ενδεικτική είναι η δραστηριότητα με τους σταθμούς της ζωής της 

Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ -παιχνίδι γρίφων. Σε κάθε ομάδα δόθηκε από ένα φύλλο 
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εργασίας  που περιείχε  γρίφους και μια εικόνα- χάρτης. Οι μαθητές/τριες καλούνταν να 

θυμηθούν και να βρουν τους σταθμούς της ζωής της Αρβελέρ στη σωστή σειρά και να 

τις αντιστοιχίζουν με τους σταθμούς στο  χάρτη. Επίσης, ένωσαν τις κουκίδες  του χάρτη 

και χάραξαν τη διαδρομή που ακολούθησε. Από τις απαντήσεις των παιδιών 

αντιληφθήκαμε ότι τα παιδιά κατάλαβαν τους σταθμούς της ζωής της Αρβελέρ και 

συμπλήρωσαν το σταυρόλεξο με μεγάλη όρεξη. 

 

 

 

 

 

Θεωρούμε ότι επιτεύχθηκε ένας από τους στόχους του προγράμματος, δηλαδή  

η άσκηση των μαθητών/τριών στη συνεργατική παραγωγή προφορικού και γραπτού 

λόγου. Τα παιδιά συνεργάστηκαν σε ομάδες προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό 

τους ποίημα για τη μετανάστευση. Προκειμένου να χωριστούν τα παιδιά  σε ομάδες, ο 

δάσκαλος έβγαλε από τη βαλίτσα ένα σακουλάκι που είχε μέσα χαρτάκια που δείχνουν 

εικόνες από αντικείμενα (παιχνίδι, φωτογραφία, ρούχα, παπούτσια) που θα έπαιρνε μαζί 

του κάποιος/α αν αναγκαζόταν να εγκαταλείψει τη πατρίδα του/ης. Κάθε παιδί τράβηξε 

μια εικόνα και κάθισε δίπλα στο παιδί που είχε τραβήξει την αντίστοιχη εικόνα. Έτσι 

δημιουργήθηκαν οι ομάδες.  Για την ακρίβεια, οι συμμετέχοντες/ουσες έπαιξαν θέατρο 

ανά ομάδες και κατάφεραν να συνεργαστούν πολύ και στο ομαδικό παιχνίδι της 

σκυταλοδρομίας με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ακόμη,    ζωγράφισαν στο κέντρο 

Αρβελέρ σε ένα μεγάλο χαρτόνι το θέμα ταξίδι, χωρισμένα σε δύο μεγάλες ομάδες.  

Επίσης, έφτιαξαν ποιήματα για την μετανάστευση ανά ομάδες. Παράλληλα, κάθε ομάδα 

έφτιαξε  ένα βιβλίο που έχει ως θέμα τις ιστορίες των μεταναστών που αφηγήθηκαν τα 

παιδιά. To βιβλίο αυτό περιέχει τις ξεχωριστές ιστορίες των μεταναστών. Οι ομάδες 

εικονογράφησαν τις ιστορίες και έφτιαξαν το δικό τους  βιβλίο δίνοντας τίτλο. Στο 

τέλος, κάθε ομάδα παρουσίασε το βιβλίο της στις υπόλοιπες ομάδες, το οποίο έπειτα 

τοποθετήθηκε στη βιβλιοθήκη της Συλλογής Αρβελέρ.  Έτσι, μέσα από κοινές 

συναισθηματικές εμπειρίες αναπτύσσονται αλληλεπιδράσεις και σχέσεις μεταξύ τους, 

όπως επίσης κι ένα κλίμα ενεργούς συμμετοχής και αλληλοϋποστήριξης των μελών 

των ομάδων εργασίας, αφού παράγουν έργο που τους «δένει» και δημιουργούν ισχυρούς 

κοινωνικούς δεσμούς. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι αναπτύχθηκαν σχέσεις 

συνεργασίας και ισότιμης επικοινωνίας. 

 

Χαρακτηριστικές είναι μερικές απαντήσεις  που έδωσαν κάποιοι μαθητές στο 

αναστοχαστικό φυλλάδιο που δείχνουν τη συνεργασία και την ανάπτυξη της 

ομαδικότητας μεταξύ των μαθητών/τριών: 

  

4ος θεματικός άξονας 

Συνεργασία/ ομαδικότητα 
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«…. Μετά πήγαμε στην πάνω αίθουσα. Εκεί ζωγραφίσαμε και παίξαμε ένα θέατρο ανά 

ομάδες.». 

«... Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάναμε σήμερα, που φτιάξαμε τραγούδια σε ομάδες». 

«….Πέρασα ωραία γιατί μιλούσαμε, παίζαμε, ζωγραφίζαμε, πηγαίναμε εκδρομές και 

κάναμε διάφορες  ωραίες κατασκευές και φτιάξαμε ποιήματα και τραγούδια». Τα παιδιά 

στις απαντήσεις τους αναφέρουν το α’ πρόσωπο πληθυντικού κάτι που δείχνει ότι 

λειτούργησαν ως ομάδα. 

 

 

 

 

 

          Κρίνοντας από τις απαντήσεις που έδωσαν  όλοι οι  συμμετέχοντες/ουσες του  

προγράμματος φαίνεται ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από την επίσκεψη στο κέντρο 

Αρβελέρ και ένιωσαν υπερηφάνεια που ήταν η πρώτη η τάξη δημοτικού που 

επισκέφτηκε το χώρο. Τα περισσότερα παιδιά έγραψαν ότι νιώθουν  χαρά, ευτυχία, 

ευχαρίστηση, ξαφνιασμό, περηφάνια, ευγνωμοσύνη, ενθουσιαμό, ατελείωτη 

ευτυχία.  

      Μια μαθήτρια έγραψε: «Πέρασα τέλεια ειδικά όταν πήγαμε στο κέντρο Αρβελέρ..Εκεί 

παίξαμε θέατρο, ζωγραφίσαμε το ταξίδι και ξαπλώσαμε, Νιώθω παρά πολύ τυχερός που 

έχω τόσο καλή κυρία. Και επειδή ήμασταν τα πρώτα  παιδιά που πήγαν στο Κέντρο 

Αρβελέρ».  

    Ένας άλλος μαθητής επισήμανε: «Πέρασα τέλεια και αυτό που μου έκανε εντύπωση 

είναι όταν παίξαμε θέατρο γιατί αφήσαμε τη φαντασία μας ελεύθερη. Τα συναισθήματα 

μου δεν περιγράφονται. Μου άρεσε όταν ζωγραφίσαμε». 

      Ταυτόχρονα, στην ερώτηση της ερευνήτριας προς το δάσκαλο πού θεωρεί ότι 

ωφελεί τα παιδιά η συμμετoχή των παιδιών  στο πρόγραμμα και αν μπορεί να σκεφτεί 

συγκεκριμένες δραστηριότητες, ο δάσκαλος απάντησε το ακόλουθο: «Αυτό που βοηθάει 

σε κάθε τομέα της ανάπτυξης τους δηλαδή και κιναισθητικά και ψυχολογικά, εεε είναι μια 

ευχάριστη διέξοδος τώρα για τα παιδιά γιατί ξεφεύγουν από τη ρουτίνα και εεε η 

προσωπική μου άποψη είναι ότι ξεδιπλώνεται η αντίληψή τους για τον κόσμο. Σίγουρα οι 

βιωματικές δραστηριότητες ήταν οι καλύτερες, αυτές που κάνανε τα παιδιά μαζί και οι 

επισκέψεις. Αυτές ήταν.. Το θεωρητικό κομμάτι, ή απλά η παρουσίαση στο προβολέα είναι 

το τετριμμένο είναι το στάνταρ. Αυτό που κάνει τα παιδιά να κινητοποιούν τις αισθήσεις 

τους είναι αυτό που βιώνουν οι ίδιοι, με τις δικές τους αισθήσεις».  

         Είναι  γεγονός ότι ενθαρρύνοντας τα παιδιά να πάρουν ένα χρωματιστό μολύβι, 

ξυλομπογιές, μαρκαδόρους και λαδομπογιές,  για να φτιάξουν όλοι μαζί τη δική τους 

5ος θεματικός άξονας 

Ευχαρίστηση, έμπνευση και δημιουργικότητα 

 



 
 

205 
 

χάρτα, τον χάρτη  ταξιδιού, όπως τα παιδιά τον ονειρεύονται, αλλά και πλάθοντας τη 

δική τους κούπα από πλαστελίνη,  τα παιδιά ανέπτυξαν με αυτό τον τρόπο καλλιτεχνικές 

δεξιότητες και καλλιέργησαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Τέλος,  το 

παιχνίδι θεατρικής έκφρασης για παράδειγμα, που υλοποιήθηκε στο πρόγραμμα «Μη με 

φωνάζεις ξένο» σχετίζεται με τη διασκέδαση και την ευχαρίστηση.  Άρα, γίνεται 

αντιληπτό ότι τα παιδιά αποκόμισαν πολύ σημαντικά πράγματα από το πρόγραμμα, το 

διασκέδασαν, δημιούργησαν, εκφράστηκαν μέσα  από τις βιωματικές  δραστηριότητες 

και συμμετείχαν με όρεξη και ζωντάνια. 

 

 

 

 

 Είναι αξιοσημείωτο ότι οι συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος μπήκαν στη 

διαδικασία να προβληματιστούν με τη στάση τους αλλά και τη δική τους αντιμετώπιση 

σε συμμαθητές, οικογένεια κτλ. στην καθημερινότητά τους (άσκηση δραματοποίηση, 

σχολιασμός έργων τέχνης με θέμα «ο ξένος»).  Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηριστική είναι 

η απάντηση του δασκάλου στην ερώτηση της ερευνήτρια αν θεωρεί ότι αναπτύχτηκαν 

στάσεις: «Στάσεις και αξίες και τροφή για σκέψη και μια αρχή ενσυναίσθησης θεωρώ ότι 

βοήθησε όλα αυτά που κάνατε. Επειδή δεν έχω πάρα πολλά αλλοδαπά παιδιά κυρίως οι 

διαφορές μεταξύ τους δεν είναι τόσο διαφορές διαφορετικής καταγωγής όσο διαφορές   

που αφορούν έμφυλες διαφορές ή διαφορές διαφορετικής κοινωνικής κατάστασης, οπότε 

σε γενικότερο πλαίσιο  λειτούργησε υπέρ το γεγονός ότι σκέφτονται πλέον και τον άλλον, 

τη διαφορετικότητα».  

 Αναλυτικότερα, το παιχνίδι θεατρικής έκφρασης που υλοποιήθηκε στο 

πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις ξένο»  σχετίζεται με τις αντιλήψεις και τις στάσεις προς 

τους άλλους ανθρώπους. Καλλιεργείται με αυτόν τον τρόπο η ενσυναίσθηση και η 

ανεκτικότητα. Τα στοιχεία αυτά της συναισθηματικής νοημοσύνης αποτελούν τα 

κλειδιά για την άμβλυνση των κοινωνικών αντιθέσεων, τη συρρίκνωση των φαινομένων 

βίας και ρατσισμού, την αποφυγή των περιστατικών ενδοσχολικής βίας. Επομένως, 

αυτά είναι ακριβώς τα στοιχεία που θα πρέπει, ενδεχομένως, να καλλιεργηθούν 

περισσότερο. Ανεξάρτητα από τον κεντρικό θεματικό άξονα του  προγράμματος 

πολιτισμού, ο θεατρικός αυτοσχεδιασμός, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, 

επέδρασε στη αντίληψη των παιδιών  για τους άλλους ανθρώπους και θα επηρεάσει 

ενδεχομένως και  τη στάση τους. 

       Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να τονιστούν τα λόγια του δασκάλου όταν ρωτήθηκε 

για την ανταπόκριση των μαθητών/τριών κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος; «H ανταπόκριση ήταν ότι θέλανε να κάνουν μάθημα με εσάς παρά με 

εμένα. Τους άρεσαν πάρα πολύ, το θεώρησαν πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι μπήκαν στη 

θέση να σκεφτούν την ετερότητα τον άλλον. Σε κάποιους έπεσε ο σπόρος. Από 

6ος θεματικός άξονας 

Στάσεις και συμπεριφορές 
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συζητήσεις που κάναμε καταλάβαμε ότι …θεωρώ ότι κάποιες συμπεριφορές τείνουν 

να αλλάζουν από συγκεκριμένα άτομα». Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά 

προβληματίστηκαν γύρω από την έννοια της  ετερότητας και σε αυτό συνέβαλε ο τρόπος 

προσέγγισης  του θέματος ο «ξένος» μέσω της υλοποίησης του  προγράμματος «Μη με 

φωνάζεις ξένο».  

     Αναμφισβήτητα, τα συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά, οι αντιδράσεις τους και η 

γνώμη που παίρνουν είναι γνήσια γιατί προέρχονται από την προσωπική τους εμπλοκή. 

Οι συμμετέχοντες, λοιπόν, προβληματίζονται για καταστάσεις, αξίες και ιδανικά, 

εκφράζοντας ελεύθερα τη γνώμη τους και διαπραγματεύονται τον ίδιο τους τον εαυτό. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε  είναι η δραστηριότητα παρατήρησης και  σχολιασμού  

έργων τέχνης με θέμα «ο ξένος» και η ανάλυση των βίντεο  της Unicef που διηγούνται 

ιστορίες παιδιών που είναι πρόσφυγες, όπου τα παιδιά προβληματίστηκαν σε θέματα 

«μετανάστευσης» και «προσφυγιάς» και εξέφρασαν τη γνώμη τους.  Τα παιδιά 

συμμετείχαν ενεργά στη διαπραγμάτευση του ζητήματος της μετανάστευσης και θα 

λέγαμε ότι φάνηκε να ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση κυρίως των αλλοδαπών 

μαθητών/τριών, ειδικά μέσα από τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα καταγραφής 

ιστοριών μετανάστευσης συγγενικών τους προσώπων. 

