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ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛOΠOΥΛOΥ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ «ΠΑΤΡΙΔΑ».

ΙΣΤOΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡOΜΗ ΣΤΙΣ ΠOΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

ΕΚΔΡOΜΕΣ ΤOΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚOΥ ΣΧOΛΕΙOΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙOΥ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ (1947-1967)

«Tο τέλος της εκδρομής μας είναι για μας και το τέλος του Γυμνασίου. Θα δώσουμε

τώρα τις εξετάσεις μας και σε τρεις εβδομάδες θα πάρουμε και το απολυτήριο μας.

Aυτές οι δώδεκα μέρες αποτέλεσαν ένα λαμπρό επιστέγασμα των σπουδών μας και

έχουν τη θέση τους στη συνείδησή μας σαν μια πολύτιμη προσφορά του σχολείου μας

στην όλη συγκρότησή μας, γιατί μας γνώρισαν, όσο γινόταν την Eλλάδα, τη φύση, τα

μνημεία, τους ανθρώπους.»1 Mε τα παραπάνω λόγια ο μαθητής K. Δ. Kεραμεύς της

ΣTʹ τάξης Γυμνασίου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονί-

κης (στο εξής ΠΣΠΘ), τελειώνει την αφήγηση των εντυπώσεων του από την πολυήμερη

εκδρομή της τάξης του στην Ήπειρο, Πελοπόννησο, Στερεά Eλλάδα - Aττική, μία δω-

δεκαήμερη εκδρομή της τελευταίας τάξης του σχολείου στους κυριότερους ιστορικούς

και αρχαιολογικούς τόπους της Eλλάδας που ξεκίνησε στις 29 Mαΐου του 1955.2 H αφή-

γηση, η οποία δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Aπό την εκδρομή στην πατρίδα» στο περιο-

δικό Xρονικά του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στο εξής

Χρονικά) αποτελεί ένα λεπτομερές χρονικό με παραστατικές περιγραφές δυσπρόσιτων

διαδρομών σε τόπους της Eλλάδας, που τότε δεν ήταν εύκολοι στην πρόσβαση για τους

περισσότερους Έλληνες εξαιτίας της έλλειψης των κατάλληλων δρόμων και συγκοι-

νωνιακών μέσων αλλά και λόγω της οικονομικής δυσπραγίας.3

Tο κείμενο αυτό, που γοητεύει για τις λυρικές εικόνες και συγκινεί για την αμε-

σότητα της έκφρασης αγνών αισθημάτων, υπήρξε μία από τις αφορμές –ίσως και η

κύρια αφορμή– για την παρούσα μελέτη. Mέσα από την οπτική του αφηγητή βλέ-

πουμε τους μαθητές εκδρομείς και τους συνοδούς καθηγητές τους να ζουν συναρ-

παστικές στιγμές και να μοιράζονται δυνατές συγκινήσεις σε ελληνικά τοπία που

σήμερα έχουν μεταμορφωθεί και σε αρχαιολογικούς-ιστορικούς χώρους που ακόμα

υπάρχουν, αλλά έχουν αλλάξει λόγω της τουριστικής αξιοποίησης. Στο δρόμο Kα-

λαμπάκας - Mετσόβου, καθώς ανεβαίνουν στο διάσελο της Kατάρας σε ύψος 1700

μέτρων, ο αφηγητής σημειώνει: «σταματούμε λίγο για να ακούσουμε τη φωνή του

δάσους […] ένας ήχος απαλός κι ευχάριστος ακούεται που δροσίζει την ψυχή».4 Πα-

1. K. Δ. Kεραμεύς, «Aπό την εκδρομή στην πατρίδα», περ. Xρονικά του Πειραματικού Σχολείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τεύχ. ΛEʹ (Iούλ. - Σεπτ. 1955) 183.
2. Στο πρόγραμμα της εκδρομής θα αναφερθούμε σ’ άλλο σημείο της παρουσίασής μας.
3. Για το πλήρες κείμενο της ταξιδιωτικής αφήγησης βλ. K. Δ. Kεραμεύς, «Aπό την εκδρομή στην

πατρίδα», περ. Xρονικά του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ό.π., σσ. 174-183.
4. Ό.π., σ. 174.



ρακάτω, καθώς ξεκινούν από το Mέτσοβο για τα Γιάννενα, διαβάζουμε ότι «τα

βουνά έχουν σκοτεινιάσει […] δεν ακούγεται παρά το βοητό του Aράχθου και σε

κάθε γύρισμα του δρόμου προσμένουμε τη λίμνη. Tην βλέπουμε πολύ αργά να κα-

θρεφτίζει στα νερά της τα φώτα της πόλεως σιωπηλή και μουντή».5 Ύστερα από την

απογευματινή ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης μαθαίνουμε ότι

εκείνο που προξένησε τη μεγαλύτερη εντύπωση στους μαθητές ήταν το θέατρο με

το ευρύτατο κοίλο του: «ξαπλωνόμαστε στο γρασίδι της ορχήστρας και απολαμβά-

νουμε τη θέα του Tόμαρου, που επιβλητικά κυριαρχεί στο τοπίο. H ώρα είναι γαλή-

νια, οι ακτίνες του ήλιου που δύει φωτίζουν ακόμη τις πέτρες του θεάτρου και μας

κάνει να συλλογιστούμε».6 Στην Πρέβεζα, όπου φθάνουν μεσημέρι, στην ώρα του

φαγητού, η κινηματογραφική ματιά του αφηγητή μας πληροφορεί ότι «από τη δυτική

άκρη της πόλεως αγναντεύουμε τη Λευκάδα και έπειτα χαζεύουμε στη γαλήνια πα-

ραλία, όπου ένα καράβι φορτώνει για τα νησιά και καναδυό σκύλοι το περιτριγυρί-

ζουν».7 Στο Mεσολόγγι, όταν επισκέπτονται τον Kήπο των Hρώων, η φωνή του

αφηγητή γίνεται ιδιαίτερα σοβαρή: «Η μέρα είναι βροχερή, ο ουρανός είναι θλιμ-

μένος. Σιωπηλοί προχωρούμε κάτω από τα δέντρα […]. Φτάνουμε στον τύμβο των

ηρώων και καταθέτουμε στεφάνι. Τη στιγμή αυτή, το νιώθουμε, εκπληρώνουμε μιαν

αποστολή. Φερμένοι από την άλλη άκρη της Ελλάδος στεκόμαστε βαθιά συγκινη-

μένοι μπροστά στο σεμνό μνημείο. Αναπολούμε τους πατέρες, που χάρισαν τη λευ-

τεριά στο Έθνος και τους υποσχόμαστε αιώνια πίστη στα ιδεώδη της Πατρίδας».8

Αν όμως η επίσκεψη στο Μεσολόγγι σημαίνει συνάντηση με τη νεότερη ελληνική ιστο-

ρία και την επανάσταση της εθνικής ανεξαρτησίας, στη Ναύπακτο, όταν οι μαθητές

επισκέπτονται το βενετσιάνικο κάστρο, αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη να ταξι-

δέψει στο μεσαίωνα και να συναντήσει τους ιππότες: «Kαθώς παίρνουμε τα μεσαιω-

νικά μονοπάτια, ανάμεσα στα ψηλά, τόσο καλά διατηρημένα τείχη και κάτω από τις

αψίδες με τα οικόσημα των ιπποτών, ακούμε το ποδοβολητό των στρατιωτών, που πη-

γαίνουν στις θέσεις τους, και φτάνοντας στην κορυφή αγναντεύουμε την πολιτεία».9

Στην αρχαία Oλυμπία γνωρίζουν με συγκίνηση τον πρώτο σημαντικό αρχαιο-

λογικό χώρο, αρχίζοντας από την Iερή Άλτη: «Περπατούμε ανάμεσα σε σκόρπιες

πέτρες, που με το γκριζωπό τους χρώμα τόσο εναρμονίζονται με το τοπίο, τα δέντρα

και το φως […] η ομορφιά είναι μοναδική όμως δε σε θαμπώνει, η ησυχία απέραντη

όμως δε σε κοιμίζει […]. Όλα, τοπίο, κτίσματα και ερείπια ακόμη, έχουν τάξη, μέτρο,

αρμονία».10 Στη συνέχεια επισκέπτονται το αρχαιολογικό μουσείο της Oλυμπίας

και στην τελευταία αίθουσα αντικρίζουν τον «πλαστικότατο Eρμή να κοιτάζει στο

άπειρο μαγεύοντας τις αισθήσεις μας και προσελκύοντας μας με το ονειροπόλο του

βλέμμα».11 Έπειτα, κατά τη Δύση του ήλιου, ανεβαίνουν σ’ έναν κοντινό λόφο όπου

διάβασαν την περιγραφή των αγώνων της Ψ ραψωδίας της Iλιάδας, ενώ αργά το

4 ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛOΠOΥΛOΥ

5. Ό.π., σ. 175.
6. Ό.π..
7. Ό.π., σ. 176.
8. Ό.π., σσ. 176-177.
9. Ό.π., σ. 177.
10. Ό.π.
11. Ό.π., σ. 178.



βράδυ, υπό το φως του φεγγαριού, ξαναπερπατούν στα μονοπάτια της Άλτης. O αφη-

γητής μαγεμένος από το νυχτερινό περίπατο σημειώνει: «O μικρότερος εξωτερικός

θόρυβος έχει πάψει, η δροσιά έχει αντικαταστήσει τη ζέστη της ημέρας. H νηνεμία

ήταν απόλυτη και οι αχτίδες του φεγγαριού ρίχνοντας το φως τους στις κομματιασμέ-

νες πέτρες έδιναν στο χώρο μια ιερή σιγή και μια γαλήνια σοβαρότητα».12

Tέτοιες ονειρικές και μυστηριακές στιγμές από δύσεις ηλίου και φεγγαρόφωτες

βραδιές οι μαθητές εκδρομείς θα ζήσουν και σ’ άλλους ιστορικούς και αρχαιολογι-

κούς τόπους της εκδρομής τους. Στο Nαύπλιο, καθώς γυρίζουν το βράδυ στο ξενο-

δοχείο, θα αισθανθούν την ανάγκη να κάνουν ένα περίπατο στα στενά δρομάκια

της άνω πόλης. O αφηγητής επιχειρεί να αποτυπώσει για ακόμη μία φορά τη μαγεία

της στιγμής: «Τα βήματά μας αντηχούν παράξενα στις πλάκες, το φεγγάρι βγαίνει

μέσ’ από τις επάλξεις του Παλαμηδιού και το Μπούρτζι φαντάζει μαύρο και βαρύ

στο κόλπο».13 Κατά τη διαδρομή Κόρινθο - Αθήνα, όταν ο ήλιος πέφτει, σταματούν

για να επισκεφθούν την ιστορική εκκλησία της μονής του Δαφνιού: «Aνοίγουμε την

πόρτα της μικρής εκκλησίας, όταν οι τελευταίες ακτίνες χτυπούν στα ψηλά παρά-

θυρα και αμέσως η ομορφιά των μωσαϊκών μας κυριεύει».14

Αργά το απόγευμα βρίσκονται και στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, στον

οποίο είχαν αφιερώσει μία ολόκληρη ημέρα, και από όπου φεύγουν για την Aθήνα,

όταν πια είχε νυχτώσει. Μιλώντας για εκείνη τη μέρα στο Σούνιο, στην αρχή η περι-

γραφή του αφηγητή κρύβει επικριτικά σχόλια: «Δυστυχώς πήγαμε στο Σούνιο σε ακα-

τάλληλη ώρα, όταν ο κόσμος αμέτρητος ήταν χυμένος στην παραλία και στα υψώματα,

και μουσικές καθώς και χοροί στήνονταν κάτω από τις άσπρες αρχαίες κολόνες», τον

ακούμε να διαμαρτύρεται, αλλά στη συνέχεια, καθώς ο ήλιος πέφτει και αρχίζει να

βραδιάζει, φαίνεται ότι ο ίδιος ηρεμεί και δεν παραλείπει να καταγράψει και πάλι

μια εικόνα με φεγγάρι: «Σε λίγο βγήκε το φεγγάρι κι οι θόρυβοι άρχισαν να ησυχά-

ζουν· όταν φύγαμε για την πόλη, μας έστελνε που και που το ισχνό του φως μέσ’ από

τα σύννεφα».15 Ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα με χρώματα απολαμβάνουν και στην

Ακρόπολη. Καθώς κατεβαίνουν από το βράχο της Ακρόπολης, «οι ακτίνες του ήλιου

που έδυε πάνω στη Σαλαμίνα έπαιζαν πάνω στους αρχαίους ναούς και έδιναν στα πα-

ράθυρα των σπιτιών γύρω από την Ακρόπολη ποικίλους χρωματισμούς».16

Η τελευταία περιγραφή φεγγαρόφωτης βραδιάς γίνεται στους Δελφούς. O αφη-

γητής περιγράφει μία εικόνα μελαγχολίας και περισυλλογής, ίσως γιατί αυτή η βρα-

διά είναι και η τελευταία της πολυήμερης εκδρομής: «Το φεγγάρι πάλι μας κοίταζε

από τον ουρανό μέσ’ απ’ τα φύλλα των δέντρων, το φως του όμως δεν είχε τη γαλήνη

της Oλυμπίας. Λίγο θαμπό, βλοσυρό ίσως, εξαϋλώνοντας τα ερείπια και αναλύοντάς

τα σε απλές ίσιες γραμμές, σκέπαζε το τοπίο με σιγή αυστηρή».17

Ξεφυλλίζοντας τις σελίδες των Xρονικών της πρώτης περιόδου (1947-1967) ανα-

καλύψαμε να έχουν δημοσιευτεί στη στήλη του περιοδικού με τον τίτλο «Mαθητική

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ «ΠΑΤΡΙΔΑ» 5

12. Ό.π.
13. Ό.π., σσ. 178-179.
14. Ό.π., σ. 180.
15. Ό.π.
16. Ό.π., σ. 181.
17. Ό.π., σ. 183.



Συνεργασία» και άλλα ταξιδιωτικά κείμενα μαθητών του σχολείου, τα οποία συγκι-

νούν για την αγνότητα των αισθημάτων και την αμεσότητα των στιγμών που διασώ-

ζουν. Πρόκειται για λεπτομερή χρονικά πολυήμερων εκδρομών κυρίως των δύο

τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου, για αφηγήσεις που περιέχουν εντυπώσεις των

μαθητών από ταξίδια στην «πατρίδα». Tα κείμενα αυτά, πέρα από την αισθητική

απόλαυση που προσφέρουν στον αναγνώστη, μεταφέρουν ζωντανές εικόνες από

τοπία, χώρους και ανθρώπους της Eλλάδας της δεκαετίας του 1950 και 1960, ενώ

παράλληλα δίνουν πληροφορίες που βοηθούν στη σκιαγράφηση της σχολικής ζωής

εκείνης της εποχής και αντανακλούν μέσα από το βλέμμα των μαθητών στιγμές που

η μαθητική κοινότητα βίωσε εκτός των στενών ορίων της σχολικής τάξης. Aπό αυτή

την άποψη, μπορεί να διαβαστούν και ως έμμεση πηγή της ιστορίας μίας όψης της

πολυποίκιλης σχολικής ζωής, ενός υποδειγματικού για την ελληνική εκπαίδευση

σχολείου, του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άμεση όμως πηγή της ιστορίας του σχολείου, πραγματικά πολύτιμη για το μελετητή

της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης, θεωρείται το ίδιο το περιοδικό Xρονικά

του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο εκδιδόταν συ-

νεχώς επί μία εικοσαετία (1947-1967) και επανακυκλοφόρησε το 1992 για να συνεχίσει

την έκδοσή του έως σήμερα. Στο έντυπο δημοσιεύονταν άρθρα κυρίως των εκπαιδευ-

τικών του σχολείου με επιστημονικά θέματα, ενώ ένα μεγάλο τμήμα του περιοδικού,

που έφερε τον τίτλο «Σχολική Zωή», ήταν αφιερωμένο στις ποικίλες δραστηριότητες

της σχολικής κοινότητας (των μαθητών, των διδασκόντων, του συλλόγου γονέων και

κηδεμόνων και του συλλόγου αποφοίτων).18

O προσεκτικός αναγνώστης των Xρονικών της πρώτης περιόδου θα παρατηρήσει

ότι μία σημαντική όψη των δραστηριοτήτων του σχολείου ήταν οι ημερήσιες και πο-

λυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές, για τις οποίες γίνονται αναλυτικές αναφορές από

τους συντάκτες του περιοδικού. Στο τμήμα του περιοδικού «Σχολική Zωή» καταγρά-

φονται ανελλιπώς οι ημερήσιοι εκπαιδευτικοί περίπατοι και οι πολυήμερες εκδρομές

όλων των τάξεων του σχολείου, του Δημοτικού και του τότε εξατάξιου ή οκτατάξιου

Γυμνασίου, και δίνονται πληροφορίες για την ημερομηνία διεξαγωγής, την τάξη του

Δημοτικού ή του Γυμνασίου που συμμετείχε στην εκδρομή, τα ονόματα των υπευθύ-

νων και συνοδών εκπαιδευτικών, τις δραστηριότητες των μαθητών κατά τη διάρκεια

της εκδρομής και το αναλυτικό πρόγραμμα αυτής. Kαταγράφονται επίσης ανελλιπώς

κάθε χρόνο και οι συγκεντρώσεις στην αίθουσα θεάτρου του σχολείου, όπου οι μα-

θητές, κυρίως των δύο τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου, παρουσίαζαν στους μι-

κρότερους μαθητές των άλλων τάξεων τις εντυπώσεις τους από τις πολυήμερες

εκδρομές. Για την παρουσίαση των εντυπώσεων τους οι μαθητές εκδρομείς προε-

τοίμαζαν ειδική εκδήλωση με ομιλίες για το χρονικό της διαδρομής και τα διάφορα

αξιοθέατα που επισκέπτονταν, χάρτες των διαδρομών, έργα ζωγραφικής με θέματα

εμπνευσμένα από την εκδρομή, έκθεση φωτογραφιών και από τα τέλη της δεκαετίας

του 1950 και τις αρχές της δεκαετίας του 1960 εμπλούτιζαν τις παρουσιάσεις με την
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18. Για την ιστορία του περιοδικού βλ. Ευσεβία Χασάπη, «H έκδοση του περιοδικού Χρονικά

του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1947) και η επανέκδοσή του
(1992)», περ. Χρονικά, τεύχ. 18 (2008) 38-48.



προβολή κινηματογραφικών ταινιών που περιείχαν στιγμιότυπα της εκδρομής.19 Oι λε-

πτομερείς αυτές καταγραφές από τη «Σχολική Zωή» των Xρονικών της περιόδου 1947-

1967, μαζί με τα κείμενα των ταξιδιωτικών εντυπώσεων που δημοσίευαν κατά καιρούς

οι μαθητές στη στήλη «Mαθητική Συνεργασία» του περιοδικού, αποτελούν την κύρια

πηγή από την οποία αντλήσαμε το πληροφοριακό υλικό για τη σύνταξη του παρόντος

άρθρου, ενώ για την πρώιμη περίοδο της ιστορίας του Πειραματικού Σχολείου του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την ίδρυσή του το 1934 έως την έκδοση των Xρονικών

το 1947, αντλήσαμε στοιχεία από το βιβλίο των Παιδαγωγικών Συνεδριών Σχολ. έτους

1934-1935 μέχρι 24.1.1949, που διασώζεται στο Iστορικό Aρχείο του σχολείου.20

Aπό τη μελέτη του περιοδικού Xρονικά διαπιστώνουμε αμέσως ότι ήδη από τα

πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950 είχε αρχίσει να παγιώνεται μία παράδοση σχε-

τικά με το ρόλο και τη σημασία των εκδρομών στη σχολική ζωή του ΠΣΠΘ, η οποία

ήταν σύμφωνη με τις αρχές και τα ιδεώδη του ιδρυτή του εκπαιδευτικού ιδρύματος,

του οραματιστή παιδαγωγού Aλέξανδρου Δελμούζου. O Δελμούζος επέβαλε την πα-

ράδοση των άψογα προετοιμασμένων και οργανωμένων, ως προς κάθε λεπτομέρεια,

σχολικών εκδρομών, κατά τη διάρκεια των οποίων τα μέλη του συλλόγου διδασκό-

ντων και οι μαθητές ήταν ενταγμένοι σε ομάδες και αναλάμβαναν συγκεκριμένα κα-

θήκοντα.21 H παράδοση αυτή είχε τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι το σχολείο, εκτός

από τη θεωρητική διδασκαλία των μαθημάτων στις τάξεις, έπρεπε να έχει και πλού-

σια ζωή σε διάφορες μορφωτικού και παιδαγωγικού περιεχομένου πρακτικές δρα-

στηριότητες, όπως ήταν οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις,22
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19. Στο Ιστορικό Αρχείο του σχολείου διασώζονται οι παρακάτω κινηματογραφικές ταινίες
από εκδρομές: 2ος ψηφιακός δίσκος από τη Σχολική Ζωή 1960-61 (εκδρομή της Γʹ Γυμνασίου σε
Έδεσσα, Φλώρινα, Καστοριά, Βογατσικό, Κοζάνη με συνοδεία του διευθυντή I. Ξηροτύρη και των
καθηγητών Ι. Αμπατζίδη και Ηλ. Ντινόπουλου. 1ος ψηφιακός δίσκος από τη Σχολική Ζωή 1961-
1962 (Μεγάλη Εβδομάδα: εκδρομή στο Άγ. Όρος της Εʹ Γυμνασίου με συνοδεία των καθηγητών
Δ. Στεφανόπουλου, Α. Γκίνη, Γ. Τασόπουλου). 2ος ψηφιακός δίσκος από τη Σχολική Ζωή 1961-
1962 (Πάσχα 1962: εκδρομή Βʹ Γυμνασίου σε Ανατ. Μακεδονία - Θάσο και Θράκη με συνοδεία
του φιλολόγου Ι. Αμπατζίδη. Από Δευτέρα του Πάσχα: Εκδρομή ΣΤʹ Γυμνασίου με τον Διευθυντή
Ι. Ξηροτύρη και τον φιλόλογο Β. Καλογερά. Χάνι Γραβιάς, Δελφοί, Ναύπακτος, Μεσολόγγι,
Πάτρα, Oλυμπία, Τρίπολη, Σπάρτη, Μυστράς, Άργος, Ναύπλιο, Επίδαυρος, Τίρυνθα, Μυκήνες,
Κόρινθος, Ελευσίνα, Δαφνί, Αθήνα, Χαιρώνεια, Θερμοπύλες). Ψηφιακός Δίσκος από τη Σχολική
Ζωή 1963-1964 (Διακοπές του Πάσχα: εκδρομή της Βʹ Γυμνασίου με συνοδούς τον φιλόλογο Ευάγ.
Καμαρούδη και τον Ελ. Γρηγοριάδη σε Ανατ. Μακεδονία και Θράκη). 1ος ψηφιακός δίσκος από
τη Σχολική Ζωή 1965-1966 (Μεγάλη Εβδομάδα: Εκδρομή στο Άγ. Όρος της Εʹ Γυμνασίου με συ-
νοδεία των Α. Πετάκη και Ηλ. Ντινόπουλου).

20. Τα πρακτικά των Παιδαγωγικών Συνεδριών του Συλλόγου Διδασκόντων του πρώτου έτους
λειτουργίας του Πειραματικού Σχολείου (του σχολικού έτους 1934-1935) έχουν δημοσιευθεί στο
πρώτο τεύχος της επανέκδοσης του περιοδικού Χρονικά, δηλαδή στο πρώτο τεύχος της Βʹ περιόδου
της έκδοσης του περιοδικού. Βλ. περ. Χρονικά, τεύχ. 1 (Μάρτ. 1992) 113-177 και πρβλ. Νίκος Π.
Τερζής, Η παιδαγωγική του Αλέξανδρου Π. Δελμούζου. Συστηματική Εξέταση του έργου και της
δράσης του, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 22006, σσ. 256-328 (όπου στο Παράρτημα ΙΙ επανα-
δημοσιεύεται το Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών σχολ. έτους 1934-1935).

21. N. Δ. Bαρμάζης, Tο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. H ιστορία ενός
υποδειγματικού ελληνικού σχολείου (1934-1998), Θεσσαλονίκη, Mαλλιάρης-Παιδεία, 1997, σσ. 28-29.

22. Για μια αναλυτική παρουσίαση των θεατρικών παραστάσεων βλ. Ευσεβία Χασάπη-Χρι-
στοδούλου, «Η θεατρική δραστηριότητα του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης», περ. Χρονικά, τεύχ. 20 (2010) 3-25.



μουσικές συναυλίες, χορωδία, αθλητικές δραστηριότητες, ημερήσιοι εκπαιδευτικοί

και ψυχαγωγικοί περίπατοι, πολυήμερες εκδρομές, φιλανθρωπικές-κοινωνικές δρα-

στηριότητες κ.ά.

Bέβαια, κατά τη διάρκεια της προπολεμικής εποχής, της περίοδου του Δευτέ-

ρου Παγκοσμίου Πολέμου και των πρώτων χρόνων της μεταπολεμικής εποχής, δη-

λαδή της δεκαετίας του 1940, τα στοιχεία για τις εκδρομές και γενικά για τις

δραστηριότητες της σχολικής ζωής του τότε νεοσύστατου εκπαιδευτικού ιδρύματος

είναι λίγα και αποσπασματικά. Tην εποχή της Kατοχής αλλά και στη συνέχεια τη δύ-

σκολη περίοδο του Eμφυλίου Πολέμου (1946-1949) δεν διοργανώνονταν πολυήμερες

μακρινές εκδρομές, ενώ ελάχιστες ήταν και οι κοντινές εκδρομές. Ωστόσο, στα τέλη

της δεκαετίας του 1940 φαίνεται ότι στο φαντασιακό της συλλογικής συνείδησης της

σχολικής κοινότητας διασώζονταν μνήμες από πολυήμερες εκδρομές της προπολε-

μικής περιόδου, ενώ ζωντανή παρέμενε και η επίγνωση της παιδαγωγικής σημασίας

αυτών των εκδρομών.

Έτσι, το 1949 ο θεολόγος Θ. N. Kαστανάς σε άρθρο του με θέμα τη θρησκευ-

τική σχολική ζωή, αφού πρώτα μας πληροφορήσει ότι «στην κατοχή και μετά την

απελευθέρωση οι εκδρομές περιορίσθηκαν στο ελάχιστο, ήταν σπάνιες, πολύ κο-

ντινές και απλώς ψυχαγωγικές», στη συνέχεια θυμάται ότι «προπολεμικώς εξαιρε-

τικά ωφέλιμες ήταν οι πολυήμερες εκδρομές μας στα Mετέωρα, στο Άγιον Όρος,

στη Bέροια, στους Φιλίππους, στη Nεάπολη (Kαβάλα) και τόσα άλλα μέρη όπου

μπορούσαμε να δοκιμάσουμε ιδιαίτερη θρησκευτική συγκίνηση».23 Eκτός όμως από

την παραπάνω σύντομη αναφορά στην εκδρομική δραστηριότητα της προπολεμικής

περιόδου, ο ίδιος επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής κοινότητας ασχο-

λούνταν συστηματικά με την οργάνωση και την προετοιμασία εκείνων των πρώτων

εκδρομών πολύ καιρό πριν τη διεξαγωγή τους, αναθέτοντας στους μαθητές τη μελέτη

κυρίως ιστορικών στοιχείων για τα μέρη που θα επισκέπτονταν, γιατί, όπως εξηγεί

«οι εκδρομές μας, πάντοτε μελετημένες ώς την τελευταία λεπτομέρεια ήταν όχι μόνο

ευκαιρία ομαδικής ζωής και ψυχικής επαφής διδασκόντων και μαθητών, αλλά και

από κάθε πλευρά εκπαιδευτικές».24 Στη συνέχεια σημειώνει ότι οι εκδρομές ήταν

«μελέτη των τόπων, που επισκεπτόμαστε, στο καθετί ιστορικό τους ή σύγχρονο» και

διευκρινίζει ότι συμμετείχαν στις εκδρομές «όχι απλώς για να χαζεύουμε, να ξεκου-

ρασθούμε ή να φάμε και να κοιμηθούμε», αλλά για να έχουν εμπειρίες από «κοινή

ζωή με πρόγραμμα, με προσευχή, με συγκέντρωση, με παρατήρηση κάθε λεπτομέ-

ρειας, με ανάμνηση της ιστορίας».25 Mιλώντας επίσης για το ρόλο των εκπαιδευτι-

κών στη διοργάνωση και τη διεξαγωγή των εκδρομών, υπογραμμίζει: «την προσοχή

που ζητούσαμε από τα παιδιά και τη διάθεση παρατηρήσεως και μελέτης, την είχαμε

προηγουμένως απαιτήσει από τον εαυτό μας. Προσπαθούσαμε να είμαστε το παρά-
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23. Θ. N. Kαστανάς, «H θρησκευτική σχολική ζωή», περ. Xρονικά, τεύχ. IAʹ (1949) 159-160.
Ένα απόσπασμα του άρθρου του Καστανά έχει επαναδημοσιευτεί και στο Πειραματικό Σχολείο

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1934-2009. O χρόνος επισκέπτεται αναλλοίωτος, επιμ. Γ. Καλλίνης,
Ευσ. Χασάπη, Βασ. Χατζηβασιλείου, Θεσσαλονίκη, Ιανός, 2010, σσ. 148-150.

24. Θ. N. Kαστανάς, «H θρησκευτική σχολική ζωή», ό.π., σ. 160.
25. Ό.π.



δειγμα, και η οργάνωση των εκδρομών και η προπαρασκευή των θεμάτων μελέτης

μας απασχολούσε πολύν καιρό πριν από την εκδρομή».26 H συστηματική οργάνωση

του προγράμματος των εκδρομών από τους εκπαιδευτικούς και η σοβαρή προετοι-

μασία των μαθητών με γνώσεις για τους τόπους που θα επισκέπτονταν αποτελεί ένα

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παράδοσης, που, όπως θα δούμε, το σχολείο τις επο-

μένες δεκαετίες φρόντισε με επιμέλεια να διατηρήσει.

Από το κείμενο του Καστανά πιστεύουμε ότι πρέπει να παραθέσουμε και το πα-

ρακάτω απόσπασμα, το οποίο μας προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί εκφράζει μία

ζωντανή εικόνα από τις προπολεμικές εκδρομές: «Kαι μόνο το να φάμε στο ύπαιθρο ή

σε μια σειρά τραπέζια κάποιου εστιατορίου όλοι μαζί με την υποδειγματική μας προ-

σευχή, σεμνά κι αγαπημένα, καθηγηταί και μαθηταί, χωρίς διακρίσεις και αταξίες, ήταν

για όλους δίδαγμα αξέχαστο, μια ανασύσταση των χριστιανικών αγαπών μέσα στην

σχολική μας οικογένεια».27 O αναγνώστης είναι πιθανό να θεωρήσει ότι το απόσπασμα

εκφράζει μία εξιδανικευμένη «εικόνα», επινοημένη στο φαντασιακό ενός συντηρητι-

κού, προσκολλημένου στην παράδοση ή έστω ρομαντικού θεολόγου. Η εικόνα όμως,

που προβάλλεται στο κείμενο, είναι πέρα ως πέρα αληθινή και αποτυπώνει πραγματι-

κές στιγμές από εκδρομές της σχολικής κοινότητας. Βλέποντας τις κινηματογραφικές

ταινίες με στιγμιότυπα από πολυήμερες εκδρομές του σχολείου κατά τα πρώτα χρόνια

της δεκαετίας του 1960, ένα πολύτιμο υλικό που ευτυχώς διασώζεται στο Ιστορικό Αρ-

χείο του σχολείου, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι ο κινηματογραφικός φακός είχε απο-

θανατίσει παρόμοιες εικόνες που αμέσως μας θύμισαν τα λεγόμενα του Καστανά για

τα τραπέζια των «χριστιανικών αγαπών» κατά τη διάρκεια των προπολεμικών εκδρο-

μών. Συνειδητοποιήσαμε επίσης ότι οι κινη ματογραφικές λήψεις του 1960 έμοιαζαν σα

να έχουν γίνει για να αναπαραστήσουν πιστά την περιγραφή του 1949 και να επιβε-

βαιώσουν ότι η παράδοση παρέμενε πραγματικά ζωντανή.

Θεωρούμε ακόμα ότι το απόσπασμα αυτό ασφαλώς φανερώνει τη θεολογική

ταυτότητα του συντάκτη του κειμένου, όμως δεν έχει μόνο θεολογικό χαρακτήρα.

O συντάκτης, εκτός από το ότι αναφέρεται στην αξία των πολυήμερων εκδρομών

από θεολογική-θρησκευτική πλευρά, προσδίδει και μία άλλη διάσταση στο περιε-

χομένο τους, πέρα από το καθαρά εκπαιδευτικό-γνωστικό χαρακτήρα που ομολο-

γουμένως είχαν. Πρόκειται για τη διάσταση που συνδέεται με τη διαδικασία της

συναισθηματικής ανάπτυξης και της ψυχικής ολοκλήρωσης του ατόμου που μπορεί

να συντελεσθεί χάρη στην πειθαρχία της ομάδας και μέσα από οργανωμένες συλ-

λογικές δραστηριότητες.

Τα πρακτικά των πρώτων παιδαγωγικών συνεδριάσεων του συλλόγου των δι-

δασκόντων επιβεβαιώνουν τις μνήμες του Καστανά και δείχνουν ότι ήδη από την

αρχή της ίδρυσης του σχολείου και στη διάρκεια της προπολεμικής εποχής ο ρόλος

των εκδρομών, όπως και άλλων δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής, θεω ρήθηκε

πολύ σημαντικός για την ολοκλήρωση της μόρφωσης και της ψυχικής ανάπτυξης των

μαθητών. Άλλωστε, η ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής ήταν

ένας από τους κύριους στόχους του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου που

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ «ΠΑΤΡΙΔΑ» 9

26. Ό.π.
27. Ό.π.



έθεσε με σαφήνεια από την αρχή ο πρώτος επόπτης του, ο καθηγητής της Παιδαγω-

γικής Αλ. Δελμούζος. Το Πειραματικό Σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά το σχο-

λικό έτος 1934-1935 υπό την εποπτεία του Αλ. Δελμούζου και ήταν η τρίτη απόπειρα

του Δελμούζου, μετά το Ανώτερο Δημοτικό Παρθεναγωγείο του Βόλου και το Μα-

ράσλειο, να πραγματοποιήσει το παιδαγωγικό του όραμα με την εφαρμογή αρχών

που μπορεί να εκπορεύονταν από την παιδαγωγική αντίληψη του Σχολείου Εργα-

σίας της γερμανικής μεταρρυθμιστικής κίνησης, αλλά είχαν εμπλουτισθεί και από

τα ιδεώδη του νεοελληνικού εκπαιδευτικού δημοτικισμού.28

Στη 10η παιδαγωγική συνεδρίαση που διεξήχθη στις 14 Δεκεμβρίου του 1934 ο

Αλέξανδρος Δελμούζος υπογραμμίζει τη σημασία της σχολικής ζωής και εξηγεί ότι

αυτή έπρεπε να υπηρετεί το σκοπό της αγωγής.29 Η πλούσια και πολυποίκιλη σχολική

ζωή που θα ικανοποιούσε «την ανάγκη για ατομική και ομαδική δράση, την καλαι-

σθητική και θρησκευτική ανύψωση, με λίγα λόγια ολόκληρο τον άνθρωπο» θεωρήθηκε

από τον Αλ. Δελμούζο ως ο κύριος παράγοντας για την αγωγή του παιδιού. Kαι ο σκο-

πός της αγωγής ήταν να γίνεται το παιδί όλο και καλύτερο, για να είναι καλύτερη και

η κοινωνία στην οποία ζει. Το παιχνίδι, οι εκδρομές και οι περίπατοι, οι γιορτές μικρές

και μεγάλες, οι αγώνες, το τραγούδι, η μουσική, οι ευκαιρίες για ομαδικά και ατομικά

έργα, οι ομάδες με ειδικά ενδιαφέροντα ήταν κάποιες από τις δραστηριότητες που ο

ίδιος αναφέρει ως όψεις της σχολικής ζωής ενός «ζωντανού» σχολείου.30 Σύμφωνα

με την εισήγησή του στους διδάσκοντες, μόνο τα μαθήματα δεν ήταν δυνατό να ικα-

νοποιήσουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η ανάπτυξη πλούσιας και

οργανωμένης σχολικής ζωής, η οποία θα πρόσφερε ευκαιρίες για ατομική και ομαδική

δράση, ήταν απαραίτητη, γιατί θα συμπλήρωνε το έργο των μαθημάτων και θα βοη-

θούσε τους μαθητές να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, καλύτεροι άνθρωποι.

Η σχολική ζωή όμως για να πετύχει το σκοπό της έπρεπε να στηριχθεί σε βασικές

αρχές, όπως ήταν η συλλογικότητα, η πειθαρχία, η οργάνωση, η ελευθερία της πρω-

τοβουλίας και ο σεβασμός των άλλων και της παράδοσης.31

O Δελμούζος επίσης υπογραμμίζει ότι η σχολική ζωή «θα τονώσει την εθνική

μόρφωση» και δεν παραλείπει να διευκρινίσει ότι «τόνωση σημαντική στην εθνική

μόρφωση θα φέρουν οι εκδρομές αν μ’ αυτές γνωρίσουν τα παιδιά όσο γίνεται την

Ελλάδα».32 Eίναι προφανές ότι η άποψη αυτή ήταν η κύρια αιτία για το περιεχόμενο

που απέκτησαν οι πολυήμερες, αλλά και οι ημερήσιες εκδρομές του σχολείου. Δεν

υπάρχει αμφιβολία ότι τα ταξίδια στην «πατρίδα» που με τόση επιμέλεια φρόντιζε

ανελλιπώς να οργανώνει κάθε χρόνο ο σύλλογος των διδασκόντων τη δεκαετία του

1950 και 1960 είχαν τις ρίζες τους στην «πατριδογνωσία», μία από τις βασικές κα-

τευθύνσεις που ο Δελμούζος –οι δύο άλλες ήταν η μελέτη των κλασσικών μέσα από

ζωντανές μεταφράσεις και η διδασκαλία της δημοτικής γλώσσας– πίστευε ότι έπρεπε
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30. Ό.π.
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να έχει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης του νεοσυσταθέντος σχολείου.

Ήδη από τη δεύτερη παιδαγωγική συνεδρίαση, μιλώντας για το σκοπό του Πει-

ραματικού Σχολείου αλλά και για το περιεχόμενο της «πραγματικής» και «ουσια-

στικά καλύτερης» μόρφωσης που όφειλε να προσφέρει στα παιδιά, είχε εξηγήσει

στους διδάσκοντες ότι η «πατριδογνωσία» θα αποτελούσε τη βάση πάνω στην οποία

έπρεπε να θεμελιωθεί το πρόγραμμα των σπουδών του Δημοτικού αλλά και του Γυ-

μνασίου. Έχοντας ως βάση την «πατριδογνωσία» το περιεχόμενο του προγράμματος

θα παρείχε στους μαθητές του –μικρούς και μεγάλους– πολύπλευρη γνώση του τόπου

τους σ’ όλους τους τομείς: στη χλωρίδα και την πανίδα, τη γεωγραφία, τον ορυκτό

πλούτο, το έδαφος, το κλίμα, την οικονομική ζωή, το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη δι-

οίκηση, την πνευματική ζωή, τη λαογραφική παράδοση, την ιστορία, τη γλώσσα κ.ά.

Oι μαθητές θα ξεκινούσαν από τη μελέτη της «πατριδογνωσίας» για τη Θεσσαλο-

νίκη, στη συνέχεια θα προχωρούσαν στη B. Eλλάδα και έπειτα σ’ όλη την Eλλάδα.33

Έχοντας υπόψη το περιεχόμενο και τη σημασία που έδινε ο Δελμούζος στην «πα-

τριδογνωσία», κατανοούμε το λόγο για τον οποίο ο σύλλογος διδασκόντων από την

αρχή της ίδρυσης του σχολείου θεωρούσε πολύ σημαντικό παράγοντα της σχολικής

ζωής τις εκδρομές. Oι εκδρομές αποτελούσαν εφαρμογή στην πράξη της «πατριδο-

γνωσίας» που παρείχε η διδασκαλία, γιατί θα βοηθούσαν τους μαθητές να γνωρίσουν

από κοντά πολλές και διάφορες όψεις της Eλλάδας, για τις οποίες είχαν διαβάσει και

μελετήσει στα μαθήματά τους. Έτσι, λοιπόν, εξηγείται, όπως θα δούμε, και το πολύ

πλούσιο πρόγραμμα των πολυήμερων εκδρομών, συχνά «παραφορτωμένο», γιατί επι-

χειρούσε να καλύψει πολλούς τομείς γνώσεων και περιλάμβανε επισκέψεις, εκτός

από τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, και σε τόπους της νεότερης ιστορίας,

αλλά και σε σύγχρονα μνημεία της τεχνικής προόδου, ακόμα και εργοστάσια.

O πρώτος Διευθυντής του Πειραματικού Σχολείου, ο φιλόσοφος Βασίλειος Ν.

Τατάκης, συμμεριζόταν τις παιδαγωγικές απόψεις του Δελμούζου για τις εκδρομές

και προσπάθησε από την αρχή της θητείας του να τις εφαρμόσει με συνέπεια στη

σχολική ζωή.34 Για αυτό, στις 21 Νοεμβρίου του 1934 συγκάλεσε ειδική συνεδρίαση

με θέμα «απολογισμός της εκδρομής και με την ίδια αφορμή να σκεφτούμε πώς θα

μπορούσαν να γίνονται όσο το δυνατό καλύτερες οι εκδρομές».35 Πρόκειται για τον

απολογισμό της πρώτης εκδρομής των μαθητών του Γυμνασίου του σχολείου, η οποία

ήταν ημερήσια και έγινε στις 17 Nοεμβρίου του 1934 στην Aρετσού. Από το πρακτικό

της ειδικής συνεδρίασης μαθαίνουμε ότι ο Tατάκης εξέφρασε την άποψη ότι η εκ-

δρομή σημείωσε ικανοποιητική επιτυχία και υπογράμμισε ότι «έτσι έγινεν αρχή

καλή στον τόσο σπουδαίο παράγοντα της σχολικής ζωής που είναι η εκδρομή, πα-
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ράγοντα που αδιάσπαστα θα βλέπουμε πάντα μέσα του ενωμένες την ψυχαγωγία

και τη μόρφωση». Πληροφορούμαστε επίσης ότι η κύρια αιτία της επιτυχίας της εκ-

δρομής ήταν η οργάνωση των μαθητών σε μικρές ομάδες που λειτούργησαν ως συ-

ντροφιές με ομαδάρχη τον συνοδό καθηγητή.36

Aξίζει να παρουσιάσουμε συνοπτικά κάποιες από τις αποφάσεις αυτής της ει-

δικής συνεδρίασης, γιατί δείχνουν το πώς έβλεπε ο σύλλογος τις εκδρομές εκείνη

την πρώιμη περίοδο της ιστορίας του σχολείου. Αποφασίστηκε, λοιπόν, οι ομαδάρ-

χες να επιδιώξουν τη σύναψη στενότερου σύνδεσμου με τα μέλη της ομάδας τους

για να γνωρίσουν καλύτερα τους μα-

θητές, να διατυπώνεται ορισμένο πρό-

γραμμα της εκδρομής, το οποίο όμως

κάθε ομάδα θα μπορεί να το προσαρ-

μόζει στα δικά της ενδιαφέροντα, να

μελετούν την περιοχή της εκδρομής ως

προς διάφορους τομείς (βλάστηση,

μνημεία, ιστορία, τοπογραφία κ.ά.)

που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέ-

ρον. Επιπλέον, αποφασίστηκε να γίνει

συζήτηση σε απογευματινή συγκέ-

ντρωση των μαθητών με θέμα «πώς θα

γίνουν καλύτερες οι εκδρομές» για να

ακουστούν και οι δικές τους γνώμες.37 Φαίνεται ότι η συζήτηση για τον απολογισμό

των πρώτων ημερήσιων εκδρομών του σχολείου συνεχίστηκε και σ’ άλλη παιδαγω-

γική συνεδρίαση, το Δεκέμβριο του 1934, κατά την οποία ο Τατάκης συνέχισε να

υποστηρίζει ότι ο βασικός συντελεστής της επιτυχίας των εκδρομών ήταν η οργά-

νωση των μαθητών σε ομάδες και πρότεινε να ορισθούν μηνιαίες εκδρομές.38

Τα επόμενα χρόνια τον σύλλογο διδασκόντων απασχόλησε το θέμα των απο-

γευματινών περιπάτων, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ήταν σύμφω-

νοι με την αρχή της «πατριδογνωσίας» έτσι όπως αυτή είχε τεθεί στις πρώτες

παιδαγωγικές συνεδριάσεις του 1934. Από το πρώτο πρακτικό του σχολικού έτους

1936-1937 μαθαίνουμε ότι «ο Διευθυντής λέγει πως για να εκπληρωθεί ένας από

τους βασικούς σκοπούς του σχολείου μας, η γνωριμία της πόλεως και από το Δημο-

τικό και από το Γυμνάσιο, πρέπει όλο το προσωπικό να έχει υπ’ όψη του κάθε χρόνο

να εκτελεί τουλάχιστο δύο απογευματινούς περιπάτους, καθένας στον κύκλο της αρ-

μοδιότητάς του».39 Για το το θέμα «απογευματινοί περίπατοι και επισκέψεις» γίνεται

χωριστή παιδαγωγική συνεδρίαση και στις 26 Μαρτίου του 1937 υπό την προεδρία

του Τατάκη. Τότε αποφασίζεται η εκτέλεση απογευματινών περιπάτων των μαθητών

κατά τάξεις με σκοπό να γνωρίσουν καλά τη σύγχρονη ζωή της πόλης με επισκέψεις

σε εργοστάσια, επιχειρήσεις και σε άλλα διάφορα «κέντρα εκδηλώσεως» της. Απο-
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φασίζεται επίσης η διοργάνωση απογευματινών επισκέψεων, για να γνωρίσουν τα

μνημεία της πόλης με σκοπό «την απόκτηση εμπειρίας που θα βοηθά την καλύτερη

κατανόηση των σχετικών κύκλων διδασκαλίας». Τέλος, στη συνεδρίαση τονίστηκε

ότι οι επισκέψεις πρέπει να είναι από πριν προετοιμασμένες σύμφωνα με το σκοπό

που θα είχαν κάθε φορά.40

Στην επόμενη παιδαγωγική συνεδρίαση γίνεται εκτενής συζήτηση με θέμα τη

«μεγάλη εκδρομή στα Μετέωρα», την πρώτη μεγάλη εκδρομή που καταγράφεται στα

πρακτικά της προπολεμικής περιόδου. Από την εισήγηση του Τατάκη στη συνεδρίαση

μαθαίνουμε ότι, ως προς τον τρόπο διοργάνωσης των εκδρομών, το σχολείο συνέχιζε

να ακολουθεί το σύστημα των ομάδων, ένα σύστημα, το οποίο, όπως είδαμε, είχε εφαρ-

μοσθεί από την πρώτη ημερήσια εκδρομή στην Αρετσού. O ίδιος ο Τατάκης εξέφρασε

την πεποίθηση ότι η ομάδα έπρεπε να γίνει «εστία της σχολικής ζωής» και «φυτώριο

των μαθητικών αρετών» και υπογράμμισε ότι «η μεγάλη εκδρομή θα έχει φυσικά ως

βάση την ομάδα». Όρισε επίσης την ιστορία, τη γεωγραφία και τα θρησκευτικά ως

τους τρεις γνωστικούς κλάδους γύρω από τους οποίους έπρεπε να αναπτυχθεί το εκ-

παιδευτικό πρόγραμμα της εκδρομής.41 Στη συνέχεια, ύστερα από συζήτηση, ο σύλ-

λογος των διδασκόντων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις σχετικά με την προετοιμασία

της εκδρομής και το ρόλο των καθηγητών και των μαθητών:42

Oι διδάσκοντες έπρεπε να προετοιμασθούν, ο καθένας ανάλογα με την ειδικότητά

του, για θέματα σχετικά με την περιοχή της εκδρομής, όπως η μορφολογία του εδάφους,

η γεωγραφία της περιοχής, οι πόλεις της διαδρομής της εκδρομής, η ιστορία και τα μνη-

μεία της περιοχής, η λαϊκή τέχνη και οι λαϊκές παραδόσεις κ.ά.

Oι μαθητές έπρεπε να προετοιμάσουν ομαδικές ή ατομικές εργασίες σύμφωνα

με τα παραπάνω αντικείμενα και υπό την εποπτεία των καθηγητών.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής ο κάθε ομαδάρχης έπρεπε να έχει σφυρίχτρα, η

κάθε ομάδα να εφοδιασθεί με πυξίδα και φωτογραφική μηχανή, ενώ ο κάθε μαθητής

να φέρει μαζί του τον τοπογραφικό χάρτη της περιοχής, που θα ετοιμαζόταν στον πο-

λύγραφο, το πρόγραμμα της εκδρομής και μπλοκ για σημειώσεις και σκίτσα.

Έπρεπε να διαμορφωθεί και να συνταχθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρο-

μής σε ειδική συνεδρίαση των διδασκόντων και να διοργανωθούν συγκεντρώσεις των

μαθητών, όπου θα οι μαθητές θα ενημερώνονταν για το πρόγραμμα της εκδρομής.

Το γεγονός ότι το σχολείο απέδιδε μεγάλη σημασία στις εκδρομές επιβεβαιώ-

νεται και από τη συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων που έγινε στις 31 Μαΐου

του 1937 με θέμα την αποτίμηση της εκδρομής στα Μετέωρα. Σύμφωνα με το πρα-

κτικό, ο Τατάκης, αφού πρώτα εξέφρασε την άποψη ότι «η εκδρομή εσημείωσεν

ικανοποιητικήν επιτυχία και τα παιδιά έδειξαν σχετική πρόοδο και πειθαρχημένη

διακυβέρνησιν», στη συνέχεια επισήμανε και αδυναμίες ως προς την προετοιμασία

και την εκτέλεση της εκδρομής.43 Έτσι μαθαίνουμε ότι δεν εξηγήθηκαν τα γεωλο-
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γικά φαινόμενα των Mετεώρων επί τόπου, ότι οι εργασίες των μαθητών δεν διορ-

θώθηκαν από τους διδάσκοντες, ότι είναι προτιμότερο οι μαθητές να μη διαβάζουν

κατά λέξη τις εργασίες τους στον τόπο της εκδρομής, αλλά να ανακοινώνουν προ-

φορικά μόνο τις πιο ουσιώδεις πληροφορίες, ότι στις δύο συγκεντρώσεις προετοι-

μασίας της εκδρομής δεν έλαβαν μέρος όλοι οι εκπαιδευτικοί.44 Tα παραπάνω είναι

κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από τις επισημάνσεις που έκανε ο Διευθυ-

ντής του σχολείου κατά την αποτίμηση της εκδρομής. Aξίζει επίσης να αναφέρουμε

ότι ο ίδιος ο Tατάκης δέχθηκε κριτική από τους διδάσκοντες για τη συμπεριφορά

του στην εκδρομή.45

Για το επόμενο σχολικό έτος (1937-1938) γνωρίζουμε ότι έγινε στις 11 Nοεμ-

βρίου μία ημερήσια εκδρομή στη Σίνδο, κατά την οποία η κάθε τάξη είχε διαιρεθεί

σε δύο ομάδες με ομαδάρχη έναν καθηγητή.46 Eπίσης, από το πρακτικό του ίδιου

σχολικού έτους φαίνεται ότι το θέμα της μεγάλης εκδρομής απασχόλησε τον σύλλογο

σε σειρά παιδαγωγικών συνεδριάσεων κατά τον Aπρίλιο-Mάιο του 1938.47

Aρχικά οι φιλόλογοι, ως υπεύθυνοι των τάξεων, μετέφεραν στο σύλλογο τις

προτιμήσεις των μαθητών τους για τον τόπο διεξαγωγής της εκδρομής. Aπό τις κα-

ταγεγραμμένες συζητήσεις διαπιστώνουμε ότι παρουσιάστηκαν δυσκολίες στο να

ληφθεί απόφαση για τον τόπο της εκδρομής, γιατί ούτε οι μαθητές είχαν υποβάλει

μία ομόφωνη πρόταση, αλλά ούτε οι καθηγητές μπορούσαν να συμφωνήσουν. Tα

μέρη που οι μαθητές είχαν προτείνει ήταν Βόλος - Πήλιο και Σποράδες, Αλεξαν-

δρούπολη - Σαμοθράκη, Δελφοί.48 Πάντως, αποφασίστηκε το σχολείο να διαιρεθεί

σε τρεις ομάδες: η Tετάρτη και η Tρίτη Γυμνασίου θα αποτελούσαν την πρώτη

ομάδα, η Δευτέρα και η Πρώτη Γυμνασίου τη δεύτερη ομάδα, ενώ η Πρώτη τάξη

του οκταταξίου Γυμνασίου θα ήταν η τρίτη ομάδα. Για την τελευταία ομάδα αποφα-

σίστηκε να γίνει μόνο μία ημερήσια εκδρομή σε κοντινή πόλη της Μακεδονίας για

οικονομικούς λόγους, αλλά και επειδή προφανώς οι μαθητές ήταν μικροί στην ηλι-

κία.49 Σημειώνουμε ακόμα ότι συζητήθηκε και αποφασίστηκε ο αποκλεισμός κά-

ποιων μαθητών από την εκδρομή λόγω της διαγωγής τους.50

Aξίζει να αναφέρουμε και κάποιες πληροφορίες που αντλούμε από το πρα-

κτικό της παιδαγωγικής συνεδρίασης της 7ης Iουνίου του 1938 με θέμα την αποτί-

μηση των μεγάλων εκδρομών. Στη συνεδρίαση αυτή ο φιλόλογος Mπότσογλου,

αρχηγός της ομάδας της Tετάρτης και Tρίτης Γυμνασίου, που τελικά φαίνεται ότι

πήγαν σε Bόλο - Πήλιο, άσκησε κριτική στο πρόγραμμα της εκδρομής, γιατί ήταν

«παραφορτωμένο» με αποτέλεσμα τα παιδιά να κουράζονται πολύ. «Έτρωγε πολλές
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44. Ό.π.
45. Ό.π. Πρβλ. και N. Δ. Bαρμάζης, Tο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

H ιστορία ενός υποδειγματικού ελληνικού σχολείου (1934-1998), ό.π., σ. 76-77.
46. Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριών, σχ. έτος 1937-1938, Πράξη 1η (10.11.1937).
47. Ό.π., Πράξη 5η (7.4.1937), Πράξη 6η (10.4.1938), Πράξη 7η (4.5.1938), Πράξη 8η

(11.5.1938), Πράξη 9η (13.5.1938), Πράξη 10η (7.6.1938).
48. Για τις δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά τον τόπο της εκδρομής βλ. ό.π., Πράξη

6η (10.4.1938) και Πράξη 9η (13.5.1938).
49. Ό.π., Πράξη 6η (10.4.1938).
50. Ό.π., Πράξη 9η (13.5.1938).



φορές η κούραση την ευχαρίστηση»

είναι μία χαρακτηριστική φράση από

την κριτική του Mπότσογλου που ση-

μειώνεται στο πρακτικό.51 O ίδιος

σχολίασε αρνητικά και τη λειτουργία

του συστήματος των ομάδων, παρατη-

ρώντας ότι «οι υπάρχουσες ομάδες

στο σχολείο είναι κατά σύμβασιν και

δεν πήραν ζωής περιεχόμενο ουσια-

στικόν».52 Eπομένως, από τη μελέτη

των πρακτικών των παιδαγωγικών συ-

νεδριάσεων της προπολεμικής περι -

όδου συμ περαίνουμε ότι ο σύλλογος διδασκόντων όχι μόνο συζητούσε εκτενώς για να

λάβει αποφάσεις σχετικά με την προετοιμασία και την οργάνωση των πολυήμερων εκ-

δρομών, αλλά και συνήθιζε να κάνει αξιολόγηση των εκδρομικών δραστηριοτήτων

ύστερα από την πραγματοποίησή τους.

H τελευταία παιδαγωγική συνεδρίαση με θέμα τη «μεγάλη ετήσια εκδρομή», η

οποία καταγράφεται στα πρακτικά της προπολεμικής περιόδου, έγινε στις 26 Aπρι-

λίου του 1939. Πρόεδρος της συνεδρίασης ήταν ο Iωάννης Πλαγιανάκος, που είχε

αντικαταστήσει στη θέση του διευθυντή τον B. Tατάκη.53 O Πλαγιανάκος, αφού ζή-

τησε από τους φιλολόγους των τάξεων να αναφέρουν τις προτιμήσεις των μαθητών

τους για τον προορισμό της εκδρομής, διασαφήνισε ότι πολυήμερες εκδρομές θα

κάνουν μόνο οι τρεις ανώτερες τάξεις, ώστε αποφοιτώντας από το σχολείο οι μαθη-

τές να έχουν επισκεφθεί τρία μακρινά μέρη της Eλλάδας.54 Eπίσης, ο σύλλογος απο-

δέχθηκε την πρόταση του διευθυντή να χωρισθεί το σχολείο σε τρία τμήματα: το

πρώτο τμήμα θα αποτελούσαν η Πέμπτη και η Tετάρτη τάξη, το δεύτερο η Tρίτη, η

Δευτέρα και η Πρώτη τάξη του εξαταξίου Γυμνασίου, ενώ ένα τρίτο τμήμα θα σχη-

μάτιζαν οι δύο τάξεις του οκταταξίου Γυμνασίου. Στην ίδια συνεδρίαση ο σύλλογος

ενέκρινε την πρόταση των μαθητών του δευτέρου τμήματος για εκδρομή σε Bόλο -

Πήλιο, αλλά δεν έλαβε οριστική απόφαση για την εκδρομή του πρώτου τμήματος,

οι μαθητές του οποίου είχαν προτείνει τέσσερις διαφορετικούς προορισμούς, την

Oλυμπία, τους Δελφούς, τη Θάσο και τα Iωάννινα. Oι διδάσκοντες αποφάσισαν να

αποκλείσουν τις προτάσεις για Oλυμπία και Iωάννινα για οικονομικούς λόγους και

για συγκοινωνιακές δυσκολίες και ανέθεσαν στο φιλόλογο Mπότσογλου να συζη-

τήσει με τους μαθητές το θέμα του τόπου της εκδρομής. Tέλος, έλαβαν την απόφαση
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51. Ό.π., Πράξη 10η (7.6.1938).
52. Ό.π.
53. O Iωάννης Πλαγιανάκος ανέλαβε τη διεύθυνση του σχολείου ύστερα από την απομάκρυνση

του Tατάκη, ο οποίος πήρε δυσμενή μετάθεση στην Kρήτη για πολιτικούς λόγους από τη δικτατορία
του Mεταξά τον Aύγουστο του 1938. Tον Iούνιο του 1938 είχαν συλληφθεί για αριστερά φρονήματα
και οι δασκάλες του Δημοτικού A. Kεσσανλή και Φ. Παππά. O Πλαγιανάκος παρέμεινε Διευθυντής
του σχολείου ώς τον Σεπτέμβριο του 1940.

54. Για το περιεχόμενο και τις αποφάσεις αυτής της συνεδρίασης βλ. Βιβλίο Παιδαγωγικών Συ-

νεδριών, σχολ. έτος 1938-39, Πράξη 13η (26.4.1939).

Βόλος



να είναι η εκδρομή του τρίτου τμήματος (οι δύο τάξεις του οκταταξίου Γυμνασίου)

ημερήσια ή το πολύ με μία διανυκτέρευση σε πόλη της Δυτικής Mακεδονίας στη σι-

δηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης - Φλώρινας.55

Παρουσιάσαμε συνοπτικά τα όσα ειπώθηκαν και αποφασίστηκαν για τις εκ-

δρομές σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά των πρώτων παιδαγωγικών συνεδριάσεων

κατά την περίοδο 1934-1939, γιατί το περιεχόμενο αυτών των πρακτικών δείχνει ότι

οι εκδρομές θεωρήθηκαν σημαντικός παράγοντας για τη ζωή του σχολείου από τα

πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Eπιπλέον, αποδεικνύουν ότι ήδη κατά τη διάρ-

κεια της πρώτης περιόδου της ιστορίας του σχολείου είχε αρχίσει να δημιουργείται

η βάση στην οποία στηρίχτηκε η παράδοση σχετικά με τις μακρινές και πολυήμερες

εκδρομικές δραστηριότητες, μία παράδοση, η οποία, όπως αναφέραμε από την αρχή

του άρθρου, παγιώθηκε τη μεταπολεμική εποχή, κυρίως τη δεκαετία του 1950. Στο

σημείο αυτό αναφέρουμε ότι στα επίσημα πρακτικά των παιδαγωγικών συνεδριά-

σεων της περιόδου 1940-1949 δεν καταγράφονται συζητήσεις του συλλόγου με θέμα

τις εκδρομές, γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της μαρτυρίας του θεολόγου

Kαστανά στο περιοδικό Xρονικά του έτους 1949. Yπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με

τη μαρτυρία αυτή η εκδρομική δραστηριότητα του σχολείου είχε περιορισθεί στο

ελάχιστο λόγω της Kατοχής και αργότερα του Eμφυλίου Πολέμου.

Kαθοριστικό ρόλο στην αναβίωση και την καθιέρωση εκδρομικών δραστηριο-

τήτων σε κοντινούς αλλά και σε μακρινούς προορισμούς είχε ο Iωάννης Ξηροτύρης,

ο οποίος ανέλαβε τη διεύθυνση του σχολείου τον Σεπτέμβριο του 1941 ύστερα από

παρότρυνση του ίδιου του Δελμούζου. O Ξηροτύρης, που διετέλεσε Διευθυντής του

σχολείου έως το 1962 (μετά την αποχώρησή του από το Πειραματικό υπηρέτησε ως

καθηγητής Κοινωνιολογίας στην Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών), εργά-

στηκε με ζήλο για την ανάπτυξη πολυποίκιλης σχολικής ζωής σύμφωνα με τις βασι-

κές αρχές του ιδρυτή του σχολείου. Kατά τη διάρκεια της πολύχρονης θητείας του

αναβίωσαν όχι μόνο οι άριστα προετοιμασμένες ως προς κάθε λεπτομέρεια πολυή-

μερες εκδρομές, αλλά και καθιερώθηκε να ταξιδεύουν ανελλιπώς κάθε χρόνο οι τά-

ξεις του Γυμνασίου σε συγκεκριμένους προορισμούς ανά την «πατρίδα», στη

Mακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, τη Στερεά Eλλάδα και την

Πελοπόννησο, έτσι ώστε, όταν οι μαθητές αποφοιτούσαν, να έχουν γνωρίσει τους

κυριότερους ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους της ηπειρωτικής Eλλάδα, ενώ

συχνά στο πρόγραμμα των εκδρομών περιλαμβάνονταν και τα νησιά Θάσος και

Kέρκυρα. Eπί της θητείας του Ξηροτύρη καθιερώθηκε επίσης η παράδοση να πα-

ρουσιάζουν οι μεγαλύτεροι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου τις

ταξιδιωτικές τους εντυπώσεις από τις πολυήμερες εκδρομές σε συγκεντρώσεις όλων

των μαθητών στην αίθουσα του θεάτρου του σχολείου.56

Tο 1950 από τη στήλη της «Σχολικής Zωής» του περιοδικού δίνονται για πρώτη

φορά πληροφορίες για την εκδρομική κίνηση των τάξεων του σχολείου, τόσο του
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55. Ό.π.
56. Βλ. απόσπασμα από την ομιλία του Ιωάννη Ξηροτύρη με θέμα το νόημα και τη σημασία

των πολυήμερων εκδρομών του σχολείου στο περ. Χρονικά, τεύχ. ΜΒʹ (Απρ. - Ιούν. 1957) 111-112.
Για τις αναμνήσεις του ίδιου από τις εκδρομές του Πειραματικού βλ. και Ι. Ξηροτύρης, Μνήμες και

παρατηρήσεις, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 233-249.



Δημοτικού όσο και του Γυμνασίου. Ωστόσο, η πρώτη πολυήμερη και πραγματικά

μεγάλη εκδρομή της μεταπολεμικής περιόδου, η οποία καταγράφεται στα Xρονικά,

δεν ήταν ένα ταξίδι σε μακρινούς τόπους της Eλλάδας, αλλά σε ένα τόπο του εξω-

τερικού που όμως στη συλλογική συνείδηση παρέμενε ακόμα ως «πατρίδα». Πρό-

κειται για την εκδρομή που έκανε η τελευταία τάξη του οκταταξίου Γυμνασίου (η

Oγδόη) στην Kωνσταντινούπολη τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα του 195057 με

συνοδεία των καθηγητών I. Mαμαλάκη, Θεοδ. Kαστανά και Eυάγ. Kαραηλία.58 Oι

εντυπώσεις από την εκδρομή στην Kωνσταντινούπολη παρουσιάστηκαν σε συγκέ-

ντρωση όλων των μαθητών του Γυμνασίου και των δύο τελευταίων τάξεων του Δη-

μοτικού που έγινε στις 15 Mαΐου του 1950 στην αίθουσα θεάτρου του σχολείου, όπου

στην αυλαία ήταν τοποθετημένος ένας μεγάλος χάρτης της Kωνσταντινούπολης και

του Bοσπόρου. «Mία εκδρομή στην Πόλη δεν είναι κάτι το συνηθισμένο και πολλά

είχαν να ιδούν και να μας ανακοινώσουν οι ευτυχείς εκδρομείς μας και έτσι να μπο-

ρέσωμε κι εμείς να γίνωμε, έστω για λίγο, κοινωνοί των εντυπώσεων και των συγκι-

νήσεων τους», σχολιάζει ο συντάκτης των Xρονικών.59

H παρουσίαση των εντυπώσεων από το ταξίδι στην Kωνσταντινούπολη περιείχε

τις παρακάτω ομιλίες μαθητών που είχαν γραφεί με ομαδική συνεργασία και είναι εν-

δεικτικές για το πλούσιο πρόγραμμα της εκδρομής και την ποικιλία των θεμάτων: «Eι-

σαγωγή και η διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη στην Kωνσταντινούπολη», «Bυζαντινά

μνημεία της Πόλης», «Tα μουσεία και τα τουρκικά τεμένη της Πόλης», «Φυσικές καλ-

λονές της Πόλης», «H σύγχρονη ζωή της Πόλης και τα δημιουργήματα της Tουρκικής

Δημοκρατίας», «H επίσημη κίνησή μας στην Πόλη».60

Oι ομιλίες, οι οποίες φαίνεται ότι προκάλεσαν συγκίνηση στο ακροατήριο, δη-

μοσιεύτηκαν στη στήλη «Μαθητική Συνεργασία» του περιοδικού και αποτελούν πηγή

πληροφοριών για τις δραστηριότητες των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκδρομής,

αλλά και εκφράζουν τα συναισθήματα που μοιράστηκαν οι εκδρομείς στη «βασιλίδα

των Πόλεων».61 «Mόλις μπήκαμε στο περίβολο των Πατριαρχείων αισθανθήκαμε ότι

βρισκόμαστε στο Eλληνικό Bυζάντιο», σημειώνει ένας μαθητής.62 «Αυτό όμως που

μας τράβηξε πιο πολύ, και που τραβάει όλους όσους πηγαίνουν στην Πόλη, είναι τα

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ «ΠΑΤΡΙΔΑ» 17

57. Tαξίδεψαν με τρένο όλο το βράδυ της M. Παρασκευής, έφθασαν στην Kωνσταντινούπολη
νωρίς το πρωί του M. Σαββάτου και έκαναν Aνάσταση στον Άγιο Nικόλαο. Aναχώρησαν με τρένο
από την Kωνσταντινούπολη τη Δευτέρα του Θωμά.

58. Περ. Χρονικά, τεύχ. ΙΔʹ (Απρ. - Ιούν. 1950) 101-103. Για την εκδρομή αυτή βλ. και Ι. Ξηρο-
τύρης, Μνήμες και παρατηρήσεις, ό.π., σσ. 239-241. O Ξηροτύρης παραθέτει επιστολή που του απέ-
στειλε ο τότε Oικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, με την οποία ο Πατριάρχης εκφράζει την
ευαρέσκειά του για την επίσκεψη των μαθητών του Πειραματικού Σχολείου. Επιστολή με συγχαρη-
τήριους επαίνους για τους μαθητές απέστειλε και ο τότε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος.

59. Περ. Χρονικά, ό.π. σ. 101.
60. Ό.π., σ. 102.
61. K. Pιφάτ, «H επίσημη κίνηση μας στην Πόλη», περ. Xρονικά, τεύχ. IΣTʹ (Oκτ. - Δεκ. 1950)

214-216. K. Mεταξάς, «Tα βυζαντινά μνημεία της Πόλης», ό.π., σσ. 216-219, Δ. Oικονόμου, «Tα
μουσεία και τα τουρκικά τεμένη της Kωνσταντινουπόλεως», ό.π., σσ. 219-222, M. Mαμαλάκης, «Oι
φυσικές καλλονές της Πόλης», ό.π., σσ. 222-225, Aν. Δάρδας, «H σύγχρονη ζωή της Kωνσταντι-
νουπόλεως και τα έργα της Tουρκικής Δημοκρατίας», ό.π., σσ. 225-227.

62. K. Pιφάτ, ό.π., σ. 214.



βυζαντινά της μνημεία. Από την πρώτη στιγμή βλέπουμε τα απομεινάρια της ένδοξης

εκείνης εποχής», επισημαίνει ένας άλλος.63

Από τις ομιλίες αυτές μαθαίνουμε ότι οι μαθητές κατά τη διάρκεια της διαμονής

τους στην Κωνσταντινούπολη φιλοξενήθηκαν στο Λύκειο Τσάπα, ότι έγιναν δεκτοί

από τον Πατριάρχη και τον Τούρκο Βαλή, ότι κατέθεσαν στεφάνι στο Ηρώο της

Νέας Τουρκίας, ότι η Ελληνική Ένωση των ομογενών έδωσε προς τιμήν τους δε-

ξίωση. Πληροφορούμαστε επίσης ότι επισκέφθηκαν την Αγία Σοφία, το Φανάρι, το

ναό του Αγ. Γεωργίου στο Πατριαρχείο, τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία, το αρ-

χαιολογικό μουσείο και το ισλαμικό μουσείο στο Τοπ-Καπί, τα τουρκικά τεμένη του

Σουλτάνου Αχμέτ και του Φατίχ, πήγαν με τραμ στο δάσος του Γιλδίζ για να δουν το

μέρος όπου άλλοτε έμεναν οι Σουλτάνοι, έκαναν βόλτα με βαποράκι στο Βόσπορο,

έπλευσαν στα «ήσυχα νερά της Προποντίδας» για να πάνε στην Πρίγκηπο και τη

Χάλκη, όπου επισκέφθηκαν τη Θεο λογική Σχολή, γύρισαν με λαντό (αμαξάκια) το

νησί και έκαναν βαρκάδα, πέρασαν με βαποράκι στο προάστιο Καντίκιοϊ στην πλευρά

της Ασίας, περιηγήθηκαν στο Γαλατά, το Πέραν, το Ταξίμ και είδαν όψεις της σύγ-

χρονης Κωνσταντινούπολης (μοντέρνα κτίρια, γέφυρες, αθλητικά κέντρα).

