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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

<<ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:
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1Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
<<ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΜΕ <<ΟΧΗΜΑ>> ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ>>
{Προτεινόμενη Δράση Συνεργασίας Φιλολόγων Γυμνασίων, Γενικών και
επαγγελματικών Λυκείων, εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων
των ΕΠΑ.Λ., των ΓΕ.Λ. και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης}
(σύνδεση με τον Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και ευεξίας των ΕΠΑ.Λ., σύνδεση
με τις δεξιότητες ζωής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Δημοτικού και Γυμνασίου:
Ενότητα: <<Γνωρίζω το σώμα μου>> )
Ιωάννα Ραμουτσάκη
Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,

Σκοπός της συγκεκριμένης Δράσης είναι η σταδιακή εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών
με την ειδική επιστημονική ορολογία συγκεκριμένου Τομέα, η εκμάθηση των μερών του
ανθρωπίνου σώματος και η ανάδειξη της σημασίας της Γλώσσας μας μέσω στοχευμένων
γλωσσικών δραστηριοτήτων, ασκήσεων και παιχνιδιών.
Η προτεινόμενη Δράση συνδέει ΤΗΝ Ενότητα <<Γνωρίζω το σώμα μου>> των
Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+ του Ι.Ε.Π.. για Δημοτικό και Γυμνάσιο
α) με τα μαθήματα του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ. και την ειδική
επιστημονική ορολογία, με την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες των ΕΠΑ.Λ.
εξοικειώνονται μέσω ορισμένων μαθημάτων (π.χ. Αγωγή Υγείας) ήδη από την Α΄Τάξη
Λυκείου,
β) με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας
γ) καθώς και με την αντίστοιχη επιστημονική ορολογία της Βιολογίας Γυμνασίου και Γενικού
Λυκείου.
Ας σημειωθεί ότι η Ενότητα <<Γνωρίζω το σώμα μου>> στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
υπάρχει στην Γ΄Τάξη Δημοτικού, στην Στ΄Τάξη Δημοτικού και στη Β΄ Τάξη Γυμνασίου, ενώ
η έννοια της Υγείας εμπεριέχεται στις αντίστοιχες Ενότητες της Α΄Τάξης Γυμνασίου και της
Γ΄Τάξης Γυμνασίου.
Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να δημιουργηθούν μικτές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα
μελετήσουν και θα αναδείξουν την επιστημονική ορολογία του ανθρωπίνου σώματος,
μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και γλωσσικές ασκήσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι
μαθητές και οι μαθήτριες εξοικειώνονται με την επιστημονική ορολογία από τη μικρότερη
ηλικία, εμπλουτίζοντας, σταδιακά, το λεξιλόγιό τους.
Οι εκπαιδευτικοί που θα συνεργαστούν, αφού δημιουργήσουν τις αντίστοιχες ομάδες
εργασίας μαθητών και μαθητριών, μπορούν να ακολουθήσουν την εξής πορεία:
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1. Χαρτογράφηση/Καταγραφή της βασικής ορολογίας για τα μέρη του ανθρωπίνου
σώματος
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στη μικτή ομάδα, με τη διακριτική καθοδήγηση του/της
εκπαιδευτικού, μπορούν:
α) να προσεγγίσουν τις λέξεις που αναφέρονται σε μέρη του ανθρωπίνου σώματος με τη
βοήθεια:
- ενός ανατομικού Άτλαντα και
- των συναφών σχολικών βιβλίων Γυμνασίου, ΕΠΑ.Λ., ΓΕ.Λ. και
β) να αναδείξουν τις σημασίες τους μέσω Λεξικών (συμβατικών και ψηφιακών):
2. Αναζήτηση και καταγραφή της σημασίας των εξεταζόμενων όρων από τα Λεξικά
(συμβατικά και ηλεκτρονικά), αλλά και των διαφορετικών όρων που αποδίδουν την ίδια
έννοια (π.χ. οφθαλμός, μάτι κ.λ.π.)
3. Προσθήκη σκίτσου από μαθητές και μαθήτριες (προαιρετικά - όπου κρίνεται σκόπιμο)
για εξασφάλιση μεγαλύτερου βαθμού κατανόησης, μέσω της οπτικοποίησης του
περιεχομένου
4. Δημιουργία εικονογραφημένου Λεξικού επιστημονικών και ανατομικών όρων.
Η μαθησιακή διερευνητική διαδικασία εμπλουτίζεται με γλωσσικές ασκήσεις και
δραστηριότητες. Ακολουθούν ενδεικτικά Παραδείγματα 1.
1) Σε γλωσσικές ασκήσεις οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν :
- να αντιστοιχίσουν τους ορισμούς με τις ίδιες τις λέξεις,
- να συμπληρώσουν κενά, επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη, με βάση τα συμφραζόμενα
π.χ.
- Οσφραίνομαι με την …………
- Γεύομαι με την………..
- Με το ωτοσκόπιο ελέγχουμε την κατάσταση των ………..
- Βλέπω κάτι ωραίο και λέω: << Αυτό είναι χάρμα……………>>
- να βρουν και άλλες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή επικοινωνία και
εμπεριέχουν μέρη του σώματος (π.χ. μη μου άπτου κ.ά.)
- να βρουν συνώνυμα, αντιστοιχίζοντας τα δεδομένα π.χ.
1.Σώμα
2. οστό
3.εγκέφαλος
4.σπονδυλική στήλη
5. Βλεφαρίδα
6. μέτωπο
1.

1. κούτελο
2. μυαλό
3. ραχοκοκκαλιά
4. ματόκλαδο
5. κορμί
6. κόκκαλο κ.ά.

----------------------------------------------------------Το μεγαλύτερο μέρος των παραδειγμάτων που παρατίθενται εδώ προέρχεται από το βιβλίο των (Μπαμπινιώτης, Γ. Παρασκευόπουλου, Ν.Ι. (2000).
Εμπλουτισμός του Λεξιλογίου. Τεύχος 1.Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
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και, αντίστοιχα, αντώνυμα,
- να αντιστοιχίσουν λέξεις που ταιριάζουν σημασιολογικά μεταξύ τους,
- να συμπληρώσουν περιφράσεις-ιδιωτισμούς με τις λέξεις που ταιριάζουν
σημασιολογικά και δηλώνουν μέρη του σώματος και, στη συνέχεια, να τις
αντιστοιχίσουν με τη μονολεκτική δήλωσή τους π.χ.
Περιφράσεις-Ιδιωτισμοί
Σημασία τους
1. Είναι όλη μέρα στο…………
1.Τον είδα
2. Τον πήρε το…………… μου.
2. Μακάρι
3. Απ’ το στόμα σου και στου Θεού
3. Τολμά/Ενεργεί με όλη του την όρεξη.
…………………….
2. Το λέει η……………….. του.
4. Κουράζεται
5. Δώσανε τα χέρια.
5. Συμφιλιώθηκαν
κ.ά.

-

να αντιστοιχίσουν μονολεκτικές δηλώσεις με περιφράσεις π.χ.

1. κάτωχρος
2. κάθιδρος
3. κατάσαρκα
4. κατάματα

-

1.κατευθείαν στα μάτια
2.πάνω στη σάρκα
3.μούσκεμα στον ιδρώτα
4. πάρα πολύ χλωμός

κ.λ.π.

να αντιστοιχίσουν λέξεις που δημιουργούν παρομοιώσεις για τα διάφορα μέρη του
σώματος π.χ.

1.Κορμί (ίσιο)
2. Μαλλιά (απαλά)
3. Μέση (λεπτή)

1. σαν μετάξι
2. σαν κυπαρίσσι/λαμπάδα
3. σαν δακτυλίδι κ.ά.

- να επιλέξουν τη σωστή σημασία και να την αντιστοιχίσουν με τη σωστή φράση π.χ.
1.Την έχει σαν τα μάτια του
2. Κάνει τα στραβά μάτια.
3. Για τα μάτια του κόσμου
4.Τα μάτια σου δεκατέσσερα.
5.Οι φίλοι μετριούνται στα δάκτυλα
6.Παίζει τη Γραμματική και το Συντακτικό
στα δάκτυλά του.
7. Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια.
8. Κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του.

-

1. Τα ξέρει καλά.
2. Είναι πολύ λίγοι.
3. Δεν έχουν όλοι την ίδια αξία
4. Για τα προσχήματα
5. Πρόσεχε πολύ!
6. Την προσέχει
7. Παραβλέπει
8. Προσπαθεί να κρύψει όσα όλοι ξέρουν

Επίσης, αφού συμπληρώσουν προτάσεις με λέξεις που δηλώνουν μέρη του σώματος,
όπως εκείνες της αριστερής στήλης, μπορούν να τις αντιστοιχίσουν με τις λέξεις της
δεξιάς στήλης π.χ.

1.Δεν ιδρώνει το………………… του.
2.Βρίσκεται σε καλά ……………
3. Δεν του κάνει ………………να φύγει
4. Αυτή η δουλειά θέλει γερά…………
5.Τον πήρε με καλό ………………..

1. Τον συμπάθησε
2. Θέλει να μείνει
3.Τον φροντίζουν
4. είναι αδιάφορος
5. Ψυχραιμία
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-

-

-

Μπορούν:
να αντιστοιχίσουν τις σημασίες της Στήλης Α (εστίαση σε ένα μέρος του σώματος, αλλά
με διαφορετικές, κάθε φορά, σημασιολογικές αποχρώσεις π.χ. πόδι) με τις σημασίες της
Στήλης Β π.χ.
Στήλη Α
1. Είναι/Βρίσκεται στο πόδι όλη μέρα

Στήλη Β
1. Θερμή προσευχή/παράκληση

2. Φοβήθηκε και το έβαλε στα πόδια.
3. Όποιος δεν κάνει τη δουλειά όπως τη
θέλει, παίρνει πόδι.
4. Του έβαλε τα δυο πόδια σε ένα
παπούτσι.
5. Αγωνίζεται με χέρια και με πόδια.
6. Έπεσε στα πόδια, για να προσευχηθεί/
για τον συγχωρέσει κ.λ.π.

2. Κουράζεται πολύ
3.Με όλες του τις δυνάμεις/με κάθε μέσο
4. Απολύεται.
5. Έφυγε τρέχοντας
6. Τον υποχρέωσε να συμμορφωθεί.
κ.ά.