Επιπλέον, στη δραστηριότητα με την κατασκευή κούπας για τον άλλον δόθηκαν 

εξαιρετικές απαντήσεις μέσα από τις οποίες διαφαίνεται η καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης και η  υιοθέτηση στάσεων αλληλεγγύης απέναντι στους άλλους. Όση 

ώρα έφτιαχναν την κούπα τα παιδιά  προβληματίζονταν και σκέφτονταν μέσα τους για 

να απαντήσουν την εξής ερώτηση: «Τι αγαθά θα βάζατε μέσα στην κούπα σας  για να 

δώσετε σε έναν πρόσφυγα ή μετανάστη;», «Θα προσφέρατε κάτι σε έναν ξένο και αν ναι 

τι;». Πολλά παιδιά έδωσαν απαντήσεις που αφορούν αγαθά προκειμένου ο ξένος  να 

καλύψει  τις βασικές ανάγκες τροφή, ενδυμασία, στέγη. Τέτοιες ήταν οι ακόλουθες 

απαντήσεις: «νερό, φαγητό, σπίτι, στέγη, ρούχα, γάλα, ρύζι, λάδι, αλεύρι, τροφή», αλλά 

και κάποιες άλλες απαντήσεις ξεχώρισαν οι οποίες ανέφεραν την κάλυψη 

συναισθηματικών αναγκών. Πιο συγκριμένα, μερικά παιδιά  απάντησαν  ότι θα 

πρόσφεραν: «φροντίδα, φιλία, αγάπη, οικογένεια». Ακόμη, κάποια  παιδιά απάντησαν: 

«χρήματα, λεφτά, παιχνίδια».  

Στη συνέχεια, το κάθε παιδί  παρουσίασε σε κύκλο τη  δική του κούπα και 

συζητήσαμε για το περιεχόμενο της κούπας του για τα αγαθά, με τα οποία την γέμισε. 

Μέσα από τη συζήτηση που προέκυψε, μόλις τα παιδιά τέλειωσαν και παρουσίασαν τις 

κούπες τους, ξεχώρισε  μία  απάντηση που έδωσε ένας μαθητής που αποφάσισε να βάλει   

αγάπη, φιλία, φαί, νερό, χρήματα, φροντίδα στην κούπα του και να την προσφέρει σε 

έναν ξένο.  «Αγάπη και φιλία, φαί, νερό, χρήματα, φροντίδα. Θα τους έδινα αγάπη και 

φιλία, φαί, νερό, χρήματα, φροντίδα. Αγάπη, γιατί είναι κομμάτι μας είναι κάτι που 

χρειάζεται κάθε άνθρωπος. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει οικογένεια. Βασικά χρειάζεται 

οικογένεια, για να νιώσει πιο πολύ ασφάλεια και για να ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που 

θα του σταθούν δίπλα του και θα τον αγαπάνε. Φιλία και αγάπη βέβαια για να έχει κάποιον 

να μιλάει να έχει κάποιον κοντά του να τον βοηθάει. Θα του έδινα φιλία γιατί χωρίς φιλία 

θα ήταν μόνος, δε θα είχε αγάπη. Φαί, γιατί δε μπορείς να ζήσεις. Λεφτά θα του έδινα για 
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να αγοράσει βέβαια φαί και για να αγοράσει ένα σπίτι και να αγοράσει έπιπλα και να 

αγοράσει τα πράγματα που χρειάζεται για να  επιβιώσει. Φροντίδα, γιατί είναι ένα κομμάτι 

του εαυτό μας. Την φροντίδα την προσφέρει η οικογένεια και οι φίλοι. Νερό, είναι και 

αυτό κομμάτι του εαυτού μας, γιατί το νερό είναι το70% του σώματός μας. Το νερό πρέπει 

να το συμπληρώνεις, να το συμπληρώνεις γιατί αλλιώς θα πεθάνεις.   

Επίσης, μια  άλλη απάντηση που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η απάντηση 

ενός μαθητή, ο οποίος απάντησε μονολεκτικά ότι  το αγαθό που θα έβαζε στην κούπα 

του για να προσφέρει στον ξένο  ήταν η  «γνώση». Τη «μάθηση» την έβαλε στην κούπα 

της και μια άλλη μαθήτρια μαζί με άλλα πολλά αγαθά. Στη συζήτηση που ακολούθησε 

το παιδί  επιχειρηματολόγησε το λόγο που θα έβαζε στην κούπα του γνώση, για να την 

προσφέρει στο ξένο και είπε το εξής: «H γνώση θα τους προσφέρει να ξέρουν τη γλώσσα 

εκεί που θα πας. Ξέρω εγώ να μην μιλάς τη γλώσσα σου και κανείς να μη σε καταλαβαίνει 

και για να βρεις δουλειά χρειάζεται να ξέρεις πολλές γλώσσες όπως αγγλικά. Πρέπει να 

ξέρεις στις γλώσσες σε αυτή τη χώρα που θα πας. Θα σε βοηθήσει για βρεις δουλειά. Η 

γνώση σε τέχνη». 

Συνεπώς, τα  υλικά αγαθά όπως τροφή, νερό, στέγη, παιχνίδια, αλλά και τα 

πνευματικά αγαθά, όπως η  γνώση,  καθώς και τα άυλα αγαθά, όπως αγάπη, φροντίδα, 

φιλία που αποφάσισαν τα παιδιά να δωρίσουν απλόχερα  δείχνουν το ενδιαφέρον τους 

για το συνάνθρωπο και την εκδήλωση αγάπης για τον ξένο. ΄Αρα κατ’ επέκταση από 

τις απαντήσεις τους διαφαίνεται η υιοθέτηση μια στάσης αλληλεγγύης προς τον ξένο. 

 

 

 

 

 

 

      Είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν τους χώρους πολιτισμού της περιοχής στην 

οποία διαμένουν. Πράγματι, τα παιδιά κρίνεται  αναγκαίο να  γνωρίσουν  το πολιτιστικό 

περιβάλλον της περιοχής γύρω από το σχολείο και γενικότερα της γειτονιάς, της 

κοινότητάς, της πόλης. Τα παιδιά, όπως και όλοι οι άνθρωποι είναι όμορφο να νιώθουν 

οικεία σε αυτούς τους χώρους πολιτισμού και να θεωρούν ότι  είναι ελεύθεροι χώροι, 

χώροι εμπειριών, σκέψης, τόποι συζήτησης και κοινών εμπειριών». Για την 

ακρίβεια, μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις ξένο» τα 

παιδιά εξοικειώθηκαν με τον χώρο πολιτισμού (τη Συλλογή της Ελένης  Γλύκατζη – 

Αρβελέρ). Ακόμη, κατανόησαν και εφάρμοσαν τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς σε 

χώρους πολιτισμού. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την απάντηση του δασκάλου στην 

ερώτηση αν πιστεύετε ότι τα παιδιά εξοικειώθηκαν με χώρους πολιτισμού, ένοιωσαν 

οικεία. ο δάσκαλος απάντησε:  «Ναι ναι ναι. Έτσι και  αλλιώς  κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια 

πράγματα οπότε ήταν πολύ άνετα πολύ εξοικειωμένα με το χώρο και η συμπεριφορά τους 

θεωρώ ότι  ήταν αρκετά καλή». Ακόμα, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά παιδιά δήλωσαν  

στο τέλος της επίσκεψης ότι θέλουν να επισκεφτούν ξανά τον χώρο και ότι πέρασαν 

7ος θεματικός άξονας 

Εξοικείωση με τον χώρο πολιτισμού 
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φανταστικά. Τέλος, αρκετά παιδιά ρώτησαν πότε μπορούν να επισκεφτούν ξανά το 

χώρο μαζί με τους γονείς τους και αν μπορούν να επαναλάβουν το πρόγραμμα τις ώρες 

που είναι ανοιχτός ο χώρος για το κοινό.  

 

Ακόμη, το γεγονός ότι 9 από τα  17 παιδιά απάντησαν ότι αυτό που τους άρεσε 

περισσότερο στο πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις ξένο» ήταν η επίσκεψη στο Κέντρο 

Αρβελέρ φανερώνει ότι στα παιδιά άρεσε η επίσκεψή τους στο χώρο πολιτισμού και 

εξοικειώθηκαν με το Κέντρο. Eνδεικτικά αναφέρουμε μερικές απαντήσεις:  

       

«Μου άρεσε περισσότερο το Κέντρο γιατί συνεργαστήκαμε, ζωγραφίσαμε, θέατρο και μετά 

ξαπλώσαμε κάτω», 

 

 «Περισσότερο μου άρεσε όταν πήγαμε στο Κέντρο γιατί κάναμε αυτές τις ωραίες 

δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες ήταν οι εξής: οι ζωγραφιές, τα θέατρα και τα κείμενα 

που διαβάσαμε», 

 

 «Μου άρεσε περισσότερο τα βιβλία της και τα 600+1 μολύβια της που απέκτησε όταν 

έγινε πλούσια», 

 

«Περισσότερο μου άρεσε όταν πήγαμε στο Κέντρο Αρβελέρ. Μου άρεσε όταν παίξαμε 

θέατρο και όταν ζωγραφίσαμε το ταξίδι», 

 

 «Περισσότερο μου άρεσε το κέντρο Αρβελέρ».  

      

      Επιπλέον, στην ερώτηση αν πιστεύετε ότι αφυπνίστηκε η ανάγκη των παιδιών για 

ανακάλυψη και άλλων πολιτισμικών χώρων, ο δάσκαλος απάντησε: «Eεεε θεωρώ πως 

ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να ενταχθεί αυτό το πράγμα, τέτοιες δραστηριότητες  πρέπει να 

ενταχθούν μέσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Να γίνει το σχολείο πιο ανοιχτό ίσως σε 

τέτοια θέματα, γιατί καλλιεργείται η συνεργασία η ομαδικότητα μεταξύ τους γενικά έχουμε 

κάποιο έλλειμμα». Άρα μια πρώτη προσπάθεια για την αφύπνιση της ανάγκης των 

παιδιών για ανακάλυψη και άλλων πολιτισμικών χώρων θεωρούμε ότι έγινε. Το 

ζήτημα,όμως, είναι να ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες και να μην καθησυχαστούμε 

στο πρώτο βήμα. Τέλος,  η  καλλιέργεια συμπεριφορών εκτίμησης και σεβασμού κατά 

τις επισκέψεις  σε χώρους σχετικούς με την πολιτιστική μας κληρονομιά θεωρούμε ότι 

επιτεύχθηκε σε ένα πρώτο βαθμό, αλλά αυτό απαιτεί φυσικά συνεχώς ενημέρωση και 

επαφή με πολιτισμικούς χώρους. 

 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

      Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα κυριότερα συμπεράσματα της εργασίας. Σε τι 

συμπεράσματα καταλήγουμε με βάση την έρευνα και το θεωρητικό πλαίσιο που έχουμε 
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παραθέσει στην αρχή της εργασίας; Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τονισθεί ότι 

στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκε η βιβλιογραφία, αναλύθηκαν οι στόχοι και 

οι σκοποί αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας. Ακόμα, αναπτύχθηκε η μεθοδολογία και 

όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και 

υλοποίησης του προγράμματος πολιτισμού «Μη με φωνάζεις ξένο»,  αλλά και σε όλα τα 

στάδια της υλοποίησης ενός τέτοιου προγράμματος. Επιπλέον, παρουσιάστηκε 

λεπτομερώς, κάθε ενέργεια που έγινε, όλο το οπτικο-ακουστικό υλικό που 

συγκεντρώθηκε. Για την ακρίβεια, η  ολοκλήρωση του προγράμματος βασίστηκε 

περισσότερο στον παιδαγωγικό χαρακτήρα του και όχι στην άρτια τεχνική του. Με 

βάση αυτήν την παράμετρο, οι αρχικοί στόχοι καλύφθηκαν απόλυτα. Ολοκληρώνοντας 

έτσι αυτή την εργασία και με βάση τη σχετική βιβλιογραφία, οδηγούμαστε σε ορισμένα 

παιδαγωγικά συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα, στα οποία θα καταλήξουμε, έχουν 

έντονο το υποκειμενικό στοιχείο καθότι πρόκειται για δικές μου υποκειμενικές 

παρατηρήσεις.  

       Στο σημείο αυτό, λοιπόν, όπου επιδιώχθηκε να εφαρμοστεί η θεωρία σε πραγματικό 

περιβάλλον, προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το αρχικό ερώτημα και 

σκοπό της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο είναι εφικτό η εκπαίδευση, με όχημα 

τον πολιτισμό, να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου να εξυπηρετεί 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συνοψίζοντας τα ευρήματα που διέσωσε η έρευνα, προέκυψαν 

τα εξής δικά μου συμπεράσματα: 

      

 

 

 

 

 

     Καταρχήν, επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές μας υποθέσεις. Συγκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε 

η Υπόθεση 1. Όπως προαναφέρθηκε, η παρεχόμενη εκπαίδευση δεν επαρκεί για τη 

δημιουργία ενός πεπαιδευμένου ανθρώπου, αφού είναι κατά βάση γνωσιοκεντρική. Η 

Εκπαίδευση μέσα από τον πολιτισμό, όμως, μπορεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια της 

ολόπλευρης  προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας. Πράγματι, αυτή η υπόθεση ισχύει 

και παραθέτουμε για το λόγο αυτό την απάντηση του δασκάλου, όταν ρωτήθηκε για την 

ανταπόκριση των μαθητών/τριών κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του 

προγράμματος; «H ανταπόκριση ήταν ότι θέλανε να κάνουν μάθημα με εσάς παρά με 

εμένα. Τους άρεσαν πάρα πολύ, το θεώρησαν πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι μπήκαν στη 

θέση να σκεφτούν την ετερότητα του άλλου. Σε κάποιους έπεσε ο σπόρος. Από 

συζητήσεις που κάναμε καταλάβαμε ότι …θεωρώ ότι κάποιες συμπεριφορές τείνουν 

να αλλάζουν από συγκεκριμένα άτομα». 