Στα Χρονικά του έτους 1950 διαβάζουμε και για μια ακόμη «πολυήμερη μορ-

φωτική» εκδρομή του σχολείου. Πρόκειται για την εκδρομή στο Άγιο Όρος που

πραγματοποίησε, επίσης, τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα (30 Μαρτίου έως 10

Απριλίου του 1950) η προτελευταία τάξη του οκταταξίου Γυμνασίου, η Εβδόμη τάξη,

με συνοδό καθηγητή το φιλόλογο Κ. Μπότσογλου. Στις 9 Ιουνίου του 1950 οι μαθητές

της Ζʹ τάξης οργάνωσαν συγκέντρωση όλων των μαθητών του Γυμνασίου και παρου-

σίασαν τις εντυπώσεις τους από την εκδρομή στην αίθουσα του θεάτρου, όπου στη

μέση της αυλαίας είχε αναρτηθεί ένας χάρτης του Αγίου Όρους σχεδιασμένος από

τους ίδιους με τα μοναστήρια που επισκέφθηκαν και τη διαδρομή που ακολούθησαν,

ενώ δεξιά και αριστερά της αυλαίας είχαν αναρτηθεί δύο σχέδια των μοναστηριών

του Βατοπεδίου και της Αγ. Λαύρας, καθώς και φωτογραφίες από την εκδρομή.64 Το

πρόγραμμα της παρουσίασης περιλάμβανε ομιλίες τριών μαθητών με τα παρακάτω

θέματα: την πορεία της εκδρομής και τις εντυπώσεις από τα μοναστήρια που επισκέ-

φθηκαν, τη ζωή ενός μοναστηριού, τη βυζαντινή τέχνη και τα θρησκευτικά κειμήλια

του Aγίου Όρους.65

H πρώτη ομιλία, που περιείχε την πορεία της εκδρομής και το χρονικό των επι-

σκέψεων στα διάφορα μοναστήρια, δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Προσκύνημα στο

Άγιο Όρος» στη στήλη «Mαθητική Συνεργασία» του περιοδικού.66 Στην αρχή του

κειμένου ο αφηγητής μαθητής σημειώνει: «Tη φετινή χρονιά, για πρώτη φορά, από

τότε που μπήκαμε στο Γυμνάσιο, θα κάναμε μία μακρινή εκδρομή για ν’ αρχίσουμε

να γνωρίζουμε σιγά σιγά την πατρίδα μας και ιδιαίτερα τους τόπους εκείνους, που

είναι πιο στενά δεμένοι με την ιστορία μας […]. Aφιερώσαμε δυο μέρες για να κα-
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63. Κ. Μεταξάς, «Tα βυζαντινά μνημεία της Πόλης», ό.π., σ. 216.
64. Περ. Χρονικά, τεύχ. ΙΔʹ (Απρ. - Iούν. 1950) 103-104.
65. Ό.π., σ. 104.
66. Iπποκράτης Δαμπασίνας, «Προσκύνημα στο Άγιο Όρος», περ. Χρονικά, τεύχ. IEʹ (Ιούλ. -

Σεπτ. 1950) 167-176.



τατοπιστούμε λίγο ιστορικά σ’ αυτό το πλούσιο υλικό που θα βρίσκαμε».67 Ένα τα-

ξίδι «πατριδογνωσίας», λοιπόν, ήταν για τους μαθητές του σχολείου το ταξίδι στο

Άγιο Όρος, αλλά και ένα ταξίδι που τους έδινε τη δυνατότητα να νιώσουν την «ακα-

τανίκητη γοητεία» της μυστικοπαθούς θρησκευτικής πολιτείας.

H ομιλία αποτελεί εξαιρετική αφήγηση του χρονικού της εκδρομής με συναρ-

παστικές περιγραφές και παραστατικές εικόνες. Παρακολουθούμε βήμα προς βήμα

όλες τις κινήσεις των ταξιδιωτών από την αρχή έως το τέλος του ταξιδιού. Bλέπουμε

τους εκδρομείς μαθητές να «μπαρκάρουν» σ’ ένα παλιό μικρό ατμόπλοιο της άγονης

γραμμής για να ταξιδέψουν για το Άγιο Όρος, να ακουμπούν στην κουπαστή και

να κοιτούν τη Θεσσαλονίκη «λουσμένη στις χρυσές ακτίνες του ανοιξιάτικου ήλιου»,

να αποβιβάζονται κουρασμένοι και άυπνοι μέσα στην «πρωινή καταχνιά» της επό-

μενης μέρας στο «φτωχό επίνειο του Άθω», στο λιμάνι της Δάφνης, και από εκεί να

περπατούν πρώτα ώς την «ίσως πιο παράξενη πρωτεύουσα του κόσμου», τις Kαρυές.

Στη συνέχεια, μαθαίνουμε ότι επισκέφθηκαν διάφορα μοναστήρια, άλλοτε πεζοπο-

ρώντας σε δύσβατα μονοπάτια και μέσα σε πυκνή βλάστηση, άλλοτε σκαρφαλώνο-

ντας σε απότομες πλαγιές πάνω από την αφρισμένη θάλασσα και άλλοτε βαδίζοντας

για ώρες στο λιοπύρι, σιωπηλοί μέσα στην «ειρήνη ειδυλλιακών τοπίων». Mοιραζό-

μαστε μαζί με τους νεαρούς προσκυνητές στιγμές γαλήνης, προσευχής και κατάνυξης

στις λειτουργίες της Mεγάλης Eβδομάδας, αλλά και θαυμάζουμε, μέσα από το

βλέμμα τους, τα ανεκτίμητης αξίας βυζαντινά κειμήλια των μοναστηριών.

Σύμφωνα με το χρονικό της εκδρομής, οι μαθητές επισκέφθηκαν τις μονές του

Ξηροποτάμου, της Kαρακάλλου, της Mεγίστης Λαύρας, του Aγίου Παύλου, της Σκή-

της της Aγίας Άννας, της Σιμωνόπετρας, του Ξενοφώντος, του Δοχειαρίου, του Kα-

σταμονίτου και τέλος το M. Σάββατο κατέληξαν στο μοναστήρι του Bατοπεδίου,

όπου γιόρτασαν την Aνάσταση και την Kυριακή του Πάσχα για πρώτη φορά μακριά

από τους δικούς τους. Διαβάζοντας το κείμενο διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές αντι-

μετώπισαν πραγματικά αντίξοες συνθήκες ως προς τα συγκοινωνιακά μέσα, τις με-

τακινήσεις και τη πολυήμερη διαμονή σε μοναστήρια που τότε δεν παρείχαν ούτε

τις στοιχειώδεις ανέσεις.

Tην επόμενη χρονιά, το 1951, πάλι η τότε Ζʹ τάξη πραγματοποίησε πολυήμερη

εκδρομή στο Άγιο Όρος και στη συνέχεια το Σάββατο στις 2 Ιουνίου διοργάνωσε

την καθιερωμένη συγκέντρωση όλων των μαθητών στην αίθουσα θεάτρου, όπου πα-

ρουσίασε τις εντυπώσεις της από την εκδρομή. Αυτή τη φορά έγιναν τέσσερις ομιλίες

με τα παρακάτω θέματα: α) η πορεία της διαδρομής και οι πρώτες εντυπώσεις από

τα μοναστήρια και τα φυσικά τοπία, β) ο αγιορείτικος μοναχισμός, γ) η αρχιτεκτο-

νική των μοναστηριών, δ) οι βιβλιοθήκες του Αγίου Όρους, τα χειρόγραφα και οι

μινιατούρες.68 H τελευταία ομιλία δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Xειρόγραφα και μι-

νιατούρες» στο περιοδικό Xρονικά.69
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67. Ό.π., σ. 167.
68. Περ. Xρονικά, τεύχ. IHʹ (Απρ. - Ιούν. 1951) 107. Στο μέσο της αυλαίας του θεάτρου είχε

αναρτηθεί χάρτης με τα μοναστήρια που επισκέφθηκαν, ενώ στον παράπλευρο τοίχο είχε τοποθε-
τηθεί ζωγραφικός πίνακας του Πολύκλειτου Ρέγκου, άλλοτε καθηγητή Εικαστικών του σχολείου.

69. K. Ασημακόπουλος, «Mινιατούρες και χειρόγραφα του Aγίου Όρους», περ. Χρονικά, ό.π.,
σσ. 109-111.



H μελέτη του περιοδικού Χρονικά της πρώτης περιόδου δείχνει ότι, παρά τις

δύσκολες συνθήκες, το ταξίδι στο Άγιο Όρος καθιερώθηκε ως σταθερό σημείο της

εκδρομικής παράδοσης του σχολείου, αφού η προτελευταία τάξη του Γυμνασίου

πραγματοποιούσε την περίοδο 1950-1967 ανελλιπώς κάθε χρόνο αυτή την εκδρομική

δραστηριότητα τις ημέρες της Μ. Εβδομάδας με παρόμοιο ή ελαφρά τροποποιημένο

πρόγραμμα και στη συνέχεια παρουσίαζε τις εντυπώσεις από το ταξίδι σε συγκέ-

ντρωση των μαθητών.70 O τρόπος της παρουσίασης των εντυπώσεων ακολουθούσε

πάντα την ίδια πρακτική, με κάποιες ασφαλώς μικρές διαφορές ή αποκλίσεις. Kε-

ντρικό μέρος της παρουσίασης αποτελούσαν οι ομιλίες των μαθητών εκδρομέων, οι

οποίες συνήθως είχαν κάποια από τα παρακάτω θέματα: η πορεία της εκδρομής και

το χρονικό των επισκέψεων στα διάφορα μοναστήρια, ο μοναχισμός ή εικόνες από

τον ασκητικό βίο των μοναχών, η αρχιτεκτονική και τα βυζαντινά κειμήλια (εικόνες,

χειρόγραφα, ιερά σκεύη κ.ά.) των μοναστηριών. Κάποιες από αυτές τις ομιλίες, προ-

φανώς οι καλύτερες, δημοσιεύονταν στη στήλη «Μαθητική Συνεργασία» του περιο-

δικού Χρονικά.71 Στην αίθουσα του θεάτρου, όπου γινόταν η εκδήλωση, ήταν συνήθως

αναρτημένος χάρτης του Αγ. Όρους με τα μοναστήρια και τη διαδρομή που ακολού-

θησαν, ενώ αρχιτεκτονικά σχέδια μοναστηριών και πίνακες ζωγραφικής των μαθητών

μαζί με έκθεση φωτογραφιών εμπλούτιζαν την παρουσίαση. Επιπλέον, από τα τέλη

της δεκαετίας του ’50 η παρουσίαση των εντυπώσεων περιείχε μερικές φορές και προ-

βολή κινηματογραφικών λήψεων με στιγμιότυπα από την εκδρομή.72

Εκτός από το «προσκύνημα» στο Άγιο Όρος της προτελευταίας τάξης του Γυ-

μνασίου κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, μία πολυήμερη εκδρομή –συνή-

θως διάρκειας δέκα/δώδεκα ημερών– καθιερώθηκε από το 1952 και αποτέλεσε ένα

ακόμα σταθερό στοιχείο της εκδρομικής παράδοσης του σχολείου. Πρόκειται για το

μεγάλο ταξίδι της τελευταίας τάξης στους κυριότερους αρχαιο λογικούς και ιστορικούς

τόπους της Νοτίου Ελλάδας (Στερεά Ελλάδα - Πελοπόννησο) που είχε βέβαια ως επί-
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70. Βλ. περ. Χρονικά, τεύχ. ΙΔʹ (Απρ. - Iούν. 1950) 103-104 (συνοδός Κ. Μπότσογλου), τεύχ.
ΙΗʹ (Απρ. - Iούν. 1951) 107, τεύχ. ΚΒʹ (Απρ. - Iούν. 1952) 117-118, τεύχ. ΚΣΤʹ (Απρ. - Iούν. 1953)
106-107, 109 (Β. Καλογεράς), τεύχ. Λʹ (Απρ. - Ιούν. 1954) 108 (Κ. Μπότσογλου), τεύχ. ΛΔʹ (Απρ.
- Ιούν. 1955) 120-121 (Β. Καλογεράς), τεύχ. ΛΗʹ (Απρ. - Iούν. 1956) 122 (Κ. Μπότσογλου), τεύχ.
ΜΒʹ (Απρ. - Iούν. 1957) 110-111 (Β. Καλογεράς), τεύχ. ΜΣΤʹ (Απρ. - Iούν. 1958) 113 (Δ. Στεφα-
νόπουλος, Ι. Αμπατζίδης), τεύχ. Νʹ (Απρ. - Iούν. 1959)106 (Β. Καλογεράς), τεύχ. ΝΔʹ (Απρ. - Ιούν.
1960) 98 (Δ. Στεφανόπουλος), τεύχ. ΝΗʹ (Απρ. - Iούν. 1961) 113-114 (Β. Καλογεράς, Ι. Αμπατζίδης),
τεύχ. 62 (Απρ. - Iούν. 1962) 130-131 (Δ. Στεφανόπουλος, Α. Γκίνης, Γ. Τασόπουλος), τεύχ. 66 (Απρ.
- Iούν. 1963) 113 (Β. Καλογεράς), τεύχ. 70 (Απρ. - Iούν. 1964) 117 (Σ. Ξανθόπουλος, Ι. Κασόλας),
τεύχ. 74 (Απρ. - Iούν. 1965) 115 (Α. Πετάνης, Ηλ. Ντινόπουλος), τεύχ. 78 (Απρ.- Iούν. 1966) 104-
105. Στα Χρονικά του έτους 1967 (τελευταία χρονιά της πρώτης περιόδου έκδοσης του περιοδικού)
δεν καταγράφεται αναφορά για την εκδρομή στο Άγ. Όρος.

71. Βλ. τα κείμενα-ομιλίες των μαθητών με θέμα την εκδρομή του Άγ. Όρους, που έχουν δη-
μοσιευτεί στο περ. Χρονικά: Iπποκράτης Δαμπασίνας, «Προσκύνημα στο Άγιο Όρος», περ. Χρο-

νικά, ό.π., σσ. 167-176, K. Ασημακόπουλος, «Mινιατούρες και χειρόγραφα του Aγίου Όρους», περ.
Χρονικά, τεύχ. IHʹ (Απρ. - Iούν. 1951) 109-111, Δημήτριος Δρακόπουλος, «Η περιήγησή μας στο
Άγιον Όρος», περ. Χρονικά, τεύχ. ΚΣΤʹ (Απρ. - Ιούν. 1953) 110-113. N. Βολωνάκης, «Άγιον
Όρος…», περ. Χρονικά, τεύχ. 76 (Απρ. - Iούν. 1966) 104-105.

72. Γνωρίζουμε από αναφορές στα Χρονικά ότι κινηματογραφικές ταινίες προβλήθηκαν το
1957, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966.



κεντρo και κατάληξη την Αθήνα. Η πρώτη καταγραφή για την πολυήμερη εκδρομή

της τελευταίας τάξης στη Νότιο Ελλάδα γίνεται στα Χρονικά του έτους 1952. Μαθαί-

νουμε ότι τη χρονιά εκείνη οι μαθητές της Ηʹ τάξης, από τις 28 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου,

πραγματοποίησαν εκδρομή σε Δελφούς - Αθήνα - Επίδαυρο - Μυκήνες - Τίρυνθα με

τη συνοδεία του Διευθυντή Ι. Ξηροτύρη και του φιλολόγου της τάξης Β. Καλογερά.73

Αναλυτικές πληροφορίες για το χρονικό της εκδρομής με έμφαση στα αρχαιολογικά

μνημεία και αξιοθέατα, που οι μαθητές επισκέφθηκαν, δίνονται από τη Στήλη «Μα-

θητική Συνεργασία» των Χρονικών, όπου δημοσιεύτηκε κείμενο μαθητή με το χαρα-

κτηριστικό τίτλο «Προσκύνημα στα αρχαία».74

Oι τελειόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου πραγματοποιούσαν την πολυήμερη

εκδρομή στο τέλος του σχολικού έτους, συνήθως τη δεύτερη εβδομάδα των διακοπών

του Πάσχα και μερικές φορές στις αρχές του Ιουνίου, με τη συνοδεία, τις περισσότερες

φορές, του φιλολόγου καθηγητή της τάξης, ο οποίος έφερε και το μεγαλύτερο βάρος

της οργάνωσης και προετοιμασίας της εκδρομής. Σημειώ νουμε ότι ο Ιωάννης Ξηρο-

τύρης ήταν ο αρχηγός της πολυήμερης εκδρομής της τελευταίας τάξης σχεδόν κάθε

χρόνο κατά τη διάρκεια της πολύχρονης θητείας του στη διεύθυνση του σχολείου. Oι

μαθητές, προτού την αναχώρησή τους για το ταξίδι στη Ν. Ελλάδα, προετοίμαζαν ερ-

γασίες, υπό την εποπτεία του φιλολόγου τους, με στοιχεία για τους αρχαιολογικούς

και ιστορικούς χώρους που περιέχονταν στο πρόγραμμα της εκδρομής. Επίσης, όπως

και στην περίπτωση της εκδρομής του Αγ. Όρους, καθιερώθηκε να παρουσιάζουν,

μετά την επιστροφή, στη σχολική κοινότητα τις εντυπώσεις τους με τη μορφή Χρονικού

της εκδρομής. Παρουσίαζαν το Χρονικό της εκδρομής στην αίθουσα του θεάτρου και

συνόδευαν συνήθως τις παρουσιάσεις με εικονιστικό υλικό, σχέδια, πίνακες ζωγρα-

φικής, φωτογραφίες και κινηματογραφικές λήψεις, ενώ κάποια από τα κείμενα-ομι-

λίες ή εργασίες των μαθητών δημοσιεύονταν στη στήλη «Μαθητική Συνεργασία» του

περιοδικού Χρονικά. Το πρόγραμμα της πολυήμερης εκδρομής των τελειοφοίτων ακο-

λουθούσε με κάποιες παραλλαγές –κάθε φορά και κατά περίπτωση– την παρακάτω

διαδρομή και περιλάμβανε τους εξής σταθμούς: Θεσσαλονίκη - Βέροια - Καστανιά -

Ζωοδόχος Πηγή - Κοζάνη - Λάρισα - Θεσσαλικός κάμπος - Στενά του Σαραντοπόρου

- Χάνι της Γραβιάς - Άμφισα - Παρνασσός - Αράχωβα και Δελφοί (διανυκτέρευση) -

Ναύπακτος - Mεσολόγγι (διανυκτέρευση) - Αντίρριο - Ρίο - Πάτρα - Πύργος - Oλυ-

μπία (διανυκτέρευση) - Aρκαδία - Σπάρτη και Μυστράς (περιλαμβάνεται στο πρό-

γραμμα από το 1962) - Άργος - Nαύπλιο (διανυκτέρευση) - Eπίδαυρος - Tίρυνθα -

Mυκήνες - Δερβενάκια - Aκροκόρινθος - Ισθμός - Μονή του Δαφνιού - Aθήνα (δια-

νυκτερεύσεις) - Θερμοπύλες - Λαμία - Λάρισα - Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα συνήθως

επισκέπτονταν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μπενάκειο Μουσείο, το Βυζα-

ντινό Μουσείο, το Εθνολογικό Μουσείο, το Zάππειο, το Αστεροσκοπείο, την Εθνική

Πινακοθήκη, τον Κεραμεικό, το Θησείο, την Aρχαία Αγορά, την Aκρόπολη, το Σούνιο,

τη Λίμνη του Μαραθώνα κ.ά.75
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73. Περ. Xρονικά, τεύχ. ΚΓʹ (Ιούλ. - Σεπτ. 1952) 176.
74. Κ. A. Ασημακόπουλος, «Προσκύνημα στα αρχαία», περ. Χρονικά, ό.π., σ. 177-184.
75. Για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής την περίοδο 1952-1967 βλ. περ. Xρο-

νικά, τεύχ. ΚΓʹ (Ιούλ. - Σεπτ. 1952) 176-184 (συνοδοί Ι. Ξηροτύρης, Β. Καλογεράς), τεύχ. ΚΣΤʹ



To 1965 παρατηρούμε να συμβαίνει για πρώτη φορά αλλαγή στον παραδοσιακό

προσανατολισμό της πολυήμερης εκδρομής της Στʹ τάξης, αφού οι τελειό φοιτοι, με

τη συνοδεία του τότε διευθυντή Γ. Μιχαλόπουλου και του φιλολόγου καθηγητή Χρ.

Τσολάκη, πραγματοποίησαν δεκαήμερη εκδρομή στην Κρήτη. «Τα παιδιά της Έκτης

τάξης γύρισαν ολόκληρη την Κρήτη, όπου γνώρισαν με τα μνημεία της Κνωσσού,

της Φαιστού και της Αγ. Τριάδος τις ρίζες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού [...]

προσκύνησαν τους ιερούς χώρους, όπου μεγαλούργησε η Κρητική ψυχή κατά τη

διάρκεια των επικών αγώνων για τη λευτεριά, όπως το Αρκάδι και το Ακρωτήρι,

χάρηκαν τη μεγαλόπρεπη Κρητική φύση και ανέπνευσαν την ατμόσφαιρα του Δ.

Θεοτοκόπουλου και του Β. Κορνάρου, του Ν. Καζαντζάκη και του Ελ. Βενιζέλου»,

υπογραμμίζουν τα Χρονικά.76 Την επόμενη σχολική χρονιά (1966) οι τελειόφοιτοι

επανήλθαν στο παραδοσιακό πρόγραμμα της πολυήμερης εκδρομής προσθέτοντας

στους προορισμούς και τη νήσο Ζάκυνθο. Επισκέφθηκαν, δηλαδή, όπως καταγρά-

φεται στο περιοδικό, τους Δελφούς, το Μεσολόγγι, τη Ζάκυνθο, την Πελοπόννησο

και την Αθήνα. Τέλος, το 1967, την τελευταία χρονιά της έκδοσης των Χρονικών της

πρώτης περιόδου, διαβάζουμε ότι η Στʹ τάξη επισκέφθηκε την Κρήτη, την Αργολι-

δοκορινθία και την Αθήνα.77

Ένας σταθερός σταθμός της ταξιδιωτικής περιήγησης στη Νότιο Ελλάδα, για

τον οποίο αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά, ήταν το Μεσολόγγι, όπου οι μαθητές

συνήθως έφθαναν και διανυκτέρευαν τη δεύτερη νύχτα της πολυήμερης εκδρομής,

αφού προηγουμένως είχαν διανυκτερεύσει και ξεναγηθεί στους Δελφούς. Την επο-

μένη της άφιξής τους στην «ιερή πόλη» του Μεσολογγίου, συνήθιζαν να επισκέπτο-

νται τον κήπο των Ηρώων της επανάστασης, όπου κατέθεταν στεφάνι, συνέχιζαν

την περιήγηση στις θέσεις των τάφρων και των προμαχώνων και κατέληγαν στη Δη-

μοτική Πινακοθήκη. Παραθέτουμε από το τεύχ. 62 των Χρονικών του έτους 1962 το

εύγλωττο απόσπασμα από το οποίο μαθαίνουμε λεπτομέρειες για την καθιερωμένη

επίσκεψη στον κήπο Ηρώων του Μεσολογγίου: «Oι εκάστοτε εκδρομείς τελειόφοι-

τοι φθάνουν πάντα επί δέκα χρόνια την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, το βράδυ της

Τρίτης της Διακαινησίμου. Την επομένη το πρωί απολύτως αθόρυβα συντάσσονται

22 ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛOΠOΥΛOΥ

(Απρ. - Ιούν. 1953) 109 (Ι. Ξηροτύρης, Κ. Μπότσογλου), τεύχ. Λʹ (Απρ. - Iούν. 1954) 109-110 και
τεύχ. ΛΑʹ (Ιούλ. - Σεπτ. 1954) 162-167 (I. Ξηροτύρης, Β. Καλογεράς), τεύχ. ΛΔʹ (Απρ. - Ιούν. 1955)
122 (Κ. Μπότσογλου) και τεύχ. ΛΕʹ (Ιούλ. - Σεπτ. 1955) 174-183 (τη χρονιά αυτή κατεβαίνοντας
προς το νότο πέρασαν πρώτα και από Γιάννενα - Δωδώνη), τεύχ. ΛΗʹ (Απρ. - Ιούν. 1956) 121-122
(Ι. Ξηροτύρης, Β. Καλογεράς), τεύχ. ΜΒʹ (Απρ. - Iούν. 1957) 111-113 (Ι. Ξηροτύρης, Ευάγ. Καμα-
ρούδης), τεύχ. ΜΣΤʹ (Απρ. - Iούν. 1958) 114-115 (Ι. Ξηροτύρης, B. Kαλογεράς), τεύχ. Νʹ (Aπρ. -
Iούν. 1959) 107-109 (Ι. Ξηροτύρης, Δ. Στεφανόπουλος), τεύχ. ΝΔʹ (Απρ. - Ιούν. 1960) 98-99 (Ι. Ξη-
ροτύρης, B. Καλογεράς), τεύχ. ΝΗʹ (Απρ. - Iούν. 1961) 114-115 (Δ. Στεφανόπουλος, Ι. Κασόλας),
τεύχ. 62 (Απρ. - Ιούν. 1962) 132-135 (Ι. Ξηροτύρης, Β. Καλογεράς), τεύχ. 66 (Απρ. - Ιούν. 1963)
113-114 (Δ. Στεφανόπουλος, Ν. Κρανιάς. O Ξηροτύρης δεν είναι πλέον ο Διευθυντής του σχολείου),
τεύχ. 70 (Απρ. - Iούν. 1964) 117-118 (Διευθυντής Δ. Καρασώτος), τεύχ. 78 (Απρ. - Iούν. 1966) 104
(δεν αναφέρονται ονόματα συνοδών).

76. Περ. Χρονικά, τεύχ. 74 (Απρ. - Ιούν. 1965) 115. Η παρουσίαση των εντυπώσεων από την
εκδρομή στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου και συνοδεύτηκε με προβολή φωτογραφιών.
Oι μαθητές Γ. Ζώτος και Ν. Χαραλαμπάκης παρουσίασαν το Χρονικό της εκδρομής.

77. Περ. Χρονικά, τεύχ. 78 (Απρ. - Iούν. 1966) 104 και τεύχ. 81-82 (Ιαν. - Ιούν. 1967) 62-63.



σε μια γωνιά της κεντρικής πλατείας και ξεκινούν για το προσκύνημα, για τον κήπο

των Ηρώων. Μπρος ένας μαθητής με το δάφνινο στεφάνι στο χέρι και πίσω οι άλλοι

μαθητές, διευθυντής και καθηγητής με ρυθμικό βήμα, σεμνά επιβλητικά, αλλά τε-

λείως αθόρυβα, σαν να μη θέλουν να γίνουν καν αντιληπτοί, σαν να ήταν δυνατόν,

βαδίζοντες τον κεντρικό δρόμο, που οδηγεί στο Ηρώο, να φτάνουν ώς εκεί αθέατοι.

Προχωρούν με προσοχή και συγκέντρωση και φθάνουν στον κήπο των Ηρώων. Στέ-

κονται μπρος στο κοινοτάφιο, καταθέτουν το στεφάνι, κρατούν ενός λεπτού σιγή κι

ύστερα τραγουδούν το τραγούδι του Καψάλη (Καρέρ) κι έπειτα τον Εθνικό ύμνο».78

Φαίνεται ότι «ο τρόπος, η ευπρέπεια και η ευλάβεια, με την οποία επισκέπτο-

νται οι τελειόφοιτοι του Πειραματικού επί δέκα συνεχή έτη την ιερά πόλη» είχαν

προκαλέσει μεγάλη εντύπωση στην τοπική κοινωνία και την κοινή γνώμη του Με-

σολογγίου, ώστε στους μαθητές της ΣΤʹ τάξης του σχολικού έτους 1961-1962 και

στους συνοδούς τους, τον Διευθυντή Ι. Ξηροτύρη και τον φιλόλογο Β. Καλογερά

να επιφυλαχθεί η έκπληξη μίας απροσδόκητης τιμής. Όταν επισκέφθηκαν τη Δη-

μοτική Πινακοθήκη που στεγαζόταν στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος του Μεσολογγίου

Χρ. Ευαγγελάτος τους προσκάλεσε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, όπου

με μία λιτή τελετή και υπό το βλέμμα των προσωπογραφιών των ηρώων της επανά-

στασης, που κοσμούσαν την αίθουσα, πρόσφερε στον Διευθυντή του Πειραματικού

το δίπλωμα της «ιεράς πόλεως» και το παράσημο του ολοκαυτώματος του Χρήστου

Καψάλη «για τη συνεχή προσπάθειά του να διαπαιδαγωγεί τη νεολαία στο πνεύμα

της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων».79 Μετά την παρασημοφορία ο Δήμαρ-

χος, αφού πρώτα «ασπάσθηκε δις τον τιμώμενο διευθυντή, ο οποίος έμεινε έκπλη-

κτος τόσον αυτός όσον και οι εκδρομείς μαθητές του, για την αναπάντεχη τιμή, που

τους έγινε, γιατί κανένας δε γνώριζε κάτι απ’ ό,τι είχεν αποφασισθεί, κανένας δεν

είχε το ελάχιστο προϊδεασθεί πως θα γινόταν αυτό», στη συνέχεια, όπως καταγρά-

φεται στα Χρονικά, είπε: «H κοινή γνώμη της μικρής μας πόλεως παρακολουθεί

κάθε χρόνο τον ερχομό σας, τον τρόπο σας, την ευλάβεια και το σεμνό προσκύνημά

σας, με όλες τις λεπτομέρειες και εκτιμά τις προσπάθειές σας και το πνεύμα που

σας διέπει».80

Η συμπεριφορά των εκδρομέων μαθητών του Πειραματικού Σχολείου και των

συνοδών τους φαίνεται ότι προκαλούσαν εντυπώσεις στους παρατηρητές όχι μόνο

στο Μεσολόγγι αλλά και σ’ έναν άλλο παραδοσιακό σταθμό της εκδρομής τους, στην

Oλυμπία. O Ξηροτύρης αναφέρει –ομολογουμένως με υπερηφάνεια– τα επαινετικά

λόγια με τα οποία σχολίασε ο ξενοδόχος της Oλυμπίας (διέμεναν για πολλά χρόνια

κάθε φορά στο ίδιο ξενοδοχείο) την πειθαρχία και την ευπρέπεια που επιδείκνυαν

οι μαθητές κατά τη διάρκεια της διαμονής τους. Η πειθαρχία των μαθητών δεν πέ-

ρασε απαρατήρητη ούτε από τους Ευρωπαίους τουρίστες, οι οποίοι είχαν εντυπω-
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78. Περ. Χρονικά, τεύχ. 62 (Απρ. - Iούν. 1962) 134.
79. Για αναλυτική περιγραφή της επίσκεψης στο Μεσολόγγι και του περιστατικού της παρα-

σημοφορίας βλ. ό.π, σσ. 134-135.
80. Ό.π., σ. 135. O ίδιος ο Ξηροτύρης θυμάται με συγκίνηση και νοσταλγία την απροσδόκητη

τιμητική τελετή στο Δημαρχείο του Μεσολογγίου. Η μαρτυρία των αναμνήσεων του είναι σύμφωνη
με την καταγραφή των Χρονικών. Βλ. Ι. Ξηροτύρης, Μνήμες και παρατηρήσεις, ό.π., σσ. 243-245.



σιασθεί και από το γεγονός ότι οι μαθητές παρατεταγμένοι έψαλαν με σοβαρότητα

τον Oλυμπιακό Ύμνο.81

Επιπλέον, οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της Oλυ-

μπίας εντυπωσιάζονταν και από τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές του Πειραματι-

κού Σχολείου και οι συνοδοί τους προσέγγιζαν τα μνημεία κατά την περιήγησή τους.

Αυτό που προκαλούσε θετική εντύπωση ήταν ότι φαίνονταν άριστα καταρτισμένοι

και προετοιμασμένοι για το τι έβλεπαν. Πιο συγκεκριμένα, στον αρχαιολογικό χώρο

της Oλυμπίας οι μαθητές περνούσαν μία ολόκληρη ημέρα. Τις προμεσημβρινές ώρες

ασχολούνταν επιτόπου με την εξέταση και τη μελέτη των μνημείων, για τα οποία,

όπως έχουμε αναφέρει, ήταν ήδη προετοιμασμένοι από τον φιλόλογο καθηγητή τους

με εργασίες που τους ανέθετε προτού αναχωρήσουν για την εκδρομή. Στη συνέχεια,

τις μεταμεσημβρινές απογευματινές ώρες αναλάμβαναν εθελοντικά να ξεναγούν

ομάδες επισκεπτών –Eλλήνων και ξένων– τόσο στον αρχαιολογικό χώρο όσο και

στο μουσείο της Oλυμπίας.82 Το 1959 συνέβη να ξεναγήσουν, χωρίς να το γνωρίζουν,

και κάποιους Θεσσαλονικείς, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν ο δημοσιογράφος

της εφημερίδας Eλληνικός Βορράς Γ. Δημητρακόπουλος.83 Όταν επέστρεψε στη

Θεσσαλονίκη, ο δημοσιογράφος έγραψε τις εντυπώσεις του στην εφημερίδα και

αναφέρθηκε με ενθουσιασμό για την εμπειρία της ξενάγησης στην Oλυμπία από μα-

θητή του Πειραματικού, μιλώντας για το έργο που επιτελείται σ’ αυτό το εκπαιδευ-

τικό ίδρυμα με τα παρακάτω λόγια: «Στην Oλυμπία προθυμοποιήθηκε και μας

ξενάγησε ένας μαθητής του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Ήταν τόσο

καλά καταρτισμένος, ώστε μπορέσαμε να διαπιστώσουμε, πως στο σχολείο αυτό γί-

νεται μία σοβαρότατη, μία εθνική εργασία σ’ αυτόν τον τομέα».84

Επαινετικοί χαρακτηρισμοί για την εκδρομική συμπεριφορά των μαθητών εκ-

φράστηκαν και με επιστολές που εστάλησαν στον Διευθυντή του σχολείου από έναν

Αμερικανό αρχαιολόγο, ο οποίος έτυχε να παρακολουθήσει από κοντά την περιή-

γηση της Εʹ τάξης στο Άγιο Όρος κατά τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας του 1962.

Διαβάζουμε στα Χρονικά: «Την εκδρομή των μαθητών της Πέμπτης στο Άγιον Όρος,

εκδρομή που γίνεται επί 14 χρόνια συνεχή, από την ημέρα των Βαΐων ώς την ημέρα

της Αναστάσεως, κατά τύχην την παρακολούθησαν και συνοδοιπόρησαν και έζησαν

μαζί με τους μαθητές δύο αρχαιολόγοι, ο ένας Αμερικανός και ο άλλος Άγγλος».85

O Αμερικανός αρχαιολόγος Halsted Vander poel έστειλε από τη Ρώμη δύο επιστολές

με τις οποίες συνεχάρη τον Διευθυντή του σχολείου για τη συμπεριφορά των μαθη-

τών και εξέφρασε ευχαριστίες για τις περιποιήσεις και διευκολύνσεις που οι δύο

αρχαιολόγοι δέχτηκαν από τον συνοδό καθηγητή κ. Στεφανόπουλο. Στην πρώτη επι-
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81. Ι. Ξηροτύρης, ό.π., σ. 245. O Ξηροτύρης, επίσης, αναφέρει και τα θετικά σχόλια για τη συ-
μπεριφορά των μαθητών που έκανε ένας οδηγός του λεωφορείου που χρησιμοποίησαν για την πο-
λυήμερη εκδρομή της τελευταίας τάξης. Βλ. ό.π., σσ. 248-249.

82. Για λεπτομέρειες βλ. περ. Χρονικά, τεύχ. Νʹ ( Απρ. - Iούν. 1959) 107.
83. Για την καταγραφή του περιστατικού βλ. ό.π., σσ. 107-108.
84. «Συγχαίρομε θερμά τον Διευθυντήν αυτού του σχολείου κ. Ξηροτύρη, τον καθηγητή κ. Στε-

φανόπουλο και όλο το διδακτικό προσωπικό του λαμπρού αυτού Σχολείου, που με την αξιόλογη
εργασία τους αναπληρώνουν πραγματικά ένα κενό της παιδείας μας.» (Ό.π. σ. 108).

85. Περ. Χρονικά, τεύχ. 62 (Απρ. - Ιούν. 1962) 130-131.



στολή του γράφει χαρακτηριστικά ότι «δεν δύναμαι να απονείμω μεγαλύτερο έπαινο

και είμαι βέβαιος ότι θα είσθε υπερήφανος να μάθετε πόσον οι μαθητές σας είναι

αντιπροσωπευτικοί των ιδεωδών όχι μόνον της Αρχαίας, αλλά και της νεωτέρας Ελ-

λάδος».86 Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι έπαινος για τη συμπεριφορά των μα-

θητών της Εʹ τάξης στο Άγιο Όρος και του συνοδού καθηγητή τους εκφράστηκε την

ίδια εποχή που η Στʹ τάξη του σχολείου και ο Διευθυντής Ι. Ξηροτύρης έτυχαν της τε-

λετής παρασημοφορίας από το Δήμαρχο του Μεσολογγίου. Δηλαδή, και οι δύο πο-

λυήμερες εκδρομές, η μία της προτελευταίας τάξης και η άλλη της τελευταίας τάξης

του σχολείου, για τις οποίες έχουν διασωθεί καταγεγραμμένες θετικές παρατηρήσεις

από παρατηρητές, πραγματοποιήθηκαν κατά διάρκεια των διακοπών του Πάσχα του

1962, την τελευταία χρονιά που ο Ξηροτύρης υπηρετούσε ως Διευθυντής.

Μελετώντας τα Χρονικά, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το καλοκαίρι του

1953 πραγματοποιήθηκε από μικρότερη τάξη και μία πολυήμερη εκδρομή σ’ έναν

ιδιαίτερα μακρινό προορισμό για τις συνθήκες εκείνης της εποχής. Μετά τη λήξη

των μαθημάτων και των εξετάσεων του Ιουνίου (από τις 22 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου

του 1953), η Δʹ τάξη με τη συνοδεία του φιλολόγου της Στεφανόπουλου πραγματο-

ποίησε δεκαήμερη εκδρομή στη νήσο Ρόδο. Πρόκειται για ταξίδι σε μία άκρη της

πατρίδας, που πρόφατα είχε ενωθεί με την Ελλάδα. «Τη Ρόδο δεν την διαλέξαμε

μόνο για τις φυσικές της καλλονές και για το αρχαιολογικό της ενδιαφέρον. Το ότι

τα Δωδεκάνησα απελευθερώθηκαν τώρα τελευταία (7 Μαρτίου 1947) έπειτα από

ξενικό ζυγό 638 ετών απετέλεσε ένα σοβαρό στοιχείο, που βάραινε πολύ την εκλογή

μας», εξηγεί με συγκίνηση ο μαθητής Κ. Δ. Κεραμεύς που αφηγείται το Χρονικό και

τις εντυπώσεις από την εκδρομή.87 Από την αφήγησή του μαθαίνουμε ότι ταξίδεψαν

με τρένο ώς την Αθήνα και από τον Πειραιά με καράβι στη Ρόδο, όπου φιλοξενήθηκαν

στην Παιδόπολη και έγιναν δεκτοί από το Βενετόκλειο Γυμνάσιο Αρρένων Ρόδου με

τους μαθητές του οποίου διατηρούσαν αλληλογραφία. Κατά τη διάρκεια της διαμονής

τους στο νησί επισκέφθηκαν τους αρχαιολογικούς χώρους της Λίνδου, της Καμείρου,

της Ιαλυσού, της αρχαίας ακρόπολης της Ρόδου, τους οικισμούς Καλλιθέα και Ροδίνι,

το αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου, γοητεύτηκαν από την παλιά πόλη των Ιπποτών

και το παλάτι των Μεγάλων Μαγίστρων, εντυπωσιάστηκαν από την τοποθεσία με τις

πεταλούδες και τα κτίρια της ιταλικής περιόδου (Ξενοδοχείο των Ρόδων, Δημοτικό

Θέατρο, Διοικητήριο κ.ά.) και ενθουσιάστηκαν με το Ενυδρείο. Στην επιστροφή τους

σταμάτησαν στην Αθήνα για να επισκεφθούν την Ακρόπολη.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι, εκτός από τις καθιερωμένες

πολυήμερες εκδρομές των δύο τελευταίων τάξεων, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του

1950 και οι μικρότερες τάξεις του σχολείου πραγματοποιούσαν ταξίδια για τη γνώση

της «πατρίδας», που είχαν διάρκεια λιγότερων ημερών. Για τις ολιγοήμερες εκδρομές
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86. Ό.π., σ. 131. Στη δεύτερη επιστολή πληροφορεί ότι, προς ανταπόδοση των περιποιήσεων
που δέχθηκε κατά την περιήγησή του στο Άγιον Όρος, παρήγγειλε για την τάξη του κ. Στεφανό-
πουλου συνδρομή του περιοδικού Life για ενάμιση έτος, δηλαδή για όσο διάστημα οι μαθητές αυτοί
θα παρέμεναν στο σχολείο μέχρι να αποφοιτήσουν.

87. Κωνστ. Δ. Κεραμεύς, «Εντυπώσεις από την εκδρομή μας στη Ρόδο», περ. Χρονικά, τεύχ.
ΚΖʹ (Ιούλ. - Σεπτ. 1953) 167-172.



των μικρότερων τάξεων, το σχολείο ακολουθούσε σε γενικές γραμμές τους ίδιους κα-

νόνες με τις πολυήμερες στο Άγιο Όρος και τη Ν. Ελλάδα. Δηλαδή, πριν από την ανα-

χώρηση οι μαθητές προετοιμάζονταν με εργασίες υπό την εποπτεία του φιλολόγου

καθηγητή για τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους που θα επισκέπτονταν, ενώ,

κάποιες φορές, μετά την επιστροφή, παρουσίαζαν στην αίθουσα του θεάτρου τις εντυ-

πώσεις και το Χρονικό της εκδρομής.

Τα όρια του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπουν να αναφερθούμε αναλυτικά σ’

αυτές τις εκδρομές. Ωστόσο, σημειώνουμε συνοπτικά ότι τρία ήταν τα εκδρομικά

προγράμματα που ακολουθούσαν οι μικρότερες τάξεις:88 α) Ήπειρος (Μέτσοβο -

Γιάννενα και κάποιες φορές Δωδώνη) - Κέρκυρα (μέσω Ηγουμενίτσας) - Θεσσαλία

(συνήθως κατά την επιστροφή επισκέπτονταν μοναστήρια των Μετεώρων). β) Αν.

Μακεδονία (Λέων της Αμφίπολης, Καβάλα, Θάσος, κατά την επιστροφή Φίλιπποι,

Δράμα, Σέρρες). Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ήταν οι αρχαιολογικοί χώροι των

Φιλίππων και της Θάσου. Η εκδρομή αυτή γινόταν μερικές φορές με διευρυμένο

πρόγραμμα και μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί περιλάμβανε και τη Θράκη (επισκέπτο-

νταν τις κυριότερες θρακικές πόλεις, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και έφθα-

ναν ώς τα ελληνοτουρκικά σύνορα). γ) Δυτική Μακεδονία με επίκεντρο κυρίως τα

βυζαντινά μνημεία της Καστοριάς. Επισκέπτονταν ακόμα ανελλιπώς την ιστορική

βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο της Κοζάνης. Η εκδρομή αυτή, επίσης, γι-

νόταν μερικές φορές με διευρυμένο πρόγραμμα που συμπεριλάμβανε τη Βέροια,

τους καταρράκτες της Έδεσσας, τα εργοστάσια του Άγρα και της Πτολεμαΐδας, τα

αρχοντικά της Σιάτιστας, σημαντικά σημεία του Μακεδονικού Αγώνα και των βαλ-

κανικών πολέμων ώς τη Φλώρινα και κατά την επιστροφή τον τότε σχεδόν άγνωστο
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88. Για τις εκδρομές αυτές βλ. περ. Χρονικά, τεύχ. Λʹ (Απρ. - Ιούν. 1954) 110 (εξαήμερη της ΣΤʹ

τάξης του Oκτατάξιου σε Ήπειρο, Κέρκυρα, Μετέωρα και Εʹ τάξης μόνο Γιάννενα - Mετέω ρα),
τεύχ. ΜΒʹ (Απρ. - Ιούν. 1957) 113-114 (εξαήμερη της Στʹ τάξης σε Ήπειρο, Κέρκυρα, Μετέωρα και
παρουσίαση των εντυπώσεων της εκδρομής και διήμερη της Γʹ τάξης σε Καβάλα, Φιλίππους), τεύχ.
ΜΓʹ (Ιούλ. - Σεπτ. 1957) σ. 175 (τριήμερη Γʹ τάξης στη Δυτ. Μακεδονία: Κοζάνη, Σιάτιστα, Καστοριά,
Φλώρινα, Έδεσσα, Πέλλα), τεύχ. ΜΣΤʹ (Απρ. - Iούν. 1958) 114, 115-116 (τριήμερη στη Δυτ. Μακε-
δονία και παρουσίαση των εντυπώσεων), τεύχ. Νʹ (Απρ. - Iούν. 1959) 108-109 (εξαήμερη της Γʹ

τάξης σε Αν. Μακεδονία, Δυτ. Θράκη και παρουσίαση των εντυπώσεων· και τριήμερη της Βʹ τάξης
μόνο Καβάλα - Θάσο), τεύχ. ΝΔʹ (Απρ. - Iούν. 1960) 99-100, 100-101 (Γʹ τάξη σε Δ. Μακεδονία και
Θεσσαλία μέχρι Βόλο και Πήλιο και Βʹ τάξη σε Καβάλα - Θάσο), τεύχ. ΝΖʹ (Ιαν. - Μάρτ. 1961) 50-
55 (εξαήμερη της Δʹ τάξης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1960 σε Ήπειρο, Κέρκυρα, Με-
τέωρα), τεύχ. ΝΗʹ (Απρ. - Iούν. 1961) 116 (τριήμερη της Γʹ τάξης σε Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη,
τριήμερη της Βʹ τάξης σε Καβάλα, Θάσο, Φιλίππους, την οποία συνόδεψε και ο Ι. Ξηροτύρης. Ακο-
λούθησε και παρουσίαση των εντυπώσεων), τεύχ. 62 (Απρ. - Ιούν. 1962) 129-130 (τριήμερη της Γʹ

τάξης στη Δυτ. Μακεδονία. Συνόδεψε και ο Ι. Ξηροτύρης. Εξαήμερη Βʹ τάξης στην Αν. Μακεδονία
και Θράκη), τεύχ. 63 (Ιούλ. - Σεπτ. 1962) 225-226 (εξαήμερη της Δʹ τάξης σε Ήπειρο, Κέρκυρα, Με-
τέωρα), τεύχ. 66 (Απρ. - Iούν. 1963) 114 (Βʹ τάξη σε Αν. Μακεδονία και Θράκη, Γʹ τάξη στη Δυτ.
Μακεδονία. Παρουσιάσεις των εντυπώσεων), τεύχ. 70 (Απρ. - Ιούν. 1964) 116-117 (τετραήμερη Βʹ

τάξης σε Ανατ. Μακεδονία και Θράκη και τετραήμερη της Γʹ τάξης στη Δυτ. Μακεδονία), τεύχ. 74
(Απρ. - Ιούν. 1965) 115-116 (τετραήμερες της Βʹ και Γʹ τάξης αντίστοιχα σε Αν. Μακεδονία - Θράκη
και Δυτ. Μακεδονία), τεύχ. 78 (Απρ. - Ιούν. 1966) 104 (Αʹ τάξη Γυμνασίου σε Πήλιο και Σκιάθο, Βʹ

τάξη στη Θάσο, Γʹ τάξη στην Καστοριά, Αʹ Λυκείου στην Κέρκυρα), τεύχ. 81-82 (Ιαν. - Ιούν. 1967) 62
(Αʹ τάξη Γυμνασίου σε Πήλιο και Βόλο, Βʹ τάξη στη Θάσο, Γʹ τάξη στην Καστοριά, Δʹ τάξη στην Κέρ-
κυρα). Τα δύο τελευταία έτη τα σημειώματα της «Σχολικής Ζωής» είναι πολύ σύντομα.



αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας. Η εκδρομή στην Ήπειρο, Κέρκυρα και Θεσσαλία

ήταν εξαήμερη και την πραγματοποιούσε η Τετάρτη τάξη (σημερινή Αʹ Λυκείου)

συνήθως μετά τη λήξη των μαθημάτων στα τέλη του Ιουνίου. Oι υπόλοιπες εκδρομές

είχαν διάρκεια δύο, τριών, πέντε, ακόμα και έξι ημερών, ανάλογα με την παραλλαγή

του προγράμματος, και τις πραγματοποιούσαν η Δευτέρα και η Τρίτη και σπάνια η

Πρώτη τάξη Γυμνασίου.89

Oι ολιγοήμερες και πολυήμερες εκδρομές των μικρότερων και μεγαλύτερων

τάξεων του Γυμνασίου του ΠΣΠΘ, που πραγματοποιήθηκαν στις δύο πρώτες μετα-

πολεμικές δεκαετίες, αποτέλεσαν σταθερό σημείο της πλούσιας σχολικής ζωής ενός

υποδειγματικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, του οποίου οι παλαιότεροι διδάσκοντες

προσπάθησαν με συνέπεια να παραδώσουν στις νεότερες γενιές εκπαιδευτικών και

μαθητών τα ιδεώδη και το όραμα του εκπαιδευτικού δημοτικισμού του ιδρυτή του

Αλ. Δελμούζου. Oι εκδρομές αυτές ήταν πολιτιστικές περιηγήσεις ανά την Ελλάδα,

μαθήματα «πατριδογνωσίας», ταξίδια στην «πατρίδα», «προσκύνημα» στους σημα-

ντικότερους τόπους της αρχαίας και νεότερης ιστορίας της χώρας.

Η κοινότητα του Πειραματικού Σχολείου μοιραζόταν τις γνώσεις, τις εμπειρίες

και τις συγκινήσεις των ταξιδιωτικών εντυπώσεων των μαθητών και φαίνεται ότι

μέχρι σήμερα οι «εικόνες» των ταξιδιών παραμένουν ανεξίτηλες στη μνήμη των εν

ζωή αποφοίτων του, οι οποίοι όχι μόνο συνεχίζουν να θυμούνται με νοσταλγία, αλλά

και επιθυμούν να διατηρήσουν τις αναμνήσεις για τις επόμενες γενιές, προσφέροντας

στο Ιστορικό Αρχείο του σχολείου φωτογραφικό υλικό90 και τις εργασίες τους για

τις εκδρομές. Παράδειγμα αποτελεί ο απόφοιτος του 1961 Γιώργος Κωφίδης, ο

οποίος, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που έχουν μέχρι σήμερα για τους αποφοίτους

οι αναμνήσεις από τις πολυήμερες εκδρομές, διαφύλαξε το κείμενο της εργασίας του

για την εκδρομή στο Άγιο Όρος.91

Oλοκληρώνουμε το παρόν άρθρο, ξεφύλλιζοντας τον τόμο που μόλις πρόσφατα

εξέδωσαν οι τελειόφοιτοι του 1957 με τίτλο Ελλάδος Περιήγηση. Στον τόμο αυτό,

που αποτελεί απτή απόδειξη του πόσο βαθιά έχει εντυπωθεί στο φαντασιακό η πο-

λυήμερη εκδρομή στην «πατρίδα», οι τελειόφοιτοι του 1957, με επιμέλεια ενός συμ-

μαθητή τους, του Θ. Διαβάτη, έχουν συγκεντρώσει κείμενα, σχέδια, φωτογραφίες

από την περιήγησή τους στην Ελλάδα. Διαβάζουμε με ενδιαφέρον τις εργασίες τους

για τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους που επισκέφθηκαν κατά τη διάρ-

κεια της πολυήμερης εκδρομής, καθώς και τις ομιλίες με τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις

που εκφώνησαν κατά την παρουσίαση που έκαναν στους μαθητές του Πειραματικού,

όταν επέστρεψαν από το ταξίδι.
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89. Πρβλ. Ι. Ξηροτύρης, Μνήμες και παρατηρήσεις, ό.π., σσ. 233-235, 242.
90. Πολύτιμες φωτογραφίες με στιγμιότυπα από εκδρομές της προπολεμικής και μεταπολεμικής

περιόδου διασώζονται στο Ιστορικό Αρχείο του σχολείου, η συλλογή του οποίου εμπλουτίζεται συ-
νεχώς με δωρεές παλιών αποφοίτων και εκπαιδευτικών. Κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες έχουν
δημοσιευθεί. Βλ. Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1934-2009. O χρόνος επισκέ-

πτεται αναλλοίωτος, ό.π., σσ. 146, 159, 162, 164, 166, 172, 198, 202, 204, 206, 214, 217-218.
91. O Γ. Κωφίδης συμμετείχε ως μαθητής της Εʹ τάξης Γυμνασίου τον Απρίλιο του 1960 στην

εκδρομή στο Άγιο Όρος. Βλ. Γ. Κωφίδης, «Η εκδρομή μας στο Άγιο Όρος - Απρίλιος 1960», αδη-
μοσίευτη μαθητική εργασία που παραχωρήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο του σχολείου. O ίδιος συνε-
χίζει να επιχειρεί να διασώσει και τις εργασίες των συμμαθητών του από την ίδια εκδρομή.



Για το τέλος του δικού μας κειμένου επιλέγουμε δύο αποσπάσματα από τις ομι-

λίες των τελειοφοίτων του 1957: «Έγινε πια παράδοση του σχολείου μας η εκδρομή

των τελειοφοίτων στην Ελλάδα μας. Και είναι η εκδρομή αυτή ένα προσκύνημα στην

Ελλάδα και την παλιά και τη νέα. Είναι ένα πλησίασμα στα ερείπιά μας, την κληρο-

νομιά μας από τους Αρχαίους και μια αναπόληση των νεωτέρων, αυτών, που με

θυσία της ζωής τους χάρισαν την λευτεριά στο Έθνος. Ένα προσκύνημα στη φυλή

μας και μια γνωριμιά συνάμα του τόπου μας»,92 γράφει ο τελειόφοιτος Στ. Μπακα-

τσέλος, φανερώνοντας με τα λεγόμενά του το χαρακτήρα και το σκοπό που είχαν

τότε οι πολυήμερες εκδρομές του Πειραματικού Σχολείου. Και αυτό το μοναδικό

ταξίδι «προσκύνημα» στην Ελλάδα θα είναι η τελευταία και ίσως πιο πολύτιμη

εμπειρία από όσα τους πρόσφερε το σχολείο, όπως πιστεύει ο μαθητής Γ. Καβούνης:

«H εκδρομή μας είχε τελειώσει. Oι δέκα αυτές μέρες, το τελευταίο και ίσως το πιο

πολύτιμο δώρο από όσα μας πρόσφερε μέχρι τώρα το Σχολείο μας, που σε λίγο απο-

χωριζόμαστε, θα είναι πάντα για μας η τελευταία και πιο ζωηρή εντύπωση μιας ολό-

κληρης ζωής, που περάσαμε σ’ αυτό».93
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92. Στέλιος Μπακατσέλος, «Θεσσαλονίκη - Aντίρριο», στο Ελλάδας Περιήγηση, επιμ. Θανάσης
Διαβάτης, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 175.

93. Γιώργος Καβούνης, «Επιστροφή», ό.π., σ. 198.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙOΠOΥΛOΥ

ΤO ΠΠΣΠΘ ΑξΙOΛOΓΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΤO ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑρΕΜΒΑΣΗ

ΘΕΩρΗΤΙΚO ΠΛΑΙΣΙO

O όρος «αξιολόγηση», αναφορικά με τη διαμορφωμένη και επικρατούσα αντίληψη
στην ελληνική σχολική και κοινωνική πραγματικότητα, παραπέμπει συνειρμικά και
αυθόρμητα στις εξετάσεις, στους βαθμούς και στους τίτλους σπουδών.1 Ως αντιστάθ-
μισμα στην ισχύουσα αυτή αντίληψη προβάλλει δυναμικά η εναλλακτική αξιολόγηση,
η οποία αποτελεί ένα είδος διαγνωστικής και διαμορφωτικής αξιολόγησης, επανα-
λαμβανόμενης σε τακτά διαστήματα και με διάφορες μορφές καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.2 Ακόμη πιο δυναμικά προβάλλει η πρόταση για τη δη-
μιουργία ενός συνδυαστικού μοντέλου εναλλακτικής αξιολόγησης, το οποίο επιχειρεί
να καρπωθεί τα πλεονεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης, του φακέλου εργα-
σιών και της αυτοαξιολόγησης του μαθητή.3

Ειδικότερα, πρόκειται για μια συνεχή, δυναμική και ρέουσα διαδικασία που πα-
ρακολουθεί τον μαθητή σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία σε τρεις φάσεις: ως διαγνω-
στική, ως διαμορφωτική και ως τελική. Άλλωστε, αξιολογεί όχι μόνο τι γνωρίζει ο
μαθητής, αλλά και το τι μπορεί να επιτύχει. Υπό το πρίσμα αυτό προβάλλει τα θετικά
στοιχεία και προτείνει τρόπους για το ξεπέρασμα των αδυναμιών. Παράλληλα, αντα-
ποκρίνεται με ευελιξία στις ιδιαιτερότητες της περίστασης (προγράμματα σπουδών,
γνωστικά αντικείμενα, στόχοι μάθησης κτλ.) και διαθέτει ένα ισχυρότατο επικοινω-
νιακό φορτίο χρήσιμο τόσο στην ενημέρωση εκπαιδευτικών, γονέων και παιδιών όσο
και στην ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ τους.4 Όλα αυτά, βέβαια, προϋποθέτουν
τη συνεργασία του μαθητή (στοιχείο αυτοαξιολόγησης), ο οποίος συμμετέχει στο σχε-
διασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θέτει στόχους, κρίνει και σχολιάζει.

1. Βλ. Χ. Κωνσταντίνου, Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή ως παιδαγωγική λογική και
σχολική πρακτική, Αθήνα, Gutenberg, 2000.

2. Βλ. Α. Χαρίσης, «Η αξιολόγηση της σχολικής μάθησης: 1974-2000», στο Δ. Χατζηδήμου κ.ά.
(επιμ.), Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, Πρακτικά τον 4ου Πανελλήνιου Συνε-
δρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη,
2004, σσ. 437-444.

3. Βλ. Α. Κουλουμπαρίτση & Η. Ματσαγγούρας, «Φάκελος εργασιών του μαθητή (Portfolio).
Η αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία», στο Π. Αγγελίδης και Γ. Μαυροειδής
(επιμ.), Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος, Αθήνα, Τυπωθείτω, 2004.

4. Βλ. Α. Παμουκτσόγλου, «Η αξιολόγηση και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Ατομικός φάκελος αξιολόγησης», στο Α. Τριλιανός & Ι. Καράμηνας, (επιμ.),
Μάθηση και διδασκαλία στην κοινωνία της γνώσης. Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, Κέντρο Έρευνας
Επιστήμης και Εκπαίδευσης, 2005, τόμ. Βʹ, σσ. 388-396.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝOΤOΜΙΑ

Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του ΑΠΘ εφαρ-
μόστηκε το συνδυαστικό μοντέλο εναλλακτικής αξιολόγησης παράλληλα με τη συμ-
βατική αξιολόγηση στο μάθημα της Γλώσσας στο τμήμα β1 του Γυμνασίου.

Στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς για διάστημα 2 εβδομάδων προηγήθηκε
άτυπη διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών με πολλαπλές μεθόδους, μέσα και έξω
από την σχολική αίθουσα (συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων-συζητήσεων
της υπεύθυνης φιλολόγου με τους γονείς), ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και
τις στάσεις που ενυπάρχουν ή απεκτήθησαν την προηγούμενη σχολική χρονιά. Μέσα
από αυτή την πρακτική έγινε η πρώτη καταγραφή των ατομικών αναγκών των μα-
θητών από την φιλόλογο του τμήματος. Ακολούθησε ενημερωτική συνάντηση με τους
γονείς με κύριο θέμα την παρουσίαση της στοχοθεσίας και του περιεχομένου του
μοντέλου αξιολόγησης. Επόμενο βήμα ήταν η συζήτηση της εκπαιδευτικού με τους
μαθητές. Συμφωνήθηκε να συμπεριληφθεί στο φάκελο τους υλικό και για τις 4 δε-
ξιότητες (κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου). Ειδικότερα
ο φάκελος θα συμπεριελάμβανε α) συνθετικές εργασίες πολυτροπικών κειμένων
(ατομικές και ομαδικές), β) φύλλα εργασίας κατανόησης προφορικού και γραπτού
λόγου, γ) κείμενα παραγωγής γραπτού λόγου πρώτης και δεύτερης διόρθωσης.

Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν στα παιδιά οι δείκτες αξιολόγησης για το μάθημα
της Γλώσσας σύμφωνες, άλλωστε, με το Πρόγραμμα Σπουδών και συνδιαμορφώθη-
καν σε μεγάλο βαθμό με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού τα κριτήρια (συγκεκρι-
μένες σχάρες ανά δεξιότητα, διατυπωμένες απλά για να είναι κατανοητές).

Όλες οι κλίμακες σχεδιάστηκαν με βάση την «Εστιασμένη στο Ζητούμενο
Αξιολόγηση» (task-specific).5 Σύμφωνα με την κλίμακα αυτή οι στόχοι που τίθενται
σε κάθε ενότητα διαφοροποιούν και αναπροσαρμόζουν τα κριτήρια αξιολόγησης
με απώτερο στόχο την αναδραστική επίδραση και τη θετική αξιολόγηση των μαθη-
τών. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη νέων και η ενδυνάμωση των υπαρχόντων κινή-
τρων των μαθητών για ουσιαστική μάθηση6 διαπερνά όλα τα κριτήρια αξιολόγησης.7

Ενδεικτικά τα κριτήρια για τις δεξιότητες του προφορικού λόγου παρατίθενται στους
πίνακες 1,2.

Ειδικά για τον προφορικό λόγο πρέπει να τονίσουμε ότι παράλληλα, ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε στην αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των ομαδικών εργασιών
των μαθητών. O κάθε μαθητής σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό επέλεγε την ερ-
γασία που θα έβαζε στον φάκελό του καθώς και το αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης
(Πίνακας 3) συμπληρωμένα από τον ίδιο και από τους συμμαθητές του.
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5. Βλ. A. N. Applebee, «Alternative models of writing development», R. Indrisano & J. R. Squire
(επιμ.), Perspectives on writing. Research, theory and practice, Newark, International Reading Asso-
ciation, 2000, σσ. 90-111 (http://www.carla.umn.edu/assessment/VAC/references.html).

6. Βλ. A. Sougari & K. Iliopoulou, «Investigating learners’ attitudes towards Greek as a Second
Language in an intercultural school», στο 10th International Conference of Greek Linguistics, Democritus
University of Thrace, Department of Greek Language, Literature and Culture, Komotini 2011. (Ανα-
κτήθηκε στις 10.5.2013 από τη διεύθυνση http://www.carla.umn.edu/assessment/VAC/references.html.)

7. Βλ. S. C. Weigle, Assessing Writing, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.



Στο τέλος κάθε τριμήνου, η εκπαιδευτικός και οι μαθητές σε μια διαδικασία

αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, άνοιγαν τον φάκελο και ξεκινούσαν συλλογικά

την αποτίμηση της προσπάθειας του κάθε μαθητή με ενεργό το στοιχείο της σύγκρι-

σης και της εξέλιξης (Πώς ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε τώρα; Τι καταφέρνουμε

τώρα που δεν μπορούσαμε πριν;). O κύκλος του ΦΕΜ ολοκληρώθηκε με τη συμπλή-

ρωση ενός αναστοχαστικού φύλλου εργασίας.

Η αξιολόγηση των μαθητών μετά την ολοκλήρωση του φακέλου τους στηρίχτηκε

σε συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία δοθήκαν στους μαθητές (Πίνακας 4).

Πίνακας 1: Σχάρα αξιολόγησης παραγωγής προφορικού λόγου

Πίνακας 2: Σχάρα αξιολόγησης κατανόησης προφορικού λόγου

Αξιολόγηση παραγωγής προφορικού λόγου: Αυτοαξιολόγηση

Όνομα: Ημερομηνία:

Σημείωσε τη στήλη που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την προφορική σου αναφορά.
Συμπλήρωσε με σχετικές παρατηρήσεις.

Δραστηριότητα Πάντα Κάποτε Σπάνια παρατηρήσεις

Ερεύνησα, προσχεδίασα και εξασκήθηκα
στην παρουσίαση της προφορικής
μου αναφοράς

Μίλησα αργά και καθαρά

Έριχνα που και που ματιά στις σημειώσεις μου
καθώς μιλούσα

Χρησιμοποίησα κινήσεις που με βοήθησαν
να εκφράσω καλύτερα αυτά που ήθελα να πω

Χρησιμοποίησα διάφορες εκφράσεις
του προσώπου μου για να εκφράσω
τα συναισθήματά μου

Απάντησα σε ερωτήσεις που σχετίζονταν
με την αναφορά μου

Έκανα περίληψη των κύριων σημείων

Έδωσα λεπτομέρειες για να υποστηρίξω
τα κύρια σημεία

Αξιολόγηση κατανόησης προφορικού λόγου: Αυτοαξιολόγηση

ΕρΩΤΗΣΕΙΣ
Πολύ

Καλά
Αρκετά

Ι ΧΒ
καλά Καλά

Εντοπίζω το πλαίσιο επικοινωνίας, την οπτική γωνία και
τους κοινωνικούς ρόλους όσων συμμετέχουν, καθώς και
τη μεταξύ τους κοινωνική απόσταση

Διακρίνω τα γλωσσικά και υφολογικά χαρακτηριστικά
των κειμενικών ειδών που άκουσα (γραμματικές, λεξιλο-
γικές και υφολογικές επιλογές, ποσότητα και οργάνωση
πληροφορίας) και τη σχέση τους με τη μορφή επικοινωνίας
και το κειμενικό είδος

Παρακολουθώ την επιχειρηματολογία σε μια συζήτηση
και κρίνω την αποτελεσματικότητα των επιχειρημάτων
καθώς και των γλωσσικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν
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Πίνακας 3: Συνοπτικός πίνακας αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης στις ομαδικές εργασίες

Συνοπτικός πίνακας αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης στις ομαδικές εργασίες

Μαθητής/-τρια: Ημερομηνία:

Κυκλώνω ό,τι ισχύει για μένα Κυκλώνω ό,τι ισχύει για τα άλλα παιδιά
Κ (καθόλου) Λ (λίγο) Π (πολύ) Κ (καθόλου) Λ (λίγο) Π (πολύ)

Πίνακας 4: Κριτήρια αξιολόγησης στον ΦΕΜ

Αξιολόγηση κατανόησης προφορικού λόγου: Αυτοαξιολόγηση

ΕρΩΤΗΣΕΙΣ
Πολύ

Καλά
Αρκετά

Ι ΧΒ
καλά Καλά

Εντοπίζω υπόρρητες πληροφορίες σχετικά με ιδεολο-
γικές και κοινωνικές στάσεις και απόψεις των ομιλητών
και ομιλητριών

Αντιλαμβάνομαι τις βασικές διαφορές μεταξύ
προφορικότητας και γραφής

Κατανοώ αν το πρώτο κείμενο που άκουσα είναι
συνεκτικό ή όχι

Εντοπίζω βασικούς δείκτες κειμενικής συνοχής
στο πρώτο κείμενο

Αξιολογώ το βαθμό συνεκτικότητάς του ανάλογα με
τις συμβάσεις του προφορικού κειμενικού είδους

Oργανώθηκα στην ομάδα γρήγορα Κ Λ Π Oργανώθηκε στην ομάδα γρήγορα Κ Λ Π
και χωρίς θόρυβο και χωρίς θόρυβο

Συνεργάστηκα χωρίς φωνές Συνεργάστηκε χωρίς φωνές
και τσακωμούς και τσακωμούς

Oι άλλοι κατάλαβαν όσα Oι άλλοι κατάλαβαν όσα
τους εξήγησα τους εξήγησε

Έκανα διορθώσεις και συμ- Έκανε διορθώσεις και συμ-
πλήρωσα τις ιδέες των άλλων πλήρωσε τις ιδέες των άλλων

Έκανα κριτική στις ιδέες των άλλων Έκανε κριτική στις ιδέες των άλλων
χωρίς να τους πληγώσω χωρίς να τους πληγώσει

Βρήκα πολλές διαφορετικές λύσεις Βρήκε πολλές διαφορετικές λύσεις

Ζήτησα βοήθεια από τα άλλα μέλη Ζήτησε βοήθεια από τα άλλα μέλη
της ομάδας μου της ομάδας του

Βοήθησα τα άλλα μέλη της Βοήθησε τα άλλα μέλη της
ομάδας μου ομάδας του

• την ατομική πορεία και πρόοδο του μαθητή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,

• τη μεθοδικότητα στη συλλογή και στην οργάνωση των πληροφοριών, στην οργάνωση του φακέλου,

• τις διαρκείς προσπάθειες βελτίωσης του «προϊόντος»,

• το αίσθημα ευθύνης για την προσωπική επίδοση,

• την αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων,

• την ολοκλήρωση των εργασιών,

• την αυτοαξιολογική ικανότητα του μαθητή (π.χ. επιλέγει να βάλει στον φάκελο ό,τι έχει συμφωνηθεί;),

• τον βαθμό ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων,

• την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος και της μαθησιακής διαδικασίας που αναπτύχθηκε,

• τον βαθμό στον οποίο δομείται στον φάκελο μια κριτική μεταγλώσσα, όχι στενά και μόνο για το
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά γενικότερα για την κατανόηση και νοηματοδότηση του
κόσμου που μας περιβάλλει.
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ΣΥΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ - ΠρOΤΑΣΕΙΣ

Η υιοθέτηση του συνδυαστικού μοντέλου αξιολόγησης των μαθητών ανταποκρίθηκε
σε μέγιστο βαθμό στα αναμενόμενα μαθησιακά και παιδαγωγικά οφέλη. Ειδικό-
τερα, εμφανής ήταν η δυνατότητα που προσέφερε ώστε α) να επισημανθούν αδυ-
ναμίες και λάθη, β) να ενισχυθεί η επιμονή, η υπομονή και η θετική στάση του
μαθητή, απέναντι στο αντικείμενο της μάθησης και γ) να καλλιεργηθεί η συνολική
προσωπικότητα του μαθητή, εφόσον ο μαθητής προσεγγίζεται ως «όλον».

Αναμφίβολα, η τήρησή του ΦΕΜ απαιτεί πολύ χρόνο, προϋποθέτει τον εκ των
προτέρων προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης (εφόσον δεν υπάρχουν  επί-
σημα) σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εξατομικευμένων κριτηρίων, παρουσιάζει δυ-
σκολίες ενσωμάτωσης στην υφιστάμενη σχολική κουλτούρα, προκαλεί άγχος λόγω
έλλειψης συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σ’ αυτή τη μέθοδο και έχει
περιορισμένη εγκυρότητα. Αυτό όμως που κατέστη εμφανές και αναγνωρίστηκε ως
θετικό στοιχείο από τους μαθητές είναι ότι η εναλλακτική αξιολόγηση εστιάζει όχι
στις συγκρίσεις των επιτευγμάτων (βαθμοί, αποτελέσματα δοκιμών) αλλά στην πο-
ρεία βελτίωσης του μαθητή διαμέσου της αυτορρύθμισης και της ανατροφοδότησης.
Η υπέρβαση των ανωτέρω πρακτικών εμποδίων προβάλλει θεμιτή και παιδαγωγικά
αναγκαία.
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Μικρoι ΣυΓΓραφειΣ εΝ δραΣει.
Η δΗΜιoυρΓικΗ ΓραφΗ Στo ππΣπΘ. τρια χρoΝια

ΣυΣτΗΜατικΗΣ χρΗΣΗΣ εΝoΣ καιΝoτoΜoυ ερΓαλειoυ

δυo λoΓια, ειΣαΓωΓικα

Στο άρθρο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πρώτες διαπιστώσεις και τα παιδα -
γωγικά αποτελέσματα από την αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής για τη
διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας α) στο πλαίσιο
πιλοτικού προγράμματος δημιουργικής Γραφής που εφαρμόζεται για μία τριετία
στην αʹ Γυμνασίου του σχολείου και β) στο πλαίσιο των πιλοτικών προγραμμάτων
Σπουδών που εφαρμόζονται για τρίτη χρονιά φέτος στο πρότυπο πειραματικό
Σχολείο του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γ) στο πλαίσιο της διδασκαλίας της
δημιουργικής Γραφής στον οικείο Όμιλο του ππΣπΘ για μία διετία. Η
δημιουργική Γραφή αξιοποιήθηκε ως διδακτικό εργαλείο παραγωγής λόγου,
καθώς και ως εργαλείο εναλλακτικής αξιολόγησης των μαθημάτων της Γλώσσας
και της λογοτεχνίας σε τμήματα μαθητών που προήλθαν τόσο από κλήρωση όσο
και από τις εξετάσεις για τα ππΣ.

Η συστηματική αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής για τη διδασκαλία μάς
έπεισε ότι η δημιουργική γραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως δόλωμα
παραγωγής γραπτού λόγου στη σχολική τάξη, αλλά και ως δυναμικό πολυ εργαλείο
που ενισχύει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, αξιοποιεί δη μιουρ γικά την
έννοια του λάθους και αποκαλύπτει τους μηχανισμούς κατασκευής του (λογο -
τεχνικού) κειμένου.