να μελετήσουν λογοτεχνικά αποσπάσματα και να εντοπίσουν τις αναφορές στα μέρη του
σώματος, τις περιγραφές των προσώπων, τις σχετικές παρομοιώσεις κ.ά.
να εντοπίσουν σε λογοτεχνικά κείμενα ουσιαστικά, που αναφέρονται σε μέρη του σώματος και
επίθετα, που προσδιορίζουν τα ουσιαστικά
να εντοπίσουν σε κείμενα την κυριολεξία, τη μεταφορά, την παρομοίωση που αναφέρεται στο
σώμα και στα μέρη του
να εντοπίσουν στον καθημερινό λόγο παροιμίες, στις οποίες εμπεριέχονται αναφορές σε μέρη
του σώματος, και να γνωρίσουν τη σημασία τους π.χ.
- Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει.
- Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται.
- Το ’να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο το πρόσωπο.
- Χέρια που δουλεύουν ποτέ δε ζητιανεύουν.
να σχηματίσουν παράγωγες λέξεις με βάση τις καταλήξεις ή τα θέματα που δίνονται:
π.χ.
- ατής
ο ……………………..
ακροώμαι
-αση
η …………………….
- ατήριο
το ……………………..
-άζομαι
(ρήμα) …………………
-ιατρείο
……………………..
- ιατρική
……………………..
-γιατρός
……………………..
(Οδοντ-) + -τεχνίτης ……………………..
-πάστα
……………………..
-κρέμα
……………………..
-βούρτσα κ.ά. …………………...
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Χειρ-

-

………………….
…………………….
……………….
………………………
………………………

Να σχηματίζουν σύνθετες λέξεις (ρήματα ή ουσιαστικά) μέσα από τη σύνθεση προθέσεων και
ρημάτων που αναφέρονται σε λειτουργίες του σώματος π.χ.
αποδια+ βλέπω
παραπρος-

-

με βάση τα συμφραζόμενα, να συμπληρώνουν προτάσεις με τις κατάλληλες, κάθε φορά,
σύνθετες λέξεις π.χ.:
-

Εκείνος/-η που δίνει αίμα λέγεται…………………..
Εκείνος/-η που λαμβάνει αίμα λέγεται…………………..
Η ροή του αίματος από μια πληγή λέγεται…………………..
Η προσφορά αίματος για θεραπευτικούς σκοπούς λέγεται…………………
Αυτός/-ή που γιατρεύει τη μύτη, τα αυτιά, το λάρυγγα λέγεται……………
Αυτός/-ή που γιατρεύει τα μάτια λέγεται………………………………….
Αυτός/-ή που γιατρεύει τα δόντια λέγεται………………………………….
Αυτός/-ή που χειρουργεί την καρδιά λέγεται…………………………… κ.ά.
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2Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ)
Μία ακόμη καινοτομία του συγκεκριμένου Προγράμματος <<Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις,
Διδακτικά Αντικείμενα και Παιδαγωγικά Θέματα>> είναι και η Πρόταση για την από κοινού
προσέγγιση της επιστημονικής ειδικής ορολογίας κάθε ειδικότητας στο πλαίσιο των
επιμέρους Μεταβάσεων. Η αφετηρία για τη συγκεκριμένη Πρόταση έγκειται στο γεγονός ότι,
αν εξοικειώσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριές μας από νωρίς με όρους και έννοιες
κομβικής σημασίας για κάθε ειδικότητα, εκείνοι/-ες, όταν θα φτάσουν στο Γυμνάσιο και στο
Λύκειο, θα μπορούν να παρακολουθήσουν ευχερέστερα τα αντίστοιχα μαθήματα, καθώς η
προσέγγιση της ορολογίας αποτελεί μια καλή εισαγωγή στο μάθημα.
Χαρτογράφώντας τη βασική ορολογία για κάθε μάθημα μπορούν οι εκπαιδευτικοί κάθε
Βαθμίδας να συνεργαστούν με τους/τις εκπαιδευτικούς προηγούμενων και επόμενων
Βαθμίδων και άλλων ειδικοτήτων, υποστηρίζοντας την ομαλή εισαγωγή και στα πιο
απαιτητικά μαθήματα και εξοικειώνοντας τα παιδιά, πρώτα-πρώτα, με τις έννοιες.
Οι εκπαιδευτικοί που θα συνεργαστούν μεταξύ τους μπορούν να ακολουθήσουν την
πορεία που είδαμε και στο προηγούμενο Παράδειγμα, αφού δημιουργήσουν τις ομάδες
εργασίας των μαθητών και μαθητριών:
1. Χαρτογράφηση/Καταγραφή της βασικής ορολογίας για κάθε μάθημα
2. Αναζήτηση και καταγραφή της σημασίας των όρων από τα Λεξικά (συμβατικά και
ηλεκτρονικά), αλλά και των διαφορετικών όρων που αποδίδουν την ίδια σημασία
3. Προσθήκη σκίτσου (προαιρετικά - όπου είναι εφικτό) για εξασφάλιση μεγαλύτερου
βαθμού κατανόησης με οπτικοποίηση του περιεχομένου
4. Δημιουργία εικονογραφημένου Λεξικού επιστημονικών όρων, με βάση τη διδακτέα
ύλη.
Σε κάθε μάθημα, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και το δυναμικό του Τμήματος,
μπορούμε να επιλέξουμε όρους κατάλληλους προς επεξεργασία από το σύνολο της βασικής
επιστημονικής ορολογίας κάθε διδακτικού Αντικειμένου.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα εξής:
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Για τα Φιλολογικά μαθήματα επιλέγουμε έννοιες, ανάλογα με την Τάξη και την ηλικία των
μαθητών και μαθητριών, όπως: π.χ.
-Φθόγγοι, Γράμματα, Φωνήεντα, Σύμφωνα, Δίψηφα, λέξεις, συλλαβές, πάθη φθόγγων, λαϊκές, λόγιες λέξεις,
γράφημα, φώνημα, φωνολογία, τόνοι, πνεύματα, στίξη-σημεία στίξης, Περιγραφή, Αφήγηση, Είδηση, Οδηγίες,
Πρόσκληση, Ανακοίνωση, Έκφραση συναισθημάτων, επιχείρημα, Άρθρο, Ομιλία, Εισήγηση, ερώτηση, άρνηση,
κατάφαση-πάθη συμφώνων, οριστικό και αόριστο άρθρο, παραγωγή, σύνθεση γένος, αριθμός, κλίση,
αρσενικών, θηλυκών ουδετέρων, κλιτά, άκλιτα, διπλόκλιτα, Μέρη του Λόγου:
α. κλιτά: άρθρα, ουσιαστικά, επίθετα, παραθετικά, αντωνυμίες, αριθμητικά, ρήματα (εγκλίσεις, χρόνοι {α.
Μονολεκτικοί: Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος, β. Περιφραστικοί: Μέλλοντας (εξακολουθητικός,
στιγμιαίος), Παρακείμενος, Υπεσυντέλικος, συντελεσμένος Μέλλοντας} αριθμοί, πρόσωπα, διαθέσεις, φωνές
(Ενεργητική, Παθητική, Μέση) χρόνοι, συζυγίες, θέμα, κατάληξη), μετοχές
β. άκλιτα: επιρρήματα, προθέσεις, σύνδεσμοι, επιφωνήματα), σχήματα λόγου, κυριολεξία, μεταφορά,
ομώνυμα, παρώνυμα, συνώνυμα, ταυτόσημα, Σύνταξη, περίοδος, πρόταση, παράγραφος, κείμενο, κύριοι όροι
πρότασης, κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις, εξάρτηση, κειμενικά είδη κ.ά.
Λογοτεχνία: Λογοτεχνία, ύφος, κειμενικές λειτουργίες, Φιλαναγνωσία, συγγραφέας-Λογοτέχνης λογοτεχνικά
είδη κ.ά.

Ιστορία: Προϊστορία, Ιστορία, Πολιτισμοί, ιστορικός χώρος, χρόνος, ιστορική συνείδηση, μνήμη, Αρχαιότητα,
Κλασική εποχή, Ελληνιστική Περίοδος, Βυζάντιο-Βυζαντινή περίοδος, Νεώτεροι Χρόνοι, Πολιτισμός,
πολιτισμική αυτογνωσία, ιστορικό γεγονός, συμβάν, αίτια, συνέπειες, αποτελέσματα άλωση, Επανάσταση,
Αγώνας κ.ά.

Το ίδιο μπορεί να γίνει και στα άλλα μαθήματα, με αφετηρία τα βασικά θέματα της διδακτέας
ύλης: σταδιακή εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό με τη
βασική επιστημονική ορολογία και τις αντίστοιχες έννοιες σε κάθε μάθημα. Όλα αυτά τέμνονται στη
Γλώσσα, η οποία αποτελεί και το συνδετικό τους κρίκο και κοινή συνισταμένη τους:
Για τα Μαθηματικά (με βάση και την υπ’ αρ. 44310/16-04-2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/B_Kyklos/Genika/%CE%A5%CE%91_%CE
%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%8A%CE%95%CE%A3_%CE%95%CE%9A%CE%A0_%CE%95%CE%A1%CE%93%
CE%9F%CE%A5_%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%94%CE%99%CE%9F
%CE%A1%CE%98%CE%A9%CE%A3%CE%97_2-3.pdf ανακτήθηκε 7-5-2021,
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/gymnasio, ανακτήθηκε 7-5-2021,
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/geniko-lykeio, ανακτήθηκε 7-5-2021 και
http://iep.edu.gr/el/graf-b-yliko/epa-l, ανακτήθηκε 7-5-2021)

ανάλογα με την τάξη και την ηλικία των μαθητών και μαθητριών επιλέγουμε την σταδιακή
εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών από το Νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο με έννοιες όπως:
αριθμοί, συν, πλην, επί, δια, άθροισμα, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση, γωνίες, γεωμετρικά
σχήματα (κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο, παραλληλόγραμμο, κύβος, πολύγωνο κ.λ.π.), Άλγεβρα, Γεωμετρία,
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πρόβλημα, άσκηση, επίλυση, θετικοί, αρνητικοί εξίσωση, κλάσματα, ομώνυμα, τετραγωνική ρίζα, μέση τιμή,
πιθανότητες, ύψος, μήκος, πλάτος, περίμετρος, μάζα, όγκος, μονάδες μέτρησης, άγνωστος, προσθετέος,
μειωτέος ή αφαιρετέος, παράγοντας γινομένου, διαιρέτης ή διαιρετέος , λόγοι, αναλογίες, ανάλογα και
αντιστρόφως ανάλογα ποσά, πυθαγόρειο θεώρημα, ευκλείδιος Γεωμετρία, συνάρτηση, τριγωνομετρία,
μέτρηση κύκλου, γραφική παράσταση, διάγραμμα, στατιστικά δεδομένα, συνάρτηση, πίνακες τιμών, εμβαδά,
τριγωνομετρικών αριθμών, μέτρηση κύκλου, παραγοντοποίηση, με επίλυση εξισώσεων, ανισώσεις, ισότηταομοιότητα τριγώνων κ.λ.π.

Φυσική: Υλικά σώματα- Ενέργεια-Θερμότητα, Ηλεκτρισμός – Φως – Ήχος, όγκος, μάζα, πυκνότητα, ιδιότητες,
μετατροπή της ενέργειας , συστολή, διαστολή στερεών, υγρών και αερίων
- αλλαγή φυσικής κατάστασης. ηλεκτρικό ρεύμα, τα απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με μπαταρίες, διακόπτες και
τους λαμπτήρες. μονωτές και αγωγούς, κινδύνοι από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.ευθύγραμμη διάδοση
φωτός, ανάκλαση, διάχυση, απορρόφηση φωτός. απλά ηχητικά φαινόμενα (ανάκλαση-απορρόφηση),
ηχορρύπανση, – τριβή – πίεση - υδροστατική & ατμοσφαιρική πίεση
θερμότητα στη θερμοκρασία, θερμική Ισορροπία, επιτάχυνση, επιβράδυνση, ταλαντώσεις, μαγνητικό πεδίο

Βιολογία:
Έμβια, άβια –Ηλεκτρομαγνητισμός, Φως – Οξέα, βάσεις, άλατα – Αναπνευστικό, ΚυκλοφορικόΑναπαραγωγικό σύστημα – Μεταδοτικές ασθένειες - Μηχανική).
-μορφές και τις πηγές ενέργειας. ορυκτούς άνθρακες και
-το φυσικό αέριο , περιβαλλοντική ρύπανση , ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
οικονομίας στη χρήση της ενέργειας , εξοικονόμηση ενέργειας. μετάδοσης, μεταφοράς και
- διάδοσης της θερμότητας, κύτταρο , ζωντανών οργανισμών, γεννήτρια, ηλεκτρικού ρεύμα, φακοί, ανάλυση
του φωτός σε χρώματα, καθώς και τη δομή και λειτουργία ματιού, χημικών ουσιών.
-Αναπνευστικό σύστημα, δομή και τη λειτουργία
-Κυκλοφορικό σύστημα =/= κυκλοφοριακό
-Μεταδοτικές ασθένειες, μετάδοση μικροβίων, προστασία
-Αναπαραγωγικό σύστημα

Χημεία
Μίγματα, καθαρές ουσίες, διαλύματα, ηλεκτρολύτες, χημικά, φυσικά φαινόμενα, Περιοδικός
πίνακας, μεταλλα, οργανικές, ανόργανες ενώσεις, ομοιοπολικός δεσμός, οξύ, βάση εξουδετέρωση
οξέος, πυρήνας, ηλεκτρόνια, πρωτόνια, νετρόνια, Καύση, οξείδωση και εστεροποίηση των
αλκοολών, όξινος, βασικός χαρακτήρας, ιοντικές και ομοιοπολικές ενώσεις κ.ά.