Υπόθεση 1.  Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του ατόμου και στην κάλυψη συναισθηματικών και 

κοινωνικών αναγκών του, αν το σχολικό πρόγραμμα 

εμπλουτιστεί με στοιχεία πολιτισμού. 
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    Επιπροσθέτως, έχοντας υπόψη τη σύγχρονη αντίληψη, που υποστηρίζει ότι οι χώροι 

πολιτισμού αποτελούν χώρο μάθησης, συνάντησης, έρευνας, ανακαλύψεων αλλά και 

ψυχαγωγίας όχι μόνο για ειδικευόμενους ή τους ανθρώπους του πνεύματος αλλά και 

για το ευρύ κοινό, τους νέους και τα παιδιά, σχεδίασα ένα πρόγραμμα πολιτισμού 

(διάρκειας 14 διδακτικών ωρών) σε μαθητές Δ΄ τάξης δημοτικού με τίτλο «Μη με 

φωνάζεις ξένο» και θα έλεγα ότι υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Κρίνοντας  από τις 

απαντήσεις που έδωσαν  όλοι οι  συμμετέχοντες/ουσες του  προγράμματος φαίνεται ότι 

τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από την επίσκεψη στο κέντρο Αρβελέρ και ένιωσαν 

υπερηφάνεια που ήταν η πρώτη η τάξη δημοτικού που επισκέφτηκε το χώρο. Τα 

περισσότερα παιδιά έγραψαν ότι νιώθουν  χαρά, ευτυχία, ευχαρίστηση, ξαφνιασμό, 

περηφάνια, ευγνωμοσύνη, ενθουσιαμό, ατελείωτη ευτυχία.  Μερικές από τις 

απαντήσεις των παιδιών είναι οι εξής: «Πέρασα τέλεια και αυτό που μου έκανε εντύπωση 

είναι όταν παίξαμε θέατρο γιατί αφήσαμε τη φαντασία μας ελεύθερη. Τα συναισθήματα 

μου δεν περιγράφονται. Μου άρεσε όταν ζωγραφίσαμε». 

    Αναλυτικότερα,  στην επιβεβαίωση της αρχικής μας υπόθεσης οδηγούμαστε και από 

τα εξής στοιχεία.  Το πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις ξένο», όπως φάνηκε  έδωσε τη 

δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν και να εκτονωθούν, ενεργοποιώντας τις 

σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες. Με το πολιτισμικό πρόγραμμα και  με την 

πρωτοποριακή μέθοδο του βιωματικού χαρακτήρα οι  μαθητές/τριες του 

Δ’2, απέκτησαν γνώσεις, καλλιέργησαν αξίες, συνεργάστηκαν αρμονικά  

ανέπτυξαν την  φαντασία και την ενσυναίσθηση τους  μέσα από την εμπειρία και 

την πρακτική.  Είναι αλήθεια ότι η αξία της άτυπης εκπαίδευσης, όπως συμβαίνει με 

τα προγράμματα πολιτισμού στην καλλιέργεια της μάθησης είναι πολύ σημαντική. 

Στους χώρους πολιτισμικής αναφοράς, το κοινό είναι περισσότερο ελεύθερο να επιλέξει 

τις πληροφορίες που το ενδιαφέρουν ακολουθώντας την πορεία που το εξυπηρετεί. Η 

μάθηση, επομένως, προχωρά πέρα από το παραδοσιακό ακαδημαϊκό πλαίσιο της 

γνώσης και της κατανόησης (Black, 2009).   

    Μέσα από τη συνεργασία των μαθητών/τριών φάνηκε, επίσης, η ετοιμότητα τους να 

καταπιαστούν με κοινωνικά και επίκαιρα θέματα, όπως είναι το θέμα της 

μετανάστευσης και της προσφυγιάς γεγονός που αποδεικνύει τη σωστά μέχρι τώρα 

αναπτυγμένη κριτική τους σκέψη και προσαρμοστικότητα, την ευκολία τους να 

συζητήσουν καθώς και η ικανότητά τους να εκφράζουν με σαφήνεια της απορίες τους. 

Ένα  πολιτιστικό πρόγραμμα όπως είδαμε προωθεί την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

και της κοινωνικής ευθύνης. Σε ένα πρόγραμμα πολιτισμού  οι μαθητές καλούνται να 

διερευνήσουν κοινωνικά θέματα, να θέσουν ερωτήματα που αφορούν κοινωνικές 

πρακτικές, αξίες και στάσεις ζωής, να αντιμετωπίσουν, διλήμματα που τίθενται πριν την 

λήψη αποφάσεων, να δράσουν και να αναστοχαστούν πάνω στις πράξεις τους 

(Παπακώστα, 2014). 

      Συγκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των μαθητών/τριών και του 

εκπαιδευτικού καθώς και τα επιμέρους σχόλια, συμπεραίνουμε ότι η μαθητική ομάδα 

κατανόησε έννοιες όπως «μετανάστευση», «πρόσφυγας», «μετανάστης». Ο τρόπος, 

λοιπόν, διδασκαλίας ενός κοινωνικού θέματος στη θεωρία και την πράξη μέσω των 
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πολιτισμικών προγραμμάτων, οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα σε σχέση με την 

πρόσληψη της νέας γνώσης από τους μαθητές/τριες. Για την ακρίβεια, η παρουσίαση 

της θεωρίας, όταν ακολουθείται από παραδείγματα και πρακτική εφαρμογή από τους 

ίδιους τους μαθητές/τριες αφομοιώνεται γρηγορότερα. Αυτό σημαίνει πως μετά από μια 

επίσκεψη σε ένα χώρο πολιτισμού οι μαθητές/τριες ήταν έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν 

και να συνδυάσουν τα όσα είχαν διδαχτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.    Πράγματι, έδειξαν 

μεγάλο ενδιαφέρον και προθυμοποιήθηκαν να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο και να 

συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα της μετανάστευσης και της 

προσφυγιάς. Το γεγονός αυτό, δείχνει πως η ενασχόληση με ένα επίκαιρο και 

διαχρονικό ταυτόχρονα θέμα όπως είναι η «μετανάστευση» κινητοποιεί τους/ις  

μαθητές/τριες και βοηθά στην ευαισθητοποίηση τους στο εκάστοτε επιθυμητό θέμα.   

      Στον κατάλογο των συμπερασμάτων, οφείλουμε να συμπεριλάβουμε ακόμη  ότι  

μέσω αυτού του προγράμματος, οι μαθητές/τριες  απέκτησαν νέα γνώση σχετικά με το 

θέμα της ξενιτιάς, της μετανάστευσης και της προσφυγιάς και βρέθηκαν μπροστά σε 

πλήθος νέων πληροφοριών τις οποίες όμως, αφομοίωσαν με μεγάλη ευκολία σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα. Ακόμα, έμαθαν για μια σπουδαία προσωπικότητα στο χώρο 

των γραμμάτων και των τεχνών την Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ και αποτέλεσαν το 

πρώτο τμήμα δημοτικού σχολείου που επισκέφθηκε τη Συλλογή Αρβελέρ που βρίσκεται 

στο κέντρο του Ρεθύμνου.  Έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο για να μάθουν λεπτομέρειες για τη 

ζωή της σπουδαίας αυτής προσωπικότητας.  Αυτό μας οδηγεί  στο συμπέρασμα πως οι 

μαθητές/τριες, είναι πρόθυμοι να διαθέσουν μέρος του σχολικού χρόνου τους για 

δραστηριότητες που τους κινούν το ενδιαφέρον.  Επίσης, μέσα την παρουσίαση της 

ζωής της Ελένης Γλύκατζη- Αρβελέρ  αποτυπώθηκε ένα μήνυμα ελπίδας και 

αισιοδοξίας στα παιδιά. Προβλήθηκαν  οι σημαντικότεροι «σταθμοί» της ζωής της, η 

σχέση της με την παιδεία, τον πολιτισμό.  Έχοντας ως αφετηρία τη ζωή της σπουδαίας 

αυτής προσωπικότητα μιλήσαμε για τη ζωή στην ξενιτιά, τις σκέψεις των μεταναστών 

και τα συναισθήματα τους. 

    Δεν είναι τυχαία φυσικά  και η στάση των παιδιών κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος «Μη με φωνάζεις ξένο» που με έπειθε ότι ήρθαν σε επαφή με ένα θέμα 

που πραγματικά τους είχε νόημα για αυτά. Έβλεπα να ασχολούνται και να συμμετέχουν 

καταθέτοντας κομμάτια των εμπειριών τους και των συναισθημάτων τους.  Πράγματι, 

όλα τα παιδιά είπαν συνολικά ότι τους άρεσε το πρόγραμμα. Αυτό που παρατήρησα 

είναι ότι οι μαθητές/τριες ήταν συγκεντρωμένοι/ες στις ασκήσεις, ξεδίπλωσαν τη 

δημιουργικότητα τους στις ασκήσεις δραματοποίησης και εικαστικών και είχαν θετική 

διάθεση και ενεργητικότητα. Τα παιδιά  και ο εκπαιδευτικός ζητούν επίσης το 

πρόγραμμα να γίνεται πιο συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στην ερώτηση 

αν θεωρεί ότι θα ήταν ωφέλιμη η παρουσία αντίστοιχων προγραμμάτων πολιτισμού στη 

καθημερινότητα του σχολείου και αν ναι, με ποιο τρόπο, ο δάσκαλος απάντησε: «Ναι, 

ναι θα πρέπει να ενταχθούν προγράμματα και σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο και της 

σχολικής χρονιάς και σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής ενός μαθητή». 

      Τέλος, η εμπειρία  των συμμετεχόντων/ουσών ισχυροποιήθηκε.  Η σημαντική 

διάσταση αυτής της προσέγγισης έγκειται στο γεγονός ότι  ένα πρόγραμμα για τον 
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πολιτισμό δίνει πολλές δυνατότητες στον εκπαιδευτικό να δουλέψει με τα παιδιά 

υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής διδασκαλίας.  Επίσης, η ελευθερία επιλογής πάνω 

σε θέματα και τεχνικές, καθώς και ενθάρρυνση από μέρους μου για ενεργή συμμετοχή 

όλων των μαθητών/τριών, είχε θετικά αποτελέσματα, καθώς ακόμα και οι πιο 

διστακτικοί, μπήκαν στη διαδικασία να εκφέρουν και να υποστηρίξουν ανοιχτά την 

άποψη τους. Μέσω αυτών των πρακτικών, πολλοί μαθητές εξέφρασαν το ενδιαφέρον 

τους για περαιτέρω ενασχόληση με το θέμα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ταυτόχρονα, επιβεβαιώθηκε και η Υπόθεση 2. Για την ακρίβεια, με βάση τη 

βιβλιογραφική  επισκόπηση είδαμε ότι η τέχνη απελευθερώνει τους νέους και τα παιδιά 

από την κυριαρχία της αυθεντίας και των έτοιμων απόψεων, προσφέροντάς τους τα 

απαιτούμενα ερεθίσματα για να δοκιμάσουν καινούριους τρόπους σκέψης και να 

δώσουν νέα πνοή στη συλλογική θέαση της πραγματικότητας. Πράγματι, αυτό ισχύει 

διότι μέσα από το πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις ξένο» είδαμε στην πράξη ότι η 

ενασχόληση με την τέχνη και κατ’ επέκταση με τον πολιτισμό,  λειτούργησε 

ευεργετικά και στην πνευματική εξέλιξη των νέων, ανέπτυξε την ενσυναίσθηση του 

καθώς ενεργοποίησε τη φαντασία και ενίσχυσε τη δημιουργική και πρωτότυπη 

σκέψη. Αρκετοί ήταν εκείνοι που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ικανότητα σε 

διάφορες μορφές τέχνης, όπως τη ζωγραφική, τη μουσική και το θέατρο. Πολλά παιδιά 

δήλωσαν πως επιθυμούν να συνεχίσουν να ασχολούνται με το θέατρο και ότι τους λείπει 

η ζωγραφική στο σχολείο. Είναι αξιοσημείωτο, επίσης, το γεγονός ότι τα 6  από τα  17 

παιδιά απάντησαν  ότι η δραστηριότητα που τους άρεσε περισσότερο είναι το θέατρο 

και το τραγούδι, γεγονός που δείχνει ότι τους άρεσε πολύ η εμπλοκή τους με την τέχνη 

π.χ.  «Μου άρεσε πολύ το τραγούδι και όταν κάναμε θεατρικό», «Μου άρεσε πολύ όταν 

τραγουδήσαμε».  

 

Ακόμη, στο τελικό φυλλάδιο αναστοχασμού πολλά παιδιά απάντησαν: 

 

 «Μου άρεσαν όλα, αλλά περισσότερο το θεατρικό, γιατί τα δώσαμε όλα», «Περισσότερο 

μου άρεσε ο διαγωνισμός τραγουδιού, γιατί μου αρέσει να τραγουδάω».  

 

«Πέρασα ωραία γιατί μιλούσαμε, παίζαμε, ζωγραφίζαμε, πηγαίναμε εκδρομές και κάναμε 

διάφορες  ωραίες κατασκευές και φτιάξαμε ποιήματα και τραγούδια». 

 

«Σε όλες τις συναντήσεις μας πέρασα υπέροχα. Τα πράγματα της Αρβελέρ ήταν 

καταπληκτικά και πάρα πολύ μου άρεσαν οι δραστηριότητες με τη κυρία. Στο κέντρο που 

Υπόθεση 2.  Οι μαθητές/τριες μπορούν να εκφραστούν και 

να διδαχθούν,  αν έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές 

αισθητικής έκφρασης. 
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πήγαμε μου άρεσε η ζωγραφική. Να σας πω την αλήθεια ήταν όμορφα και πολύ καλή 

κυρία. Στις κούπες που φτιάξαμε τα δικιά μου έλεγαν ότι ήταν καταπληκτική η κούπα.   

Αυτά ήταν καταπληκτικά όλα τα πράγματα». 

 

«Πέρασα τέλεια και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι όταν παίξαμε θέατρο γιατί 

αφήσαμε τη φαντασία μας ελεύθερη. Τα συναισθήματα μου δεν περιγράφονται. Μου άρεσε 

όταν ζωγραφίσαμε». 