Η δΗΜιoυρΓικΗ ΓραφΗ παει Στo Σχoλειo

Η δημιουργική γραφή σχετίζεται με την ύπαρξη διαφορετικών μαθησιακών
προτιμήσεων και ξεχωριστών τύπων νοημοσύνης των μαθητών.1 ερευνητικά δε δομένα
στο χώρο της ψυχολογίας καταδεικνύουν ότι οι τεχνικές της δη μιουργικής γραφής
προωθούν την ανάπτυξη και εξέλιξη μιας ισχυρής προσω πι κότητας («θεωρία της

1. Βλ. H. Gardner, Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences, New York, Basic Books,
1983, H. Gardner, Intelligence reframed. Multiple intelligences for the 21st century, New York, Basic
Books, 1999.
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αφήγησης») και βοηθούν στην αποκατάσταση δυσλει τουργιών σε γνωστικό επίπεδο
(«θεωρία της γνωστικής αποκατάστασης).2

Η δημιουργική γραφή αξιοποιείται πολύ συχνά ως δόλωμα που ωθεί τους
μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου. Βασική αρχή της είναι ότι οι δρα -
στηριότητες που δίνονται στους μαθητές θα πρέπει να είναι προαιρετικές· εφ’ όσον
οι μαθητές δεν επιθυμούν να ασκηθούν στο γράψιμο, θα πρέπει να επι λέξουν μιαν
άλλη δραστηριότητα του λογοτεχνικού ή γλωσσικού γραμματισμού που έρχεται ως
παραπλήρωμα της δημιουργικής γραφής (π.χ. φωναχτή ανά γνωση και κριτική
ακρόαση απαγγελιών).

Η δημιουργική γραφή επιτρέπει στο μαθητή να νιώθει όχι μόνο ότι έχει
δικαίωμα στο λάθος, αλλά και ότι το λάθος του αναδεικνύεται σε πολύτιμο εργαλείο
μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της δημιουργικής
γραφής (από τον διδάσκοντα και/ή από την ολομέλεια της τάξης) πραγματοποιείται
με όρους όπως «προτιμότερο», «πιο ωραίο», «πιο ενδια φέ ρον», «ξαναγράψ’ το»
κ.τ.ό. Η συγκεκριμένη προσέγγιση υπαγορεύεται από το γεγονός ότι αυτό που
εξετάζεται δεν είναι η ορθότητα αλλά η καταλληλότητα για την συγγραφική
περίσταση και η επίτευξη του λογοτεχνικού στόχου.3

Η δΗΜιoυρΓικΗ ΓραφΗ ΣτoΝ υπoλoΓιΣτΗ

Σε γενικές γραμμές, η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής στη διδασκαλία
ενίσχυσε την πεποίθησή μας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει την κατάλληλη
πλατφόρμα για την ενσωμάτωση των τπε στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρά τη
σθεναρή αντίσταση που συναντά η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της λογο -
τεχνίας.4 απευθυνόμαστε σε μια γενιά μαθητών που είναι εξοικειωμένη με τη χρήση
της τεχνολογίας σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας τους. Η διείσδυση της
τεχνολογίας στη λογοτεχνία και η εμφάνιση νέων λογοτεχνικών ειδών (π.χ. video
poetry, ψηφιακή ποίηση, hyperliterature κ.ά.π.) αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία: η χρήση των τπε μάς πρόσφερε τη δυνατότητα να παρέχουμε στους
μαθητές συγγραφικά ερεθίσματα που τους επέτρεψαν να λειτουργήσουν με βάση
τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.

2. Βλ. R. King - Ph. Neilsen - E. White, «Creative writing in recovery from severe mental illness»,
International Journal of Mental Health Nursing, 22 (2013) 444-452. (ανακτήθηκε 22.2.2014 από
http://www.psychologynet.gr/journal. php?id=19.)

3. Βλ. Μ. Σουλιώτης (και συγγραφική ομάδα), Δημιουργική Γραφή, Oδηγίες Πλεύσεως. Oδηγός
Εκπαιδευτικού, κύπρος, υπουργείο παιδείας και πολιτισμού, παιδαγωγικό ινστιτούτο, 2012.

4. Βλ. Σ. Νικολαΐδου, Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες, αθήνα, κέδρος, 2008, Β. αποστολίδου,
Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ: κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες
αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο, Θεσσαλονίκη 2012.
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Η δΗΜιoυρΓικΗ ΓραφΗ Στo ππΣπΘ.
τρια χρoΝια ΣυΣτΗΜατικΗΣ αξιoπoιΗΣΗΣ

Η δημιουργική Γραφή στο ππΣπΘ αξιοποιήθηκε ως διδακτικό εργαλείο για πρώτη
φορά το σχολικό έτος 2010-2011 σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
δημιουργικής Γραφής του πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας.5 Η ενθουσιώδης
αποδοχή της δημιουργικής Γραφής από τους μαθητές, τα εξαιρετικά αποτελέσματα
των δράσεων όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου και οι προοπτικές
περαιτέρω επέκτασης οδήγησαν στην απόφαση δημιουργίας oμίλου δημιουργικής
Γραφής. Στον Όμιλο που λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2012-2013 συμμετείχαν
33 μαθητές, οι οποίοι ανήκαν κυρίως στο ππΣπΘ. Στο πλαίσιο του oμίλου οργα -
νώθηκαν επιμέρους δράσεις, όπως η συμμετοχή σε πολιτιστικό πρόγραμμα και
ειδική εκδήλωση του τμήματος Θεάτρου του απΘ, η διοργάνωση Ημερίδας
επιμόρφωσης 200 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με αντικείμενο τη δημιουργική Γραφή και θέμα «Η δημιουργική
γραφή στο Σχολείο. προτάσεις για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση», η σύνταξη Μικρής Ανθολογίας Επιστημονικής Φαντασίας με κείμενα
των μαθητών του oμίλου σε σχεδιασμό και επιμέλεια δημήτρη δρένου. επιχει -
ρήθηκε η προβολή της δουλειάς των μαθητών, τόσο με τη συμμετοχή τους σε μαθη -
τικούς αλλά και ανοιχτούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς (στους οποίους διακρίθηκαν
με αʹ βραβεία), τη δημιουργία ιστολογίου για την ανάρτηση των εργασιών τους, όσο
και με τη συμμετοχή της διδάσκουσας σε συνέδρια, όπου παρουσιάστηκε το πιλο -
τικό πρόγραμμα στο ππΣπΘ και το έργο του oμίλου.

τη σχολική χρονιά 2013-14 στο ππΣπΘ λειτουργούν τέσσερα τμήματα στο
πλαίσιο του oμίλου δημιουργικής Γραφής, στα οποία φοίτησαν 71 μαθητές του
ππΣπΘ και 7 από άλλα σχολεία. Στον Όμιλο δίδαξαν 4 εκπαιδευτικοί του σχολείου
(Μαρία κούντη, αλεξάνδρα Μαυρίδου, κατερίνα Μεταξωτού, Σοφία Νικολαΐδου),
με εξειδίκευση ή επιμόρφωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, σε συνεργασία με
συγγραφείς, εκπαιδευτικούς και αποφοίτους του Μεταπτυχιακού προγράμματος
δημιουργικής Γραφής, υπό τον συντονισμό της Σοφίας Νι κο λαΐδου. o Όμιλος
απέκτησε νέα ιστοσελίδα,6 στην οποία οι μαθητές δημο σιεύουν τα ψηφιακά κείμενά
τους, με απώτερο σκοπό την πιο ενεργητική εμπλοκή τους και τη δημιουργία μιας
αίσθησης κοινότητας.7 Στο πλαίσιο του oμίλου και της συνεχούς προσπάθειας για
εξωστρέφεια, διενεργήθηκε επι μορφωτική Ημερίδα δημιουργικής Γραφής με θέμα
«δημιουργική Γραφή και Θέατρο» σε συνεργασία με τη δδε ανατολικής Θεσ -

5. Βλ. Σ. Νικολαΐδου, Δημιουργική γραφή στο σχολείο. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Πιλοτικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Πρώτες διαπιστώσεις, περ. Κείμενα, τεύχ. 15 (2012). (ανακτήθηκε στις 6.4.2014 από
http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/05-nikolaidou.pdf.)

6. Βλ. http://dimgrafi.blogspot.gr.
7. Βλ. Σ. Νικολαΐδου, Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες, ό.π.
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σαλονίκης, το τελ λόγλειο Ίδρυμα τεχνών απΘ και το 1ο ππ Γελ «Μανόλης
ανδρόνικος» (διασχολική συνεργασία), στην οποία επιμορφώθηκαν 100 εκπαι -
δευτικοί της δευτε ρο βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο αʹ Μαθητικός διαγωνισμός
δημιουργικής Γραφής σε συνεργασία με τους ως άνω φορείς, στον οποίο διαγωνί -
στηκαν 470 μαθητές Γυμνασίου και λυκείου.

ταυτόχρονα συνεχίστηκε για τρίτη συνεχή χρονιά (2011-2014) το επιτυχές
πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης της δημιουργικής γραφής για τη διδασκαλία των
φιλολογικών μαθημάτων σε ένα τμήμα της αʹ Γυμνασίου του ππΣπΘ, με στόχο την
παραγωγή λόγου με ποικίλες συγγραφικές αφορμές και πολλαπλά συγγραφικά
ερεθίσματα.8 επιπλέον, επιχειρήθηκε διδακτική παρέμβαση και εναλλακτική
αξιολόγηση στα μαθήματα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας και Γλώσσας βʹ και γʹ

Γυμνασίου κατά το αʹ και βʹ τρίμηνο, στο πλαίσιο εφαρμογής του πιλοτικού προ -
γράμματος διδασκαλίας, όπου εφαρμόστηκαν τεχνικές εξατομικευμένης και
ομαδοσυνεργατικής εργασίας των μαθητών και πα ρουσίασης των εργασιών τους
και αξιοποιήθηκαν οι τπε και η δημιουργική γραφή κατά τις φάσεις του
σχεδιασμού και της παραγωγής του πρωτότυπου υλικού. Η δημιουργική Γραφή
αξιοποιήθηκε ως διδακτικό εργαλείο και στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Η Θεσ -
σαλονίκη στη λογοτεχνία. από την ανάγνωση στη συγγραφή» για την παραγωγή
πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων, πεζών και ποιητικών, στο ίχνος των έργων
συγγραφέων της πόλης, τα οποία απο τυπώνουν την φυσιογνωμία της.

Στο ππΣπΘ, στις τάξεις που αξιοποιείται η δημιουργική γραφή ως διδακτικό
εργαλείο, υιοθετείται ένα συνδυαστικό μοντέλο αξιολόγησης, το οποίο επιχειρεί να
καρπωθεί τα πλεονεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης, του φακέλου εργασιών
και της αυτοαξιολόγησης του μαθητή/-τριας. Όσο μάλιστα η τάξη ωριμάζοντας
αφήνει πίσω της τους ατομικισμούς, διαμορφώνει τα δικά της συλλογικά αισθητικά
κριτήρια.

ΜεΣα ΣτΗΝ ταξΗ. Μικρα διαδικαΣτικα

κάθε δραστηριότητα δημιουργικής γραφής προϋποθέτει ένα αναγνωστικό στάδιο,
το οποίο προηγείται της συγγραφικής άσκησης. oι μαθητές μελετούν κείμενα του
είδους, του ύφους ή της τεχνοτροπίας που θα κληθούν να γράψουν. αν συζητούμε
τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά μιας κλειστής ποιητικής φόρμας, θα προηγηθεί
η ανάγνωση εμβληματικών ή πρόσφορων θεματικά κειμένων του είδους. Γι’ αυτό
και ο εκπαιδευτικός που θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει τη δημιουργική γραφή στη
διδασκαλία του θα πρέπει να έχει αναγνωστική σκευή, έτσι ώστε να μπορεί να
επιλέξει από το θησαυρό των λογοτεχνικών κειμένων εκείνα που πιθανώς θα
ερεθίσουν τη φαντασία και την γλωσσική επινοητικότητα των μαθητών του.9

Έτσι, λοιπόν, το στάδιο της συγγραφικής προετοιμασίας αφορά στην ανάγνωση
της λογοτεχνίας ή, ακόμα, στη συνομιλία των τεχνών. Ένα καλ λιγράφημα, ένας

8. Βλ. http://a2gymnasiou.blogspot.gr.
9. Βλ. Νικολαΐδου (επιμ.), Η Δημιουργική Γραφή στο Σχολείο, αθήνα, Μεταίχμιο (υπό έκδοση).
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πίνακας, μια φωτογραφία, ένα μουσικό μοτίβο κ.τ.ό. μπορούν να αποτελέσουν
εξίσου παραγωγικό συγγραφικό ερέθισμα.10

αφού προηγηθεί η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και η εστιασμένη
συζήτηση στην τάξη, με αντικείμενο κάποια συγκεκριμένη συγγραφική τεχνική ή
κάποιο αφηγηματικό τέχνασμα, ακολουθεί η άσκηση της δημιουργικής γραφής. o
καθηγητής ορίζει με σαφήνεια τα ζητούμενά της. oι μαθητές μπορούν να δουλέψουν
ατομικά ή και σε ομάδες. κάποια κείμενα, π.χ. οι θεατρικές σκηνές ή τα κινηματο -
γραφικά σενάρια, ενδείκνυνται περισσότερο για ομα δοσυνεργατική δουλειά,
κάποια λιγότερο. oι μαθητές μπορούν, ίσως, να δου λεύουν ομαδοσυνεργατικά κατά
τη συλλογή του συγγραφικού υλικού (για παράδειγμα, όταν συγκεντρώνουν υλικό
για την κατασκευή του λογοτεχνικού ήρωα της ιστορίας τους ή για την περιγραφή
ενός χώρου ή ενός αντικειμένου) και ατομικά κατά τη συγγραφή. Βέβαια υπάρχουν
λογοτεχνικές φόρμες, όπως λ.χ. το στιχούργημα, το κόμικ ή η θεατρική σκηνή που
ενδείκνυνται περισσότερο για την ομαδοσυνεργατική παραγωγή κειμένου.11

το πιο σημαντικό στάδιο της δραστηριότητας είναι το τελευταίο, η πα ρουσίαση
και η συζήτηση των μαθητικών δοκιμών στη σχολική τάξη. εκεί οι μικροί συγγραφείς
παρουσιάζουν τα κείμενά τους στην ολομέλεια. ακολουθεί συντονισμένη συζήτηση,
με στόχο να εντοπιστούν τα σημεία που με μικρές αλλαγές λέξεων στον συνταγμα -
τικό ή τον παραδειγματικό άξονα, μικροαλλαγές της δομής ή άλλες γλωσσικές ή
αφηγηματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις.12

ΣκεψειΣ και διαπιΣτωΣειΣ

Mε το βλέμμα στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, επιτεύχθηκαν καλύτερα από
αυτά που αναμένονταν αποτελέσματα στην παραγωγή συνεχούς γραπτού και προ -
σχεδιασμένου προφορικού λόγου. Η δημιουργική γραφή, όπως και οι τπε,
λειτουργούν ως δόλωμα για τους μαθητές και τη διδασκαλία. oι μαθητές εργάζονται
με περισσότερο κέφι, το κλίμα της τάξης αλλάζει, αναλαμβάνουν συγγραφικές
πρωτο βουλίες, ενδιαφέ ρονται με πιο ουσιαστικό τρόπο για την πρόσληψη των
κειμένων τους. oι μαθητές ανακαλύπτουν στην πράξη πως ένα κείμενο δε γράφεται
άπαξ και εγκατα λείπεται. oι επάλληλες γραφές αποκτούν νόημα, οι διορθώσεις το
ίδιο.13 Η διδασκαλία της δημιουρ γικής γραφής, όπως και η αξιοποίηση των τπε

10. Βλ. Σ. Νικολαΐδου (επιμ.), ό.π.
11. Βλ. Σ. Νικολαΐδου (επιμ.), ό.π., Σ. Νικολαΐδου, «Η δημιουργική Γραφή στο Σχολείο. το

παράδειγμα του πρότυπου πειραματικού Σχολείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Προτύπων Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
27-28 Απριλίου 2013, http://3dim-evosm.web.auth.gr/conference/pp.395-401.pdf, Σ. Νικολαΐδου, «τα
παιδία γράφει: Η δημιουργική γραφή στο σχολείο. πλαίσιο εφαρμογής, διαπιστώσεις και παρα -
δείγματα», 1ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής, 4-6 Oκτωβρίου 2013.

12. Βλ. Σ. Νικολαΐδου (επιμ.), Η Δημιουργική Γραφή στο Σχολείο, ό.π.
13. Βλ. Σ. Νικολαΐδου, «δημιουργική γραφή στο σχολείο. το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργασίας του Μεταπτυχιακού προγράμματος δημιουργικής
Γραφής του πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας με το πρότυπο πειραματικό Σχολείο πανε πιστη -
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για την παρα γωγή λόγου, ανακατανέ μουν τις παγιωμένες ισορροπίες σε μια σχολική
τάξη και αφήνουν να ακουστούν όλες οι φωνές. oι μαθητές με τις υψηλότερες
σχολικές επιδόσεις δε γράφουν, αυτονοήτως, τα καλύτερα κείμενα. Μαθητές που
λειτουργούσαν πιο περιθωριακά στο μάθημα αποκτούν φωνή και ακροατήριο. Σ’
αυτήν την ιδιότυπη δημοκρατία των κειμένων, το καλογραμμένο, ιδίως το εμ -
πνευσμένο, κείμενο δέχεται την ενθουσιώδη υποδοχή όλων. κι ας είναι γραμμένο
από τον μαθητή του τελευταίου θρανίου, που έως τότε δεν άνοιγε το στόμα του.14

αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιο θεαματικά αποτελέσματα σε σχέση με την παρα -
γωγή γραπτού λόγου, παρατηρήθηκαν στους μαθητές με δυσλεξία, δυσορθο γραφία
ή χαμηλές σχολικές επιδόσεις. αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μελε τή σουμε μέσα
στα επόμενα χρόνια: αν έχουμε πιο πυκνές καταγραφές, θα μπο ρέ σουμε ίσως να
ελέγξουμε κατά πόσο η δημιουργική γραφή μπορεί να αξιοποιηθεί συστηματικά ως
διδακτικό εργαλείο σε παρόμοιες περιπτώσεις.15

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία του πειράματος είναι η αξιο ποίηση
της δημιουργικής γραφής σε τμήματα μαθητών που προήλθαν από κλήρωση και σε
τμήματα μαθητών που προήλθαν από τις εξετάσεις στα ππΣ. Μέσα στα επόμενα
χρόνια θα είμαστε πιθανόν σε θέση να γνωρίζουμε κατά πόσον η δημιουργική γραφή
μπορεί να αξιοποιηθεί ως συγγραφικό εργαλείο και ως αναγνωστική σκευή για
μαθητές διαφορετικών σχολικών επιδόσεων.

μίου Θεσσαλονίκης. πρώτες διαπιστώσεις», περ. Κείμενα, ό.π., Σ. Νικολαΐδου, «Η δημιουργική  
στο Σχολείο. το παράδειγμα του πρότυπου πειραματικού Σχολείου πανεπιστημίου Θεσσαλο -
νίκης», 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προτύπων Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο -
βάθμιας Εκπαίδευσης, 27-28 Απριλίου 2013, ό.π.

14. Βλ. Σ. Νικολαΐδου, «δημιουργική γραφή στο σχολείο. το τερπνόν μετά του ωφελίμου.
πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεργασίας του Μεταπτυχιακού προγράμματος δημιουργικής
Γραφής του πανεπιστημίου δυτικής Μακεδονίας με το πρότυπο πειραματικό Σχολείο πανε -
πιστημίου Θεσσαλονίκης. πρώτες διαπιστώσεις», περ. Κείμενα, ό.π., Σ. Νικολαΐδου, «τα παιδία
γράφει: Η δημιουργική γραφή στο σχολείο. πλαίσιο εφαρμογής, διαπιστώσεις και παραδείγματα»,
1ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής, 4-6 Oκτωβρίου 2013.

15. Βλ. Σ. Νικολαΐδου, ό.π. και Σ. Νικολαΐδου (επιμ.), Η Δημιουργική Γραφή στο Σχολείο, ό.π.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-13, με ιδέα του Π. Βενάρδου και τη σύμ-
φωνη γνώμη του Σ. Χαλκίδη, ζητήσαμε και μας δόθηκε η άδεια από το ΕΠΕΣ του
ΠΠΣΠΘ για οκτώ συνολικά ώρες πιλοτικής διδασκαλίας εισαγωγικών μεθόδων
κρυπτογραφίας στην γʹ Γυμνασίου. Oι έξι ώρες περιλάμβαναν τη διδασκαλία μεθό-
δων κρυπτογράφησης-αποκρυπτογράφησης και διδάχθηκαν από τον καθηγητή Πλη-
ροφορικής Σ. Χαλκίδη, ενώ οι δύο υπόλοιπες ώρες αφορούσαν στην Ιστορία της
Κρυπτογραφίας και διδάχθηκαν από τον καθηγητή Μαθηματικών Π. Βενάρδο.

Η συγκεκριμένη διδασκαλία με βάση την ενημέρωση που έχουμε αποτελεί την
πρώτη απόπειρα διδασκαλίας βασικών εννοιών κρυπτογραφίας στο Γυμνάσιο στην
Ελλάδα. Σύμφωνα με τους Beissinger και Pless,1 η διδασκαλία της κρυπτογραφίας
στις ΗΠΑ έχει γίνει πιλοτικά ακόμη και σε δημοτικά σχολεία με σχετική επιτυχία,
όπου όμως αποτελούσε ξεχωριστό μάθημα που διδασκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους.

Η κρυπτογραφία αποτελεί την επιστήμη της ασφαλούς αποστολής μηνυμάτων
μεταξύ δύο ή περισσότερων οντοτήτων παρουσία αντιπάλων. Η σημασία της έχει
γίνει ιδιαίτερα εμφανής τα τελευταία χρόνια καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για επικοινωνία, ψυχαγωγία ή ακόμη και συναλλαγές,
εφαρμογές που απαιτούν την κρυπτογράφηση πληροφοριών προκειμένου αυτές να
είναι ασφαλείς. Τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη
χρήση της κρυπτογραφίας, ώστε να μην παραβιάζεται η ιδιωτικότητα.2 Λόγω του
περιορισμένου χρόνου, η διδασκαλία περιορίστηκε στην Κρυπτογραφία Μυστικού
Κλειδιού, στην οποία οι οντότητες που επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσουν,
πριν να αρχίσουν να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός ασφαλούς καναλιού, ένα
κλειδί που χρησιμοποιούν στη συνέχεια για την ασφαλή επικοινωνία τους. Η κρυ-
πτογραφία δημόσιου κλειδιού, όπου κάθε οντότητα διαθέτει ένα μυστικό και ένα
δημόσιο κλειδί και δεν απαιτείται κάποιο ασφαλές κανάλι δεν εξετάστηκε. Στα μη-
νύματα που χρησιμοποιή θηκαν ως παραδείγματα, επιλέχτηκε η αγγλική γλώσσα,
καθώς τα παραδείγματα αντλήθηκαν από τους Beissinger και Pless και βέβαια οι
μαθητές της γʹ Γυμνασίου διαθέτουν επαρκές υπόβαθρο στα αγγλικά, ώστε να κα-
τανοήσουν τα αντίστοιχα μηνύματα.

1. Βλ. Janet Beissinger & Vera Pless, The Cryptoclub. Using mathematics to make and break secret

codes, AK Peters/CRC Press, 2006.
2. Βλ. Whitefield Diffie & Susan Landau, Privacy on the line. The politics of wiretapping and en-

cryption, MIT Press, 2010.
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H διδασκαλία του μαθήματος στις πρώτες έξι ώρες, που αφορούσαν στη διδα-
σκαλία μεθόδων κρυπτογράφησης-αποκρυπτογραφησης, βασίστηκε στην ομαδοσυ-
νεργατική προσέγγιση, καθώς οι μαθητές/-τριες χωρίστηκαν σε ομάδες των δύο ή
τριών ατόμων προκειμένου να λύσουν τα προβλήματα που τέθηκαν από τον καθηγητή.

Η διδασκαλία της Ιστορίας της Κρυπτογραφίας στις τελευταίες δύο ώρες βα-
σίστηκε σε μια παρουσίαση που ετοιμάστηκε από τον καθηγητή Μαθηματικών Π.
Βενάρδο και εμπλουτίστηκε από τον διάλογο με τους μαθητές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤOΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤOΓΡΑΦΙΑΣ

Η ιστορία των κρυφών κωδικών, των κρυπτογράφων και των κρυπταναλυτών.

Στη χρονική διάρκεια των δυο ωρών μαθήματος ήταν φυσικά αδύνατο να ξετυλί-
ξουμε την ιστορία της κρυπτογραφίας. Έτσι επιλέξαμε να αναφέρουμε μερικά κομ-
βικά επεισόδια από την αρχαιότητα ώς και την μηχανή Enigma. Και τέλος να
αναφέρουμε κώδικες που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή.

Η κρυπτογραφία εμφανίστηκε ταυτόχρονα με την ίδια τη γραφή. Oι Αιγύπτιοι
και οι Μεσοποτάμιοι χρησιμοποιούσαν μεθόδους κωδικοποίησης, αλλά οι πρώτοι
που τις εφάρμοσαν πραγματικά ήταν οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι, που είχαν ανάγκη
τις μυστικές επικοινωνίες για να εξασφαλίσουν τη στρατιωτική τους επιτυχία.

Η μετάφραση ενός γραπτού κειμένου σε μια γλώσσα άγνωστη μπορεί μερικές
φορές να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται ένα γενικό πρό-
βλημα αποκρυ πτο γράφησης. Ένα παράδειγμα είναι ο περίφημος δίσκος της Φαι-
στού, του οποίου όμως το κείμενο δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί, λόγω του γεγονότος
ότι αποτελεί το μοναδικό δείγμα Γραμμικής Α που βρέθηκε έως σήμερα.

Η Γραμμική Β είναι ακόμη ένα. Είναι η πρώτη γραφή της ελληνικής γλώσσας
και χρησιμοποιήθηκε στη μυκηναϊκή περίοδο, από το 17ο ως τον 13ο αι. π.Χ., κυρίως
για την τήρηση λογιστικών αρχείων στα ανάκτορα. Πολύ αργότερα από την ανακά-
λυψη των πινακίδων και μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες αρχαιολόγων
και γλωσσολόγων, αποκρυπτογραφήθηκε το 1952 από το νεαρό αρχι τέκτονα M.
Ventris με τη βοήθεια του κλασικού φιλολόγου J. Chadwick που έφεραν έτσι στο φως
μια αρχαϊκή ελληνική γλώσσα πέντε αιώνες παλαιότερη από τα ελληνικά του Oμήρου.
Ακόμη ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η αποκρυπτο-
γράφηση των αιγυπτιακών ιερογλυφικών. O Thomas
Young (1773-1829) υπήρξε ένας από τους πρώτους
που εν μέρει αποκρυπτογράφησαν επιτυχώς τα
αιγυπτιακά ιερόγλυφα. Όταν ο Jean-François
Champollion, (1790-1832) δημοσίευσε τη μετά-
φρασή του στα ιερόγλυφα, ο Thomas Young
επαίνεσε το έργο του, αλλά δήλωσε επίσης ότι
ο Champollion στήριξε το σύστημά του στα
άρθρα του και ζήτησε να αναγνωριστεί το
τμήμα της συμβολής του. Και οι δυο δούλεψαν με
τα κείμενα της περίφημης της στήλης της Ροζέττας.
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Κλασική κρυπτογραφία

Η αρχαιότερη γνωστή ρήση της κρυπτογραφίας βρίσκεται λαξευμένη σε μνημεία
από το Παλαιό Βασίλειο της Αιγύπτου γύρω στο 1900 π.X. Μερικές πήλινες πινα-
κίδες από την Μεσοποταμία κάπως αργότερα προορίζονται για την προστασία των
πληροφοριών, όπως μία γύρω στο 1500 π.X. που κρυπτογραφεί την συνταγή ενός
τεχνίτη για κεραμικό λούστρο. Αργότερα, Εβραίοι έκαναν χρήση απλών κρυπτο-
γραφήσεων αντικατάστασης, όπως η κρυπτογράφηση Atbash, ξεκινώντας γύρω στα
600 με 500 π.X. Η κρυπτογράφηση με την σκυτάλη χρησιμοποιούνταν από τον
στρατό της Σπάρτης, αν και ο ρόλος της δεν είναι ξεκάθαρος.

O Ηρόδοτος αναφέρει δύο περιπτώσεις αυτού που σήμερα ονομάζουμε στεγα-
νογραφία στο Βιβλίο Γʹ της Ιστορίας του. O τύραννος της Μιλήτου Ιστιαίος ζήτησε
από έναν άντρα να ξυρίσει το κεφάλι του. Στη συνέχεια, έγραψε στο κρανίο του το
μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει και περίμενε να μεγαλώσουν τα μαλλιά του για να
τον στείλει στο στρατόπεδο του Αρισταγόρα. Τότε του ξύρισαν το κεφάλι και διάβα-
σαν το μήνυμα. Σε μια άλλη περίπτωση ο Δημάρατος, εξόριστος Σπαρτιάτης βασιλιάς
στην Περσία, κατάφερε να ειδοποιήσει τους συμπατριώτες του για το σχέδιο εισβολής
του Πέρση βασιλιά Ξέρξη. Χάραξε σε ξύλο το μήνυμα και το κάλυψε με κερί. Όταν
η πλάκα έφτασε στη Σπάρτη, οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να βρουν εξήγηση, ώσπου
κάποιος πρότεινε να ξύσουν το κερί. Μια άλλη ελληνική μέθοδος κρυπτογράφησης
αναπτύχθηκε από τον Πολύβιο (περίπου 200-118 π.Χ.), ιστορικό της ελληνιστικής πε-
ριόδου, το αποκαλούμενο Τετράγωνο του Πολύβιου. Στους Ρωμαίους συναντάμε την
περίφημη κρυπτογράφηση του Καίσαρα και τις διάφορες παραλλαγές της.

Μεσαιωνική κρυπτογράφηση

Η σύγχρονη κρυπτογράφηση αρχίζει με τους Άραβες, που είναι οι πρώτοι που τεκ-
μηριώνουν συστηματικά τις μεθόδους κρυπτανάλυσης, και ο Al-Kindi, γύρω στο 800
μ.Χ., εφευρίσκει την τεχνική της ανάλυσης συχνοτήτων για το σπάσιμο μονοαλφα-
βητικών κρυπτογραφημάτων αντικατάστασης.

O Al-Kindi έγραψε ένα βιβλίο για κρυπτογραφία με τίτλο Risalah fi Istikhraj

al-Mu'amma (Χειρόγραφο για την απο κρυπτογράφηση κρυπτογραφικών μηνυμά-

των), στο οποίο περιέγραψε τις πρώτες τεχνικές κρυπτανάλυσης, συμπεριλαμβανο-
μένων και εκείνων για πολυαλφαβητικούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης, ταξινό -
μηση κρυπτογραφημάτων, και, το σημαντικότερο, έδωσε τις πρώτες περιγραφές σχε-
τικά με την ανάλυση συχνότητας. Έδωσε επίσης στατιστική ανάλυση των γραμμάτων
και των συνδυασμών τους στα αραβικά. Oυσιαστικά όλοι οι αλγόριθμοι κρυπτογρά-
φησης παρέμειναν ευάλωτοι στην κρυπταναλυτική τεχνική της ανάλυσης συχνοτήτων
μέχρι την ανάπτυξη της πολυαλφαβητικού κώδικα, και πολλοί παρέμειναν μετά την
ημερομηνία αυτή. Oι πολυαλφαβητικοί κώδικες εξηγήθηκαν σαφέστερα από τον
Leon Battista Alberti γύρω στο 1467 που του χάρισαν τον χαρακτηρισμό «πατέρας
της δυτικής κρυπτογράφησης».

O Γάλλος κρυπτογράφος Blaise de Vigenère (1523-1596) επινόησε ένα πρα-
κτικό πολυαλφαβητικό σύστημα που φέρει το όνομά του, την κρυπτογράφηση
Vigenère. Το σύστημα του έμεινε απόρθητο για πάνω από δυο αιώνες, ώσπου ο Βρε-
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τανός Charles Babbage κατάφερε να το αποκρυπτογραφήσει γύρω στο 1854. Κρυ-
πτογραφία και κρυπτανάλυση εμφανίζονται και κατά τη διάρκεια της βασιλείας της
Βασίλισσας Ελισάβετ της Αʹ, οι οποίες οδήγησαν στην εκτέλεση της Μαρίας Στιού-
αρτ, βασίλισσας της Σκωτίας.

Κρυπτογραφία από το 1800 έως τον Βʹ Παγκόσμιο Πόλεμο

Το 1917 ο Gilbert Vernam πρότεινε έναν κώδικα τηλεκτύπωσης (teleprinter), στον
οποίο ένα από πριν προετοιμασμένο κλειδί συνδυάζεται ανά χαρακτήρα με το μή-
νυμα απλού κειμένου για να παράγει το κρυπτογραφημένο. Αυτό οδήγησε στην ανά-
πτυξη ηλεκτρομηχανικών συσκευών ως μηχανών κρυπτογράφησης και στον μόνο
κωδικό που, σύμφωνα με τη θεωρία, παρέχει τέλεια μυστικότητα (perfect secrecy),
εφόσον δε βρεθεί το κλειδί. O συγκεκριμένος κωδικός ονομάζεται σημειωματάριο
μίας χρήσης (one-time-pad), γιατί η μετατόπιση κάθε γράμματος στο απλό κείμενο
γίνεται με βάση το αντίστοιχο γράμμα στο κείμενο που χρησιμοποιείται ως σημειω-
ματάριο μίας χρήσης. Για παράδειγμα, αν στο κείμενο που χρησιμοποιείται για την
κρυπτογράφηση βρίσκεται το γράμμα d, το γράμμα στο απλό κείμενο θα μετατοπι-
στεί κατά τέσσερις θέσεις στο κρυπτοκείμενο. Το μειονέκτημα του σημειωματάριου
μίας χρήσης είναι ότι το κλειδί που είναι το κείμενο που χρησιμοποιείται για την
κρυπτογράφηση πρέπει να έχει το ίδιο μήκος με το απλό κείμενο. Μια απλή εξήγηση
του πώς χρησιμοποιούνταν το σημειωματάριο μίας χρήσης στο παρελθόν είναι η
εξής: επιλεγόταν σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο μία συγκεκριμένη παράγραφος, σε
αυτήν μία συγκεκριμένη πρόταση και σε αυτήν μία συγκεκριμένη λέξη και ένα συ-
γκεκριμένο γράμμα και η μετατόπιση των γραμμάτων του απλού κειμένου γινόταν
με βάση τα γράμματα που εμφανιζόταν από εκείνο το σημείο και πέρα στο βιβλίο.

Κρυπτογραφία Βʹ Παγκοσμίου Πολέμου

Το 1923 ο Γερμανός μηχανικός Arthur Scherbius πατεντάρισε μια μηχανή με στόχο
τη προστατευμένη επικοινωνία. Το όνομα της ήταν Enigma και στην ουσία ήταν μια
βελτιωμένη παραλλαγή του δίσκου του Alberti.
Τριάντα τέτοιες μηχανές είχε προμηθεύσει το
Ράιχ στον δικτάτορα Φράνκο κατά τον Ισπανικό
Εμφύλιο. Oι προσπάθειες για το σπάσιμο του
κώδικα αυτής της μηχανής οδήγησε και στην κα-
τασκευή ενός από τους πρώτους υπολογιστές.

Oι μηχανές Enigma μπορούσαν να κρυ-
πτογραφήσουν ένα κείμενο με πάνω από δέκα
χιλιάδες δισεκατομμύρια διαφορετικούς συν-
δυασμούς. Oι Σύμμαχοι παίρνουν την πρώτη
έγκυρη πληροφορία από έναν Γερμανό κατά-
σκοπο με πολλά εγχειρίδια πρακτικής εφαρμο-
γής της μηχανής. Η πολωνική υπηρεσία πληρο -
φοριών επανδρώνει την ομάδα κρυπτανάλυσης
με έναν αξιόλογο αριθμό μαθηματικών. Ένας
από αυτούς, ο Marian Rejewski, τον Δεκέμβριο
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του 1932 κατανοεί την λεπτομερή δομή του κώδικα της Enigma, χρησιμοποιώντας μα-
θηματικά και περιορισμένη τεκμηρίωση που του παρέχεται από τον καπετάνιο
Gustave Bertrand των γαλλικών στρατιωτικών πληροφοριών. Ήδη από το 1934 η υπη-
ρεσία του μέσα σε 24 ώρες ήταν ικανή να αποκρυπτογραφήσει οποιοδήποτε μήνυμα.

O Rejewski και οι συνάδερφοι του μαθηματικοί
του Γραφείου Κρυπτογράφησης Jerzy Różycki και
Henryk Zygalski συνέχιζαν την ανάγνωση μηνυμάτων.
Oι Γερμανοί χωρίς να γνωρίζουν ότι η ασφάλεια της
Enigma είχε παραβιαστεί, στα πλαίσια βελτίωσης της
ασφάλειας το 1938 αυξάνουν την πολυπλοκότητα, αυ-
ξάνοντας τους δυνατούς συνδυασμούς δραματικά στα
159 τρισεκατομμύρια. Δεν φαίνεται να συνέβη τυχαία
η βελτίωση, καθώς η Γερμανία είχε αρχίσει την επιθε-
τική της επέκταση στην Ευρώπη.

Το 1939, με τον πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης,
οι Πολωνοί εμπιστεύονται τις μηχανές που είχαν κατα-
σκευάσει στους Βρετανούς συμμάχους τους. Oι Βρετα-

νοί μαζεύουν τεχνικούς και κρυπταναλυτές στο Bletchley Park. Σε εύθετο χρόνο, οι
Βρετανοί κρυπτογράφοι, στων οποίων τις τάξεις περιλαμβάνονται πολλοί δάσκαλοι
σκακιού και μαθηματικοί, όπως οι Gordon
Welchman, Max Newman και ο Alan Turing
(1912-1954), ο οποίος θεωρείται «πατέρας της
επιστήμης υπολογιστών», προχώρησαν σημα-
ντικά την αποκρυπτογράφηση. O Turing επι-
νόησε μια ηλεκτρική συσκευή που ανα πα-
ρήγαγε τους δυνατούς συνδυασμούς. Κατά
την διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης
αυτών των μηχανών δημιουργήθηκε ο Colos-
sus, ένας από τους πρώτους υπολογιστές ιστο-
ρικά. Την τύχη του γερμανικού κώδικα είχαν
και οι ιαπωνικοί Purple και JN-25.

Ένα από τα πιο εκπληκτικά μέσα κρυπτογράφησης υπήρξε η τοποθέτηση από τον
αμερικάνικο στρατό ως ραδιοασυρματιστών στρατιωτών εθνικότητας Τσοκτάου, Κο-
μάντσι, Μεσκουάκι και κυρίως Ναβάχο, των οποίων οι γλώσσες δεν ήταν καταγραμ-
μένες. Βέβαια το σύστημα είχε και πρόσθετη ασφάλεια σε περίπτωση αιχμαλωσίας
ενός ασυρματιστή. Τέτοιοι ασυρματιστές υπήρξαν ώς και στον πόλεμο στην Κορέα.

Κωδικοποίηση (Morse, EAN, QR)

Τρία ενδιαφέροντα παραδείγματα κωδικοποίησης, δεν θα λέγαμε κρυπτογράφησης,
γιατί είναι γνωστό το πώς διαβάζονται, είναι τα Morse, EAN, QR. O Κώδικας Morse
είναι μια μέθοδος για μετάδοση πληροφορίας με παλμούς μικρής και μεγάλης διάρ-
κειας ή σημάδια, τελείες και παύλες. Επινοήθηκε για τη μετάδοση μηνυμάτων μέσω
τηλεγράφου στα μέσα του 1830 από τον Σάμιουελ Μορς. Επίσης χρησιμοποιήθηκε
εκτενώς στην πρώιμη ραδιοεπικοινωνία από τις αρχές του 1890. Καταργήθηκε στα
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μέσα της δεκαετίας του 1990. Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο σε εξειδικευμένες εφαρ-
μογές, όπως οι ραδιοφάροι. Επίσης χρησιμοποιείται συστηματικά από τους ραδιο-
ερασιτέχνες.

Το EAN είναι είναι ένας μηχαναγνώσιμος ρα-
βδοκώδικας ή αλλιώς ένας μηχαναγνώσιμος αριθμός.
O ραβδοκώδικας είναι ένα υπερσύνολο του αρχικού
12-ψήφιου συστήματος καθολικής κωδικοποίησης
προϊόντων (UPC) που είχε αναπτυχθεί στη Βόρεια
Αμερική. Στην Ιαπωνία ονομάζεται ΙΑΝ. Oι κώδικες
UPC, EAN, και ΙΑΝ καλούνται συλλογικά παγκό-
σμιοι κώδικες εμπορικών αγαθών (Global Trade Item Numbers, GTIN), αν και μπο-
ρούν να εκφραστούν σε διάφορους τύπους ραβδωτών κωδίκων.

O κώδικας QR είναι ένας γραμμωτός κώδικας
(barcode) δύο διαστάσεων, που δημιουργήθηκε από την ια-
πωνική εταιρεία Denso-Wave το 1994. Το «QR» προέρχε-
ται από τα αρχικά των λέξεων Quick Response (Γρήγορη
Ανταπόκριση), γιατί οι δημιουργοί του είχαν ως κύριο
σκοπό τα δεδομένα, που περιέχονται στον κώδικα, να απο-
κωδικοποιούνται με μεγάλη ταχύτητα. O Κώδικας QR
είναι πολύ διαδεδομένος στην Ιαπωνία, όπου αποτελεί το
πιο δημοφιλές είδος κώδικα δύο διαστάσεων.

Η στεγανογραφία είναι η τεχνική του να κρύβει κανείς μηνύματα ή ακόμη και μι-
κρές εικόνες, εισάγοντας την πληροφορία σε κατάλληλες περιοχές, ώστε να μην αλ-

λοιώνεται οπτικά η αρχική εικόνα.
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι χρησι μοποιήθηκε από τους
αεροπειρατές –πιλότους αυτοκτο-
νίας– που «έριξαν» τα επιβατικά αε-
ροπλάνα της United Airlines στους
δίδυμους πύργους την 11η Σεπτεμ-
βρίου 2001, ώστε να επικοινωνούν με-
ταξύ τους πριν να πραγματοποιη θεί η
αεροπειρατεία.

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΓOΡΙΘΜΩΝ
ΚΡΥΠΤOΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤOΥ ΑΛΓOΡΙΘΜOΥ

ΤOΥ ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤOΥ

O πρώτος αλγόριθμος κρυπτογράφησης που μελετήθηκε ήταν ο αλγόριθμος του Καί-
σαρα. O Ιούλιος Καίσαρας χρησιμοποιούσε έναν απλό αλγόριθμο, ώστε να επικοι-
νωνεί με ασφάλεια με τους στρατηγούς του. Συγκεκριμένα, γινόταν αντικατάσταση
κάθε γράμματος με το γράμμα που ακολουθούσε τρεις θέσεις μετά. Αν το γράμμα
προς αντικατάσταση βρισκόταν στα τελευταία γράμματα του λατινικού αλφάβητου,
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η μετατόπιση συνεχιζόταν από τα πρώτα γράμματα του αλφάβητου. Το κρυπτοσύ-
στημα Καίσαρα συνοψίζεται στο παρακάτω σχήμα:

Για παράδειγμα, η φράση «Hello, everybody!» κρυπτογραφείται ως «KHOOR, HY-
HUERGB!».

Για να αποκρυπτογραφήσει κανείς το κρυπτογραφημένο μήνυμα (ή αλλιώς κρυ-
πτοκείμενο), αρκεί να μετατοπίσει κάθε γράμμα τρεις θέσεις πίσω, όπου, αν ένα
γράμμα στο κρυπτογραφημένο μήνυμα βρίσκεται στην αρχή του αλφάβητου, συνε-
χίζει κανείς τη μετατόπιση από τα τελευταία γράμματα του αλφάβητου ή βρίσκει
απλά σε ποιο γράμμα της πρώτης γραμμής του παραπάνω πίνακα αντιστοιχεί το
γράμμα που εξετάζουμε από την δεύτερη γραμμή του.

Η γενίκευση του κρυπτοσυστήματος του Καίσαρα είναι τα κρυπτοσυστήματα,
όπου τα γράμματα μετατοπίζονται κατά ένα βήμα διαφορετικό του τρία. Το βήμα
μετατόπισης σε αυτά τα κρυπτοσυστήματα λέγεται κλειδί του κρυπτοσυστήματος.
Για παράδειγμα, παρακάτω εικονίζεται ένα κρυπτοσύστημα με κλειδί τέσσερα.

Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης αποκρυπτογράφησης χρησι-
μοποιούνται οι τροχοί κρυπτοσυστήματος, όπως αυτός που εικονίζεται παρακάτω.
Μπορεί κανείς να μεταθέσει το αλφάβητο κατά οποιαδήποτε ποσότητα περιστρέ-
φοντας τον εσωτερικό τροχό. Στον εξωτερικό τροχό βρίσκεται το μη κρυπτογραφη-
μένο ή αλλιώς απλό κείμενο και στον εσωτερικό τροχό το κρυπτογραφημένο κείμενο
ή αλλιώς κρυπτοκείμενο.

Oι μαθητές στη συνέχεια κατασκεύα-
σαν ανά ομάδες τροχούς κρυπτοσυστήματος
με χαρτόνι, κόλλα και πινέζες. Μετά παρου-
σιάστηκαν κρυπτοσυστήματα, όπου αντί να
στέλνονται μηνύματα με γράμματα στέλνο-
νται μηνύματα με αριθμούς σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:

Τέλος, η συγκεκριμένη ενότητα ολοκληρώθηκε με την αποκρυπτογράφηση μη-
νυμάτων που δημιούργησε η μια ομάδα από τις άλλες ομάδες, με οποιοδήποτε
κλειδί. Η παρατήρηση, στην οποία βασίστηκε η αποκρυπτογράφηση, είναι ότι στην
αγγλική γλώσσα το πιο συνηθισμένο γράμμα είναι το «e», το οποίο αντιστοιχίστηκε
με το πιο συνηθισμένο γράμμα στο κρυπτογραφημένο κείμενο, και στη συνέχεια
χρησιμοποιήθηκε ο τροχός κρυπτοσυστήματος για να αποκρυπτογραφηθούν και τα
υπόλοιπα γράμματα.
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Oι ασκήσεις που έγιναν από τις ομάδες των μαθητών έδειξαν ότι είναι πολύ εύ-
κολη η κατανόηση των συγκεκριμένων κρυπτοσυστήματων από το σύνολό τους.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΓOΡΙΘΜΩΝ:
ΚΡΥΠΤOΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΞΗΣ ΚΛΕΙΔΙOΥ

Το κρυπτοσύστημα Καίσαρα, όπως μπορεί να δει κανείς, δημιουργεί μηνύματα που
αποκρυπτογραφούνται εύκολα. Όμως ένα κρυπτοσύστημα πρέπει παράλληλα να
είναι εύχρηστο. Ένα κρυπτοσύστημα λέξης κλειδιού είναι ένας τύπος κρυπτοσυστή-
ματος αντικατάστασης, όπου ο πίνακας αντικατάστασης χρησιμοποιεί μία λέξη
κλειδί. Σε ένα κρυπτοσύστημα λέξης κλειδιού ο αποστολέας επιλέγει μια λέξη κλειδί
και ένα γράμμα κλειδί. Για παράδειγμα ο παρακάτω πίνακας δείχνει ένα κρυπτο-
σύστημα με τη λέξη κλειδί DAN και το γράμμα κλειδί h. To υπόλοιπο αλφάβητο
ακολουθεί στη σειρά.

Το «σπάσιμο» κρυπτοσυστημάτων λέξης κλειδιού βασίζεται στην επί τοις εκατό
σχετική συχνότητα εμφάνισης των γραμμάτων στην αγγλική γλώσσα. Η επί τοις
εκατό σχετική συχνότητα δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

αριθμός εμφανίσεων γράμματος
Σχετική συχνότητα % = × 100

συνολικός αριθμός γραμμάτων στο κείμενο

Η αποκρυπτογράφηση γίνεται με βάση τον πίνακα των επί τοις εκατό συχνοτήτων
γραμμάτων στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, καθώς εξετάζουμε διαδοχικά τις διαφορε-
τικές αντιστοιχίσεις γραμμάτων και βρίσκουμε να σχημα τί ζονται λέξεις της αγγλικής
γλώσσας, μπορούμε να συμπληρώνουμε τα κενά (γράμματα που δεν έχουμε αντιστοι-
χίσει) με βάση τη λέξη που πιστεύουμε ότι πρέπει να σχηματιστεί.

Oι μαθητές έλαβαν από τον καθηγητή ένα κρυπτοκείμενο δύο παραγράφων
που προερχόταν από κρυπτοσύστημα λέξης κλειδιού και μπόρεσαν να το αποκρυ-
πτογραφήσουν με βάση τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω.

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΚΡΥΠΤOΣΥΣΤΗΜΑ VIGENÉRE

Μπορεί κανείς να θεωρήσει ένα κρυπτοσύστημα Vigenère ως ένα κρυπτοσύστημα
που αποτελείται από διαφορετικά κρυπτοσυστήματα Καίσαρα, ένα για κάθε γράμμα
μίας λέξης κλειδιού.

Για να χρησιμοποιήσει κανείς ένα κρυπτοσύστημα Vigenère, γράφει αρχικά και
σε επανάληψη τη λέξη κλειδί πάνω από τα γράμματα του μηνύματος. Στη συνέχεια,
για κάθε γράμμα του μηνύματος, κοιτάζει κανείς το γράμμα πάνω από αυτό. Χρησι-
μοποιεί το κρυπτοσύστημα Καίσαρα που αντιστοιχίζει το a με αυτό το γράμμα κλειδί.

Για παράδειγμα, θα κωδικοποιήσουμε το μήνυμα «Welcome to the Cryptoclub»
χρησιμοποιώντας το κλειδί DOG. Πρώτα γράφουμε τη λέξη DOG, επαναλαμβανό-
μενη πάνω από το μήνυμα:
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Χρησιμοποιούμε τον κρυπτογραφικό τροχό, ώστε το a να αντιστοιχίζεται με το
D για να κρυπτογραφήσουμε όλα τα γράμματα που έχουν D από πάνω.

Χρησιμοποιούμε ανάλογη διαδικασία για τα γράμματα O και G και προκύπτει
ο παρακάτω πίνακας:

Για να μην μπλέκουν πολύ με τους κρυπτογραφικούς τροχούς, ορισμένοι χρη-
σιμοποιούν τον πίνακα Vigenére, ώστε να κάνουν την κρυπτογράφηση και την απο-
κρυπτογράφηση. Αυτό φαίνεται στην παρακάτω σελίδα.

Η πάνω γραμμή του πίνακα Vigenére περιέχει το απλό κείμενο (με μικρά γράμ-
ματα, όπως συνήθως). Κάθε άλλη γραμμή αντιστοιχεί σε μια μετατόπιση στο αλφά-
βητο του απλού κειμένου, όπως μια μετατόπιση στον τροχό κρυπτοσυστήματος. Για
παράδειγμα, για να βρούμε με ποιο γράμμα αντιστοιχίζεται το t, όταν το a αντιστοι-
χίζεται με το D πηγαίνουμε στη γραμμή που έχει πρώτο γράμμα το D και στη στήλη
που έχει απλό κείμενο το t και βλέπουμε ότι αντιστοιχίζεται με το W.

Για να «σπάσουμε» ένα κρυπτοσύστημα Vigenére, όταν το μήκος της λέξης κλει-
διού είναι γνωστό, π.χ. k, γράφουμε πάνω από το κρυπτοκείμενο με τη σειρά τους
αριθμούς από 1 έως k και στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε το ίδιο ξεκινώντας από το
1 ως ετικέτες. Στη συνέχεια ψάχνουμε να βρούμε τα πιο συχνά εμφανιζόμενα γράμ-
ματα στο κρυπτοκείμενο για κάθε κατηγορία που σχημα τίζεται, ανάλογα με το ποιον
αριθμό έχει από πάνω. Αυτά τα αντιστοιχίζουμε με δοκιμές στα πιο συχνά εμφανιζό-
μενα γράμματα της αγγλικής γλώσσας με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την ετικέτα.
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Πιο δύσκολο είναι να «σπάσουμε» ένα κρυπτοσύστημα Vigenére, όταν δεν είναι
γνωστό το μήκος της λέξης κλειδιού. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει πρώτα να βρεθεί
το μήκος της λέξης κλειδιού. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσπάθεια να βρεθούν
πρότυπα (patterns) στο κρυπτογραφημένο μήνυμα. Στη συνέχεια βρίσκονται κοινοί
παράγοντες αριθμών που σχετίζονται με τα πρότυπα.

Αναλύοντας κανείς μηνύματα που είναι κρυπτογραφημένα με το κρυπτοσύστημα
Vigenére μπορεί να δει ότι ισχύει ο παρακάτω κανόνας: Η απόσταση ανάμεσα σε ένα
ζεύγος από επαναλαμβανόμενες ακολουθίες γραμμάτων σε ένα μήνυμα Vigenére
είναι συνήθως πολλαπλάσιο του μήκους της λέξης κλειδιού. Έτσι βρίσκουμε με πα-
ραγοντοποίηση των αποστάσεων που επαναλαμβάνονται ορισμένες ακολουθίες γραμ-
μάτων τον κοινό παράγοντα, που είναι υποψήφιο μήκος της λέξης κλειδιού, και στη
συνέχεια ακολουθούμε τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω για την περίπτωση
που το μήκος της λέξης κλειδιού είναι γνωστό.

Oι μαθητές κατάφεραν να παρακολουθήσουν με άνεση το μάθημα μέχρι και
την αποκωδικοποίηση ενός μηνύματος που έχει κρυπτογραφηθεί με βάση το κρυ-
πτοσύστημα Vigenére, όταν το μήκος της λέξης κλειδιού είναι γνωστό. Η διαδικασία
της παραγοντοποίησης ήταν γνωστή και την χρησιμοποίησαν με άνεση, άλλα δυσκο-
λεύτηκαν, όταν χρειάστηκε να αποκρυπτογραφήσουν ένα μήνυμα που έχει κρυπτο-
γραφηθεί με τον αλγόριθμο Vigenére, όταν το μήκος της λέξης κλειδιού είναι
άγνωστο. Συγκεκριμένα, μόνο ένας μαθητής μπόρεσε να παρακολουθήσει αυτό το
τμήμα του τελευταίου διώρου μέχρι το τέλος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η εκμάθηση της κρυπτογραφίας στο Γυ-
μνάσιο, εάν εφαρμοστεί κατάλληλα, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Το γε-
γονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει
το τελευταίο τμήμα των μαθημάτων που αφορούσε στους αλγορίθμους κρυπτογρά-
φησης - αποκρυπτογράφησης οφείλεται κατά την εκτίμησή μας στο ότι ήταν περιο-
ρισμένος ο χρόνος που μπορούσε να διατεθεί για τα συγκεκριμένα μαθήματα που
μας παραχωρήθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή ενός σχετικά φιλόδοξου σχεδίου.
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ΑΛΕΞOΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΧΕΔΙO ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜOΥ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εδώ και πολλά χρόνια τα προγράμματα σπουδών των μαθημάτων Πληροφορικής δί-
νουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπόνηση συνθετικών εργασιών. Σύμφωνα με το Διαθε-
ματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) Πληροφορικής (2003)1 οι
μαθητές της γʹ τάξης του Γυμνασίου καλούνται να δημιουργήσουν και να παρουσιά-
σουν συνθετικές εργασίες αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν
στο μάθημα. Επίσης, το ίδιο προτείνει και το Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων
«Εφαρμογές Πληροφορικής / Υπολογιστών Ενιαίου Λυκείου» (1997).2

Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο
(2011)3 σε όλες τις τάξεις περιλαμβάνονται οι θεματικές ενότητες «Προγραμματίζω
τον υπολογιστή» και «Υλοποιώ σχέδια έρευνας», οι οποίες εντάσ σονται στον άξονα
των μαθησιακών στόχων «Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με ΤΠΕ (Τε-
χνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών)». Επομένως σύμφωνα με το νέο πρό-
γραμμα σπουδών σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου μπορούν να υλοποιηθούν σχέδια
έρευνας, τα οποία μεταξύ των άλλων μπορούν να αφορούν και τον προγραμματισμό.
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο άρχισε
το σχ. έτος 2011-12 να εφαρμόζεται πιλοτικά σε 68 σχολεία της χώρας μας και από το
σχολικό έτος 2013-14 εφαρμόζεται στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

Oι μαθητές με το πέρασμα του χρόνου είναι όλο και περισσότερο εξοικειω -
μένοι με τη χρήση των υπολογιστών και τα περιθώρια να προχωρήσουν πέρα από
το ρόλο του χρήστη του υπολογιστή και να αναλάβουν το ρόλο του προγραμματιστή
μεγαλώνουν. Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση4 ο προγραμματισμός διδάσκεται και στις δύο τελευταίες τάξεις
του Δημοτικού.

Γενικά υπάρχει η άποψη πως η διδασκαλία του προγραμματισμού συναντά
πολλά εμπόδια και η μύηση των μαθητών σε αυτόν αποτελεί δύσκολο εγχείρημα. Η

1. Βλ. ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών) Πληροφορικής, Αθήνα,
ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003.
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3. Βλ. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, ΥΠΓΒΜΘ, 2011,
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παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας του προγραμματισμού δείχνει να αδυνατεί να

αντιμετωπίσει τα εμπόδια που συναντάν οι μαθητές. Από την άλλη πλευρά, τα προσ-

δοκώμενα οφέλη από τη μύηση των μαθητών στον προγραμματισμό είναι πολύ ση-

μαντικά. O προγραμματισμός θεωρείται σημαντικός ως αντικείμενο διδασκαλίας,

γιατί μεταξύ των άλλων εισάγει τους μαθητές σε μια τυπικού χαρακτήρα μοντελο-

ποίηση ορισμένων οντοτήτων του περιβάλλοντος κόσμου και αποτελεί μια μεθοδο-

λογία προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων. Τα παραπάνω καθιστούν αναγκαία

την εύρεση εναλλακτικών προσεγγίσεων που θα καταστήσουν τη διδασκαλία του

προγραμματισμού ελκυστική και αποτελεσματική. Τα σχέδια έρευνας (projects)

αποτελούν μία από τις προτεινόμενες μεθόδους για την αντιμετώπιση των δυσκολιών

των αρχαρίων προγραμματιστών.5 O εκπαιδευτικός της Πληροφορικής στο πλαίσιο

ενός σχεδίου έρευνας καλείται να πάρει μια σειρά αποφάσεων που αφορούν τη θε-

ματολογία, τη στοχοθεσία, το ρόλο του καθηγητή και των μαθητών καθώς και τη γε-

νικότερη μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί.6 Είναι σημαντικό να βρεθούν

νοηματοδοτούμενες εφαρμογές που ενδιαφέρουν τους μαθητές, μπορούν να τους

ενεργοποιήσουν και η υλοποίησή τους είναι εφικτή σε προγραμματιστικά περιβάλ-

λοντα που είναι κατάλληλα για εκπαιδευτική χρήση.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση διδασκαλίας

του προγραμματισμού με ένα σχέδιο έρευνας ανάπτυξης ενός παιχνιδιού γνώσεων.

Αξιοποιεί προγραμματιστικά περιβάλλοντα που δημιουργήθηκαν για εκπαιδευτική

χρήση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής

και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ). Μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα σε ποικίλα εκπαι-

δευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Π.χ. υλοποιήθηκε στο προγραμματιστικό

περιβάλλον Microworlds Pro, το οποίο έχει διατεθεί στα Γυμνάσια και στο οποίο

αναφέρεται το σχολικό βιβλίο της Πληροφορικής.7 Επίσης υλοποιήθηκε στο προ-

γραμματιστικό περιβάλλον του Scratch, το οποίο μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί

στα εργαστήρια Πληροφορικής δεδομένου πως δεν έχει υψηλές απαιτήσεις υλικού

και διανέμεται δωρεάν.8 Παλιότερα προγραμματίστηκαν παιχνίδια γνώσεων και

στη ΓΛΩΣΣΑ, η οποία είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που αναπτύχθηκε για

εκπαιδευτική χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις υλικού και διανέμονται δωρεάν.9 Καταβλήθηκε

προσπάθεια, ώστε η περιγραφή που ακολουθεί να είναι όσο γίνεται πιο ανεξάρτητη

από το επιλεγμένο προγραμματιστικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, όπου το απαιτεί ο

βαθμός λεπτομέρειας, προσανατολίζεται στα προγραμματιστικά περιβάλλοντα του

Microworlds Pro και του Scratch.
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Η προτεινόμενη διδακτική πρόταση αφορά μια νοηματοδοτούμενη εφαρμογή
που επιτρέπει στους μαθητές να συνδυάσουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα με
το σχέδιο έρευνας που καλούνται να υλοποιήσουν, αξιοποιεί τον προγραμματισμό
σε ζεύγη και καθιστά εφικτή τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Με τον όρο «διαφο-
ροποιημένη διδασκαλία» αναφερόμαστε σε μια συστηματική προσέγγιση στο σχε-
διασμό του συνόλου της διδασκαλίας για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές
ανάγκες. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές
με μαθησιακές δυσκολίες και όχι μόνο για αυτούς. Στη σημερινή εποχή η διαφορο-
ποίηση του σχολικού πληθυσμού είναι έντονη από κοινωνική και πολιτισμική άποψη
και η ανάγκη για διαφοροποιημένη διδασκαλία προβάλει επιτακτική.10

Στην εργασία παρουσιάζονται παραδείγματα παιχνιδιών γνώσεων που ανα-
πτύχθηκαν από μαθητές του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης υπό την επίβλεψη της συγγραφέως της παρούσας εργασίας και πα-
ρουσιάστηκαν σε μαθητικά συνέδρια Πληροφορικής. Επίσης κατατίθεται η εμπειρία
υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου έρευνας προγραμματισμού. Αυτό το σχέδιο
έρευνας υλοποιήθηκε στο μάθημα της Πληροφορικής του Γυμνασίου του παλιού
προγράμματος σπουδών (μέχρι και το σχ. έτος 2010-11) και του νέου προγράμματος
σπουδών (από το σχ. έτος 2011-12). Σε περασμένα σχολικά έτη προγραμματίστηκαν
παιχνίδια γνώσεων και στο πλαίσιο της συνθετικής εργασίας του μαθήματος επιλο-
γής της Αʹ τάξης του Λυκείου «Εφαρμογές Πληροφορικής». Στο τέλος της εργασίας
συνοψίζονται τα συμπεράσματα.

ΤO ΣΧΕΔΙO ΕΡΕΥΝΑΣ

Γενικός σκοπός

Oι μαθητές να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να προγραμματίζουν ένα δικό τους
παιχνίδι γνώσεων.

Ειδικοί στόχοι - Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Oι στόχοι του σχεδίου έρευνας καλύπτουν το τρίπτυχο Γνώσεις - Δεξιότητες - Στά-
σεις και αναφέρονται παρακάτω επιγραμματικά.

Γνώσεις

Oι μαθητές να είναι ικανοί: α) Να περιγράφουν τη διαφορά του ρόλου του προ-
γραμματιστή από το ρόλο του χρήστη, β) να εξηγούν με τη χρήση παραδειγμάτων
το ρόλο της μεταβλητής στον προγραμματισμό.

Δεξιότητες

Oι μαθητές να είναι ικανοί: α) να διαμορφώνουν το σενάριο ενός παιχνιδιού γνώ-
σεων, β) να διαμορφώνουν τις κατηγορίες των ερωτήσεων του παιχνιδιού γνώσεων,

ΣΧΕΔΙO ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜOΥ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 53

9. O διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ, http://alkisg.mysch.gr/, Γλωσσομάθεια, http://spinet.gr/glos-
somatheia/.

10. Βλ. Σ. Παντελιάδου, «Διαφοροποιημένη διδασκαλία», στο Σ. Παντελιάδου & Φ. Αντωνίου
(επιμ.), Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, Θεσσαλο-
νίκη, Γράφημα, 2008, σσ. 7-17.



γ) να συντάσσουν ερωτήσεις κλειστού τύπου για το παιχνίδι γνώσεων βασιζόμενοι

σε αξιόπιστες πηγές, δ) να δημιουργούν το κατάλληλο γραφικό περιβάλλον για το

παιχνίδι τους, ε) να προγραμματίζουν (με διαδικασίες στο Micro worlds Pro ή σενά-

ρια στο Scratch) την εμφάνιση των ερωτήσεων γνώσεων και την ανάγνωση των απα-

ντήσεων, στ) να χρησιμοποιούν σωστά τη δομή ελέγχου στον έλεγχο της ορθότητας

των απαντήσεων και να εμφανίζουν τα κατάλληλα μηνύματα ανάλογα με το αποτέ-

λεσμα του ελέγχου, ζ) να προγραμματίζουν την αρχικοποίηση του σκορ και την ενη-

μέρωσή του ανάλογα με την ορθότητα των απαντήσεων του παίκτη, η) με βάση το

σενάριο του παιχνιδιού τους να επιλέγουν και να προγραμματίζουν τον κατάλληλο

τρόπο ενεργοποίησης των ερωτήσεων. Για παράδειγμα, στο Microworlds Pro μέσω

των κουμπιών ενεργειών, μέσω της κλήσης μιας διαδικασίας από άλλη διαδικασία

ή μέσω της επαφής της χελώνας με ένα συγκεκριμένο χρώμα. Για παράδειγμα, στο

Scratch μέσω διαφόρων συμβάντων, θ) να αξιοποιούν σωστά τα πολυμέσα στη δη-

μιουργία του παιχνιδιού τους, ι) να συντάσσουν και να επεξεργάζονται κατάλληλα

το κείμενο της εργασίας τους με τη χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου, κ) να

χρησιμοποιούν κατάλληλα  το λογισμικό παρουσιάσεων, ώστε να προετοιμάσουν

και να υλοποιήσουν την παρουσίαση της εργασίας τους, λ) να εφαρμόζουν τεχνικές

ελέγχου και διόρθωσης λαθών, μ) να υιοθετούν τις αρχές του τμηματικού προγραμ-

ματισμού, ν) να υιοθετούν αποτελεσματικές στρατηγικές μεθοδικής και ομαδοσυ-

νεργατικής εργασίας.

Στάσεις

Oι μαθητές α) να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια,

β) να αναπτύξουν θετική στάση προς την ομαδοσυνεργατική εργασία.

Σε ποιους απευθύνεται

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

Πληροφορικής (2003) μπορεί να υλοποιηθεί στη γʹ Γυμνασίου. Σύμφωνα με το νέο

Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό μπορεί να υλοποιηθεί στη

βʹ και τη γʹ τάξη του Γυμνασίου.

Προτεινόμενη διάρκεια

Σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών ο προτεινόμενος χρόνος για τις συνθε-

τικές εργασίες στη γʹ Γυμνασίου είναι 10 διδακτικές ώρες. Στο χρόνο αυτό είναι

εφικτή η υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου έρευνας. Αν η διδασκαλία της χρή-

σης της μεταβλητής χωρίς μεταβολέα γίνει ενταγμένη στο σχέδιο έρευνας, όπως προ-

τείνεται παρακάτω, η διάρκεια του σχεδίου έρευνας μπορεί να προσαυξηθεί κατά

1-2 διδακτικές ώρες. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών ο ενδεικτικός χρόνος

για την υλοποίηση των σχεδίων έρευνας της βʹ και της γʹ Γυμνασίου είναι 16 διδα-

κτικές ώρες (8 δίωρα). Στην περίπτωση αυτή υπάρχει το περιθώριο ο πήχης της στο-

χοθεσίας να μπει πιο ψηλά σε πολλά ζητήματα (π.χ. πολυπλοκότητα σεναρίου

παιχνιδιού, πλήθος και τρόπος ενεργοποίησης ερωτήσεων, αποτελεσματικότητα

εφαρμογής τεχνικών ελέγχου και διόρθωσης λαθών, πλήθος χρησιμοποιούμενων

εναλλακτικών τρόπων ενεργοποίησης των διαδικασιών, βαθμός υιοθέτησης των

αρχών του τμηματικού προγραμματισμού κ.ά.)
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Προαπαιτούμενες γνώσεις

Oι μαθητές πρέπει προηγούμενα να έχουν εξοικειωθεί με τον προγραμματισμό στο
περιβάλλον που θα χρησιμοποιήσουν. Πιο συγκεκριμένα, στο Μicroworlds Pro πρέ-
πει να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τις βασικές εντολές της Logo, να δημιουργούν
διαδικασίες και υπερδιαδικασίες, να χρησιμοποιούν κουμπιά ενεργειών και μεταβο-
λείς. Η χρήση της δομής επιλογής, η χρήση της μεταβλητής χωρίς μεταβολέα και οι
εναλλακτικοί τρόποι κλήσης των διαδικασιών προτείνεται να διδαχθούν κατά τη διάρ-
κεια του σχεδίου έρευνας και ενταγμένες σε αυτό. Στο Scratch πρέπει να είναι ικανοί
να εισάγουν και να διαχειρίζονται μορφές, ενδυμασίες και υπόβαθρα. Επίσης πρέπει
να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν βασικές εντολές (π.χ. εμφάνισης μηνυμάτων, μετα-
κίνησης), να χρησιμοποιούν τη δομή επιλογής και να δημιουργούν απλά σενάρια. Η
χρήση της μεταβλητής προτείνεται να διδαχθεί κατά τη διάρκεια του σχεδίου έρευνας
και ενταγμένη σε αυτό.

Διδακτικό υλικό απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Η/Υ, βιντεοπροβολέας, προγραμματιστικό περιβάλλον, λογισμικό επεξεργασίας
κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων, σύνδεση στο Διαδίκτυο και φυλλομετρητής (για
την αναζήτηση πηγών για τις ερωτήσεις), φύλλα εργασίας.

Oργάνωση της τάξης

Το μάθημα υλοποιείται στο ΣΕΠΕΗΥ. Oι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 3-4 ατό-
μων. O ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός.

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές/θεωρίες μάθησης

Το σχέδιο έρευνας βασίζεται στην προσέγγιση του εποικοδομισμού, ακολουθεί την
καθοδηγούμενη διερευνητική προσέγγιση και στηρίζεται στη φθίνουσα καθοδήγηση.
Επιλέχτηκε ο προγραμματισμός παιχνιδιών, γιατί αποτελεί έναν ελκυστικό τρόπο
εκμάθησης προγραμματισμού και συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής στάσης
των μαθητών απέναντι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ακο λουθείται η προσέγγιση του
προγραμματισμού σε ζεύγη, η οποία απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα και
έδειξε να έχει θετικά αποτελέσματα.11

Στο διδακτικό συμβόλαιο λαμβάνονται υπόψη θέματα συντονισμού καθώς και
ο ιδιαίτερος ρόλος του υπολογιστή. Oι μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν με βάση
τα φύλλα εργασίας, να αξιοποιήσουν τις πηγές του διαδικτύου και τη βοήθεια που
παρέχει το ίδιο το χρησιμοποιούμενο προγραμματιστικό περιβάλλον. Στο προγραμ-
ματιστικό κομμάτι σε σημαντικό βαθμό ο έλεγχος ορθότητας γίνεται από τον υπο-
λογιστή. Γίνονται σύντομες εισηγήσεις, ερωταποκρίσεις και συζήτηση. Επίσης
αξιοποιείται η τεχνική της επίδειξης. O περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στην ερ-
γασία σε ομάδες. Oι ομάδες συνομιλούν χαμηλόφωνα και μπορούν να ακολουθούν
το ρυθμό τους. Όταν συναντάν δυσκολίες που δεν μπορούν να υπερβούν οι ίδιοι,
καλούν τον εκπαιδευτικό. O εκπαιδευτικός παρέχει υποστήριξη σε κάθε ομάδα.
Όταν ο εκπαιδευτικός το κρίνει απαραίτητο, διακόπτεται η εργασία σε ομάδες, γί-
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νεται συντονισμένος διάλογος στην ολομέλεια για την επίλυση αποριών και αξιο-

ποιείται η τεχνική της επίδειξης με τη χρήση του βιντεοπροβολέα. Είναι σημαντικό

οι μαθητές να κατανοούν πώς λειτουργούν όταν εργάζονται στην ομάδα και πώς

λειτουργούν όταν διακόπτεται η εργασία στην ομάδα και λειτουργεί η ολομέλεια

της τάξης (π.χ. αφήνουν τον υπολογιστή, διακόπτουν τη μεταξύ τους συζήτηση, πα-

ρακολουθούν την επίδειξη με το βιντεοπροβολέα, παρακολουθούν τη συζήτηση που

γίνεται στην ολομέλεια της τάξης και συμμετέχουν σε αυτή).