Το ίδιο προτείνουμε και για τα άλλα μαθήματα.
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3Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
<<ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ>>

Παράδειγμα διεπιστημονικής συνεργασίας:
- Συνεργασία Φιλολόγων, Θεολόγων, Δασκάλων, με εστίαση στα φιλολογικά μαθήματα και
συγκεκριμένα στα Αρχαία Ελληνικά για προετοιμασία και εξοικείωση μαθητών και μαθητριών
με τον αρχαιοελληνικό λόγο από το Δημοτικό:
α) μέσα από τις Προσευχές, τους Ύμνους της Ορθόδοξης Παράδοσής μας
β) μέσα από τις αρχαίες, στερεότυπες εκφράσεις που διασώζονται αυτούσιες στην Νέα
Ελληνική Γλώσσα (συν Θεώ, συν των χρόνω κ.λ.π.)
γ) μέσα από τη Λογοτεχνία (επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων, που διασώζουν και
παλαιότερες μορφές της Γλώσσας μας π.χ. λογοτεχνικά κείμενα του Βιζυηνού, του
Παπαδιαμάντη, ποιήματα του Δ.Σολωμού, του Α. Κάλβου, του Κ.Παλαμά κ.ά.), ώστε τα παιδιά
να αντιληφθούν τα πολλαπλά επίπεδα και τις μορφές της Γλώσσας μας.
Ειδικότερα, δε, μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι, όπου πολλές φορές συνυπάρχουν λόγιες και
δημώδεις λέξεις (π.χ. <<κατέβη αετός να πιεί νερό>>, η συνύπαρξη αυτή μας δείχνει ότι η
Γλώσσα χρησιμοποιείται κατά τον τρόπο, με τον οποίο υπηρετείται, κάθε φορά, καλύτερα η
έκφραση.
Με τον εντοπισμό αντίστοιχων Παραδειγμάτων συνύπαρξης λόγιων και δημωδών λέξεων
σε Δημοτικά Τραγούδια, οι μαθητές και οι μαθήτριες συνειδητοποιούν καλύτερα τις
διαφορετικές φάσεις και μορφές της Γλώσσας μας, η οποία λειτουργεί ολιστικά, είναι ζωντανή
και ενσωματώνει σταδιακά τα στοιχεία εκείνα, με τα οποία υπηρετούνται αποτελεσματικότερα
οι διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.

1η Περίπτωση: Εξοικείωση με τον αρχαιοελληνικό λόγο από το Δημοτικό μέσα από απλές
Προσευχές, Ύμνους και άλλα κείμενα της Ορθόδοξης Παράδοσής μας
{Προτεινόμενη Δράση με τη Συνεργασία Φιλολόγων Γυμνασίων, Γενικών και
επαγγελματικών Λυκείων (προαιρετικά), Θεολόγων
και εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης}
Ο/Η Φιλόλογος μπορεί να συνεργαστεί με τον /τη Θεολόγο και με τους/τις
Δασκάλους/Δασκάλες Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού. Όλοι και όλες μαζί μπορούν να
ακολουθήσουν την εξής πορεία:
1. Επιλογή κατάλληλων κειμένων
2. Ανάγνωση και ακρόαση των κειμένων (ακρόαση και
στη μελοποιημένη εκδοχή τους)
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3. Εντοπισμός οικείων λέξεων-λέξεων που χρησιμοποιούνται στην
Νέα Ελληνική αυτούσιες ή ελαφρώς παραλλαγμένες:

Λέξεις από το κείμενο, που
είναι γνωστές σε εσάς
(Χρησιμοποιούμε περίπου
τις ίδιες στη Νέα Ελληνική)

4.
5.
6.
7.

Λέξεις από το κείμενο που
τις καταλαβαίνετε, αλλά
δεν ανήκουν στο Λεξιλόγιό
σας/μας

Λέξεις από το κείμενο,
που είναι εντελώς
άγνωστες σε εσάς

Αναζήτηση σημασιών σε Λεξικά, δημιουργία σύνθετων –παράγωγων λέξεων
Πρώτη προσπάθεια απόδοσης στη Νέα Ελληνική
Ανάδειξη της σημασίας των κειμένων αυτών και για εμάς σήμερα.
Αναζήτηση στοιχείων για τη ζωή των αναφερόμενων προσώπων στους
Ύμνους ----------> δημιουργία μικρών Συναξαρίων για παιδιά (εμπνεόμενα
δηλ. τα παιδιά από τον ποιητικό λόγο της Υμνογραφίας και διαβάζοντας
στοιχεία για τη ζωή και το έργο των μνημονευόμενων προσώπων
δημιουργούν δικά τους κείμενα στη Νεα Ελληνική)
8. Ό,τι άλλο κρίνετε σκόπιμο.
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4ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α/ΘΜΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Παιδική – Εφηβική Λογοτεχνία στο πλαίσιο
της Μετάβασης και της Συμπερίληψης με αφορμή
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 1
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη1, Σωτηρία Μαρτίνου2
1.

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

2.

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Π/θμιας Εκπ/σης
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης

----------------------------------------------------------------------------Το κείμενο αποτελεί εισήγηση των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη και Σωτηρίας Μαρτίνου
στο τριήμερο Συνέδριο του 3ου ΠΕ.ΚΕ.Σ. Αττικής
(Tomos2.pdf (uniwa.gr)
3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο | Πρακτικά Β’ Τόμος (uniwa.gr) ανακτήθηκε 26-11-2021)
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Παιδική – Εφηβική Λογοτεχνία στο πλαίσιο
της Μετάβασης και της Συμπερίληψης με αφορμή
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη1, Σωτηρία Μαρτίνου2
1.

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

2.

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Π/θμιας Εκπ/σης
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου διδακτικού
Σχεδιασμού, στο πλαίσιο της Συμπερίληψης και της ομαλής Μετάβασης από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο και στο Λύκειο, με αφορμή τα αποσπάσματα από το έργο του Διονύσιου Σολωμού,
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, των σχολικών βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και την
Επέτειο συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Αξιοποιούνται
συμμετοχικές τεχνικές διερευνητικής, ανακαλυπτικής Μάθησης, Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και
οι Τ.Π.Ε., ενώ επισημαίνονται τυχόν ασυνέχειες και επικαλύψεις και αναδεικνύονται μεθοδολογικά
λάθη, σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική μεταγνωστικής αξιοποίησης της προϋπάρχουσας γνώσης και
εμπειρίας. Στο πλαίσιο της Μετάβασης, επιχειρείται η ενοποίηση των αποσπασμάτων, σε μια ενιαία
βάση, ώστε μαθητές και μαθήτριες να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι/-ες για δημιουργικότερη
πρόσληψη, αισθητική απόλαυση του όλου και για απαιτητικότερες μελλοντικές λογοτεχνικές
αναγνώσεις, καθώς οι εγγραφές που γίνονται στη μνήμη, κατά την νεαρή ηλικία, είναι καθοριστικές.
Στο πλαίσιο της Συμπερίληψης, μέσω των τεχνικών Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, επιχειρείται η
αποτελεσματικότερη κατανόηση του ιστορικο-κοινωνικού συγκειμένου από όλα τα παιδιά και η
σύνδεση Ιστορίας, Λογοτεχνίας και Τέχνης. Υπό το πρίσμα αυτό, συντελείται ουσιαστική σύνδεση των
βαθμίδων Εκπαίδευσης και αναβαθμίζεται ο ρόλος της Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και της Τέχνης, στο
πλαίσιο της ομάδας, που αγκαλιάζει όλα τα μέλη της, με πολλαπλά μαθησιακά και παιδαγωγικά
οφέλη.
Λέξεις/Φράσεις– κλειδιά: Μετάβαση, Συμπερίληψη, Διαφοροποίηση, Λογοτεχνία, Ιστορία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αφετηρία του προβληματισμού μας στάθηκε η πρόκληση της διδακτικής αξιοποίησης ενός
λογοτεχνικού κειμένου, το οποίο μπορεί να διαβαστεί από παιδιά και εφήβους, στο πλαίσιο της
συνεργασίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μια και αποσπάσματά του
βρίσκονται τόσο στο Ανθολόγιο του Δημοτικού, όσο και στα Κείμενα Λογοτεχνίας Γυμνασίου και
Λυκείου.
Η συγκεκριμένη εφαρμογή σε κοινό για Δημοτικό- Γυμνάσιο και Λύκειο απόσπασμα των
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Ελεύθερων Πολιορκημένων του Διονύσιου Σολωμού, με τις προτεινόμενες δραστηριότητες
συνεργασίας συνιστά και την πρωτοτυπία της εργασίας, στο πλαίσιο της Μετάβασης, της
Συμπερίληψης και της Επετείου των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Αρχικά, παρουσιάζονται διδακτικές Προτάσεις και για τις δύο Βαθμίδες Εκπαίδευσης, με
αξιοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας των μαθητών και μαθητριών.
Στο πλαίσιο της Μετάβασης, επιχειρείται η ενοποίηση των αποσπασμάτων, μέσα από την
ενότητα ανθρώπου-φύσης, ανθρώπου-πολιτισμού, με δραστηριότητες, που παρέχουν την ευκαιρία
στους μαθητές και στις μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν καλύτερα την ομορφιά του ανοιξιάτικου
ελληνικού τοπίου και το πώς εκείνη επηρεάζει την ψυχολογία των πολιορκημένων Μεσολογγιτών.
Στο πλαίσιο της Συμπερίληψης, μέσω ποικίλων τεχνικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας,
επιχειρείται η συμμετοχή όλων των παιδιών, χωρίς αποκλεισμούς, η ενθάρρυνση (Eysenck,2010)
μέσω αλληλεπίδρασης, η αποτελεσματικότερη κατανόηση του ιστορικο-κοινωνικού πλαισίου, η
ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους και η περαιτέρω καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους.
Ο σεβασμός στον άλλο είναι ζητούμενο σε μια κοινωνία, που δείχνει να έχει χάσει τον ηθικό
προσανατολισμό της. Ο αλληλοσεβασμός, που αποτελεί βασική παιδαγωγική αρχή, καθοριστική
για την εφαρμογή της Συμπερίληψης, μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από τα διδακτικά αντικείμενα
στο σχολείο και μέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες και επιλογές των εκπαιδευτικών (Κορωνάκης,
2016). Είναι εξίσου σημαντικό η κουλτούρα Συμπερίληψης και, κατ’ επέκταση, αποδοχής και
σεβασμού όλων των παιδιών, χωρίς αποκλεισμούς, να υποστηρίζεται από όλα τα μέλη της σχολικής
κοινότητας, καθώς ενισχύεται το θετικό κλίμα στο σχολείο και καλλιεργείται συνειδητά η
αλληλεγγύη και η κοινωνική ευαισθησία.
Βασική προϋπόθεση για την εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με τις αρχές της
Συμπερίληψης (Αγγελίδης, 2011) είναι η ενδυνάμωσή τους να σκέφτονται κριτικά με ελεύθερο
τρόπο, χωρίς προκαταλήψεις. Σ’ αυτή την προσπάθεια, η Λογοτεχνία και γενικότερα η Τέχνη
μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