        Χαρακτηριστικά είναι ακόμη τα λόγια του δασκάλου στην ερώτηση αν νομίζει ότι 

τα παιδιά εκφράστηκαν μέσα από την Τέχνη και αν κατάφεραν να συνεργαστούν, η 

απάντησή του ήταν ως εξής: «Eεε.. σίγουρα και θεωρώ ότι ήταν εποικοδομητική η 

εμπλοκή τους στο πρόγραμμα, ακόμα μιλούν για αυτό χαχα. Σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε 

παιδί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους». Είναι ευρέως αποδεκτό εξάλλου  ότι η επαφή με 

κάθε μορφή τέχνης αναπτύσσει την αισθητική εμπειρία του ατόμου και καλλιεργεί τη 

δημιουργική του ικανότητα, καθώς και την ικανότητα του για κριτικό στοχασμό. 

Φιλόσοφοι και παιδαγωγοί (Dewey 1934, Efland 2002, Gardner, 1990) έχουν 

υπογραμμίσει τη συμβολή των τεχνών στην ανάπτυξη της φαντασίας του ατόμου και 

στη δυνατότητα που του προσφέρουν να αντιλαμβάνεται την εμπειρική πραγματικότητα 

μέσα από μια διαφορετική σκοπιά με δημιουργική προοπτική.  

Η αξιοποίηση, επομένως,  της Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είδαμε 

στη βιβλιογραφική επισκόπηση της εργασίας, αποτελεί εγχείρημα μεγάλης παιδευτικής 

αξίας για τον δάσκαλο. Η εκπαίδευση στην τέχνη και μέσω της τέχνης έχει ουσιαστικό 

περιεχόμενο και μια ευρύτερη παιδαγωγική αξία, καθώς συνδέεται αναπόσπαστα με την 

κοινωνική συνείδηση και ζωή, με την κριτική στοχαστική στάση απέναντι σε προ-

διαμορφωμένα σχήματα και αντιλήψεις για  τη ζωή και τον κόσμο, με τη 

συνειδητοποίηση της σημασίας του διαλόγου και της ελευθερίας στη διάνοιξη νέων 

τρόπων σκέψεων και προσέγγισης των πραγμάτων. Μπορεί να προσφέρει μοναδικές 

δυνατότητες και ευκαιρίες που διευκολύνουν τον αναπτυσσόμενο άνθρωπο να 

μετατραπεί σε ευαίσθητο δέκτη, αλλά και πομπό εικαστικών μηνυμάτων, συνδέοντας 

την τέχνη και την αισθητική διάσταση του περιβάλλοντος στο ζει με την ποιότητα ζωής 

του   (Ρόμπινσον,1999:43).  Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά μέσα από το 

πρόγραμμα εκφράστηκαν, συνεργάστηκαν μέσω της τέχνης και διδάχθηκαν την έννοια 

της μετανάστευσης και της προσφυγιάς με τη βοήθεια της τέχνης. Η εμπλοκή τους με 

την τέχνη ήταν ευχάριστη και εποικοδομητική. 

      Επιπροσθέτως,  είναι πρόδηλο ότι το πρόγραμμα  έφερε τους μαθητές/τριες σε επαφή 

με την τέχνη. Για παράδειγμα, η διαδικασία της δραματοποίησης συνέβαλε στη 

συνεργασία των μαθητών με σκοπό ένα κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα, την ανάπτυξη 

προσωπικής άποψης αλλά και την επιχειρηματολογία. Ακόμη, η λήψη αποφάσεων για 

το τελικό αποτέλεσμα κάθε δραστηριότητας ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την 

ομαδικότητα αλλά και την αφαιρετική σκέψη των μαθητών. Όπως είδαμε και από τη 

θεωρία το εκπαιδευτικό θέατρο  απευθύνεται σε κάθε παιδί που έχει το δικό του τρόπο 

μάθησης. Τα παιδιά μέσα από το δράμα χρησιμοποιούν όλες τους τις αισθήσεις, το 

σώμα, την ομιλία, τα αντικείμενα, και για αυτό το λόγο συμπληρώνει και ενισχύει τη 
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διδασκαλία. Το πιο σημαντικό είναι ότι κανένα παιδί δε νιώθει αποκλεισμένο κατά τη 

διάρκεια του εκπαιδευτικού θεάτρου (Ελένη, Τριανταφυλοπούλου,2004:17).  

         Εντούτοις, παρά τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προσφέρει στους/ις 

μαθητές/τριες η επαφή με την τέχνη, η αξιοποίησή της στο πλαίσιο του σχολικού βίου 

είναι ακόμη εξαιρετικά χαμηλή. Αυτό φάνηκε και από τις απαντήσεις που έδωσαν τα 

παιδιά στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος.  Πράγματι, 3 παιδιά από τα 17 δήλωσαν ότι αυτό που τους δυσκόλεψε 

περισσότερο είναι η «πλαστελίνη», η δημιουργία δηλαδή κούπας από πλαστελίνη. 

Παραθέτουμε τις απαντήσεις: «Με δυσκόλεψε το φλιτζάνι με την πλαστελίνη», «Οι 

κούπες γιατί συνέχεια έσπαγαν», «Με δυσκόλεψε λίγο αυτό που κάναμε σήμερα, που 

φτιάξαμε κούπες από πλαστελίνη». Ταυτόχρονα, 2 από τα 17  δήλωσαν ότι 

δυσκολευτήκαν περισσότερο στο  «τραγούδι». Τέλος, τα  2 από τα 17  παιδιά απάντησαν 

ότι δυσκολευτήκαν στη  «ζωγραφική»: «Στη ζωγραφική ήταν δύσκολο», «Με δυσκόλεψε 

η ζωγραφική».  Άρα, είναι σημαντικό να κινηθούμε προς την αναβάθμιση του ρόλου της 

τέχνης στην αγωγή των μαθητών/τριών τόσο σε σχέση με το πρόγραμμα μαθημάτων 

όσο και ως προς τις ενδοσχολικές δραστηριότητες. 

 

       Ακόμη, θα ήταν μεγάλη παράβλεψη να μην προστεθεί στον πίνακα των 

συμπερασμάτων ότι  μέσα από το πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις ξένο»   αναδείχθηκαν 

οι μέθοδοι και οι δυνατότητες που προσφέρει ένας χώρος πολιτισμού. Πιο 

συγκεκριμένα, η Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη-  Αρβελέρ μέχρι σήμερα δεν είναι 

ανοιχτή στη  σχολική κοινότητα, δε πραγματοποιούνται επισκέψεις σχολείων και δεν 

υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα. Με την επίσκεψη, όμως,  που σχεδιάσαμε και  

εφαρμόσαμε, η Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη-  Αρβελέρ άνοιξε τις πύλες της για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, και έγινε  γνωστή και στο μαθητικό κοινό είδαμε 

στην πράξη πως μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς λόγους  ένας χώρος 

πολιτισμού. Πράγματι,  είδαμε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο  χώρος της Συλλογής 

Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Δ.Ε. του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Κρήτης για 

εναλλακτικές/καινοτόμες προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 

μάθησης.  

     Το θέμα του προγράμματος ο «ξένος» συνδέθηκε με μεγάλη επιτυχία με την 

προσωπικότητα της Αρβελέρ, καθότι η ίδια υπήρξε μετανάστρια στο Παρίσι. Τα 

παιδιά αντιλήφθηκαν μέσα από το παράδειγμα της ζωής της Αρβελέρ έναν από τους 

λόγους που ωθούν κάποιον να εγκαταλείψει την πατρίδα του και  για το πώς αισθάνεται 

σε έναν νέο τόπο και όλα αυτά τα συσχετίσαμε τη ζωή της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ. 

Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη ζωή της Αρβελέρ, με όσα έχει 

καταφέρει στη ζωή της και φυσικά με εντυπωσιάστηκαν με το χώρο που στεγάζει τη 

Συλλογή της. Τα παιδιά  ακόμη θέλησαν να μάθουν και άλλα πράγματα και 

ανυπομονούσαν να επισκεφτούν και να δουν από κοντά τα δικά της αντικείμενα και τις 

δικές της συλλογές. Οι μαθητές/τριες περίμεναν με ιδιαίτερη ανυπομονησία και αγωνία 

να γνωρίσουν τον χώρο που στεγάζει τα δικά της πράγματα, τα οποία δώρισε στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι συμμετέχοντες/ουσες  εξοικειώθηκαν   με ένα  χώρο 
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πολιτισμού, όπως η Συλλογή της  Ελένης – Γλύκατζη- Αρβελέρ και αφυπνίστηκε η 

ανάγκη των μαθητών/τριών για ανακάλυψη άλλων πολιτιστικών κέντρων. Άρα, ένας 

χώρος πολιτισμού, όπως είναι το Κέντρο Αρβελέρ  μπορεί να αξιοποιηθεί για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα οφέλη από μία τέτοια προσέγγιση είναι πολλά. 

       Διεθνώς,  όπως είδαμε στη  βιβλιογραφική προσέγγιση  του θέματος, θεωρείται 

δεδομένη η σημασία των πολιτιστικών δράσεων στο σχολείο για την καλλιέργεια της 

δημιουργικότητας, της φαντασίας, της ανεκτικότητας, της αλληλεγγύης, της 

επινοητικότητας (Παπακώστα, 2014). Τα χαρακτηριστικά αυτά, απαραίτητα όχι μόνο 

για τη δημοκρατική κοινωνία αλλά και για μια ευέλικτη και δημιουργική οικονομική 

ανάπτυξη αυτής της κοινωνίας, οφείλουμε να τα ενισχύσουμε έτσι ώστε να συμβάλουμε 

στην απαραίτητη εξέλιξη της πραγματικότητας στη χώρα μας, στην προοπτική πάντα 

της αυτοτέλειας και της αξιοπρέπειας.   

         Καταληκτικά θα λέγαμε ότι επιτεύχθηκαν οι βασικοί στόχοι του προγράμματος 

δηλαδή να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες και οι 

συμμετέχουσες απέναντι σε θέματα πολιτισμού, όπως η προσφυγιά, η μετανάστευση, η 

διαφορετικότητα και η παρουσία του «άλλου» στη ζωή τους. Επίσης, το πρόγραμμα 

συνέβαλε στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού μέσω της επαφής του παιδιού με την 

τέχνη, στην καλλιέργεια της κριτικής του ικανότητας και στη μάθηση μέσω μιας 

εκπαίδευσης που έχει ως κέντρο τον πολιτισμό.  Επομένως, από την ποιοτική  ανάλυση 

προκύπτει  ότι  εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου 

και στην κάλυψη συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών του, αν το σχολικό 

πρόγραμμα εμπλουτιστεί με στοιχεία πολιτισμού. Επιπλέον, με βάση την ποιοτική 

ανάλυση  καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές/τριες μπορούν να εκφραστούν 

και να διδαχθούν,  αν έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές αισθητικής έκφρασης. Για 

την ακρίβεια, περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα γιατί τεκμηριώσαμε με τη σχετική 

θεωρία την υπόθεση, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη βιβλιογραφία. Άρα, είναι εφικτή 

η δημιουργία μιας εκπαίδευση, με όχημα τον πολιτισμό, η οποία θα συμβάλλει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου και στην εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών σκοπών.  

        ΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΛΟΥΜΕ, λοιπόν; Το ερώτημα έχει απασχολήσει εκατοντάδες 

παιδαγωγούς και ιστορικούς της εκπαίδευσης. Ένα σχολείο κατακερματισμένο, ταξικό, 

με εμμονή στην αποτελεσματικότητα και την αυταρχική αξιολόγηση, όπου η 

εκπαιδευτική διαδικασία εξομοιώνεται με τη μηχανιστική μετάδοση αποσπασματικών 

γνώσεων; Ή ένα σχολείο που καλλιεργεί πρωτίστως τη σκέψη, απελευθερώνει τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητα, δημιουργεί ανθρώπους, όπως έλεγε ο Βραζιλιάνος 

παιδαγωγός και φιλόσοφος Paulo Freire (Γούναρη & Γρόλλιος,2016).  Το «Σχολείο 

Παιδείας και Πολιτισμού» είναι μια αδήριτη αναγκαιότητα, στις μέρες μας. Ιδιαίτερα 

σήμερα, στην εποχή της εικόνας και της εμπορευματοποιημένης τέχνης, η αντιπρόταση 

του Σχολείου πρέπει να είναι εξίσου ελκυστική, και προκλητική, μα ταυτόχρονα 

ανθρώπινη και ουσιαστική. Εξάλλου οι εκπαιδευτικοί στόχοι μιας γνήσια 

ανθρωπιστικής εκπαίδευσης βρίσκονται στο ξύπνημα, στο ερέθισμα για την 

εξερεύνηση της γνώσης, της αίσθησης και των συναισθημάτων ικανούς να φτιάξουν 

«έναν κόσμο όπου θα είναι πιο εύκολο να αγαπάς»;  (Freire, 2009Για να 



 
 

216 
 

πραγματοποιηθεί, όμως, αυτή η εκπαίδευση, που θα έχει ως επίκεντρο τον πολιτισμό, 

θα προτείνουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο επόμενο μέρος της εργασίας.  

 

 

    

 

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

   «Δεν μπορεί να υπάρξει πιο ουσιαστική ερμηνεία της ψυχής μιας   

κοινωνίας από τον τρόπο που φέρεται στα παιδιά της». 

                                                                                                   Nelson Mandela 

 

12. Συζήτηση  

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, ο ρόλος του εκπαιδευτικού γίνεται 

ολοένα και πολυπλοκότερος, με αποτέλεσμα να χρειάζεται κάποια στήριξη, κάποιο 

μέσο βοηθητικό που θα ενισχύσει το έργο του. Ο Dewey σημειώνει «ο δρόμος της 

καινούριας εκπαίδευσης δεν είναι ευκολότερος να τον ακολουθήσουμε αλλά πιο 

δύσβατος και πιο στενός απ’ τον παλιό» (Dewey,1980: 73-74).  Πέρα από τον σχεδιασμό 

και υλοποίηση ενός  προγράμματος πολιτισμού  ανάλογου μ’ αυτό που περιγράφεται 

στην παρούσα εργασία, θα μπορούσε κανείς να προβληματιστεί και να εφαρμόσει στην 

πράξη εκπαιδευτικές επισκέψεις, βασισμένες στο διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες. 