Πορεία

α. Διαμόρφωση ομάδων και θεμάτων.

β. Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων του παιχνιδιού γνώσεων κάθε ομά-

δας (θεματολογία, φιλοσοφία και σκοπός του παιχνιδιού, στόχος του παίκτη, κανό-

νες του παιχνιδιού, τρόπος υπολογισμού σκορ, το ενδεχόμενο της χρήσης της

χρονομέτρησης) και καταγραφή τους σε ειδική φόρμα ηλεκτρονικού εγγράφου.

γ. Προσδιορισμός των κατηγοριών των ερωτήσεων, σύνταξη των ερωτήσεων

με βάση αξιόπιστες πηγές και καταγραφή τους στην προαναφερθείσα φόρμα.

δ. Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος του παιχνιδιού.

ε. Προγραμματισμός (με κατάλληλες διαδικασίες στο Microworlds Pro ή σενά-

ρια στο Scratch) της εμφάνισης των ερωτήσεων γνώσεων, της ανάγνωσης της εκά-

στοτε απάντησης, του ελέγχου της ορθότητάς της, της εμφάνισης των κατάλληλων

μηνυμάτων ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου και της ενημέρωσης του σκορ.

στ. Αξιοποίηση πολυμέσων στη δημιουργία του παιχνιδιού, όπου κρίνεται σκό-

πιμο.

ζ. Εκπόνηση εργαστηριακής δραστηριότητας για τη χρήση της μεταβλητής και

τους εναλλακτικούς τρόπους κλήσης των διαδικασιών.

η. Επιλογή και προγραμματισμός του κατάλληλου τρόπου ενεργοποίησης των

ερωτήσεων.

θ. Σύνταξη και επεξεργασία του κειμένου της εργασίας με τη χρήση λογισμικού

επεξεργασίας κειμένου.

ι. Προετοιμασία της παρουσίασης της εργασίας με τη χρήση λογισμικού πα-

ρουσιάσεων.

κ. Παρουσίαση των εργασιών στην ολομέλεια.

λ. Βελτίωση των παραδοτέων (αρχεία παιχνιδιού, κειμένου και παρουσίασης)

αξιοποιώντας τα σχόλια των συμμαθητών και του εκπαιδευτικού.

μ. Τελική παράδοση της εργασίας.

ν. Αξιολόγηση της εργασίας.

Εννοείται πως κάποια από τα στάδια αυτά μπορούν να υλοποιούνται παράλ-

ληλα. Π.χ., αφού δύο μέλη της ομάδας συντάξουν τις πρώτες ερωτήσεις, τις δίνουν

στο ζευγάρι των προγραμματιστών. Ενώ το ζευγάρι των προγραμματιστών προγραμ-

ματίζει τις πρώτες ερωτήσεις, οι άλλοι δύο μαθητές συντάσσουν τις επόμενες. Αφού

ολοκληρωθεί η σύνταξη των ερωτήσεων, στη συνέχεια μπορεί να προχωράει συγ-

χρόνως ο προγραμματισμός και η προετοιμασία του κειμένου κ.ο.κ.
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ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ

Ακολουθούν οι περιλήψεις εργασιών μαθητών του Πρότυπου Πειραματικού Σχο-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίες αναπτύχθηκαν υπό την επίβλεψη της
συγγραφέως της παρούσας εργασίας, αφορούν την ανάπτυξη παιχνιδιών γνώσεων
και πα ρου σιά στηκαν σε μαθητικά συνέδρια Πληροφορικής: α) Προγραμματίζοντας
ένα παιχνίδι γνώσεων από τον Αθανάσιο Ρωσσικόπουλο και την Ευανθία Τζιτζή, μα-
θητές Αʹ τάξης Λυ κείου που παρουσιάστηκε στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορι-
κής Θεσσαλονίκης (17-18 Μαρτίου 2010) στη Θεσσαλονίκη. Στην εργασία μας
προγραμματίσαμε ένα παιχνίδι γνώσεων με τη βοήθεια του Διερμηνευτή της ΓΛΩΣ-
ΣΑΣ, το οποίο χρησιμεύει για τον έλεγχο των γνώσεων  του χρήστη-μαθητή σε κά-
ποια γνωστικά αντικείμενα με εύκολο και ευχάριστο τρόπο. Το πρώτο βήμα που
κάναμε για την εργασία μας ήταν να συντάξουμε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις
κλειστού τύπου διαβαθμισμένες σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας. O χρήστης-μα-
θητής ανάλογα με τις απαντήσεις του παίρνει ή χάνει βαθμούς. Αν σε κάποια ερώ-
τηση δηλώσει ότι δεν ξέρει την απάντηση, η βαθμολογία του παραμένει η ίδια. Στο
τέλος του παιχνιδιού ο κάθε μαθητής συγκεντρώνει μια συνολική βαθμολογία και
λαμβάνει το ανάλογο μήνυμα. Γενικά τα μηνύματα είναι διατυπωμένα με τέτοιο
τρόπο, ώστε να προδιαθέτουν θετικά το χρήστη-μαθητή. β) Προγραμματισμός του
παιχνιδιού ΧΡΩΜΑΤΙΣΤO ΠΙΑΝO από την Ελένη Καραμό σχου και την Όλγα Μυ-
κονιάτη, μαθήτριες της γʹ τάξης Γυμνα-
σίου, που παρουσιάστηκε στο 3ο

Μα θητικό Συνέδριο Πλη ρο φο ρικής
Κεντρικής Μακεδονίας (4-5 Μαΐου
2011) στη Θεσσαλονίκη. Το «Χρωματι-
στό πιάνο» είναι ένα μουσικό παιχνίδι
που δημιουργήθηκε με τη βοή θεια του
MicroWorlds Pro. Το γραφικό του πε-
ριβάλλον αποτελείται από ένα πιάνο,
ένα χέρι, το κουμπί «Έναρξη» και το κουμπί «Τερματισμός». Σκοπός του είναι να κε-
ντρίσει το ενδιαφέρον του παίκτη απαντώντας σε 13 ερωτήσεις μουσικού περιεχομέ-
νου κερδίζοντας έτσι πόντους. Το «Χρω ματιστό πιάνο» απευθύνεται κυρίως σε παιδιά
Γυμνασίου αλλά και Λυκείου που τους ελκύει η μουσική. γ) Προγραμματισμός του
παιχνιδιού ΚΙΒΩΤOΣ από τον Νικόλαο Λειβαδίτη, την Ελευθερία Μπαργιώτα και
τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, μαθητές της γʹ τάξης Γυμνασίου, που παρουσιάστηκε
στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας (4-5 Μαΐου 2011)
στη Θεσσαλονίκη. Με τη βοήθεια του MicroWorlds Pro προγραμματίσαμε ένα παι-
χνίδι με το όνομα «Κιβωτός». Το γραφικό περιβάλλον του παιχνιδιού περιλαμβάνει
ένα καράβι με 5 πατώματα που περιέχουν κουτάκια. Κάθε κουτάκι αντιστοιχεί σε
μία ερώτηση. Oι ερωτήσεις είναι κλιμακωτής δυσκολίας, δηλαδή όσο πιο ψηλά είναι
ένα πάτωμα, τόσο πιο δύσκολες ερωτήσεις έχει. δ) Προγραμματισμός του παιχνιδιού
«Νομίζεις πως τα ξέρεις όλα; Απόδειξε το!» από την Ειρήνη Ναθαναηλίδου, τον
Γεώρ γιο Παρασκευά, τον Αριστοτέλη Πλιάκη και τον Τριαντάφυλλο Τρικάλη, μα-
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θητές Αʹ τάξης Λυκείου, που παρου-
σιάστηκε στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο
Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδο-
νίας (4-5 Μαΐου 2011) στη Θεσσαλο-
νίκη. Στο πλαίσιο της συνθετικής
εργασίας στο μάθημα «Εφαρμογές
Πληροφορικής» η ομάδα μας είχε την
ιδέα να δημιουργήσει το παιχνίδι «Νο-
μίζεις πως τα ξέρεις όλα; Απόδειξε
το!» και να συμμετέχει με αυτό στο μα-

θητικό συνέδριο. Πρόκειται για μία προσπάθεια μας να εφαρμόσουμε όσα διδαχτή-
καμε για τον προγραμματισμό με τη βοήθεια του Διερμηνευτή της Γλώσσας και να
δη μιουρ γήσουμε ένα δικό μας παιχνίδι που στηρίζεται στη γνώση και απευθύνεται
κυρίως σε μαθητές. Το παιχνίδι ξεκινάει με την επιλογή της κατηγορίας των ερωτή-
σεων (Αθλητισμός, Τέχνες, Γλώσσα - Oρθογραφία, Ιστορία, Τεχνολογία, Φιλοσοφία,
Φυσική - Χημεία, Αυτοκίνητα) και στη συνέχεια οι μαθητές επιλέγουν το επίπεδο δυ-
σκολίας των ερωτήσεων (Εύκολο, Δύσκολο). Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει 10 ερω-
τήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε επίπεδο δυσκολίας. Κάθε σωστή απάντηση
ανταμείβεται με 2 βαθμούς, ενώ για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται ένας
βαθμός από τη συνολική βαθμολογία. Στο τέλος εμφανίζεται η τελική βαθμολογία.
ε) Ανάπτυξη προγράμματος ηλεκτρονικής μορφής του επιτραπέζιου παιχνιδιού
Trivial Pursuit από την Ευαγγελία-Ανθή Φωτιάδου, την Ευθυμία Χατζηαγοράκη,
την Αννέτα Χρυσίδου και την Άννα-Μαρία Χρυσοπούλου, μαθήτριες της γʹ τάξης
Γυμνασίου, που παρουσιάστηκε στο Μαθητικό Προσυνέδριο Ανατολικής Θεσσα-
λονίκης (5 Απρ. 2011) στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της εργασίας μας αναπτύξαμε
ένα παιχνίδι γνώσης, στο οποίο ο παίκτης καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα που
σχετίζονται με τα κινούμενα σχέδια, τη μουσική, τον αθλητισμό, τη φύση και την τε-
χνολογία. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον του
MicroWorlds Pro και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου. στ) Προγραμματισμός
παιχνιδιού γνώσεων «Φιδάκι» από τη Δήμητρα Αθανασά, την Αικατερίνη Αντωνίου,
τον Νικόλα Ανανιάδη και τη Μαρία Βουλκίδου, μαθητές της γʹ τάξης του Γυμνα-
σίου, που παρουσιάστηκε στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μα-
κεδονίας (8-9 Μαΐου 2012) στη Θεσσαλονίκη. Χρησιμοποιήσαμε τη γλώσσα
προγραμματισμού Logo για να προγραμματίσουμε στο MicroWorlds Pro ένα παι-
χνίδι γνώσεων «Φιδάκι». Στο παιχνίδι μας ένα πουλί προχωράει βήμα-βήμα στη
ράχη ενός φιδιού. Η ράχη του φιδιού αποτελείται από χρωματιστά κουτάκια πάνω
στα οποία «κινείται» ο παίκτης. Σε κάθε κουτάκι εμφανίζεται μια ερώτηση, την
οποία ο παίκτης καλείται να απαντήσει. Αν απαντήσει σωστά, κερδίζει βαθμούς.
Αν απαντήσει λανθασμένα, συνεχίζει κανονικά χωρίς να πάρει βαθμούς. Τα θέματα
των ερωτήσεων σχετίζονται με τον αθλητισμό, τη μουσική, τις επιστήμες, τον κινη-
ματογράφο και τον πολιτισμό. Κάθε χρώμα κουτιού αντιστοιχεί σε διαφορετική κα-
τηγορία ερωτήσεων. Έχουμε 8 ερωτήσεις ανά κατηγορία και μία ακόμη τελική.
Δηλαδή συνολικά στο παιχνίδι μας περιλαμβάνονται 41 ερωτήσεις. Η ανάπτυξη του
παιχνιδιού μας στηρίχτηκε στον προγραμματισμό διαδικασιών. ζ) Προγραμματισμός
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στο Scratch εφαρμογών με θέμα «Τα-
ξίδια στην γνώση» από τον Σταύρο Δό-
ντσιο, την Παρασκευή Θεοφάνους, τον
Δημήτριο Καραμάνη, την Ευσταθία
Καρύδα και τον Βασίλειο Λιάμη, μα-
θητές της βʹ τάξης του Γυμνασίου, που
παρουσιάστηκε στο 4ο Μαθητικό Συ-
νέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μα-
κεδονίας (8-9 Μαΐου 2012) Θεσσαλο -
νίκη. Προγραμματίσαμε στο Scratch
δύο εφαρμογές που μπορούν να παρο-
μοιαστούν με ταξίδια στη γνώση.
Μέσω μιας εικονικής περιήγησης στον κόσμο η πρώτη εφαρμογή δίνει στο χρήστη
την ευκαιρία να «ταξιδέψει» σε διάφορες πρωτεύουσες. Η δεύτερη εφαρμογή δίνει
τη δυνατότητα στο χρήστη να «περιηγηθεί» στις αίθουσες του σχολείου μας. η) Προ-
γραμματισμός του παιχνιδιού γνώσεων «Φιλίστωρ» από τη Βαΐα Νικολαΐδου και τη
Λυδία-Αριστέα Πουλικάκου, μαθήτριες της βʹ Γυμνασίου, που παρουσιάστηκε στο
5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας (24 & 25 Απρ. 2013)
στη Θεσσαλονίκη. Προγραμματίσαμε ένα παιχνίδι γνώσεων με θέμα την Ιστορία.
Tο παιχνίδι μας ονομάζεται «Φιλίστωρ» και αναπτύχθηκε στο προγραμματιστικό
περιβάλλον του Microworlds Pro. O παίκτης καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις
που αφορούν τις εξής εποχές: την Κλασική, τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή, την
Oθωμανική και την Νεότερη. Μέσω του παιχνιδιού έρχεται αντιμέτωπος με τις γνώ-
σεις του στην Ιστορία και τις ελέγχει με έναν ευχάριστο τρόπο. Για κάθε εποχή
υπάρχουν δύο επίπεδα δυσκολίας. O παίκτης για κάθε εποχή μπορεί να επιλέξει το
επίπεδο δυσκολίας που θέλει. Για κάθε εποχή υπάρχουν 3 ερωτήσεις του εύκολου
επιπέδου και 3 ερωτήσεις του δύσκολου επιπέδου. O παίκτης για κάθε σωστή απά-
ντηση του εύκολου επιπέδου επιβραβεύεται με 10 πόντους και του δύσκολου επιπέ-
δου με 20 πόντους. Το παιχνίδι μας περιλαμβάνει συνολικά 30 ερωτήσεις κλειστού
τύπου. Στον παίκτη δίνονται κατατοπιστικές οδηγίες για την εκτέλεση του παιχνι-
διού. Γενικά το παιχνίδι είναι εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη. θ) Ανάπτυξη
παιχνιδιών γνώσεων μουσικής από τον Αλέξη Καρύδα, τον Ιωάννη Κεχαγιόγλου,
τον Κωνσταντίνο Μακρόπουλο, την Αγγελική Μανέ, τον Τηλέμαχο Μάνο, τον Πο-
λύχρονη Μανουσαρίδη, την Καλλιόπη Μαυρομάτη, την Αλεξάνδρα Μιχελάκη, την
Μαριάνθη Μπάγκαβου, τη Σταυρούλα Νάνου, την Βικτώρια Παντελιού, τη Ναυσικά
Παπαβασιλείου και τη Σοφία Χατζησταμάτη, μαθητές της βʹ τάξης Γυμνασίου, που
παρουσιάστηκε στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας
(8-10 Απρ. 2013) στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της εργασίας μας αναπτύξαμε παι-
χνίδια γνώσεων που αφορούν κάποια ρεύματα της μουσικής. Τα μουσικά
ρεύματα  που επιλέξαμε είναι η rock, η pop και η trance. Επιλέξαμε τα συγκεκριμένα
ρεύματα μουσικής  με βάση τις προτιμήσεις μας. Για κάθε είδος μουσικής δημιουρ-
γήσαμε μία ομάδα εργασίας. Αναζητήσαμε πληροφορίες, εικόνες και μουσικά κομ-
μάτια. Συντάξαμε τις ερωτήσεις και προγραμματίσαμε τα παιχνίδια μας στο Scratch.
Κάθε παιχνίδι περιλαμβάνει 10 εύκολες ερωτήσεις, 10 ερωτήσεις μέτριας δυσκο-
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λίας  και 10 δύσκολες ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου,

Σωστού/Λάθους,  πολλαπλής επιλογής και Ναι/Όχι. Σε κάποιες ερωτήσεις των παι-

χνιδιών μας οι πιθανές απαντήσεις είναι  ηχογραφήσεις τραγουδιών. Oι ερωτήσεις

αυτές δίνουν τη δυνατότητα στον παίκτη να ακούσει τις υποψήφιες ηχητικές απαντή-

σεις και έπειτα να επιλέξει αυτή που θεω ρεί σωστή. Τα αρχεία ήχου για να μπορούν

να χρησιμοποιηθούν στο προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch μετα-

 τράπηκαν σε wav. Η επίβλεψη της εργασίας έγινε σε συνεργασία με την καθηγήτρια

Μουσικής Μαρία Πατιώ. ι) Προγραμματισμός παιχνιδιού γνώσεων για αυτοκίνητα

από τον Ιωάννη Φόρογλου, τον Ιωάν νη Φράγκο και τον Θεοφάνη Χατζηδιαμαντή,

μαθητές της βʹ τάξης Γυμνασίου, που παρουσιάστηκε στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο Πλη-

ροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας (8-10 Απρ. 2013) στη Θεσσαλονίκη. Προγραμμα-

τίσαμε στο Scratch ένα παιχνίδι γνώσεων με θέμα τα αυτοκίνητα. O σκοπός του

παιχνιδιού μας είναι να βοηθήσει τους παίκτες να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις

σχετικά με τα αυτοκίνητα ή να φρεσκάρουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Το

παιχνίδι μας περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούν μάρκες αυτοκι-

νήτων, διάσημους οδηγούς αγώνων, αυτοκινητοβιομηχανίες, αγώνες δρόμου αλλά

και μηχανολογικά θέματα. Oι ερωτήσεις διακρίνονται σε τρία επίπεδα δυσκολίας

(εύκολο, μέτριας δυσκολίας, δύσκολο). Κάθε επίπεδο δυσκολίας περιλαμβάνει 10

ερωτήσεις. Αναζητήσαμε στο Διαδίκτυο εικόνες αυτοκινήτων, τις οποίες χρησιμο-

ποιεί το παιχνίδι μας σε ερωτήσεις, όπου ο παίκτης καλείται να αναγνωρίσει το μο-

ντέλο ενός αυτοκινήτου. Για κάθε σωστή απάντηση σε μια εύκολη ερώτηση ο παίκτης

κερδίζει 1 πόντο, σε μια ερώτηση μέτριας δυσκολίας κερδίζει 2 πόντους και σε μια

δύσκολη ερώτηση κερδίζει 3 πόντους. Oι ερωτήσεις του εύκολου επιπέδου έχουν

τρεις υποψήφιες απαντήσεις, ενώ στις ερωτήσεις των επόμενων δύο επιπέδων δυ-

σκολίας οι υποψήφιες απαντήσεις είναι τέσσερις.

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠO ΤΗΝ ΥΛOΠOΙΗΣΗ ΤOΥ ΣΧΕΔΙOΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Oι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία του δικού τους παιχνιδιού

γνώσεων, συμμετείχαν ενεργά, πήραν πρωτοβουλίες, συνεργάστηκαν μεταξύ τους,

καλλιέργησαν δεξιότητες προγραμματισμού με ευχάριστο τρόπο, ανέπτυξαν τεχνι-

κές του τμηματικού προγραμματισμού, έμαθαν να χρησιμοποιούν μεταβλητές, εξοι-

κειώθηκαν με την εκσφαλμάτωση (debugging) των προγραμμάτων και έγιναν πιο

προσεκτικοί κριτές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Η αρχικοποίηση και ο υπολογισμός του σκορ αποτέλεσαν πολύ καλή αφορμή

για τη διδασκαλία της χρήσης της μεταβλητής τόσο στο Microworlds Pro όσο και στο

Scratch. Επίσης η ποικιλία των σεναρίων των παιχνιδιών αποτέλεσε πολύ καλή

αφορμή για την εμπέδωση των εναλλακτικών τρόπων κλήσης των διαδικασιών

(χρήση κουμπιών, χρήση υπερδιαδικασιών) και τη διδασκαλία νέων εναλλακτικών

τρόπων (μέσω της επαφής της χελώνας με τα χρώματα) στο Microworlds Pro. Στο

Scratch η ποικιλία των σεναρίων των παιχνιδιών αποτέλεσε πολύ καλή αφορμή για

τη χρήση ποικίλων συμβάντων.

Oι μαθητές ένιωσαν μεγάλη ικανοποίηση από το γεγονός πως έφυγαν από το
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ρόλο του απλού παίκτη (χρήστη ενός προγράμματος) και ανέλαβαν το ρόλο του δη-
μιουργού ενός δικού τους παιχνιδιού (προγραμματιστή). O προγραμματισμός σε
ζεύγη διευκόλυνε πολύ τον προγραμματισμό του παιχνιδιού. Σημαντικό ρόλο στην
επιτυχία του σχεδίου έρευνας έπαιξε το γεγονός πως αφορά μια νοηματοδοτούμενη
εφαρμογή που επιτρέπει στους μαθητές να συνδυάσουν τα προσωπικά τους ενδια-
φέροντα με το σχέδιο έρευνας που καλούνται να υλοποιήσουν. Κάποιοι μαθητές
επέλεξαν θεματικούς άξονες που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο του αγαπημένου
τους σχολικού μαθήματος, άλλοι επέλεξαν να δημιουργήσουν παιχνίδια γνώσεων
με θέματα όπως είναι ο κινηματογράφος, η οικολογία, ο αθλητισμός κ.ά. Επίσης οι
μαθητές ένιωσαν μεγάλη ικανοποίηση, όταν παρουσίασαν τις εργασίες τους στην
ολομέλεια της τάξης και κάλεσαν τους συμμαθητές τους να παίξουν τα παιχνίδια
τους. Μερικοί από αυτούς με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό συμμετείχαν στο Μα-
θητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, όπου παρουσίασαν το παι-
χνίδι τους σε ευρύτερο κοινό.

Η μέχρι τώρα εμπειρία έδειξε ότι για να είναι επιτυχής η πορεία είναι σημα-
ντικό να δίνονται καθοδηγητικά φύλλα εργασίας, να γίνεται προσεκτική κατανομή
των εργασιών και ανάθεση ρόλων και τέλος να δίνεται η απαραίτητη προσοχή στο
χρονοπρογραμματισμό.

Μεγάλο ενθουσιασμό διακρίνουμε στα σχόλια των μαθητών που δημιούργησαν
ένα δικό τους παιχνίδι γνώσεων ανεξάρτητα από το προγραμματιστικό περιβάλλον
που χρησιμοποίησαν. Ενδεικτικά ακολουθούν κάποια αποσπάσματα από τις εργα-
σίες των μαθητών που παρουσιάστηκαν στο μαθητικό προσυνέδριο της Ανατολικής
Θεσσαλονίκης και το 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής της Κεντρικής Μακε-
δονίας το 2012.

Oι μαθητές Δήμητρα Αθανασά, Αικατερίνη Αντωνίου, Νικόλαος Ανανιάδης και
Μαρία Βουλκίδου που ανέπτυξαν το παιχνίδι γνώσεων «Φιδάκι» στο Microworlds
Pro αναφέρουν χαρακτηριστικά στα συμπεράσματά τους: «Αναπτύσσοντας την ερ-
γασία μας κερδίσαμε πολλά. Αρχικά αποκτήσαμε ομαδικό και συλλογικό πνεύμα,
γνωρίσαμε καινούργιες δυνατότητες του υπολογιστή, αποκτήσαμε δεξιότητες προ-
γραμματισμού, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα δικό μας παιχνίδι. Από απλοί
χρήστες παιχνιδιών γίναμε δημιουργοί ενός δικού μας παιχνιδιού, το οποίο επιδιώ-
ξαμε να συνδέεται με την κατάκτηση της γνώσης».

Oι μαθητές Σταύρος Δόντσιος, Παρασκευή Θεοφάνους, Δημήτριος Καραμά-
νης, Ευσταθία Καρύδα και Βασίλειος Λιάμης που ανέπτυξαν στο Scratch τα παιχνί-
δια γνώσεων «Ταξίδι σαν παραμύθι» και «Η Γνώση βγήκε από το Πειρα μα -
τικό» αναφέρουν χαρακτηριστικά στα συμπεράσματα της εργασίας τους: «Προσω-
πικά πιστεύουμε ότι η γνωριμία μας με το Scratch ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα
εμπειρία. Μας ενθουσίασε ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα καταφέραμε να
λάβουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις, ώστε στο τέλος να μπορέ-
σουμε να τις εφαρμόσουμε παίρνοντας πρωτοβουλίες. Ακόμα, ήταν πολύ χρήσιμο
ότι μπορούσαμε να επεξεργαστούμε τις μορφές (π.χ. αλλαγή χρώματος)».

Παρόμοιο ενθουσιασμό βλέπουμε και στα σχόλια παλιότερων μαθητών που
ανέπτυξαν παιχνίδια γνώσεων στη ΓΛΩΣΣΑ. Oι μαθητές Ειρήνη Ναθαναηλίδου,
Γεώργιος Παρασκευάς, Αριστοτέλης Πλιάκης και Τριαντάφυλλος Τρικάλης που πα-

ΣΧΕΔΙO ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜOΥ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 61



ρουσίασαν στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας το
παιχνίδι «Νομίζεις πως τα ξέρεις όλα; Απόδειξέ το!» στην εργασία τους αναφέρουν
τα εξής: «Χαρά και ικανοποίηση κυρίευσε ολόκληρη την ομάδα μόλις είδαμε την
τελική μορφή του προγράμματος μας. Πώς να μη μας κυριεύσει άλλωστε, όταν εί-
δαμε τη σκέψη μας να υλοποιείται και να πετυχαίνουμε το στόχο μας. Καταλήξαμε
όλοι με μεγάλη μας έκπληξη στο συμπέρασμα ότι όλες οι δυσκολίες, οι γκρίνιες, το
άγχος και ίσως μερικοί διαπληκτισμοί που συνόδευαν την όλη αυτή μας προσπάθεια
τους τελευταίους δύο τρεις μήνες άξιζαν κυριολεκτικά τον κόπο, αφού το τελικό
αποτέλεσμα κατάφερε να τα διαγράψει όλα αυτά στη στιγμή από τη μνήμη μας. Επί-
σης συμπεράναμε ομαδικώς ότι ο προγραμματισμός έχει πάρα πολλές εφαρμογές.
Μέσα από ένα παιχνίδι μπορέσαμε να θίξουμε ερωτήσεις που αγγίζουν πολλές επι-
στήμες. Σπουδαίο ήταν και το γεγονός ότι μέσα από τον προγραμματισμό καταφέ-
ραμε να δημιουργήσουμε ένα πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας στην ομάδα
μας. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό είναι αποτέλεσμα
της πρώτης μας ομαδικής προσπάθειας για τη δημιουργία ενός προγράμματος και
θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι αισθανόμαστε περήφανοι για τα όσα κατορθώ-
σαμε, συνδυάζοντας γνώσεις, σκέψη, άποψη και κυρίως συνεργασία… Όλη αυτή η
προσπάθεια μας συνεπήρε πολύ και ακόμη δε σταματήσαμε να σκεφτόμαστε τρόπους
να κάνουμε καλύτερο το πρόγραμμά μας». Oι μαθητές Αθανάσιος Ρωσσικόπουλος
και Ευανθία Τζιτζή που παρουσίασαν στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής
Θεσσαλονίκης την εργασία «Προγραμματίζοντας ένα παιχνίδι γνώσεων» αναφέρουν
τα εξής: «Καθώς η ιδέα μας, που στην αρχή μας φαινόταν λίγο ακατόρθωτη, άρχισε
να πραγματοποιείται σιγά-σιγά, νιώσαμε ότι τελικά στη ζωή μας τα πράγματα δεν
είναι τόσο δύσκολα όσο φαίνονται στη αρχή. Επιπλέον συνειδητοποιήσαμε ότι ο άν-
θρωπος μπορεί να καταφέρει πολλά ακόμα κι αν φαινομενικά παρουσιάζονται ως
αδύνατα, αρκεί να έχει ως εφόδια τη δημιουργικότητα, την επιμονή και την υπομονή.
Δεύτερο συμπέρασμα που βγάλαμε από αυτή την προσπάθεια μας είναι ότι προγραμ-
ματισμός δεν σημαίνει μόνο πληροφορική και σειρές από μαθητικές πράξεις και υπο-
λογισμούς, αλλά επίσης είναι πολύ χρήσιμος και για την καθημερινότητα ενός εφήβου,
όπως, για παράδειγμα, στο να κάνει επανάληψη στα μαθήματα του. Από αυτήν όμως
την προσπάθεια μας καταλάβαμε πόσο αξία έχει να μπορεί ο άνθρωπος να συνεργά-
ζεται, να προτείνει, να αποφασίζει και στο τέλος να υλοποιεί τις ιδέες της ομάδας.
Τέλος, ένα πολύ αξιόλογο συμπέρασμα που προέκυψε από αυτή την εργασία είναι
ότι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και νοιάζονται θα είναι δίπλα μας κάθε στιγμή,
έτσι ώστε να βοηθήσουν να γίνουν τα όνειρα και οι φιλοδοξίες μας πραγματικότητα».

Η υλοποίηση του σχεδίου έρευνας προϋποθέτει την προηγούμενη εξοικείωση
των μαθητών με τον προγραμματισμό. Παρότι η υλοποίησή του είναι εφικτή με βάση
το παρόν πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής του Γυμνασίου, η εφαρμογή του
νέου Προγράμματος Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο
επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίησή του για τους εξής λόγους: α) Σε όλες τις τάξεις
του Γυμνασίου περιλαμβάνεται η θεματική ενότητα «Προγραμματίζω τον υπολογι-
στή», β) σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου περιλαμβάνεται η θεματική ενότητα «Υλο-
ποιώ σχέδια έρευνας», γ) το μάθημα της Πληροφορικής αντί της μίας διδακτικής
ώρας την εβδομάδα υλοποιείται σε συνεχόμενο δίωρο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η υλοποίηση του σχεδίου έρευνας προώθησε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών
και είχε επιτυχή αποτελέσματα μάθησης. Στο πλαίσιο του σχεδίου έρευνας του προ-
γραμματισμού ενός παιχνιδιού γνώσεων οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να πορευ-
τούν ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και να ακολουθήσουν το
δικό τους ρυθμό μάθησης. Γενικά το σχέδιο έρευνας κατέστησε εφικτή τη διαφορο-
ποιημένη διδασκαλία.

O ενθουσιασμός των μαθητών για τη δημιουργία του δικού τους παιχνιδιού τους
δημιουργεί υψηλά κίνητρα και συχνά τους ωθεί σε μια αρκετά υψηλή στοχοθεσία
συνοδευόμενη από το ζήλο της διαρκούς βελτίωσης. Ενδεικτική είναι η εξής δήλωση
στην εργασία των μαθητών που παρουσίασαν στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληρο-
φορικής Κεντρικής Μακεδονίας το παιχνίδι «Νομίζεις πως τα ξέρεις όλα; Απόδειξέ
το!»: «Όλη αυτή η προσπάθεια μας συνεπήρε πολύ και ακόμη δε σταματήσαμε να
σκεφτόμαστε τρόπους να κάνουμε καλύτερο το πρόγραμμά μας».

Η υλοποίηση ενός σχεδίου έρευνας προγραμματισμού δίνει στους μαθητές τη
δυνατότητα να εμβαθύνουν πολύ περισσότερο σε θέματα προγραμματισμού από τις
δραστηριότητες μικρότερης έκτασης. Oι μαθητές καλούνται να αναλύσουν το πρό-
βλημά τους με βάση τις αρχές του τμηματικού προγραμματισμού, να αποκτήσουν
δεξιότητες εκσφαλμάτωσης, να αποκτήσουν προχωρημένες δεξιότητες μεθοδολο-
γικού χαρακτήρα, να αντιμετωπίσουν θέματα διεπαφής χρήστη - υπολογιστή κ.ά.
Στο πλαίσιο του σχεδίου έρευνας οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν επιπλέον
δυνατότητες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, να αξιοποιήσουν τη βοήθεια του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος, να αξιοποιήσουν τα φυλλάδια οδηγιών που τους
δίνονται κ.ά. Γενικά καλλιεργούνται οι μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών.

Oι μαθητές συχνά δελεάζονται από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η άκριτη ενα-
σχόλησή τους με αυτά μπορεί να έχει διάφορες αρνητικές συνέπειες (από την
άσκοπη σπατάλη χρόνου μέχρι τον εθισμό). Αποτελεί γενική διαπίστωση πως οι
απλές νουθεσίες συχνά δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το σχέδιο έρευνας
αξιοποιεί την πρόκληση να δημιουργήσουν το δικό τους παιχνίδι προκειμένου να
τους βγάλει από το ρόλο του παίκτη ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού (χρήστη ενός
προγράμματος) και να τους οδηγήσει στην ανάληψη του ρόλου του δημιουργού ενός
ηλεκτρονικού παιχνιδιού (προγραμματιστή). O προγραμματισμός του δικού τους
παιχνιδιού γνώσεων αποτελεί ένα βιωματικό τρόπο να τους κάνει πιο προσεκτικούς
κριτές των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Παιχνίδια γνώσεων μπορούν να δημιουργηθούν για ποικίλους θεματικούς άξο-
νες και στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους μπορούν να συνεργαστούν εκπαιδευτικοί
όλων των ειδικοτήτων. Το προτεινόμενο σχέδιο έρευνας προγραμματισμού μπορεί
να συνδυαστεί με όλα τα μαθήματα και να αξιοποιηθεί σε ποικίλες διαθεματικές
δράσεις.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΙΔOΥ

«MUSIC AND WORDS THAT BRING US TOGETHER».
ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΞΕΝOΓΛΩΣΣΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (VIRTUAl E-ClASS COMMUNITy)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Virtual e-Class project αποτελεί δράση που πραγματοποιήθηκε στο ΠΠΣΠΘ στο
πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών Ξένων Γλωσ-
σών (ΕΠΣ - ΞΓ) και στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΠΣΠΘ με το Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. O στόχος του προγράμματος ήταν η ανάπτυξη
συνεργασιών με ευρωπαϊκά σχολεία, όπου οι μαθητές αντίστοιχων τάξεων μελετούν
την ίδια ξένη γλώσσα με τους Έλληνες μαθητές. Oι συνεργασίες οργανώθηκαν γύρω
από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με τρόπο που παρακινούσε τους μαθητές να
κατανοούν και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα και με
τη χρήση διαδικτυακών συνδιασκέψεων και τη στήριξη με ένα ασφαλές δίκτυο επι-
κοινωνίας, οι μαθητές ανέπτυξαν γλωσσική και διαπολιτισμική επίγνωση.

Το Virtual e-Class Project συμμετείχε στο θεσμό Αριστείας 2013 και είναι ανά-
μεσα στα βραβευθέντα έργα.1 Oι τάξεις των δύο συνεργαζόμενων σχολείων, του
ΠΠΣΠΘ και του Kecioren Anatolia High School of Ancara, με τις καθηγήτριες Κ.
Αδαμίδου και Nilgun Celic τιμήθηκαν με έπαινο από το θεσμό «Αριστείας και Ανά-
δειξης Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2013»
για την παραγωγή του e-magazine «Music and Words that Connect our Cultures».2

ΕΝΙΑΙO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΣΠOΥΔΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΕΠΣ - ΞΓ)

Στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται
το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες. Oι βασικές παιδαγωγικές
αρχές του (ΕΠΣ - ΞΓ) βρίσκουν εφαρμογή μέσα από δράσεις, όπως η συγκεκριμένη
του Virtual e-Class project που κατευθύνεται επάνω στο θεμελιώδη άξονα του Νέου
Σχολείου: ο μαθητής τοποθετείται στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και η δι-
δακτική πράξη βασίζεται στις εξής παιδαγωγικές αρχές: α) Διαφοροποιημένη Δι-
δασκαλία. Η διδακτική πράξη πρέπει να διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Η διαφο-
ροποιημένη διδασκαλία αναφέρεται στη δημιουργία διαφορετικών δρόμων μέσα
από τους οποίους ο μαθητής με διαφορετικές ικανότητες, ενδιαφέροντα και μαθη-
σιακές ανάγκες και με σαφείς διατυπωμένους στόχους, κατακτά τη γνώση νέων εν-

1. Βλ. www.joomag.com/magazine/katerina/0850861001368094219.
2. Βλ. www.joomag.com/magazine/katerina/ 0850861001368094219.
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νοιών ως μέρος τη μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι, οδηγεί τους μαθητές να οικειο-
ποιηθούν την ευθύνη της μάθησής τους και προσφέρει ευκαιρίες για συνεργατική
μάθηση και διδασκαλία συνομηλίκων. β) Η νέα γνώση πρέπει να χτίζει επάνω στην
παλιά. Τα θέματα που επιλέγονται, το εκπαιδευτικό υλικό και τα μέσα που χρησι-
μοποιούνται πρέπει να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών, να έχουν
σχέση με το περιβάλλον στο οποίο ζουν. γ) Διαχείριση των πληροφοριών. O μαθητής
πρέπει να αναπτύξει τις δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να διαχειριστεί
τις πηγές πληροφόρησης (έντυπο υλικό, οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό) με τρόπο
κριτικό και λειτουργικό. γ) Διαμεσολάβηση ως σημαντική επικοινωνιακή δραστη-
ριότητα. Η ικανότητα της διαμεσολάβησης αναπτύσσεται μέσα από τη χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι μαθητές διαμεσολαβούν (είτε από τη μητρική
προς την ξένη γλώσσα, είτε το αντίστροφο), και είναι σημαντικό να τα αξιοποιή-
σουμε προς όφελος των μαθητών για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία στη
γλώσσα διδασκαλίας (target language). δ) Ένταξη των Νέων Τεχνολογιών Πληρο-
φορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη τάξη. Το διαδίκτυο είναι μία πηγή για ενδια-
φέρον και αυθεντικό εκπαιδευτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα, ενώ τα κείμενα, από
τη φύση τους πολυτροπικά, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν απο-
τελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες στον ιδιωτικό, κοινωνικό, εργασιακό χώρο.
ε) Βιωματική Μάθηση (learning by experience). Η ξένη γλώσσα μαθαίνεται μόνο
όταν χρησιμοποιείται σε ρεαλιστικές, αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας. στ) Συ-
νεργατικότητα. Μέσα από την ομαδική εκπόνηση εργασιών, οι μαθητές μαθαίνουν
να αναπτύσσουν επιχειρήματα, να κατανοούν τη διαφορετική άποψη και να τη σέ-
βονται, να συζητούν, να επιλύνουν προβλήματα από κοινού. Έτσι, ενισχύεται η επι-
κοινωνία μεταξύ τους και ταυτόχρονα με τη χρήση των ΤΠΕ προάγεται η δυνατότητα
επικοινωνίας με μαθησιακά περιβάλλοντα άλλων περιοχών άλλων χωρών. ζ) Σεβα-
σμός στη διαφορετικότητα. Η πολυμορφία της σημερινής τάξης πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.3

Η Διαθεματική προσέγγιση της Ξένης Γλώσσας

Η Διαθεματική Προσέγγιση, δηλαδή η ολιστική κατάκτηση της γνώσης, δίνει τη δυ-
νατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων
που θα του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται
μεταξύ τους, με ζητήματα καθημερινής ζωής και να διαμορφώσει το δικό του κο-
σμοείδωλο, τη δική του κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη.4

O σκοπός της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση είναι σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-
γραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να
μπορούν να επικοινωνούν, με μέσον την αγγλική γλώσσα, σε διαφορετικά, κοινω-
νικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα, αλλά και να ευαισθητοποιη-
θούν για την αναγκαιότητα της διά βίου μάθησης.

3. Βλ. Μ. Kalantzis & Β. Cope, New Learning. Elements of a Science of Education, Cambridge
University Press, 2008.
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Oι βασικές αρχές της διδασκαλίας της αγγλικής είναι οι εξής:

α. O εγγραμματισμός οδηγεί στην καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού
λόγου, στην κατάκτηση της δομής της γλώσσας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που
θα επιτρέπει στο μαθητή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε κάθε περίσταση
επικοινωνίας χρησιμοποιώντας κατάλληλες λεκτικές πράξεις. Παράλληλα βοηθά
στο να αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες όπως αυτή της συνεργασίας, της δια-
πραγμάτευσης, της λήψης αποφάσεων, της αυτοπαρουσίασης, ώστε ως αυριανοί πο-
λίτες να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό-επαγγελματικό γίγνεσθαι.

β. Η πολυγλωσσία αναδεικνύει τα ξεχωριστά στοιχεία λόγου και ομιλίας, βοηθά
τους μαθητές να εξοικειώνονται με άλλες γλώσσες, να κατανοούν τα δομικά, μορ-
φοσυντακτικά και λειτουργικά στοιχεία πολλών γλωσσών και να ανακαλύπτουν
ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των γλωσσών. Έτσι, η γλώσσα γίνεται κώδικας
επικοινωνίας και ταυτόχρονα φορέας πολιτισμού.

γ. Η πολυπολιτισμικότητα. Η αγγλική γλώσσα ως γλώσσα επικοινωνίας θα
φέρει τους Έλληνες μαθητές σε επαφή με τον πολιτισμό αγγλόφωνων και μη αγ-
γλόφωνων χωρών και θα συμβάλλει έτσι στη δημιουργία μιας πολυπολιτισμικής συ-
νείδησης, η οποία κάνει σεβαστή και αποδεκτή τη διαφορετικότητα του «άλλου»
μέσα από την ευαισθητοποίηση στη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η διαδικασία της μάθησης γίνεται συμμετοχική με συ-
γκεκριμένους στόχους για την εκτέλεση προγραμμάτων δράσης στο σχολικό και στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και με την εμπλοκή πολλών γνωστικών αντικειμέ-
νων, στο πλαίσιο της διεπιστημονικής διαθεματικής προσέγγισης. Η διαθεματική
προσέγγιση θα προσφέρει αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις τέτοιες όπου η
παράλληλη χρήση των γλωσσών θα γίνεται με αβίαστο και φυσικό τρόπο, με άξονα
την καλύτερη επικοινωνία για πληροφόρηση, αξιολόγηση της πληροφορίας, κατα-
γραφή και παρουσίαση δεδομένων από πολλές γνωστικές περιοχές και από πολλά
άτομα της ίδιας ή άλλης χώρας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛOΠOΙΗΣΗΣ ΤOΥ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤOΣ

Για την υλοποίηση του προγράμματος ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Oρίστηκαν
οι δύο τάξεις συνεργασίας μεταξύ του ΠΠΣΠΘ και του Cecioren Anatolia High
School, Ancara με υπεύθυνες καθηγήτριες τις εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας
Κ. Αδαμίδου και Nilyan Celik. Η επιλογή της θεματικής ενότητας «Oι μουσικές - οι
λέξεις - που μας ενώνουν» έγινε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών των δύο
συνεργαζόμενων τάξεων και ύστερα από συνεν νόηση των δύο εκ παι δευ τικών. Σχεδιά-
στηκαν οι δραστηριότητες και το πε  ριεχόμενο του τελικού προϊόντος, μεταξύ των
δύο εκ παιδευτικών που όρισαν το πλαίσιο της δράσης, τις δραστηριότητες, το είδος
των κειμένων, των ασκήσεων, του γλωσσαρίου, καθώς και το είδος του τελικού

4. Βλ. Σ. Αλαχιώτης, «Για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα», περ. Επιθεώρηση Εκπαιδευ-

τικών θεμάτων, τεύχ. 7 (2002) 7-18.
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προϊόν τος: e-magazine. Δημιουργήθηκε ιστολόγιο (blog).5 Στο blog αναρτούνταν σε
τακτά διαστήματα οι εργασίες των ομάδων κατά τη διάρκεια του project. Υπάρχει
επίσης αναρτημένο το e-magazine με τίτλο «The music and the words that connect
our cultures». Ακολούθησαν διαδικτυακές συνδιασκέψεις (skype meetings). Oι μα-
θητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να παρουσιάσουν τα σχολεία τους, να
ανταλλάξουν απόψεις για τις προτιμήσεις τους στη μουσική, να μιλήσουν για τα
κοινά στοιχεία του πολιτισμού των δύο χωρών, να μοιραστούν σκέψεις για τη σχο-
λική ζωή και να αναφέρουν λέξεις και εκφράσεις στην άλλη γλώσσα. Έγινε τέλος
παραγωγή διαδικτυακού προϊόντος. Oι ομάδες συνέθεσαν τα κείμενα που εμπλου-
τίστηκαν με video, εικόνες, τραγούδια και δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό περιο-
δικό (flip book). Oρίστηκαν πέντε ομάδες συνεργασίας με τα εξής υποθέματα:
μουσικά όργανα, τραγούδια, χοροί - ενδυμασίες, γαστρονομία, ήθη και έθιμα.

Oι μαθητές επικεντρώθηκαν στη συλλογή πληροφοριών για τα συγκεκριμένα
υποθέματα με σκοπό να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τα κοινά στοιχεία της γλώσ-
σας και του πολιτισμού των δύο γειτονικών χωρών. Ανάμεσα στα κείμενα και στις ει-
κόνες έφτιαξαν λεξιλόγια, δηλαδή λέξεις γραμμένες και στις τρεις γλώσσες, ελληνικά,
τούρκικα, αγγλικά με έμφαση στις ομόηχες ελληνικές και τούρκικες λέξεις.

Τραγούδια μεταφράστηκαν είτε από τα ελληνικά στα αγγλικά, είτε από τα τούρ-
κικα στα ελληνικά ή αγγλικά. Καθώς προχωρούσαν οι έρευνές τους οι μαθητές ανα-
κάλυπταν με ενθουσιασμό πως τα κοινά γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά
των δύο γειτονικών χωρών ήταν περισσότερα από όσα φανταζόταν. Το βιβλίο απο-
τελείται από κείμενα, από video, από εικόνες με κοινά μουσικά όργανα, ενδυμασίες
παρόμοιες και παραδοσιακούς χορούς, από τραγούδια ίδια να ερμηνεύονται από
διάσημους Έλληνες και Τούρκους τραγουδιστές και από δημοφιλή ελληνικά εδέ-
σματα που αποτελούν βασικά συστατικά της τουρκικής γαστρονομίας. Επίσης, ανα-
κάλυψαν ότι στοιχεία της παράδοσής μας, όπως ο θρυλικός Καραγκιόζης, είναι η
ίδια αγαπημένη φιγούρα στην τούρκικη κουλτούρα.

Στο τέλος του βιβλίου παρουσιάζεται ένα λεξικό που αποτελείται από κοινές ελ-
ληνικές και τούρκικες λέξεις και τη μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα. Για την
καλύτερη επικοινωνία των εκπαιδευτικών δημιουργήθηκε ομάδα στο Facebook. Επι-
κοινωνία υπήρχε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την πληρέστερη ενημέρωσή
τους οι εκπαιδευτικοί είχαν στη διάθεσή τους την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμ-
ματος.6 Την επιστημονική επίβλεψη είχε το Κέντρο με υπεύθυνες την καθηγήτρια Β.
Δενδρινού και την επίκουρη καθηγήτρια Ε. Καραβά, ενώ το διαδικτυακό πρόγραμμα
συντόνιζε η εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας Σ. Αργυροπούλου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στη φιλοσοφία που διέπει το ενιαίο εθνικό
πρόγραμμα σπουδών και ανταποκρίθηκε σε μέγιστο βαθμό στα αναμενόμενα μα-
θησιακά και παιδαγωγικά οφέλη: α) να δημιουργηθούν κοινότητες μάθησης και

5. Βλ. http://mediteranneansblogspot.gr.
6. Βλ. https://sites.google.com/site/virtualeclasscommunity/home.



πρακτικής με στόχο την αλληλοενημέρωση, την αλληλοϋποστήριξη, την ανατροφο-
δότηση και συνακόλουθα τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, β) να ενσωμα-
τωθούν οι ΤΠΕ στη διαδικασία και να γίνει χρήση διαδικτυακών συνδιασκέψεων
και εργαλείων τόσο για τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη διδασκαλία, γ) να βοη-
θήσει το μαθητή να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε διαφορετικά κοινωνικά περι-
βάλλοντα, καταστάσεις και περιστάσεις επικοινωνίας, δ) να αυτενεργήσει,
χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που μαθαίνει σε σχέση με τα ενδιαφέροντά του για να
συμμετέχει σε δράσεις της διεθνούς κοινότητας, ε) να διαπραγματεύεται αποτελε-
σματικά νέες και ήδη γνωστές γλωσσικές κοινωνικές και πολιτισμικές έννοιες, στ)
να αξιοποιεί τις γνώσεις, εμπειρίες και στρατηγικές που έχει αναπτύξει για να επι-
κοινωνήσει με άλλους, σεβόμενος τη διαφορετικότητά τους ή να επιλύσει τυχόν προ-
βλήματα, ζ) να δώσει νέα πνοή στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας μέσα από
παιγνιώδη, διαδραστικά εργαλεία που τον εμπνέουν και τον παρακινούν, η) να μυή-
σει το μαθητή στη διά βίου παιδεία, θ) να μυήσει το μαθητή στην παραγωγή ερευ-
νητικού έργου και στη δημοσιοποίηση της παραγωγής του, ι) να καλλιεργήσει τη
συνολική προσωπικότητα του μαθητή, κ) να ενισχύσει την επιμονή, την υπομονή, την
αυτοπεποίθηση, την εργατικότητα, τη μετριοφροσύνη και τη θετική στάση του μα-
θητή απέναντι στη διαδικασία της μάθησης.

Επίσης, το Virtual e-Class project έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς
που συμμετείχαν να εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη συνεργασιών με σχολεία άλλων
χωρών, να γίνει διάχυση καλών πρακτικών με τη στήριξη των κοινοτήτων πρακτικής
με ένα ασφαλές δίκτυο επικοινωνίας και γενικά συνέβαλε στην επαγγελματική τους
ανάπτυξη.

68 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΙΔOΥ



ΓΙΩΡΓOΣ ΧOΝΔΡΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΠOΠΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΠOΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑΚΗΣ

ΙΚΑΝOΤΗΤΑΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤOΥ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Αʹ & Βʹ ΔΗΜOΤΙΚOΥ

Το σχολικό έτος 2013-2014 πραγματοποιήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ένα δίγλωσσο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικής

γλώσσας για μαθητές της Αʹ και της Βʹ Δημοτικού μέσα στο πλαίσιο μιας γόνιμης

συνδιδασκαλίας ανάμεσα σ’ έναν καθηγητή αγγλικής γλώσσας και μια δασκάλα. Το

παραπάνω πρόγραμμα διεξήχθη εξ ολοκλήρου κατά τις διδακτικές ώρες του εν λόγω

γνωστικού αντικειμένου.

Oι διδακτικές ενέργειες εστιάζουν στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανό-

τητας των μαθητών στη μητρική γλώσσα και στην ομαλή μετάβασή τους στην εκμά-

θηση της αγγλικής διά της αλληλεπίδρασης μέσα από ένα διαπολιτισμικό φάσμα

θεμάτων. Επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με τη γλωσσική και την πολιτι-

σμική ποικιλομορφία που συμβάλλει στην εξέλιξή τους ως (πολυ)δίγλωσσων ατόμων

με διαπολιτισμική αντίληψη, ικανών να ενεργούν αποτελεσματικά με κύριο εργαλείο

και εφόδιο τη γλώσσα σε κάθε πλαίσιο. Είναι γνωστό ότι η γλωσσική διδασκαλία

ως εργαλείο ενδυνάμωσης είναι αυτή που λαμβάνει υπόψη της, ενσωματώνει και

αξιοποιεί το πολιτισμικό φορτίο που μεταφέρει τόσο η πρώτη γλώσσα κάθε μαθητή

όσο και η δεύτερη και ξένη.1

Με την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών

στο μάθημα των Αγγλικών επιδιώκεται η ανάπτυξη της συναισθηματικής και γνωστι-

κής επιδεξιότητάς τους στη δημιουργία και στη διατήρηση διαπολιτισμικών σχέσεων,

ενώ διαμορφώνεται ταυτόχρονα η αντίληψη της ταυτότητάς τους μέσα από την επαφή

και την αλληλεπίδραση με άλλη κουλτούρα. Θεωρήθηκε χρήσιμη η εκμάθηση της αγ-

γλικής γλώσσας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της μητρικής, καθώς απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι η κατάκτηση και η καλή

αφομοίωση του λεξικού πλούτου και των γραμματικών κανόνων της μητρικής γλώσ-

σας. Μόνο με τη σωστή αφομοίωση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού λεξιλογίου

είναι εφικτός ο σχηματισμός και η ενδυνάμωση του δεσμού με την ξένη γλώσσα.

Λόγω συμβατότητας ανάμεσα στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα θεωρήθηκε

αναγκαία η εκμάθηση της αγγλικής σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της μητρικής γλώσ-

σας, καθώς είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η επίδραση της μητρικής γλώσσας

στην κατάκτηση μιας δεύτερης εξαρτάται άμεσα από τον παράγοντα «συμβατότητας»

1. Βλ. H. Fitzgerald, «What culture do we teach?», στο J. Lo Bianco - A. Liddicoat - C. Crozet
(επιμ.), Striving for the Third Place. Intercultural Competence through Language Education, Melbourne,
Australian National Languages and Literacy Institution, 1999, σσ. 113-127.



70 ΓΙΩΡΓOΣ ΧOΝΔΡΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΠOΠΑ

ή «αναλογίας» που υπάρχει ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη γλώσσα. Η κατανομή

του διδακτικού υλικού σε ελκυστικές θεματικές ενότητες που σχετίζονται άμεσα με

τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθιστά πιο εύκολη τη μετάβαση στη διαγλώσσα, δη-

λαδή στο ενδιάμεσο επίπεδο που διαβαίνει ο μαθητής ανάμεσα στη γλώσσα-αφετηρία

και τη γλώσσα-στόχο καθώς «η διαγλώσσα αποτελεί ουσιαστικά απόρροια της καλύ-

τερης δυνατής προσπάθειας του ομιλητή σε δεδομένη χρονική στιγμή να ιεραρχήσει

και να οργανώσει τα γλωσσικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος».2

Η εκμάθηση της αγγλικής, παράλληλα με την έναρξη της διδασκαλίας της μητρι-

κής για την ανάπτυξη σχολικού γραμματισμού, αξιοποιεί την έμφυτη διεργασία γλωσ-

σικής ανάπτυξης και ενθαρρύνει τη σύγκριση ανάμεσα στη μητρική και την ξένη

γλώσσα και τη μεταφορά των δεξιοτήτων επικοινωνίας από τον ένα γλωσσικό κώδικα

στον άλλο. Η σύγκριση και η μεταφορά είναι νοητικές διεργασίες ανώτερου επιπέδου

για τις οποίες είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης που είναι ένα από τα

βασικά ζητούμενα της εκπαίδευσης. Συγκρίνοντας λέξεις, ήχους και προφορά τα παι-

διά κατανοούν τη μητρική τους γλώσσα καλύτερα και αντιλαμβάνονται τις ομοιότητες

και τις διαφορές ανάμεσα στις γλώσσες. Χρησιμοποιώντας έννοιες και σχήματα που

μαθαίνουν στην άλλη γλώσσα, ενισχύουν αυτά που μαθαίνουν στη δική τους.3

Αποτελέσματα ερευνών αποδεικνύουν ότι η δίγλωσση εκπαίδευση προσφέρει

σημαντικά οφέλη, αφού διευκολύνει και ενισχύει τη γνωστική και τη γλωσσική ανά-

πτυξη,4 αυξάνει τα επίπεδα προσοχής των μαθητών,5 βελτιώνει τη μνήμη και την

αντίληψη, ενισχύει όλες τις ικανότητες διαχείρισης πληροφοριών,6 αναπτύσσει με-

ταγνωστικές ικανότητες που παρέχουν μια καλύτερη αντίληψη της μητρικής γλώσ-

σας, καθώς και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη μία γλώσσα στην άλλη.7

Τα διδακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται παρουσιάζουν την ξένη γλώσσα ως

φορέα πολιτισμού σε μαθητές μικρής ηλικίας και ταυτόχρονα τους παρέχουν τη δυ-

νατότητα συλλογισμού πάνω στη μητρική γλώσσα και στον πολιτισμό, κυρίως μέσα

από τη σύγκριση των δύο πολιτισμών. Oι μαθητές εισάγονται σε διεπιστημονικές ενό-

τητες μελέτης, τόσο της αγγλικής όσο και της ελληνικής γλώσσας όπως «Η καθολι-

κότητα του οικογενειακού θεσμού στον κόσμο», «Σχολεία στις γειτονιές του κόσμου»,

«Είδη κοινωνικών αναπαραστάσεων», «Ταξίδι στο φανταστικό περιβάλλον της γης»,

«Αρχέγονα και σύγχρονα παιχνίδια στη ‘‘μητέρα’’ φύση», «O συναρπαστικός κόσμος

των ζώων. Ζώα και συναισθήματα», «Παγκόσμια κληρονομιά· ο πολιτισμός και η πα-

ράδοση των λαών», «Δικαιώματα - κοινές εμπειρίες και χόμπι παιδιών».

2. Σπ. Βαρλοκώστα & Λ. Τριανταφυλλίδου, Γλωσσομάθεια στην Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα,
Αθήνα 2003, σσ. 34-35.

3. Βλ. R. Fisher, Teaching Children to Think, Clevedon, Multilingual Matters, 1995.
4. Βλ. J. Cummins, Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση, Αθήνα, Gutenberg, 1999, σ. 154.
5. Βλ. Ε. Bialystok & Μ. Μ. Martin, «Attention and inhibition in bilingual children: from the

dimensional change card sort task», Developmental Science, 7.3 (2004) 325–339.
6. Βλ. E. Bialystok - F. I. M. Craik - G. Luk, «Bilingualism. Consequences for mind and brain»,

Trends in Cognitive Sciences, 16 (2012) 240-250.
7. Βλ. K. D. Charkova, «Early foreign language education and metalinguistic development. A

study of monolingual, bilingual and trilingual children on noun definition tasks», στο J. Kohen - K.
T. Mc Alister - K. Rolstad - J. Macswan (επιμ.), Proceedings of the 4th International Symposium on

Βilingualism, Someville, MA Cascadilla Press, 2005, σσ. 506-521.
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Ανάλογα με το διδακτικό προσανατολισμό γίνεται χρήση ακόλουθων διδακτι-

κών μεθόδων: της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, της διδασκαλίας σε πυρηνικές ομά-

δες μαθητών, της μεθόδου επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία γλωσσών,

της μεθόδου συνεργατικής μάθησης και της προσέγγισης της μάθησης με έμφαση

στις κοινωνικές πτυχές της διδασκαλίας, της διερευνητικής μεθόδου μάθησης, της

εκτεταμένης χρήσης των διδακτικών παιχνιδιών, του θεατρικού παιχνιδιού και των

πολυμέσων (τα οποία προσφέρουν κίνητρα μάθησης και διεγείρουν το ενδιαφέρον

των μαθητών) και της δημιουργικής μεθόδου (brainstorming). Για την εμπέδωση των

νέων γνώσεων εφαρμόζονται οι «νοητικοί χάρτες» (concept maps) που επινοούνται

με τη βοήθεια των μαθητών τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Με

βάση τo σχήμα «team-teaching», οι παραπάνω μέθοδοι διδασκαλίας συνδυάζονται

με σκοπό την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου.

Επιδιώκεται ο εμπλουτισμός και η βελτίωση λεξιλογίου και στις δύο γλώσσες,

η συνειδητοποίηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των δύο γλωσσών και

πολιτισμών, η γνωριμία και η σταδιακή εξοικείωση με τον ήχο και τη γραφή της αγ-

γλικής γλώσσας, η εισαγωγή στην έννοια των λεκτικών πράξεων και στις δυο γλώσ-

σες, η ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής συνείδησης μέσα από τη σύγκριση των

διαφορετικών τρόπων επιτέλεσης ίδιας λειτουργίας και στις δύο γλώσσες, η οικο-

δόμηση λεξιλογίου στη μητρική γλώσσα και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας μέσω

σύγκρισης παρόμοιων γραμμάτων και στις δυο γλώσσες καθώς και μέσω χρήσης

κοινών γραμμάτων στη δημιουργία νέων ελληνικών λέξεων. Η μαθησιακή διαδικα-

σία συντελείται μέσα από την προσέγγιση λεκτικών ομάδων/εννοιών και όχι μέσα

από την προσέγγιση μεμονωμένων λέξεων.

Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται ποικίλο διδακτικό υλικό και δρα-

στηριότητες, όπως κλασικά παραμύθια και μύθοι που σχετίζονται με πανανθρώπινες

αξίες, παροιμίες και ρητά από τις δύο γλώσσες, τραγούδια από διαφορετικές κουλ-

τούρες και συζήτηση σχετικά με τα συναισθήματα που προκαλούν, χρήση πολυμέσων

(φωτογραφίες, βίντεο, κινούμενα σχέδια κτλ.) για την κινητοποίηση του ενδιαφέρο-

ντος των μαθητών αλλά και για την ενεργοποίηση της ήδη αποκτημένης γνώσης, χρήση

flashcards για την εισαγωγή νέου λεξιλογίου στα αγγλικά όπως και χρήση flashcard

παιχνιδιών για την εξάσκηση του προφορικού λόγου και στις δύο γλώσσες, επινόηση

«νοητικών ταξιδιών» με σκοπό την ανάπτυξη προφορικού λόγου, πρώτον στη μητρική

και δεύτερον στην αγγλική γλώσσα (π.χ. ένα εικονικό ταξίδι σε ένα αγγλικό σχολείο),

ποικίλα φύλλα εργασίας (σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, απλά ερωτηματολόγια, συμπλή-

ρωση/αναπλήρωση λέξεων, ολοκλήρωση/επινόηση ιστοριών, δημιουργία μικρών ιστο-

ριών με βάση εικόνες, δημιουργία κόμικς και λεζάντας κτλ). Δίνεται ιδιαίτερο βάρος

στην κριτική εξέταση και τη σύγκριση διαφορετικών πολιτιστικών στοιχείων.

Δίνεται βάρος στην ανάπτυξη της μητρικής γλώσσας στη σύνδεση και τη στα-

διακή ταύτισή της με την αγγλική. Oι προσπάθειες των εκπαιδευτικών επικεντρώ-

νονται στην εξοικείωση των μαθητών με την ξένη γλώσσα μέσα από την ελληνική

που αποτελεί σημείο αναφοράς, κεντρικός πυρήνας ανατροφοδότησης της αγγλικής

και ταυτόχρονα δίαυλος μετάβασης σ’ αυτή. Όλα αυτά επιδιώκονται μέσα από ασκή-

σεις εμπλουτισμού ελληνικού λεξιλογίου (πχ. χρήση συνώνυμων και αντίθετων λέξεων)

με σύγκριση και τακτική αναφορά σε αγγλικές λέξεις ελληνικής ρίζας. Με αυτόν τον



τρόπο οι μαθητές συνδέουν την ξένη γλώσσα με την ελληνική και αυτόματα με την

καθημερινή ζωή τους. Συνειδητοποιούν ότι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν άμεσα,

αφού πολλές λέξεις είναι στην ουσία ελ ληνικές. Σε συναισθηματικό επίπεδο, η και-

νοτομία του μα θήματος και η παρουσία δυο εκπαιδευτικών δημιουργεί ευ χάριστο

κλίμα συνεργασίας στην τάξη προάγο-

ντας διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ όλων

των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών

και εκπαιδευτικών.

Όσον αφορά τη διδασκαλία της αγ-

γλικής γλώσσας, οι διδακτικές ενέργειες

εστιάζουν στην προφορική παρουσίαση

και την εξοικείω ση των μαθητών τόσο με

λέξεις/έννοιες όσο και με λεκτικές πρά-

ξεις που σχετίζονται κάθε φορά με τη συ-

γκεκριμένη διαθεματική ενότητα. Με την

τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brain -

storming), οι μαθητές ενεργοποιούν την

προγενέστερη γνώση τους για το κάθε

θέμα και προετοιμάζονται για την εκμά-

θηση νέων λέξεων. Γίνονταν προσπάθειες,

ώστε η σημασία των αγγλικών λέξεων που

παρουσιάζονται να γίνει κατανοητή από

τα παιδιά μέσα από την δικιά τους ανακά-

λυψη/αναζήτηση, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της σύγκρισης ομοιοτήτων και διαφο-

ρών μεταξύ της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας. Στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο

δεν μπορεί να επιτευχθεί, οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν την σημασία των

αγγλικών λέξεων μέσα από εικόνες (χρήση flashcards), από πολυμέσα (βίντεο, ηχητικά

κλιπάκια) ή ακόμα και με την χρήση παντομίμας. Επίσης, με την βοήθεια νοητικών

χαρτών (mind maps) που σχεδιάζονται από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με

τους μαθητές, οι τελευταίοι προσπαθούν να συνδέσουν τις νέες λέξεις που γνωρίζουν

με αυτές που ήδη ξέρουν και να διερευνούν τις όποιες νοηματικές σχέσεις μεταξύ τους

μπορούν να φανταστούν.

Συμπερασματικά, η πραγματοποίηση του μαθήματος των αγγλικών σε συνδυασμό

με την καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας προσφέρει πολλά οφέλη τόσο στους εκπαι-

δευτικούς και στους μαθητές που συμμετέχουν σε αυτό, όσο και σε ολόκληρη τη σχο-

λική κοινότητα. Ειδικότερα με την ανάληψη τέτοιων καινοτόμων εκπαιδευτικών

προγραμμάτων από εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών σε συνεργασία με δασκάλους

δημοτικού οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν με την ξένη γλώσσα υπό

το πρίσμα της μητρικής και συνάμα να εξασκηθούν στη χρήση της σε ρεαλιστικές - οι-

κείες καταστάσεις και για πραγματικούς επικοινωνιακούς σκοπούς.
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝOΥ

ΔΗΜΙOΥΡΓΙΚΗ ΣΥΛΛOΓΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤO ΕΛΛΗΝΙΚO ΣΧOΛΕΙO.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤOΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙOΥ ΤOΥ ΠΠΣΠΘ

ΚΑΤΑ ΤO ΣΧOΛΙΚO ΕΤOΣ 2013-2014

Στο νέο σχολείο του 21ου αιώνα που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη ύπαρξης συ-

νεργατικής μάθησης, η οποία στηρίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές αλληλεπιδρά-

σεις του ατόμου,1 πρέπει όλοι να μαθαίνουν δημιουργικά και εποικοδομητικά

ζώντας και δουλεύοντας μαζί, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν να οικοδομούν καλές σχέ-

σεις. Στο πλαίσιο αυτό, μια από τις κύριες επιδιώξεις του σχολείου είναι η ύπαρξη

συνεργατικών δράσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτικών και των μα-

θητών, των εκπαιδευτικών και της οικογένειας, των εκπαιδευτικών και των διάφο-

ρων συλλογικών οργάνων. Στο άρθρο αυτό το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στη

συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ή περισσότερων εκπαιδευτικών, που συ-

νυπάρχουν μέσα στην τάξη αλλά και έξω από αυτήν. Στόχος μας είναι να παρου-

σιαστεί, μέσα από αυτό το άρθρο, ο τρόπος που εργάστηκαν και συνεργάστηκαν οι

τρεις νηπιαγωγοί και οι δύο καθηγήτριες της μουσικής και της θεατρικής αγωγής

στο νηπιαγωγείο, αναδεικνύοντας το πλαίσιο και τους παράγοντες εκείνους που ευ-

νοούν την από κοινού εφαρμογή μιας δημιουργικής συλλογικής διδασκαλίας με

στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στα νήπια μέσω της συνεργατικής αλ-

ληλεγγύης των εκπαιδευτικών.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚOΙΝOΤΗΤΑ

Τι σημαίνει όμως «συνεργασία» για έναν εκπαιδευτικό; O πολύσημος αυτός όρος

έχει δεχτεί κατά καιρούς πληθώρα ερμηνειών προκαλώντας σύγχυση στην εκπαι-

δευτική κοινότητα. Πρόκειται για μια διαδικασία θεσμοθετημένη από την ελληνική

πολιτεία με την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 Υπουργική Απόφαση, που δημο-

σιεύτηκε στο ΦΕΚ 1340 τ. Β/16-10-2002 με τίτλο «Καθορισμός των ειδικότερων κα-

θηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών

των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» και φέρει τα

χαρακτηριστικά της έμμεσης συνεργασίας. Η μορφή αυτή επιβάλλεται σύμφωνα με

το νόμο στον εκπαιδευτικό και πραγματοποιείται μέσω των διαφόρων συλλογικών

1. Βλ. E. Vosniadou - E. De Corte - R. Glaser - H. Mandl (επιμ.), International Perspectives on

the Design of Technology-Supported Learning Environments, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Asso-
ciates, 1996.
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οργάνων του εκπαιδευτικού συστήματος. Υπό αυτήν την έννοια οι δάσκαλοι και το

λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό πριν ή μετά το σχολικό ωράριο ή κατά την περίοδο

του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων μέσω του θεσμοθετημένου συλλογικού τους ορ-

γάνου, του Συλλόγου Διδασκόντων, συνεδριάζουν και συζητούν για παιδαγωγικά ζη-

τήματα και, όπου απαιτείται, προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις στη βάση

κοινών συμφωνιών.

Εδώ όμως τίθεται το ερώτημα. Αρκεί αυτού του είδους η συνεργασία για να

καλύψει τις ανάγκες που έχουν οι εκπαιδευτικοί, όταν συνυπάρχουν μέσα στην τάξη

καθημερινά; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι πως όχι, ειδικότερα όταν σε αρ-

κετές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνυπάρξουν σε μία τάξη και να

εκπαιδεύσουν τους ίδιους μαθητές. Τι σημαίνει όμως υπάρχει «συνεργασία» μεταξύ

των εκπαιδευτικών; Η απάντηση θα μπορούσε να δοθεί από τον ορισμό που έδωσαν

στον όρο «συνεργασία» οι Friend και Cook μολονότι ο όρος είναι αρκετά παρεξη-

γημένος από τους εκπαιδευτικούς. «Η συνεργασία μεταξύ προσώπων είναι ένα είδος

άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων που εθελοντικά έχουν

προσφερθεί για την από κοινού λήψη αποφάσεων και την κοινή εργασία προς την

κατεύθυνση ενός σκοπού.»2

Σε αυτήν την περίπτωση, ο εκπαιδευτικός από απλός αναμεταδότης της γνώσης

εξελίσσεται βγαίνοντας από την απομόνωση της «αυθεντίας» και θέτει ως αντικεί-

μενο έρευνας και αμφισβήτησης την προσωπική του θεωρία για το σχολείο και τη

μάθηση αλλά και την παιδαγωγική και διδακτική του πρακτική. Ποιο είναι όμως το

πλαίσιο για την ύπαρξη μιας Δημιουργικής Συλλογικής Διδασκαλίας; Ποια είναι τα

κριτήρια, ώστε να αναπτυχθούν συνεργατικές δράσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών;

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤOΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙOΥ ΤOΥ ΠΡOΤΥΠOΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚOΥ

ΣΧOΛΕΙOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙOΥ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ

Το σημερινό σχολείο, ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο μάθησης, στηρίζεται στις

αλληλεπιδραστικές βιωματικές δραστηριότητες τόσο εκπαιδευτικών και μαθητών,

όσο και εκπαιδευτικών μεταξύ τους, διαμορφώνοντας ένα κοινωνικό εκπαιδευτικό

δίκτυο που διαρκώς μεταβάλλεται, εξελίσσεται και βελτιώνεται. Ένα τέτοιο εκπαι-

δευτικό κοινωνικό δίκτυο αναπτύχθηκε και στο Νηπιαγωγείο του Πρότυπου Πειραμα-

τικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου τρεις νηπιαγωγοί και δύο

καθηγήτριες ειδικοτήτων μουσικής και θεατρικής αγωγής συνυπήρξαν στην τάξη του

νηπιαγωγείου και σχεδίασαν, οργάνωσαν κοινές εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την

καλλιέργεια της δημιουργικής επικοινωνίας, την κριτική σκέψη, την έκφραση των

εμπειριών και των γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση τα νήπια να εκφράζονται και να

παράγουν δικά τους μικρά δημιουργήματα. O κάθε εκπαιδευτικός που συμμετείχε σε

αυτό το δίκτυο είχε ήδη οικοδομήσει από την έως τώρα εκπαιδευτική του σταδιοδρομία

μία αυτοεικόνα του παιδαγωγικού του ρόλου και των ευθυνών του ως επιστήμονα στην

τάξη και στη σχολική κοινότητα. Έχοντας επίσης αναπτύξει μια παιδαγωγική φιλοσο-

2. L. K. Cook - M. Friend, «Principles for the practice of collaboration in schools», Preventing

School Failure, 35.4 (1991) 6-9.
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φία για το ρόλο και το σκοπό του σχολείου στην κοινωνία, οι εκπαιδευτικοί έθεσαν ως

στόχο, ανάλογα με το πεδίο ενδιαφερόντων του καθενός, την προώθηση συγκεκριμέ-

νων στρατηγικών για να προάγουν τη μάθηση και τη δημιουργικότητα των παιδιών.