«Η συμβολή της Λογοτεχνίας στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του ανθρώπου από τα
πρώτα βήματα της ζωής του, είναι καθοριστική, καθώς εκείνη αποτελεί πράγματι «παράθυρο» στον
κόσμο, για να αρχίσει το παιδί να συνειδητοποιεί και να γνωρίζει τον κόσμο του, πριν τον ζήσει
και να εξοικειώνεται με ήρωες, αντι-ήρωες και έννοιες, που το εισάγουν στη ζωή» (Ραμουτσάκη,
2021).
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Σήμερα, σε μια εποχή βαθιάς ηθικής κρίσης, είναι επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης της
Λογοτεχνίας και, γενικότερα, της Τέχνης για την άμβλυνση αρνητικών αντιλήψεων, ρατσιστικών
συμπεριφορών αποκλεισμού και προκαταλήψεων σε κάθε επίπεδο, καθώς στη θεματολογία τους
εντάσσονται και έργα που αφορούν στο ρατσισμό, στην ισότητα, στη διαπολιτισμική Εκπαίδευση
και Συμπερίληψη.
Για το λόγο αυτό, στο σχολείο οι αναγνωστικές εμπειρίες των παιδιών μπορούν να ενισχυθούν
και να συνδυαστούν με την παρατήρηση έργων Τέχνης, με στόχο την καλλιέργεια ενσυναίσθησης,
κριτικού στοχασμού, αγάπης για το συνάνθρωπο και αλληλοσεβασμού.
Η Λογοτεχνία μπορεί να γίνει προσιτή και αγαπητή σε όλα τα παιδιά μέσα από τις κατάλληλες
διδακτικές και κειμενικές επιλογές και την ενίσχυση των κινήτρων ανάγνωσης. «Η αξιοποίηση
τεχνικών ενίσχυσης της πρόσληψης της Λογοτεχνίας και της Φιλαναγνωσίας, η ανάδειξη αξιών και
στάσεων ζωής αποτελούν στρατηγικής σημασίας διδακτικές επιλογές. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες
βοηθούν τα παιδιά να αισθανθούν τη γοητεία της Λογοτεχνίας και να μυηθούν στην Τέχνη, αλλά
και στη ζωή, βλέποντας και συγκρίνοντας πρότυπα ζωής μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα »
(Ραμουτσάκη, 2018).
Ειδικότερα, η αξιοποίηση τεχνικών συνεργατικής και ανακαλυπτικής Μάθησης, δημιουργικής
γραφής, διερευνητικής δραματοποίησης, η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των
επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και, κατ’ επέκταση των Πρακτικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας,
στοχεύει στην καλύτερη πρόσληψη των λογοτεχνικών κειμένων και στην ενεργοποίηση όλων των
παιδιών.
Επιπροσθέτως, τα παιχνίδια με λέξεις ή φράσεις των λογοτεχνικών κειμένων (ακροστιχίδες,
σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα κ.ά.), η καλλιτεχνική έκφραση των παιδιών και η απόδοση του
λογοτεχνικού κειμένου με σκίτσα, κόμικ, πίνακες ζωγραφικής, κολάζ ή με άλλη καλλιτεχνική
δημιουργική αναπαράσταση, η παρατήρηση ομόθεμων έργων Τέχνης αποτελούν πολύ
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν όλα τα παιδιά και στις
οποίες εκείνα μπορούν να ανταποκριθούν με άνεση και ευχαρίστηση.
Η εργασία σε ομάδες, με ανάληψη ρόλων, με παιχνίδι ρόλων ή άλλες τεχνικές, η παρατήρηση
έργων Τέχνης μέσα στην ομάδα, που δεν αποκλείει κανένα παιδί, η ενεργοποίηση και η ανάδειξη
των ικανοτήτων κάθε παιδιού, η δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακά περιβάλλοντος, που
απευθύνεται στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες κάθε παιδιού αποτελούν διδακτικές επιλογές,
που υποστηρίζουν την Συμπεριληπτική και, κατ’ επέκταση, την ανθρώπινη προσέγγιση, τόσο στην
παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας, όσο και στην ψηφιακή Τάξη, αν οι συνθήκες, λόγω έκτακτων
αναγκών, το επιβάλλουν.

20

Ραμουτσάκη, Α.Ι. και Μαρτίνου, Σ. (2021).Παιδική – Εφηβική Λογοτεχνία στο πλαίσιο της Μετάβασης και της Συμπερίληψης με αφορμή
τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.Εισήγηση στο Συνέδριο του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
---------------------------------------------------------------------------------------------

Η ατομική ευθύνη με την ανάληψη ενεργητικών ρόλων από όλα τα παιδιά-μέλη των ομάδων,
αλλά και η συλλογική, συμβάλλουν στην συμπερίληψη, στην αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές
και τις συμμαθήτριες με διαφορετικές ικανότητες, διαφορετική κοσμοαντίληψη και στάση ζωής, με
διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Ειδικότερα στις ετερογενείς ομάδες (Μαρτίνου, 2015), οι
μαθητές και οι μαθήτριες ερμηνεύουν τα αποσπάσματα και εξάγουν νοήματα στο πλαίσιο της
συνεργασίας (Αποστολίδου,1999).
Η παραπάνω προσπάθεια μπορεί να ενισχυθεί με το συνδυασμό Λογοτεχνίας και άλλων μορφών
Τέχνης, με αξιοποίηση ή δημιουργία μοντέλων παρατήρησης έργων Τέχνης από τους ίδιους τους
μαθητές και τις μαθήτριες (Ραμουτσάκη, 2020α). Ειδικότερα, η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας
Μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία (Κόκκος, 2011) βασίζεται στην πεποίθηση ότι η
ενασχόληση με την Τέχνη, προσαρμοσμένη στην ηλικία και στα ενδιαφέροντα των εκάστοτε
εκπαιδευομένων, μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για ποιοτικό μετασχηματισμό του τρόπου σκέψης
τους (Ραμουτσάκη, 2021).
Μέσω της προσεκτικής παρατήρησης έργων Τέχνης, μέσω κριτικών ερωτημάτων και της εν
γένει καθοδήγησης του/της εκπαιδευτικού, το παιδί μπορεί να οδηγηθεί, σταδιακά, στο
μετασχηματισμό, τυχόν, δογματικών, εγωκεντρικών, ρατσιστικών αντιλήψεων και να καλλιεργήσει
περαιτέρω την προσωπικότητά του. Μάλιστα, ο Illeris, μιλώντας για τους τύπους της Μάθησης
(Illeris, 2007) αναφέρεται κατεξοχήν στη Μετασχηματίζουσα Μάθηση, σύμφωνα με την οποία
μαθαίνουμε κάτι, που συνιστά ριζική επανεξέταση δυσλειτουργικών, αρνητικών, κυρίως,
αντιλήψεων. Εξάλλου, ο δημιουργικός συνδυασμός Λογοτεχνίας και Τέχνης αποτελεί μαθητεία στο
ωραίο, που βελτιώνει τον ψυχικό κόσμο του παιδιού, με εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα.
Σύμφωνα, δε, με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, το
Διδακτικό σενάριο (educational scenario/script) ως αποτέλεσμα της διαδικασίας του εκπαιδευτικού
σχεδιασμού, περιέχει την περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου με εστιασμένο γνωστικό
αντικείμενο, συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους, παιδαγωγικές αρχές και σχολικές
πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007).
Μέσω των Τ.Π.Ε. και με την κατάλληλη καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, οι μαθητές
μπορούν να αναζητήσουν υλικό, να διερευνήσουν και να παρουσιάσουν την εργασία τους και να
επωφεληθούν από πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις, κατά την διαδικασία της μάθησης.
Αξιοποιώντας το πλεονέκτημα των Τ.Π.Ε. που παρουσιάζουν τις πληροφορίες πολυτροπικά:
οπτικά, ακουστικά, με μορφή συμβατικού κειμένου συνδυασμένου συχνά με εικόνα και ήχο, οι
μαθητές και οι μαθήτριες έχουν πολλαπλές ευκαιρίες κατανόησης του περιεχομένου, επεξεργασίας
εννοιών, αλλά και δημιουργίας. (Benjamin, 2006).
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H επιστράτευση στη Λογοτεχνία χρηστικών σημειωτικών μέσων, φωτογραφιών, έργων
Τέχνης, βίντεο, διαδραστικών περιβαλλόντων, μουσικής, κ.λ.π., με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., οδηγεί
σε μια εξαιρετικά δημιουργική <<συνομιλία>> με τα λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία φαίνεται να
γίνονται πιο προσιτά και ενδιαφέροντα για όλα τα παιδιά. Υπό το πρίσμα αυτό, αναπτύσσεται το
εκπαιδευτικό Σενάριο που ακολουθεί.

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
Όπως είναι γνωστό, οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Διονύσιου Σολωμού, αναφέρονται στη
δωδεκάμηνη πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Απρίλιο 1825-Απρίλιο 1826 από τους
Οθωμανούς και, στη συνέχεια, από τους Αιγυπτίους.
Ο διδακτικός Σχεδιασμός - διδακτικό Σενάριο που ακολουθεί υλοποιείται με βάση τη
διαθεματική, ολιστική-πολυπρισματική προσέγγιση της γνώσης, με στοιχεία Διαφοροποιημένης
Διδασκαλίας. (Μαρτίνου, 2015, Ραμουτσάκη, 2020β). Βασίζεται, δε, στα αποσπάσματα από το
έργο του Διονύσιου Σολωμού, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, των σχολικών βιβλίων Ε΄ και Στ΄ τάξης
Δημοτικού, Γ΄ Τάξης Γυμνασίου και Α΄ Τάξης Λυκείου.
Το εξεταζόμενο κείμενο, απόσπασμα από το Β' Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων,
υπάρχει στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, «Με λογισμό και μ’
όνειρο»,

Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο), (Κατσίκη-Γκίβαλου, Καλογήρου, Παπαδάτος,

Πρωτονοτάριου, & Πυλαρινός, 2020) και σε ψηφιακή μορφή βρίσκεται στο περιβάλλον των
διαδραστικών βιβλίων του Φωτόδεντρου:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_htmlempl/index08_04.html\
Το ίδιο ακριβώς

απόσπασμα υπάρχει στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ τάξης

Γυμνασίου (Καγιαλής, Ντουνιά, & Μέντη, 2020) και, αντίστοιχα, στο Φωτόδεντρο:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2218/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_GGymnasiou_html/index05_02.html
όπως, επίσης, και το εκτενές απόσπασμα της Α΄ τάξης Λυκείου, το οποίο υπάρχει, στα Κείμενα
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου (Γρηγοριάδης,

Καρβέλης,

Μηλιώνης,

Μπαλάσκας, Παγανός, & Παπακώστας, 2020) και, αντίστοιχα, στο Φωτόδεντρο:
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2700/Keimena-Neoellinikis-Logotechnias_A-Lykeiou_htmlempl/indexD2_1.html
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Ως εκ τούτου, αξιοποιείται το κοινό και στα τρία βιβλία απόσπασμα, στο οποίο
περιγράφεται η τραγική θέση των πολιορκημένων στο Μεσολόγγι, την ώρα που το φυσικό
περιβάλλον βρίσκεται στην καλύτερη ώρα του:
Εικόνα 1.
Απόσπασμα από το Β' Σχεδίασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2003/Anthologio_E-ST-Dimotikou_html-empl/
(ανακτήθηκε 11-10-2021)

Αξιοποιείται, επίσης, το υπάρχον Δ.Ε.Π.Π.Σ, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.),
και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), χρήσιμες και για τη
διαφοροποίηση της Διδασκαλίας και της Μάθησης.
Διδακτικοί στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναμένεται:
• Να γνωρίσουν τον ποιητή, Διονύσιο Σολωμό, και το έργο του, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
• Να εντοπίζουν στο κείμενο τα σημεία που παραπέμπουν στα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με
την Έξοδο του Μεσολογγίου και να τα τοποθετούν στο χώρο και στο χρόνο.
• Να εντοπίζουν στο κείμενο τις διαχρονικές αξίες και στάσεις ζωής των Ελεύθερων
Πολιορκημένων.
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Σε επίπεδο στάσεων και αξιών
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναμένεται:
• Να χαρούν την όλη διαδικασία και την επεξεργασία ενός υπέροχου ποιητικού αποσπάσματος
• Να ενστερνίζονται τις διαχρονικές αξίες του κειμένου, αναπλαισιώνοντάς τις στο σχολείο ή στο
τμήμα τους.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων-ικανοτήτων
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναμένεται:
• Να αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας
• Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση ομόθεμων έργων Τέχνης και το συσχετισμό τους με το
εξεταζόμενο κείμενο.
• Να είναι σε θέση να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία και τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε.
Ακολουθούν προτεινόμενες δραστηριότητες, με βάση τις αρχές της Συμπεριληπτικής
Παιδαγωγικής, με δύο τρόπους: α) όμοιες δραστηριότητες, τις οποίες προετοιμάζει παράλληλα
κάθε