Συνεπώς, προτείνεται η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος 

χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα, μιας και στις μέρες μας τα τεχνολογικά επιτεύγματα 

κυριαρχούν, με αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό τόσο του  πολιτισμικού χώρου όσο και 

του σχολείου που συμμετέχει. Φυσικά,  από την προσπάθεια ένταξης του χώρου 

πολιτισμού  στην εκπαιδευτική διαδικασία, δε μπορεί να μη ληφθεί υπόψη το σχολείο 

με άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι χώροι πολιτισμού, όπως συλλογές, μουσεία, μνημεία 

αποτελούν το θεσμό εκείνο που δύναται να συντελέσουν σ’ αυτό το σκοπό, μιας και 

προσφέρουν διαφορετικές εμπειρίες και τρόπους μάθησης. H Ελλάδα μάλιστα διαθέτει 

ένα ξεχωριστό πολιτισμικό πλούτο, με διαφορετικών τύπων μουσεία, τα οποία 

δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη, στο βαθμό που θα έπρεπε, από τους εκπαιδευτικούς. 

Κρίνεται σπουδαίο, λοιπόν, να διαμορφωθεί μια νέα εκπαιδευτική πολιτική, η οποία να 

εντάσσει τους χώρους πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία, κάνοντάς την 

αποτελεσματικότερη. 

 

       Σε μια εποχή εξάλλου που οι μαθητές χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες ανάγκες, 

ενδιαφέροντα και νοητικό επίπεδο, τα πολιτιστικά προγράμματα επιβάλλεται να 

προσαρμόζουν τη λειτουργία τους, υπολογίζοντας κάθε μαθητή ξεχωριστά. Τόσο τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες όσο και παλιννοστούντες, παιδιά με διαφορετική προέλευση 

απ’ αυτή που παρουσιάζει, ο χώρος πολιτισμού θα πρέπει να ενδιαφέρονται και να 
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συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, οι δραστηριότητες του 

πολιτισμικού προγράμματος πρέπει να έχουν νόημα γι’ αυτούς και να μην αφορούν μόνο 

την πλειονότητα των μαθητών/τριών. Επίσης, σημαντική θέση στο σχεδιασμό των 

πολιτισμικών προγραμμάτων κατέχει η τεχνολογία. Από τη στιγμή που το πρόγραμμα 

πολιτισμού καλείται να γίνει ενδιαφέρον και να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες όλων των 

μαθητών, τότε κρίνεται απαραίτητο να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις και να 

αξιοποιήσει τον «θαυμαστό» κόσμο της εικόνας και του βίντεο. Ακόμα, η τεχνολογία 

επιτρέπει την εξάλειψη των αποστάσεων, αφού το διαδίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε 

κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί ηλεκτρονικά το χώρο πολιτισμού. Στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Κέντρου Αρβελέρ υπάρχει εικονική περιήγηση για αυτό το λόγο.  Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πολιτισμού ή να απολαύσουν το 

περιεχόμενο του  χώρου σχολεία και μαθητές/τριες απ’ όλη την Ελλάδα. 

 

Φτάνοντας αισίως στο τέλος της παρούσας εργασίας αξίζει ακόμη να 

σημειωθούν κάποια συμπεράσματα και παρατηρήσεις σχετικά με τον ρόλο των  

προγραμμάτων πολιτισμού απέναντι στο σχολείο. Χαρακτηριστικά η Maria Montessori 

αναφέρει πως «το παιδί δε μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν έχει γύρω του αντικείμενα που 

να του δίνουν ευκαιρίες δράσης» (Montessori, 1986: 62). Με λίγα λόγια, η μάθηση δε 

μπορεί να βασιστεί μόνο στους τοίχους της σχολικής αίθουσας, αλλά θα πρέπει να 

αξιοποιηθεί το περιβάλλον, όπως το μουσείο, οι εκθέσεις, τα μνημεία κ.α.. Αυτό 

διαθέτει αντικείμενα τα οποία δύναται το παιδί να ερμηνεύσει σύμφωνα με τα δικά του 

βιώματα και προϋπάρχουσες γνώσεις και χρησιμοποιώντας τα να τελειοποιήσει τον 

εαυτό του. 

 

  Όπως αναφέρθηκε, όμως,  στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, ο 

πολιτισμικός χώρος κρίνεται σπουδαίο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, προκειμένου να 

ενισχύσει τη διδασκαλία του και γενικότερα την αποστολή του. Αυτό το διαπιστώσαμε 

και μέσα από το πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις ξένο». Από μόνος του ο χώρος πολιτισμού 

σαν χώρος προσφέρει πλούσια ερεθίσματα και μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες, 

τις οποίες είναι αδύνατο να συναντήσει στην καθημερινότητά του, πόσο μάλλον τα 

προγράμματα που οργανώνονται και υλοποιούνται μέσα σ’ αυτό. Παρόλα αυτά ο 

σχεδιασμός ενός πολιτισμικού προγράμματος δεν χαρακτηρίζεται εύκολος, ειδικά όταν 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες δημοτικού. Ειδικότερα, τα παιδιά δυσκολεύονται να 

συγκεντρωθούν και απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό και προσοχή, καθώς ο αυθορμητισμός 

τους και η άγνοια της μοναδικότητας των αντικειμένων ενός χώρου πολιτισμού μπορεί 

να οδηγήσει σε αρνητικά για το χώρο αποτελέσματα. Άλλωστε, στις περισσότερες 

περιπτώσεις τα παιδιά έχουν λανθασμένη νοοτροπία σχετικά με την επίσκεψη σε ένα 

χώρο πολιτισμού, βλέποντας το ως μια   ευκαιρία  ως να χάσουν μάθημα κι όχι να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Γι΄ αυτό το λόγο, τα πολιτισμικά προγράμματα 

καλούνται να αλλάξουν αυτή τη πραγματικότητα και να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό. 

Με το προσεχτικό και κατάλληλο σχεδιασμό, βασισμένο σε ορισμένα στάδια και αρχές 

δύναται να βελτιωθεί η σχέση των μαθητών/τριών με τους χώρους πολιτισμού, την τέχνη 

και  τον πολιτισμό γενικότερα.  
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Γενικότερα, όπως όλα τα πολιτισμικά προγράμματα σχεδιάζονται και 

υλοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τα παιδιά, έτσι και το πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις 

ξένο» σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντα τους. Σε 

συνάρτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα συνέδεσε  τις προϋπάρχουσες 

γνώσεις των παιδιών με τα νέα ερεθίσματα που τους προσφέρει ο χώρος πολιτισμού, 

εμπλουτίζοντας το επιστητό με έναν εναλλακτικό και ενδιαφέρον τρόπο μάθησης. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο, συνέβαλε στην πολιτισμική καλλιέργεια τους. Είναι γεγονός εξάλλου 

ότι τα πολιτισμικά προγράμματα  δημιουργούν μια αέναη σχέση με τον πολιτισμό. 

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι τα πολιτισμικά προγράμματα στοχεύουν στην ανανέωση 

του περιεχομένου της σχολικής γνώσης με την προσέγγιση νέων θεματικών ενοτήτων, 

στην αναμόρφωση της διδακτικής διαδικασίας, ενθαρρύνοντας νέες προσεγγίσεις στη 

μάθηση (ομαδοσυνεργατική και βιωματική διδασκαλία), αλλά και στην αναβάθμιση του 

ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος γίνεται συνδιαμορφωτής στη γνώση και του 

μαθητή/τριας που αναβαθμίζεται σε πρωταγωνιστή της διδακτικής διαδικασίας. 

Συνεπώς, το πολιτισμικό πρόγραμμα  αποτελεί ένα εργαλείο που ενισχύει το έργο του 

εκπαιδευτικού, το οποίο δεν είναι άλλο από την ολόπλευρη ανάπτυξη και καλλιέργεια 

των μαθητών/τριών. 

 

 

13. Προέκταση δραστηριοτήτων  

     Στην κρίση του εκπαιδευτικού είναι αν προβεί σε προεκτάσεις του προγράμματος  

πολιτισμού, στο οποίο συμμετείχε με τους/ις μαθητές/τριες του.  Καταρχήν, θα ήταν 

χρήσιμο και εποικοδομητικό να υπήρχε η δυνατότητα επαφής των παιδιών με έναν 

καλλιτέχνη (ζωγράφο, γλύπτη), αμέσως μετά την προβολή έργων τέχνης με θέμα τη 

μετανάστευση. Θα μπορούσε επίσης να πραγματοποιηθούν στο προαύλιο χώρο του 

σχολείου μία έκθεση με θέμα: «Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί». Σε αυτήν υπάρχουν οι 

φωτογραφίες που συγκέντρωσαν οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, 

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Η έκθεση βιντεοσκοπείται και προβάλλεται η 

προσπάθεια των παιδιών στο τοπικό κανάλι της Κρήτης. Μια άλλη πρόταση θα 

αποτελούσε τα παιδιά την ώρα του μαθήματος Τ.Π.Ε με τη βοήθεια του/ης δασκάλου/ας 

της Πληροφορικής να φτιάξουν μια ιστοσελίδα προκειμένου να δημοσιευτεί η δράση 

τους και να παραδειγματιστούν κι άλλα άτομα.   

      Επίσης, θα ήταν ωφέλιμο να διοργανωθεί μια συνάντηση με έναν/μια ποιητή/τρια 

ή λογοτέχνη που έχει γράψει ένα λογοτεχνικό έργο ή ένα ποίημα σχετικά με τη 

μετανάστευση που προηγουμένως θα το είχαμε διαβάσει στην τάξη. Σίγουρα η επαφή 

με έναν τέτοιο καλλιτέχνη θα αποτελούσε εξαιρετική εμπειρία τους/ις 

συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να θέσουν 

στους καλλιτέχνες όποια ερώτηση επιθυμούσαν. Στη συνέχεια, τα παιδιά θα μπορούσαν 

να καθίσουν σε κύκλο όπου εκεί να έχουμε την εμπλοκή μιας «ζωντανής» πηγής. Τα 

παιδιά εφόσον έγραψαν αληθινές προσωπικές ιστορίες μετανάστευσης συγγενικών τους 

προσώπων, θα μπορούσαν να προσκαλέσουν, να επισκεφτούν την τάξη  κάποια 

πρόσωπα, των οποίων οι αληθινές ιστορίες ζωής  είχαν πρώτα διαβαστεί στην τάξη. Τα 
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παιδιά θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που τους ζητήθηκε να γράψουν έχει συμβεί στην 

πραγματικότητα στο/η φιλοξενούμενό/ή μας. Ο καλεσμένος θα έχει μαζί του τα 

αντικείμενα τα οποία πήρε στη νέα της πατρίδα, σε μια αποσκευή παρόμοια με την παλιά 

βαλίτσα στο κέντρο του κύκλου. Θα ήταν τέλος πολύ ενδιαφέρον να έρθουν οι  γονείς 

των αλλοδαπών μαθητών/τριών της τάξης και να διηγηθούν στα παιδιά της τάξης τη 

δική τους ιστορία. Οι μαθητές/τριες θα ένιωθαν υπερήφανοι για τον γονιό τους. Συνέχεια 

της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα μπορούσε να είναι οι ακόλουθες: 

 

• Εικαστική έκφραση  

 

    Τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν εικόνες/σκηνές που τους έκαναν εντύπωση από 

την ιστορία μετανάστευσης τoυ/ης φιλοξενούμενου/ής μας με παστέλ και κολλάζ, τις 

οποίες θα τοποθετήσουμε μετά όλες μαζί δημιουργώντας μια ιστορία σε πινακίδα ή 

αλλού. Τέλος, μπορούν να εκφραστούν κριτικά για τη δουλειά τους αλλά και για τις 

δραστηριότητες της ομάδας. 

      Ακόμα, θέτουμε στα παιδιά τον προβληματισμό για το πώς θα μπορούσαν να 

κατασκευάσουν τρισδιάστατα την αποσκευή τους σε ομάδες και τους δίνουμε χρόνο να 

το συζητήσουν και να επιλέξουν τη μορφή που θα ήθελαν να έχει η αποσκευή τους. 

Κάποια ερωτήματα που ίσως τους προβληματίσουν είναι:  

 

- Ποια μορφή θα μπορούσε να έχει η αποσκευή σας;  

- Από ποια υλικά θα είναι φτιαγμένη;  

- Από πού θα τα προμηθευτείτε;  

- Τι θα θέλετε να χωράει η αποσκευή σας και γιατί;  

-  Με ποιο τρόπο θα ανοίγει ή θα κλείνει;  

-  Μπορεί μια αποσκευή να χωρέσει όλα όσα θέλει να πάρει μαζί του ο 

μετανάστης;  

-  Τι θα έχει μέσα;  

 

Στο εικαστικό τους ημερολόγιο κάνουν προσχέδια των αποσκευών τους. 

Πειραματίζονται με τα υλικά, δοκιμάζοντας την τοποθέτηση των υλικών χωρίς να 

κολλήσουν κάτι μόνιμα, για να πάρουν την εμπειρία του χώρου και της τοποθέτησης 

αντικειμένων. Παρουσιάζουν τις συνθέσεις τους στις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες 

μπορούν να σχολιάσουν και να κάνουν εισηγήσεις στους συμμαθητές τους.  Αρχίζουν 

να δημιουργούν την αποσκευή τους, την οποία μπορεί να τροποποιήσουν, να την 

αλλάξουν ή να την εξελίξουν. Αυτό φυσικά θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 

πορείας δημιουργίας. Σε αυτή τη φάση κολλούν τα μέρη της αποσκευής, τα διακοσμούν, 

τη «γεμίζουν» κτλ. και τέλος την παρουσιάζουν στην τάξη. Τέλος, τη φωτογραφίζουν 

για το εικαστικό τους ημερολόγιο.  