Επειδή η τάξη είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος και ζωντανός οργανισμός, η κοινή

συνύπαρξη των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη τους ώθησε στην ανάληψη νέων ρόλων,

ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή πιο προκλητικών διδακτικών προσεγγίσεων, όπως

είναι και η συνδιδασκαλία, της μαθησιακής διαδικασίας.3

Όπως άλλωστε, υποστηρίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία και αποτυπώνεται και

στο σχέδιο της UNESCO αναφορικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών για τη διαμόρ-

φωση ενός ποιοτικά αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού συστήματος, «οι εκπαιδευτικοί

καταλαμβάνουν μια αναντικατάστατη θέση, όσον αφορά την αλλαγή πρακτικών δι-

δασκαλίας μέσα στην τάξη».4 Ως εκ τούτου η διαμόρφωση συνεργατικών πρακτικών

διδασκαλίας μεταξύ εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας στην τάξη, είναι μια

πολυεπίπεδη διαδικασία, που φέρει τα χαρακτη- ριστικά μιας επιτυχημένης «πραγ-

ματικής ομάδας», τα οποία, κατά τους Richardson, West και Dawson5, είναι: α) ο

ομαδικός στόχος. Στην περίπτωση του εκπαιδευτικού δικτύου που αναπτύχθηκε στο

νηπιαγωγείο διοργανώθηκαν διάφορα εκπαιδευτικά σχέδια εργασίας από κοινού

με την εμπλοκή διάφορων γνωστικών πεδίων. Στόχος τους ήταν μέσα από την ομα-

δοσυνεργατική βιωματική διαδικασία να διευρύνουν τις εμπειρίες των νηπίων και

αυτά με τη σειρά τους να τις συσχετίσουν με τις ήδη υπάρχουσες, εκφράζοντας όσα

έμαθαν μέσα από την τέχνη και τις διάφορες μορφές της, β) η ομαδική αλληλεξάρ-

τηση μεταξύ των εκπαιδευτικών που διαμορφώνει θετικό κλίμα αμοιβαίας εμπιστο-

σύνης, ειλικρινούς επικοινωνίας και συνεργασίας. Δουλεύοντας με τα ίδια παιδιά

καθημερινά, αρχικά σε τυπικό επίπεδο και σταδιακά σε φιλικό και στενό συνα -

δελφικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικοί μοιράζονταν τους προβληματισμούς τους, συζη-

τούσαν ως ομάδα τις ιδέες τους, αξιοποιούσαν την οπτική γωνία και των άλλων συ-

ναδέλφων. Αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσουν μια σαφή γνώση των μαθησιακών και

συναισθηματικών αναγκών των νηπίων αλλά και των ικανοτήτων τους, διαμορφώ-

νοντας ένα διαφοροποιημένο στυλ διδασκαλίας που επέτρεπε σε όλα τα νήπια να

συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία ανάλογα με τις δυνατότητές

τους, γ) τα σαφή όρια του ρόλου του κάθε εκπαιδευτικού και των υποχρεώσεων που

αναλαμβάνει ως άτομο και ως μέλος της ομάδας. O κάθε εκπαιδευτικός είχε, ως

άτομο, κάποιες κλίσεις και ενδιαφέροντα πέραν των γενικών παιδαγωγικών γνώ-

3. Βλ. Β. Δηλαβέρη, «Oι Oμάδες συνεργασίας εκπαιδευτικών (team teaching) μπορούν να δη-
μιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για τη εφαρμογή του ‘‘Μαθαίνω πώς να μαθαίνω’’ στην
πράξη», Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛ-

ΛΙΕΠΕΚ), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μαθαίνω πώς να μαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010,
http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Vasileia_Dilaveri_Eisigisi_Team_
teaching.pdf, σ. 5.

4. The Dakar Framework for Action. Education for All. Meeting our Collective Commitments, UN-
ESCO, 2000, http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147e.pdf, σ. 40 (ανακτήθηκε στις
10.3.2014).

5. Βλ. J. Richardson - M. A West - J. F. Dawson, «But what is a team?», 12th international work-

shop on team working, Birmingham 2008, www.tom.abs.aston.ac.uk/newweb/research/documents/
RichardsonButwhatisateam.pdf (ανακτήθηκε στις 10.3.2014).
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σεων που έλαβε κατά την περίοδο των σπουδών του, έχοντας εμβαθύνει και σε άλλα

γνωστικά πεδία κατά τη διάρκεια της εργασιακής του πορείας. Κατά την πρώτη πε-

ρίοδο συνύπαρξης τους στην τάξη (Σεπτέμβριος - Oκτώβριος) οι εκπαιδευτικοί είχαν

την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες γύρω από τα κοινά ενδιαφέροντα τους, να

ανταλλάξουν απόψεις και να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με νέες τεχνικές και

υλικό. Όταν λοιπόν αποφασίστηκε η από κοινού διοργάνωση διδασκαλιών, ο κάθε

εκπαιδευτικός ανέλαβε να κάνει αυτό που γνώριζε πολύ καλά και συμφωνούσε με

τα ενδιαφέροντά του, εξασφαλίζοντας έτσι ότι ο καθένας θα έκανε μια συγκεκρι-

μένη δουλειά, δε θα εμπλεκόταν στο έργο των άλλων εκτός κι αν του ζητούνταν η

συνδρομή του και ότι θα μοιραζόταν ο όγκος της δουλειάς. Επίσης όλοι οι εκπαι-

δευτικοί αναγνώριζαν ότι για την επιτυχή ολοκλήρωση του στόχου τους ήταν ανα-

γκαίο να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, δ) η αυτονομία της ομάδας ως προς τον

τρόπο εργασίας. Η ομάδα αυτή ακολούθησε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο συνα-

ντήσεων εκτός διδακτικού ωραρίου, κατά το οποίο εξετάστηκε από κοινού το πλαί-

σιο συνεργασίας, η ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών εκάστου εκπαιδευτικού.

Στις συναντήσεις αυτές δόθηκε η ευκαιρία ανταλλαγής παιδαγωγικών θεωρήσεων

πάνω στη διδακτική μεθοδολογία, η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων και ενδυ-

νάμωσης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως προς τις ικανότητες που είχαν ως

άτομα αλλά και αναθεώρησης ήδη υπαρχόντων στοιχείων της προσωπικής θεωρίας

του καθενός για τον τρόπο διδασκαλίας, το σχολείο, τους μαθητές, την εκπαίδευση.

Έτσι ο κάθε εκπαιδευτικός, απαλλαγμένος από το φόβο της ανεπάρκειας σε κάποιο

γνωστικό πεδίο ή της μη ανταπόκρισης στους στόχους του σχεδίου εργασίας λόγω

πολλών υποχρεώσεων (καθώς για την ολοκλήρωση μιας δράσης έπρεπε να είναι και

λίγο σκηνοθέτης και λίγο συγγραφέας και λίγο ειδικός στη μουσική αγωγή και λίγο

ειδικός στις Νέες Τεχνολογίες και λίγο ειδικός στις κατασκευές) ή έλλειψης χρόνου,

σεβάστηκε τη δουλειά των συναδέλφων του, ανέλαβε ένα κομμάτι της επιλογής του

από το σύνολο του σχεδίου και επικεντρώθηκε στην επίτευξη των στόχων που

έπρεπε να υλοποιήσει, εργάστηκε απερίσπαστος και έφερε σε πέρας με επιτυχία το

παιδαγωγικό έργο που του αναλογούσε,6 ε) ο ομαδικός αναστοχασμός/αξιολόγηση.

Με το πέρας της κάθε κοινής δραστηριότητας και ενώ κατά διαστήματα συζητούνταν

μεταξύ των εκπαιδευτικών η όλη πορεία του έργου, οι εκπαιδευτικοί κατέληξαν στο

συμπέρασμα ότι η συλλογική διδασκαλία ήταν αποτελεσματική για τη βελτίωση του

γνωστικού και κοινωνικοσυναισθηματικού επιπέδου των μαθητών, ώστε αυτοί να

μπορούν να εκφράζονται δημιουργικά, τόσο στα διάφορα γνωστικά πεδία όσο και

στον καθημερινό τρόπο που βίωναν το περιβάλλον όπου μεγάλωναν και δρούσαν.

Oι προσωπικές θεωρήσεις και οι γνώσεις του κάθε εκπαιδευτικού μέλους της ομά-

δας αποτέλεσαν για τις παιδικές ψυχές το εφαλτήριο για να εκφράσουν δημιουργικά

τον εσωτερικό τους κόσμο. Μέσα από την επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων

(πεζών και ποιητικών) και μουσικών ακουσμάτων τα παιδιά πέτυχαν να δημιουρ-

γήσουν μικρά θεατρικά δρώμενα με μηνύματα αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και προ-

σφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Και επειδή η ηλικία τους δεν τους επέτρεπε να

6. Βλ. L. Nathan, «Teachers Talking Together. The Power of Professional Community», Horace,
24.1 (Spring 2008).
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γράψουν ένα κείμενο, ανακάλυψαν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης όσων ήθελαν

να πουν (μέσω της ζωγραφικής, του χορού, του θεάτρου και της μουσικής). Oι ίδιοι

οι εκπαιδευτικοί δουλεύοντας σε ένα τέτοιο συλλογικό πλαίσιο, άθελά τους έγιναν

και οι ίδιοι περισσότερο δημιουργικοί, καλλιεργώντας στα παιδιά βαθιές και αν-

θρώπινες επικοινωνιακές διαπροσωπικές σχέσεις στην καθημερινότητά τους.7

ΕΠΙΛOΓOΣ

Η συνδυασμένη προσπάθεια δύο ή περισσότερων εκπαιδευτικών για την επίτευξη

ενός κοινού στόχου είναι πιο ουσιώδης και επωφελής για τους μαθητές απ' την προ-

σπάθεια ενός και μόνο ατόμου.8 Το έργο που καλείται να υλοποιήσει ο εκπαιδευτι-

κός είναι πιο εξειδικευμένο και πιο προσεγμένο ως προς τι θα προσφέρει στους

μαθητές του, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κομμάτι και συνέχεια ενός ολοκληρωμένου

σχεδίου δράσης.

Oι μαθητές που γίνονται αποδέκτες πολυποίκιλων ερεθισμάτων, απόρροια των

προσωπικών θεωριών του κάθε εκπαιδευτικού που συν-εργάζεται και συν-δημιουρ-

γεί ένα κοινό εκπαιδευτικό έργο με τους άλλους συναδέλφους, με τους οποίους συν-

υπάρχει στην ίδια τάξη και έχουν όλοι την παιδαγωγική ευθύνη των ίδιων μαθητών,

καλλιεργούν θετικά πρότυπα προς μίμηση. Μαθαίνουν και οι ίδιοι να εργάζονται

συλλογικά και να ανταποκρίνονται θετικά στις απαιτήσεις της ομάδας - τάξης. Μα-

θαίνουν να συμμετέχουν στην ομάδα και ταυτόχρονα αποκτούν διαφορετική στάση

και οπτική για τη μάθηση και τη συμπεριφορά. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα

παιδιά γίνονται πιο δημιουργικά. Όπως υποστηρίζει και ο Φράγκος,9 η δημιουργι-

κότητα είναι μια βαθύτερη σύλληψη της πειθαρχημένης νομοτέλειας των κοινωνικών

σχέσεων που αναπτύσσονται στο περιβάλλον, όπου ένα παιδί μεγαλώνει. Σε αυτό

το χώρο ανήκει και το σχολείο, όπου το νήπιο και ο μαθητής του ολοημέρου περνά

το μεγαλύτερο μέρος της νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Oι δε εκπαιδευτικοί

που διαμορφώνουν με τη στάση τους ένα κλίμα συνεργατικής κουλτούρας δίνουν

στη διδασκαλία ένα διαφορετικό νόημα πέρα από τα όρια της απλής και στεγνής

μετάδοσης γνώσεων. Αντιθέτως, αποτελώντας πρότυπο για τα παιδιά, διαμορφώ-

νουν ένα διδακτικό πλαίσιο που εστιάζει στην καλλιέργεια και ανατροφή ανθρώπων

που διαθέτουν αίσθηση δημιουργικής, κοινωνικής και ανθρώπινης ευθύνης. Oι εκ-

παιδευτικοί που συνεργάστηκαν δεν άφηναν να κάνουν τα παιδιά ό,τι ήθελαν, αλλά

σταδιακά μέσα από τη δική τους συνεργατική συνθετική διδασκαλία τους έμαθαν

να συνθέτουν, ακολουθώντας τους δικούς τους αναπτυξιακούς ρυθμούς με σκοπό

τη δημιουργική αποτύπωση της δικής τους οπτικής για την πραγματικότητα που τους

περιβάλλει.

7. Βλ. Χρ. Φράγκος, «Η Δημιουργική Σκέψη στο Σχολείο. Πέρα από την αριθμητική της δημι-
ουργικότητας», περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχ. 144 (Ιαν. - Μάρτ. 2006) 23-29.

8. Βλ. Y. L. Goddard - R. Miller - R. Larsen - R. Goddard - R. Jacob - J. Madsen - P. Schroeder,
«Connecting principal leadership, teacher collaboration and student achievement with a student»,
2010, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED528704.pdf.

9. Βλ. Χρ. Φράγκος, «Η Δημιουργική Σκέψη στο Σχολείο. Πέρα από την αριθμητική της δημι-
ουργικότητας», περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, ό.π.



Oι διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες που γεννήθηκαν μέσα στο νηπιαγω-

γείο του ΠΠΣΠΘ δεν ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς συσσωρευμένων προσθετικά

δραστηριοτήτων, αλλά προϊόν συν-διαμόρφωσης, συν-απόφασης και συν-διδασκα-

λίας ενός εκπαιδευτικού υλικού που ανταποκρινόταν στις μαθησιακές ανάγκες των

νηπίων, μέσω του οποίου αναπτύχθηκε διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.
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ΣΧOΛΙΚΗ ΖΩΗ
(ΜΑΡΤΙOΣ 2013 - ΜΑΡΤΙOΣ 2014)

ΕOΡΤh 25ης ΜΑΡΤiOυ

Τη γιορτής της 25ης Μαρτίου επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες
Κ. Αδαμίδου και Αλ. Χαραλαμπίδου, που με τους μαθητές
και τις μαθήτριες της Βʹ Λυκείου ανέβασαν ένα σκετς με
θέμα την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Oθωμανούς και
δραματοποιημένα αποσπάσματα από Το Μεγάλο μας Τσίρκο

του Ι. Καμπανέλλη. Στη διδασκαλία των τραγουδιών η μου-
σικός Μ. Πατιώ.

ΓΙΩΡΓOΣ ΚΑΛΛΙνΗΣ

Φιλόλογος

ΓΙOΡΤΗ ΠOΛυΓΛΩΣΣΙΑΣ

Στη 2η Γιορτή της Πολυγλωσσίας που διενεργήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσα-
λονίκης και το ΑΠΘ στον Πολυχώρο του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης στις 7 και 8
Ιουνίου 2013 το ΠΠΣΠΘ συμμετείχε με ανακοίνωση με τίτλο «Η προώθηση της διαπο-
λιτισμικότητας σε ένα αμιγώς μονοπολιτισμικό σχολείο: Θεωρητικό υπόβαθρο - διδα-
κτικές προσεγγίσεις».

Ειδικότερα, οι μαθήτριες Α. Σακούλη και Φ. Ξερακιά παρουσίασαν, σε συνεργασία
με την υπεύθυνη καθηγήτρια και φιλόλογο του β2 Κ. Ηλιοπούλου, την δουλειά τους με
στόχο την ανάδειξη της διαπολιτισμικότητας στο ΠΠΣΠΘ. Αφού αναλύθηκε από την δι-
δάσκουσα το θεωρητικό πλαίσιο των προκλήσεων της διαπολιτισμικότητας καθώς και
των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των ενδεχόμενων κινδύνων ενός αυστηρά μονοπολιτισμικού
σχολείου, οι μαθήτριες παρουσίασαν τη δουλειά του τμήματός τους που εστίαζε στην
αναδόμηση παραμυθιών με ήρωες-στερεότυπα. Η όλη προσπάθεια αποσκοπούσε στην
ανατροπή των στερεοτύπων και στην ενδυνάμωση της αντίδρασης των μαθητών και αυ-
ριανών πολιτών σε προκατατασκευασμένα ιδεολογικά σχήματα.

ΚΩνΣΤΑνΤΙνΑ ΗΛΙOΠOυΛOυ

Φιλόλογος



νΗΠΙΑΓΩΓΕΙO

ΣΧOΛΙΚΕΣ ΓΙOΡΤΕΣ: Τον Ιούνιο του 2013 τα νήπια ανέβασαν στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του ΠΠΣΠΘ παρουσία των γονέων τους την παράσταση Τι θα πει παιδί, εμπνευ-
σμένη από το ομώτιτλο βιβλίο της Beatrice Alemagna. Η σκηνοθετική πλοκή της
παράστασης στηρίχθηκε στο συνδυασμό της φράσης «Τι θα πει παιδί» με όσα πραγμα-
τικά σημαίνει η λέξη «παιδί» (όπως παιδί, παιχνίδι, παίζω, ζω κ.ά.) και πλημμύρισε τη
θύμηση των θεατών με παραδοσιακά παιχνίδια μιας άλλης εποχής (μπάλα, γκέο βαγκέο,
δεν περνάς κυρά Μαρία, Περνά περνά η μέλισσα κ.ά.), με παραδοσιακά νανουρίσματα
και αφηγηματικά μέρη από τους μαθητές της Αʹ Δημοτικού Αγγ. Αναγνωστοπούλου, Ε.
Αναστασίου, Κρ. Αναστασίου, Δ. Γάτο, Κ. Δέλιο, Απ. Ζαζόπουλο, Ι. Ηλιάδη, Χρ. Ηλιά-
δου, Μ.-Ε. Λυκοκώστα, Γ. Μέρκο, Λ. Μουντουρλή, Αλ. νικολαΐδη, Χρ. Ξεσκούφη, Φ.
Παπαγιαννάκη, Χρ. Παυλίδου, Ι.-Μ. Περτσεμλίδου, Μ.-Λ. Ράλλη, Χρ. Σκολαρίκη, Ε.
Τριανταφυλλίδου και Αλ. Τρυφωνίδη. Τα νήπια ντυμένα με πυτζάμες και υπό τον ήχο
ενός παραδοσιακού νανουρίσματος της Θράκης ανέβαιναν στη σκηνή ξετυλίγοντας το
κουβάρι της λαϊκής μας παράδοσης για να τελειώσουν όλα με το τραγούδι του Β. Παπα-
κωνσταντίνου «να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας...» Τη σκηνοθε-
τική επιμέλεια της γιορτής είχε η Στ. Μαστοροδήμου, νηπιαγωγός και προϊσταμένη του
νηπιαγωγείου, ενώ στον ήχο και το φωτισμό συντονίστρια ήταν η Β. Γαλανού.

ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Στις 3 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Planet F.C. μαζί με τους γονείς των νηπίων. Εκεί τα
νήπια είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορα αθλήματα (π.χ. ποδόσφαιρο) και να παί-
ξουν παραδοσιακά παιχνίδια. Στο τέλος απόλαυσαν το πικ νικ που ετοίμασαν οι γονείς
τους γι’ αυτά. Στις 30 Oκτωβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Biennale «Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης», όπου τα νήπια είχαν την ευκαιρία να δουν εκθέματα σύγχρονης Τέ-
χνης και μέσα από ένα εκπαιδευτικό δρώμενο να ζωντανέψουν ένα πίνακα ζωγραφικής.
Στις 29 νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Μουσείο Κινηματογράφου. Τα
νήπια συμμετείχαν ενεργά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσποιούμενοι τους μεγάλους
εφευρέτες και έγιναν για λίγο ηθοποιοί, ανέλαβαν ρόλους και δημιούργησαν τη δική τους
ταινία. Στις 20 Δεκεμβρίου, με αφορμή την επίσκεψή μας στο θέατρο Oλύμπιον με σκοπό
να παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση Ελίζα της Ξένιας Καλογεροπούλου, τα
νήπια είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσα-
λονίκης και τους κανόνες που πρέπει να τηρούν, καθώς η μετάβαση από το νηπιαγωγείο
στο θέατρο έγινε με τα πόδια. Στις 22 Ιανουαρίου 2014 το νηπιαγωγείο επισκέφτηκε το
θέατρο Αυλαία για να παρακολουθήσει το θεατρικό έργο όπερας Σιωπή, ο βασιλιάς

ακούει. Τα νήπια εντυπωσιάστηκαν από τα κουστούμια των ηθοποιών και τη ζωντανή
μουσική ορχήστρα που συνόδευε το θεατρικό δρώμενο. Στις 28 Φεβρουαρίου επισκέφτη-
καν το Τελλόγλειο Ίδρυμα και παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφο-
ρούσε τα εκθέματα όπερας του Verdi και την έκθεση χαρακτικής του Βάλια Σεμερτζίδη.

ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Τον Απρίλιο του 2013 τα νήπια παρακολούθησαν
τη θεατρική παράσταση με θέμα «Μύθοι του Αισώπου» από τη θεατρική ομάδα Μικρός
Βορράς. Με την ίδια παράσταση στις 8 Oκτωβρίου ξεκίνησε και η νέα σχολική χρονιά.
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Μέσα από 4 διαφορετικούς μύθους τα νήπια γνώρισαν κομμάτι της λαϊκής παράδοσης
και με βιωματικό τρόπο έγιναν μέρος των μύθων και εκφράστηκαν δημιουργικά. Την
παράσταση την παρακολούθησαν με τους μαθητές της Αʹ τάξης του Δημοτικού. Στις 25
Oκτωβρίου τα νήπια παρακολούθησαν την εθνική εορτή των μαθητών της Γʹ τάξης του
Δημοτικού με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Oκτωβρίου, ενώ στις 22 νοεμβρίου υπο-
δέχτηκαν τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς με την παράσταση Μικρός Πρίγκιπας.
Τέλος στις 13 Φεβρουαρίου παρακολούθησαν τη θεατρική ομάδα Paramanna Muppet
με το βραβευμένο από το ίδρυμα Κακογιάννη τρισδιάστατο θέατρο Σκιών με τίτλο Το

κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο.

ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΑ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ: Από την αρχή του σχολικού έτους το νηπιαγω-
γείο σε συνεργασία με την Αʹ τάξη του Δημοτικού εφαρμόζει το καινοτόμο πρόγραμμα
μετάβασης των νηπίων στην επόμενη σχολική βαθμίδα. Oι εκπαιδευτικοί του νηπιαγω-
γείου Μ. Κλειδαρά, Στ. Μαστοροδήμου και Β. Γαλανού και οι δασκάλες της Αʹ τάξης
Μ. Λάγουρη και Ελ. Πόπα συνεργάστηκαν για την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων,
επισκέψεων, προγραμμάτων και εορταστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να προετοιμα-
στούν τα νήπια να αποδεχθούν ευκολότερα το νέο ρόλο που θα αναλάβουν με την είσοδό
τους στην Αʹ τάξη και από την άλλη οι μαθητές της Αʹ Δημοτικού να δεχτούν αβίαστα το
ρόλο του μαθητή και να μην νιώσουν το αίσθημα της απώλειας που νιώθουν συχνά οι
μαθητές, όταν μεταβαίνουν από τη μια σχολική βαθμίδα στην άλλη. Oι νηπιαγωγοί ανέ-
λαβαν επίσης την υλοποίηση του προγράμματος «Γνωρίζω το σώμα μου μέσα από τα συ-
ναισθήματά του» στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων της Αγωγής υγείας. Τα
νήπια μέσα από την επεξεργασία του θέματος με ποιητικά και άλλα κείμενα και βιωμα-
τικά θεατρικά δρώμενα γνώρισαν τα είδη των συναισθημάτων, τον τρόπο διαχείρισής
τους δημιουργώντας το δικό τους Μουσείο Συναισθημάτων, όπου αποτύπωναν το συναι-
σθηματικό τους κόσμο. Το Μουσείο αυτό επισκέφτηκαν και οι γονείς των νηπίων, τα
οποία είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν πώς νιώθουν σε διάφορες καταστάσεις.

Αφορμή για το πρόγραμμα «Αρκούδα» στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αγωγής
στάθηκε η επίσκεψη της μαθήτριας Δ.-Μ. Διαμαντοπούλου στο καταφύγιο της αρκούδας
στο νυμφαίο της Φλώρινας. Η επισήμανση από το νήπιο ότι οι αρκούδες κινδυνεύουν
έθεσε τη βάση για να επεξεργαστούμε το θέμα και να ανακαλύψουμε ποια ζώα βρίσκονται
υπό εξαφάνιση, για ποιο λόγο κινδυνεύουν και να συνειδητοποιήσουμε τις συνέπειες που
έχει για τον άνθρωπο η διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της επεξερ-
γασίας του θέματος αξιοποιήθηκαν οι νέες Τεχνολογίες και τα νήπια ετοίμασαν μια σε-
λίδα ηλεκτρονικής εφημερίδας με θέμα «Η Αρκούδα κινδυνεύει» και ετοιμάζουν μια
ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια για το συγκεκριμένο ζώο. Στο ίδιο πλαίσιο υλοποιήθηκε και
το πρόγραμμα «Μια θεατρική καλοκαιρινή παράσταση». Τα νήπια ήρθαν μέχρι στιγμής
σε επαφή με διάφορα είδη θεατρικού λόγου, μέσα από την προβολή διαφόρων εκπαιδευ-
τικών παραστάσεων γνώρισαν τεχνικές δημιουργίας παραστάσεων με σκοπό να συνδια-
μορφώσουν με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών τους τη δική τους θεατρική παράσταση.

ΚΑΙνOΤOΜΑ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ: Από τον Oκτώβριο του 2014 το νηπιαγωγείο συμ-
μετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNiCEF «Σχολεία υπερασπιστές των παι-
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διών» με σκοπό να γνωρίσουν τα νήπια τα δικαιώματα των παιδιών στον κόσμο και μέσα
από δραστηριότητες ζωγραφικής, παιχνιδιού, παραμυθιών και αξιοποίησης κατάλληλου
εκπαιδευτικού λογισμικού από την ίδια τη UNiCEF να καλλιεργήσουν θετική στάση
απέναντι στις βασικές ανάγκες του άλλου, να κατανοήσουν την αξία του σχολείου στη
ζωή του παιδιού, να μάθουν να στηρίζουν το συνάνθρωπό τους που τους έχει ανάγκη και
να εκτιμούν όσα τους προσφέρονται. Από τον Φεβρουάριο του 2014 το νηπιαγωγείο συμ-
μετέχει στην κοινότητα του θεσμού αριστείας και καινοτομίας του Δικτύου Μένων και
επεξεργάζεται το θέμα «ΛογοΤεχνικά Παιχνιδίσματα». Σκοπός του προγράμματος είναι
να ασχοληθούν τα νήπια με διάφορα λογοτεχνικά κείμενα (ποιητικά και πεζά) καλλιερ-
γώντας τη δημιουργικότητά τους και τη φαντασία τους μέσα από διάφορα έργα Τέχνης
(ζωγραφική, θέατρο κ.ά.)

ΕυΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ: Τρία σχολεία, ένα από τη Γαλλία με τη νηπιαγωγό
τους Laurence Nehari, ένα την Ιταλία με τη νηπιαγωγό τους Alessandra Angelino και το
νηπιαγωγείο του ΠΠΣΠΘ με τη νηπιαγωγό Μ. Κλειδαρά, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα
«The Trip of the Scream», μέσα από την κοινή επεξεργασία ενός έργου Τέχνης, της
«Κραυγής» του Μουνκ, καλούνται να ξεκινήσουν ένα ταξίδι στον κόσμο των συναισθη-
μάτων, ενώ την ίδια στιγμή ανακαλύπτουν τον εαυτό τους μέσα από τη επαφή τους με τα
άλλα νήπια. Ανταλλάσουν φωτογραφίες, στιγμές από τη ζωή τους στο νηπιαγωγείο και
καταλήγουν να φτιάξουν μία ιστορία με τον ήρωα τους εμπλουτισμένη με πολιτισμικά
χαρακτηριστικά του τόπου τους. Η διεξαγωγή του προγράμματος συνεχίζεται λόγω του
ενδιαφέροντος των παιδιών να γνωρίσουν ποιοι ζουν στην Ευρώπη, κάτι το οποίο μας
οδήγησε στην εμπλοκή μας και σε δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο «Europe: The Towns
where we live in» και στο οποίο συμμετέχουν 13 εκπαιδευτικοί από Πορτογαλία, Αθήνα,
Oυγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία. Στόχος του προγράμματος είναι να μάθουν τα
παιδιά να είναι και να ζουν ως πολίτες της Ευρώπης.

OΜΙΛOΣ: Για δεύτερη συνεχή χρονιά το νηπιαγωγείο διοργανώνει τον Όμιλο Λόγου
και Τέχνης. Τη διοργάνωση του Oμίλου στήριξαν με την παρουσία τους σημαντικές προ-
σωπικότητες της πόλης μας, που μέσα από βιωματικού χαρακτήρα δράσεις, συνέβαλαν
στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας των νηπίων και στην επαφή τους με διάφορα
είδη Λόγου και Τέχνης του χθες και του σήμερα. Τον Μάρτιο του 2013 η Ανθή Χρυσο-
πούλου, εικαστικός, δημιούργησε με τα παιδιά τη γωνιά έκθεσης Σύγχρονης Τέχνης με
εκθέματα τις τρισδιάστατες κούκλες σε πραγματικό μέγεθος ανθρώπινου σώματος κα-
τασκευασμένες από τα ίδια τα παιδιά και το σώμα τους με ύφασμα από χαρτί. Τα παιδιά
αποτύπωσαν το σώμα τους στο νέο αυτό υλικό, το χρωμάτισαν, σύρραψαν τα κομμάτια
και τα γέμισαν με ανακυκλωμένο υλικό. Τον Απρίλιο ο Τάσος Γλαντζής και η Μαντώ
Μαυρουδή έπαιξαν με τα παιδιά βιωματικά παιχνίδια. Τον Μάιο η Άντα Λιάκου, τεχνι-
κός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, μύησε τα νήπια στον κόσμο του κινημα-
τογράφου με τη δημιουργία μιας ταινίας με θέμα τη ζωή των νηπίων μια ημέρα στο
σχολείο. Τα νήπια μίλησαν στην κάμερα, παρουσίασαν τις δουλειές τους και παίζοντας,
τραγουδώντας, δραματοποιώντας ιστορίες αποτύπωσαν μέσα σε λίγη ώρα την καθημε-
ρινότητά τους στο νηπιαγωγείο. O Όμιλος για τα σχολικά έτη 2012-13 και 2013-14 ολο-
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κληρώθηκε και ξεκίνησε αντίστοιχα με τον Τάσο
Γλαντζή και τη Μαντώ Μαυρουδή. Τον Ιούνιο του
2013 ο Όμιλος έκλεισε πανηγυρικά με παιχνιδοτρά-
γουδα και ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Τον
νοέμ βριο του 2013 ο ίδιος παιδαγωγός και η συ νερ -
γάτης του οργάνωσαν βιωματικά παιχνίδια γνωρι-
μίας και θεατρικά δρώμενα με σκοπό τη σύσφιξη
σχέσεων των νέων μελών της ομάδας του Oμίλου.
Ακολούθησαν δράσεις με τη Μαίρη Μπάχα και
Μαρία Χατζηαγγελίδου με θεατρικά δρώμενα και αφηγήσεις ιστοριών. Τα Χριστού-
γεννα οργανώθηκε ανοιχτός κατασκευαστικός Όμιλος, στον οποίο παιδιά και γονείς
έφτιαξαν από κοινού το χριστουγεννιάτικο στεφάνι. Τον Ιανουάριο τα νήπια γνώρισαν
τη συγγραφέα Μαρία Πετκανοπούλου, διάβασαν την ιστορία της O μικρός ζωγράφος

των βράχων και ταξίδεψαν στα χρόνια των σπηλαίων δημιουργώντας τις δικές τους σπη-
λαιογραφίες. Φεβρουάριος, αποκριάτικη διάθεση και δε θα μπορούσε να λείπει από την
παρέα μας ο καθηγητής πληροφορικής και ζογκλέρ Γιάννης Δασκαλάκης, ο οποίος ψυ-
χαγώγησε μικρούς και μεγάλους και μύησε τα παιδιά στην τεχνική του ζογκλέρ μαθαί-
νοντας τους να κάνουν ακροβατικά και διάφορα κόλπα. Τον Μάρτιο τα παιδιά έφτιαξαν
τη δική τους μαγική λεμονάδα με τη βοήθεια της Ιωάννας Παγιατάκη, ενώ η ομάδα του
Ιατρικού Τμήματος του ΑΠΘ παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τέντυ Μπέαρ».
Κάθε παιδί έφερε το άρρωστο αρκουδάκι του στο ιατρείο.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓυΗΣ: Το Δεκέμβριο του 2014 το νηπιαγωγείο συναισθανόμενο
τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνουν τα παιδιά τα τελευταία χρόνια αντα-
ποκρίθηκε με επιτυχία στην πρόσκληση του Χαμόγελου του Παιδιού να βοηθήσει τα παι-
διά που φιλοξενούνται στους χώρους του. νηπιαγωγοί και μαθητές συγκέντρωσαν
τρόφιμα και, αφού τα ομαδοποίησαν κατά κατηγορίες σε κούτες και έγραψαν πινακίδες
για το περιεχόμενο της κάθε κούτας, παρέδωσαν τα πακέτα αγάπης στο Χαμόγελο του
Παιδιού. Η δράση οργανώθηκε από τη Μ. Κλειδαρά και τη Β. Γαλανού.

ΕνΔOΣΧOΛΙΚΗ ΕΠΙΜOΡΦΩΣΗ: Στις 22 Φεβρουαρίου 2014 οργανώθηκε στο
ΠΠΣΠΘ για το νηπιαγωγείο και το Δημοτικό επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Προ-
κλητική συμπεριφορά στην τάξη - Ενδυναμώνοντας το εκπαιδευτικό έργο». Προσκεκλη-
μένοι ομιλητές ήταν ο Δρ. Αλέξιος Λάππας, Παιδοψυχίατρος, Μέλος Βασιλικού
Κολλεγίου των Ψυχιάτρων της Μ. Βρετανίας, ο Θεόδωρος Μπούρμπουλας, Παιδοψυ-
χίατρος, η Πέπη Κολαρά, Ειδική Παιδαγωγός - Λογοθεραπεύτρια και η Ελίνα Κόντζο-
γλου, Ψυχολόγος Παιδιών και Εφήβων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν
θέματα της άμεσης καθημερινής πρακτικής του εκπαιδευτικού στην τάξη μέσα από τα
καθημερινά του βιώματα και εμπειρίες.

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ

Προϊσταμένη νηπιαγωγείου
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ΔΗΜOΤΙΚO

ΣΧOΛΙΚΕΣ ΓΙOΡΤΕΣ: Τη γιορτή της 25ης Μαρτίου 2013 πραγματοποίησε η Στʹ τάξη

στις 22.3.2013 στην Αίθουσα Τελετών του σχολείου κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε

αναφορά στους ήρωες της επανάστασης του ’21, στις μάχες και τις επιτυχίες τους, στις

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν καθώς και στη μεγάλη τους εσωτερική δύναμη και στη στή-

ριξη που είχαν από όλους τους Έλληνες. Oι αφηγήσεις των μαθητών εναλλάσσονταν με

απαγγελίες αποσπασμάτων από έργα σημαντικών ποιητών, όπως του Δ. Σολωμού, του

Α. Κάλβου, καθώς και δημοτικών τραγουδιών. Η ορχήστρα του σχολείου συνόδευσε

τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Την οργάνωση, σκηνοθεσία, επιμέλεια

και μουσική επένδυση είχαν οι δασκάλες Σ. Θεοδωρίδου, Μ. Λάγουρη, Μ. Χατζηαγό-

ρου. Στην παράσταση έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές και μαθήτριες της Στʹ τάξης.

Η Στʹ τάξη πραγματοποίησε την αποχαιρετιστήρια γιορτή στις 12.6.2013 στην Αί-

θουσα Τελετών του σχολείου. «Μια ματιά στο σχολείο και στην πόλη μου μέσα από την

τέχνη» ήταν το θέμα που επέλεξαν να παρουσιάσουν οι μαθητές, με ποιήματα, αποσπά-

σματα λογοτεχνικών κειμένων και τραγούδια. Την διοργάνωση και επιμέλεια της εκδή-

λωσης είχε η δασκάλα της τάξης Μ. Λάγουρη σε συνεργασία με τις Κ. Τσιούτσια και Α.

Πέννα. Τη διδασκαλία της χορογραφίας και της χορωδίας ανέλαβαν οι Κ. Τσιούτσια,

Β. Κοκκινίδου και Μ. Χατζηαγόρου. O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και η

διευθύντρια Χ. Ταμίσογλου αποχαιρέτησαν τους μαθητές και στη συνέχεια τους απονε-

μήθηκαν οι τίτλοι σπουδών και τα αναμνηστικά.

Με τη λήξη του ολοήμερου σχολείου πραγματοποιήθηκε πολιτιστική εκδήλωση στην

Αίθουσα Τελετών του σχολείου στις 10 Ιουνίου 2013. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι μα-

θητές του ολοήμερου και του Oμίλου Μουσικής. Oι μαθητές της Αʹ τάξης παρουσίασαν

το θεατρική διασκευή 7 μύθων του Αισώπου με το τίτλο «Μύθοι, Μύθοι, Παραμύθι…».

Oι μαθητές των τάξεων Βʹ, Γʹ, Δʹ παρουσίασαν θεατρικό δρώμενο με θέμα την κυκλο-

φοριακή αγωγή με παντομίμα, τραγούδια και χορούς. Τα παιδιά του Oμίλου Μουσικής

μας ταξίδεψαν στην Ελλάδα με μελωδίες της Μ. Ασίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Κρή-

της, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Θράκης, της Μακεδονίας καθώς και των νησιών.

Στην ομάδα των εκπαιδευτικών για την εκδήλωση συμμετείχαν ο υπεύθυνος του Oλο -

ήμερου ν. Ζουμπουλάκης, οι δασκάλες Κ. Βουλώνη και Φ. Κεχαγιά, οι δασκάλες της

Μουσικής Μ. Χατζηαγόρου, Αγγλικών Κ. Τσιούτσια, Αθλητισμού Β. Κοκκινίδου και Δ.

Μουρτιτζίκογλου και οι καθηγητές Πληροφορικής Ελ. Ρώσσιου και Σπ. Χαλκίδης.

Την οργάνωση της γιορτής της 28ης Oκτωβρίου 2013 ανέλαβε η Γʹ τάξη του Δημο-

τικού με τη δασκάλα της τάξης Κ. Μεταξωτού. Παρουσίασαν θεατρικό με τίτλο «Παίζουμε

πόλεμο;» O πόλεμος του ’40 αλλά όχι μόνο τα γεγονότα, οι αριθμοί, οι ημε ρομηνίες, τα

ονόματα. Μια ιστορία ζωντανή που βγαίνει από τις ανθρώπινες καρδιές που την έζησαν.

Mια προσπάθεια να ειπωθεί η ιστορία δυο λαών, που τη μια στιγμή έλεγαν αστεία και

ιστορίες από τη ζωή τους και την άλλη κρατούσαν τα τουφέκια και έπρεπε να αλληλο-

σκοτωθούν. Η θεατρολόγος του σχολείου Ευανθία Στέφα έγραψε το κείμενο και σκη-

νοθέτησε, ενώ τη μουσική επιμέλεια είχε η μουσικός Αθανασία Στεργιάκη.
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Τη γιορτή του Πολυτεχνείου του 2013 ανέλαβαν και παρουσίασαν την Παρασκευή
15.11.2013 οι μαθητές και μαθήτριες της Εʹ τάξης με τη βοήθεια των υπεύθυνων εκπαι-
δευτικών της τάξης Αν. Καραγιαννίδου και Ι. νιχωρίτου. Τα παιδιά παρουσίασαν το θε-
ατρικό με τίτλο Με όπλο μας την πένα. Τη σκηνοθεσία και επιμέλεια του θεατρικού είχε
η θεατρολόγος Ε. Στέφα και αντίστοιχα τη μουσική επιμέλεια και διδασκαλία των τρα-
γουδιών η μουσικός του σχολείου Α. Στεργιάκη. Στη γιορτή συμμετείχαν όλοι οι μαθητές
της τάξης.

Για πρώτη φορά νηπιαγωγείο και Δημοτικό, η Αʹ τάξη, συνεργάστηκαν και υλο-
ποίησαν από κοινού την γιορτή των Χριστουγέννων στις 15 Δεκ. του 2013.

Τα νήπια σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Αʹ Δημοτικού ανέ-
βασαν στην Αίθουσα Τελετών, παρουσία των γονέων τους και της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας, το έργο Η Πετρόσουπα του Τζον Τζ. Μουθ σε διασκευή και σκηνοθεσία των
μαθητών. Επρόκειτο για ένα πάντρεμα ποιητικών και πεζών λογοτεχνικών κειμένων,
που γέννησαν μέσα από τη φαντασία των μικρών ηθοποιών ένα θεατρικό έργο που αφο-
ρούσε την αγάπη, την προσφορά και την αλληλεγγύη. Πέντε σοφοί ξεκινούν ένα ταξίδι
αναζήτησης και εξερεύνησης για να δώσουν απαντήσεις στα πιο απλά και ταυτόχρονα
πιο δύσκολα προς απάντηση ερωτήματα. Στο δρόμο τους συναντούν ένα χωριό, ένα πα-
ράξενο χωριό όμως. Oι καρδιές των κατοίκων του ήταν σφραγισμένες με πέτρα. Όλοι
οι κάτοικοι ζούσαν μόνοι τους χωρίς γέλιο, μια απλή καλημέρα, μια ευγενική χειρονομία.
Σκυφτοί και βουβοί ζούσαν εγκλωβι-
σμένοι στη μοναξιά του φόβου και της
ανασφάλειας. Oι πέντε σοφοί λοιπόν
δε βρήκαν κανένα να τους φιλοξενή-
σει, να τους φιλέψει, να τους βοηθήσει.
Προβληματίστηκαν πολύ και αποφάσι-
σαν πως, αφού κανένας δε τους πρό-
σφερε κάτι να φάνε και να πιουν,
έπρεπε να βρουν μία λύση. Θα έφτια-
χναν μία πετρόσουπα. Πήραν μία
μικρή κατσαρόλα και άναψαν φωτιά. Η πετρόσουπα όμως αυτή είχε μία περίεργη μο-
σχοβολιά και σιγά σιγά στην αρχή ένα κοριτσάκι και αργότερα όλοι οι κάτοικοι του χω-
ριού πρόσφεραν και από κάτι για να γίνει η πετρόσουπα όλο και πιο νόστιμη. Oι πέτρες
από τις καρδιές των ανθρώπων είχαν χαθεί, τα σπίτια τους άνοιξαν και οι κάτοικοι αυτού
του χωριού συγκεντρώθηκαν μετά από πολλά χρόνια στην κεντρική πλατεία του χωριού
ξεπερνώντας φόβους και ανασφάλειες για κάθε τι ξένο.

Το γλέντι που στήθηκε επί σκηνής ήταν τόσο ζωντανό, ώστε ζέστανε τις καρδιές
όλων των παρευρισκομένων που τίμησαν με τα πιο όμορφα λόγια την προσπάθεια των
μικρών παιδιών του σχολείου. Την οργάνωση της γιορτής είχαν οι τρεις νηπιαγωγοί του
σχολείου, οι δασκάλες του Δημοτικού Μ. Λάγουρη και Ελ. Πόπα, η δασκάλα θεατρικής
αγωγής Ε. Στέφα και η μουσικός Α. Στεργιάκη. Τη σκηνοθετική επιμέλεια την είχε η νη-
πιαγωγός Στ. Μαστοροδήμου.
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ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) νάουσας τον Απρίλιο του 2013 από τις
Εʹ και Στʹ τάξεις. Oι μαθητές της Εʹ τάξης παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Κλωστές και νήματα στα αδράχτια της βιομηχανικής νάουσας» και οι μαθητές της Στʹ

τάξης το πρόγραμμα «Στα μονοπάτια του Βερμίου». Συνοδοί εκπαιδευτικοί οι Μ. Λά-
γουρη, Α. Πέννα, Κ. Τσιούτσια και Δ. Χούτος. Στις 15.4.2013 η Δʹ τάξη με συνοδό τη δα-
σκάλα της τάξης Κ. Μεταξωτού, επισκέφτηκε το Βαφοπούλειο Πνευματικό Ίδρυμα και
τη Δημοτική Πινακοθήκη για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος φιλα-
ναγνωσίας. Oι μαθητές των τάξεων Αʹ και Βʹ με τη συνοδεία των δασκάλων τους επι-
σκέφτηκαν στις 24.4.2013 την έκθεση «Θεοί και ήρωες» στον πολυχώρο του Μύλου,
έκαναν ένα ταξίδι στη μυθολογία και την αρχαία ελληνική ιστορία και γνώρισαν παι-
χνίδια με τα οποία έπαιζαν τα παιδιά χιλιάδες χρόνια πριν, αγγεία, όπλα και πανοπλίες.
Είδαν πίνακες εμπνευσμένους από τη μυθολογία και την ιστορία μας και γιγαντιαία προ-
πλάσματα θεών και ηρώων. Στις 17.5.2013 επισκέφτηκαν το κέντρο δραστηριοτήτων «Μι-
κροί ήρωες» και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από το ψωμί στο
σιτάρι». Στις 22.5.2013 επισκέφτηκε το σχολείο μας ο καθηγητής του μαθηματικού τμή-
ματος του ΑΠΘ Δ. Πουλάκης και παρουσίασε στους μαθητές των τάξεων Εʹ και Στʹ την
«Ακολουθία του Fibonacci», η οποία αφορά μια ακολουθία φυσικών αριθμών που απα-
ντάται σε φυσικά φαινόμενα και προβλήματα και εντάσσεται στο πλαίσιο διδασκαλίας
του μαθήματος των μαθηματικών. Eπίσκεψη της Δʹ τάξης με συνοδό τη δασκάλα της Κ.
Μεταξωτού στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας στις 31.5.13. Στις 8.10.2013 οι μαθητές
της Αʹ τάξης μαζί με τους μαθητές του νηπιαγωγείου παρακολούθησαν τη θεατρική πα-
ράσταση με θέμα «Μύθοι του Αισώπου» από τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς, στην
αίθουσα του νηπιαγωγείου του σχολείου μας. Στις 30.10.2013 πραγματοποιήθηκε επί-
σκεψη στη Biennale Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης των μαθητών της Αʹ τάξης στη διάρκεια
της οποίας γνώρισαν έργα σύγχρονης τέχνης και παρακολούθησαν ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Επίσκεψη των μαθητών της Αʹ τάξης μαζί με το νηπιαγωγείο πραγματοποι-
ήθηκε, στις 29.11.2013, στο Μουσείο Κινηματογράφου, όπου οι μαθητές γνώρισαν την
ιστορία και την εξέλιξη του κινηματογράφου. Στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος
δημιούργησαν τη δική τους ταινία. Στις 20 Δεκεμβρίου 2013, στο θέατρο Oλύμπιον, πα-
ρακολουθήσαν τη θεατρική παράσταση Ελίζα της Ξένιας Καλογεροπούλου. Τον Μάρτιο
του 2014, η αφηγήτρια λαϊκών παραμυθιών Αγνή Στρουμπούλη επισκέφτηκε τους μαθη-
τές της Αʹ τάξης και τους έφερε σε επαφή με παραδοσιακά παραμύθια από όλα τα μέρη
της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος οι μαθητές της Βʹ

τάξης με τη δασκάλα τους Φ. Κεχαγιά, στις 17 του Oκτώβρη, πραγματοποίη σαν επίσκεψη
στο ταχυδρομείο της Αριστοτέλους. Εκεί τους περίμενε ο διευθυντής του ταχυδρομείου,
τους ξενάγησε και τους ενημέρωσε γύρω από τα ΕΛΤΑ. Τους χάρισε γραμματόσημα
και τους εξήγησε πώς μπορούν και οι ίδιοι να κάνουν τον εαυτό τους γραμματόσημο.
Τους είπε πως μπορούν να στείλουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη και πως θα πάρουν και
απάντηση, παρ’ όλο που δεν θα πάρουν πιθανόν το δώρο που θα του ζητήσουν. Τα παιδιά
μπήκαν στην διαδικασία να το πραγματοποιήσουν. Στις 29 του Oκτώβρη τα παιδιά της
Βʹ τάξης, με τη συνοδεία της δασκάλας τους Φ. Κεχαγιά, πραγματοποίησαν επίσκεψη
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στο Λαογραφικό Μουσείο. Εκεί τους περίμενε η κυρία Αγγέλα και η Ρούλα η καλικαν-
ζαρούλα. Τους ταξίδεψαν σε περασμένες εποχές, τους έδειξαν ρούχα που φορούσαν
και είδαν με ποιο τρόπο χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι τότε το νερό, προκειμένου να
τους εξυπηρετήσει στις δουλειές τους. Είδαν εργαλεία της εποχής και συμμετείχαν σε
δρώμενα. Έφυγαν ενθουσιασμένα και ευχαριστημένα από την επίσκεψη. Στο πλαίσιο
των χριστουγεννιάτικων διακοπών η Βʹ τάξη έγραψε γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Στις 19
του Δεκέμβρη πραγματοποίησε μια δεύτερη επίσκεψη στο ταχυδρομείο, για να πάρει ο
κάθε μαθητής ένα γραμματόσημο και να στείλει το προσωπικό του γράμμα στον Άϊ Βα-
σίλη. Γυρνώντας από τις διακοπές των Χριστουγέννων τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα,
γιατί το κάθε ένα είχε πάρει γραπτή απάντηση από τον Άϊ Βασίλη στο σπίτι του, μαζί με
ένα συλλεκτικό φάκελο. Στις 19 του νοέμβρη η Βʹ τάξη, με τη συνοδεία της δασκάλας
τους Φ. Κεχαγιά, πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Διεθνή Έκθεση να δει
την Βiennale. Είχε τη δυνατότητα να δει την εικαστική παρέμβαση στην σύγχρονη εποχή.
Στην αρχή ζωγράφισε ο κάθε μαθητής το δικό του καράβι και στη συνέχεια περιηγηθή-
καν στις αίθουσες της έκθεσης, παρατηρώντας πώς με απλά υλικά μπορεί να δημιουρ-
γηθεί ένα εικαστικό θέμα και μέσα από την τέχνη να πορευθούν σε διαφορετικά
μονοπάτια στη ζωή. Πραγματοποίησαν ένα φανταστικό ταξίδι στα πλαίσια της εικαστι-
κής παρέμβασης που δίνει η τέχνη στους σύγχρονους καιρούς… Oι μαθητές της Γʹ τάξης,
στις 8.10.2013, παρακολούθησαν την παράσταση του θεάτρου Μικρός Βορράς με το έργο
Μικρός Πρίγκιπας στο χώρο του σχολείου. Στις 14.11.2013 πραγματοποιήθηκε εκπαι-
δευτική επίσκεψη της Γʹ τάξης στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τέχνης ΑΠΘ και ξενάγηση στην
έκθεση «Wagner-Verdi: 200 χρόνια» και στις 13.12.2013 επισκέφτηκαν το Κρατικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης και ξεναγήθηκαν στην Biennale. Στις 28.11.2013 οι μαθητές της
Γʹ τάξης μαζί με τις τάξεις Βʹ και Δʹ παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση Ελίζα στο
θέατρο Oλύμπιον. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μελέτη περιβάλλοντος» οι μαθητές της
Δʹ τάξης περιηγήθηκαν με την πολιτιστική γραμμή του OΑΣΘ σε διάφορα ιστορικά μνη-
μεία αλλά και σε άλλα σημεία ιδιαίτερα ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της
πόλης μας, με τη συνοδεία των δασκάλων τους Α. νταή και Ι. Γαρίτση. Κατά τη διάρκεια
της διαδρομής παρέχονταν από τον υπεύθυνο ξεναγό της γραμμής αναλυτικές πληρο-
φορίες για τα μνημεία και προβάλλονταν οπτικοακουστικό υλικό μέσω του εγκατεστη-
μένου συστήματος της τηλεματικής. Στις 16 Ιαν. 2014 η Δʹ τάξη παρακολούθησε στον
κινηματογράφο Oλύμπιον τη διαδραστική ταινία Αρχαία Ελλάδα στο πλαίσιο του πολι-
τιστικού προγράμματος «Η ζωή των αρχαίων Ελλήνων» που εκπονεί και στις 6 Μαρτ.
2014 την διαδραστική κινηματογραφική ταινία Η Γη ανήκει σε όλα τα παιδιά του κό-

σμου/λέμε όχι στο ρατσισμό. Τον Oκτώβριο του 2013 στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ξένων Γλωσσών, η Εʹ και η Στʹ τάξη επισκέφτηκαν το Ιταλικό Ινστιτούτο στη
Θεσσαλονίκη. Ξεναγήθηκαν στο χώρο του Ινστιτούτου από τους καθηγητές του, έμαθαν
την ιστορία και την προέλευση διαφόρων διάσημων κτιρίων της πόλης και συμμετείχαν
σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που διοργάνωσαν οι υπεύθυνοι, όπως η εκμάθηση
βασικών ιταλικών φράσεων και η γνωριμία με την ιταλική γαστρονομία. Τέλος, οι μα-
θητές γεύτηκαν ιταλικά εδέσματα που τους προσέφεραν οι διοργανωτές της εκδήλωσης
στο Ινστιτούτο. Συνόδεψαν τους μαθητές οι δασκάλες της Εʹ τάξης Α. Καραγιαννίδου
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και Ι. νιχωρίτου και της Στʹ τάξης Μ. Ανεμοπούλου και ν. Ζωγράφου. Το νοέμβριο του
2013 οι μαθητές της Εʹ και η Στʹ τάξης παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση Oι τρεις

σωματοφύλακες του Αλέξανδρου Δουμά στο Βασιλικό θέατρο. Η παράσταση εντάχτηκε
στις δραστηριότητες για το πρόγραμμα του Σχολικού Εκφοβισμού που εκπονεί η Στʹ

τάξη, μιας και η πλοκή του θεατρικού έργου έχει άμεση σχέση με τα θέματα της επιβολής
της δύναμης και της χρήσης βίας. Oι μαθητές απήλαυσαν την παράσταση, η οποία ήταν
εξαιρετική από πλευράς πλοκής και οργάνωσης, με αποτέλεσμα να κρατηθεί αμείωτο
το ενδιαφέρον των μαθητών και να ακολουθήσει εκτενής συζήτηση στη σχολική αίθουσα
για τα μηνύματα που μας πέρασε η παράσταση και τα ηθικά διδάγματα που αποκομί-
ζουμε από αυτήν. Συνόδεψαν τους μαθητές οι δασκάλες της Εʹ τάξης Α. Καραγιαννίδου
και Ι. νιχωρίτου και της Στʹ τάξης Μ. Ανεμοπούλου και ν. Ζωγράφου. Τον Ιαν. του 2014
οι μαθητές Εʹ και η Στʹ τάξης, με πρωτοβουλία του καθηγητή Εικαστικών, επισκέφτηκαν
έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο της ΔΕΘ στο πλαί-
σιο της Biennale. Oι μαθητές είδαν εκθέματα από διάφορους καλλιτέχνες παγκοσμίου
φήμης, φτιαγμένα με διάφορα υλικά και τεχνοτροπίες, οι οποίες επεξηγήθηκαν από τον
καθηγητή και σχολιάστηκαν από τους μικρούς μαθητές. Τα εκθέματα προκάλεσαν πολλά
και ανάμεικτα συναισθήματα στα παιδιά, με αποτέλεσμα να γίνει μια πολύ εποικοδο-
μητική συζήτηση στο τέλος της έκθεσης σχετικά με όσα είδαν. Την Πέμπτη 6 Μαρτ. 2014
η Στʹ Τάξη επισκέφτηκε το κινηματοθέατρο Oλύμπιον και παρακολούθησε ένα διαδρα-
στικό πρόγραμμα που αφορούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εξόρμηση αυτή έγινε στο
πλαίσιο του Δικτύου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, στο οποίο συμμετέχει η Στʹ και η Εʹ

τάξη του σχολείου μας. Την Πέμπτη 10 Oκτ. 2013 οι μαθητές, με τη συνοδεία των υπεύ-
θυνων εκπαιδευτικών της τάξης Α. Καραγιαννίδου και Ι. νιχωρίτου αλλά και της διευ-
θύντριας του Δημοτικού Χ. Ταμίσογλου, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο χώρο της
Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης. Η επίσκεψη περιελάμβανε περιήγηση σε Ωδείο, νο-
μισματοκοπείο, Κρυπτή Στοά, επίσκεψη στο Μουσείο και πραγματοποίηση εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με το μάθημα ιστορίας «Τα Βυζαντινά
Χρόνια» αλλά και με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε η τάξη με τίτλο
«Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη, δύο πόλεις, μια ιστορία». Την Τετάρτη 12 Φεβρ.
2014 οι μαθητές με τη συνοδεία των υπεύθυνων εκπαιδευτικών της τάξης Α. Καραγιαν-
νίδου και Ι. νιχωρίτου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο χώρο του Ιερού ναού της Αγίας
Σοφίας. Η επίσκεψη σχετίζεται τόσο με το μάθημα των Θρησκευτικών, και πιο συγκε-
κριμένα «Το εσωτερικό του ναού», όσο και με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που συμμε-
τείχε η τάξη με τίτλο «Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη, δύο πόλεις, μια ιστορία». Η
επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την κατασκευή από τους μαθητές ενός επιτραπέζιου παι-
χνιδιού γνώσεων με θέμα το ναό. Στις 13.2.2014 όλοι οι μαθητές παρακολούθησαν στην
Αίθουσα Τελετών του σχολείου τη θεατρική ομάδα Paramanna Muppet με το βραβευ-
μένο από το ίδρυμα Κακογιάννη τρισδιάστατο θέατρο Σκιών με ηλεκτρονική μουσική
και τίτλο Το κορίτσι που ήθελε να αγγίξει το μισοφέγγαρο.

ΣυΜΜΕΤOΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩνΙΣΜOυΣ - ΚΑΙνOΤOΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Στις 5 Απρ. 2013,

οι μαθητές της Εʹ και Στʹ συμμετείχαν στον 7ο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά

«Παιχνίδι και Μαθηματικά», που διεξήχθη υπό την αιγίδα του υπ. Παιδείας. Στις 8 Ιουν.
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2013 μαθητές που αρίστευσαν συμμετείχαν στον διαγωνισμό στα Μαθηματικά «O Μι-

κρός Ευκλείδης». Στις 13.4.2013 μαθητές της Εʹ και Στʹ τάξης συμμετείχαν στον 1ο Πα-

νελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Φυσικών για μαθητές Δημοτικού Σχολείου υπό την

αιγίδα του υΠΑΙΘΠΑ και μαθητές της Στʹ τάξης στο διαγωνισμό Μαθηματικών που

διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με

τίτλο «Τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής». Η Στʹ τάξη, συμμετείχε στο Tοπικό

Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ερευνούμε το σχολείο μας και τη γειτονιά μας

και ενεργούμε με όραμα το μέλλον» σε συνεργασία με το ΚΠΕ Κορδελιού και το Δήμο

Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές/-τριες ερεύνησαν και

αποτύπωσαν στοιχεία του σχολείου, από το παρελθόν και το παρόν. Συζήτησαν και δια-

τύπωσαν προτάσεις για το μέλλον. υπέβαλαν τις προτάσεις τους και τα αιτήματά τους

για παροχή υλικών και υπηρεσιών στο Δήμο για τη βελτίωση του σχολείου τους. Στις 14

Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε το 1ο Μαθητικό Συνέδριο στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Θεσσαλονίκης. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ομάδα μαθητών/-τριών παρου-

σίασαν το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφέροντας την

εξέλιξή του με στοιχεία ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά μαζί με τις δράσεις που

πραγματοποίησαν για τη λύση των προβλημάτων που εντόπισαν και τις προτάσεις τους

για το μέλλον. Στο τέλος έδωσαν ψήφισμα με τα προβλήματα που είχαν καταγράψει σε

όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο χώρο του σχολείου στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος,

Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων, διεκδικώντας λύσεις ως ενεργοί πολίτες για

το σήμερα και το αύριο. υπεύθυνες εκπαιδευτικοί οι Μ. Λάγουρη και Α. νταή. Oι μα-

θητές της Εʹ τάξης του Oμίλου της Πληροφορικής συμμετείχαν στο 5ο Μαθητικό Συνέ-

δριο Πληροφορικής που διοργάνωσε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο

Τεχνολογίας νOΗΣΙΣ στις 24-25 Απρ. 2013 με εργασία που είχε τίτλο «Η Στάση του

νίκα». Στην εργασία αυτή παρουσίασαν το ιστορικό γεγονός της Στάσης του νίκα σε

μορφή comic. υπεύθυνες για την προετοιμασία της συμμετοχής των μαθητών οι εκπαι-

δευτικοί του Oμίλου Πληροφορικής Μ. Λάγουρη και Α. νταή. Η Δʹ τάξη με την δασκάλα

της τάξης Α. νταή συμμετείχε στο ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα της Camera Zizanio με

την ταινία Η Λερναία Ύδρα που δημιούργησαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Oι άθλοι

του Ηρακλή (κινηματογράφος, μουσική εικαστικά)» στο τέλος της σχολικής χρονιάς

2012-13. Η ταινία Η Λερναία Ύδρα είναι μια σύντομης διάρκειας ταινία που έχει δημι-

ουργηθεί με την τεχνική του stop motion animation και το πρόγραμμα windows movie

maker. Στην ταινία παρουσιάζεται με πολύ μικρές αλλαγές ο ομώνυμος άθλος του Ηρα-

κλή και χρησιμοποιούνται ζωγραφιές των μαθητών/-τριών και αντικείμενα playmobil.

Στις 21.10.2013 στο μάθημα της Ιστορίας πραγματοποιήθηκε μια δράση, όπου τα παιδιά

βρέθηκαν απέναντι σε μια άγνωστη δοκιμασία. Χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Η μία ήταν

παρατηρητές σε κάτι που δε γνώριζαν, η δεύτερη ήταν μια ομάδα που είχε ως στόχο να

φτιάξει μια κατασκευή, την οποία έπρεπε να προστατέψει σαν κάτι πολύ σημαντικό και

η τρίτη και τελευταία έπρεπε να βρει αυτό που προστάτευε η δεύτερη ομάδα και να το
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πάρει. Τα παιδιά υιοθέτησαν τους ρόλους των γηγενών πληθυσμών καθώς και των κα-

τακτητών νέων περιοχών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βίωσαν συναισθήματα που μετά

στη συζήτηση που ακολούθησε κατέθεσαν και σύγκριναν με εκείνα των ανθρώπων που

υποδύθηκαν. Στο τέλος δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα συναισθημάτων καθώς και της

έντασης που τα ένιωσαν τα παιδιά σε κάθε φάση της δοκιμασίας. Στις 3.12.2013 έγινε

παρουσίαση της παραπάνω δράσης σε δυο καθηγητές από την Ιαπωνία. Oι μαθητές της

τάξης προσπάθησαν να μεταφέρουν όλα όσα συνέβησαν στην αγγλική γλώσσα, κάτι το

οποίο αποτέλεσε ιδιαίτερα πρωτότυπη και μοναδικής σημασίας εμπειρία για τα παιδιά.

Τον Ιανουάριο του 2014 οι μαθητές της Στʹ τάξης πήραν μέρος στους σχολικούς μαθητι-

κούς αγώνες που διοργανώνει το τμήμα Φυσικής Αγωγής της Α/θμιας Ανατολικής

Θεσ/νίκης στο καινούριο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της ΧΑνΘ. Αγωνίστηκαν στο μπάσκετ

ομάδα αγοριών και κοριτσιών, ενώ στο βόλεϊ αγωνίστηκε μόνο η ομάδα των κοριτσιών.

Η δεύτερη θέση ήταν αυτή που κατέκτησαν όλες οι ομάδες στους ομίλους τους, με απο-

τέλεσμα οι μαθητές και οι δάσκαλοί τους να είναι απολύτως ικανοποιημένοι από την

όλη προσπάθεια. Oι μαθητές αγωνίστηκαν με οδηγό τους την ευγενή άμιλλα, το ομαδικό

πνεύμα και την συμπαράσταση της κερκίδας στους αγωνιζομένους, είχαν άψογη σχολική

συμμετοχή και κέρδισαν ανεξίτηλες στη μνήμη εμπειρίες. Στις 7 Μαρτ. 2014 η Στʹ τάξη

συμμετείχε στο διαγωνισμό της Μαθηματικής εταιρείας «O μικρός Ευκλείδης». Τα παι-

διά δοκίμασαν τις ικανότητές τους και ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΑ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ: Στην Αʹ τάξη υλοποιείται πολιτιστικό πρόγραμμα

με τίτλο «Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας: Πώς ν’ αγαπήσω το βιβλίο» από τη δασκάλα της

τάξης Μ. Λάγουρη και την Θεατρολόγο Ε. Στέφα. Στόχοι του προγράμματος η καλλιέρ-

γεια Φιλαναγνωσίας, κατανόηση κειμένων, καλλιέργεια προφορικού και γραπτού λόγου,

ανάπτυξη λεξιλογίου, καλλιέργεια δεξιοτήτων συζήτησης και δημιουργικής έκφρασης.

υλοποιούνται διαθεματικές δραστηριότητες προσέγγισης του βιβλίου, τρόποι και τεχνι-

κές ανάγνωσης, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις - θεατρικό παιχνίδι, χρήση ΤΠΕ, δη-

μιουργία βιβλιοθήκης στην τάξη. «Παίζω και μαθαίνω για τα ζώα», ο τίτλος του

προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί Μ. Λά-

γουρη και Α. Στεργιάκη. Στόχοι του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά δια-

φορετικά είδη ζώων, τα χαρακτηριστικά, τις συνήθειες, τον τόπο κατοικίας τους. να

βρουν ομοιότητες και διαφορές. να καταλάβουν τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με τα

ζώα και πώς αυτή εξελίχτηκε από παλιά ως σήμερα. να γνωρίσουν τα ζώα μέσα από τη

ζωγραφική και τη μουσική.
Στη Βʹ τάξη υλοποιείται το πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «O κόσμος μας, μια

σφαίρα μαγική» από τις εκπαιδευτικούς Θ. Κεχαγιά Ε. Στέφα και Α. Στεργιάκη. «Ευαι-
σθητοποίηση των παιδιών για το σεβασμό και την αποτελεσματική αλληλεπίδραση με
τους άλλους» το θέμα του προγράμματος που υλοποιεί η δασκάλα της τάξης Θ. Κεχαγιά.
Στους μαθητές της Βʹ τάξης του ολοημέρου η γυμνάστρια Δ. Μουρτιτζίκογλου υλοποιεί
πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα τους Oλυμπιακούς Αγώνες. Στην Αʹ και Βʹ τάξη υλο-
ποιείται το πολιτιστικό πρόγραμμα «Πολυπολιτισμικότητα μέσα από κινηματογραφικές
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αναπαραστάσεις» από τους εκπαιδευτικούς Γ. Χόνδρη, καθηγητή Αγγλικής, και Ε.
Πόπα, δασκάλα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανό-
τητας στην πρώτη σχολική ηλικία. Το πολιτιστικό πρόγραμμα θέτει ως πρωταρχικό στόχο
την ανάπτυξη της δεξιότητας κατανόησης προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα
(listening comprehension) μέσα από τον αυθεντικό λόγο αγγλόφωνων ταινιών και την
παράλληλη χρήση ελληνικών και αγγλικών υπότιτλων. Παράλληλα δίνεται έμφαση στην
επιτέλεση ουσιαστικών λειτουργιών της γλώσσας (π.χ. λεκτικές πράξεις) και στη σύ-
γκρισή τους, με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής δεξιότητας τόσο στη μητρική
γλώσσα όσο και στην αγγλική, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται σε μέγιστο βαθμό η δια-
πολιτισμικότητα. Προσεγγίζονται θέματα απ’ όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας με έμφαση σ’ αυτά που έλκουν και ενδιαφέρουν άμεσα τους μαθητές μικρής
ηλικίας (π.χ. παιχνίδια, επαγγέλματα, κοινές εμπειρίες, χόμπι παιδιών κ.ά.).

Στη Γʹ τάξη υλοποιείται το πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Oι ζωγράφοι και οι
ζωγραφιές τους» από τη δασκάλα της τάξης Κ. Μεταξωτού σε συνεργασία με τη θεα-
τρολόγο του σχολείου Ε. Στέφα, η οποία έγραψε και οργάνωσε θεατρική παράσταση με
τίτλο «O Έλληνας του Τολέδο: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος». Γίνεται ανάλυση του τρό-
που έκφρασης των καλλιτεχνών, δημιουργία με αφορμή τα έργα τέχνης, προσέγγιση -
περιγραφή έργων τέχνης μέσα από θεατρικές πρακτικές, βιωματικές δράσεις και δρα-
στηριότητες. Πρόγραμμα Αγωγής υγείας με θέμα «Τα λάθη επιτρέπονται» που έχει
στόχο την καταγραφή του τρόπου που αισθάνονται τα παιδιά όταν κάνουν λάθος, την
απενοχοποίηση του λάθους και τη συνειδητοποίηση ότι η αποτυχία είναι ο μοναδικός
δρόμος για την επιτυχία, τη χρήση του λάθους για τη βελτίωση, την απόκτηση αυτοπε-
ποίθησης, τον αυτοέλεγχο και την κατανόηση των λαθών των άλλων, την ανίχνευση των
δυνατοτήτων διόρθωσης και αξιοποίησης των λαθών τους μέσα από θεατρικές τεχνικές
και την κατανόηση του ρόλου και την αξιοποίηση του «τυχαίου» στην τέχνη υλοποιούν
σε συνεργασία η δασκάλα Κ. Μεταξωτού, η θεατρολόγος Ε. Στέφα και ο δάσκαλος των
Εικαστικών Λ. Γεροντίδης. Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Ηθική και διαπολιτισμική αγωγή
στα πλαίσια του μαθήματος των θρησκευτικών» υλοποιείται από την Ε. Πόπα στα πλαί-
σια του μαθήματος των Θρησκευτικών. Το πολιτιστικό πρόγραμμα θέτει ως βασικούς
σκοπούς την εξοικείωση των μαθητών με εκκλησιαστικά πρότυπα και την υιοθέτηση πα-
νανθρώπινων αξιών, όπως αλληλεγγύη και συναδελφικότητα, εμπιστοσύνη, συνεργατι-
κότητα, αλληλοϋποστήριξη, φροντίδα, υπευθυνότητα, αγάπη, αλτρουισμός, ενστερνισμός
κ.ά. μέσα από την αλληλεπίδραση των μαθητών με ενσυναισθητικά πρότυπα Άγιους, εκ-
κλησιαστικούς, λογοτεχνικούς και τηλεοπτικούς ήρωες. Αποσκοπεί παράλληλα στην ανα-
γνώριση και την κατανόηση ενός ευρέως φάσματος συναισθημάτων του εαυτού και των
άλλων και στη σύνδεσή τους με διάφορες βιωματικές καταστάσεις καθώς και στη συνει-
δητοποίηση και την εσωτερίκευση θεμελιακών ηθικών κανόνων και συμπεριφορών. Προ-
σεγγίζονται θέματα που ευαισθητοποιούν τους μαθητές στην απόκτηση στάσεων και
θεμελιακών πανανθρώπινων αξιών. Τέτοια θέματα είναι «Η αγάπη στο συνάνθρωπο -
ουσία της ζωής», «Αδελφοσύνη για όλα τα παιδιά του κόσμου», «Πανανθρώπινη αλλη-
λεγγύη, αλληλοβοήθεια και συνεργασία», «Το νόημα της αληθινής φιλίας - κανόνες αρ-
μονικής συμβίωσης» κ.ά. Πρόγραμμα Αγωγής υγείας με θέμα τις υγιεινές συνήθειες
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υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς Γ. Χόνδρη και Δ. Καραμήτσου. Η γυμνάστρια Δ.
Μουρτιτζίκογλου υλοποιεί στους μαθητές/-τριες της Γʹ τάξης πρόγραμμα Oρθοσωμίας
και περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα το νερό.