Βαθμίδα

χωριστά,

με

τις

απαραίτητες,

όμως,

συναντήσεις-συνεννοήσεις

αλληλοτροφοδότησης και, στο τέλος, οι δραστηριότητες παρουσιάζονται σε κοινή εκδήλωση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και β) στο πλαίσιο της Μετάβασης, επιλέγονται
πάλι όμοιες δραστηριότητες, τις οποίες υλοποιούν οι δύο Βαθμίδες από κοινού, σε
προγραμματισμένο χρόνο, καθώς και κοινές εκδηλώσεις παρουσίασής τους.
Α. Όμοιες δραστηριότητες, με διακριτή επεξεργασία ανά Βαθμίδα, αλλά με κοινή εκδήλωση
παρουσίασης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάζονται σε μικρές ετερογενείς ομάδες, των πέντε μελών, για
να εξασκηθούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να παίρνουν αποφάσεις, να προγραμματίζουν
δραστηριότητες, ν’ αναπτύσσουν ευγενή άμιλλα, να συνεργάζονται αποδοτικά, να υποτάσσουν τις
ατομικές τους φιλοδοξίες στην κοινή προσπάθεια, να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων,
αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις τους. (Κανάκης 2006). Κάποιες δραστηριότητες
γίνονται σε δυάδες και κάποιες άλλες είναι ατομικές.
Μετά την πρώτη εκφραστική ανάγνωση του κειμένου από τον/την εκπαιδευτικό, την
επανάληψη της ανάγνωσης από μαθητή ή μαθήτρια και μια πρώτη απόδοση του νοήματός του,
υποβάλλονται ερωτήσεις, που αναδεικνύουν καλύτερα τις προσωποποιήσεις του Απρίλη και του
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Έρωτα, που χορεύουνε και γελούνε στη γιορτή της φύσης και στο σκηνικό της πολιορκημένης
πόλης του Μεσολογγίου.
Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες, στις ομάδες εργασίας, περιγράφουν τις εικόνες των στίχων 3-13:
α) αρχικά, στους στίχους 3-5 παρουσιάζεται ένα κοπάδι με λευκά πρόβατα, που κινείται και
βελάζει και το είδωλο φαίνεται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας, καθώς ενώνεται με τις
ομορφιές του ουρανού, οι οποίες καθρεφτίζονται και αυτές στο νερό. Τα 3 στοιχεία της φύσης
βουνό, θάλασσα και ουρανός, συσχετίζονται, μια και ο ποιητής παρομοιάζει το λευκό κοπάδι των
προβάτων με λευκό βουναλάκι, σχήμα το οποίο καθρεπτίζεται πάνω στα νερά της θάλασσας,
σμίγοντας με την ομορφιά του ουρανού.
β) Στους στίχους 6-9 παρουσιάζεται ο μικρόκοσμος της φύσης. Μια γαλάζια πεταλούδα, από τη μια
είναι βιαστική και καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης του Μεσολογγίου και από την άλλη
κοιμάται μέσα σ΄ έναν ευωδιαστό άγριο κρίνο. (οσφρητική εικόνα) Διακρίνεται, επίσης, ένα μικρό
και ασήμαντο σκουλήκι, σε στιγμές χαράς και ευτυχίας.
γ) Στους στίχους 10-11, στους οποίους έχουμε τα άψυχα στοιχεία της φύσης, τη μαύρη πέτρα και
τα νεκρά, το ξερό χορτάρι, να μετουσιώνονται σε πανέμορφα και ολόχρυσα στοιχεία και
δ) στους στίχους 12-13, στους οποίους βρίσκεται η ιδέα του ποιητή-και το τραγικό δίλημμα των
πολιορκημένων. Η ζωή που ξεχύνεται (χύνεται) και μιλάει (κρένει) - καλεί τους Μεσολογγίτες να
την απολαύσουν, με αντίτιμο την εγκατάλειψη του αγώνα τους. Η γλυκιά πρόκληση της άνοιξης,
στην οποία η ζωή είναι χίλιες φορές πιο όμορφη και, επομένως, όποιος την εγκαταλείψει πεθαίνει
χίλιες φορές, τονίζει το δίλημμα της ψυχής των πολιορκημένων Μεσολογγιτών ανάμεσα στην
απόλαυση της ζωής και στον ηρωικό αγώνα.
Προτεινόμενες δραστηριότητες για μαθητές και μαθήτριες σε ομάδες, ανάλογα με το δυναμικό
της τάξης:
α) Μελετούν την ιστορική γραμμή για την Ελληνική Επανάσταση, που υπάρχει στο Ίδρυμα
Μείζονος Ελληνισμού: http://www.ime.gr/chronos/12/gr/index.html , για να τοποθετήσουν τα
γεγονότα στο χρόνο και στο χώρο, με τη βοήθεια και ενός ιστορικού χάρτη, συσχετίζοντάς τα με
το απόσπασμα:
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Εικόνα 2.
Η ιστοριογραμμή για την Ελληνική Επανάσταση και τη συγκρότηση
του Ελληνικού Κράτους (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) 1821-1897 (ime.gr)

β) Μεταφέρονται, μέσω του κόμβου: https://ecozante.com/el/strani-hill , στη Ζάκυνθο, στο λόφο
του Στράνη, όπου ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον Ύμνο εις την Ελευθερία και τους Ελεύθερους
Πολιορκημένους και αναζητούν στοιχεία για τον ποιητή, Διονύσιο Σολωμό (1798-1857) και το έργο
του:
Εικόνα 3.
Ο λόφος του Στράνη στην Κέρκυρα από τον κόμβο: https://ecozante.com/el/strani-hill

Μπορούν, επίσης, να αναζητήσουν στοιχεία για την Επτανησιακή Σχολή, με τα κυριότερα
ποιητικά θέματα:
- την πατρίδα, για την οποία οι λογοτέχνες εκφράζουν τη λατρεία και την αφοσίωσή τους και
- τη φύση, για την οποία εκδηλώνουν την αγάπη και τον θαυμασμό τους.
γ) Αναζητούν ιστορικές πηγές για την πολιορκία του Μεσολογγίου και τις συνδέουν με το
απόσπασμα των «Ελεύθερων Πολιορκημένων».
δ) Συμπληρώνουν το απόσπασμα με δικούς τους στίχους ή συντάσσουν δικό τους σύντομο
κείμενο, συμπεριλαμβάνοντας χρονολογικά γεγονότα και το μεταφέρουν στα Λογογραφήματα:
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3993?locale=el
ε) Στην Εθνική Πινακοθήκη https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges.html#inner εντοπίζουν
πίνακες του Θεόδωρου Βρυζάκη και του Ευγένιου Ντελακρουά.
στ) Ακούν μελοποιημένα αποσπάσματα από το έργο Καντάτα Ελευθερίας σε μουσική του Χρήστου
Λεοντή:
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https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/KEL/index.htm
Εικόνα 4.
Εικόνα για την Καντάτα Ελευθερίας, σε μουσική του Χρήστου
https://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/KEL/index.htm

Λεοντή,

από

τον

κόμβο:

ζ) Φτιάχνουν το δικό τους ppt(power point) με τους στίχους του ποιήματος και εικόνες από τις
εικόνες google.
Επιπροσθέτως, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο μπορεί ο/η Φιλόλογος να ακολουθήσει
αντίστοιχη μαθησιακή διαδρομή, αξιοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών/μαθητριών
και αναπλαισιώνοντάς την στα νέα δεδομένα. Μπορεί να τους/τις οδηγήσει να αναδείξουν τον
ηρωϊκό αγώνα των πολιορκημένων Μεσολογγιτών και την ηρωϊκή τους θυσία. Κατά τη φάση της
προσέγγισης και της επεξεργασίας του κειμένου, προτείνουμε την παράλληλη ανάδειξη των
αρχών, των αξιών και των στάσεων ζωής των Ελεύθερων Πολιορκημένων.
Οι αξίες αυτές αποτυπώνονται, με τον μοναδικό ποιητικό λόγο του Διονύσιου Σολωμού, ρητά
ή υπόρρητα, ως ένα είδος άγραφου ηθικού κώδικα, στην ομώνυμη ποιητική του Σύνθεση
(Ραμουτσάκη, 2016). Μπορεί να ακολουθήσει αναπλαισίωση των αξιών αυτών στο σχολικό
περιβάλλον, αξιοποίηση ομόθεμων έργων Τέχνης (π.χ. πινάκων ζωγραφικής: του Θ. Βρυζάκη, Η
έξοδος του Μεσολογγίου(1853), του Ευγ. Ντελακρουά, Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου
(1826), του σκίτσου του Γ. Σταθόπουλου, για τους Ελεύθερους Πολιορκημένους (20ος αι.) και
συσχετισμός τους με το εξεταζόμενο κείμενο (Ραμουτσάκη, 2018). Τέλος, όλες αυτές οι
δραστηριότητες (ή ένα μέρος τους) παρουσιάζονται σε κοινή εκδήλωση Πρωτοβάθμιας μια
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Β. Από κοινού υλοποίηση όμοιων δραστηριοτήτων με κοινές εκδηλώσεις παρουσίασής τους