 

Άλλη δραστηριότητα αποτελεί η ακόλουθη: Φτιάχνουμε στην τάξη ένα μεγάλο 

δέντρο από εφημερίδες βουτηγμένες σε υδατοδιαλυτή κόλλα (τύπου vinavil, atlakoll, 

κτλ.) ή από ζύμη αλατιού πάνω σε ξύλινο ταμπλό, και το μεταφέρουμε στο χώρο 
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υποδοχής του σχολείου. Ζητάμε από τα παιδιά να φτιάξουν και να κρεμάσουν πάνω του 

τους καρπούς του πολέμου και τους καρπούς της ειρήνης. Τι ήχους, τι χρώματα, τι 

γεύσεις θα είχαν αν ήταν αληθινά; 34 

 

• Εγκατάσταση στο χώρο   

 

       Τα παιδιά αφήνονται να «συνθέσουν» κάπου στην τάξη τις αποσκευές με τα 

αντικείμενά τους και τα φωτογραφίζουν.  

 

  

• Παιχνίδι       

         Τοποθετούμε σταδιακά τα αντικείμενά μας στις ανοιχτές αποσκευές. Ετοιμάζουμε 

και κλείνουμε τις αποσκευές μας.  

-Γιατί φεύγουμε;  

-Πού θα πάει ο καθένας από μας;  

 

• Παρουσίαση της εργασίας σε γονείς και συμμαθητές/τριες  

 

Παρουσιάσεις των παιδιών – ξεναγών προς την υπόλοιπη μαθητική κοινότητα 

και στους γονείς τους, της δημιουργικής διαδικασίας, των εικαστικών ημερολόγιων, 

αλλά και των τελικών έργων τέχνης. Αξιοποιείται η ενδεχόμενη αίθουσα των 

Εικαστικών Τεχνών στην οποία οργανώνονται γωνιές με παρουσιάσεις από τις ομάδες 

των παιδιών, με προβολή σύντομων βίντεο από τη διαδικασία, με προβολή μικρών 

ταινιών με μαρτυρίες μεταναστών, φωτογραφικό υλικό κ.α. Επίσης, υπάρχει και μια 

γωνιά δημιουργίας για τους επισκέπτες.  

 

 

• Τεχνολογική δραστηριότητα 

 Τα παιδιά μαζεύονται (όλα ή ανά ομάδες) στην αίθουσα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και με την ταυτόχρονη καθοδήγηση του δασκάλου πληροφορικής 

εκπαιδεύονται στο πρόγραμμα  κατασκευής κόμικς. Φτιάχνουν μ' αυτόν τον τρόπο μια 

εικονογραφημένη ιστοριούλα -ξενάγηση (λίγο αληθινή-λίγο φανταστική, λίγο σοβαρή-

λίγο αστεία) με αφορμή την επίσκεψή τους στο Κέντρο Αρβελέρ. Απώτερος  σκοπός η 

μεταφορά της εμπειρίας αυτής στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου στα οποία θα το 

μοιράσουν ή παρουσιάσουν. 

                                                           
34 Θα μπορούσαν να είναι και δύο διαφορετικά δέντρα και η δραστηριότητα να 

επικεντρώνεται στα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα μας καθώς τα κοιτάζουμε... 

 

ρόλων 
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• Άλλες δραστηριότητες 

Η επίσκεψη σε ένα πολιτιστικό χώρο επιτρέπει περαιτέρω επεξεργασία του 

περιεχομένου του και δραστηριότητες να ασχοληθούν τα παιδιά. Για παράδειγμα, η 

τάξη μπορεί να φτιάξει μια εφημερίδα, επιλέγοντας το δικό της τίτλο και περιεχόμενο. 

Οι μαθητές/τριες θα γίνουν συντάκτες γράφοντας άρθρα και ειδήσεις σχετικά με τον 

πολιτισμικό χώρο που πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, ποιήματα και διαφημίσεις 

αξιοποιώντας τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψη. Όπως κάθε εφημερίδα έτσι και 

αυτή θα περιλαμβάνει γράμματα, φωτογραφίες, γελοιογραφίες και περιεχόμενα. 

Επιπροσθέτως, μια έκθεση μπορεί να οργανωθεί, αφιερωμένη στο συγκεκριμένο 

πολιτιστικό χώρο, η οποία θα απευθύνεται στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου και σε 

γονείς. Κατασκευές, ημερολόγια με τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν, 

φωτογραφίες, ζωγραφιές και οτιδήποτε σχετίζεται με το μουσείο μπορεί να προβληθεί 

σ’ αυτή την έκθεση. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ετοιμάσουν προσκλητήρια, να 

διακοσμήσουν το χώρο της έκθεσης και να ορίσουν το πρόγραμμα. Μάλιστα, οι 

μαθητές/τριες θα ήταν ενδιαφέρον να λάβουν μέρος και να παρουσιάσουν κάποια 

σχετική θεατρική παράσταση, να τραγουδήσουν ή να προβάλλουν ένα βίντεο που οι 

ίδιοι έχουν σχεδιάσει, με τη βοήθεια πάντα του εκπαιδευτικού.  

 

Ακόμη,  οι μαθητές/τριες, μαζί με τον εκπαιδευτικό, μπορούν να καθίσουν 

κυκλικά στη «γωνία του χώρου πολιτισμού» και να συζητήσουν γι’ αυτήν την εμπειρία 

που έζησαν. Για τον απολογισμό μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις του τύπου: Πού 

πήγαμε; Τι είναι ο χώρος πολιτισμού; Ποιον πολιτιστικό χώρο επισκεφτήκαμε; Τι κάναμε 

εκεί; Πώς μας φάνηκε; Τι θυμάστε; Τι σας έκανε εντύπωση; Προκειμένου να γίνει αυτή 

η συζήτηση πιο ενδιαφέρουσα μπορεί να πραγματοποιηθεί στη μορφή τηλεφωνικής 

συνδιάλεξης, με κουκλοθέατρο ή παρουσιάζοντας κάποιο εποπτικό υλικό.  Οι 

μαθητές/τριες θα μπορούσαν να συλλέξουν φωτογραφικό υλικό από τις συλλογές του 

χώρου πολιτισμού που επισκέφτηκαν και να κατασκευάσουν ένα κολλάζ. Μάλιστα, 

δύναται να αφιερώσουν κάποιο μικρό χώρο της σχολικής αίθουσας στη συγκεκριμένη 

επίσκεψη, τον οποίο θα ονομάσουν «μουσείο της τάξης» και να τον γεμίσουν με 

ζωγραφιές και ζωντανά χρώματα. Χειροτεχνίες με υλικά που υπάρχουν στο σχολείο, 

όπως κουτιά, χαρτόνια, ρολά, πλαστικά ποτήρια, καθώς και η κατασκευή μακετών 

μπορεί να εμπλουτίσει τη «γωνία» αυτή. 

 

 Μία ακόμη δημιουργική δραστηριότητα για μετά την επίσκεψη είναι η εξής: 

Αφού επισκεφτούν τον χώρο πολιτισμού και παρατηρήσουν το περιεχόμενό του 

μπορούν τα παιδιά χωρισμένοι σε ομάδες να δημιουργήσουν μια εικονογραφημένη 

ιστορία. Ειδικότερα, μέσα σε τετραγωνάκια οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν και δίπλα 

γράφουν με λόγια την ιστορία. Επίσης, οι συμμετέχοντες/ουσες γίνονται δημοσιογράφοι 

και αναλαμβάνουν τη συνέντευξη των συμμαθητών τους με μαγνητόφωνο. Η 

συνέντευξη περιλαμβάνει ερωτήσεις  σχετικά με το  πρόγραμμα και τη συμμετοχή τους 

σ’ αυτό, εντυπώσεις και απορίες των μαθητών που συζητούνται στη τάξη. Από την 

άλλη, στην προσπάθεια να συνεργαστεί το σχολείο με τους γονείς, μπορεί να 
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προσκαλέσει κάποιον γονέα να παρουσιάσει τις συλλογές τους στη τάξη. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο, οι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν την έννοια της συλλογής καιν συνειδητοποιούν 

ότι ακόμα και σήμερα οι άνθρωποι έχουν τις δικές τους συλλογές, συνδέοντας το 

μουσείο με τη καθημερινότητα. Αντίστοιχα με την επιστολή πριν την επίσκεψη, οι 

μαθητές μπορούν να στείλουν μια ευχαριστήρια επιστολή για τη συμμετοχή τους στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στην οποία να αναφέρουν και τις εντυπώσεις αλλά και 

προτάσεις για βελτίωση.  Άρα, οι δραστηριότητες που μπορεί να οργανώσει ο 

εκπαιδευτικός μετά την επίσκεψη είναι πολλές και συντελούν στην ομαλή μετάβαση της 

νέας γνώσης στη μνήμη του παιδιού. Κρίνεται σπουδαίο να γίνει μια σύνοψη των 

πληροφοριών που δέχτηκε ο/η μαθητής/τρια, κατά τη διάρκεια του προγράμματος 

πολιτισμού, προκειμένου τόσο να τις εμπεδώσει όσο να ξεκαθαρίσει τα κύρια και 

σημαντικά σημεία. 

 

 

 

14. Προτάσεις 

Παρέχοντας στα παιδιά και στους νέους την επιλογή της καλλιτεχνικής 

έκφρασης, τους προσφέρουμε τη δυνατότητα μιας πολύτιμης δημιουργικής εκτόνωσης, 

αλλά κι ένα βασικό εργαλείο για την εξέλιξη της προσωπικότητάς τους. Είναι, 

επομένως, απόλυτα σημαντική η συμβολή του σχολείου, ώστε η τέχνη να γίνει 

καθημερινό βίωμα όλων των μαθητών, σε όλα τα σχολεία της χώρας μας. Ο/Η 

μαθητής/τρια οφείλει να προτείνει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορεί το 

σχολείο να συμβάλλει στην ουσιαστική επαφή των μαθητών/τριών με την τέχνη και τον 

πολιτισμό γενικότερα. Ενδεικτικά προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα σχολείο, που στο κέντρο του έχει τον πολιτισμό και θα συμβάλει στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών:  

 

 

1. Για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης επιβάλλεται η αναβάθμιση 

των προγραμμάτων σπουδών και κυρίως η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών ώστε άμεσα να είναι ικανοί να εφαρμόσουν την καινοτομία. 

2. H ενίσχυση των μαθημάτων καλλιτεχνικής και αισθητικής αγωγής, 

μέσω της αλλαγής των μεθόδων διδασκαλίας και της χρήσης εποπτικών 

μέσων. 

3. Ενθάρρυνση των ερασιτεχνικών επιδόσεων των μαθητών/τριών που 

ασχολούνται με το θέατρο, τη μουσική, το χορό με τη διοργάνωση 

εκδηλώσεων, μαθητικών διαγωνισμών ή και μέσω δημιουργίας θεατρικών 

ομάδων, μουσικών και χορευτικών συγκροτημάτων. 

4.  Η διαθεματική προσέγγιση και διδασκαλία της τέχνης. Διάχυση της 

τέχνης σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.  

5. Η δημιουργία «ζωνών τέχνης και πολιτισμού», αλλά και καλλιτεχνικά 

εργαστήρια προς επιλογή.  
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6. Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, Γυμνασίου και του 

Λυκείου, με την παράλληλη ενίσχυση των υποδομών κάθε σχολείου. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να διανθίζουν το 

καθημερινό τους πρόγραμμα με μαθήματα μουσικής, ζωγραφικής, θεάτρου, 

αλλά και χορού ή φωτογραφίας. 

7. Δράσεις βιωματικής επαφής με τα προϊόντα της τέχνης… π.χ. επισκέψεις 

σε χώρους πολιτισμού, μουσεία, μνημεία, Συλλογές…/ βιωματική 

διδασκαλία /εκθέσεις…/ διαγωνισμοί καλλιτεχνικοί.  Εκπαιδευτικά 

προγράμματα που μετατρέπουν τη θεωρητική γνώση σε βιωματική μάθηση. 

Επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους που κυοφορείται η τέχνη. Έτσι οι 

μαθητές μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τα έργα της. 

8. Ανοιχτές συζητήσεις με θέμα την τέχνη …π.χ.: σχολικές ημερίδες…/ 

δίκτυα σχολείων. Διοργάνωση εκδηλώσεων λογοτεχνικού περιεχομένου με 

τη συμμετοχή πνευματικών ανθρώπων 

9. Ελεύθερη είσοδος των μαθητών σε χώρους τέχνης. 

10. Σταθερό πρόγραμμα εκδηλώσεων, όπου οι μαθητές/τριες θα έχουν την 

ευκαιρία να οργανώνουν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις ή εκθέσεις 

έργων ζωγραφικής. Οι δραστηριότητες αυτές θα λειτουργούσαν ως θετική 

ενίσχυση για τη δημιουργικότητα των νέων και θα μπορούσαν μάλιστα να 

λάβουν μεγαλύτερη ώθηση, αν διοργανώνονταν συνεργατικά με άλλα 

σχολεία.  

11. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών θα δώσει τη δυνατότητα στους 

μαθητές/τριες να δημοσιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, λαμβάνοντας 

αναγνώριση, αλλά και εποικοδομητική κριτική από μαθητές, όχι μόνο άλλων 

σχολείων, αλλά και άλλων χωρών.  

12. Εξοπλισμός των σχολείων με τις απαιτούμενες υποδομές: αμφιθέατρα, 

αίθουσες μουσικής –ζωγραφικής. 