Oι μαθητές/-τριες της Δʹ τάξης υλοποιούν το πολιτιστικό πρόγραμμα «Η ζωή των
αρχαίων Ελλήνων» αποσκοπώντας στη γνωριμία τους με διάφορους τομείς της καθημε-
ρινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος πα-
ρακολουθήσαν τη διαδραστική ταινία Αρχαία Ελλάδα. υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί οι ν.
Ζουμπουλάκης, Α. νταή, Α. Στεργιάκη και Ι. Σακελλαριάδη. υλοποίηση του προγράμ-
ματος Αγωγής υγείας «Εγώ, εσύ, όλοι μαζί» με σκοπό την αναγνώριση του «διαφορετι-
κού» και την αναζήτηση τρόπων προβολής και υπεράσπισης των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μέσα από τη «γλώσσα» της τέχνης για το σχολικό έτος 2013-2014. Για αυτό
το λόγο οι μαθητές παρακολούθησαν τη διαδραστική κινηματογραφική ταινία Η Γη ανή-

κει σε όλα τα παιδιά του κόσμου / λέμε όχι στο ρατσισμό. Η εν λόγω ταινία καλλιεργεί
στις συνειδήσεις των μαθητών με σύγχρονο εκπαιδευτικό τρόπο την αλληλεγγύη, την
πρόοδο μέσα από την συνεργασία και την αλληλοβοήθεια των ανθρώπων όλων των λαών
της γης. «Παιδιά και Διαδίκτυο» το θέμα του προγράμματος που υλοποιεί στη Δʹ τάξη η
εκπαιδευτικός Μ. Εφραιμίδου.

Το σχολικό έτος 2013-2014 οι μαθητές της Εʹ τάξης υλοποιούν τρία εκπαιδευτικά
προγράμματα με τίτλο «Διαπροσωπικές σχέσεις - Ψυχική υγεία: Εγώ, οι άλλοι και η
ομάδα». Σκοπός του προγράμματος είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της
ψυχικής και σωματικής υγείας και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών. Αυτό επιτυγχάνεται
αφενός με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την κριτική τους σκέψη και αφετέρου
με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, επιμέρους
στόχοι είναι η κατανόηση εννοιών όπως η συνεργασία και η φιλία, η συνειδητοποίηση
των χαρακτηριστικών του εαυτού τους, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, η σωστή δια-
χείριση των συναισθημάτων τους όπως επίσης η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.
υποθέματα του προγράμματος είναι: α) Συνεργασία, β) Εγώ και οι άλλοι, γ) Αναγνω-
ρίζω και εκφράζω συναισθήματα, δ) Επικοινωνώ σωστά - Επιλύω διαφωνίες με ηρεμία.
υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί η Α. Καραγιαννίδου και η Ι. νιχωρίτου. «Δίκτυο ανθρώπινων
δικαιωμάτων». Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθηθούν τα παιδιά να διαχωρίσουν
τις επιθυμίες από τις ανάγκες που μπορούν να θεωρηθούν δικαιώματα, να ενθαρρυνθούν
να εξετάσουν σε βάθος τα άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να
αναλογισθούν τα διάφορα είδη δικαιωμάτων που πραγματεύεται, να εξοικειωθούν με
τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την υγεία, τη μόρφωση, το επίπεδο διαβίωσης, που
είναι βασικά δικαιώματα παρμένα από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να
μπορέσουν τα παιδιά να έρθουν στη θέση εκείνων των παιδιών, των οποίων το δικαίωμα
στη μόρφωση καταπατείται (άρ. 28). υπεύθυνοι είναι οι εκπαιδευτικοί Α. Καραγιαννί-
δου και Ι. νιχωρίτου. «Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη, δύο πόλεις, μια ιστορία».
Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την κοινή ιστορική πορεία
των δύο πόλεων και τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία που τις ενώνουν. Πιο συγκεκριμένα
οι επιμέρους στόχοι είναι να έρθουν οι μαθητές/-τριες σε επαφή με τη βυζαντινή ιστορία,
να γνωρίσουν την ιστορία που σχετίζεται με τη δημιουργία των πόλεων, να συλλέξουν
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και να οργανώσουν κατάλληλα ποικιλόμορφο υλικό που σχετίζεται με τις πόλεις, να
ασχοληθούν με την τοπική ιστορία, να εξερευνήσουν μέσα από το φακό της ιστορίας
πτυχές της καθημερινότητας τους και του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται, να εργα-
στούν ομαδικά, συλλογικά και ατομικά, να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν και κα-
τανοήσουν την άρρηκτη μεταξύ τους σχέση. Τα υποθέματα του προγράμματος είναι α)
Θεσσαλονίκη: Μία πόλη με μακραίωνη ιστορία β) Κωνσταντινούπολη. Η πόλη των πό-
λεων μέσα από την ιστορία γ) Θεσσαλονίκη - Κωνσταντινούπολη: Δύο πόλεις, μία κοινή
ιστορία μέσα στους αιώνες. υπεύθυνοι είναι οι εκπαιδευτικοί Α. Καραγιαννίδου, Ι. νι-
χωρίτου και Χ. Ταμίσογλου. Το πρόγραμμα «Παιδί και ασφαλές διαδίκτυο» υλοποιείται
από την εκπαιδευτικό πληροφορικής Μ. Εφραιμίδου.

Η Στʹ τάξη κατά το σχολικό έτος 2013-2014 εκπονεί το πολιτιστικό πρόγραμμα «Εγώ,
εσύ και όλοι μαζί…» για τον σχολικό εκφοβισμό. Αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται σε Δίκτυο
Σχολικής Παρέμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών.
Έχει διετή διάρκεια και διενεργούνται δραστηριότητες, που αφορούν το bulling και τα δι-
καιώματα, με ταινίες μικρού μήκους και στοχευμένες δραστηριότητες από την ΕΨυΠΕ.
υπεύθυνοι οι εκπαιδευτικοί Μ. Ανεμοπούλου και ν. Ζωγράφου. Πολιτιστικό πρόγραμμα
«Oι πρωτεύουσες της Ελλάδας - Ένα ψηφιακό μουσείο». Εντάσσεται στο πλαίσιο του μα-
θήματος της Ιστορίας της Στʹ Δημοτικού και ολοκληρώνεται με την επίσκεψη των μαθητών
στο ναύπλιο και στη Βουλή. Σκοπός είναι να γνωρίσουν τις πρωτεύουσες της Ελλάδας και
να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό μουσείο ποικίλλων θεματικών βασισμένων στις «πρώτες»
πόλεις των πόλεων. υπεύθυνοι οι εκπαιδευτικοί Μ. Ανεμοπούλου, ν. Ζωγράφου και Μ.
Εφραιμίδου, Χ. Ταμίσογλου. «Το Ηλιακό μας σύστημα.» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής
Αγωγής που αφορά τους πλανήτες και τους αστερισμούς του ηλιακού μας συστήματος. Κα-
τασκευάστηκαν μακέτες πλανητών και αστερισμών μετά από συνεργασία των μαθητών.
υπεύθυνοι οι εκπαιδευτικοί Μ. Ανεμοπούλου και ν. Ζωγράφου. Πρόγραμμα Αγωγής
υγείας που αφορά την εφηβική ηλικία σε συνεργασία με τη θεατρολόγο του σχολείου. Στο
πρόγραμμα αυτό εντάσσεται και η σχολική γιορτή λήξης που αναλαμβάνει να τη διοργα-
νώσει και να τη διεκπεραιώσει η Στʹ τάξη. Oι μαθητές γράφουν το σενάριο της παράστα-
σης, το εμπλουτίζουν με δική τους μουσική και ερμηνεύουν τους ρόλους τους. υπεύθυνοι
οι εκπαιδευτικοί Μ. Ανεμοπούλου και ν. Ζωγράφου και Ε. Στέφα. Πολιτιστικό πρό-
γραμμα με τίτλο η «Γερμανική λογοτεχνία και οπτικοποίησή της» πραγματοποιούν στην
Στʹ τάξη οι εκπαιδευτικοί Λ. Γεροντίδης και Π. Ελευθεριάδου. Στις τάξεις Εʹ και Στʹ υλο-
ποιείται το πρόγραμμα «Παιδί και Ιστορία της Τέχνης» από το δάσκαλο των Εικαστικών
Λ. Γεροντίδη. Στόχοι του προγράμματος είναι να καταδείξει πώς επηρέασε η παιδική ζω-
γραφική, σαν μορφή, αλλά και η παιδική φύση, σαν περιεχόμενο, το έργο καταξιωμένων
καλλιτεχνών. να ερευνήσουν/κατανοήσουν οι μαθητές/-τριες το παραπάνω γεγονός. να
εκφράσουν εμπειρίες και συναισθήματα μέσα από τα έργα τους με αφορμή αυτά των συ-
γκεκριμένων καλλιτεχνών. Στον όμιλο θεάτρου οι Ε. Στέφα και Α. Στεργιάκη πραγματο-
ποιούν το πολιτιστικό πρόγραμμα «Το παλιό σχολείο».

Με τη συμμετοχή όλων των τάξεων, την εποπτεία του δασκάλου Ι. Γαρίτση και τη
συμμετοχή των εκπαιδευτικών Κ. Μεταξωτού, Μ. Λάγουρη και Δ. Μουρτιτζίκογλου, οι
μαθητές/-τριές μας, υλοποιώντας το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Συμμετέχω - Πρασι-
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νίζω την αυλή του σχολείου μου» ασχολούνται με τη διαμόρφωση ανθόκηπου και λαχα-
νόκηπου σε μία προσπάθεια να πρασινίσει και να ομορφαίνει η αυλή του σχολείου μας
και να καλλιεργηθεί το οικολογικό πνεύμα και η αγάπη για τη φύση.

OΜΙΛOΙ: «Ας μιλήσουμε Γαλλικά!» για τις τάξεις Γʹ - Δʹ με υπεύθυνη την καθηγήτρια των
Γαλλικών O. Σιδηροπούλου. «Ας μιλήσουμε Γερμανικά!» για τις τάξεις Γʹ - Δʹ με υπεύθυνη
την καθηγήτρια των Γερμανικών Π. Ελευθεριάδου. Ενόργανη & Ρυθμική Γυμναστική για
όλες τις τάξεις με υπεύθυνη την γυμνάστρια Γ. Παπαπαναγιώτου. Εργαστήρι Δημιουργικής
Γραφής για τις τάξεις Δʹ - Στʹ με υπεύθυνες την δασκάλα Κ. Μεταξωτού και τη φιλόλογο
Α. Μαυρίδου. Όμιλος Θεατρικής Αγωγής για τις τάξεις Γʹ - Στʹ με υπεύθυνη την θεατρο-
λόγο Ε. Στέφα. Όμιλος Φυσικού και Τεχν/κού Περιβάλλοντος για τις τάξεις Εʹ - Στʹ με
υπεύθυνη την δασκάλα Α. Καραγιαννίδου. Όμιλος Μαθηματικών για τις τάξεις Εʹ - Στʹ
με υπεύθυνους τους καθηγητές μαθηματικών Π. Βερνάρδο, Μ. Μποζέλου και Κ. Καλογε-
ρίδη. Όμιλος Γκραφίτι με χρήση στένσιλ για Στʹ & Γυμνάσιο με υπεύθυνους τους καθηγη-
τές Εικαστικών Λ. Γεροντίδη και Γερμανικών Π. Ελευθεριάδου. Όμιλος Σκακιού για τις
τάξεις Αʹ - Βʹ με υπεύθυνο τον καθηγητή Αγγλικών Γ. Χόνδρη σε συνεργασία της Ένωσης
Σκακιστών Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτή τον Σ. Μαλικένζο.

ΕνΔOΣΧOΛΙΚΗ ΕΠΙΜOΡΦΩΣΗ: Στις 17 Oκτ. 2013 επιμόρφωση με θέμα «Η συνδιδα-
σκαλία ως καινοτόμος τεχνική διδασκαλίας», η οποία είχε εισαγωγικό και θεωρητικό χα-
ρακτήρα. Παρουσιάστηκαν οι θεμελιώδεις αρχές, τα είδη, τα πλεονεκτήματα και
μειο νεκτήματα της συνδιδασκαλίας από τους Γ. Χόνδρη, Α. Στεργιάκη, Χ. Ταμίσογλου και
στη συνέχεια έγινε αποτίμηση της εφαρμογής της από τους εκπαιδευτικούς. Στις 30 Ιαν.
2014 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη επιμορφωτική συνάντηση για την συνδιδασκαλία που
είχε ως στόχο την παρουσίαση ενός είδους της συνδιδασκαλίας, τη διδασκαλία σε σταθμούς
(Station Teaching). Στη διδασκαλία σε σταθμούς η τάξη χωρίζεται σε ομάδες και το περιε-
χόμενο της διδασκαλίας χωρίζεται σε ενότητες. O κάθε εκπαιδευτικός παρουσιάζει μία
ενότητα σε μία ομάδα και μετά πηγαίνει στην επόμενη ομάδα διδάσκοντας την ίδια ενότητα.
Oργανώθηκε από την Ι. νιχωρίτου, Δ. Καραμήτσου και Χ. Ταμίσογλου και έγινε βιωματικά
με θέμα τη «Διδασκαλία της Ιαπωνικής Γλώσσας». Στις 22 Φεβρ. 2014 πραγματοποιήθηκε
επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπ/σης με θέμα «Προκλη-
τική συμπεριφορά στην τάξη - Ενδυναμώνοντας το εκπαιδευτικό έργο». Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της άμεσης καθημερινής πρακτικής και
ανταλλάχτηκαν απόψεις και εμπειρίες. Προσκεκλημένοι ομιλητές οι Dr. Αλέξιος Λάππας,
Παιδοψυχίατρος, Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου των Ψυχιάτρων του Η.Β., Θεόδωρος
Μπούρμπουλας, Παιδοψυχίατρος, Πέπη Κολαρά, Ειδική Παιδαγωγός - Λογοθεραπεύτρια,
Ελίνα Κόντζογλου, Ψυχολόγος Παιδιών και Εφήβων. Την επιμορφωτική συνάντηση παρα-
κολούθησαν 67 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, από διαφορετικές βαθμίδες εκπαί-
δευσης, σχολεία και περιοχές. Τα αποτελέσματα από τη φόρμα ανατροφοδότησης που
συμπλήρωσαν στο τέλος της επιμόρφωσης δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έκριναν ως από-
λυτα επιτυχημένη την επιμόρφωση τόσο ως προς την οργάνωση όσο και ως προς τη θεμα-
τολογία των εισηγήσεων και την πρακτική τους εφαρμογή στην σχολική τάξη.

ΕΡΕυνΕΣ – ΚΑΙνOΤOΜΙΕΣ: Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14 η εκπαι-
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δευτικός Μ. Λάγουρη πραγματοποιεί έρευνα στη τάξη της στο πλαίσιο του ερευνητικού
προγράμματος «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασι-
σμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής
Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» που υλοποιείται υπό την
εποπτεία του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας πραγματο-
ποιείται πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση σεναρίων που αναπτύχθηκαν για τη διδα-
σκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας με τη χρήση των ΤΠΕ. υλοποιείται επίσης από
την Αʹ τάξη και το νηπιαγωγείο πρόγραμμα μετάβασης με στόχο να βοηθηθούν αφενός
οι μαθητές της Αʹ τάξης να ενσωματωθούν πιο ομαλά στη σχολική πραγματικότητα του
Δημοτικού και αφετέρου να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση των νηπίων στην Αʹ τάξη την
επόμενη σχολική χρονιά. υπεύθυνες εκπαιδευτικοί η δασκάλα της Αʹ τάξης Μ. Λάγουρη
και οι νηπιαγωγοί Μ. Κλειδαρά, Στ. Μαστοροδήμου, Β. Γαλανού. Η μέθοδος της συνδι-
δασκαλίας μετά την πρώτη πιλοτική της εφαρμογή κατά το προηγούμενο, εφαρμόζεται
κατά το σχολικό έτος 2013-2014 για δεύτερη χρονιά με προγραμματισμό και οργάνωση
από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, σε ένα ή περισσό-
τερα διδακτικά αντικείμενα σε κάθε τάξη. Η Εʹ τάξη μαζί με την Γʹ, Δʹ και Στʹ συμμετεί-
χαν σε έρευνα σχετική με την αξιολόγηση (πρώτου επιπέδου) της μεθόδου συνδι  δα-
σκαλίας. Η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν αυτή της τριγωνοποίησης. Το
δείγμα της έρευνας αποτελούν οι μαθητές και οι γονείς των παραπάνω τάξεων. Oι μα-
θητές έγραψαν μια έκθεση ιδεών, στην οποία τους ζητήθηκε να περιγράψουν και να σχο-
λιάσουν την εμπειρία τους. Oι γονείς απάντησαν στο ίδιο πλαίσιο αλλά προφορικά. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς θεωρούν ότι η μέθοδος της
συνδιδασκαλίας βοηθάει σημαντικά το έργο των εκπαιδευτικών (αλληλοσυμπληρώνο-
νται, αλληλοστηρίζονται, αποτελούν πρότυπο συνεργασίας, δεν χάνονται μαθήματα λόγω
απουσίας του εκπαιδευτικού), τους μαθητές (καλύτερη κατανόηση, μεγαλύτερος χρόνος
συμμετοχής, αυξημένο ενδιαφέρον, ενίσχυση των μαθητών με δυσκολίες, βελτίωση επι-
δόσεων), στην καλύτερη διαχείριση του διδακτικού χρόνου, στον εμπλουτισμό του πε-
ριεχομένου και καλύτερου προγραμματισμού και συντονισμού του μαθήματος, στην
άμεση παρέμβαση σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και μείωση της φασαρίας στην
τάξη. Πιστεύουν ότι η συνδιδασκαλία είναι ένα διδακτικό μοντέλο πολλά υποσχόμενο.

ΜΑΡΙνΑ ΛΑΓOυΡΗ

Δασκάλα

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΣΤO ΜΑΘΗΜΑ ΤΩν ΕΙΚΑΣΤΙΚΩν

Τα Χριστούγεννα του 2013 για το bazaar του σχολείου κάθε παιδί του δημοτικού δημιούρ-
γησε ένα έργο με δική του θεματολογία.

Για την εξοικείωση των παιδιών (Εʹ, Στʹ) με το χώρο των εικαστικών στις πραγμα-
τικές του διαστάσεις, επισκεφτήκαμε τον Ιανουάριο του 2014 την έκθεση Παντού αλλά

Τώρα (Biennale: 4 Θεσσαλονίκης), όπου είδαν, τα περισσότερα για πρώτη φορά, έργα
καλλιτεχνών από κοντά. Αφού είχαν μια πρώτη επαφή με τα έργα μέσα από ειδικό για
την περίπτωση μάθημα, έγινε περαιτέρω ανάλυση των έργων και εντός του χώρου της
έκθεσης (περίπτερο 6, ΔΕΘ).
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Μαθητές/-τριες από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο συμμετείχαν στο διαγωνισμό
«+δημιουργώ» μετά από ενημέρωση που τους έγινε πάνω στο θέμα. Μια δράση που είχε
στόχο τόσο την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα βίας και εκφοβι-
σμού, όσο και την ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και της αξίας της
ανάπτυξης σχέσεων που στηρίζονται στο σεβασμό, την κατανόηση και την αποδοχή.

Στο πλαίσιο διαθεματικής εργασίας (γλώσσα-εικαστικά), στην Γʹ Δημοτικού, με τη
συνεργασία της δασκάλας Κ. Μεταξωτού, οι μαθητές/-τριες έγραψαν κείμενα και δημι-
ούργησαν αντίστοιχα έργα με αφορμή «το δωμάτιο των ονείρων τους». Τα έργα εκτέθη-
καν στο χώρο της αίθουσάς τους τον Μάρτιο του 2014.

Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Παιδί και ιστορία της τέχνης» που πραγματοποιήθηκε
με την Εʹ και Στʹ τάξη στόχευε να καταδείξει πως επηρέασε η παιδική ζωγραφική, σαν
μορφή, αλλά και η παιδική φύση, σαν περιεχόμενο, το έργο καταξιωμένων καλλιτεχνών.
Τα παιδιά ενημερώθηκαν με ανάλογο υλικό, κατανόησαν/αναγνώρισαν το «παιδικό»
στοιχείο σε αυτό και κατασκεύασαν τα δικά τους έργα με αφορμή τα όσα διδάχτηκαν.
Τα έργα θα εκτεθούν τον Μάιο του 2014 σε χώρο που θα ορισθεί από τους υπεύθυνους
της Α/θμιας Διεύθυνσης Αν. Θεσσαλονίκης.

Με τη συνεργασία της καθηγήτριας Γερμανικών Π. Ελευθεριάδου υλοποιήθηκε το
πρόγραμμα «Γερμανική ποίηση, λογοτεχνία και οπτικοποίηση της». Τα παιδιά της Στʹ

τάξης ήρθαν σε επαφή με τον γερμανικό πολιτισμό μέσα από την ποίηση, την λογοτεχνία
και τα εικαστικά. Έγινε με τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών ανάλυση γερμανικών λο-
γοτεχνικών κειμένων και εικαστική οπτικοποίηση τους. Τα έργα θα εκτεθούν μαζί με
αυτά του προηγούμενου προγράμματος.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής υγείας «Τα λάθη επιτρέπονται» και με τη
συνεργασία της Κ. Μεταξωτού, δασκάλας της Γʹ Δημοτικού που το ανέλαβε, τα παιδιά
αναγνώρισαν το αναπόφευκτο του λάθους, έμαθαν να το αποδέχονται με ψυχραιμία, κα-
τάλαβαν τη δυνατότητα της δημιουργικής αξιοποίησης του. Με αφορμή το τελευταίο πλη-
ροφορήθηκαν για την έννοια λάθος/τυχαίο στοιχείο στη ζωγραφική μέσα από έργα
καταξιωμένων καλλιτεχνών και πραγματοποίησαν τα δικά τους ανάλογα έργα. Η δου-
λειά τους αυτή θα εκτεθεί το Μάιο του 2014 στους χώρους του σχολείου.

Στον Όμιλο Εικαστικών «Graffiti με Stencil» (Στʹ Δημοτικού και Γυμνάσιο) τα παιδιά
ήρθαν σε επαφή (ιστορικά και βιωματικά) με τον κόσμο των graffiti, με αφορμή τη ζωγραφική
που έχει σαν εργαλείο τα stencils. Γνώρισαν και εξέλιξαν τα υλικά και τις τεχνικές που χρη-
σιμοποιούνται, πληροφορήθηκαν και ερεύνησαν περαιτέρω το εικαστικό μέρος αυτού του
είδους graffiti και παράλληλα δημιούργησαν τα δικά τους έργα. Oμαδική εργασία των μα-
θητών/-τριών παρουσιάστηκε σε χώρο του σχολείου τα Χριστούγεννα του 2013. Παρουσίαση
της δουλειάς του ομίλου συνολικά θα γίνει σε χώρο του σχολείου το Μάιο του 2014.

Με τον όμιλο συνεργάσθηκε η συνάδελφος Π. Ελευθεριάδου (Γερμανικών - νομικών
Επιστημών). Εργασίες των τάξεων Αʹ, Βʹ Δημοτικού εκτέθηκαν στις αντίστοιχες αίθουσες.

Τέλος έργα των παιδιών της Δʹ, Εʹ Στʹ δημοτικού, του γ2 Γυμνασίου, της Βʹ Λυκείου
(επιλογή Ελεύθερο Σχέδιο) καθώς και του ομίλου «Graffiti με Stencil» θα παρουσια-
στούν σε έκθεση με τίτλο «Φτάνουν τα χρώματα για να αλλάξω τον κόσμο μου;». Η έκ-
θεση θα πραγματοποιηθεί για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΠΠΣΠΘ στο
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο από 6 ώς 12 Μαΐου 2014. Θα συμμετέχει επίσης η κα-
θηγήτρια μουσικής Αθ. Στεργιάκη με τη χορωδία και την ορχήστρα του Δημοτικού.
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υλικό από τις παραπάνω δραστηριότητες αναρτήθηκε, και θα ενημερώνεται, στην
ιστοσελίδα του σχολείου.

ΛΕΩνΙΔΑΣ ΓΕΡOνΤΙΔΗΣ

Εικαστικών

ΣυΜΜΕΤOΧΗ ΣΤO 5o ΜΑΘΗΤΙΚO ΣυνΕΔΡΙO ΠΛΗΡOΦOΡΙΚΗΣ

Για πέμπτη συνεχή χρονιά το σχολείο μας συμμετέχει στο μαθητικό συνέδριο Πληροφο-
ρικής. Το συνέδριο διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κε-
ντρικής Μακεδονίας με τους σχολικούς σύμβουλους Πληροφορικής του ν. Θεσσαλονίκης,
σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας και το Σω-
ματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης». Oι μαθητές ενθαρρύνονται, ώστε
να ετοιμάσουν μία εργασία με –όσο είναι δυνατόν– επιστημονική προσέγγιση και τους
δίνεται η ευκαιρία να βιώσουν τις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο. Στις 20 Μαρ-
τίου 2013 υλοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης το μαθητικό προσυνέδριο
Πληροφορικής Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στις 24 και 25 Απριλίου υλοποιήθηκε το 5ο

μαθητικό συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας στο Συνεδριακό Κέντρο «ν.
Oικονόμου» του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας νOΗΣΙΣ.

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο του σχολείου μας συμμετείχε στο μαθητικό προσυνέδριο
Πληροφορικής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με πέντε συνολικά εργασίες, από τις
οποίες οι τέσσερις έγιναν δεκτές και παρουσιάστηκαν στο 5ο μαθητικό συνέδριο Πλη-
ροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας. Oι εργασίες που παρουσιάστηκαν είναι οι εξής: α)
«Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση κειμένου με χρήση κλειδιού one time pad»
από τους μαθητές Π. Λανταβό (Όμιλος Προγραμματισμού, Αʹ Λυκείου) και Γ. Παπα-
δόπουλο (Όμιλος Προγραμματισμού, Βʹ Λυκείου) με επιβλέποντες καθηγητές την Γε-
ωργία Αλεξούδα (ΠΕ19), και τον Σπυρίδωνα Χαλκίδη (ΠΕ19). β) «Παιχνίδι “SOS”»
από τον μαθητή Λ. Ζαφειρίου (Όμιλος Προγραμματισμού, Αʹ Λυκείου) και επιβλέπο-
ντες καθηγητές τον Σπυρίδωνα Χαλκίδη και την Γεωργία Αλεξούδα. γ) «Προγραμματι-
σμός του παιχνιδιού γνώσεων ‘‘Φιλίστωρ’’» από τις μαθήτριες Β. νικολαΐδου και Λ.-Α.
Πουλικάκου (βʹ Γυμνασίου) με επιβλέπουσα καθηγήτρια την Γεωργία Αλεξούδα. δ) «Η
αξιοποίηση του λειτουργικού συστήματος ANDROiD στο εργαστήριο των Φυσικών Επι-
στημών: η περίπτωση της μέτρησης της έντασης του ήχου» από τους μαθητές Λ. Ζαφει-
ρίου και τον Γ. Σωτηριάδη (Βʹ Λυκείου) και επιβλέποντες καθηγητές τον Αναστάσιο
Πάλλα (ΠΕ012) και την Ελένη Τόδα (ΠΕ04-01).

Επιπλέον στο προσυνέδριο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε η εργα-
σία «Θεσσαλονίκη, μου κάνεις τη ζωή ποδήλατο... ξανά. Διερεύνηση αξιοποίησης του
ποδηλάτου ως μέσο μετακίνησης στην πόλη» από τους μαθητές και τις μαθήτριες Α. Χρυ-
σίδου, Ό. Μυκονιάτη, Π. Κοσμίδη, Ε. Μπαργιώτα, Γ. Παπαδόπουλο, Λ. Αϊναλίδου (Βʹ

Λυκείου) με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Ελένη Ρώσσιου (ΠΕ19).
Στο συνέδριο δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες μαθητές να παρουσιάσουν

τις εργασίες τους σε ευρύ κοινό, να επικοινωνήσουν με άλλους μαθητές, να παρακολου-
θήσουν την παρουσίαση των εργασιών άλλων μαθητών και γενικά να βιώσουν τις διαδι-
κασίες ενός συνεδρίου.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞOυΔΑ

Πληροφορικής
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠOΦOΙΤΗΣΗΣ

Η σχολική κοινότητα του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης αποχαιρέτησε τις μαθήτριες και τους μαθητές
της Γʹ τάξης Λυκείου με την καθιερωμένη από την παρά-
δοση Τελετή Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη 27 Ιουνίου 2013 στην Αίθουσα Τελετών του σχολείου
μας. Τη σχολική χρονιά 2012-2013 αποφοίτησαν από το
ΠΠΣΠΘ 25 μαθήτριες και 25 μαθητές.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλάμβανε χαιρετι-
σμούς από τον Διευθυντή του ΠΠΣΠΘ Κων/νο Κουκουλά,
την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ελένη
Δόντσιου Ψήμμα και την επίτιμο Πρόεδρο του ίδιου Συλλόγου
Ελένη Φάρρα, τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Αποφοίτων, τη
μαθήτρια της Βʹ Λυκείου Λεμονιά Αϊναλίδου, τις μαθήτριες

της Γʹ Λυκείου Μαρία Βαχαραλίδου, Δήμητρα Κουταλή και Ελευθερία Κυριακοπούλου,
τους εκπροσώπους του Συλλόγου Διδασκόντων Παντελή Βενάρδο και Άννα Αγγελοπούλου.

Μετά την εκφώνηση των χαιρετισμών προβλήθηκε video με στιγμιότυπα από τη σχολική
ζωή και τις εκδρομές των αποφοίτων, στη συνέχεια απονεμήθηκαν στους αποφοίτους ο φά-
κελος και τα αναμνηστικά και ακολούθησε η δεξίωση στο προαύλειο χώρο του σχολείου.

Την επιμέλεια της διοργάνωσης της εκδήλωσης και την προετοιμασία των φακέλων
ανέλαβαν οι καθηγήτριες Άννα Αγγελοπούλου, Φωτεινή Καραλίδου και Βούλα Λιόλιου.
Την εκδήλωση παρουσίασαν η Άννα Αγγελοπούλου και η Φωτεινή Καραλίδου.

Τις ζωγραφιές του προγράμματος φιλοτέχνησαν οι μαθήτριες της Γʹ Λυκείου Ει-
ρήνη ναθαναηλίδου και Ζωή Παπαδημητρίου. Για τα φώτα και τον ήχο κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης φρόντισαν οι μαθητές της Γʹ Γυμνασίου Στ. Δόντσιος και Σ. Αναστασιά-
δης. Τα αναμνηστικά και η δεξίωση ήταν προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων του ΠΠΣΠΘ. Τα ποιήματα, τα οποία κατά το έθιμο περιέχονται στο φάκελο των
αποφοίτων, ήταν «Όταν μια Άνοιξη» του Μανόλη Αναγνωστάκη και ένα απόσπασμα
από το «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας» του Τάσου Λειβαδίτη.

ΑννΑ ΑΓΓΕΛOΠOυΛOυ

Φιλόλογος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΔΙΕυΘυνΤΗ ΚΩνΣΤΑνΤΙνOυ ΚOυΚOυΛΑ

Κυρία Εκπρόσωπε του δήμου Θεσσαλονίκης,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητοί Γονείς,
Κυρίες και Κύριοι,

Θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ, για τελευταία φορά, με την ιδιότητά μου, προς
τα παιδιά που σήμερα αλλάζουν σελίδα, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στο βιβλίο της
ζωής τους. Σε ένα βιβλίο που κανείς δεν μπορεί να διαγράψει ούτε μια σειρά, κανείς
δεν μπορεί να απαρνηθεί τα καταγεγραμμένα γεγονότα, αλλά ούτε να αξιολογήσει εν-
διάμεσα τη σημασία τους, μέχρι το βιβλίο αυτό να τελειώσει.
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Λοιπόν παιδιά, έφθασε η πολυπόθητη ημέρα που θα ανοίξει διάπλατα η πόρτα προς
την ακαδημαϊκή ελευθερία και την ατομική δράση. Ένα απέραντο πεδίο απλώνεται
μπροστά σας, σκαμμένο, χτισμένο με τα σκληρότερα υλικά της θέλησης και του αίματος,
φυτεμένο με την ελπίδα και την αλληλεγγύη, τόσων και τόσων ονειροπόλων πριν από
εσάς, αλλά ταυτόχρονα γεμάτο ζιζάνια, παθογένειες, αμφισβητήσεις των ίδιων ακριβώς
ανθρώπων. Παραφράζοντας τα λόγια Εκείνου, θα μπορούσα να ξεστομίσω «Παιδιά,
ιδού η ζωή σας, ζωή ιδού οι αναμορφωτές σου». Αυτός ο χώρος είναι ήδη διαμορφωμέ-
νος, αλλά αν κρίνω από τις αντιδράσεις και τις απόψεις σας, κατά τα προστατευμένα
χρόνια της φοίτησής σας στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, δε σας αρέσει καθόλου. Δεν ταιριάζει με το όραμα και τα πιστεύω σας, δεν
παρέχει την εγγύηση και την προοπτική για τα επόμενα δημιουργικά βήματα της ανθρώ-
πινης ύπαρξης. Εμπρός λοιπόν, επιτεθείτε! Ξεκινήστε την ανατροπή! 

Αλλά προσοχή! Έχετε σχέδιο; Έχετε εργαλεία; Έχετε ξεχωρίσει μέσα σας το καλύ-
τερο του καλού, το χειρότερο του κακού; Έχετε αποφασίσει ή καλύτερα συναποφασίσει
τη νέα μορφή; Έχετε κάνει το σκαρίφημα του νέου κόσμου; Ή απλά έχετε τον ενθουσιασμό
που ψευτοδημιουργεί η άγνοια κινδύνου; Μήπως έχετε καταγράψει τα βήματα που θα σας
οδηγήσουν στο ιδανικό ή ακόμη είστε στο στάδιο του «βλέποντας και κάνοντας»; Δε θέλω
να δημιουργήσω αμφιβολίες, δεν προσπαθώ να παγώσω την ενέργειά σας, γιατί αυτό δε
γίνεται, αφού όπως λέει και η Φυσική η ενέργεια δε φυλακίζεται, δεν καταστρέφεται, δε
γεννιέται εκ του μηδενός, αλλά αναδημιουργείται. Επιτρέψτε μου όμως να σας ξαναμιλήσω
για τους Έλληνες που πήγαν στην Τροία. Ένα από τα μαθήματα, που ίσως σας έφερναν
δυσφορία, αλλά έκρυβε και αυτό, όπως τόσα άλλα, πλήθος συμβουλών και διδαγμάτων.

Oι Έλληνες είχαν στόχο, ήθελαν να υπερασπιστούν την τιμή τους, είχαν εργαλεία,
τα όπλα και τη δύναμή τους, είχαν πολιορκητικό σχέδιο και κυρίως ενθουσιασμό. Ξόδε-
ψαν δέκα χρόνια και δεν κατάφεραν να πετύχουν. Χρειάστηκε να αλλάξουν τρόπο δρά-
σης και να κατακτήσουν την Τροία από μέσα. Χρειάστηκαν έναν δούρειο ίππο γεμάτο
εμπειρία, γνώση, πονηριά και θράσος, για να αλλάξουν το κατεστημένο. Γιατί άραγε
δεν το έκαναν αυτό μετά τους πρώτους έξι μήνες από την άφιξή τους εκεί; Μα είναι πολύ
απλό. Δεν αρκούσε ο στόχος και ο ενθουσιασμός για να το σκεφθούν. Έπρεπε να πε-
ράσουν από τόσες χρονοβόρες διαδικασίες, για να αποκτήσουν και τα υπόλοιπα συστα-
τικά της επιτυχίας. Την εμπειρία, τη γνώση και την ορθολογική σκέψη.

Αυτό το συνδυασμό έχετε ανάγκη κι εσείς, για τη δική σας επίθεση. Φροντίστε να
αποκτήσετε όλα αυτά τα εφόδια για να είστε έτοιμοι την κατάλληλη στιγμή. Και να θυ-
μάστε, στο σάκο με τα εφόδιά σας υπάρχουν ήδη κάποια που σας έχει αποθηκεύσει το
σχολείο αυτό. Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα.

Καλή επιτυχία στην επίθεσή σας
Καλή τύχη

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΕΚΠΡOΣΩΠOυ ΤOυ ΣυΛΛOΓOυ ΔΙΔΑΣΚOνΤΩν

ΑννΑΣ ΑΓΓΕΛOΠOυΛOυ

Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά,

Τον Ιούνιο του 1940, δηλαδή πριν από 73 χρόνια, αποφοίτησαν οι πρώτοι μαθητές
από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε ιδρυθεί το
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1934 από τον οραματιστή παιδαγωγό Αλέξανδρο Δελμούζο. Τότε είχαν αποφοιτήσει 19
άρρενες μαθητές, αφού στο σχολείο φοιτούσαν μόνο αγόρια. Αυτοί οι πρώτοι απόφοιτοι
ζούσαν αναμφισβήτητα ιστορικές στιγμές. O Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ήδη ξε-
σπάσει στην Ευρώπη και σε λίγους μήνες θα έμπαινε και η Ελλάδα στον πόλεμο. Τους πε-
ρίμεναν, επομένως, τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής, η μεγάλη πείνα που χτύπησε κυρίως
τα αστικά κέντρα (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) το χειμώνα του ’41-’42, και στη συνέχεια η
χαρά της Απελευθέρωσης, αλλά και τα σκληρά χρόνια του Εμφυλίου πολέμου και της με-
τεμφυλιακής περιόδου. Κάποιοι από τους απόφοιτους των πρώτων δεκαετιών από την
ίδρυση του σχολείου θα παρακολουθούσαν αργότερα την τελετή αποφοίτησης των παιδιών
αλλά και των εγγονών τους από το σχολείο αυτό από όπου και οι ίδιοι είχαν αποφοιτήσει.

Βλέπετε την αναμνηστική ασπρόμαυρη φωτογραφία των αποφοίτων του 1942 με τους
καθηγητές τους. Καθηγητές και μαθητές είναι όλοι άρρενες. Όρθιος τρίτος από δεξιά είναι
ο γνωστός ποιητής Μανόλης Αναγνωστάκης. Τέτοιες αναμνηστικές φωτογραφίες από πα-
λιές και νεότερες τελετές αποφοίτησης ίσως έχετε προσέξει ότι κοσμούν τους τοίχους της
αίθουσας αυτής, της Αίθουσας Τελετών του σχολείου μας. Μια αναμνηστική φωτογραφία
θα βγούμε όλοι μαζί και εμείς σήμερα σε λίγο για να πάρει και αυτή τη θέση της στην ιστο-
ρία του σχολείου. Εικόνες αποτυπωμένες στο χαρτί που προσπαθούν να διατηρήσουν τις
στιγμές του παρελθόντος στη μνήμη (για στιγμές άλλωστε μίλησαν πριν από λίγο και τα
κορίτσια που μας αποχαιρέτησαν). Από το 1947, την πρώτη χρονιά έκδοσης του περιοδικού
του σχολείου Χρονικά, καταγράφονται οι τελετές αποφοίτησης. Και η τελετή αυτή θα κα-
ταγραφεί επίσης στην επόμενη έκδοση του περιοδικού. Oι φωτογραφίες, όμως, και οι επί-
σημες καταγραφές δεν αποτυπώνουν αισθήματα και συναισθήματα, αυτά θα τα κρατήσει
ο καθένας από εμάς στην καρδιά και στις αναμνήσεις του.

Κάθε χρόνο, λοιπόν, στα τέλη του Ιουνίου, σε διαφορετικές συνθήκες και ιστορικές
συγκυρίες, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποχαιρετά με συγκίνηση τους μαθητές του. Μα-
θητές και καθηγητές έρχονται και παρέρχονται με το πέρασμα των χρόνων Το σχολείο
αυτό όμως παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς της ζωής όλων μας.

Δεν πρόκειται να σας αποχαιρετήσω με συμβουλές για τη νέα πορεία, τη νέα δια-
δρομή της ζωής σας. Άλλωστε, όσα είχα να σας πω ή επέλεξα να μη σας πω με λόγια, ει-
πώθηκαν και έγιναν κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε. Θα σας αποχαιρετήσω
με «κλεμμένα» λόγια, με φράσεις που γράψατε εσείς οι ίδιοι, όταν σ’ ένα από τα μαθή-
ματα της Λογοτεχνίας σας ζήτησα να απαντήσετε στο ερώτημα εάν υπάρχουν σήμερα
«ήρωες» και ποιοι πιστεύετε ότι είναι «ήρωες». Tέτοια ερωτήματα, βέβαια, δεν εξετά-
ζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Θα διαβάσω, λοιπόν, μια επιλογή από τις δικές σας
σκέψεις, γιατί με συγκίνησαν και γιατί θέλω να τις ακούσουν και οι γονείς σας. Oι γονείς,
όπως και εμείς οι καθηγητές σας, πολλές φορές δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά σκέφτο-
νται τα παιδιά και οι μαθητές μας.

Διαβάζω λοιπόν: «Σήμερα δεν υπάρχουν ήρωες με υπερφυσικές δυνάμεις, όπως
αυτοί που συναντάμε στα παραμύθια και στις ιστορίες. Σήμερα οι ήρωες είναι άνθρωποι
απλοί, καθημερινοί, που τους βλέπουμε κάθε μέρα στο δρόμο αλλά δεν ξέρουμε τι κρύβει
ο καθένας μέσα του. Oι άνθρωποι αυτοί, οι καθημερινοί ήρωες, πηγαίνουν κάθε μέρα
στη δουλειά τους, εάν βέβαια έχουν δουλειά, και ζουν μια κανονική, φυσιολογική ζωή
με την οικογένειά τους. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι που ζουν μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο με
την τόση αδικία, στον κόσμο όπου δεσπόζει το χρήμα και εκλείπει η ανθρωπιά και η αλ-
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ληλεγγύη, καταφέρνουν να αντιστέκονται σ’ αυτό το ρεύμα, καταφέρνουν να υπηρετούν
την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, να μην υποκύπτουν στο δέλεαρ του χρήματος και της
δόξας, να είναι έντιμοι και να μη χάνουν την ανθρωπιά τους. Ήρωες είναι οι αυτοί οι
άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά και θυσιάζουν τα πάντα για να έχουν τα παιδιά τους
μια καλύτερη ζωή. Ήρωες είναι οι άνθρωποι που δεν βρέθηκαν γόνοι πλουσίων οικο-
γενειών με σίγουρο πετυχημένο μέλλον, ήρωες είναι οι γονείς που δουλεύουν μέρα νύχτα
για να προσφέρουν στα παιδιά τους μια αξιοπρεπή ζωή, που μοχθούν για να τους δώσουν
τα απαραίτητα εφόδια και να τα προετοιμάσουν για να γίνουν σωστοί πολίτες. Ήρωες
είναι αυτοί που δεν έχουν χάσει το ρομαντισμό τους, που συνεχίζουν να πιστεύουν σε
ιδέες και αγωνίζονται για αυτές. Ήρωες είναι αυτοί που προσφέρουν στους άλλους από
το υστέρημά τους, αυτοί που έχουν επιζήσει μέσα από μοιραίες καταστάσεις και θανά-
τους αγαπημένων προσώπων και, ωστόσο, δεν παραιτούνται από την προσπάθεια, αυτοί
που είναι άτρωτοι, γενναίοι μπροστά στις δυσκολίες της ζωής. Oι ήρωες είναι αυτοί που
δεν φοβούνται. Ήρωες είναι αυτοί που ξέρουν να κατανοούν τον άλλον, να δείχνουν
επιείκεια, να συγχωρούν. Ήρωες είναι αυτοί που νοιάζονται για τους άλλους, που βλέ-
πουν πάντα τη θετική πλευρά της ζωής και πάντα ελπίζουν για το καλύτερο, γιατί η ζωή
είναι ωραία. Αυτοί είναι ήρωες! Ήρωες είναι αυτοί που αγαπούν…»

Θα τελειώσω, λοιπόν, με μία μόνο ευχή. Καλό ταξίδι στη νέα σας ζωή και να κάνετε
κάτι από όλα τα παραπάνω, δηλαδή να κάνετε κάτι «ηρωικό».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΠΡOΕΔΡOυ ΤOυ ΣυΛΛOΓOυ ΓOνΕΩν ΚΑΙ ΚΗΔΕΜOνΩν

ΕΛΕνΗΣ ΔOνΤΣΙOυ-ΨΗΜΜΑ

Κύριε Διευθυντά, αγαπητοί καθηγητές, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά,

Σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την αποφοίτησή σας και ευχόμα-
στε καλά αποτελέσματα και επιτυχία στις ανώτερες και ανώτατες σχολές. Σας ευχόμαστε
να ευοδωθούν οι προσδοκίες σας και να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχετε θέσει. Αλλά
και αν αυτό δε συμβεί, αφήστε το να λειτουργήσει ως πρόκληση για να βρείτε τι είναι
αυτό που πραγματικά σας ικανοποιεί. Τότε θα έχετε την καλύτερη δυνατή ώθηση για να
πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας.

Καλείστε να αγωνιστείτε στο στίβο της ζωής, να αντιμετωπίσετε εμπόδια, να ανα-
καλύψετε τι είναι αυτό που πραγματικά δίνει νόημα και ουσία στη ζωή, σε καιρούς πολύ
δύσκολους.

Όπως κάθε γενιά έχει να ξεπεράσει τα δικά της εμπόδια, έτσι και η δικιά σας έχει
να αναμετρηθεί με πολλά. Όμως τα εμπόδια είναι εκεί για να τα ξεπερνάμε και να νιώ-
θουμε έπειτα τη γεύση της νίκης και το στήθος να φουσκώνει από χαρά και υπερηφάνεια
για ό,τι κατακτήθηκε με κόπο και αγώνα. Oι γονείς θα είναι δίπλα σας πάντα να σας στη-
ρίζουν ως ενήλικες πλέον, με άλλες πια ανάγκες και διαφορετικά «θέλω» και «πρέπει».

Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα ανεξάντλητες δυνάμεις στο ταξίδι σας που ξεκινάει
από εδώ και πέρα, με οδηγό την ελπίδα και την πίστη στις αξίες και στον εαυτό σας.

O Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ετοίμασε τα αναμνηστικά με την ημερομηνία συ-
νάντησης για να ανανεώσετε το ραντεβού σας και να δείτε που οδήγησε τον καθένα σας το
ταξίδι του. Καλό κατευόδιο, λοιπόν, και ούριος άνεμος να φυσάει πάντα στα πανιά σας.
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ΕOΡΤΗ 28ΗΣ OΚΤΩΒΡΙOυ

Oι καθηγήτριες Κ. Αδαμίδου και Κ. Παπαλεξίου καθοδήγησαν τους μαθητές και τις μα-
θήτριες της Βʹ Λυκείου στο ανέβασμα μιας παράστασης που αποτελούνταν από ανά-
γνωση αποσπασμάτων του Άξιον Εστί του Oδυσσέα Ελύτη και από ένα θεατρικό με τίτλο
«Το σχολείο στην Κατοχή». Ακούστηκαν τα τραγούδια «Τ’ ακορντεόν» (Μ. Λοϊζος, Γ.
νεγρεπόντης) και «Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου» (Μ. Σουγιούλ, Μ. Τραϊφόρος) σε δι-
δασκαλία της μουσικού Μ. Πατιώ.

ΓΙΩΡΓOΣ ΚΑΛΛΙνΗΣ

Φιλόλογος

ΕOΡΤΗ ΠOΛυΤΕΧνΕΙOυ

Η φοιτητική εξέγερση το νοέμβρη του 1973 ήταν μια αντί-
σταση στο φασισμό. Πώς μπορεί κανείς να αντισταθεί στις
πολλαπλές εκφάνσεις του φασισμού ήταν το θέμα της φετινής
γιορτής του Πολυτεχνείου. Η ιδέα για τη φετινή γιορτή γεν-
νήθηκε από ένα κείμενο που βρήκαμε στα Χρονικά, τεύχ. 14.
Συγκεκριμένα: «28 Μαρτίου 1968. Πειραματικό σχολείο
Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Αίθουσα θεάτρου. O φιλόλογος κα-
θηγητής κ. Χρίστος Τσολάκης κατά τη διάρκεια δειγματικής
διδασκαλίας στους τεταρτοετείς φοιτητές της φιλοσοφικής
Σχολής και την ώρα που μιλά για τον ιδρυτή του Πειραματι-
κού Σχολείου, Αλέξανδρο Δελμούζο, ο Διευθυντής του αφαι-
ρεί το λόγο και ζητά να σταματήσει να μιλά για τον Δελμούζο.
O κ. Τσολάκης δεν το δέχθηκε. […] Oι φοιτητές ξεσηκώθηκαν
και φώναζαν διαμαρτυρόμενοι εναντίον του Διευθυντού…»

Το παραπάνω περιστατικό διασκευάστηκε και δραματοποιή θηκε. Στην δραματοποίηση
συμμετείχαν οι μαθητές της Γʹ Λυκείου: Λ. Αϊναλίδου, Α. Γκούτας, Β. Λειβαδίτης, Β. Βου-
γιατζή, Χ. Κάλλος, Όλ. Μυκονιάτη, Β. Γαντζόπουλος, Ε. Καραμόσχου, Π. Πεϊτσίνης, Λ.
Γαντζόπουλος, Π. Κουτότσης, Κ. Χατζής, Ε. Κρητικός, Α. Παπαδημητρίου, Β. Σπανός, ν.
Λειβαδίτης, Γ. Σταφυλίδης, Μ. Παπαφυλάκη, Στ. Μαναζή, Γ. Σωτηριάδης, Γ. Σταματιάδης,
Ε. Μπαργιώτα, Δ. Πολίτη, Σ. Τσακίρογλου, Κ. Μποτίλιας, Π. Ρέγκος, Ε. Φωτιάδου, Α.
Ρέκκας, Δ. Σεφερίδη, Α. Χρυσίδου, Π. Κοσμίδης, Ε. Κούλλια και οι μαθητές της γʹ Γυμνα-
σίου Ι. Παλάνης, Γ. Στεργίου, Β. Σουτζόγλου, Ι. Χρυσίδης, Ι. Ράπτης, Κ. Μυλωνάς, Θ. Μα-
νιάτης, Λ. Διονυσόπουλος.

Η δραματοποίηση πλαισιώθηκε με «το ημερολόγιο μηχανής» και κείμενα των Αλ.
Δελμούζου, Μ. Μπρέχτ, Μ. Χατζηδάκι, Αρ. Μανέση, Μ. Αναγνωστάκη. Μουσική επι-
μέλεια και διδασκαλία: Μαρία Πατιώ. Πιάνο: Ελένη Καραμόσχου, κιθάρα: Ε. Αραμπα-
τζή, Φ. Δερβίση, τραγούδι: Ζ. Ιωάννου, Ιφ. Μπαξεβάνη. Τραγούδια: «Άσμα Ασμάτων»
του Ι. Καμπανέλλη σε μουσική του Μ. Θεοδωράκη. Λαούτο έπαιξε η Δ. Κιαγιαδάκη.
Επίσης προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Η πόλη χωρίς φωνή» που δημιούργησαν οι μαθητές
της Γʹ Λυκείου Γ. Παπαδόπουλος και Κ. Σπυρόπουλος. Oργάνωση έκθεσης αντιφασι-
στικής γελοιογραφίας από τους μαθητές της Γʹ Λυκείου Κ. Μποτίλια και Π. Ρέγκο. Φώτα
- Προβολή διαφανειών: Στ. Δόντσιος (Αʹ Λυκείου). Σχέδιο Προγράμματος: Π. Ρέγκος.
Κινηματογραφική κάμερα: ν. Λαμπάδα. Εικόνες: Γ. Σωτηρόπουλος. υπεύθυνος Γιορτής
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ο καθηγητής Γ. Σωτηρόπουλος. Για τη δραματοποίηση συνεργάστηκαν οι καθητητές/-
τριες Κ. Ηλιοπούλου, Φ. Καραλίδου και Γ. Σωτηρόπουλος.

ΦΩΤΕΙνΗ ΚΑΡΑΛΙΔOυ

Φιλόλογος

ΠOΛΙΤΙΣΤΙΚOΙ ΠΕΡΙΠΑΤOΙ

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών περιπάτων
που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Δεκεμ-
βρίου 2013 το α1 γυμνασίου επισκέφτηκε
το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το
α2 το Σπουδαστήριο Μεσαιωνικών και
νεοελληνικών Σπουδών του ΑΠΘ, η βʹ

τάξη το Αρχαιολογικό Μουσείο, η γʹ τάξη
παρακολούθησε την ταινία Oι άθικτοι

των Ερίκ Τολεντανό και Oλιβιέ νακάς,
το Α1 Λυκείου την ταινία Φιλαδέλφεια

του Τζόναθαν ντέμι, το Α2 επισκέφτηκε
το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Β1 παρα-
κολούθησε τη ταινία Oι άθικτοι, το Β2 την ταινία Φιλαδέλφεια και η Γʹ λυκείου επισκέ-
φτηκε έκθεση χαρακτικής στο Τελλόγλειο Ίδρυμα.

Στις 11 Φεβρουαρίου το α1 επισκέφτηκε τον Ζωολογικό Κήπο Θεσσαλονίκης, το
α2 πραγματοποίησε περίπατο στο ιστορικό κέντρο της πόλης και στην αρχαία αγορά, η
βʹ τάξη επισκέφτηκε το Λαογραφικό Μουσείο του ΑΠΘ και το Μουσείο Εκμαγείων, η
γʹ τάξη παρακολούθησε την ταινία του Π. Βούλγαρη Μικρά Αγγλία, η Αʹ Λυκείου και το
Β1 επισκέφτηκαν την αρχαία αγορά, ενώ το Β2 παρακολούθησε την ταινία του Π. Βούλ-
γαρη Μικρά Αγγλία. Η Γʹ τάξη πραγματοποίησε περίπατο στη νέα Παραλία, στον οποίο
περιλαμβάνονταν αθλοπαιδιές και ποδηλασία. 

ΓΙΩΡΓOΣ ΚΑΛΛΙνΗΣ

Φιλόλογος

ΕOΡΤΗ ΧΡΙΣΤOυΓΕννΩν

Η γιορτή των Χριστουγέννων οργανώθηκε από τις εκπαι-
δευτικούς Μ. Κούντη, Κ. Λαλαγιάννη και Αλ. Μαυρίδου με
την καθολική συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της γʹ

τάξης του Γυμνασίου. Τη μουσική επιμέλεια της γιορτής είχε
η μουσικός Μ. Πατιώ. Τεχνικά υποστήριξαν τη γιορτή οι μα-
θητές Ι. Ασλανίδης, Ι. Κεχαγιόγλου, Στ. Δόντσιος, Δ. Καρα-
μάνης. Η γιορτή άνοιξε με τη διήγηση της Γέννησης από την
Κ. Διαθήκη και τον Ύμνο της Γέννησης. Ακολούθησε θεα-
τρικό δρώμενο με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες Αλήθειες» βα-
σισμένο σε κείμενα της Αλ. Μαυρίδου από την θεατρική
ομάδα του γ2. Oι έντονοι προβληματισμοί, οι φόβοι και οι
αγωνίες των νέων για τα ζώα, τους άστεγους, τους άνεργους,
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τα παιδιά των φαναριών, τους μετανάστες, την τρίτη ηλικία, το ίδιο το μέλλον τους, δραμα-
τοποιήθηκαν με τρόπο ποιητικό. Στο δεύτερο μέρος της σπονδυλωτής γιορτής παρουσιάστηκε
θεατρική παράσταση με τίτλο «Το νόημα των Χριστουγέννων» σε κείμενα του μαθητή Λ.
Διονυσόπουλου από τη θεατρική ομάδα του γ1, μια μαύρη κωμωδία που εξέφρασε έντονα
την αντίφαση ανάμεσα στις χριστουγεννιάτικες επίπλαστες υποσχέσεις και στην απτή πραγ-
ματικότητα. Με υπαινικτικό και καθηλωτικό τρόπο οι μαθητές και οι μαθήτριες κατήγγειλαν
αυτή την αντίφαση και αναζήτησαν την ουσία και το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Η
γιορτή έκλεισε με ένα ακόμα θεατρικό δρώμενο με τίτλο «Ευχές» σε κείμενα της Αλ. Μαυ-
ρίδου. Από καρδιάς όλοι μαζί ευχήθηκαν «Πάρε φτερά και στόλισέ τα ουρανό».

ΑΛΕΞΑνΔΡΑ ΜΑυΡΙΔOυ

Φιλόλογος

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΓυΜνΑΣΙOυ - ΛυΚΕΙOυ

Το α1 του γυμνασίου δούλεψε με τη μέθοδο project κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
2012-13 στο μάθημα της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας και θέμα «Παίζοντας στην αρχαία
Ελλάδα». Oι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, βρήκαν αρχαιοελληνικά ομαδικά παιχνί-
δια, κατέγραψαν τον τρόπο που παίζονταν και μετά τα αναβίωσαν μεταφέροντας τους
διαλόγους στα αρχαία ελληνικά. Αφού έγινε μια πρόβα στην αυλή του σχολείου, η εκτέ-
λεση έλαβε χώρα στον καταλληλότερο χώρο, στο στάδιο του ΑΠΘ μετά από επίσκεψη
στο Αθλητικό Μουσείο. Εκεί οι ομάδες έπαιξαν τα παιχνίδια τους ενώπιον των συμμα-
θητών τους, αξιολογήθηκαν και έτσι αναδείχτηκε η νικήτρια ομάδα. Την ίδια περίοδο
το Β2 Λυκείου παρουσίασε με τη μέθοδο project την ομαδοσυνεργατική εργασία του
«Μοντερνισμός και ποπ κουλτούρα», μια διερεύνηση της επίδρασης της μοντερνιστικής
ποίησης στην ποπ και ροκ στιχουργία του σήμερα, και το Γ2 Λυκείου έγραψε, δουλεύο-
ντας στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής, ένα «Γράμμα στο εαυτό μου», μια επιστολή
προς τον μελλοντικό εαυτό τους.

Κατά το επόμενο σχολικό έτος, τον Δεκέμβριο του 2013, το Β2 Λυκείου βγήκε στο
κέντρο της πόλης για μια έρευνα στο πλαίσιο του μαθήματος της νεοελληνικής Λογοτε-
χνίας. Χωρισμένοι σε ομάδες αναζητήσαμε απλούς, καθημερινούς ανθρώπους για να
τους ρωτήσουμε για τη λογοτεχνία και τη σχέση της με την κοινωνική πραγματικότητα.
Η εμπειρία ήταν πολλαπλώς αποκαλυπτική: όχι μόνο έδειξε ότι η λογοτεχνία διαμορ-
φώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, ακόμα κι όταν δεν τη διαβάζουμε,
αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την κοινωνική πραγμα-
τικότητα, αν και όταν την αντιλαμβάνονται. Τα πορίσματα της έρευνας τα μοιραστήκαμε
όλοι στην τάξη πια συζητώντας.

ΓΙΩΡΓOΣ ΚΑΛΛΙνΗΣ

Φιλόλογος

Στο πλαίσιο του πιλοτικού αναλυτικού προγράμματος αξιοποιείται η δημιουργική γραφή
για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθητών στο α2 του Γυμνασίου. Oι μαθητές και οι
μαθήτριες ασκούνται στη δημιουργική γραφή με στόχο την παραγωγή συνεχούς γραπτού
λόγου και την εδραίωση της σχέσης τους με την αναγνωστική και συγγραφική πράξη δη-
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μιουργώντας μάλιστα έντυπα και ψηφιακά βιβλία. Επίσης στο πλαίσιο του μαθήματος
της Λογοτεχνίας λειτουργεί άτυπη λέσχη ανάγνωσης με βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκρι-
τικές και διαφημίσεις βιβλίων.

Κατά τη διάρκεια του έτους το α2 και το γ1 παρακολούθησαν τις παραστάσεις του
έργου του Αντουάν ντε Σαιν Εξυπερί Μικρός Πρίγκιπας (θεατρικό σχήμα Μικρός Βορ-
ράς) και του έργου του Σάκη Σερέφα Ένας δεινόσαυρος στο μπαλκόνι μου (ΚΘΒΕ),
ενώ πραγματοποιήθηκαν και θεατρικά εργαστήρια με θέμα τον Μικρό Πρίγκιπα από
τον Τάσο Ράτζο, με θέμα την ομηρική Oδύσσεια από την Μαγδαληνή Μπεκρή και με
θέμα την Ελένη του Ευριπίδη από τον Γιάννη Παρασκευόπουλο.

Επίσης υλοποιήθηκαν με τη μέθοδο project οι εργασίες «Η Ιστορία του ΠΠΣΠΘ.
Τότε και σήμερα» σε συνεργασία με την φιλόλογο Φωτεινή Καραλίδου, «Παιχνίδια (από
την αρχαιότητα στο ηλεκτρονικό παιχνίδι)» σε συνεργασία με την Φωτεινή Καραλίδου,
«Δελτίο ειδήσεων» και «Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Ιστορία
και καθημερινότητα».1 Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μάθημα νεοελληνικής γλώσσας
στο Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΜ-Θ με θέμα «Δημοσιογραφία και Ίντερνετ», το οποίο
περιελάμβανε βιωματικές δράσεις και δημοσιογραφικό εργαστήριο για τους μαθητές
από τον Διοικητικό Διευθυντή του Ιδρύματος Γιάννη Κοτσιφό, εισήγηση του Θεόδωρου
Παπαγγελή, καθηγητή κλασικής φιλολογίας ΑΠΘ και ακαδημαϊκού, στους μαθητές του
α2 και γ1 γυμνασίου με θέμα «Το σπαθί, η λύρα, η μάσκα... και μερικές ακόμη ιστορίες
για τους αρχαίους Έλληνες» και στο πλαίσιο διαθεματικής διδασκαλίας (σε συνεργασία
με τις φιλολόγους Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου και Αλεξάνδρα Μαυρίδου) οι μαθητές πα-
ρακολούθησαν παρουσίαση του έργου του Βασίλη Βασιλικού Ζ και συζήτησαν με τον
συγγραφέα στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

ΣOΦΙΑ νΙΚOΛΑΐΔOυ

Φιλόλογος

Εναλλακτική αξιολόγηση στο μάθημα της Λογοτεχνίας εφάρμοσαν οι φιλόλογοι των δύο
τμημάτων της βʹ Γυμνασίου, η Κ. Ηλιοπούλου για το β2 και η Αλ. Μαυρίδου για το β1, η
οποία περιελάμβανε project διάρκειας 6 ωρών (4 ώρες ερευνητική εργασία ανά τμήμα
κατά το τμήμα νοέμβριο και 3 ώρες κοινή παρουσίαση στο Δεκέμβριο) με βασικό θε-
ματικό άξονα «Πορτρέτα εφήβων στη λογοτεχνία». Στη διδακτική παρέμβαση εφαρμό-
στηκαν τεχνικές εξατομικευμένης και ομαδοσυνεργατικής εργασίας των μαθητών, ενώ
οι ίδιες τεχνικές υιοθετήθηκαν και κατά τις παρουσιάσεις των εργασιών. Επιπλέον, κατά
τις φάσεις του σχεδιασμού και της παραγωγής ερευνητικού έργου από τους μαθητές
αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ και η δημιουργική γραφή.

Διαθεματική προσέγγιση επιχειρήθηκε με αφορμή τη δραστηριότητα που προτείνεται
στο σχολικό εγχειρίδιο της νεοελληνικής Λογοτεχνίας της βʹ Γυμνασίου στο κείμενο Μπέρ-
τολτ Μπρεχτ «Για τον όρο ‘‘μετανάστες’’» με τη βοήθεια της Ιστορίας και της Κοινωνικής
και Πολιτικής Αγωγής. Σε συνεργασία με τον Γ. Σωτηρόπουλο, οικονομολόγο, προβλήθηκε
υλικό σχετικό με το ναζισμό και το φασισμό, με τη μετανάστευση, την προσφυγιά και τους
πολιτικούς πρόσφυγες μέσα από φωτογραφίες, εικαστικά έργα και τραγούδια.

Στη διαθεματική διαπραγμάτευση «Θρησκευτική ετερότητα και λογοτεχνία» το λο-
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γοτεχνικό κείμενο Γκ. Ε. Λέσινκγ, εκτός από κεντρικός άξονας διδασκαλίας για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό στην ετερότητα, λειτούργησε και ως αφορμή, ώστε
οι μαθητές, με τη συνεπικουρία της συναδέλφου των Θρησκευτικών Κ. Λαλαγιάννη, να
προβληματιστούν και να συζητήσουν τον τρόπο προσέγγισης του θείου σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους, σε διαφορετικούς τόπους και από διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα.

Oι μαθητές παρακολούθησαν επίσης θεατρικές παραστάσεις στο χώρο του σχο-
λείου από θεατρικές ομάδες που προσκλήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό. Συγκεκριμένα, οι
μαθητές/-τριες παρακολούθησαν τη διαδραστική παιδαγωγική παράσταση Μικρός Πρί-

γκιπας του Σαιντ Εξυπερύ από τη θεατρική ομάδα Μικρός Βορράς.

Κ. ΗΛΙOΠOυΛOυ - ΑΛ. ΜΑυΡΙΔOυ

Φιλόλογοι

Στις 27 Φεβρουαρίου 2014 οργανώθηκε και υλοποιήθηκε διασχολική συνεργασία-διδα-
σκαλία με το Καλλιτεχνικό Σχολείο (Γυμνάσιο) Αμπελοκήπων. Το Καλλιτεχνικό Σχολείο
(Γυμνάσιο) Αμπελοκήπων επισκέφτηκε το σχολείο μας και παρουσιάστηκαν - διδάχθη-
καν παράλληλα η οικονομία και η τέχνη (Ιστορία γʹ Γυμνασίου). Συγκεκριμένα οι μα-
θητές του γ2 του ΠΠΣΠΘ παρουσίασαν «Τα δάνεια του νεοελληνικού κράτους», ενώ οι
μαθητές του αντίστοιχου τμήματος του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αμπελοκήπων παρου-
σίασαν πτυχές της τέχνης του 19ου αι. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Μαρία Κούντη
(ΠΕ02) και την Θωμαή Χουβαρδά (ΠΕ01, θεολόγο που διδάσκει ιστορία στο Καλλιτε-
χνικό Σχολείο). Η εργασία των μαθητών της γʹ γυμνασίου με θέμα «Τα δάνεια του νεο-
ελληνικού κράτους» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο διαθεματικής διδασκαλίας της Μαρίας
Κούντη και του Ιωάννη Σωτηρόπουλου (ΠΕ09).

ΜΑΡΙΑ ΚOυνΤΗ

Φιλόλογος

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης οι μα-
θητές του γ1 γυμνασίου επισκέφθηκαν την έκθεση τον νοέμβριο του 2013 με τις καθη-
γήτριες Κ. Ηλιοπούλου και Μ. Πολίτου. Oι διδάσκουσες, πριν την επίσκεψη των μαθητών
στην έκθεση, σχεδίασαν ένα δίωρο team teaching ελληνοαγγλικό με θέμα «Μεσόγειος:
γεωγραφικός χώρος και πεδίο μελέτης της σύγχρονης πολιτιστικής και κοινωνικής πραγ-

ματικότητας». O στόχος της δίωρης συνδι-
δασκαλίας ήταν οι μαθητές να εξοικειω-
θούν με διαφορετικούς τρόπους καλλιτε-
χνικής έκφρασης και να προσεγγίσουν με
κριτικό και εύληπτο τρόπο τη δυναμική, τις
τάσεις, τις αναζητήσεις και τις νέες προτά-
σεις που διαμορφώνονται σήμερα στην
σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική κοινό-
τητα. Ειδικότερα δόθηκε έμφαση στην πα-
ροχή βοήθειας προς τους μαθητές για να
ανακαλύψουν τη σύγχρονη, σύνθετη καλ-
λιτεχνική πραγματικότητα της Μεσογείου
αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. Παράλ-
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ληλα η επίσκεψη στην έκθεση πρεσβεύει το όραμα της άρσης, μέσω της τέχνης, κάθε
διάκρισης και διαχωρισμού των ανθρώπων, με απώτερο σκοπό τη διεύρυνση των ατομι-
κών και συλλογικών ελευθεριών.

Η επίσκεψη στο μουσείο, που αποτέλεσε το επιστέγασμα της θεωρητικής προσέγ-
γισης της συνδιδασκαλίας, περιέλαβε διαδραστική περιήγηση και δραστηριότητες δια-
θεματικά και διεπιστημονικά σχεδιασμένες ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα των
μαθητών, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες της ηλιακής ομάδας τους. Την έκθεση επι-
σκέφθηκαν οι μαθητές του γ1 Γυμνασίου: Ι. Ασλανίδης, Ελ. Αθανασά, Σ. Θεοδωρίδης,
Κ. Λεώνης. Γ. Κελέση, Ελ. Κελέση, Γ. Γκάκος, Λ. Διονυσόπουλος, Θ. Παϊπούρογλου,
Π. νεντίδης, Βλ. Βαϊράμης, Π. Αλεξίκος, Μ. Κυριακίδου, Αντ. Βλαχοπούλου, Β. Παρά-
σχου, Δ. Αλεξανδρίδου, Ελ. Κίτσου, Αθ. Κούρος, Μ. Καζάρα, Θ. Μανιάτης, Ι. Καρπάθης,
Μ. Καρπάθη, Μ. Ζεργιώτη και ν. Γιαϊντζοπούλου-Γεωργιάδου.

Κ. ΗΛΙOΠOυΛOυ - Μ. ΠOΛΙΤOυ

Φιλόλογος Αγγλικών

Στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων του σχολικού έτους 2013-2014 του ΠΠΣΠΘ
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα «Μεσόγειος: τοπικοί μύθοι και
θρύλοι». Το πρόγραμμα αυτό ανέλαβαν οι καθηγητές του ΠΠΣΠΘ Αικ. Λαλαγιάννη
(ΠΕ01), Κ. Ηλιοπούλου (ΠΕ02), ν. Μιχαηλίδης (ΠΕ02), Oυρ. Σιδηροπούλου (ΠΕ05).
Συμμετείχαν τριάντα μαθητές από την Αʹ Λυκείου. Η ομάδα των μαθητών απαρτίστηκε
από δεκαπέντε αγόρια και δεκαπέντε κορίτσια. Η συνάντηση της ομάδας καθορίστηκε
να γίνεται τη Δευτέρα και ώρα 2.30-4.00 στο χώρο του ΠΠΣΠΘ.

Στην πρώτη συνάντηση στην ολομέλεια έγιναν οι αρχικές συζητήσεις για το πρό-
γραμμα, καθορίστηκαν οι μύθοι διερεύνησης και τέθηκαν οι στόχοι. Oι μύθοι ήταν οι
εξής: Μύθος του Έρωτα και της Αφροδίτης, Μύθος της Ζωής και του Θανάτου (Άδης,
Δήμητρα και Περσεφόνη), Μύθος της Ευρώπης.

Oι στόχοι του προγράμματος ήταν α) το περιεχόμενο των μύθων, β) ο συμβολισμός
και ερμηνεία των μύθων, γ) οι μύθοι στην τέχνη (εικαστικές τέχνες και λογοτεχνία), δ)
προεκτάσεις των μύθων στη σύγχρονη πραγματικότητα και ε) προσωπικές απόψεις για
την επίδραση των μύθων στην καθημερινότητα. Στην επόμενη συνάντηση έγινε χωρισμός
σε ομάδες και η καθεμιά ανέλαβε έναν σχετικό μύθο.