Σε ένα Πρόγραμμα Μετάβασης και στο πλαίσιο της εξοικείωσης των παιδιών με τη
Λογοτεχνία, εκπαιδευτικοί Στ΄ Τάξης Δημοτικού και Α΄ Τάξης Γυμνασίου (και Γ΄ Τάξης
Γυμνασίου και Α΄ Τάξης Λυκείου) μπορούν να διοργανώσουν κοινές δράσεις, από την αρχή, με
σημείο αναφοράς το εξεταζόμενο λογοτεχνικό κείμενο. Έτσι, ο/η Φιλόλογος, μπορεί να
συνεργαστεί με το Δάσκαλο ή τη Δασκάλα Στ΄ Τάξης Δημοτικού και να επιλέξουν μαζί
κατάλληλες δραστηριότητες για την από κοινού υλοποίησή τους (π.χ. παρατήρηση ομόθεμων
έργων Τέχνης, οπτικοποίηση του περιεχομένου με αξιοποίηση της Τέχνης (φωτογραφίας),
ανάγνωση εκτενέστερου αποσπάσματος του έργου και δραματοποίησή του, δραστηριότητες
δημιουργικής γραφής κ.ά).
α) Οπτικοποίηση του περιεχομένου με αξιοποίηση της Τέχνης (Φωτογραφίας): Ειδικότερα, για
τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονύσιου Σολωμού, όπως ήδη έχουμε επισημάνει, το κοινό
εξεταζόμενο απόσπασμα επικεντρώνεται κατεξοχήν στη φύση, στο ανοιξιάτικο τοπίο, που με την
ομορφιά και τα αρώματά του ξεσηκώνει τους πολιορκημένους Μεσολογγίτες, με έμμεση αναφορά
στον ηρωϊκό αγώνα τους κατά των πολιορκητών και στην τελική θυσία τους. Τα παιδιά μπορούν να
να αναζητήσουν φωτογραφίες του ανοιξιάτικου φυσικού τοπίου ή να τις τραβήξουν τα ίδια (αν
είναι εφικτό), για να συνειδητοποιήσουν την ομορφιά του και να κατανοήσουν <<την πολιορκία>>
των Μεσολογγιτών και από τη φύση, καθώς θα συνδέσουν τους στίχους του κειμένου με τις
φωτογραφίες.
Η οπτικοποίηση του περιεχομένου κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή και ομαλή πρόσληψη
του κειμένου και για την ενεργοποίηση όλων των παιδιών, καθώς όλα μπορούν να συμβάλουν σ’
αυτή τη δραστηριότητα, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις πολιτισμικές τους καταβολές. Η
οπτικοποίηση του περιεχομένου με φωτογραφίες του ανοιξιάτικου ελληνικού τοπίου αποτελεί μια
άλλη μορφή κατανόησης του κειμένου (Ραμουτσάκη, 2020α), ενίσχυσης της Φιλοκαλίας και του
σεβασμού στη Φύση.
β) Από κοινού παρατήρηση ομόθεμων έργων Τέχνης: Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών,
μπορούν να συνεργαστούν οι μαθητές Στ΄ Δημοτικού και Α΄ τάξης Γυμνασίου και να προσεγγίσουν
ένα-δύο ομόθεμα έργα Τέχνης, όπως είπαμε παραπάνω, με βάση τα μοντέλα παρατήρησης (Artful
Thinking, Pekings), άλλοτε συνδυάζοντάς τα και άλλοτε δημιουργώντας το δικό τους μοντέλο
παρατήρησης έργου Τέχνης, ανάλογα με τις ανάγκες, το επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους, μέσα
από ρόλους ειδικών (π.χ. οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς, οι επισκέπτες της Πινακοθήκης κ.ά.)
(Ραμουτσάκη, 2020β).
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Σε μια διαπολιτισμική τάξη παιδιά άλλων πολιτισμικών καταβολών, θα μπορούσαν να φέρουν
έργα Τέχνης που να απεικονίζουν την Ιστορία τους και να γίνει συζήτηση για το πώς η Τέχνη και,
ειδικότερα, η Ζωγραφική έχει επηρεαστεί από την Ιστορία.
γ) Εκφραστική ανάγνωση εκτενέστερου αποσπάσματος του έργου και δραματοποίησή του:
προτείνεται η αξιοποίηση εκτενέστερου αποσπάσματος από τα Κείμενα Λογοτεχνίας Α΄ τάξης
Λυκείου. Η ανάγνωση αυτή μπορεί να γίνει από μικτές ομάδες εργασίας και να πλαισιωθεί με τη
δημιουργία ενός κειμένου ή χάρτη, με τα κυριότερα γεγονότα της πολιορκίας, στο πλαίσιο
ασκήσεων δημιουργικής γραφής, στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν όλα τα παιδιά.
δ) Στη συνέχεια, με αφορμή το εκτενέστερο ποιητικό απόσπασμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων,
μπορούν να αξιοποιηθούν οι τεχνικές της διερευνητικής δραματοποίησης (ρόλος στον τοίχο, ο
κύκλος/διάδρομος της συνείδησης, παιχνίδι ρόλων, συνέντευξη από ειδικό, αυτοσχέδια
δραματοποίηση κ.ά.) (Παπαδόπουλος, 2010), διαφοροποιημένης Πρακτικής, ομαδικό κολλάζ ή
άλλο ομαδικό καλλιτεχνικό έργο κ.ά.
ε) Τέλος, θα μπορούσαν να καταγράψουν τις αξίες που απορρέουν από το απόσπασμα αυτό και να
τις αναπλαισιώσουν στο τμήμα ή στο σχολείο τους, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές ως προς
τη μορφή των αξιών αυτών και ως προς τον τρόπο εκδήλωσής τους τότε και σήμερα (Ραμιυτσάκη,
2016).
Οι εκπαιδευτικοί Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου μπορούν να οργανώσουν μια κοινή
παρουσίαση ή παρουσιάσεις των παραπάνω δραστηριοτήτων, ώστε να φωτιστεί το θέμα
ολόπλευρα, να αναδειχτούν καλύτερα οι ομοιότητες και οι διαφορές ανά Βαθμίδα, χρήσιμες για την
ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών ως προς τη συνέχεια της μαθησιακής διαδικασίας και να
διαχυθεί το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους στη σχολική κοινότητα ή και στην τοπική κοινωνία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι μέσα από μια τέτοια προσέγγιση είτε σε επίπεδο της
ίδιας εκπαιδευτικής Βαθμίδας, είτε σε επίπεδο συνεργασίας των Βαθμίδων Εκπαίδευσης, μπορεί να
ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον όλων των παιδιών και να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά η
προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία τους. Γνωρίζοντας καλύτερα αυτή τη γνωστική διαδρομή κάθε
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παιδιού, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλύψουν τυχόν κενά, να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή
διαδικασία και, κατ’ επέκταση, τη γνώση και την εμπειρία του.
Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες διερευνητικής και ανακαλυπτικής Μάθησης, που
απευθύνονται σε όλα τα παιδιά και προάγουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, οι μαθητές
και οι μαθήτριες κατανοούν καλύτερα το κείμενο, συμμετέχουν με ενεργητικό τρόπο και χαίρονται
τη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, δε, στις περιπτώσεις συστηματικής συνεργασίας των
Βαθμίδων Εκπαίδευσης, διευκολύνεται η ομαλή Μετάβαση από την μία Βαθμίδα στην άλλη, με τις
αντίστοιχες συνδέσεις, αλλά και μετατοπίσεις σε απαιτητικότερα λογοτεχνικά κείμενα και
ενισχύεται η συνεργασία των εκπαιδευτικών με πολύ θετικά αποτελέσματα.
Επιπροσθέτως, μέσα από την από κοινού προσέγγιση ενός λογοτεχνικού κειμένου ή
αποσπάσματος, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν τις
αναγνωστικές τους διαδρομές και εμπειρίες, να απολαύσουν τα κείμενα, και να χαρούν τη
συνεργασία και τη δημιουργία. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί και των δύο Βαθμίδων μπορούν να
αλληλοτροφοδοτούνται και να συνεργάζονται, ενισχύοντας και βελτιώνοντας τη μαθησιακή και εν
γένει εκπαιδευτική διαδικασία και προάγοντας την επαγγελματική και ατομική τους ανάπτυξη.
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(με την επιστημονική επιμέλεια της Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, Συντονίστριας Ε.Ε. Φιλολόγων του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, και τη συνεργασία της Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Σωτηρίας Μαρτίνου (υπ’αρ. πρωτ.
Φ2/1399/18-5-2021). Στην Εσπερίδα συμμετείχε και η Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου,
Μ.Παπαευσταθίου, με Φιλολόγους των σχολείων αρμοδιότητάς της
Κεντρικό θέμα:
«Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς,
Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου και υποστηρικτικές Δομές ΕκπαίδευσηςΔιδακτικές και παιδαγωγικές Παρεμβάσεις»
(Σχετ. και με την Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 44310/16-04-2021) κ.ά.
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1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΡΙΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ,
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ,
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ) (ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
ΙΩΑΝΝΑ Α. ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕ.ΚΕ.Σ. ΚΡΗΤΗΣ)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
«Φιλολογικά Μαθήματα υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό
στο Γυμνάσιο: Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία»
Τουτουδάκη Μαρίνα, Φιλόλογος,
Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου και
Χατζηπαναγιώτη Μαρία, Φιλόλογος,
Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου,
Σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων,
Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
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«Φιλολογικά Μαθήματα υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό
στο Γυμνάσιο: Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία»
Τουτουδάκη Μαρίνα, Φιλόλογος,
Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου και
Χατζηπαναγιώτη Μαρία, Φιλόλογος,
Διευθύντρια του 3ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου,

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήριά μας για την ωραία, πραγματικά,
ιδέα της σημερινής Εσπερίδας που ασχολείται με ένα ζήτημα, το οποίο απασχολεί πολύ τη
σχολική καθημερινότητα. Τα παιδιά μεταβαίνουν από το γνώριμο περιβάλλον του
Δημοτικού στο άγνωστο του Γυμνασίου και πέρα από τις γενικότερες αναπτυξιακές,
συναισθηματικές και κοινωνικές αλλαγές πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις πολλές,
αντικειμενικά, διαφορές των δύο Βαθμίδων.
- Τι είναι αυτό που θα έπρεπε λοιπόν, να ξέρουν τα παιδιά του Δημοτικού κατά τη
μετάβασή τους στο Γυμνάσιο, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στη νέα Βαθμίδα με τις
νέες και μεγαλύτερες γι’ αυτά, απαιτήσεις;
- Ειδικά στα Φιλολογικά μαθήματα, τι είναι αυτό που οδηγεί στο φαινόμενο, άριστοι
μαθητές του Δημοτικού να δυσκολεύονται και να χάνονται στο Γυμνάσιο, καθώς δεν
μπορούν να αντεπεξέλθουν;
Να επισημάνουμε εδώ ότι η ομιλία μας αναδεικνύει το θέμα από καθαρά πρακτική
σκοπιά και βασίζεται στην εμπειρία τη δική μας, αλλά και των φιλολόγων των δύο
Γυμνασίων, τις οποίες, θερμά, ευχαριστούμε!
Ας ξεκινήσουμε από τη Νεοελληνική Γλώσσα:
- Πολλοί μαθητές και μαθήτριες χωλαίνουν στην παραγωγή λόγου. Δεν υπάρχει λεξιλόγιο
πλούσιο, δεν έχουν ιδέες. Απαντούν εξαιρετικά συνοπτικά, θεωρώντας ότι έχουν
απαντήσει στην ερώτηση. Πολλές φορές, λόγω λεξιπενίας, δεν κατανοούν την εκφώνηση
και ζητούν επεξηγήσεις.
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-Γενικά, αξίζει να σημειώσουμε ότι πολλά παιδιά δεν διαβάζουν ορθά ένα άγνωστο
κείμενο, παρόλο που δεν ανήκουν στην κατηγορία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Κι
αυτό το φαινόμενο δεν κρύβουμε ότι μας έχει προβληματίσει πολλές φορές.
- Χρειάζεται λοιπόν εμπλουτισμός λεξιλογίου και χρήση Λεξικού/-ών από τους μαθητές
και τις μαθήτριες στο Δημοτικό, ασκήσεις με καταιγισμό ιδεών στη διάρκεια των
μαθημάτων, ώστε να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και το λεξιλόγιό τους, σταδιακή
επαφή με αυθεντικά άρθρα εφημερίδων με διαβαθμισμένο βαθμό δυσκολίας και
προβληματισμός με θέματα της επικαιρότητας ώστε να αποκτούν θεωρητικό υπόβαθρο
και να μπορούν, σιγά σιγά, να αναπτύσσουν δική τους επιχειρηματολογία, διαχωρίζοντας
το γεγονός από τον σχολιασμό.
- Επιπλέον, είναι αναγκαίο να έχουν γνώση της δομής μίας Έκθεσης, να έχουν δουλέψει
με πλαγιότιτλους και περίληψη κειμένων. Σε αυτό το σημείο διαπιστώνουμε ότι μπορούν,
τα τελευταία χρόνια, με τα νέα βιβλία, σε σημαντικό ποσοστό, να αντεπεξέλθουν σε
πλαγιότιτλους και περίληψη. Αντίθετα, αρκετά παιδιά δυσκολεύονται να γράψουν έκθεση
με σωστή δομή, δυσκολεύονται να βρουν τρόπο να αρχίσουν ή να τελειώσουν τις σκέψεις
τους, δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις κατάλληλες που να τα
βοηθούν να μεταβαίνουν ομαλά από τη μία παράγραφο στην άλλη.
- Επομένως, είναι σημαντικό να έχουν ασχοληθεί στο μάθημα της Γλώσσας του
Δημοτικού σχολείου με τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου, μέσω σχεδιαγραμμάτων για
κατευθυντήριες γραμμές στη βασική δομή έκθεσης και οργάνωση του λόγου, με
ιδεοθύελλα, ασκήσεις για χρήση διαρθρωτικών λέξεων και με υποστηρικτική βοήθεια
στην ανάπτυξη επιχειρημάτων. Επίσης, είναι σημαντικό να έχουν ασχοληθεί και με τα πιο
απλά, όπως η ανάλυση της εκφώνησης, με τις κατευθυντήριες γραμμές του/της
Δασκάλου/-ας, ώστε να μαθαίνουν τον τρόπο διαχωρισμού δεδομένων και ζητουμένων.
και κατανόησης, Κατά συνέπεια, κατανοούν την εκφώνηση και εξοικειώνονται με τη
σαφήνεια λόγου.
- Χρήσιμη είναι και η πρώτη επαφή στο Δημοτικό με τα είδη παραγωγής γραπτού λόγου,
όπως διάλογος, αφήγηση, περιγραφή, επιστολή, άρθρο, ομιλία.
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Σημαντικό κομμάτι είναι η σωστή ορθογραφία και ο σωστός τονισμός. Σκεφτείτε ένα
παιδάκι, που δεν τονίζει ακόμη σωστά λέξεις ή δε βάζει καθόλου τόνους, πώς θα
ανταποκριθεί στη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, αλλά και στα Αρχαία με τα οποία, όπως θα
δούμε στη συνέχεια, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το πολυτονικό και τα πνεύματα;
Για τη Γραμματική και το Συντακτικό θα μιλήσουμε και παρακάτω με αφορμή τα Αρχαία.