13. Καλαίσθητα σχολικά κτίρια που θα εξευγενίζουν το αισθητικό κριτήριο 

των μαθητών 

  

Για να πραγματοποιηθούν, όμως, όλα αυτά, απαιτείται μια ουσιαστική αλλαγή 

προσανατολισμού στο ίδιο το πρόγραμμα σπουδών, στους τρόπους διδασκαλίας και 

μάθησης, αλλά και στους επιδιωκόμενους στόχους. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί μια 

ριζική αναθεώρηση της άποψης που επικρατεί για την εκπαίδευση και μια εμβάθυνση 

και επαναφορά των αξιών της Παιδείας, όπως αυτό πρωταρχικά δημιουργήθηκε στον 

αρχαίο ελληνικό κόσμο. Η ουσιαστική κατάκτηση αυτής της Παιδείας, αποτελεί 

επίτευγμα, που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο μέσα από τις 

Τέχνες και τη συνεργασία τους στο σχολικό περιβάλλον. Απαιτείται κατά συνέπεια όχι 

απλά και μόνο ένας παράλληλος μονόλογος των τεχνών με τη μορφή και τον τρόπο που 

μέχρι σήμερα γνωρίζουμε στο ελληνικό σχολείο (κάθετα, παράλληλα, ανεξάρτητα 

προγράμματα για τη Μουσική, τα Εικαστικά και το Θέατρο), αλλά μια διαγώνια 

σύνθεση και ενοποίηση που περιλαμβάνει ταυτόχρονα στοιχεία από όλες τις τέχνες.  
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Μια νέα σύλληψη, σύμφωνα με την οποία οι Τέχνες όχι απλά συνυπάρχουν, 

αλλά ενυπάρχουν σε μια «Πάμμουσο Παιδαγωγία» που αποτελεί το τελικό ζητούμενο 

για το σχολείο στον 21ο αιώνα. Μια παιδαγωγία που στηρίζεται και αξιοποιεί το διττό 

επιστημονκό/διδακτικό/μαθησιακό από τη μια και τον καλλιτεχνικό/δημιουργικό/ 

εκφραστικό περιεχόμενο της Τέχνης από την άλλη. Με τη σημασία αυτή το Θέατρο και 

η Μουσική, η Ζωγραφική, αλλά και οι νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως ο 

χορός, η διακοσμητική, η video art διαπλέκονται και εμπλουτίζονται αμοιβαία, 

επιδιώκοντας τον κοινό στόχο, την αγωγή και την παιδεία των νέων. Χωρίς να χάνουν 

την αυταξία και αυτονομία τους, χωρίς να υποβαθμίζουν τις καλλιτεχνικές αρχές και 

τους στόχους τους, τις ιδιαιτερότητες και τα δομικά συστατικά τους, όλες οι Τέχνες 

έρχονται να συμβάλουν στη δημιουργία ενός νέου τρόπου αγωγής και παιδείας των 

νέων, που ανταποκρίνεται στα ιδανικά της αρμονικής συνεργασίας όλων των Μουσών 

που εκπροσωπούν τις Τέχνες. Εξ αυτού ακριβώς απορρέει και η αναγκαιότητα 

κατάργησης του παραδοσιακού μέχρι σήμερα τρόπου λειτουργίας των συγκεκριμένων 

καλλιτεχνικών αντικειμένων με τη μορφή ανεξάρτητων μαθημάτων και την 

ενσωμάτωσή τους σε μια ευρύτερη ενότητα, που μπορεί να αποκληθεί «Τέχνη και 

Πολιτισμός» 35.  

 

          Τέλος, μία πιθανή μεταγενέστερη συνέχεια αυτής της εργασίας θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει μία μεγαλύτερη ομάδα μαθητών/τριών για να ερευνήσει κατά πόσο είναι 

εφικτή η ένταξη πολιτισμικών προγραμμάτων στο αναλυτικό πρόγραμμα και την 

σπουδαιότητά τους. Ακόμη, από την προσχολική ηλικία εγκαθιδρύεται μια σταθερή 

σχέση που επηρεάζει τόσο τα μελλοντικά του θεάματα, όσο τα αναγνώσματα και τη 

συμπεριφορά. Τα θετικά αποτελέσματα αυτού του προγράμματος, λοιπόν,  επιτρέπουν 

κάποιες προτάσεις σχετικά με τη χρήση του σε ευρύτερα πεδία. Προτείνεται συνεπώς, 

να ενταχθούν πολιτισμικές παρεμβάσεις ενεργότερα στις σχολικές αίθουσες, είτε σαν 

ξεχωριστό μάθημα επιλογής, είτε με στόχο να ενισχύσει άλλα μαθήματα, όπως στο 

πρόγραμμα με το οποίο ασχοληθήκαμε εμείς. Προτείνεται δηλαδή, εισαγωγή των 

πολιτισμικών προγραμμάτων στο σχολείο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Φυσικά, ένα από τα πρώτα ζητήματα είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για να 

ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις. Τέτοια προγράμματα θα μπορούσαν ακόμα να 

λειτουργούν ως ετήσιες ομαδικές εργασίες στα πλαίσια του σχολείου, με σκοπό την 

ανακάλυψη των ιδιαίτερων δεξιοτήτων του κάθε παιδιού και την πιο άμεση επαφή τους 

με την τέχνη. 

 

 

 

 

                                                           
35 Διαθέσιμο στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Τέχνες%20-%20Πολιτισμός%20—

%20πρόταση%20β´/Πολιτισμός-Τέχνη%20—%20Εισαγωγικά%20κείμενα%20(2).pdf 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

"Αν δεν δώσεις σε ένα παιδί τέχνη και ιστορίες και ποιήματα και μουσική, η ζημιά δεν 

είναι τόσο εύκολα ορατή. Είναι εκεί όμως". 

Ph. Pullman 

 

     Τα παιδιά χρειάζονται τέχνη και ιστορίες και ποιήματα και μουσική, όσο χρειάζονται 

αγάπη και φαγητό και καθαρό αέρα και παιχνίδι. Τα σώματά τους είναι αρκετά υγιή. 

Μπορούν να τρέξουν, να πηδήξουν να παίξουν.  Αν δεν δώσεις σε ένα παιδί τροφή, η 

ζημιά γίνεται γρήγορα ορατή. Αν δεν αφήσεις ένα παιδί να έχει καθαρό αέρα και 

παιχνίδι, η ζημιά είναι επίσης ορατή, αλλα όχι τόσο γρήγορα. Αν δεν αφήσεις  σε ένα 

παιδί αγάπη, η ζημιά μπορεί να μην είναι φανερή για μερικά χρόνια, αλλά είναι μόνιμη.  

         Αν δεν υπάρχει η εν λόγω ευκαιρία, όμως, για να  εμπλακεί το παιδί με κάποια 

μορφή τέχνης,  ίσως να μην τη γνώριζε ποτέ και θα μπορούσε να περάσει όλη τη ζωή 

σε μια κατάσταση πολιτιστικής λιμοκτονίας, χωρίς να το γνωρίζει. Οι συνέπειες της 

πολιτιστικής λιμοκτονίας δεν είναι δραματικές και γρήγορες. Δεν είναι εύκολα ορατές. 

Αν όλα τα βιβλία και  η μουσική και όλοι οι πίνακες του κόσμου ήταν να εξαφανιστούν 

εν μια νυκτί  πολλοί άνθρωποι δε θα ένιωθαν άσχημα ούτε θα το παρατηρούσαν. Αλλά 

αυτή η λαχτάρα για επαφή με την τέχνη υπάρχει σε πολλά παιδιά και δεν ικανοποιείται 

ποτέ, διότι δεν έχει αφυπνιστεί ποτέ. Πολλά παιδιά σε κάθε μέρος του κόσμου πεινάνε 

για κάτι που τροφοδοτεί και θρέφει την ψυχή τους. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην 

εμπειρία του πολιτισμού. Πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι χωρίς ιστορίες και 

ποιήματα, εικόνες και μουσική τα παιδιά θα πεινάσουν. 

     Καλλιεργούμαι στο σχολείο σημαίνει ότι έχω την ευκαιρία να κατασκευάσω 

εργαλεία που θα μου επιτρέψουν να μελετήσω την τέχνη, ως ‘‘ πεδίο καλλιέργειας’’ και 

να  ασκηθώ σε ορισμένες μεθόδους σκέψης που χαρακτηρίζουν αυτό το ‘’πεδίο 

καλλιέργειας’’ (της τέχνης), το οποίο προέρχεται από μία κουλτούρα (πολιτισμός) 

(Ardouin, 2000:41). Έτσι τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου, δεν πρέπει να 

εννοηθούν ως ενότητες εξειδίκευσης, αλλά ως εννοιολογικές ενότητες, κατάλληλες να 

προσφέρουν εργαλεία στους μαθητές, προκειμένου να καλλιεργηθούν. Στο πλαίσιο 

αυτής της αντίληψης της κουλτούρας, το σύνολο των σχολικών μαθημάτων 

αντιπροσωπεύει το σύνολο των γνώσεων, των συμπεριφορών, των πρακτικών και των 

έργων  της ανθρωπότητας, αντιπροσωπεύει όλες τις κουλτούρες, χάρη στις οποίες ο/η 

μαθητής/τρια που θα μελετήσει θα αποκτήσει πρόσβαση όχι μόνο στον κόσμο, αλλα και 

στον εαυτό του (Ardouin, 2000:42-43). 

      Είναι γεγονός, εξάλλου, ότι η προσφορά της τέχνης στην κοινωνική ζωή είναι 

αναμφισβήτητη και είναι ιδιαιτέρως σημαντική για μικρά παιδιά και νέους, γι’ αυτό και 

στη συζήτησή μας θα πρέπει να εξετάσουμε, όχι μόνο το τι προσφέρει η τέχνη στους 

νέους, αλλά και το πώς θα μπορέσει το σχολείο να διευρύνει την επαφή των 

μαθητών/τριών με την τέχνη. Γέννημα της ανάγκης του ανθρώπου να εκφράσει τα 

συναισθήματα, τους φόβους και τις επιθυμίες του, η τέχνη λειτουργεί διαχρονικά ως 
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ιδανικός τρόπος ψυχικής εκτόνωσης. Σε μια εποχή που οι νέοι βρίσκονται διαρκώς σε 

κατάσταση άγχους, σε μια εποχή που η ανασφάλεια και η απουσία ουσιαστικών 

προοπτικών θέτουν σε σκληρή δοκιμασία τις ψυχικές αντοχές τους, η τέχνη είναι 

περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Τα παιδιά και οι νέοι χρειάζονται τη δημιουργική δίοδο 

της τέχνης για να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, για να διατυπώσουν την 

αγωνία τους και να εκτονώσουν τις συγκρουσιακές καταστάσεις που βιώνουν. 

         Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως πέρα από τις δυσκολίες που προβάλλει η σύγχρονη 

οικονομική συγκυρία, τα μαθητικά χρόνια είναι για  τα παιδιά και τους νέους και μια 

περίοδος εσωτερικής αναζήτησης. Τα παιδιά και οι νέοι επιχειρούν να γνωρίσουν τον 

εαυτό τους, να κατανοήσουν τους άλλους και να βρουν εν τέλει τη δική τους θέση μέσα 

στην κοινωνία που ζουν. Η τέχνη,  λοιπόν, και ο πολιτισμός ευρύτερα έρχεται κι εδώ να 

προσφέρει την πολύτιμη αρωγή της, καθώς τα παιδιά και οι νέοι έχουν την ευκαιρία 

μέσα από την προσωπική δημιουργία και την έκφραση των πιο μύχιων σκέψεων και 

ανησυχιών τους να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Ενώ συνάμα, μέσα από τα 

έργα άλλων ανθρώπων διακρίνουν, κατανοούν και μαθαίνουν να σέβονται τη 

διαφορετική οπτική, την άποψη και την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. 

Σε αυτήν την αμφίδρομη σχέση, λοιπόν, μεταξύ πολιτισμικών αξίων και 

ανάπτυξης, η εκπαίδευση και ο τρόπος που οργανώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα έχει 

τον κρίσιμο ρόλο της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της υπάρχουσας κουλτούρας και 

της επιθυμητής, της αλλαγής των υφιστάμενων πολιτισμικών αξίων και εν τέλει της 

καλλιέργειας των θετικών πολιτισμικών διαστάσεων. Η εκπαίδευση αποτελεί τον 

σημαντικότερο φορέα αλλαγής της κουλτούρας, του τρόπου σκέψης και των 

στρατηγικών αντιμετώπισης των προβλημάτων. Επομένως, η οργανωτική δομή και η 

κουλτούρα του εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάζει καταλυτικά το πολιτισμικό 

υπόβαθρο ως πνευματική καλλιέργεια και αξία και κατ’ επέκταση έχει καθοριστικό 

ρόλο στον βαθμό ανάπτυξης και μεγέθυνσης μιας κοινωνίας. 

 

Προκύπτει, άρα, η ανάγκη για παρεμβάσεις πολιτισμικού περιεχομένου στα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που ενδεχομένως  θα ανατρέψουν τη σχολική 

καθημερινότητα. Προτείνεται μια Νέα Εκπαίδευση προσανατολισμένη στον 

πολιτισμό. Μια διαφορετική πολιτική παιδείας. Προτείνεται η ανάπτυξη συνεργασιών 

ανάμεσα σε επαγγελματικούς φορείς τέχνης και πολιτισμού και σχολεία. Στόχος  ο 

εμπλουτισμός του περιεχομένου της σχολικής εκπαίδευσης μέσω της διευρυμένης 

προσέγγισης του πολιτισμού στα καλλιτεχνικά μαθήματα αλλά και μέσω της σύνδεσής 

του, ως μέσου μάθησης, με άλλους γνωστικούς τομείς. Το πεδίο του σχολείου κρίνεται 

σκόπιμο να αλλάξει τις προτεραιότητες και τις ιεραρχήσεις του. Είναι δυνατόν  το 

σημερινό ελληνικό σχολείο να μην έχει χώρο για την τέχνη, σε μια χώρα που γέννησε 

τον πολιτισμό; Παρεμπιπτόντως, τέχνη δεν είναι μόνο όσα μπορείς να βρεις σε μια 

γκαλερί, τέχνη είναι ένα τραγούδι, ένα graffiti, ένα βιβλίο, μια φωτογραφία. Στο σχολικό 

πρόγραμμα του λυκείου για παράδειγμα δεν προβλέπεται ούτε μία ώρα που να αφορά 

τις τέχνες. Ωστόσο, η προσφορά της στους νέους είναι ευρέως γνωστή. Πράγματι, με 

κανέναν άλλο τρόπο ο νέος δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, όπως με την 
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τέχνη. Μέσω της τριβής τους με αυτή, οι νέοι δέχονται έναν πλούτο ερεθισμάτων και 

εθίζονται στο διαφορετικό. Συνεπώς, οι νέες προσλαμβάνουσες οδηγούν στην 

πνευματική καλλιέργεια και στο περαιτέρω διεύρυνση των οριζόντων του νέου.  