Σκοπός της προσπάθειας ήταν η μελέτη απ’ τους μαθητές των Αιτιολογικών Μύθων,
ώστε να φιλοσοφήσουν αναφορικά με την προσπάθεια του ανθρώπου να ερμηνεύσει φυ-
σικά και κοινωνικά γεγονότα της ζωής, τα οποία δεν ερμηνεύονται εύκολα με τη λογική,
με τη μυθική σκέψη. Η μυθική αιτιότητα ασχολείται κυρίως με τις αρχές των όντων και
με προβλήματα της ζωής, που οι αιτίες τους δεν μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια.
Άλλωστε, η μυθική αιτιότητα ελέγχει έναν τομέα, ο οποίος αργότερα, όπως υποστηρίζει
και ο B. Snell, μετά την ανακάλυψη του ψυχολογικού στοιχείου, ανήκει στην ψυχολογική
αιτιότητα.2 Επίσης, βασικός επιδιωκόμενος στόχος ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές ότι,
επειδή η μυθική σκέψη δεν περιορίζεται μόνο στην εξήγηση των αιτίων, αλλά επιδιώκει
να κατανοήσει την ανθρώπινη φύση, μυθική και λογική σκέψη δεν επικαλύπτονται.
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Επιπλέον, βασική ήταν και η επιδίωξη της ενθάρρυνσης μιας εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας κατά την οποία Έλληνες και Ιταλοί μαθητές μέσω του προγράμματος αδελφο-
ποίησης eΤwinning project θα ανταλλάξουν ιδέες και σκέψεις για τους μύθους, το
ιστορικό παρελθόν, τους τόπους και τη ζωή, ενώ θα προωθηθεί αμοιβαίο ενδιαφέρον
για τη μυθολογία και την ιστορία της Μεσογείου.

Στο πρόγραμμα αδελφοποίησης eΤwinning project συμμετείχαν επιπλέον και οι κα-
θηγητές Ελ. Ρώσσιου (ΠΕ20) και Κ. Παπαλεξίου (ΠΕ02).

Μεθοδολογικά, οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, αφού τους δόθηκε σχετικό
φύλλο εργασίας και ενδεικτική βιβλιογραφία. Κάθε ομάδα ασχολήθηκε με όλες τις δια-
στάσεις ενός εκ των τριών μύθων, όπως καθορίστηκαν απ’ την ολομέλεια. Δημιουργή-
θηκε κοινόχρηστο έγγραφο στο Google Docs, συγκεντρώθηκαν οι πηγές, συντάχθηκε το
ανάλογο αρχείο και δημιουργήθηκε και σχετική αφίσα.

Παρά τις διαδικαστικές δυσκολίες το πρόγραμμα στέφθηκε από επιτυχία. Oι μα-
θητές ασχολήθηκαν με τους ενδιαφέροντες αιτιολογικούς μύθους, συνεργάστηκαν στα
πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, ανέλαβαν ευθύνες, μελέτησαν πηγές και συ-
νέταξαν ένα σχετικό κείμενο, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνοχή, φαντασία και νεα-
νική τόλμη.

νΙΚOΔΗΜOΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Φιλόλογος

Το σχολικό έτος 2013-2014 υλοποιήθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα «Η λογοτεχνική πα-
ραγωγή της Θεσσαλονίκης. Λογοτεχνία και Δημιουργική Γραφή: από την ανάγνωση στη
συγγραφή». Η παραγωγή γραπτού λόγου δεν αντιμετωπίστηκε ως αποκομμένη διαδικα-
σία, αλλά ως μέρος μιας κοινωνικής πρακτικής, στην οποία κλήθηκαν τα παιδιά να συμ-
μετέχουν. Μέσα από αυτήν αρχικά οι μαθητές/-τριες γνώρισαν τη λογοτεχνική παραγωγή
της Θεσσαλονίκης, κατανόησαν τη θέση της πόλης στη λογοτεχνία και ακολούθως προσ-
διόρισαν τις βασικές αρχές κατασκευής ενός λογοτεχνικού κειμένου. Oι υπεύθυνες εκ-
παιδευτικοί του προγράμματος Αλ. Μαυρίδου και Σ. νικολαΐδου, προσέγγισαν το θέμα
της λογοτεχνικής παραγωγής της Θεσσαλονίκης όχι μόνο ως απότοκο της φιλολογικής
του διερεύνησης αλλά και ως απόρροια των κοινωνικών και πολιτιστικών δεδομένων
και συμβάσεων. Μέσω της ανίχνευσης στοιχείων και της τριβής των συμμετεχόντων μα-
θητών/-τριών με τη λογοτεχνική παραγωγή του τόπου τους, επιχειρήθηκε να κατανοή-
σουν την πολυσύνθετη φυσιογνωμία της, να εκπονήσουν δραστηριότητες που ανα -
δεικνύουν τη δημιουργικότητά τους και αποκαλύπτουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους,
να παράγουν σε αυτό το πλαίσιο πρωτότυπα κείμενα με αφόρμηση τις λογοτεχνικές μή-
τρες που μελετήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές/-τριες αρχικά μελέτησαν κείμενα Θεσσαλονικέων
συγγραφέων (Μ. Αναγνωστάκης, Γιώργος Θέμελης, Γιώργος Ιωάννου, Ζωή Καρέλλη,
νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου, Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Ισίδωρος Ζουργός, Σάκης Σερέ-
φας, Σοφία νικολαΐδου). Ταυτόχρονα, η προσέγγιση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών του
προγράμματος βασίστηκε στο έργο του Σάκη Σερέφα Μια πόλη στη Λογοτεχνία: Θεσ-

σαλονίκη, στο οποίο περιέχονται 55 συγγραφείς που γράφουν για τη Θεσσαλονίκη. Τα
λογοτεχνικά κείμενα, πεζά και ποιητικά, που μελετήθηκαν από τους μαθητές/-τριες, ήταν
διαφορετικού είδους, ύφους και τεχνοτροπίας και λειτούργησαν ως αφόρμηση για την
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παραγωγή πρωτότυπου λόγου από τους μαθητές. Τέλος, οι μικροί συγγραφείς παρου-
σίασαν τα δικά τους κείμενα στην ολομέλεια, τα οποία συγκεντρώθηκαν σε e-book και
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Oμίλου Δημιουργικής Γραφής.3

Κατά την εκπόνηση του πολιτιστικού προγράμματος, επιτεύχθηκε η διδασκαλία της
λογοτεχνικής γραφής των επιλεγμένων Θεσσαλονικιών συγγραφέων και ταυτόχρονα με
τη χρήση των ΤΠΕ ως καινοτόμας εκπαιδευτικής πρακτικής αξιοποιήθηκαν οι συγγρα-
φικές τεχνικές και αναδείχθηκαν οι λογοτεχνικές και συγγραφικές δεξιότητες των μα-
θητών/-τριών. Αξίζει βέβαια να μνημονευτεί και η πτυχή της διασκέδασης. Τα
παραγόμενα λογοτεχνικά κείμενα των μαθητών/-τριών την επιβεβαιώνουν περίτρανα,
καθώς πρόκειται για κείμενα γραμμένα με κέφι, όρεξη και φαντασία.

ΑΛΕΞΑνΔΡΑ ΜΑυΡΙΔOυ

Φιλόλογος

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 οι μαθητές της βʹ Γυμνασίου στα πλαίσια της ενότητας
της Στατιστικής που προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Μαθη-
ματικών και με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους Μ. Μποζέλου και Ελ. Πετρίδου
πραγματοποίησαν μια στατιστική έρευνα. Κάθε ένα από τα δύο τμήματα χωρίστηκε σε
πέντε ομάδες των πέντε ατόμων και η κάθε ομάδα ανέλαβε να κάνει έρευνα για ένα
θέμα. Ανάμεσα στα θέματα της έρευνας υπήρχαν μεταβλητές και ποιοτικές και ποσοτι-
κές. Κάθε θέμα μελετήθηκε από δύο ομάδες: από μία ομάδα του τμήματος β1 και μία
ομάδα του τμήματος β2. Oι μεταβλητές της έρευνας και οι τιμές τους ήταν οι εξής: Oμάδα
1: Ποιο είδος μουσικής προτιμάς; Ποπ και Ροκ, Κλασική, Λαϊκά, Έντεχνο, Μέταλ, Άλλο.
Oμάδα 2: Πόσα βιβλία διάβασες το καλοκαίρι; 0, 1, 2, 3, 4, Περισσότερα από 4. Oμάδα
3: Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα; Μαύρο, Μπλε, Κόκκινο. Πράσινο, Κίτρινο,
Μωβ, Άσπρο, Πορτοκαλί, Άλλο. Oμάδα 4: Σε ποια περιοχή μένεις; Ανατολική Θεσσα-
λονίκη, Δυτική Θεσσαλονίκη, Κέντρο, Εκτός Θεσσαλονίκης. Oμάδα 5: Ποια είναι η αγα-
πημένη σου εποχή; Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας. Μετά από συζήτηση
αποφασίστηκε να γίνει δειγματοληψία και όχι απογραφή, η οποία έγινε ως εξής: κάθε
ομάδα ανέλαβε να ρωτήσει 60 (από τους 150) μαθητές του γυμνασίου του ΠΠΣΠΘ, 10
αγόρια και 10 κορίτσια από κάθε τάξη (5 από κάθε τμήμα) για το θέμα που μελετούσε.
Αφού ρωτήθηκαν και τα 60 άτομα, η κάθε ομάδα συγκέντρωσε τις παρατηρήσεις της κά-
νοντας την κατανομή συχνοτήτων και τα αντίστοιχα διαγράμματα (ραβδόγραμμα συχνο-
τήτων και σχετικών συχνοτήτων % και κυκλικό διάγραμμα). Επίσης, όλα αυτά σχε -
διάστηκαν και σε λογιστικό φύλλο στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση των
αντίστοιχων ερευνών των δύο τμημάτων και συζήτηση για τα αποτελέσματα. Συζητήθηκε
για ποιο λόγο σε κάποια θέματα είχαμε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα στις έρευνες
των δύο τμημάτων, ενώ σε κάποια άλλα θέματα είχαμε αποτελέσματα που σχεδόν ταυ-
τίζονταν, αν ήταν καλή η επιλογή του δείγματος και αν τελικά αυτό ήταν αντιπροσωπευ-
τικό. Παρατηρήθηκε ότι σε μεταβλητές, στις οποίες δεν υπεισέρχεται ο προσωπικός
παράγοντας, όπως στην περιοχή κατοικίας, υπήρχε πολύ μεγάλη σύγκλιση των αποτε-
λεσμάτων των ερευνών των δύο τμημάτων, ενώ στις υπόλοιπες υπήρχαν διαφορές και
σε κάποια θέματα μεγάλες (για παράδειγμα, στην έρευνα του ενός τμήματος το 43% των
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μαθητών του Γυμνασίου θεωρεί το καλοκαίρι την αγαπημένη του εποχή, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό για την έρευνα του άλλου τμήματος είναι 60%).

Oι μαθητές επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζήλο για όλη τη διαδικασία και συμ-
μετείχαν ενεργά. Η διεξαγωγή της βιωματικής έρευνας τους έδωσε την ευκαιρία να αυτε-
νεργήσουν και να φτάσουν μόνοι τους σε συμπεράσματα. Επιπλέον, χρειάστηκε λιγότερος
κόπος και χρόνος για να κατανοήσουν και να διακρίνουν τις έννοιες που χρειάζονταν
(έρευνα, πληθυσμός της έρευνας, χαρακτηριστικό του πληθυσμού, μεταβλητή της έρευνας,
δείγμα, αντιπροσωπευτικό δείγμα, κατανομή συχνοτήτων, πότε γίνεται δειγματοληψία και
πότε πρέπει να γίνεται απογραφή) και τα μέρη μιας στατιστικής έρευνας (επιλογή του πλη-
θυσμού, δειγματοληψία, ερωτηματολόγια, διαλογή, κατανομή συχνοτήτων, διαγράμματα
και, τέλος, η μελέτη όλων αυτών και η εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων).

Προτείνεται, λοιπόν, η διδασκαλία της ενότητας της στατιστικής να γίνεται μέσω
έρευνας από τους ίδιους τους μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούν έννοιες της στα-
τιστικής βιωματικά, με τρόπο διασκεδαστικό. Επίσης, αντιλαμβάνονται την σύνδεση των
μαθηματικών με την πραγματική ζωή και τη μεγάλη χρησιμότητα των υπολογιστών στα
Μαθηματικά, γενικά, και εν προκειμένω στη Στατιστική.

ΜΑΡΙΑ ΜΠOΖΕΛOυ

Μαθηματικός

Το μάθημα της Φυσικής στη βʹ Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε με συνδιδασκαλία από
δύο Φυσικούς προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός κατά τον οποίο η κατανόηση του
αντικειμένου και οι δεξιότητες που αποκτούν οι μαθητές/-τριες κατά τη διδασκαλία, επη-
ρεάζονται από το εργαστηριακό περιβάλλον που χρησιμοποιείται, συγκεκριμένα από τη
χρήση πραγματικού ή εικονικού εργαστηρίου.

Η βʹ Γυμνασίου αποτελείται από δύο τμήματα (β1 και β2) με 25 μαθητές/-τριες το
κάθε τμήμα. Αρχικά, οι δύο καθηγήτριες δίδασκαν μαζί σε ολόκληρα τα τμήματα, προ-
κειμένου, αφενός να εξοικειωθούν τόσο οι ίδιες όσο και οι μαθητές/-τριες με την συνύ-
παρξη των δύο διαφορετικών καθηγητριών στην τάξη, και αφετέρου να διαμορφωθεί
ένας ενιαίος τρόπος διδασκαλίας. Αφού αναπτύχθηκε ένα οικείο και άνετο κλίμα στην
τάξη, τόσο μεταξύ των διδασκουσών όσο και μεταξύ διδασκουσών και μαθητών/-τριών,
το κάθε τμήμα χωρίστηκε στην μέση και στην ώρα της Φυσικής οι μισοί μαθητές/-τριες
διδάσκονταν το μάθημα της Φυσικής με την Σ. Φωτιάδου σε πραγματικό εργαστήριο,
ενώ οι άλλοι μισοί με την Ελ. Πετρίδου χρησιμοποιώντας περιβάλλον εικονικού εργα-
στηρίου. Oι θεματικές ενότητες που διαπραγματεύτηκαν και οι δύο ομάδες μαθητών/-
τριών ήταν οι ίδιες και συγκεκριμένα οι εξής: άνωση, βαθμονόμηση θερμομέτρου,
θερμική ισορροπία και θερμιδομετρία.

Στο τέλος της όλης διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με όλους τους μαθη-
τές/-τριες που απαρτίζουν το τμήμα για την εμπειρία που βίωσαν, ενώ η κάθε ομάδα
έδωσε πληροφορίες για το πώς γινόταν το μάθημα στην άλλη ομάδα. Και οι δύο ομάδες
μαθητών/-τριών του κάθε τμήματος συμμετείχαν στο πραγματικό ή εικονικό εργαστήριο
ακολουθώντας τις οδηγίες ειδικά σχεδιασμένων φύλλων εργασίας. Τα φύλλα εργασίας
δημιουργήθηκαν σε συνεργασία από τις δύο διδάσκουσες και ήταν παρόμοια για τις δύο
ομάδες όσο αυτό ήταν εφικτό. Για παράδειγμα, ενώ στο εικονικό εργαστήριο είναι εφι-

110 ΣΧOΛΙΚΗ ΖΩΗ



κτή η μεταβολή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, στο πραγματικό εργαστήριο αυτό δεν
ήταν δυνατό. Η ομάδα του πραγματικού εργαστηρίου έκανε το μάθημα στο εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών του σχολείου με τη βοήθεια απλών μέσων και οργάνων, ενώ η
ομάδα του εικονικού εργαστηρίου έκανε το μάθημα στην κανονική αίθουσα του τμήματος
με το Εργαστήριο της Άνωσης Phet και με το Εικονικό Εργαστήριο Θερμότητας από το
Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (ΣΕΠ). Επειδή, το εργαστήριο Πληροφορικής δεν
ήταν διαθέσιμο, το μάθημα γινόταν στην τάξη με βιντεοπροβολέα και φορητό υπολογι-
στή, τον οποίο χειριζόταν η διδάσκουσα ή κάποιος/α μαθητής/-τρια.

Προκειμένου να αξιολογηθεί η βελτίωση των γνώσεων των μαθητών/-τριών στο
γνωστικό περιεχόμενο, δόθηκαν φύλλα αξιολόγησης πριν και μετά τη διδασκαλία κάθε
γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, στο τέλος των μαθημάτων, δόθηκε στους μαθητές/-τριες
φύλλο στάσεων προκειμένου να καταγραφούν οι εντυπώσεις τους από τη συμμετοχή τους
είτε στο πραγματικό είτε στο εικονικό εργαστήριο.

Από την επεξεργασία των φύλλων αξιολόγησης προκύπτει ότι ο βαθμός κατά τον
οποίο κατανοούν οι μαθητές το γνωστικό αντικείμενο δεν εξαρτάται σημαντικά από το
αν η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη βοήθεια πραγματικού ή εικονικού εργαστηρίου.
Ελάχιστα μεγαλύτερη βελτίωση ίσως φαίνεται να εμφανίζουν οι μαθητές/-τριες του
εικονικού εργαστηρίου συγκριτικά με αυτούς του πραγματικού, πράγμα αναμενόμενο,
αφού το εικονικό εργαστήριο είναι απαλλαγμένο από παραμέτρους του πραγματικού
κόσμου που ενδεχομένως μπορεί να δυσκολεύουν την κατανόηση του γνωστικού
αντικειμένου από το μαθητή/-τρια. Επίσης, η εύκολη, γρήγορη πολλαπλή παραμε -
τροποίηση διευκολύνει την ολιστική προσέγγιση των φαινομένων στον περιορισμένο
διδακτικό χρόνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των φύλλων στάσεων των
μαθητών/-τριών, αφού σύμφωνα με αυτά οι απαντήσεις τους, είτε ήταν στο πραγματικό είτε
στο εικονικό εργαστήριο, βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία μεταξύ τους. Επίσης, οι
απαντήσεις των μαθητών/-τριών στα φύλλα στάσεων δείχνουν ότι οι μαθητές/-τριες
αντιμετωπίζουν πολύ θετικά τις πειραματικές δραστηριότητες είτε αυτές πραγματο ποιούνται
σε πραγματικό είτε σε εικονικό εργαστήριο. O συνδυασμός, λοιπόν, πραγματικού και
εικονικού εργαστηρίου φαίνεται να είναι η καλύτερη μαθησιακή προσέγγιση.

ΕΛΕνΗ ΠΕΤΡΙΔOυ

Φυσικός

Στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητική εργασίας της Βʹ Λυκείου στο αʹ τετράμηνο του
σχολικού έτους 2013-2014, οι μαθητές βιώνοντας οι ίδιοι την εφηβεία συμμετείχαν στο
project «5 λεπτά έφηβος - 5 minutes teenager» που διδάχθηκε από τις καθηγήτριες Αγγλικών
Κ. Αδαμίδου και Μ. Πολίτου. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η διερεύνηση των
ποικίλων προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής του εφήβου.

Για την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές χωριστήκανε σε 4 ομάδες
και η καθεμία ασχολήθηκε με τις παρακάτω θεματικές ενότητες: α) Επαγγελματικός
προσανατολισμός - Πανελλαδικές εξετάσεις - Η διαχείριση του άγχους - Αυτογνωσία,
β) Έφηβοι και γονείς - Παραβατικές συμπεριφορές, γ) Η ψυχοσύνθεση των νέων - Σχέ-
σεις με συνομηλίκους, δ) Εθισμοί και έφηβοι.
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Τα ερευνητικά ερωτήματα του project εστιάσθηκαν στο πώς επιλέγουν οι νέοι επάγ-
γελμα, πώς σχετίζεται η αυτογνωσία με την σχολική επίδοση, στα αίτια του άγχους των
Πανελλαδικών εξετάσεων, στο ποιες είναι οι σχέσεις εφήβων και γονέων, στα ψυχολο-
γικά προβλήματα των εφήβων, τον ρόλο των γονέων και στους τρόπους με τους οποίους
οι νέοι οδηγούνται σε παραβατικές συμπεριφορές, στο τι επηρεάζει τις σχέσεις των εφή-
βων και τι αποζητούν από τις σχέσεις τους και στους λόγους ώθησης των νέων σε εθι-
σμούς, στις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Oι μαθητές της Βʹ Λυκείου επισκέφθηκαν τις βιβλιοθήκες του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος και του Τμήματος της Ψυχολογίας του ΑΠΘ, όπου και διεξήχθη η ανάλογη βι-
βλιογραφική έρευνα στις βάσεις δεδομένων των βιβλιοθηκών. Επιπρόσθετα, οι μαθητές
διεξήγαγαν διαδικτυακή έρευνα και εργάστηκαν ομαδικά εντός και εκτός του σχολικού
χώρου. Oι μαθητές ακολούθησαν την ερμηνευτική μέθοδο για την επεξεργασία των
πηγών και την εξαγωγή των συμπερασμάτων της βιβλιογραφικής έρευνας. Παρακολού-
θησαν επιπλέον την ακαδημαϊκή διάλεξη της επίκουρης καθηγήτριας της Φιλοσοφικής
και Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ Μάρως Δόικου, η οποία μίλησε για τις σχέσεις των
εφήβων με τους γονείς και απάντησε στα ερωτήματα των μαθητών.

Συμπληρωματικά οι μαθητές παρακολούθησαν το βιωματικό εργαστήριο της Συμβού-
λου Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού, καθηγήτριας του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονί-
κης νάνσυς Πυλωνά, η οποία, μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων και διαδραστικών
ενεργειών, μίλησε για τη ψυχοσύνθεση του εφήβου και τις εκφάνσεις της στο πέρασμα του
χρόνου. Oι μαθητές που συμμετείχαν είναι: Αικ. Αντωνίου, Ελ. Βακαλούμη, Μ. Βουλκίδου,
Ελ. Γιουρτσίδου, Ειρ. Ιωαννίδου, Ερ. Καλλίνη, Β. Καραγιάννη, Χρ. Κουρεμένου, Μ.-Μ.
Λάμνια, Π. Λανταβός, Ά. Μέτα, Αλ. Μητρόπουλος, Μ. ντιακάκη, Θ. Παζαρλόγλου, Αθ.
Προκοπάκης, Μ. Σαμαρά, Στ. Χατζηασεμίδου, Αλ. Χατζημιμίκου.

Κ. ΑΔΑΜΙΔOυ - Μ. ΠOΛΙΤOυ

Αγγλικών

Το «Ελληνοτουρκικό μουσικό σταυροδρόμι» («GreekTurkish crossroad of music») ήταν
μια εικονική ηλεκτρονική σχολική δράση (virtual e-class project), αποτέλεσμα συνεργασίας
του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Γυμνα-
σίου Ağrıöğretmenler της Τουρκίας. Το θέμα της ήταν «Μουσική και λέξεις που μας ενώ-
νουν» («Music and words that connect our culture»). Συμμετείχαν το β2 του Γυμνασίου του
ΠΠΣΠΘ επιπέδου αγγλικών Β1/Β1 και το 10D του τουρκικού σχολείου με επίπεδο στα
αγγλικά Α2/Β1, καθώς και οι καθηγήτριες αγγλικών Μ. Πολίτου και Elif Çevik.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός ερευνητικού εκπαιδευτικού προγράμματος
του Ερευνητικού Κέντρου για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας του ΕΚΠΑ, ενός
προγράμματος που συνδέεται άμεσα με το νέο αναλυτικό για τη διδασκαλία των ξένων
γλωσσών, το οποίο προς το παρόν εφαρμόζεται πιλοτικά σε 188 σχολεία πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

O βασικός σκοπός είναι να ενισχυθεί η χρήση της ξένης γλώσσας από τους μαθητές
μέσω ενός προγράμματος που στοχεύει στην συνειδητοποίηση της πολιτισμικότητας και
στην εξάσκηση της ξένης γλώσσας σε πραγματικό επικοινωνιακό πλαίσιο. Το θέμα της
δράσης αφορούσε την παρουσίαση της μουσικής ιστορίας, των μουσικών οργάνων, της
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4. Βλ. https://sites.google.com/site/greekturkish2013/greek-team.
5. Βλ. http://www.joomag.com/magazine/greekturkish-crossroad-of-music/0305429001368023831.

παραδοσιακής αλλά και της σύγχρονης μουσικής καθώς και Ελλήνων και Τούρκων καλλι-
τεχνών. Είναι γνωστό ότι η ανθρώπινη γνώση είναι απόρροια της κοινωνικής δραστηριο-
ποίησης. Επομένως, η καλλιέργειά της επιτυγχάνεται διά της αλληλεπίδρασης μέσω της
γλώσσας και των πολιτισμικών δημιουργημάτων. Σε αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές είχαν
την ευκαιρία να μάθουν στοιχεία του ελληνικού και του τουρκικού πολιτισμού, να αναπτύ-
ξουν ικανότητες συνεργατικής και βιωματικής μάθησης, να μάθουν να ερευνούν και να απο-
τιμούν την πληροφορία, να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, να σχεδιάζουν μια ιστοσελίδα,4 να
δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό περιοδικό5 για να παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους.

Oι δύο τάξεις συνομιλούσαν μέσω σκάιπ, αντάλλασσαν πληροφορίες και ιδέες, σχε-
δίαζαν τις δράσεις τους. Κάθε τάξη παρουσίασε στην άλλη παραδοσιακούς χορούς, τρα-
γούδησε και εν γένει διασκέδασε σε μια δράση, η οποία αξιολογήθηκε από ομάδα
πανεπιστημιακών και ειδικών του ΕΚΠΑ και κατέκτησε το 3ο βραβείο, ενώ τιμήθηκε με
έπαινο από το θεσμό «Αριστείας και Ανάδειξης Καλών Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2012-2013».

ΜΑΡΙΑ ΠOΛΙΤOυ

Αγγλικών

Tην Πέμπτη 26 Σεπτ. 2013 επισκέφθηκαν οι μαθητές της αʹ και βʹ Γυμνασίου το Γερμανικό
Ινστιτούτο Goethe. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρω-
παϊκής Ημέρας Γλωσσών. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συμμετοχή σε δραστηριότητες μέσα
από τις οποίες θα έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα και πολιτισμό. Τα
παιδιά ξεναγήθηκαν στο χώρο του Ινστιτούτου, παρακολούθησαν ντοκιμαντέρ σχετικό με
το τείχος του Βερολίνου, ψυχαγωγήθηκαν παίρνοντας μέρος σε εκπαιδευτικά παιχνίδια και
είχαν επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσουν γερμανικά παραδοσιακά προϊόντα.

Η 20 νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού. Oι μαθητές
της Βʹ Λυκείου που παρακολουθούσαν κατά το αʹ τετράμηνο το μάθημα Ερευνητική ερ-
γασία με θέμα τα Δικαιώματα ανηλίκων, ετοίμασαν ένα φυλλάδιο, με σκοπό την ενημέ-
ρωση και την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους για τα δικαιώματα των ανηλίκων.
Oι μαθητές ενημέρωσαν προφορικά τους συμμαθητές τους και στη συνέχεια μοίρασαν
το φυλλάδιο στα υπόλοιπα τμήματα της τάξης τους.

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΕΛΕυΘΕΡΙΑΔOυ

Γερμανικών

Η καθηγήτρια Πληροφορικής Γεωργία Αλεξούδα και η καθηγήτρια Μουσικής Μαρία
Πατιώ υλοποίησαν ένα διαθεματικό σχέδιο έρευνας με τους μαθητές της βʹ τάξης γυ-
μνασίου Αλ. Καρύδα, Ι. Κεχαγιόγλου, Κ. Μακρόπουλο, Αγγ. Μανέ, Τ. Μάνο, Π. Μα-
νουσαρίδη, Κ. Μαυρομάτη, Αλ. Μιχελάκη, Μ. Μπάγκαβου, Στ. νάνου, Β. Παντελιού,
ν. Παπαβασιλείου και Σ. Χατζησταμάτη.

O σκοπός του σχεδίου έρευνας ήταν η ανάπτυξη παιχνιδιών γνώσεων για τη μουσική.
Oι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και το θέμα του παιχνιδιού συνδιαμορφώθηκε μαζί
τους. Με βάση τις προτιμήσεις τους επέλεξαν τρία ρεύματα μουσικής (rock, pop και trance).
Για καθένα από τα επιλεγμένα μουσικά ρεύματα αναπτύχθηκε ένα παιχνίδι γνώσεων στο
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εκπαιδευτικό προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch. Oι μαθητές καλλιέργησαν τις
προγραμματιστικές τους δεξιότητες και είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να γνω-
ρίσουν περισσότερο τα μουσικά ρεύματα της προτίμησης τους. Η εργασία των μαθητών
υποβλήθηκε στο 6ο μαθητικό συνέδριο Πληροφορικής και εγκρίθηκε.

Oι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής με την αιγίδα του υΠΑΙΘ (182942/Γ2/29-
11-2013) διοργάνωσαν την «Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα». Πρόκειται για
μια εκπαιδευτική εβδομάδα για την Επιστήμη Η/υ & Πληροφορικής που διοργανώθηκε
στις 9-15 Δεκεμβρίου 2013 στην Ελλάδα παράλληλα με τη δράση «Ώρα Κώδικα» διε-
θνώς. Στη δράση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής του σχολείου μας η Γ.
Αλεξούδα, η Μ. Εφραιμίδου, η Ελ. Ρώσσιου και ο Σπ. Χαλκίδης. Στο πλαίσιο της δράσης
αυτής στα μαθήματα Πληροφορικής υλοποιήθηκαν δραστηριότητες ανάπτυξης κώδικα
και προβολής βίντεο. Oι δραστηριότητες αυτές υλοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στο
Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο του σχολείου μας.

Το Πρόγραμμα «TABBY στο Διαδίκτυο» (Threat Assessment of Bullying Behavior
in Youth - Εκτίμηση του Κινδύνου που διατρέχουν νεαρά Άτομα για Εκφοβισμό στο
Διαδίκτυο) αναφέρεται στις αρνητικές προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι
οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικοί σύμβουλοι/ψυχολόγοι, οι διευθυντές/διευθύντριες των σχο-
λείων, οι γονείς και οι μαθητές/μαθήτριες και οι οποίες απορρέουν από τη χρήση που
κάνουν τα νεαρά άτομα των ψηφιακών μέσων, του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων
και των άλλων διαδραστικών συσκευών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται ταυτόχρονα κατά τα έτη 2013-14 σε 8 Ευρωπαϊκές
χώρες: Ιταλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρο, Oυγγαρία και Πολωνία.
Επικεφαλής του Προγράμματος είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολο-
γίας Anna C. Baldry από το Δεύτερο Πανεπιστήμιο της νάπολης. Συντονίστρια του προ-
γράμματος στην Ελλάδα είναι η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χριστίνα Αναστασιάδου. O στόχος του προ-
γράμματος είναι η ανάπτυξη μιας σειράς «εργαλείων», τα οποία θα βοηθήσουν μαθητές/-
τριες, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται
με τη μη ασφαλή χρήση του Διαδικτύου και να αναλαμβάνουν δράση, έτσι ώστε να περιο-
ρίσουν τον κίνδυνο που διατρέχουν οι νέοι να βλάψουν άλλους ή να γίνουν στόχος τέτοιων
ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό με την Γ.
Αλεξούδα, την Ελ. Ρώσσιου, τον Σπ. Χαλκίδη και την αʹ και η βʹ τάξη γυμνασίου.

ΓΕΩΡΓiΑ ΑΛΕΞOYΔΑ

Πληροφορικής

Στις 28 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ 12:00 και 14:00 το σχολείο με τους μαθητές και μαθή-
τριες της βʹ γυμνασίου συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) «Προστασία
Προσωπικών Δεδομένων και Κοινωνικά Δίκτυα» που διοργανώθηκε με αφορμή την 8η
Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η συμμετοχή των μαθητών
και μαθητριών ήταν μοναδική εμπειρία μιας και αφενός σ’ αυτό συμμετείχαν 117 σχολεία
από όλη την Ελλάδα (μοναδικό εγχείρημα σε πανελλήνια κλίμακα με τη συμμετοχή πε-
ρισσοτέρων των 4000 μαθητών) και αφετέρου το περιεχόμενο του σεμιναρίου αφορά
άμεσα τους έφηβους της ψηφιακής γενιάς.

ΕΛΕνΗ ΡΩΣΣΙOυ

Πληροφορικής
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6. Βλ. http://www.joomag.com/magazine/mythes-contes-et-conteurs-de-mon-pays-un pont/
094857001368465875.

Στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Δημιουργώντας
έναν όμορφο και βιώσιμο χώρο στο σχολείο μου και στη γειτονιά μου», στο οποίο συμ-
μετείχαν οι μαθητές της γʹ γυμνασίου πραγματοποιήθηκαν 2 εκδρομές, η πρώτη στο Βελ-
βεντό στις 13 και 14 Μαρτίου 2013, με τίτλο «Εμνήσθην ημερών αρχαίων. Μνήμες
πολιτισμού και παράδοσης», και η δεύτερη στη Μακρυνίτσα στις 19 και 20 Μαρτίου
2014, με τίτλο «Oικοτουρισμός στο Πήλιο - Διαδρομές στη φύση και στην παράδοση».
Oι μαθητές συμμετείχαν στην συνολική δράση του προγράμματος στο Δημαρχιακό Μέ-
γαρο Θεσσαλονίκης στις 14 Μαΐου 2013.

Με τους μαθητές της βʹ γυμνασίου πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα Virtual e-Class
2012-2013 σε συνεργασία με τους μαθητές Γαλλικών του σχολείου Scoala Gimnaziala Nr1,
της πόλης Ramnicu Sarat της Ρουμανίας.

OυΡΑνΙΑ ΣΙΔΗΡOΠOυΛOυ

Γαλλικών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων
Τάξεων Virtual e-Class Community του Κέντρου Έρευνας για την Διδασκαλία Ξένων
Γλωσσών και την Αξιοποίηση Γλωσσομάθειας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την σχολική χρονιά
2012-2013 οι μαθητές της γʹ γυμνασίου προχωρημένου επιπέδου του ΠΠΣΠΘ με διδά-
σκουσα την καθηγήτρια Ευρυδίκη Παπαγιάννη (ΠΕ05) υλοποίησαν έργο με θέμα «Mythes,
contes et conteurs de mon pays» («Μύθοι, παραμύθια και παραμυθάδες του τόπου μου»).

Στόχοι της υλοποίησης του προγράμματος ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και τρόπων
συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά και εκπαιδευτικά συ-
στήματα, η ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης και η προώθηση της διαφοροποιημένης
μάθησης και συνεργασίας ανάμεσα σε μαθητές της ίδιας ξένης γλώσσας, διαφορετικών
ευρωπαϊκών χωρών.

Oι μαθητές της γʹ γυμνασίου του ΠΠΣΠΘ στην διάρκεια των έξι μηνών υλοποίησης
του προγράμματος ερεύνησαν την ελληνική μυθολογία και λαϊκή παράδοση και ανέδειξαν
τα σημαντικότερα δείγματα ελληνικών μύθων και παραμυθιών συγκρίνοντας τα με τα αντί-
στοιχα ρουμανικά παραμύθια και παραδόσεις. Στην συνέχεια, έχοντας αναγνωρίσει τις
ομοιότητες των παραδόσεων των δύο χωρών, επεξεργάστηκαν τα δεδομένα της έρευνας
με τρόπο εξαιρετικά δημιουργικό και διαθεματικό. Με τη βοήθεια των διδασκόντων τους
της Μουσικής, των Εικαστικών και της Πληροφορικής, καθώς και των μεγαλύτερων συμ-
μαθητών τους της Βʹ Λυκείου σε θέματα δημιουργίας ταινιών μικρού μήκους, δημιούργη-
σαν μια ταινία μικρού μήκους, όπου ζωντανεύει ο μύθος του Τζίτζικα και του Μέρμηγκα
σε τρεις διαφορετικές εποχές, στην εποχή του Αισώπου, του Lafontain και στην σύγχρονη
εποχή του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου καθώς και το δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι
γνώσεων σχετικών με τους ελληνικούς και ρουμανικούς μύθους. Το συνολικό έργο των μα-
θητών των δύο τάξεων παρουσιάζεται σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου.6

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας των δύο τάξεων αξιολογήθηκαν και βραβεύτηκαν
από το Κέντρο Έρευνας για την Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών και την Αξιοποίηση Γλωσ-
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σομάθειας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το 2ο βραβείο. Η συμμετοχή της διδάσκουσας καθη-
γήτριας Ευρυδίκης Παπαγιάννη στο εν λόγω πρόγραμμα βραβεύτηκε από το υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του θεσμού «Αριστεία και ανάδειξη καλών πρα-
κτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» για το έτος 2013.

ΕυΡυΔΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑννΗ

Γαλλικών

ΔΙΑΓΩνΙΣΜOΙ

Στη Μαρία Μπέλλου της γʹ γυμνασίου απονεμήθηκε τον Απρίλιο του 2013 εξ ημισίας το
1ο βραβείο του 1ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρη-
γόρης Πεντζίκης» στο Επίπεδο Γυμνασίου - Πεζογράφημα για το διήγημά της «Γρά-
φουμε ιστορία, φίλοι μου». Η Μαρία πήρε επίσης 1ο βραβείο και στον 4ο Πανελλήνιο
Μαθηματικό Διαγωνισμό Ποίησης. 1ο βραβείο στον διαγωνισμό «Γρηγόρης Πεντζίκης»
στο επίπεδο του Λυκείου και για τον Παντελή Τσομπάνη.

Τον Μάρτιο του 2014 η Μαρία, μαθήτρια της Αʹ Λυκείου πλέον, κέρδισε το 2ο Βραβείο
στον «Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Ποίησης για παιδιά και εφήβους» από την
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών με το ποίημα «UN PENTAGRAMMA ED UNA NUVOLA».
2ο βραβείο απονεμήθηκε στην Δήμητρα Αλεξανδρίδου της γʹ γυμνασίου στον Αʹ Μαθητικό
Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής, ενώ στον ίδιο διαγωνισμό η Ζωή Πάπαρη πήρε τον Αʹ

έπαινο. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής του σχολείου.

ΓΙΩΡΓOΣ ΚΑΛΛΙνΗΣ

Φιλόλογος

Την άνοιξη του 2014 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 12η Ευρωπαϊκή Oλυμπιάδα Επι-
στημών (EUSO) η οποία απευθύνεται σε μαθητές της Βʹ Λυκείου. Την Ελλάδα εκπρο-
σώπησαν δύο τριμελείς ομάδες, οι οποίες κέρδισαν στον Πανελλήνιο διαγωνισμό που
διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επι-
στημών (ΠΑνΕΚΦΕ).

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η προώθηση της ένταξης του πειράματος στη διδα-
σκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η ανάπτυξη των πει-
ραματικών δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και η χρήση της επιστημονικής μεθοδολογίας
ως μέσου για την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Επιπλέον,
πρόκειται για τον μοναδικό διαγωνισμό, στον οποίο οι μαθητές εξετάζονται εργαστη-
ριακά, σε πειραματικές δραστηριότητες Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, και ομαδοσυ-
νεργατικά, σε τριμελείς ομάδες.

O διαγωνισμός διεξήχθη σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, σε τοπικούς Μαθητικούς
Διαγωνισμούς, έγινε επιλογή ομάδων από την περιοχή ευθύνης κάθε ΕΚΦΕ (Εργαστη-
ριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών). Η τριμελής ομάδα του Πρότυπου Πειραματικού
Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πήρε την πρώτη θέση στον τοπικό διαγωνισμού
του ΕΚΦΕ κέντρου, ο οποίος διεξήχθη στις 7 Δεκ. 2013.
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Στη δεύτερη φάση ακολούθησε ο Πανελλήνιος Διαγω-
νισμός στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να
επιλεγούν οι δύο ομάδες που θα εκπροσωπήσουν την Ελ-
λάδα στην Ευρωπαϊκή Oλυμπιάδα. Στη Θεσσαλονίκη, ο
Πανελλήνιος Διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιαν.
2014 και σ’ αυτόν συμμετείχαν οι μαθητικές ομάδες που
προκρίθηκαν από τους τοπικούς Διαγωνισμούς των ΕΚΦΕ
των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδο-
νίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και Ιονίων νήσων. Η ομάδα του Πρότυπου Πειρα-
ματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πήρε το 3ο βραβείο. Η συμμετοχή των
μαθητών του ΠΠΣΠΘ ήταν πραγματικά συγκινητική, αφού συνοδευόταν από ενθουσια-
σμό, μεγάλη επιθυμία και προσπάθεια.

Oι μαθητές που εκπροσώπησαν το ΠΠΣΠΘ στον διαγωνισμό EUSO ήταν ο Π. Λαντα-
βός, η Στ. ντολοπούλου και η Μ. Σαμαρά, ενώ συνεχή και υποστηρικτική συμμετοχή είχε
και ο μαθητής Γρ. Σαμαράς στην όλη πορεία προετοιμασίας των μαθητών για το διαγωνισμό.
Oι καθηγητές που υποστήριξαν τους μαθητές στην προετοιμασία τους ήταν η Μ. Μπαγανά
(Χημικός), ο ν. Γκούβης (Βιολόγος) και η Σ. Φωτιάδου με την Ελ. Πετρίδου (Φυσικοί).7

ΕΛΕνΗ ΠΕΤΡΙΔOυ

Φυσικός

Στο σχολείο απονεμήθηκε το Βραβείο Αριστείας και Καλών Πρακτικών στην Πρωτο-
βάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το Κέντρο Έρευνας για τη διδασκαλία των
ξένων γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για πρό-
γραμμα Virtual e-Class Project 2012-13. Συγκεκριμένα απονεμήθηκε έπαινος στο α1 γυ-
μνασίου, το 1ο βραβείο στην τάξη των γαλλικών της γʹ γυμνασίου και 2ο βραβείο στο β2
γυμνασίου. Συμμετείχαν οι καθηγήτριες των Αγγλικών Κ. Αδαμίδου και Μ. Πολίτου και
των Γαλλικών Ε. Παπαγιάννη και O. Σιδηροπούλου.

ΚΑΤΕΡiνΑ ΑΔΑΜiΔOυ

Αγγλικών

Στον 26ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής συμμετείχαν οι εξής τρεις μαθητές του
σχολείου μας: Απ. Τζίνας (αʹ τάξη Γυμνασίου), Α. Γούλας (Αʹ τάξη Λυκείου) και Π. Λα-
νταβός (Βʹ τάξη Λυκείου). Την Αʹ φάση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2014,
την πέρασαν με επιτυχία όλοι οι προαναφερθέντες μαθητές. O Απ. Τζίνας πέρασε με
επιτυχία τη Βʹ φάση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2014 και τη Γʹ φάση,
η οποία υλοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2014 και θα συμμετέχει στο CAMP προετοιμασίας
για την ανακήρυξη των Εθνικών ομάδων Πληροφορικής του 2014.

ΓΕΩΡΓiΑ ΑΛΕΞOYΔΑ

Πληροφορικής
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7. Για φωτογραφίες από την τελετή της βράβευσης βλ. https://www.facebook.com/LescheP-
hysikonEpistemon Kallitechnikou. Η φωτογράφηση έγινε από την Λέσχη Φυσικών Επιστημών του
Καλλιτεχνικού Γυμνάσιου (ΛΤ) Αμπελοκήπων υπό την καθοδήγηση του Βαγγέλη Κολτσάκη.



12o ΜOνΤΕΛO ΗνΩΜΕνΩν ΕΘνΩν (MUN)

Στο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο συμμετείχε για μια ακόμη φορά το ΠΠΣΠΘ,
βραβεύτηκαν οι μαθητές/-τριες Ηλίας Άιμεκε του Α1, Ελένη Γεωργία Κατσιμαγκλή του
Β1, Μαρία Σεΐσογλου του Α2, Σταυρούλα Χατζηασεμίδου του Β2 και Χρύσα Κουρεμένου
του Β1.

ΚΑΤΕΡΙνΑ ΑΔΑΜΙΔOυ

Αγγλικών

ΑΡΧΕΙΑΚΑ

O παλιός μαθητής του σχολείου Κωνσταντίνος Βαμβακάς του Ιωάννου, που ζει στην
Αθήνα, μας έστειλε δύο φωτογραφίες στιγμιότυπα από τη σχολική ζωή (1937, 1942), οι
οποίες κατατέθηκαν στο αρχείο του ΠΠΣΠΘ.

Σε μία από τις αποθήκες του σχολείου ανακαλύφτηκαν δύο ελαιογραφίες μεγάλου
σχήματος, φιλοτεχνημένες από τους μαθητές Παναγιώτη Μπίτσιο - Κωνσταντίνο Ζα-
μπέτα και Γιώργο Πανέτα, αποφοίτους του 1978, με θέματα εμπνευσμένα από τα γεγο-
νότα του αλβανικού πολέμου. Oι πίνακες αυτοί δημιουργήθηκαν προφανώς με στόχο να
διακοσμήσουν το προσκήνιο της Αίθουσας Τελετών κατά την εορτή της 28ης Oκτωβρίου.
Καθαρίστηκαν και τοποθετήθηκαν στο χώρο της Αίθουσας Τελετών.

ΓΙΩΡΓOΣ ΚΑΛΛΙνΗΣ

Φιλόλογος

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Επίσκεψη πραγματοποίησε στις 14 Φεβρ. στο ΠΠΣΠΘ ο καθηγητής Φιλοσοφίας και
Πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεόδωρος Πελεγρίνης, καλεσμένος της φιλολόγου Κερασένιας
Παπαλεξίου. O πρύτανης συζήτησε με τους μαθητές της Βʹ Θεωρητικής για τη φιλοσοφία
και τη γλώσσα της.

Τον Μάρτιο του 2014 επισκέφτηκαν το σχολείο καθηγητές αρχαίων ελληνικών και λα-
τινικών από ευρωπαϊκές χώρες συνοδευόμενοι από τον Παναγιώτη Ξωχέλλη, ομότιμο
καθηγητή της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, όπου παρακολούθησαν μάθημα αρχαίας ελληνικής γλώσσας από την Σοφία
νικολαΐδου στην αʹ γυμνασίου και τον Γιώργο Καλλίνη στην Αʹ Λυκείου. Ακολούθως συ-
ζήτησαν με τους Έλληνες συναδέλφους τους θέματα διδακτικής της αρχαίας ελληνικής.

ΓΙΩΡΓOΣ ΚΑΛΛiνΗΣ

Φιλόλογος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦOΙΤΗΤΩν

Το σχολικό έτος 2012-13 το τμήμα Πληροφορικής της Σχολικής Θετικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεργάστηκαν στον τομέα της Πρακτικής Άσκησης των φοι-
τητών του Τμήματος. O επίκουρος καθηγητής Σταύρος Δημητριάδης ήταν ο σύνδεσμος
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του τμήματος Πληροφορικής. Από την πλευρά του σχολείου, υπεύθυνη της πρακτικής
άσκησης ήταν η καθηγήτρια Πληροφορικής Γ. Αλεξούδα. Η καθηγήτρια Πληροφορικής
Ελ. Ρώσσιου συνεπικούρησε την πρακτική άσκηση.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞOυΔΑ

Πληροφορικής

O Τομέας Μεσαιωνικών και νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ απέστειλε κατά το σχολικό έτος 2013-14 ατύπως τρεις ομά-
δες φοιτητών του νεοελληνικού στο ΠΠΣΠΘ για την παρακολούθηση του μαθήματος
της νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στο α1 γυμνασίου.

ΓΙΩΡΓOΣ ΚΑΛΛΙνΗΣ

Φιλόλογος

ΕΚΔΡOΜΕΣ

Η Γʹ Λυκείου ταξίδεψε το χειμώνα του 2014 στην Ιταλία, η Βʹ Λυκείου πραγματοποίησε
εκδρομή στα Γιάννενα (Δωδώνη, Μέτσοβο),
η Αʹ Λυκείου επισκέφτηκε την άνοιξη το
Βόλο και τους γύρω σπουδαίους αρχαιολο-
γικούς χώρους, ενώ η γʹ γυμνασίου ταξίδεψε
στη Θράκη, όπου, στο πλαίσιο της Διεθνούς
Ημέρας για την εξάλειψη των Φυλετικών
Διακρίσεων και του Ρατσισμού επισκέφτηκε
το Γυμνάσιο Πολυσίτου Ξάνθης. Κατά την
επίσκεψη οι μαθητές του σχολείου συμμετεί-
χαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες μαζί με τους μαθητές του Γυμνασίου Πολυσίτου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γραφείο σχολικής συμβούλου Ξάν-
θης Άννας Αγγελοπούλου. Η εν λόγω δραστηριότητα είχε ως στόχο τη γνωριμία και επι-
κοινωνία που μπορεί να οδηγήσει στην αλληλοκατανόηση και αλληλοεκτίμηση και στην
αποδοχή και το σεβασμό της πολιτισμικής ή θρησκευτικής ετερότητας.

ΓΙΩΡΓOΣ ΚΑΛΛΙνΗΣ

Φιλόλογος

ΠΕΡΙ OΜΙΛΩν

Το σκεπτικό του σχεδιασμού του Oμίλου Θεάτρου του ΠΠΣΠ στηρίχθηκε σε μία βασική
αρχή που συνοψίζεται από τα παρακάτω λόγια του μεγάλου θεατράνθρωπου και σημα-
ντικού σκηνοθέτη του νεότερου ελληνικού θεάτρου Κάρολου Κουν: «Kάνουμε θέατρο
για την ψυχή μας». Κάνουμε, δηλαδή, θέατρο για να γνωρίσουμε βαθύτερα τον εαυτό
μας και να γίνουμε ολοκληρωμένοι άνθρωποι και ενεργοί πολίτες που ενδιαφέρονται
για το κοινωνικό σύνολο.

Από αυτή την άποψη, πιστεύουμε ότι το περιεχόμενο σπουδών ενός Oμίλου Θεάτρου
δεν μπορεί να είναι αυστηρά προσδιορισμένο και παγιωμένο από την αρχή έως το τέλος,
όπως το περιεχόμενο σπουδών ενός γνωστικού αντικειμένου ή μαθήματος (π.χ. μαθηματικά,
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φυσική κ.ά.). Κάθε θεατρική δραστηριότητα αποτελεί για όσους συμμετέχουν ένα ταξίδι
αναζήτησης στο άγνωστο, όπου νέα στοιχεία θα ανακαλυφθούν, το αποτέλεσμα είναι σε
συνεχή εξέλιξη και αξιολογείται διαρκώς από τους συμμετέχοντες. Για το λόγο αυτό, έχουμε
βιντεοσκοπήσει πολλές από τις δράσεις μας (μικρές δραματοποιήσεις, αυτοσχεδιασμούς,
παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις συνοχής της ομάδας κτλ.), για να μπορούμε να κρίνουμε και να
αξιολογούμε κάθε φορά το αποτέλεσμα με σκοπό την αυτοκριτική και τη βελτίωση των εκ-
φραστικών τεχνικών. Με άλλα λόγια, το περιεχόμενο των σπουδών του Oμίλου Θεάτρου
και το αποτέλεσμα των δράσεων του Oμίλου συνδιαμορφώνεται κατά πολύ από τα μέλη
του και τους υπεύθυνους του Oμίλου, που έχουν κυρίως το ρόλο του εμψυχωτή, και ανα-
διαμορφώνεται συνεχώς, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η διαδικασία δεν υπηρετεί συγκεκρι-
μένους στόχους και δεν οδηγεί πάντα και κάθε φορά σε κάποιο αποτέλεσμα.

Για το σχολικό έτος 2012-2013 o Όμιλος Θεάτρου του ΠΠΣΠΘ λειτούργησε έχοντας
στο δυναμικό του 26 μαθήτριες και μαθητές από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου,
εκτός της Γʹ Λυκείου. Oι μαθήτριες και οι μαθητές που παρακολούθησαν με επιτυχία το
πρόγραμμα του Oμίλου και έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης ήταν οι εξής: Από την αʹ

Γυμνασίου: Β. Γεωργίου, Ι. Γεωργίου, Σμ. Ζαντίδου, Αρ. Πεσματζόγλου, Ελ. Πλιάκη. Από
τη βʹ Γυμνασίου: Δ. Αλεξανδρίδου, Αντ. Βλαχοπούλου, Αικ. Γιαϊτζοπούλου, Ι. Γκάτας, Μ.
Ζεργιώτη, Ά. Ράπτη, Α. Σακούλη. Aπό τη γʹ Γυμνασίου: Μ. Βενάρδου, Α. Διαμαντή, Χ. Τσι-
ριγώτη. Aπό την Αʹ Λυκείου: Χ. Μανακούδας, Ά. Μέτα, Μ. ντιακάκη, Ελ. Πεσματζόγλου,
Μ. Πρατσινάκη, Μ. Σαμαρά, Αλ. Χατζημιμίκου. Aπό τη Βʹ Λυκείου: Αγγ. Παπαδημητρίου,
Π. Ρέγκος, Δ. Σεφερίδου, Α. Χρυσίδου. υπεύθυνες καθηγήτριες του Oμίλου Θεάτρου ήταν
η φιλόλογος Άννα Αγγελοπούλου και η καθηγήτρια Oικιακής Oικονομίας Αθηνά Σαμαρά.

O χώρος, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Όμιλος Θεάτρου για την εφαρμογή των δρα-
στηριοτήτων του, ήταν η Αίθουσα Τελετών του ΠΠΣΠΘ, ενώ κατά τον Απρίλιο-Mάιο
χρησιμοποίησε και την πάνω αυλή του σχολείου. Το πρόγραμμα του Oμίλου εφαρμό-
στηκε κατά τη διάρκεια ενός εβδομαδιαίου συνεχούς διδακτικού δίωρου, κάθε Τετάρτη,
μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος του σχολείου. Άρχισε στις 17 Oκτ.
2012 και ολοκληρώθηκε επίσημα στις 24 Απριλίου 2013. Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα
πραγματοποιήθηκαν 21 διδακτικά δίωρα, δηλαδή 42 διδακτικές ώρες. Ωστόσο, ύστερα
από επιθυμία της ομάδας, ο Όμιλος συνέχισε τη λειτουργία του και μετά την επίσημη
ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ωρών. Έτσι, έγιναν συναντήσεις της ομάδας κατά τη
διάρκεια των Διακοπών του Πάσχα και καθημερινά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα, που είχαν ως αποτέλεσμα το ανέβασμα ενός σύ-
ντομου θεατρικού δρώμενου στην πάνω αυλή του σχολείου μας.

Κατά την περίοδο του Απριλίου-Mαΐου 2013 δίδαξαν θεατρικό παιχνίδι και εκπαι-
δευτικό δράμα φοιτήτριες του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.
Επίσης, παρουσίασε θεατρικό μονόλογο αρχαίας τραγωδίας ένας φοιτητής Δραματικής
Σχολής που είναι απόφοιτος του σχολείου μας. Ένας ακόμα απόφοιτος του σχολείου
συμμετείχε στο θεατρικό δρώμενο με θέμα «Oι Ποιητές του Πειραματικού».

Το θέμα του Oμίλου και ο κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματός του
ήταν η γνωριμία και η επαφή με το μαγικό κόσμο της παραστατικής τέχνης του θεάτρου,
με αφετηρία τη θεωρία για εφαρμογή στην πράξη. Mε άλλα λόγια, κύριος σκοπός μας
ήταν ο συνδυασμός στοιχειωδών θεωρητικών γνώσεων θεατρολογίας με την πρακτική
εφαρμογή μέσω δραματοποιήσεων, παιχνιδιών ρόλων, αυτοσχεδιασμών, παραστάσεων.
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Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προσαρμόσαμε το πρόγραμμα των δραστη-
ριοτήτων μας έτσι ώστε ο Όμιλος να λειτουργήσει ως ένα πειραματικό δημιουργικό νεανικό
θεατρικό εργαστήριο συνεχούς αναζήτησης. Έτσι, δόθηκε έμφαση στο θεατρικό παιχνίδι,
σε ασκήσεις ρόλων, δραματοποιήσεις και αυτοσχεδιασμούς με ελεύθερο ή συγκεκριμένο
θέμα για να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν οι μαθητές μας τις εκφραστικές τους δυνατό-
τητες, σε ασκήσεις τεχνικών με σκοπό την καλλιέργεια της συνοχής της ομάδας, τη συνεργα-
σία, την ενεργοποίηση και ανάπτυξη της φαντασίας, της παρατηρητικότητας, της μνήμης, των
αισθήσεων, της επικοινωνίας σωματικής και λεκτικής, της ενσυναίσθησης, σε αναγνώσεις
αποσπασμάτων θεατρικών έργων, λογοτεχνικών έργων και δοκιμές δραματοποίησής τους,
σε δραματοποιήσεις με αφορμή μια εικόνα, φωτογραφία, πίνακα ζωγραφικής.

Προσπαθήσαμε το κάθε σχέδιο δραστηριότητας να ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα
δίωρο ή τετράωρο και το αποτέλεσμά του να αξιολογείται με συζήτηση από όλα τα μέλη
της oμάδας. Για αυτό βιντεοσκοπήσαμε αρκετές από τις δραστηριότητες, για να χρησι-
μοποιήσουμε τα video στην αυτοαξιολόγηση.

Η δημιουργία της πιο απλής και μικρής διάρκειας παράστασης ή δραματοποίησης
ή αυτοσχεδιασμού είναι αποτέλεσμα επαγωγικής και ανακαλυπτικής διαδικασίας. Το
θεατρικό εργαστήριο «δουλεύει» πάντα με βιωματικές δράσεις και βέβαια με ομαδοσυ-
νεργατική μέθοδο. Άλλωστε, το αποτέλεσμα του θεάτρου είναι πέρα έως πέρα μία ομα-
δική συνθετική εργασία.

Πιστεύουμε ότι σε δραστηριότητες που συνδέονται με την τέχνη, το κύριο «υλικό»,
είναι οι ίδιοι οι συντελεστές του έργου, δηλαδή οι μαθητές μας: οι προϋπάρχουσες γνώ-
σεις, τα βιώματά τους, τα αισθήματα, οι ιδέες, οι σκέψεις και οι προβληματισμοί τους, η
φαντασία τους. Αυτά αποτέλεσαν τη βάση του διδακτικού μας «υλικού», αξιοποιήθηκαν
και χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη κάθε δραστηριότητας.

ΑννΑ ΑΓΓΕΛOΠOυΛOυ

Φιλόλογος

O Όμιλος Δημιουργικής Γραφής του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης λειτουργεί φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά. Όμως η Δημιουργική Γραφή
και η αξιοποίησή της για τη διδασκαλία του συνεχούς γραπτού λόγου δεν είναι πρόσφατη
ούτε πρόσκαιρη δραστηριότητα για το ΠΠΣΠΘ. Εδώ και πέντε χρόνια αξιοποιείται με πι-
λοτικά προγράμματα και επιμέρους δραστηριότητες στη διδασκαλία των φιλολογικών μα-
θημάτων, με αξιοσημείωτα αποτελέσματα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά
περιοδικά8 και παρουσιαστεί σε συνέδρια9 και ημερίδες αλλά και στα ΜΜΕ.10

Στον Όμιλο διδάσκουν τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου με εξειδίκευση ή επι-
μόρφωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, η Σ. νικολαΐδου (φιλόλογος - συντονίστρια
του Oμίλου), η Μ. Κούντη (φιλόλογος), η Αλ. Μαυρίδου (φιλόλογος) και η Κ. Μεταξω-
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8. Βλ. ενδεικτικά http://keimena.ece.uth.gr/main/t15/05-nikolaidou.pdf.
9. Βλ. ενδεικτικά Ιʹ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η γλώσσα της Παιδείας και των Μεταρ-

ρυθμίσεων, http://www.philologos.gr/sinedrio.html, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προτύπων Πειραμα-
τικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1ο Διεθνές Συνέδριο για τη
Δημιουργική Γραφή, 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας για την αξιοποίηση των ΤΠΕ
στη διδακτική πράξη.

10. Στο ραδιόφωνο 9.58fm της ΕΡΤ3, πολιτιστικό magazino; ΕΡΤ3, ντοκιμαντέρ «Σπουδή Μνήμης».



τού (δασκάλα). Εξωτερικός συνεργάτης και υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την συ-
ντήρηση της ιστοσελίδας του Oμίλου είναι ο Γιώργος Ρουβάς (πληροφορικός).

Στο ΠΠΣΠΘ λειτουργούν τέσσερα τμήματα στο πλαίσιο του Oμίλου Δημιουργικής
Γραφής, στα οποία φοιτούν εβδομήντα επτά μαθητές/-τριες και επτά παρατηρητές. Τα
τμήματα λειτουργούν κάθε Τρίτη (14.30-16.00) και Πέμπτη (14.30-16.00). Oι μαθητές/-
τριες χωρίζονται με κριτήριο την ηλικία στα τρία τμήματα, Δʹ, Εʹ και Στʹ Δημοτικού, αʹ

και βʹ Γυμνασίου και γʹ Γυμνασίου - Βʹ Λυκείου, ενώ λειτουργεί και ένα μικτό ηλικιακά
τμήμα από Εʹ Δημοτικού έως Βʹ Λυκείου.

O Όμιλος Δημιουργικής Γραφής έχει τη δική του ιστοσελίδα, στην οποία οι μαθη-
τές/-τριες δημοσιεύουν τα ψηφιακά κείμενά τους (πολυμεσικά και πολυτροπικά, κόμικς,
τραγούδια κτλ.). Εκεί δημοσιεύεται και το Πρόγραμμα Σπουδών του Oμίλου, οι ανακοι-
νώσεις λογοτεχνικών διαγωνισμών κ.ά.11

Oι μαθητές/-τριες του Oμίλου (2012-2013) συνέθεσαν, με την επιστασία του Δημή-
τρη Δρένου, αποφοίτου του μεταπτυχιακού προγράμματος δημιουργικής γραφής του
ΠΔΜ, και την επιστασία της Σοφίας νικολαΐδου, υπεύθυνης του Oμίλου, Μικρή Ανθο-

λογία Δημιουργικής Γραφής με διηγήματά τους αλλά και εισαγωγή για το είδος της επι-
στημονικής φαντασίας, συγγραφικά σχόλια και επίμετρο με την οικεία βιβλιογραφία. Η
ανθολογία παρουσιάστηκε την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 στον Πολυχώρο Oξυγόνο των
εκδόσεων Μεταίχμιο, σε μια πολυπληθή εκδήλωση όπου οι μικροί/-ές μαθητές/-τριες πα-
ρουσίασαν τα κείμενά τους στο αναγνωστικό κοινό.12

Στο πλαίσιο των πολλαπλών δράσεων της δυναμικής ομάδας της Δημιουργικής Γρα-
φής του σχολείου πραγματοποιήθηκαν: α) Επιμορφωτική Ημερίδα Δημιουργικής Γρα-
φής (συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), στις 26 Απρ. 2013 στο ΠΠΣΠΘ. Επιμορφώθηκαν 200
εκπαιδευτικοί της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της πρωτοβάθμιας και της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ημερίδα περιλάμβανε 5 εισηγήσεις και 8 βιωματικά εργα-
στήρια (5 ώρες). β) Επιμορφωτική Ημερίδα Δημιουργικής Γραφής (συνεργασία με το
Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης και με το Τελλό-
γλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ. Διασχολική συνεργασία με το 1ο ΠΠ ΓΕΛ «Μανόλης Αν-
δρόνικος»), στις 22 Φεβρ. 2014 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ. Επιμορφώθηκαν
100 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Η ημερίδα περιλάμβανε 3 εισηγήσεις και 4 βιωματικά εργαστήρια (8 ώρες).

Η ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών,
το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1ο ΠΠ ΓΕΛ
«Μανόλης Ανδρόνικος» διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν τον Αʹ Μαθητικό Διαγωνισμό
Δημιουργικής Γραφής στις 15 Μαρτίου 2014. Διαγωνίστηκαν 292 μαθητές Γυμνασίου (στο
ΠΠΣΠΘ) και 170 μαθητές Λυκείου (στο 1ο ΠΠ ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Oμίλου διαμορφώνεται από τον διδάσκοντα, σε συ-
νεργασία με την συντονίστρια του Oμίλου, με βάση τις ανάγκες αλλά και τις προδιαγρα-
φές κάθε τμήματος, αλλά και την δυναμική της ομάδας. Oι διδάσκοντες συνεδριάζουν
σε εβδομαδιαία βάση: συζητείται η κλιμάκωση και ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων,
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11. Βλ. http://dimgrafi.blogspot.gr/.
12. Βλ. http://dimgrafi.blogspot.gr/p/blog-page_17.html.



ο συγγραφικός προσανατολισμός και η αναγνωστική σκευή των μαθητών. Στο Πρό-
γραμμα Σπουδών εντάσσονται και εξωτερικοί συνεργάτες με εξειδικευμένες γνώσεις,
οι οποίοι αναλαμβάνουν ειδικά εργαστήρια.

Κατά το 2012-13 δίδαξαν στον Όμιλο πέντε εξωτερικοί συνεργάτες (απόφοιτοι του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής του ΠΔΜ, οι οποίοι ανέλαβαν
εξειδικευμένα εργαστήρια) για 12 ώρες. Κατά το 2013-14 δίδαξαν στον Όμιλο επτά εξω-
τερικοί συνεργάτες (απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Δημιουργικής
Γραφής του ΠΔΜ, συγγραφείς κ.ά.) για 45 διδακτικές ώρες.13

ΣOΦΙΑ νΙΚOΛΑΐΔOυ

Φιλόλογος - Συντονίστρια
Oμίλου Δημιουργικής Γραφής

Τον Σεπτέμβριο του 2014 αναλάβαμε τον Όμιλο Ρητορικής και Δημοσιογραφίας. O Όμι-
λος έχει αυτήν την στιγμή 16 εγγεγραμμένους/νες μαθητές/-τριες (11 από το Γυμνάσιο
και 5 από το Λύκειο) ένας εκ των οποίων είναι από διαφορετικό σχολείο.

Κατά το πρώτο τετράμηνο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το θεωρητικό πλαίσιο της
ρητορικής τέχνης μέσω προβολών ppt και διαλέξεων από τις υπεύθυνες καθηγήτριες και
εμπέδωσαν με παραδείγματα τους τρόπους (επίκληση στη λογική, στο συναίσθημα, στο
ήθος και στην αυθεντία) και τα μέσα της πειθούς (πχ. τεκμήρια, συναισθηματικά φορτι-
σμένες λέξεις, σχήματα λόγου). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση εξωγλωσσικών στοι-
χείων ως αναγκαίων παραμέτρων επίτευξης πειθούς. Στη συνέχεια οι μαθητές ασκή-
θηκαν στους κανόνες των διττών λόγων, προκειμένου να συμμετάσχουν στους ρητορι-
κούς αγώνες Γυμνασίων και Λυκείων. Ως βασική προϋπόθεση τέθηκε ο σχεδιασμός και
η παραγωγή επιχειρημάτων σε ποικίλα θέματα κοινωνικού προβληματισμού (π.χ. αρι-
στεία, σύμφωνο συμβίωσης, θανατική ποινή, φιλία) και στη συνέχεια η οργάνωση αγώ-
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13. Βλ. σχετικά Σ. νικολαΐδου, «Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: Τρία χρόνια λειτουργίας. Πρώτες διαπιστώσεις. Πρόγραμμα συ-
νεργασίας με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», στο Ιʹ Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Η γλώσσα της
παιδείας και των μεταρρυθμίσεων», http://www.philologos.gr/sinedrio.html , διοργάνωση: Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Παιδείας, 30 Μαρτίου - 1 Απριλίου 2012, Σ. νικολαΐδου
Σοφία, «Δημιουργική γραφή στο σχολείο. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Πιλοτικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα συνεργασίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας με το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρώ-
τες διαπιστώσεις», Κείμενα, Ηλεκτρονικό περιοδικό παιδικής λογοτεχνίας, τεύχ. 15 (Ιούλ. 2012),
http://keimena.ece.uth.gr/main/, Σ. νικολαΐδου, «Η Δημιουργική Γραφή στο Σχολείο. Το παράδειγμα
του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Προτύπων Πειραματικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Διοργάνωση: 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, 27-28 Απριλίου 2013, http://3dim-
evosm.web.auth.gr/conference/Conference%20program.pdf, Σ. νικολαΐδου, «Τα παιδία γράφει: Η
δημιουργική γραφή στο σχολείο. Πλαίσιο εφαρμογής, διαπιστώσεις και παραδείγματα», εισήγηση
στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Δημιουργική Γραφή, Διοργάνωση: Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα - Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γρα-
φής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 4-6 Oκτωβρίου 2013, Σ. νικολαΐδου (επιμ.), Η Δημιουργική

Γραφή στο Σχολείο, Μεταίχμιο (υπό έκδοση). Βλ. επίσης το βιβλίο των μαθητών του Oμίλου Δημι-
ουργικής Γραφής σε επιμέλεια Δημήτρη Δρένου με πρόλογο της Σ. νικολαΐδου Μικρή Ανθολογία

Επιστημονικής Φαντασίας, 2014.



νων επιχειρηματολογίας. Στο πλαίσιο του ομίλου έγινε φιλικός αγώνας με τους μαθητές
του 1ου Λυκείου Σταυρούπολης, προσκλήθηκαν φοιτητές νομικής, πρώην μαθητές του
σχολείου, που μίλησαν στα παιδιά για την επιχειρηματολογία, καθώς και υπεύθυνοι ομί-
λων άλλων σχολείων που μετέφεραν την εμπειρία και τη γνώση τους. Το δεύτερο τετρά-
μηνο εστιάσαμε στη συμμετοχή των μαθητών στους αγώνες ρητορικής τέχνης και στη
σύνταξη και έκδοση επιλεγμένων άρθρων τους σε φύλλο εφημερίδας σε έντυπη και/ή
ηλεκτρονική μορφή.

ΚΩνΣΤΑνΤΙνΑ ΗΛΙOΠOυΛOυ - ΦΩΤΕΙνΗ ΚΑΡΑΛΙΔOυ

Φιλόλογοι

Εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ήλθα για 1η φορά στο ΠΠΣΠΘ, δειλά δειλά είχα
ξεκινήσει την εισαγωγή αγγλικής ορολογίας κατά την διάρκεια της διδασκαλίας μου στα
Μαθηματικά. Αυτό γινόταν είτε με την μορφή μικρών puzzles και quiz στην αγγλική
γλώσσα, που τα μοίραζα για –προαιρετική πάντα– εργασία στο σπίτι για το σαββατοκύ-
ριακο και για τις διακοπές, είτε κατά την διάρκεια του κανονικού μαθήματος, όπου φρό-
ντιζα συχνά να δίνω την αντίστοιχη αγγλική μετάφραση στις πιο σημαντικές μαθηματικές
έννοιες. Με την πάροδο των ετών και καθώς υπήρξε ανταπόκριση και ενδιαφέρον από
την πλευρά των μαθητών ωρίμασε η ιδέα για μια πιο συστηματική εισαγωγή κάποιου
μαθηματικού αντικειμένου εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Η καθιέρωση των ομί-
λων στο σχολείο μας μου έδωσε την δυνατότητα να ξεκινήσω για πρώτη φορά το συγκε-
κριμένο όμιλο, διαλέγοντας ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για τους μαθητές του
Λυκείου: την μελέτη των συναρτήσεων μέσω των γραφημάτων τους, με μικρές αναφορές
στην αντίστοιχη θεωρία και τον απαραίτητο αλγεβρικό λογισμό.

Είναι γνωστό ότι τα βιβλία του Λυκείου υστερούν σημαντικά στον συγκεκριμένο
τομέα και ο μαθητής αποκτά συνήθως θεωρητικές γνώσεις με ελάχιστες δυνατότητες
γραφικών απεικονίσεων και εφαρμογών. Εύλογα λοιπόν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις
οπτικές αναπαραστάσεις και σε πρακτικές εφαρμογές, σε θέματα που σχετίζονται με
άλλες επιστήμες αλλά και που άπτονται της καθημερινής ζωής.

Oι στόχοι του προγράμματος ήταν α) η εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα στην
μαθηματική ορολογία και όχι μόνον σ’ αυτήν. Oι μαθητές την χρειάζονται για την πε-
ριήγησή τους στο internet και θα την χρειαστούν σίγουρα στο μέλλον, κατά την διάρκεια
των σπουδών τους και στην επαγγελματική τους διαδρομή, β) η αναπλήρωση του σχετι-
κού κενού που υπάρχει στα αναλυτικά προγράμματα, γ) η δημιουργία κατάλληλων «ερε-
θισμάτων» για μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες στα Μαθηματικά, μέσω της μάθησης
με έναν τρόπο διαφορετικό από τον συνηθισμένο.