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:
Πολλά παιδιά είναι εμφανές ότι δεν έχουν επαφή με τη Λογοτεχνία. Δεν έχουν γνωρίσει
βασικούς συγγραφείς. Κάποια παιδιά δεν έχουν διαβάσει ποτέ ένα ολόκληρο λογοτεχνικό
έργο. Εάν θεωρήσουμε ότι Λογοτεχνία και Γλώσσα έχουν πολλά κοινά σημεία ως
μαθήματα, όλα όσα αναφέραμε παραπάνω και κυρίως η επαφή με τη Λογοτεχνία, τους
συγγραφείς και η ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού έργου είναι προαπαιτούμενα.

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα:
Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών γίνονται ακόμη πιο φανερές οι ελλείψεις.
Αναφερθήκαμε ήδη στο θέμα του τονισμού και της ορθογραφίας, το οποίο έχει άμεσες
συνέπειες στην ορθή εκμάθηση των πρώτων λέξεων, φράσεων και κλίσεων στην Αρχαία
Ελληνική.
- Σημαντική προϋπόθεση είναι η γνώση εγκλίσεων, χρόνων ρημάτων, αριθμών, πτώσεων,
και κλίσεων ονομάτων, διάκριση και αναγνώριση των μερών του λόγου κάτι που,
παρατηρούμε, πως δε γνωρίζουν αρκετά καλά πολλά παιδιά και που έχει επιπτώσεις και
διαθεματικά, όπως στη Νεοελληνική Γλώσσα, στη σωστή χρήση λέξεων κατά την
παραγωγή γραπτού λόγου. Επίσης, ο διαχωρισμός στα γένη των επιθέτων. Παρατηρείται
ότι μπερδεύουν τα πρόσωπα και δεν αναγνωρίζουν μέρη του λόγου. Μικρός αριθμός
μαθητών επιπλέον,

μπερδεύει τις πτώσεις με τα πρόσωπα, ακριβώς επειδή δεν έχει

ξεκαθαρίσει τα μέρη του λόγου.
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- Σημαντική και αναγκαία για την προσαρμογή στις απαιτήσεις των Αρχαίων, είναι η
δυνατότητα εμπέδωσης κανόνων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να μαθαίνουν εις
βάθος. Παρατηρείται το φαινόμενο να κάνουν τις ασκήσεις χωρίς προηγουμένως να
μάθουν τη θεωρία. Έτσι όταν πρέπει να υλοποιήσουν μία άσκηση να μην έχουν θεωρητική
επάρκεια και να μην μπορούν να τα καταφέρουν.
Στα Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση είναι πιο εύκολη η προσαρμογή καθώς
προαπαιτείται επιπλέον, και κατά κύριο λόγο, η βασική γνώση μυθολογίας, κάτι που τα
παιδιά διδάσκονται από μικρή ηλικία.

Ιστορία:
Εάν παρατηρήσουμε το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού και το Βιβλίο Ιστορίας
της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου θα διαπιστώσουμε ότι η δομή είναι ανάλογη. Έχει μία συνέχεια.
Τι είναι λοιπόν αυτό που οδηγεί τους μαθητές και τις μαθήτριες, όταν έρχονται στο
Γυμνάσιο, να μη θυμούνται τίποτε από ιστορικά γεγονότα, να μη μπορούν να διαχωρίσουν
εποχές ή να μην έχουν μία βασική ιστοριογραμμή στο μυαλό τους;
- Διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου δεν μπορούν να απομνημονεύσουν
κριτικά μικρής έκτασης μάθημα, χάνονται και ζητούν καθοδήγηση, αυτό που ονομάζουμε
«μασημένη γνώση». Τι είναι αυτό που κάνει τα παιδιά να λένε με πολλή σιγουριά, «αυτό
το ξέρω, γιατί να διαβάσω;». «Αφού το θυμάμαι, γιατί να μελετήσω; Είναι αρκετό!».
Δηλαδή, τα παιδιά έχουν, κατά τη γνώμη μας, πάψει να μελετούν πραγματικά, ακόμη και
να απομνημονεύουν κριτικά, πάντα, με αποτέλεσμα η γνώση να μην είναι ουσιαστική,
αλλά επιφανειακή και βραχυχρόνια.
- Επιπλέον, καθώς οι απαιτήσεις μεγαλώνουν στο Γυμνάσιο, τα παιδιά καταλήγουν να μην
αγαπούν την Ιστορία γιατί «πιέζονται». Παρατηρούνται και εδώ οι συνέπειες της τακτικής
να κάνουν τις ασκήσεις χωρίς προηγουμένως να διαβάσουν και να μάθουν τη θεωρία με
αποτέλεσμα να μην εμπεδώνουν την ύλη και, όταν τους ζητηθεί, να μην μπορούν να
αφηγηθούν ή ακόμη και να θυμηθούν ένα ιστορικό γεγονός.
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- Και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε αναγκαία την διαδικασία μάθησης Ιστορίας μέσα
από ασκήσεις συγκριτικές, ασκήσεις εμπέδωσης και κατανόησης, βαθειάς και
ουσιαστικής, όχι επιφανειακής μελέτης των ιστορικών γεγονότων. Στους μαθητές και στις
μαθήτριες που αυτό έχει γίνει πράξη, μέσω της τακτικής των δασκάλων, υπάρχει
συγκριτικά τεράστια διαφορά.
- Καθώς τα φιλολογικά μαθήματα πολλές φορές είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και η
διαθεματικότητα εξελίσσεται σε βασικό στόχο της Εκπαίδευσης, είναι αναπόφευκτο οι
ελλείψεις να επηρεάζουν όλα τα μαθήματα, τα φιλολογικά και όχι μόνο! Δηλαδή
δυσκολεύονται να καταλάβουν εκφωνήσεις και ζητούμενα και στα Μαθηματικά ή τη
Φυσική ή τη Γεωγραφία και δε δίνουν τη σημασία που αναλογεί στη θεωρία.
Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι γνωρίζουμε πόσο καλή δουλειά, με ευσυνειδησία, μεράκι
και αγάπη κάνουν οι δάσκαλοι στο σχολείο τους και πόσο αγωνίζονται καθημερινά για το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά το ίδιο το Αναλυτικό Πρόγραμμα και η δομή των
μαθημάτων οδηγεί σε ζητήματα που ξεπερνούν την αρμοδιότητά μας ως διδασκόντων.
- Αντίστοιχα θεωρούμε ότι για τους ίδιους λόγους θα άξιζε πραγματικά ο προβληματισμός
αυτός να επεκταθεί και στη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, καθώς και εκεί, με
βάση τις απαιτήσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων, παρατηρούνται αντίστοιχα
φαινόμενα.
Τέλος, επιθυμούμε να καταθέσουμε την εμπειρία μας αναφορικά με τα θετικά
αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να έχει η εφαρμογή ενός Προγράμματος Μετάβασης από
το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, με αφορμή ένα αντίστοιχο σύντομο πρόγραμμα , το οποίο
εφαρμόστηκε το σχολικό έτος 2018-2019 από το 2ο Γυμνάσιο και το 4ο Δημοτικό Αγίου
Νικολάου.
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού
αρχικά ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη λειτουργία του Γυμνασίου. Ακολούθως, το
επισκέφθηκαν αρκετές φορές, για τρεις ώρες κάθε φορά. Χωρισμένοι σε ομάδες
εντάχθηκαν σε τμήματα και παρακολούθησαν το ημερήσιο πρόγραμμα. Το επόμενο
σχολικό έτος οι συγκεκριμένοι/-ες μαθητές και μαθήτριες ως μαθητές και μαθήτριες

38

Τουτουδάκη, Μ., Χατζηπαναγιώτου, Μ., Τα Φιλολογικά Μαθήματα υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο ΓυμνάσιοΑναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία». Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
--------------------------------------------------------------------------------------------

Γυμνασίου πλέον, προσαρμόστηκαν ευκολότερα και γρηγορότερα

στις συνθήκες

λειτουργίας και στις απαιτήσεις του νέου τους σχολείου, καθώς δεν είχαν τον «φόβο του
αγνώστου», που συνήθως βασανίζει τα παιδιά της Α΄ τάξης στην αρχή του σχολικού
έτους.
Θεωρούμε, συνεπώς, ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος μπορεί να καλύψει
τις συναισθηματικές δυσκολίες που είναι πιθανόν να δημιουργηθούν στους μαθητές της
Α΄ Τάξης Γυμνασίου κατά την περίοδο προσαρμογής και έτσι να λειτουργήσει
υποστηρικτικά προς τις Παρεμβάσεις για την κάλυψη γνωστικών κενών, οι οποίες
παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην εισήγηση αυτή.
Σας ευχαριστούμε!
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3Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ,
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ) (ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ Α. ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕ.ΚΕ.Σ. ΚΡΗΤΗΣ)»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ03

«Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
Τα Μαθηματικά υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο ΓυμνάσιοΑναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία»
Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,
(Σχολείου παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη)

Στην Εσπερίδα συμμετείχε και ο Συντονιστής Ε.Ε. Μαθηματικών,
κ.Δημήτριος Καλυκάκης
Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
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Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,, «Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
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Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,, «Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
Τα Μαθηματικά υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο- Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία»
Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,, «Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
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Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,, «Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
Τα Μαθηματικά υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο- Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία»
Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,, «Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
Τα Μαθηματικά υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο- Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία»
Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,, «Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
Τα Μαθηματικά υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο- Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία»
Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,, «Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
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Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
--------------------------------------------------------------------------------------------

47

Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,, «Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
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Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,, «Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
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Κιοστεράκης Μάριος, Μαθηματικός Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου,, «Πέντε +1 «Ιστορίες» Μαθηματικών:
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4Ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ,
ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ-ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ) (ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ Α. ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ Σ.Ε.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΕ.ΚΕ.Σ. ΚΡΗΤΗΣ)»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
« Η Φυσική Αγωγή υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό
στο Γυμνάσιο: Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία»

Ευαγγελία Καλογερίδη,
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής,
Ms εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, Υποδιευθύντρια του 11ου Δημοτικού Σχολείου
Ηρακλείου (Σχολείου αρμοδιότητας της Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,
Σωτηρίας Μαρτίνου),
σε συνεργασία με
την Αποστολάκη Έρη,
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου
(Σχολείου παιδαγωγικής αρμοδιότητας της Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης)
Στην Εσπερίδα συμμετείχε και η Συντονίστρια Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής,
κ.Λήδα Ζαμπετάκη

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
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Ακολουθεί η Παρουσίαση των δύο εκπαιδευτικών με τη μορφή Power-point
« Η Φυσική Αγωγή υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό
στο Γυμνάσιο: Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία»

Ευαγγελία Καλογερίδη,
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής,
Ms εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης, Υποδιευθύντρια του 11ου Δημοτικού Σχολείου
Ηρακλείου
και
Αποστολάκη Έρη,
Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής του 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου
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Ευαγγελία Καλογερίδη και Αποστολάκη Έρη, « Η Φυσική Αγωγή υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο: Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία», Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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Ευαγγελία Καλογερίδη και Αποστολάκη Έρη, « Η Φυσική Αγωγή υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:
Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία», Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Ευαγγελία Καλογερίδη και Αποστολάκη Έρη, « Η Φυσική Αγωγή υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:
Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία», Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία», Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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Ευαγγελία Καλογερίδη και Αποστολάκη Έρη, « Η Φυσική Αγωγή υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:
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Ευαγγελία Καλογερίδη και Αποστολάκη Έρη, « Η Φυσική Αγωγή υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:
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Ευαγγελία Καλογερίδη και Αποστολάκη Έρη, « Η Φυσική Αγωγή υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:
Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία», Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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Ευαγγελία Καλογερίδη και Αποστολάκη Έρη, « Η Φυσική Αγωγή υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:
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Ευαγγελία Καλογερίδη και Αποστολάκη Έρη, « Η Φυσική Αγωγή υπό το πρίσμα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο:
Αναστοχασμός με βάση τη βιωματική εμπειρία», Εισήγηση στο επιμορφωτικό-Επιστημονικό Σεμινάριο, 24ης-5-2021
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ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.