Η αναζήτηση και ο προβληματισμός, δια μέσου της τέχνης, βοηθά το παιδί να 

καταλάβει τον εαυτό του. Εισάγεται στον τρόπο σκέψης του εκάστοτε καλλιτέχνη και ο 

ίδιος έρχεται σε επαφή με βιωματικό τρόπο με καινούργιες ιδέες. Επιπλέον, μπορεί να 

επικοινωνεί με τη γλώσσα της τέχνης, μια κοινή γλώσσα για τους φιλότεχνους. Η τέχνη 

αποτελεί ένα συνεκτικό δεσμό για τους ανθρώπους και την αφορμή για τη 

συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων μας. Ο ρατσισμός, εξάλλου,  φοβάται την τέχνη. Δεν 

είναι μόνο οι ρατσιστικές αντιλήψεις που καταπολεμούνται από την τέχνη, μα και άλλες 

παθογένειες. Επί παραδείγματι, ο νέος παύει να είναι παθητικοποιημένος και μπαίνει 

στη διαδικασία της αντιμετώπισης γεγονότων και καταστάσεων με κριτικό τρόπο. Οι 

άπειρες διέξοδοι που προσφέρει η τέχνη συμβάλλουν στην ανακάλυψη του πραγματικού 

εαυτού μας κι έτσι εξαλείφεται η τυποποίηση καθώς και η ομοιομορφία. Εξίσου 

σημαντικός είναι και ο εξευμενισμός της ψυχής μετά από τη διαδικασία της 

παρακολούθησης ενός έργου τέχνης (η γνωστή και ως κάθαρσις), αφού σταδιακά 

υποχωρεί η βαρβαρότητα. 

   Η πρόταση λοιπόν; ΈΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

Μια αδήριτη αναγκαιότητα. Χρειάζεται περισσότερη τέχνη στα σχολεία. Όχι από 

δασκάλους που διδάσκουν να τραγουδάς ψηλά η να ζωγραφίζεις ίσια. Χρειαζόμαστε 

ενεργούς δασκάλους-καθοδηγητές, γνώστες του αντικειμένου, που θα αντιλαμβάνονται 

τις ανησυχίες των μαθητών, θα τους οδηγούν στις μορφές τέχνης που τους ενδιαφέρουν 

και θα τους παροτρύνουν να ασχολούνται με αυτές δημιουργικά. Η βασικότερη 

επιδίωξη, ωστόσο, είναι να προσφερθεί καλλιτεχνική παιδεία στους νέους από τους 

κατάλληλους ανθρώπους. Αν η τέχνη μεταδοθεί ως κάτι αποστειρωμένο και ιδιαίτερο, 

τότε η όποια σχέση της με τους δέκτες θα είναι εφήμερη. Άρα, δημιουργούμε 

κοινότητες καλλιτεχνικές, συνεργαζόμαστε με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, 

όπως τον μουσικό και τον δάσκαλο των εικαστικών ή το θεατρολόγο.  Επίσης, 

συνθέτουμε κυψέλες με τη συνδρομή του μαθητή φυσικά, ο οποίος από νωθρός δέκτης 

μετατρέπεται σε δραστήριο δημιουργό, διότι αυτές οι δράσεις τον αφορούν. Όπως είπε 

και η μεγάλη ιστορικός Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ «Ο καλός δάσκαλος δεν πρέπει να 

βρίσκεται απέναντι, αλλά δίπλα στο μαθητή, να σέβεται τη γνώμη του και να επιδεικνύει 

δημοκρατικό πνεύμα» (Καρράς,2014:13).  

Αναμφίβολα, η υλοποίηση των προγραμμάτων δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν 

ερήμην του εκπαιδευτικού. Ο ίδιος καλείται να αναπτύξει περισσότερο 

μαθητοκεντρική προσέγγιση, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του εμψυχωτή – διευκολυντή 

της μαθητικής διαδικασίας. Σχεδιάζει έτσι τον διδακτικό του προσανατολισμό, ώστε να 

αναδεικνύει την εκάστοτε πολιτιστική δράση, αναπτύσσει το διερευνητικό – 

αποκαλυπτικό πνεύμα, συντονίζει ομαδοσυνεργατικές διεργασίες, διομολόγει τη 

συμπαραγωγή της γνώσης και καλλιεργεί   τις δεξιότητες των μαθητών /τριών του 

(Κουγιουμτζής, 2014). Μια άλλη προϋπόθεση αναγκαία είναι η συνεχής προσωπική 

ενημέρωση του εκπαιδευτικού για να έχει την ευχέρεια να εξασκήσει πρακτικές που 
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σιγά σιγά καθώς θα εφαρμόζονται, θα βελτιώνονται και θα γίνονται πιο 

αποτελεσματικές. Και μ’ αυτό το δεδομένο αποφεύγεται να τυποποιηθεί η διδασκαλία 

σε στείρες γραμμές που θα αποκλείει την «ανάγνωση» και την αισθητική απόλαυση του 

έργου τέχνης εκ μέρους του μαθητή. 

Το σχολείο που οραματιζόμαστε καλείται να στηρίξει τον εκπολιτισμό της 

εκπαίδευσης, δηλαδή την πραγματική πρόταξη του πολιτισμού ως ανθρώπινης 

κατάκτησης ευρύτερου κύρους έναντι την μηχανικής αναπαραγωγής γνώσεων. 

Πράγματι,  τα Πολιτιστικά Προγράμματα  δίνουν πολλές δυνατότητες και προοπτικές 

εμπλουτισμού του θεσμού του σχολείου μέσα σε ένα περισσότερο διευρυμένο πλαίσιο 

δράσεων και εναλλακτικών εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Συνεπώς, 

η σπουδαιότητα των Πολιτιστικών Προγραμμάτων για τον εμπλουτισμό του σχολείου 

τόσο σε θέματα όσο και σε μεθόδους είναι αναμφισβήτητη. Αν όλοι οι εμπλεκόμενοι –

μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνικοί και κρατικοί φορείς– συνειδητοποιήσουμε 

τη σπουδαιότητά τους για την εκπαίδευση υπεύθυνων, αυτόνομων και ενεργών πολιτών, 

τότε ίσως συνδράμουμε για την μεθοδική προσέγγιση και υποστήριξή τους.      

Στο πλαίσιο, λοιπόν,  της αναμορφωτικής/ παιδευτικής δράσης του σύγχρονου 

σχολείου, υψηλό ποιοτικό ζητούμενο είναι να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του κάθε μαθητή, να ενθαρρυνθεί η δημιουργική και στοχαστική έκφραση και ο 

εκπαιδευόμενος να έρθει σε γόνιμη επαφή με την τέχνη. Μάλιστα σε μια προσπάθεια 

επιτυχούς σύνδεσης διαφόρων γνωστικών  τομέων ως βασική επιδίωξη η ανακάλυψη 

της γνώσης και η διαμόρφωση –από τον ίδιο τον μαθητή- εννοιολογικό χάρτη, που θα 

λειτουργεί ως απόρροια των δικών του αισθητικών κριτηρίων και γνωστικών δομών 

(Κουγιουμτζής, 2014).  Η τέχνη είναι αυτή που θα μπορούσε να βοηθήσει τον 

εκπαιδευόμενο, τον εκπαιδευτή  και το σύστημα. Ο εκπαιδευόμενος μέσω της τέχνης 

μπορεί να  αφομοιώνει καλύτερα  ότι του προσφέρεται. Χωρίς την τέχνη είναι στείρα 

όλα. Έχει αποδειχτεί στο πέρασμα των χρόνων ότι δεν αφομοιώνεται τίποτα χωρίς 

παράσταση. Άρα, το γεγονός ότι τα κείμενα πρέπει να αποστηθίζονται είναι μέγα λάθος. 

Το κείμενο πρέπει να γίνει παραστατικό γεγονός, για να μπορεί να αφομοιωθεί και να 

μείνει εφ’ όρου ζωής, αλλιώς δεν έχει αξία. Δεν αφορά μόνο το κείμενο, αφορά όλα τα 

μαθήματα: Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία κλπ, είτε αφορά τις θετικές επιστήμες, 

είτε τις ανθρωπιστικές επιστήμες.  

  Εν κατακλείδι, με την παρουσία της τέχνης -και ευρύτερα του πολιτισμού-  στο 

σχολείο, δάσκαλοι και μαθητές, θα σκεφτούν θα βελτιώσουν τις τάσεις τους, θα έρθουν 

πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Αν παραδεχτούμε ότι προετοιμάζουμε τους/ις 

μαθητές/τριες για να γίνουν καλοί πολίτες, καλοί επαγγελματίες, τότε θα πρέπει να 

γνωρίζουμε ότι οι στόχοι μας ενδυναμώνονται με την υποστήριξη των τεχνών, με την 

απόκτηση της αίσθησης του ωραίου. Βασική επιδίωξη η Τέχνη (και η διδασκαλία της 

Τέχνης) να γίνει βασικό και αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο του διδακτικού 

περιεχομένου και του συνόλου των  μορφωτικών λειτουργιών του. Τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα για το λόγο αυτό πρέπει να γίνουν πνευματικά και πολιτιστικά κέντρα κάθε 

τοπικής κοινωνίας στα οποία όχι μόνο οι μαθητές/τριες αλλά όλοι οι πολίτες θα 
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αναλαμβάνουν την πνευματική παραγωγή του τόπου τους. Τότε μόνο το σχολείο θα 

είναι ένας χώρος ανοικτός στην κοινωνία και στη ζωή.  Η τέχνη αποτελεί γενικότερα 

την πυξίδα για την πορεία που πρέπει διαχρονικά ο άνθρωπος, η κοινωνία και η 

ανθρωπότητα να διαγράψει και να ακολουθήσει. Τέχνη είναι όλα, αρκεί να ξέρεις να το 

βλέπεις. Η εκπαίδευση, λοιπόν, έχοντας στο κέντρο της τον πολιτισμό μπορεί να 

συμβάλλει  στη δημιουργία του ολόπλευρα καλλιεργημένου και πεπαιδευμένου 

ανθρώπου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φύλλο καταγραφής συνέντευξης 

μικρού ερευνητή της προφορικής ιστορίας  

 

Όνομα μικρού/ης ερευνητή/τριας:_______________________________ 

Σχολείο:________________________Tάξη: __________Σχολικό έτος:_________ 

Ποιον ρώτησα:_____________ 

Tι σχέση έχω μαζί του (π.χ. παππούς, μπαμπάς, γιαγιά, μαμά)_______________ 

 

➢ Μπορείς να μου διηγηθείς μια ιστορία μετανάστευσης ενός γνωστού σου; 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: 

 

 

 

1.Από εκεί κατάγονταν οι γονείς της Ελένης Γλύκατζη- Αρβελέρ. 

2.Σε αυτήν την χώρα μεγάλωσε η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ. 

3.Σε αυτήν την πόλη  έζησε τα παιδικά της χρόνια η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ.  

4.Σε αυτή την πόλη του εξωτερικού μετανάστευσε η Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ. 
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Γράφω ένα ποίημα για τον μετανάστη 

Mπορώ να χρησιμοποιήσω τις παρακάτω λέξεις: ξένος, μετανάστης, φιλοξενία,  βαλίτσα, ταξίδι, 

καράβι, χάρτης, πατρίδα, φόβος, αποχωρισμός, ελπίδα, όνειρα, νοσταλγία, φόβος κ.ά.  

 

TITΛΟΣ: 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ερωτήσεις συνέντευξης  με το δάσκαλο 

1. Πώς σας φάνηκε το πρόγραμμα «Μη με φωνάζεις ξένο»; 

2. Ποιο ήταν το δυνατό σημείο του προγράμματος; 

3. Ποιο ήταν το αδύναμο σημείο του προγράμματος; 
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4.  Ποιο σημείο του προγράμματος θεωρείται ότι ενδεχομένως δυσκόλεψε τα παιδιά; 

5. Πώς είδατε την ανταπόκριση των μαθητών/τριών κατά την εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων του προγράμματος; 

6. Πού νομίζετε ότι συμβάλλει η συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα;* Μπορείτε 

να αναφέρετε αντίστοιχες δραστηριότητες που βοηθούν στο σκοπό αυτό; 

7. Θεωρείται ότι τα παιδιά προβληματίστηκαν γύρω από τη έννοια του ξένου;  

8. Νομίζετε ότι τα παιδιά εκφράστηκαν μέσα από την Τέχνη; Kατάφεραν να 

συνεργαστούν; 

9. Εάν θεωρείτε ότι αναπτύχθηκαν δεξιότητες από τους συμμετέχοντες του 

προγράμματος, ποιες ήταν αυτές; 

10. Εάν θεωρείτε ότι αναπτύχθηκαν στάσεις και συμπεριφορές, με ποιο τρόπο 

επιτεύχθηκε αυτό; 

11. Πιστεύετε ότι τα παιδιά εξοικειώθηκαν με χώρους πολιτισμού, Ένιωσαν οικεία;  

12. Θεωρείτε ότι θα ήταν ωφέλιμη η παρουσία αντίστοιχων προγραμμάτων πολιτισμού 

στην καθημερινότητα του σχολείου; Αν ναι, με ποιο τρόπο; 

13. Θα θέλατε να σχολιάσετε ή να παρατηρήσετε κάτι άλλο; 

  

 

 

 

*Επειδή πρόκειται για ημιδομημένη συνέντευξη, αν αντιληφθώ ότι δεν κατανοήθηκε η 

ερώτηση ή χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση, θα δώσω κάποιες κατευθύνσεις, όπως: 

«Για παράδειγμα, στην ανάπτυξη στάσεων, αξιών, δεξιοτήτων, κάτι άλλο, τι;» 
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   ‘Ονομα:  

1.Πώς πέρασα στο Κέντρο Αρβελέρ;  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

2. Tι μου άρεσε περισσότερο; 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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  ‘Ονομα:  

1.Πώς πέρασα σε όλες τις συναντήσεις μας;  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

2. Tι μου άρεσε περισσότερο; 

_________________________________________

_________________________________________
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_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

3. Τι δε μου άρεσε; 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

4. Τι με δυσκόλεψε; 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

5. Τι έμαθα για τη μετανάστευση και την προσφυγιά; 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 