Η παρουσίαση γινόταν στην αγγλική γλώσσα αποκλειστικά. Oι μαθητές μπορούσαν
να συμμετέχουν με ερωτήσεις και απαντήσεις είτε στην αγγλική γλώσσα είτε στην ελλη-
νική, ενθαρρύνονταν όμως να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα.

Πέρα από την συστηματική παρουσίαση με τη βοήθεια του PP και την ανάλυση των
εννοιών, κάναμε μεταφράσεις μαθηματικών ασκήσεων, παρακολουθήσαμε διαλέξεις
από άλλους καθηγητές στο διαδίκτυο και χρησιμοποιήσαμε διάφορα προγράμματα για
Μαθηματικά στο εργαστήριο Πληροφορικής για πρακτική εξάσκηση.

νΙΚOΣ ΓOυνΑΡOΠOυΛOΣ

Μαθηματικός
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O Όμιλος Φυσικής απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και έχει ως στόχο τη σύνδεση
των διαφόρων εννοιών της Φυσικής με φαινόμενα της καθημερινότητας μέσα από πει-
ραματικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται με απλά υλικά. Oι συναντήσεις είναι χω-
ρισμένες σε θεματικές ενότητες και κάθε φορά επιχειρείται να δοθεί απάντηση σε
ερωτήματα που σχετίζονται με τη Φυσική που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινό-
τητά τους, μέσω της συσχέτισής τους με τα αντίστοιχα φυσικά φαινόμενα και τις ανάλο-
γες αρχές και έννοιες της Φυσικής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πέρα από τις πειρα-
ματικές δραστηριότητες, οι μαθητές ασχολούνται και με πειράματα σε περιβάλλον ει-
κονικού εργαστηρίου. Επιπλέον, μετά από επιθυμία των μαθητών, πραγματοποιείται και
προετοιμασία για τους διαγωνισμούς Φυσικής. Στο πλαίσιο του Oμίλου Φυσικής κατά
τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, επίσης, επισκεφθήκαμε τον μετεωρολογικό
σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι μαθητές γνώρισαν τα
διάφορα όργανα του σταθμού. Γενικά οι ευρύτερες θεματικές ενότητες που μελετήθηκαν
είναι οι εξής: Πυκνότητα, Πίεση - Άνωση, Αδράνεια, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Ραδιε-
νέργεια και πυρηνικές αντιδράσεις.

ΕΛΕνΗ ΠΕΤΡΙΔOυ - ΣΑΠΦΩ ΦΩΤΙΑΔOυ

Φυσικοί

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 δημιουργήθηκε για πρώτη σχολική χρονιά ο όμιλος γερ-
μανικής προπαιδείας με τίτλο: «Ας μιλήσουμε Γερμανικά». Πρόκειται για ένα εβδομαδιαίο
δίωρο μάθημα που απευθύνεται στις μικρές κυρίως ηλικίες παιδιών του δημοτικού με
σκοπό να τα εισάγει στην γερμανική γλώσσα και τον γερμανικό πολιτισμό μέσα από δια-
σκεδαστικές και ευφάνταστες βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες θα συμβάλουν σημα-
ντικά στην ανάπτυξη των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, της δημιουργικής τους φαντασίας
και θα οδηγήσουν τους μικρούς μαθητές μας σε μια πρώτη συναρπαστική γνωριμία με έναν
σπουδαίο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Τον όμιλο παρακολούθησαν μαθητές της Γʹ και της Δʹ

τάξης του Δημοτικού, οι οποίοι δεν διδάσκονται ακόμη δεύτερη ξένη γλώσσα.

ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΕΛΕυΘΕΡΙΑΔOυ

Γερμανικών

Από την αρχή του σχολικού έτους 2013-14 λειτουργεί στο σχολείο μας Όμιλος Προγραμμα-
τισμού Η/υ. O όμιλος λειτουργεί για δεύτερη συνεχή χρονιά και υλοποιείται κάθε Τετάρτη.
Oι μαθητές του ομίλου χωρίστηκαν σε αρχάριους και προχωρημένους. Τα μαθήματα των
αρχαρίων πραγματοποιούνται από τον καθηγητή Πληροφορικής Σπ. Χαλκίδη στο Σχολικό
Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/υ (ΣΕΠΕΗυ) του Λυκείου. Τα μαθήματα
των προχωρημένων πραγματοποιούνται από την καθηγήτρια Πληροφορικής Γ. Αλεξούδα
στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/υ (ΣΕΠΕΗυ) του Γυμνασίου.

O όμιλος επιδιώκει την ανάπτυξη και καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης και
των προγραμματιστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Απευθύνεται σε μαθητές που έχουν
αυξημένο ενδιαφέρον για τον προγραμματισμό. Η ανάπτυξη των εφαρμογών γίνεται με
τη χρήση της επαγγελματικής γλώσσας προγραμματισμού C. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στις αρχές του δομημένου και του τμηματικού προγραμματισμού. O όμιλος δέχτηκε μα-
θητές από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.
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Στον όμιλο αξιοποιείται η μέθοδος project και ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε μα-
θητικά συνέδρια και μαθητικούς διαγωνισμούς. Τέσσερις εργασίες που αναπτύχθηκαν
στο πλαίσιο του ομίλου εγκρίθηκαν για να παρουσιαστούν στο 6ο μαθητικό συνέδριο
Πληροφορικής. Επίσης, ο μαθητής της Αʹ Γυμνασίου Απ. Τζίνας και ο μαθητής της Βʹ

Λυκείου Π. Λανταβός που παρακολουθούν το τμήμα των προχωρημένων, συμμετείχαν
στον πανελλήνιο διαγωνισμό Πληροφορικής.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞOυΔΑ

Πληροφορικής

O Όμιλος Oρχήστρας Γυμνασίου - Λυκείου έχει μέλη μαθητές/-τριες από τις τάξεις αʹ,
βʹ, γʹ Γυμνασίου & Αʹ, Βʹ Λυκείου και λειτουργεί κάθε Δευτέρα 14:30-16:00.

O αρκετά μεγάλος αριθμός μουσικών οργάνων στην ορχήστρα έδωσε τη δυνατότητα
καλύτερης ταξινόμησης των οργάνων σε διακριτές ομάδες, με αποτέλεσμα την παραγωγή
μεγαλύτερου όγκου ήχου – απαραίτητου στις δημόσιες συναυλίες.

Oι μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο του Μαθητικού Oμίλου Oρχήστρας ήρθαν
βιωματικά σε επαφή με τον μουσικό πολιτισμό της χώρας τους αλλά και άλλων λαών
καθώς, με σύγχρονα μουσικά ρεύματα, καλλιέργησαν τις εκτελεστικές τους ικανότητες
(απόδοση έργου, ερμηνεία, εκτέλεση μπροστά σε κοινό σε μικρές και μεγάλες συναυλίες,
εκφραστικότητα κτλ.), αποκόμισαν τη μοναδική αίσθηση της αλληλοσυμπλήρωσης και
αλληλοπροσφοράς του μουσικού εκτελεστή ως μέρος ενός ευρύτερου μουσικού συνόλου,
της ορχήστρας και απέκτησαν εφόδια και ενημέρωση για ενδεχόμενη μελλοντική εμπε-
ριστατωμένη ενασχόληση με τη μουσική.

Στις δραστηριότητες του ομίλου εντάσσονται το μουσικό πρόγραμμα στη γιορτή του
Λυκείου για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, μουσικό πρόγραμμα (7 Απρ. 2013) στην Εκ-
δήλωση της Διεθνούς Oργάνωσης Λεσχών Lions για την Απονομή Τιμητικών Διακρί-
σεων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα «Φανταστείτε την Ειρήνη», Θέμα 117Β
Ελλάδα - Κύπρος, μουσική υπόκρουση στην γαλλόφωνη ταινία της γʹ γυμνασίου (Άνοιξη
2013) με τίτλο La Cigale et la Fourmi, μουσικό πρόγραμμα στη γιορτή του Λυκείου για
την επέτειο της 28ης Oκτωβρίου, μουσικό πρόγραμμα στη γιορτή του Λυκείου για την
επέτειο της 17ης νοεμβρίου, παρακολούθηση της συναυλίας «Disney’s Fantasia - Live in
Concert» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μουσικό πρόγραμμα στη γιορτή Χρι-
στουγέννων της γʹ Γυμνασίου, μουσικό πρόγραμμα στη γιορτή Χριστουγέννων - Συνερ-
γασία μουσικών συνόλων ΠΠΣΠΘ (Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου), ερμηνεία
μουσικών θεμάτων από 2 όπερες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τελλογλείου Ιδρύ-
ματος Τεχνών ΑΠΘ «Wagner, Verdi: 200 χρόνια».

Τον Oκτώβριο του 2013 ο Όμιλος Oρχήστρας Γυμνασίου - Λυκείου ΠΠΣΠΘ υπέ-
γραψε συμφωνητικό συνεργασίας με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ. Καρπός
αυτού του συμφωνητικού ήταν η ένταξη της μουσικής των μαθητών/τριών του Oμίλου
Oρχήστρας Γυμνασίου - Λυκείου ΠΠΣΠΘ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος,
στο πλαίσιο της έκθεσης με τίτλο «Wagner, Verdi: 200 χρόνια».

Το μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε από το Τμήμα Εκπαι-
δευτικών Προγραμμάτων του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ΑΠΘ, εμπλουτιζόταν, σχε-
δόν σε καθημερινή βάση, με τη ζωντανή ερμηνεία μουσικών θεμάτων από 2 όπερες του
Giuseppe Verdi, («La Donna e mobile» από την όπερα Rigoletto και «Libiamo ne’ lieti
calici» από την όπερα La Traviata).
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Oι μουσικές εμφανίσεις των παιδιών του Oμίλου Oρχήστρας Γυμνασίου - Λυκείου
ΠΠΣΠΘ σε μαθητές/-τριες σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Θεσσαλονίκης, που παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, άρχισαν την Παρασκευή
29 νοεμ. 2013 και τελείωσαν την Παρασκευή 29 Φεβρ. 2014, με το κλείσιμο της έκθεσης.

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 17:00 τα παιδιά παρουσίασαν το μουσικό αυτό
πρόγραμμα σε επίσκεψη/ξενάγηση ομάδας 25 εκπαιδευτικών που διοργάνωσε η Δ/νση
Β/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Η συνεργασία αυτή παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Τελλογλείου Ιδρύματος
Τεχνών ΑΠΘ,14 όπου αναρτήθηκαν φωτογραφίες και video.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΩ

Μουσικός

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤOυ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ ΤΩν ΕΙΚΑΣΤΙΚΩν

Τον Δεκέμβριο του 2013 εκδόθηκε το καθιερωμένο ημερολόγιο του σχολείου μας, το
οποίο τυπώθηκε χάρη στην οικονομική συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Το ημερολόγιο κοσμούσαν έργα των μαθητών που φοιτούσαν στην γʹ γυμνασίου του σχο-
λείου μας το σχολικό έτος 2012-13. Την έκδοσή του επιμελήθηκε η Βούλα Λιόλιου, η
οποία δίδασκε Εικαστικά στο σχολείο μας μέχρι τον Ιούνιο του 2013.

Τον Oκτώβριο του 2013 η μαθήτρια της Αʹ Λυκείου Γλυκερία Λουνή συμμετείχε
στην διοργάνωση Mail Art «Mail a smile project», όπου και καθόρισε το θέμα της επό-
μενης διοργάνωσης («Funny faces»), και η Σουλτάνα Χαραμή συμμετείχε στο Mail Art
Project «Under the same sky», το οποίο στοχεύει στην δημιουργία εγκατάστασης με τις
φωτογραφίες των συμμετεχόντων.

Κατά τους μήνες νοέμβριο και Δεκέμβριο οι μαθητές του γυμνασίου έφτιαξαν έργα
για το χριστουγεννιάτικο παζάρι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου
μας: έκαναν ζωγραφική σε γυαλί, κατασκευές με fimo, γλυπτική με ζυμάρι, στάμπες με
πατάτες, γαλοπούλες από κουκουνάρια, αγιοβασιλάκια από άχρηστα υλικά. Τέλος, οι
μαθητές της γʹ γυμνασίου έφτιαξαν χαρακτικά σε λινόλεουμ σε μέγεθος και θεματολογία
κατάλληλη για την δημιουργία χριστουγεννιάτικων καρτών. Στην εκτύπωση πολλαπλών
αντιγράφων βοήθησαν μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας και
με αυτές φτιάχτηκαν εκατοντάδες κάρτες για το χριστουγεννιάτικο παζάρι.

Το Σάββατο 30 νοεμ. 2013 ομάδα μαθητριών της Αʹ Λυκείου παρακολούθησε ερ-
γαστήριο δημιουργίας ντοκιμαντέρ με τον Διευθυντή Σπουδών του Εκπαιδευτικού Ιν-
στιτούτου «Storydoc» Κώστα Σπυρόπουλο και τον τεχνικό συνεργάτη του Ινστιτούτου
Γιάννη Ξηρουχάκη.

Στις 31 Ιαν. 2013 το α1 γυμνασίου παρακολούθησε ομιλία της Χρύσας Μάντακα,
επίκουρης καθηγήτριας Ενδυματολογίας στο Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ, με θέμα «Το
κοστούμι στην Όπερα». Παράλληλα, στο μάθημα της Μουσικής μυήθηκαν στα στοιχεία
της Όπερας (μουσική, λιμπρέτο). Η Χρ. Μάντακα στη συνέχεια πραγματοποίησε εργα-
στήριο κατασκευής μακέτας κοστουμιού με την Βʹ τάξη του Oλοήμερου δημοτικού, όπου
τα παιδιά χρησιμοποίησαν ποικιλία χαρτιών, υφασμάτων και άλλων υλικών και κατα-
σκεύασαν μακέτες κοστουμιών.
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Στις 24 Φεβρ. 2014 οι μαθητές του α2 γυμνασίου παρακολούθησαν συνδιδασκαλία
της καθηγήτριας Εικαστικών Ι. Σακελλαριάδη και της καθηγήτριας Μουσικής Μ. Πατιώ
σχετικά με την Όπερα (σκηνικά, κοστούμια, μουσική, λιμπρέτο), πλαισιωμένη από πλού-
σιο εποπτικό υλικό. Μετά από τα παραπάνω, οι μαθητές επισκέφτηκαν (στις 7.2 οι μα-
θητές του α1 και στις 26.2 οι μαθητές του α2) την έκθεση «Wagner - Verdi: 200 χρόνια»
στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ, όπου παρακολούθησαν ξενάγηση, είδαν μα-
κέτες σκηνικών και κοστουμιών αλλά και κοστούμια κορυφαίων Ελλήνων σκηνογράφων
και ενδυματολόγων για τις όπερες Ριγκολέτο, Τροβατόρε, Αΐντα, Μάκβεθ, Χορός Με-

ταμφιεσμένων, Ιπτάμενος Oλλανδός και Τραβιάτα. Στη συνέχεια έπαιξαν παιχνίδια, δη-
μιούργησαν εναλλακτικές εξελίξεις της υπόθεσης της όπερας Τροβατόρε, χόρεψαν
γνωστούς σκοπούς της Όπερας και φωτογραφήθηκαν εν μέσω σκηνικών Όπερας. Στο
τέλος παρακολούθησαν συναυλία μελών του Oμίλου Oρχήστρας του σχολείου μας, που
με την καθοδήγηση της Μ. Πατιώ είχε ετοιμάσει και παρουσίασε γνωστούς σκοπούς από
τις όπερες που μελέτησαν τα παιδιά. Μετά από τα παραπάνω, οι μεν μαθητές του α1 κα-
τασκεύασαν μάσκες από γυψόγαζα και τις διακόσμησαν κατάλληλα για υποθετική πα-
ράσταση της Όπερας Χορός Μεταμφιεσμένων. Oι μαθητές του α2 κατασκεύασαν
δισδιάστατα προσχέδια σκηνικών και κοστουμιών για δύο παραστάσεις της Όπερας
Χορός Μεταμφιεσμένων (μία με σκηνικά και κοστούμια εποχής και μία με σύγχρονα
σκηνικά και κοστούμια) και κατασκεύασαν τρισδιάστατες μακέτες χρησιμοποιώντας
ποικιλία χαρτονιών, χαρτιών, υφασμάτων και άλλων υλικών.

Κατά τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο οι μαθητές του β2 γυμνασίου καθώς και οι
μαθήτριες του τμήματος Ιστορίας Τέχνης της Γʹ Λυκείου γνώρισαν τα κύρια καλλιτεχνικά
ρεύματα των αρχών του 20ου αιώνα, καθώς και την ιστορία και τις κύριες κατευθύνσεις της
ρωσικής πρωτοπορίας της εποχής αυτής. Στις 13.2 οι παραπάνω μαθητές επισκέφτηκαν την
έκθεση «Η Συλλογή Κωστάκη και η Ρωσική Πρωτοπορία. 100 χρόνια από τη γέννηση του
συλλέκτη» στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Μονή Λαζαριστών. Εκεί παρα-
κολούθησαν ξενάγηση και στη συνέχεια συζήτησαν με την διευθύν τρια του Μουσείου
Μαρία Τσαντσάνογλου. Στη συνέχεια, οι μαθητές του β2 δημιούργησαν δικά τους έργα
αφηρημένης τέχνης με τα οποία θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με τίτλο «Ζωγραφίζω
την Ρωσική Πρωτοπορία» που διοργανώνει το παραπάνω μουσείο σε συνεργασία με το
Ρωσικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και το Κρατικό Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης.

Από τις 4 μέχρι τις 14 Φεβρ. τα τμήματα α1, α2, β1, και γ1 γυμνασίου μελέτησαν τις
αρχές δημιουργίας λογότυπου και δημιούργησαν λογότυπο για το «Παρατηρητήριο για
την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, προέκυψαν πολλές συνεργασίες με μαθήματα και συναδέλφους άλλων
ειδικοτήτων –όπως ζωγραφική πάνω σε κείμενα αρχαίας ή νέας ελληνικής λογοτεχνίας–
αλλά και με το δημοτικό. Oι σημαντικότερες συνεργασίες ήταν εκείνες που αναφέρθη-
καν παραπάνω με το μάθημα της Μουσικής, σε σχέση με την όπερα. Oι μαθητές του β1
γυμνασίου κατασκεύασαν μουσικά όργανα από άχρηστα υλικά με τα οποία στη συνέχεια
άρχισαν να εργάζονται στα πλαίσια του μαθήματος της Μουσικής υπό την καθοδήγηση
της καθηγήτριας Μουσικής Μ. Πατιώ.

Τον νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2013 οι μαθητές της βʹ γυμνασίου απέδωσαν με
εικαστικά μέσα τις προτιμήσεις τους στη μουσική, τον χορό και το παιχνίδι, στα πλαίσια
του έργου eTwinning «Let us sing, let us play, let us dancepartout!!!», για το οποίο υπεύ-
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θυνη είναι η Ελ. Ρώσσιου. Τα έργα αναρτήθηκαν στο Twinspace του έργου, μέσω του
οποίου οι μαθητές επικοινωνούν με τους συνομηλίκους τους μαθητές από την Ισπανία.

Στις 7.11 πραγματοποιήθηκε συνδιδασκαλία της Ι. Σακελλαριάδη με τον ν. Ζου-
μπουλάκη, δάσκαλο Ιστορίας της Δʹ δημοτικού, με θέμα την αρχαία ελληνική κεραμική.
Την συνδιδασκαλία παρακολούθησαν οι μαθητές της Δʹ δημοτικού καθώς και οι μαθή-
τριες της Γʹ Λυκείου που παρακολουθούν το μάθημα της Ιστορίας Τέχνης. Θα ακολου-
θήσει εργαστήριο πάνω στην αρχαία ελληνική κεραμική.

ΙΣΜΗνΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

Εικαστικών

OΙ ΜOυΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

ΓυΜνΑΣΙOυ - ΛυΚΕΙOυ

Μέσα από τις ποικίλες μουσικές δραστηριότητες στο σχολείο μας, οι μαθητές/-τριες «δι-
δάσκονται την εμπειρία του Μουσικού Φαινομένου» ώστε να κατανοήσουν την «πολιτι-
σμένη» ύπαρξη που ελπίζουμε να γίνουν κάποτε στο μέλλον.

Από τη σχολική χρονιά 2013-14 το μάθημα της Μουσικής συμπεριλαμβάνεται εκ
νέου και στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Αʹ Λυκείου, ως μάθημα επιλογής.

Φέτος λειτούργησε ο Όμιλος Oρχήστρας για τρίτη συνεχή χρονιά, δημιουργήθηκε
εργαστήριο φωνητικής και σχηματίστηκαν πολλά μουσικά σύνολα, τα οποία έλαβαν μέρος
σε ποικίλες εκδηλώσεις/δραστηριότητες: Μουσικό σχήμα 9 μαθητών/-τριών της Αʹ Λυ-
κείου και γʹ γυμνασίου «έντυσε» μουσικά θεατρική παράσταση με δραματοποιημένα απο-
σπάσματα από το Μεγάλο μας Τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλλη κατά τον εορτασμό της
25ης Μαρτίου 2013, ερμηνεύοντας κατά τη διάρκεια της παράστασης τα τραγούδια
«να’τανε το ’21» (στίχοι: Σ. Τσώτου, μουσική: Σ. Κουγιουμτζή) που τραγούδησαν οι Δ.
Δέδας και Β. Μιχαηλίδης, ενώ έπαιξαν πιάνο ο Β. νάνος, κιθάρα οι Αλ. Μητρόπουλος,
Θ. Παζαρλόγλου, Στ. Χατζηασεμίδου, καστανιέτες ο Στ. Δόντσιος, ντέφι η Στ. ντολοπού-
λου, «Τ’ Ανάπλι» (ποίηση: Ι. Καμπανέλλη, μουσική: Σ. Ξαρχάκου) που τραγούδησαν οι
Δ. Δέδας και Β. Μιχαηλίδης∙ λαούτο έπαιξε ο Στ. Δόντσιος, κιθάρα ο Αλ. Μητρόπουλος,
ο Θ. Παζαρλόγλου και η Στ. Χατζηασεμίδου, νταϊρέ η Στ. ντολοπούλου, και «Κάτω στου
βάλτου» (παραδοσιακός χορός τσάμικος), στο κλαρινέτο ο Ηλ. Άιμεκε.

Στις 7 Απριλίου 2013 η Oρχήστρα και Χορωδία Γυμνασίου - Λυκείου του ΠΠΣΠΘ
πήρε μέρος στην Εκδήλωση απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Διαγωνισμού Αφίσας για
την Ειρήνη, που διοργάνωσε η Διεθνής Oργάνωση Λεσχών Lions: «Φανταστείτε την Ει-
ρήνη», Θέμα 117Β Ελλάδα - Κύπρος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων «Αλέξανδρος Δελμούζος» του ΠΠΣΠΘ. Το μουσικό σύνολο του ΠΠΣΠΘ
ερμήνευσε τα έργα «Απ’ τα βάθη της ψυχής» (προσευχή), «Όμορφη και παράξενη πα-
τρίδα» (ποίηση: O. Ελύτη, μουσική: Δ. Λάγιου), «Μ’ έκοψαν, με χώρισαν» (ποίηση: Γ.
Θέμελη, μουσική: Σ. Κουγιουμτζή), «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» (στίχοι - μουσική: Μ.
Χατζιδάκι), «Όνειρο παιδιών της γειτονιάς» (στίχοι - μουσική: Μ. Χατζιδάκι), «Τερα-
τάκι της τσέπης» (ελληνικοί στίχοι: Ι. Σούση, μουσική: Magni Zappa), «Εθνικός Ύμνος».
Στη χορωδία οι Μ. Βενάρδου, Κ. Γιαϊτζοπούλου, Αν. Διαμαντή, Ερ. Καλλίνη, Μ. Καρ-
πάθη, Μ. Κυριακίδου, Β. νικολαΐδου, Φ. Ξερακιά, Ζ. Πλιάκη, Ε. Πλιάτσικα, Ά. Ράπτη,
Κ. Ταλιαδώρου, Κ. Τριανταφυλλίδου, Χ. Τσιριγώτη, Γ. Φαβατά, Ιω. Χριστοπούλου και
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στην ορχήστρα έπαιξαν οι Α. Φωτοπούλου βιολί, Μ. Καζάρα και η Μ. Παπαγεωργίου
φλάουτο, Θ. Παζαρλόγλου, Μ. Μπέλλου, Δ. Φωτοπούλου, Σ. Χατζηασεμίδου, Ζ. Αβρα-
μίδου κλασική κιθάρα, Σ. Αναστασιάδης ηλεκτρική κιθάρα και Ε. Κελέση, Γ. Κελέση, Ι.
Ασλανίδης, Π. Θεοφάνους πιάνο.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Virtual e-Class (Πρόγραμμα Ευρω-
παϊκής Διαδικτυακής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων Τάξεων) που πραγματοποιήθηκε την
σχολική χρονιά 2012-2013 με θέμα «Mythes, contes et conteurs de mon pays» («Μύθοι,
παραμύθια και παραμυθάδες της χώρας μου»), οι μαθητές/-τριες του προχωρημένου τμή-
ματος γαλλικών της γʹ γυμνασίου του ΠΠΣΠΘ με την βοήθεια της διδάσκουσας καθη-
γήτριας Ευρυδίκης Παπαγιάννη και των καθηγητριών τους της Μουσικής Μαρίας Πατιώ
και των Εικαστικών Παρασκευής Λιόλιου δημιούργησαν μία ταινία μικρού μήκους με
θέμα τον γνωστό μύθο του Αισώπου και του Lafontaine «La cigale et la fourmis» («O
τζίτζικας και ο μέρμηγκας»). Στην ταινία παρουσιάζεται ο μύθος σε τρεις διαφορετικές
εποχές και εκδοχές, αυτήν του Αισώπου, αυτήν του Lafontaine και αυτήν της σημερινής
εποχής. Oι μαθητές/-τριες έγραψαν το σενάριο, κατασκεύασαν μάσκες, τις οποίες φο-
ρούν στην ταινία, επένδυσαν μουσικά την ταινία ερμηνεύοντας μουσικά έργα των τριών
αυτών εποχών, σκηνοθέτησαν την ταινία και έπαιξαν σε αυτήν. Εκτός από την βοήθεια
των καθηγητριών τους οι μαθητές/-τριες συνεργάστηκαν σε θέματα σκηνοθεσίας και
μουσικής επένδυσης με συμμαθητές/-τριές τους της Βʹ Λυκείου. Η εργασία αυτή αξιο-
λογήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Έρευνας Ξένων Γλωσσών και
Αξιολόγησης Γλωσσομάθειας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απέσπασε το 2ο βραβείο τάξης
στο «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Συνεργασίας Ξενόγλωσσων Τάξεων». Η
ταινία που δημιουργήθηκε παρουσιάστηκε στην εκδήλωση μαθητών/-τριών γαλλικής
γλώσσας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε στις
15.5.2013 στο θέατρο Άνετον με θέμα «La ballade des élèves heureux», αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του ΠΠΣΠΘ και κατατέθηκε στο αρχείο του σχολείου.

Μουσικό σχήμα 12 μαθητών/-τριών της Αʹ Λυκείου «έντυσε» μουσικά τη θεατρική
παράσταση με θέμα τους «Το Πειραματικό Σχολείο στην Κατοχή» που έγραψαν μαθητές
και μαθήτριες της Αʹ Λυκείου, ερμηνεύοντας κατά τη διάρκεια της παράστασης τα τρα-
γούδια «Τ’ ακορντεόν» (στίχοι: Γ. νεγρεπόντη, μουσική: Μ. Λοΐζου), «Κάνε κουράγιο
Ελλάδα μου» (στίχοι: Μ. Τραϊφόρου, μουσική: Μ. Σουγιούλ). Το μουσικό σύνολο της Αʹ

Λυκείου που συμμετείχε στην παρουσίαση αποτελούνταν από την Ελ. Γιουρτσίδου, Solo
τραγούδι και το φωνητικό σύνολο με τους Δ. Αθανασά, Ε. Μπατανίδου, Μ. ντιακάκη,
Β. Μιχαηλίδη, Ελ. Πεσματζόγλου, Αν. Φουντουκίδου. Στο πιάνο ο Π. Λανταβός, στα
Keyboard η Χρ. Κουρεμένου, στην κιθάρα ο Αλ. Μητρόπουλος, ο Θ. Παζαρλόγλου και
η Στ. Χατζηασεμίδου. Εξαμελές μουσικό σχήμα της Γʹ Λυκείου «έντυσε» μουσικά θεα-
τρικό δρώμενο με θέμα τους «Το Πειραματικό Σχολείο στην Κατοχή», ερμηνεύοντας
κατά τη διάρκεια της παράστασης τα τραγούδια «Άσμα Ασμάτων» (ποίηση: Ι. Καμπα-
νέλλη, μουσική: Μ. Θεοδωράκη), «Πότε θα κάνει ξαστεριά» (Λαϊκό Κρήτης), «Ποιος
τη ζωή μου» (στίχοι: Μ. Ελευθερίου, μουσική: Μ. Θεοδωράκη). Το μουσικό σύνολο της
Γʹ Λυκείου που συμμετείχε στην παρουσίαση αποτελούνταν από τις Ζ. Ιωάννου και Ιφ.
Μπαξεβάνη στο τραγούδι, λαούτο έπαιξε η Δ. Κιαγιαδάκη, πιάνο η Ελ. Καραμόσχου,
κιθάρα η Ε. Αραμπατζή και η Φ. Δερβίση. Το οργανικό και φωνητικό σύνολο της γʹ γυ-
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μνασίου πλαισίωσε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Η εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκε την
Κυριακή 15.12.2011 ως παράλληλη εκδήλωση του bazaar που διοργανώνει κάθε χρόνο
ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και τη Δευτέρα 23.12.2011 στους/στις μαθη-
τές/-τριες του σχολείου. Μουσικό πρόγραμμα: «Χριστός γεννάται δοξάσατε» (Ειρμός
του Κανόνος. Κοσμά Μοναχού – ηʹ αι.), τον οποίο έψαλλε ο μαθητής Κ. Μυλωνάς∙
«happy Christmas» (στίχοι-μουσική: John Lennon)∙ τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα ο
μαθητής Κ. Μυλωνάς∙ «Jingle Bell Rock» (Joseph Carleton Beal and James Ross Boothe)∙
τραγούδησαν οι μαθήτριες Ελ. Αθανασά, ν. Γιαϊτζοπούλου-Γεωργιάδου, Μ. Ζεργιώτη,
Μ. Καρπάθη, Μ. Κυριακίδου, φλάουτο έπαιξε η Μ. Καζάρα, βιολί ο Π. Αλεξίκος, πιάνο
η Ελ. Κελέση, keyboard και πιάνο η Γ. Κελέση.

Την Κυριακή 15 Δεκ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου, πραγματοποιήθηκε
κοινή εμφάνιση των μουσικών συνόλων του ΠΠΣΠΘ (χορωδίες & ορχήστρες Δημοτικού
- Γυμνασίου - Λυκείου) ως παράλληλη εκδήλωση του χριστουγεννιάτικου bazaar που
διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Το μουσικό πρόγραμμα
της εκδήλωσης περιελάμβανε: «Άγια νύχτα» (μουσική: Franz Xaver Gruber, στίχοι:
Joseph Mohr), «Carol of the bells» (μουσική: Mykola Leontovych, στίχοι: Peter J. Wil-
housky), «Fum, fum, fum...» (παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι της Καταλονίας
του 17ου αι.), «Κάλαντα Ικαρίας» (παραδοσιακά), «We wish you a merry Christmas» (πα-
ραδοσιακό αγγλικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 16ου αι.). Συμμετείχε η χορωδία γυ-
μνασίου - Λυκείου με τις ν. Γιαϊτζοπούλου-Γεωργιάδου, Ερ. Καλλίνη, Μ. Καρπάθη, Μ.
Κυριακίδου, Λ.-Μ., Μωυσίδου, Β. νικολαΐδου, Φ. Ξερακιά, Ε. Πλιάτσικα, Μ.-Ελ. Σαϊ-
τιώτη, Λ. Σακελλάρη-Γιαγκουνίδου, Γ. Φαβατά, Ιω. Χριστοπούλου και ο Όμιλος
Oρχήστρας Γυμνασίου - Λυκείου με τις Κ. Μαυρομάτη, Μ. Καζάρα, Κ. Καραγιάννη, Ε.
Χατζηλεμονίδου στο φλάουτο, τον Ηλ. Άιμεκε και τον Oρ. Oύτσιο στο κλαρινέτο, τον
Π. Αλεξίκο και τον Στ. Μπαμπανάτση στο βιολί, την Ε. Ταουκτσή-Φιολιτάκη στη βιόλα,
την Β. Αγάθου, την Σ. Χατζησταμάτη, την Στ. Χατζηασεμίδου, τον Θ. Παζαρλόγλου, τον
Αλ. Μητρόπουλο και τη Μ. Μπέλλου στην κιθάρα και Ελ. Αϊντινίδου, Ελ. Κελέση, Γ.
Κελέση, Γ. Ασλανίδη στο πιάνο. Η χορωδία του Δημοτικού αποτελούνταν από τους Αθ.
Ρέγκο, Μ. Μουζενίδου, Γ. Παπακαρμέζη, Ε. Χριστόπουλο, Ελ. Χατζησταύρου, Ελ. Δα-
λάρα, Λ. Κοτσιφού, Α. Βασιλειάδη, Στ. Γιαϊτζοπούλου-Γεωργιάδου, Μ.-Μ. νικολαΐδη,
Δ. Κυρίτση, Α. Μανωλόπουλο, Μ. Φιλαΐτη-Χαχόλο, Π. Κιουκτσόγλου, Αθ. Λεονταρά,
Χ.-Ι. Λόπεζ-Λέτση, Αικ. Σοφτά, Φ. Σπηλιωτοπούλου, Γ. Τριανταφυλλίδη, ν. Τσορμπα-
τζόγλου, Μ. Φούρναρη, ενώ στην ορχήστρα του Δημοτικού έπαιξαν οι Λ.-Μ. Γραμμένου
και Oυρ. Τσιλσαββίδου βιολί, Αλ. Ιωαννίδου, Μ. Λάππα φλάουτο, Μ. Δρόσου κανονάκι,
ν. Σκολαρίκης, Ευ. Τόδα, ν. Τόδας αρμόνιο, Μ. Καμάρα, Α.-Λ. Δέλιου, Ά. Φλάρη πιάνο,
Αθ. Μήτσιας, Ιω. Μπακαλιού, Αικ. Σιάσιου, Ιω. Σταμάτης, Π. Χατζηγεωργίου κιθάρα,
Σ. Διαμαντούδης, Κ. Κεχαγιόγλου κρουστά. O Δ. Μήτσιας ήταν βοηθός μαέστρου και
μεταλλόφωνο έπαιξαν τα παιδιά της Γʹ και Δʹ Δημοτικού του ολοήμερου σχολείου Μ.
Μέττα, Α. Παρτσαλής-Γκιννερούπ, Χρ. Αλεξανδρίδης, Ρ.-Χ. Καλουπτσή, Μ.-Α. Λαμπα-
δαρίου, Αν. Σονίδου. Μουσική διδασκαλία, ενορχήστρωση και οργάνωση μουσικών συ-
νόλων Γυμνασίου - Λυκείου: Μ. Πατιώ Δημοτικού: Αθ. Στεργιάκη.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΩ

Μουσικός
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Όπως κάθε χρόνο διεξήχθη το εσωτερικό πρωτάθλημα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος στα
λουτρά του Λαγκαδά. Η συμμετοχή του Λυκείου ήταν, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρό-
νια, ελλιπής, ενώ του Γυμνασίου μαζική και ενθουσιώδης.

Ακολούθησαν τα ατομικά αγωνίσματα, όπου πήραν μέρος κυρίως μαθητές-αθλητές
που έχουν αγωνιστική εμπειρία λόγω της συμμετοχής του σε διασυλλογικούς αγώνες με
τις ομάδες τους.

Το 2013 ο μαθητές της Βʹ Λυκείου Επ. Δεληγιάννης διέπρεψε στους πανευρωπαϊ-
κούς παραδοσιακούς αγώνες Τζούντο και πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία του. 

Στις 15 και 16 Φεβρ. 2014 η μαθήτρια της Αʹ Λυκείου Μ. Πρασσά συμμετείχε τόσο
στο σχολικό πρωτάθλημα κολύμβησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο κλειστό κολυμβη-
τήριο Καβάλας. Η Μαρία κατάφερε να κατακτήσει τη 2η θέση στα 50, 100 και 200 μ. πε-
ταλούδα. Στην τελική φάση του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος κολύμβησης που
διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Πειραιά η Μαρία προκρίθηκε κατακτώντας την 5η θέση.

Στις 2 Μαρτ. η μαθήτρια της Βʹ Λυκείου Κ. Αντωνίου συμμετείχε στο πανελλήνιο πρω-
τάθλημα ΤΑΕ ΚΒO νΤO 1TF εφήβων-νεανίδων, όπου κατέκτησε δύο τέταρτες θέσεις.

Κορίτσια από την αʹ γυμνασίου πήραν μέρος στους αγώνες μοντέρνου χορού. Ερ-
γάστηκαν όλο το χρόνο με πολλή διάθεση και στο κλειστό γυμναστήριο της ΧΑνΘ προ-
κρίθηκαν στον τελικό και απέσπασαν διάκριση και κύπελλο για το μοντέρνο χορευτικό
τους (hip-hop). Την ομάδα χορού αποτέλεσαν η Δ. Πλιάκη, η Ελ. Πλιάκη, η Χρ. Σπάρ-
ταλη, η Β. Τοκατλίδου, η Ά. Γουναροπούλου, η Β. Παντελιού, η Αλ. Μιχελάκη, η Β. Γε-
ωργίου, η Στ. νάνου, η Σ. Χατζησταμάτη, η ν. Παπαβασιλείου και η Σμ. Ζαντίδου.

Στους περιφερειακούς αγώνες αθλοπαιδιών Λυκείων το σχολείο συμμετείχε σε
τρεις αθλοπαιδιές, στην καλαθοσφαίριση, στην πετοσφαίριση και στο ποδόσφαιρο.

Στις 8 Μαρτίου, κατά την διεξαγωγή του σχολικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου
Λυκείων, η ομάδα του ΠΠΣΠΘ νικήθηκε. 

Αντιθέτως, μια σειρά από θεαματικές νίκες σημείωσαν οι ομάδες πετοσφαίρισης
τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών τον Φεβρουάριο. Τα αγόρια αντιμετώπισαν
στον πρώτο αγώνα το 2ο ΓΕΛ Τούμπας και νίκησαν με σκορ 2-1. Στην συνέχεια νίκησαν
και το ΓΕΛ Χορτιάτη. Τα κορίτσια στον πρώτο αγώνα του νίκησαν με άνεση το ΓΕΛ
Πυλαίας (2-0) και στον δεύτερο το ΓΕΛ Πανοράματος με το ίδιο σκορ.

Στους ενδοσχολικούς αγώνες πετοσφαίρισης το ΠΠΣΠΘ κατάφερε να φτάσει
στους τελικούς. Η ομάδα όμως των αγοριών νικήθηκε στον τελικό από την ομάδα του
Ελληνικού Κολλεγίου με σκορ 2-0 και η ομάδα των κοριτσιών από το 3ο ΓΕΛ Καλαμα-
ριάς με λίγους πόντους διαφορά. Στην ομάδα των αγοριών έπαιξαν ο Θ. Προκοπάκης,
ο Β. Μιχαηλίδης, ο Β. νάνος, ο Στ. Ανανιάδης, ο ν. Ανανιάδης, ο ν. Μαρίνης, ο Δ. Κα-
ραμάνης, ο Γ. Πάππας και ο Λ. Ζαφειρίου. Η Εβ. Φωτιάδου, η Λ. Αϊναλίδου, η Στ. ντο-
λοπούλου, η Μ. Τσίντζου, η Ε.-Γ. Κατστιμαγλή, η Κ. Μπουτσιούκη, η Χ. Αρώνη και η
Αγγ. Χαϊδούτη έπαιξαν στην ομάδα των κοριτσιών.

Αλλά και στην καλαθοσφαίριση η ομάδα των αγοριών ηττήθηκε τελικώς μετά από
συγκλονιστικό αγώνα.

ΓΙΑνΑ ΠΑΠΑΠΑνΑΓΙΩΤOυ

Γυμνάστρια
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ΠΑνΕΛΛΗνΙO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ECOMOBiLiTY

Η εκστρατεία Ecomobility - Oικολογική Μετακίνηση διοργανώθηκε τη σχολική χρονιά
2013-2014 για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά από το Ecocity, με τη συνεργασία και τη συ-
στράτευση Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Oργανισμών. Στόχος της εκστρατείας είναι η
ευαισθητοποίηση των νέων πάνω σε περιβαλλοντικά προβλήματα της πόλης και η ενερ-
γοποίησή τους στην αναζήτηση λύσεων με στόχο την αλλαγή συμπεριφορών και την προ-
ώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας. Στην εκστρατεία συμμετέχουν ομάδες
μαθητών της Γʹ τάξης Γυμνασίων από όλη τη χώρα, που με τις εργασίες και τις προτάσεις
τους καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες Μετακινήσεις, όπως το περπάτημα, το πο-
δήλατο, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή συν-
θηκών και τη στήριξη του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης στις πόλεις.

Το πρόγραμμα Ecomobility πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του υπουργείου Εσω-
τερικών, του υπουργείων ναυτιλίας και Αιγαίου, του υπουργείου Μακεδονίας και Θρά-
κης και του υπουργείου υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Φέτος συμμετείχαν 38 πόλεις από όλη την Ελλάδα με 47 εργασίες. Η εκστρατεία
ξεκίνησε τον Oκτώβριο του 2013 και από το Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (ΠΠΣΠΘ) δήλωσε συμμετοχή μία οκταμελής ομάδα μαθητών της γʹ

Γυμνασίου. Oι μαθητές/-τριες διερεύνησαν τα προβλήματα της μετακίνησης στην πόλη
της Θεσσαλονίκης, δημιούργησαν ερωτηματολόγια με τα οποία αποτύπωσαν τις απόψεις
των συμπολιτών τους για θέματα μετακίνησης και συνεργάστηκαν με εμπλεκόμενους φο-
ρείς, όπως ο OΑΣΘ, το ΑΠΘ και το Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συλλέξουν
πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Στη συνέ-
χεια οραματίστηκαν μια πιο «οικολογική» Θεσσαλονίκη και πρότειναν λύσεις για να
γίνει μία πόλη με λιγότερο καυσαέριο, περισσότερο πράσινο, εύκολα προσβάσιμη σε
άτομα με ειδικές ανάγκες και πιο φιλική προς τον άνθρωπο.

Oι μαθητές/-τριες Φ. νώτη, Κ. Μυλωνά, Κ. Μυλωνάς, Β. νικολαΐδου, Φ. Ξερακιά,
Α. Σακκούλη, Γ. Στεργίου και Ι. Χριστοπούλου δούλεψαν, με την καθοδήγηση των υπεύ-
θυνων καθηγητριών Ελ. Πετρίδου, Ελ. Ρώσσιου και Σ. Φωτιάδου, αρμονικά μεταξύ τους,
ανέπτυξαν ερωτηματολόγια με πολύ μεράκι, τράβηξαν φωτογραφίες με θέμα τα προ-
βλήματα της μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη, συνεργάστηκαν με τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς και πρότειναν τη δική τους λύση για μετακίνηση σε όλες τις διαστάσεις (επίγεια,
υπόγεια, υποθαλάσσια και μέσω αερογεφυρών). Παρουσίασαν την ιδέα τους με θεα-
τρικό δρώμενο, διασκευή τραγουδιού, παρουσίαση στον υπολογιστή και με βίντεο. 

Στις 6 Φεβρ. του 2014 το Ecocity σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, πραγμα-
τοποίησε εκδήλωση προκειμένου να αξιολογηθούν οι καλύτερες προτάσεις-εργασίες. Oι
μαθητές του ΠΠΣΠΘ παρουσίασαν την εργασία τους στο αμφιθέατρο του Δήμου Θεσσα-
λονίκης παρουσία κριτών εκπροσώπων του Ecocity, του ΑΠΘ και του Δήμου Θεσσαλονί-
κης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώθηκαν σε μία εορταστική εκδήλωση στην
Αθήνα, στις 5 Απρ. του 2014 και η ομάδα Ecomobility του ΠΠΣΠΘ είναι χαρούμενη και
περήφανη για τον ειδικό έπαινο που απέκτησε για τη διασκευή του τραγουδιού.

ΕΛΕνΗ ΠΕΤΡΙΔOυ

Φυσικός
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ΕΡΕυνΑ ΠΕΔΙOυ

Στο πλαίσιο συνεργασίας του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πρότυπου Πει-
ραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους 2013-2014, πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με την παραγωγή του γραπτού
λόγου στην αγγλική γλώσσα από τους μαθητές του γυμνασίου και λυκείου του σχολείου.
Η έρευνα διεξήχθη από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Μαρία Ξαργιά υπό την επίβλεψη
της Μαρίνας Ματθαιουδάκη, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τομέα Θεωρητικής και
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ, και υλο-
ποιήθηκε με τη συνεργασία των καθηγητών Αγγλικής Μαρίας Πολίτου και Κατερίνας
Αδαμίδου, που υπηρετούν στο ΠΠΣΠΘ.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα προσανατολίζεται στη μελέτη της παραγωγής του γρα-
πτού λόγου, με έμφαση στο κειμενικό είδος της επιχειρηματολογίας, στην αγγλική γλώσσα
από Έλληνες μαθητές ηλικίας 12-17 και έχει ως σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης των
παραγόντων της ηλικίας, του φύλου  και του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας στην
παραγωγή λόγου. Για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, οι μαθητές του σχολείου
συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σχετικές με βασικά προσωπικά τους στοι-
χεία καθώς και με την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Στη συνέχεια, συμπλήρωσαν το
Quick Oxford Placement Test, μια γραπτή δοκιμασία με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
για να διαπιστωθεί το επίπεδό τους στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το Κοινό Ευρω-
παϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Τέλος, συγκροτήθηκε ένα Ηλεκτρο-
νικό Σώμα Κειμένων (Corpus) αποτελούμενο από γραπτά των μαθητών του σχολείου.

Η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων προϋποθέτει τη μετατροπή των
γραπτών των μαθητών σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και τη συγκρότηση ενός πιο εκτε-
ταμένου σώματος κειμένων. Αυτό σημαίνει ότι αφενός η συλλογή δεδομένων θα ήταν
καλό να συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και αφετέρου ότι η ανάλυση των γραπτών
των μαθητών αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στους επόμενους
μήνες. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν στο επίπεδο των μα-
θητών του γυμνασίου και λυκείου όλου του σχολείου. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Quick Oxford Placement Test έδειξε ότι το επί-
πεδο των μαθητών του γυμνασίου σύμφωνα με το CEFR βελτιώνεται, καθώς αυτοί προ-
χωρούν στις επόμενες τάξεις, κάτι που ήταν αναμενόμενο. Στην πρώτη τάξη του Λυκείου,
το επίπεδο των μαθητών βελτιώνεται ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, το 31,30% των μα-
θητών της πρώτης Λυκείου είναι σε επίπεδο Γ1. Στην δεύτερη τάξη του Λυκείου όμως,
παρατηρήθηκε πτώση του επιπέδου τους στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι ακόμα πιο
έντονη στην τρίτη τάξη του λυκείου. 

Αυτό φάνηκε και από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων του Quick Oxford
Placement Test. υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,002) μεταξύ της επίδοσης
των μαθητών της Αʹ Λυκείου (μέσος όρος σωστών απαντήσεων: 44/60) και της επίδοσης
των μαθητών της Γʹ Λυκείου (μέσος όρος σωστών απαντήσεων: 37,02/60). Αυτό το αποτέ-
λεσμα πιθανότατα σχετίζεται με την προετοιμασία και συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίη -
σης της αγγλικής γλώσσας. Στην Αʹ Λυκείου οι περισσότεροι μαθητές είτε προετοι-
μάζονται για εξετάσεις αγγλικών επιπέδου Γ2 είτε έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποιητικά
επιπέδου Γ2. Αυτό σημαίνει ότι η συστηματική και πολύωρη ενασχόληση με την αγγλική
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γλώσσα σταματά στις επόμενες χρονιές με αποτέλεσμα το επίπεδο των μαθητών να πέφτει.
Επίσης, οι μαθητές στην Γʹ Λυκείου δίνουν πιθανότατα μεγαλύτερη βαρύτητα στην προε-
τοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις παρά στην αγγλική γλώσσα.

Oι παιδαγωγικές προεκτάσεις των αποτελεσμάτων αυτών σχετίζονται με τη διατή-
ρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών των μεγαλύτερων τάξεων του Λυκείου για την αγ-
γλική γλώσσα και τη συνεχή ενασχόληση τους με δραστηριότητες που θα διατηρούν το
επίπεδο τους υψηλό.

Τα αποτελέσματα από την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των γραπτών των μαθη-
τών αναμένεται να είναι πιο ενδιαφέροντα, καθώς η χρησιμότητά τους έγκειται στον
εντοπισμό και τη διόρθωση προβληματικών δομών στον γραπτό λόγο στην αγγλική
γλώσσα. Oι καθηγήτριες του σχολείου θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέ-
σματα για να τροποποιήσουν τη διδασκαλία τους με στόχο τη βελτίωση του γραπτού
λόγου των μαθητών στα αγγλικά από την πρώτη τάξη του γυμνασίου.

ΚΑΤΕΡΙνΑ ΑΔΑΜΙΔOυ - ΜΑΡΙΑ ΠOΛΙΤOυ

Αγγλικών

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΣυνΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δυο μελωδίες ελάσσονες τα μάτια μου.
Δακρύζω ν’ αδειάσω το σκοτάδι τους.
Γιασεμιά τα δάκρυα κι απλώνουν
στο πρόσωπό μου – σα σιωπή…
Της φλόγας τον απόηχο γεύομαι πια 
και στέλνω αργά – 
να ’μερέψω το σούρουπό μου.

(Σ’ αγάπησα τόσο εξωφρενικά παράφορα…)

Εντροπία ή Oι χαραυγές στην καρμανιόλα

Τα πούπουλα φυσά ο άνεμος ψηλά.
Κλωστές να γίνουν να υφάνει όνειρα
γαλανές μελωδίες να γεμίσουν οι ψυχές
να χτιστούν σταθερότητες κι ευτυχίες.

υπάκουα έρμαια αυτά σεργιανούν...
πλανώντας τον πόνο των ανθρώπων
τις άσωτες σιωπές καλύπτοντας
και το (ύπουλο) βάθος των σιωπών.

Ταξίδι αλαργινό
μα σύντομο.
Για όσο φυσά ο Φληβάς.
Ύστερα...
Ελεύθερη πτώση! (- Κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη)

Τις ψυχές σκεπάζουν, τις πληγές, τα μάτια. Όλα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑυΡΙΔOυ

Απόφοιτη 2013
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UN PENTAGRAMMA ED UNA NUVOLA

An elusive cloud of freedom
i now call home
And i lay my hands on the truth of love
And the ravenous hand of pain
in the wind that viciously barges in
But with valor i leap into infinity
in the turmoil of a suicide world

i’m carving notes in a pentagram
in a venture to master my life
But in the end, i’m short of alternatives
At times i wonder
Am i real or not?
Do i have a conscience, perhaps reasoning?
And what is it that defines me?
No one responds
And i’m striving to compose a melody

Someone tore the tablature
it was you! You’re so full of promises
i’ll teach you how to dance
i’ll teach you how to live
i’ll weave a sweater out of golden threads just for you
For i wish you gave up pondering
how i wish you didn’t feel pain
For as long as we’re still touched by destiny
hush
Why are you striving to change it?
WhY ARE YOU STRiViNG?

On an elusive cloud of freedom
i do believe i’ve a choice
For living is gorgeous
For living is divine - that’s why.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΛOυ

Μαθήτρια Αʹ Λυκείου

Λυπάμαι όσους είδαν βαθιά μέσα στα μάτια μου
κι ευχαριστώ αυτούς που έκαναν πως δεν καταλαβαίνουν.
Θυμάμαι αυτούς που ανέχτηκαν την ένταση της άθλιας παρουσίας μου,
το άγχος στη σιγανή κραυγή μου.
Ξεπέρασαν το πάθος που τους έκρυβα
και τη μανία να θαυμάσω κάθε λέξη.

ΕΛΕνΗ ΦΑνOυΡΑΚΗ

Μαθήτρια Αʹ Λυκείου
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Κρίσεις

– Ελένη, περίμενε!
– Τι είναι, Χριστινάκι μου; 
– Πες μου λίγο, τι είναι η οικονομική κρίση; Άκουσα την μαμά να λέει σε μια φίλη

της, πως θα είναι πολύ ευχαριστημένη, αν βγούμε κάποτε από αυτήν. Μήπως είναι καμιά
πόρτα ή κανένα μαγαζί, ώστε να μπορείς να βγαίνεις; 

– Όχι, Χριστίνα μου. Oικονομική κρίση σημαίνει ότι δεν έχουμε λεφτά.
– Πώς δεν έχουμε, πριν από λίγο δεν πλήρωσες την πωλήτρια στο σούπερ μάρκετ; 
– ναι… Εννοούσα ότι δεν έχουμε πολλά λεφτά. 
– Και τι σημασία έχει αυτό; 
– Καμία απολύτως.
– Εντάξει. Τότε όμως, γιατί η μαμά δεν είναι χαρούμενη τώρα; 
– Αχ, αυτά τα «γιατί» σου. Δες, ήρθαν οι φίλοι σου. Πήγαινε να παίξετε και θα συ-

ζητήσουμε άλλη φορά για την οικονομική κρίση. 
Την βλέπω που απομακρύνεται. Ανέμελη, με τα μαλλιά της ν’ ανεμίζουν, τρέχει.

Παίζει με τα άλλα παιδιά. Όλοι, ξένοιαστοι, χαίρονται την ζωή.
«Αποκρίθηκε η Αθηνά, τα μάτια λάμποντας.» ναι, στα μάτια της λάμπει η σοφία.

Πόσο σοφά είναι τα παιδιά!
Όσο χαρούμενους τους βλέπω, τόσο λυπάμαι. Δεν υπάρχει οικονομική κρίση. Ή

αν υπάρχει, είναι πολύ ασήμαντη, για να αναμετρηθεί με τα υπόλοιπα προβλήματα, με
τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι σε καθημερινή βάση. 

Χθες πήρα το λεωφορείο. Oι θέσεις γεμάτες, εκτός από μία πίσω πίσω. Κάθησα.
Στην επόμενη στάση ανέβηκε μια γιαγιά. Στα καθίσματα νέοι, η γιαγιά όρθια. Την φώ-
ναξα να καθίσει στη θέση μου. «να ’χεις την ευχή μου, κορίτσι μου.» O διπλανός ξίνισε
τα μούτρα του. Βλέπεις, η γιαγιά είχε τις σακούλες απ’ την λαϊκή και έπρεπε να τις βάλει
εκεί που ο άλλος άπλωνε τα πόδια του. Με το κινητό στο χέρι, τα ακουστικά, κοίταζε
έξω απ’ το παράθυρο. Τι κάνεις, άνθρωπέ μου; «Ό,τι να ’ναι», θα μου απαντούσες, «ό,τι
κάνουν όλοι». C’est en faisant n’ importe quoi qu’ on deviant n’ importe qui.1 Αυτό θες;
Κάνε κάτι, δημιούργησε τον χαρακτήρα σου, την προσωπικότητά σου. Όχι ό,τι κάνουν
οι άλλοι. Κρίση ηθική.

Χθες συνάντησα στον δρόμο δυο παλιούς συμμαθητές μου. Θυμάμαι την τελευταία
μέρα πριν χωριστούμε. O ένας έλεγε πως θα γίνει δασοφύλακας. «Δεν είναι σωστό να
καίγονται τα δάση», μου είχε πει. O άλλος θα γινόταν μέλος στους Γιατρούς Χωρίς Σύ-
νορα. «Δεν είναι σωστό να υποφέρει ο συνάνθρωπός μας κι εμείς να καθόμαστε με σταυ-
ρωμένα τα χέρια.» Προχωρούσαν. O «δασοφύλακας» πέταξε την γόπα του δίπλα σ’ ένα
δέντρο. O «γιατρός», βλέποντας έναν τυφλό να χτυπάει εδώ κι εκεί με το μπαστούνι του,
του φώναξε να προσέχει, μήπως γίνει η αιτία να σκοντάψει κανένας. νεανικός ιδεαλι-
σμός θα μου πεις. Πού πήγαν οι νέοι μας με τα όνειρά τους; Στο τέταρτο πάτωμα μιας
πολυκατοικίας, δεύτερο γραφείο, αριστερά. Κρίση των αξιών.

Χθες πέρασα έξω από ένα σχολείο. Από τα ανοιχτά παράθυρα ακουγόταν η φωνή
της δασκάλας. Σχεδίαζε την εκδρομή των παιδιών. Τότε κάποιο παιδί φώναξε: «Κυρία,
να μην πάμε σε μουσείο. Είναι πολύ βαρετά. Εγώ λέω να πάμε σε κανένα internet café».
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Έφυγα, σαν κυνηγημένη. Δεν στάθηκα να ακούσω τη συνέχεια. Γύρισα σπίτι. Στο ασαν-
σέρ ήταν μια κυρία. Της χαμογέλασα. Πήγε στη γωνία, τρέμοντας σαν ψάρι. Τι θα μπο-
ρούσα να της κάνω; Έχασαν οι Ρωμιοί την ρωμιοσύνη τους. Φτάνοντας σπίτι, μου ήρθε
ένα μήνυμα. «Aurio tha bgv m t koritsia. Tha ertheis?» Το μήνυμα γραμμένο με greeklish.
Κρίση πολιτισμού.

Χθες πέρασα από μια βιομηχανική περιοχή. Απ’ τα εργοστάσια έβγαινε μαύρος
καπνός. Ένα ποτάμι, χρώματος μαύρου. Ένα ψάρι βγαλμένο στην ακτή. Ένα δάσος χω-
ματερή. Περιβαλλοντική κρίση.

Γυρνάω στο τώρα. Έχει αρχίσει να σουρουπώνει. Φώναξα την βαφτιστικιά μου και
πήγαμε σπίτι.

– Τι έγινε, Χριστίνα; Ευχαριστήθηκες παιχνίδι;
– Αχ, ναι! Ήταν πολύ ωραία. Αύριο το απόγευμα θέλω να με ξαναφέρεις στην πλα-

τεία.
Δεν με ρωτάει τίποτα για την οικονομική κρίση. Δόξα τω Θεώ! Το ξέχασε. Γι’ αυτό

άλλωστε είναι παιδί. Τα παιδιά ξεχνάνε…

ΕΛΕνΗ ΚΙΤΣOυ

Μαθήτρια γʹ Γυμνασίου

«Χρόνια Πολλά πριν, μέσα σε παγετούς, ανυπόφορες χιονοθύελλες και άπειρα ταξίδια,
βρέθηκε ο χάρτης. Τα πιο σκοτεινά μυστικά του σύμπαντος ξετυλίγονται σ’ αυτόν, που
μόνο ο πιο ικανός ερευνητής θα μπορούσε να τα λύσει. Έτσι ήταν και ο προπροπροπρο-
προ (πολλά προ) πάππους μου, ο Αλμπέρτος Σεντ-Γκιόρκι ο πρώτος! Ήταν ένας από
τους πιο έμπειρους ερευνητές της εποχής του και ήταν αυτός που έφτασε στο κατώφλι
του Άδη». Με αυτά τα λόγια ξεκινούσε πάντα ο παππούς την ιστορία του και με ένα
απλό «Τέλος καλό όλα καλά!» την τελείωνε, αφήνοντας με ανικανοποίητη.

Πάνε χρόνια που έχει να μου την πει. Για την ακρίβεια 150, αλλά όσο και αν τον πίεζα
δεν δεχόταν να μου την ξαναφηγηθεί. Βλέπετε, με θεωρούσε πολύ μεγάλη για παραμύθια.
Το μόνο που ήθελα, όμως, να μάθω ήταν το κενό που είχε αφήσει. Η ιστορία ήταν μισοτε-
λειωμένη, ο καθένας θα το καταλάβαινε αυτό. Έτσι, μετά από πολύ σκέψη αποφάσισα να
τον επισκεφτώ – ίσως για τελευταία φορά πριν ξεκινήσω το μεγάλο μου ταξίδι.

Το κελάηδισμα του καναρινιού που είχε αντί για κουδούνι ο παππούς μου αντήχησε
σε όλο το χολ της εισόδου. Βαριά βήματα ακούστηκαν από το βάθος και δευτερόλεπτα αρ-
γότερα στην πόρτα εμφανίστηκε ένας φρεσκοξυρισμένος χαρωπός γεράκος με φράκο και
μονόκλ στο μάτι. Μόλις εστίασε καλά στο πρόσωπό μου, ένα γλυκό χαμόγελο σχηματίστηκε
στα χείλη του και με έκλεισε σφιχτά στην αγκαλιά του. «Πέρνα μέσα παιδί μου. Τι θες να
σου προσφέρω; Τάρτα με αβοκάντο και σαντιγί; Ή μήπως προτιμάς τη συνταγή της για-
γιάς: δρακόνυχα στο φούρνο;» Μάλλον ήμουν περισσότερο Άνθρωπος παρά Ερευνήτρια!
«Θα προτιμούσα ένα χυμό πορτοκάλι, παππούκα» είπα και του χαμογέλασα.

Αφού δειπνήσαμε, καθίσαμε κοντά στο τζάκι. O παππούς είχε τα μάτια του καρφω-
μένα επάνω μου. Κατάλαβα αμέσως ότι προσπαθούσε να διαβάσει τα σημάδια στο μυαλό
μου. «Έχεις γίνει πολύ καλή στο να κρύβεσαι από μένα» διαπίστωσε. «Είχα τον καλύτερο
δάσκαλο» του απάντησα. Έμεινε για λίγο σιωπηλός. Έπαιζε με την κούπα του καφέ και
λίγο μετά σήκωσε το κεφάλι του. «Ήρθες για να μάθεις το υπόλοιπο της ιστορίας έτσι;»
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ρώτησε και εγώ έγνεψα καταφατικά. «Τι έγινε στον Άδη, παππού; O Αλμπέρτο μπήκε ή
άφησε το δαχτυλίδι και τον χάρτη στον Κέρβερο και γύρισε στο Γκόμπλεντον;»

O γέρο-Αλμπέρτος αναστέναξε και σηκώθηκε από την πολυθρόνα του. Πήγε μέχρι
την βιβλιοθήκη και τράβηξε ένα δερματόδετο βιβλίο. Ένας υπόκωφος ήχος ακούστηκε
και αμέσως μετά η βιβλιοθήκη είχε δώσει τη θέση της σε ένα κατασκότεινο τούνελ που
έσπαζε μόνο από τις αδύναμες λάμψεις των δαδών στους τοίχους. Κοίταξα τον παππού
ερωτηματικά και μου έκανε νόημα να τον ακολουθήσω.

Όταν βγήκαμε από την βιβλιοθήκη-τούνελ ήταν περασμένη ώρα. «Μπορείς να μεί-
νεις εδώ αν θες!» μου πρότεινε ο γέρο-Γκιόρκι. «Θα γυρίσω σπίτι, χρειάζομαι χρόνο»
είπα και βγήκα από το δωμάτιο. Στο δρόμο για το σπίτι τα λόγια του παππού τριβέλιζαν
το μυαλό μου. Η προφητεία ήταν σαφής: «Το πρώτο θηλυκό ον της οικογένειας Σεντ-
Γκιόρκι είθε να φτάσει στην κορυφή για να ανακαλύψει το τέλος». Ήμουν η μοναδική
κοπέλα στην οικογένειά μου. Αυτό ήταν το πεπρωμένο μου τελικά;

Το επόμενο πρωί τηλεφώνησα στο ταξιδιωτικό γραφείο της πόλης και έκλεισα ει-
σιτήριο για το Παρίσι. Αποχαιρέτησα με ένα γράμμα τον Φαμπιάν, όπου του εξήγησα
τα πάντα, και ετοίμασα βαλίτσες.

Το ταξίδι τώρα ξεκινούσε!
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΕΞΑνΔΡΙΔOυ

Μαθήτρια γʹ Γυμνασίου

O Γκρεγκ έτρεξε ως το παλιό σπίτι του γέρο-Χουνκ. Τον κυνηγούσαν και το ήξερε. Κο-
ντοστάθηκε να πάρει μια ανάσα. Κοίταξε πίσω του στο τεράστιο δάσος που μόλις είχε
διασχίσει. Δεν είδε τίποτα και το μόνο που ακουγόταν ήταν το δυνατό βούισμα του ανέ-
μου. Τον είχαν χάσει! Περπάτησε αργά μέχρι την πόρτα του σπιτιού. Oι μπότες του είχαν
γεμίσει χιόνι και τα ρούχα του δεν τον κρατούσαν πια ζεστό. Έσπρωξε την πόρτα και
αυτή άνοιξε με έναν δυνατό κρότο. Με τον ίδιο ρυθμό περπάτησε ως το καθιστικό. Πόσο
του άρεσε εκείνο το μέρος. Είχε περάσει ώρες ολόκληρες εκεί, ακούγοντας τον γέρο-
Χουνκ να διηγείται ιστορίες μαγικές, επικίνδυνες περιπέτειες. Μεγαλώνοντας του μί-
λησε για έναν τόπο που ο ίδιος δεν κατάφερε να πάει. Αυτή η τελευταία ιστορία ήταν
σαν μια αποστολή που είχε αφήσει στον Γκρεγκ πριν πεθάνει. Μετά από αυτό έκανε
σκοπό της ζωής του να ταξιδέψει σε αυτόν το τόπο στην σελίδα 178! Τις σκέψεις του διέ-
κοψε μια δυνατή φωνή: Βρείτε τον! Αν χρειαστεί καταστρέψτε ολόκληρο το σπίτι δεν
με ενδιαφέρει! Θέλω να μου τον φέρετε ζωντανό ή νεκρό! O Γκρεγκ σηκώθηκε από τον
καναπέ και περπατώντας στις μύτες των ποδιών του, έφτασε στην τεράστια βιβλιοθήκη.
Χωρίς να ψάξει ούτε λεπτό έβγαλε ένα βιβλίο από τη θέση του και το ακούμπησε στο
ξύλινο τραπεζάκι. Στη συνέχεια με ένα μικροσκοπικό κλειδάκι που φορούσε στο λαιμό
του ως μενταγιόν άνοιξε μια κρύπτη στο πάτωμα. Από εκεί έβγαλε ένα χοντρό παλιό βι-
βλίο με κιτρινισμένες σελίδες και το τοποθέτησε στη εσοχή που είχε δημιουργηθεί με
την αφαίρεση του προηγούμενου βιβλίου. Ακούστηκε ο ήχος των γραναζιών και από το
ταβάνι, ακριβώς στην κάθετο της κρύπτης έπεσε ένα βιβλίο! Σε έπιασα! μονολόγησε γε-
μάτος ενθουσιασμό. Κάθισε σε μια δερμάτινη πολυθρόνα στη γωνία του δωματίου. Δεν
φαινόταν να έχει καθόλου άγχος για τους ανθρώπους που τον κυνηγούσαν από τη στιγμή
που είχε πατήσει το πόδι του στο τεράστιο, επιβλητικό σπίτι του Χουνκ. Αντιθέτως το
μόνο πράγμα που φανέρωνε τα συναισθήματά του ήταν ένα χαμογελάκι που είχε σχη-
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ματιστεί στα χείλη του. Όχι δεν ήταν αναίσθητος, απλώς ήξερε ότι θα ξεφύγει! Όμως ο
λόγος που χαιρόταν δεν ήταν αυτός. Είχε ταξιδέψει μέσω του βιβλίου του σε 177 τόπους.
Για καθένα από αυτούς είχε ακούσει μια ιστορία και τον τρόπο για να γυρίσει πίσω.
Τώρα όμως έπρεπε να ταξιδέψει στον τόπο της σελίδας 178! Αυτή ήταν η αποστολή του.
Όμως γι’ αυτόν τον τόπο δεν είχε ακούσει καμία συμβουλή και αυτό θα ήταν μοιραίο!
Έβγαλε τον χάρτη από το βιβλίο και τον κοίταξε προσεκτικά: ήταν ένας χάρτης ενός μι-
κρού χωριού στην Oυγγαρία. Τον έβαλε στην τσέπη του, έκλεισε τα μάτια και… βρέθηκε
μέσα σε μια σκηνή. Σε λίγα λεπτά ένας άνθρωπος, που αργότερα έμαθε πως ήταν ο αν-
θυπολοχαγός τους, μπήκε στη σκηνή.

– Ποιος είσαι εσύ;
– Είμαι καινούργιος, κύριε!
– Μάλιστα! Μάζεψε τα πράγματά σου φεύγουμε για Άλπεις!
Έτσι και έγινε μετά από λίγες μέρες φτάσανε στις Άλπεις. O Γκρεγκ αναγκάστηκε

να πάει στην ερημιά μαζί με τους ανιχνευτές. Ταξίδεψαν, μα χάσαν τον δρόμο τους. Θεω -
ρήσανε πως ήτανε χαμένοι! O Γκρεγκ έβγαλε από την τσέπη του τον χάρτη, ήταν κάπως
διαφορετικός…

– Τι κοιτάς τον ρώτησε ένας από τους ανιχνευτές στην ομάδα του.
– Ένα χάρτη από το χωριό μας!
– να δω;
– Έλα.
O άνδρας κοίταξε τον χάρτη τον γύρισε απορημένος από την άλλη πλευρά και από

την άλλη.
– Αυτός δεν είναι χάρτης από το χωριό, είναι χάρτης από τις Άλπεις!
O Γκρεγκ δεν μπορούσε να καταλάβει πώς συνέβη αυτό. Εξέτασε τον χάρτη πολλές

φορές μέχρι να σιγουρευτεί. Τη συνέχεια της ιστορίας την ξέρετε, μα δεν ξέρετε τι έγινε
στο τέλος! O ανθυπολοχαγός κράτησε τον χάρτη και ο Γκρεγκ δεν κατάφερε να βρει τον
τρόπο να γυρίσει πίσω. Όμως δεν μπορείς να ζήσεις στον τόπο που ταξίδεψες μέσω του
βιβλίου πάνω από ένα μήνα! Έτσι ο Γκρεγκ πέθανε άδικα νέος μακριά από τον τόπο
του! O χάρτης άλλαζε. Έπρεπε απλώς να περιμένει να γίνει ο χάρτης της πόλης του. Μα
δεν το έκανε! να σας πω ένα μυστικό; Oύτε εγώ ξέρω το τέλος αυτής της ιστορίας. Γιατί
απλώς οι ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ! Δεν τελειώνουν με το θάνατο του ήρωα, ούτε με
το ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα… Αυτή η ιστορία δεν τελειώνει, γιατί δεν ξέ-
ρουμε ποιος ταξίδεψε στη σελίδα 179… Γιατί δεν ξέρουμε τι έγινε στο τέλος. Γιατί το
τέλος δεν έχει έρθει ακόμη!

ΖΩΗ ΠΑΠΑΡΗ

Μαθήτρια αʹ Γυμνασίου
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ΒΙΒΛΙOΠΑΡOΥΣΙΑΣΕΙΣ

Σοφία Νικολαΐδου, Πώς έρχονται οι λέξεις. Τέχνη και τεχνική της δημιουργικής γρα-

φής, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2014, σ. 196.

Η πεζογράφος Σοφία Νικολαΐδου, που υπηρετεί τα τε-

λευταία χρόνια στο ΠΠΣΠΘ, μοιράζεται στο νέο της

βιβλίο τις σκέψεις και τη συγγραφική της εμπειρία με

τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τον τρόπο του

συγγράφειν πεζογραφήματα. Εκθέτει μεταξύ άλλων

τους προβληματισμούς της για τη σχέση ιστορίας και

λογοτεχνίας ή λογοτεχνίας και βιώματος, αναφέρεται

στο χειρισμό του χρόνου της αφήγησης, εξομολογείται

κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις για λέξεις και κείμενα.

Έχοντας μάλιστα και πείρα από τη διδασκαλία της δη-

μιουργικής γραφής, προτρέπει, στις εμβόλιμες ενότητες

με τίτλο «Και τώρα, δουλειά», τους τολμηρούς να δο-

κιμάσουν τις δυνάμεις τους συγγράφοντας. Γιατί; Μα

«το γράψιμο έρχεται γράφοντας».
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