«Προετοιμάζοντας το ταξίδι της μετάβασης σε γνώριμα και άγνωστα τοπία:
Η βαλίτσα μου»
Σοφία Περακάκη, Κοινωνική Λειτουργός MΕd, Στέλεχος Πρόληψης
Βιωματικά Εργαστήρια για Εκπαιδευτικούς ΠΕ70, Στ ΄ Τάξης
Σκοπός:
 Η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για θέματα που σχετίζονται με τη
μετάβαση, το πέρασμα από μια γνωστή κατάσταση σε μια άλλη, άγνωστη.
 Η αναγνώριση - έκφραση των δύσκολων συναισθημάτων που συνοδεύουν τέτοιες αλλαγές
και η αξιοποίησή τους ως οδηγών - συμμάχων.
 Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των μαθητών και μαθητριών τους, μέσα από την
προετοιμασία τους για μετάβαση στη νέα εκπαιδευτική βαθμίδα.
Στόχοι:
 Να λάβουν οι εκπαιδευτικοί πληροφορίες για τα συναισθήματα, το ρόλο και τη λειτουργία
τους.
 Να ενισχύσουν την ικανότητα αναστοχασμού πάνω στις προσωπικές τους συναισθηματικές
αντιδράσεις σε περιόδους μεταβάσεων και αλλαγών.
 Να έρθουν σε επαφή με εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας, έκφρασης και ψυχικής
ενδυνάμωσης, στηριζόμενοι στις προσωπικές τους δεξιότητες - αποθέματα.
 Να εντοπίσουν τα «θετικά» των διαδικασιών μετάβασης.
 Να έρθουν σε επαφή με χρήσιμα εργαλεία/ υλικά, η εφαρμογή των οποίων θα συντελέσει
στην ενίσχυση της ικανότητας των μαθητών και μαθητριών για αναγνώριση και έκφραση των
συναισθημάτων τους, στοιχεία που συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της ψυχικής τους
ανθεκτικότητας.
Τι είναι τα συναισθήματα;
 Αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης, παρόντα σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας.
 Επηρεάζουν: το σώμα, τις σκέψεις, τις ενέργειες: πράξεις, συμπεριφορά
(Τριλίβα, Αναγνωστοπούλου & Χατζηνικολάου, 2008)
 Τα συναισθήματα μας ωθούν σε δράση! (Παρασκευόπουλος, 2005)
Ο ρόλος και η λειτουργία των συναισθημάτων
Τα συναισθήματα είναι εργαλεία μέσω των οποίων εκτιμάμε τις καταστάσεις και
προετοιμαζόμαστε να δράσουμε (Cole, Martin & Dennis, 2004).
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Κάθε συναίσθημα προετοιμάζει τον οργανισμό για ένα εντελώς διαφορετικό είδος αντίδρασης
(Ekman, Levenson & Friesen, 1983).

Τι είναι η μετάβαση;
«…ένα ατομικό, προσωπικό, ιδιαίτερο και μοναδικό βίωμα για το κάθε άτομο, συνδεδεμένο
με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών.» (Mögel,1984, σελ.158)

Η διαδικασία της μετάβασης εμπεριέχει:
 Αλλαγές: περισσότερη ανεξαρτησία και μεγαλύτερο βαθμός ελευθερίας ως προς τις επιλογές,
περισσότερες ευθύνες, αυξημένες προσδοκίες.
 Αποχωρισμό, λύπη: παιδικών χρόνων: φίλους και ασφάλειας/ φροντίδας.
 Προσαρμογή/ ευελιξία: νέες συμπεριφορές.
 Τροποποίηση αυτοεικόνας, αναζήτηση νέας ταυτότητας/ θέσης στο νέο περιβάλλον.
 Πολλές και έντονες ψυχικές συγκρούσεις.
 Ανησυχίες/ αγωνίες: μέγεθος και πιο σύνθετη οργάνωση του σχολείου [νέοι κανόνες, πολλοί
νέοι καθηγητές, νέος τρόπος διδασκαλίας, νέα και δυσκολότερα μαθήματα, νέα κλίμακα
αξιολόγησης], ενδεχόμενη απώλεια φίλων λόγω αλλαγής σχολείου, επαφή με νέα παιδιά
[φόβος για επιθέσεις -να γίνει ένας μαθητής αντικείμενο άσκησης βίας ή κακομεταχείρισης
από μεγαλύτερα παιδιά-] κ.λπ..
Διαδικασία της μετάβασης:
 Η στάση των μαθητών απέναντι στην επικείμενη μετάβαση είναι πολύ σημαντική καθώς
μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την ένταξη στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Κρίση:

Ευκαιρία/ Πρόκληση ή Κίνδυνος/ Απειλή;
 Ευκαιρία/ Πρόκληση: η εκτίμηση των μαθητών πως ένα γεγονός που τους προκαλεί άγχος
μπορεί εν δυνάμει να είναι μια ευκαιρία για ακαδημαϊκά, κοινωνικά, συναισθηματικά οφέλη
(Lazarus & Folkman, 1987).
Η πρόκληση συνήθως συνδέεται με συναισθήματα έξαψης, προθυμίας, χαράς ή ευτυχίας
(Lazarus, 1991).
 Κίνδυνος/ Απειλή: αφορά στην εκτίμηση ενός γεγονότος, που αν και δεν έχει συμβεί ακόμη,
προβλέπεται να είναι κακό ή να αποτελεί απώλεια για τον μαθητή ή τη μαθήτρια (Lazarus &
Launier, 1978).
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 Η θεώρηση ενός γεγονότος ως απειλής, συνδέεται με συναισθήματα όπως ο φόβος και η
ματαίωση (Lazarus, 1991).
 Το άγχος απορρέει από την πεποίθηση ότι οι απαιτήσεις της νέας κατάστασης υπερβαίνουν τις
δυνάμεις τους (Mackenzie, McMaugh & O’Sullivan, 2012).

Ένα νέο ταξίδι ξεκινά…

(Σύνθεση: Σοφία Περακάκη)

Συναντάς ένα ποτάμι…
 Η γνωστή όχθη:
α. Ευχάριστες καταστάσεις και συναισθήματα…
β. Δυσάρεστες καταστάσεις και συναισθήματα…
 Η άγνωστη όχθη:
α. Σκέψεις, προβληματισμοί και συναισθήματα για το νέο προορισμό…
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(Σύνθεση: Σοφία Περακάκη)

Αναπολείς τη διαδρομή και φτάνεις στη γέφυρα…

(Σύνθεση: Σοφία Περακάκη)

 Πώς νιώθεις;
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 Τι αφήνεις πίσω σου να το πάρει το νερό του ποταμιού;
(γεγονότα, πρακτικές, ανθρώπους, συνθήκες κ.λπ.)

(Σύνθεση: Σοφία Περακάκη)
 Τι παίρνεις μαζί σου;
(γεγονότα, πρακτικές, ανθρώπους, συνθήκες κ.λπ.)

 Τι εφόδια χρειάζεσαι για το νέο προορισμό;
(δυνατότητες, ικανότητες, δεξιότητες, αξίες, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δυνάμεις κ.λπ.)

(Σύνθεση: Σοφία Περακάκη)
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 Ποιοι είναι οι σημαντικοί άλλοι που θα σε βοηθήσουν;
(συνδέσεις με τους σημαντικούς άλλους που υπήρξαν στη ζωή σας, π.χ. εκπαιδευτικοί, φίλοι,
οικογένεια κ.ά.)
Μπορεί να γίνει συμβολική αξιοποίηση ενός αστεριού και στις απολήξεις του τα παιδιά θα
γράψουν τα σημαντικά γι’αυτά πρόσωπα:

 Βιωματικά Εργαστήρια σε Εκπαιδευτικούς

 Δημοτικό Σχολείο Μυρτιάς
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Αξιολόγηση:
Οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη συμμετοχή τους στα βιωματικά εργαστήρια κέρδισαν:















«Έμπνευση.»
«Πέρασα πολύ όμορφα, χωρίς να καταλάβω ότι διήρκεσε 3 ώρες το εργαστήριο.»
«Έμαθα ότι μπορώ και με εξ’ αποστάσεως τρόπους να κάνω κάτι βιωματικό με τα παιδιά.»
«Απέκτησα και γνώσεις, ιδέες και μεθόδους.»
«Ένα πλούτο γνώσης, εμπειρίας και συναισθημάτων.»
«Νέες γνώσεις και εμπειρίες.»
«Αυτοπεποίθηση.»
«Εμπειρία, γνώσεις, ιδέες, θετικό συναίσθημα, δύναμη για τη συνέχεια.»
«Ικανοποίηση, κατανόηση, αισιοδοξία.»
«Από τις εμπειρίες των άλλων.»
«Γνώσεις και φαντασία.»
«Έφερα ξανά στο μυαλό μου συναισθήματα παλιά και σκονισμένα.»
«Εργαλεία και τρόπους προσέγγισης σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις.»
«Μια διαφορετική γιορτή λήξης της ΣΤ’ τάξης, η οποία είχε θέμα τη μετάβαση των παιδιών στο
Γυμνάσιο και κέντρο την έκφραση συναισθημάτων από αυτά.»
 «Έμπνευση.»
 «Πέρασα πολύ όμορφα, χωρίς να καταλάβω ότι διήρκεσε 3 ώρες το εργαστήριο.»
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«Έμαθα ότι μπορώ και με εξ’ αποστάσεως τρόπους να κάνω κάτι βιωματικό με τα παιδιά.»
«Απέκτησα και γνώσεις, ιδέες και μεθόδους.»
«Ένα πλούτο γνώσης, εμπειρίας και συναισθημάτων.»
«Νέες γνώσεις και εμπειρίες.»
«Αυτοπεποίθηση.»
«Εμπειρία, γνώσεις, ιδέες, θετικό συναίσθημα, δύναμη για τη συνέχεια.»
«Ικανοποίηση, κατανόηση, αισιοδοξία.»
«Από τις εμπειρίες των άλλων.»
«Γνώσεις και φαντασία.»
«Έφερα ξανά στο μυαλό μου συναισθήματα παλιά και σκονισμένα.»
«Εργαλεία και τρόπους προσέγγισης σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις.»
«Μια διαφορετική γιορτή λήξης της ΣΤ’ τάξης, η οποία είχε θέμα τη μετάβαση των παιδιών στο
Γυμνάσιο και κέντρο την έκφραση συναισθημάτων από αυτά.»
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