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Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ*
Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος (1922-2009), με πτυχίο Φιλολογίας από τη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετεκπαιδεύτηκε με υποτροφία της
ελληνικής κυβέρνησης στο πανεπιστήμιο Ιντιάνα από όπου απέκτησε μεταπτυχιακό
και διδακτορικό δίπλωμα (1952) στην Παιδαγωγική. Στη συνέχεια σπούδασε Αγ
γλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1961) και παρακολούθησε μαθήματα
(1962-1963) στη σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.
Εξελέγη έκτακτος (1965) και τακτικός καθηγητής (1969) στην α' τακτική έδρα της
Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Υπήρξε μέλος της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, της Φιλοσοφικής Εται
ρείας και ιδρυτικό μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας της Ελλάδος. Είχε πάρει μέρος
ως αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Α' Διεθνές Συνέδριο στο Λονδίνο για τα ταλα
ντούχα παιδιά (1975) και είχε συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε συνέδρια της Εταιρείας
Ελλήνων Ψυχολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Σπουδών (1972, 1973,
1976) και στο Α' και Β' Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο στην Κρήτη (1982,1983). Είχε
κάνει διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο του Κβείε στην Αγγλία (1983), του Όσλο στη Νορβη
γία (1985) και σειρά μαθημάτων στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Λευκωσίας (1984).
Το επιστημονικό του έργο εστιάζεται στην Ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου,
τη Φιλοσοφία της Αγωγής, την Παιδαγωγική Επιστήμη, τα προβλήματα της εκπαίδευ
σης και την αγωγή ειδικών κατηγοριών, και επεκτείνεται σε θέματα αξιών και κοινω
νικού προβληματισμού και σε φιλοσοφικές μελέτες. Όπως θα διαπιστώσουμε στη
συνέχεια, υπήρξε πολύπλευρη προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά του αναφέρονται
και σε άλλους χώρους, όπως αυτόν του θεάτρου και του δημοτικού τραγουδιού.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ

Από τα πρώιμα ενδιαφέροντά του είναι η διάγνωση της προσωπικότητας, σύμφωνα
με τη μελέτη «Αι εν χρήσει μέθοδοι διαγνώσεως της προσωπικότητας», δημοσιευ
μένη το 1956. Σκοπός της είναι η περιγραφή μερικών από τις μεθόδους που χρη* Πρόκειται για εισήγηση στο 7° Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμέ
νης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛΙΕΠΕΚ) με τίτλο «Μεγάλοι Έλληνες και Κύπριοι Παι
δαγωγοί από την Αρχαιότητα έως Σήμερα: Εκπαιδευτική Συμβολή και Παιδαγωγική Μνήμη»
(Αθήνα 10-12 Οκτωβρίου 2014).
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σιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προσωπικότητας, η ανάλυση των μεθόδων
κατά Κ.ογ8(±3οΗ, Μιιγγηυ και Σακελλαρίου και η υπόδειξη μελλοντικών ερευνών.1
Η μελέτη Η δομή ενός ελληνικού μύθου ή μερικά στοιχεία για την εσωτερική
ζωή και ψυχοσύνθεση του παιδιού στην Ελλάδα, που δημοσιεύεται το 1964 (1979
γαλλικά, 2003), θέτει το πρόβλημα της παιδαγωγικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού
προσωπικού, επισημαίνοντας το εξής πρόβλημα: «Σήμερα, διδάσκουμε τα Ελλη
νόπουλα με βάση τις παιδαγωγικές παρατηρήσεις που έχουν κάνει οι ξένοι, για τα
δικά τους παιδιά, σε άλλες χώρες, που έχουν άλλες κοινωνικές και οικονομικές συν
θήκες ή που διέρχονται άλλα “στάδια εξέλιξης”, στην ιστορία τους. Αντιμετωπίζουμε
τα παιδιά πολλές φορές χωρίς καν να τα ξέρουμε βαθύτερα (και πολλές φορές χωρίς
να θέλουμε να τα ξέρουμε βαθύτερα), σαν ένα “ακροατήριο”, στο οποίο κάνουμε
μια “διάλεξη”, για κάποιο θέμα. Τα παιδαγωγικά δεν τα έχουμε διδαχθεί, ή αν τα
έχουμε διδαχθεί θα ήταν -τις περισσότερες φορές- προτιμότερο να τα είχαμε ξεχάσει. Δυστυχώς, στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται συνήθως για απλή “δια
σκευή” των όσων λέγουν οι ξένοι παιδαγωγοί, για άλλους ανθρώπους και άλλους
τόπους και λαούς, με την ψυχοσύνθεση των οποίων είναι φυσικό ή τουλάχιστο αρ
κετά πιθανό, να μην έχουμε εμείς σχεδόν καμμιά ή, έστω, πολύ λίγη σχέση».
Η μελέτη επανεκδόθηκε το 2003 και περιλαμβάνει τρεις επιστημονικές έρευνες
που ο Μιχαηλίδης-Νουάρος είχε αφιερώσει στα ελληνικά παραμύθια: «Η δομή ενός
ελληνικού μύθου», «Η παιδική ψυχή και το παραμύθι» και «Ξαναδιαβάζοντας την
Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων (Η αξία του Ιχ\νΐ8 ΘηγγοΙ ως συγγραφέα)», στις
οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω.
Σε ομιλία του στο «Σεμινάριο της ΧΑΝΘ για γονείς παιδιών προσχολικής ηλι
κίας» (1971) εξετάζει το θέμα της αγωγής και του ρόλου που αυτή επιτελεί. Αφού τονί
σει τη σημασία της οικογένειας και του κοινωνικού περιβάλλοντος και εκθέσει
κάποιες από τις ιδέες του Πλάτωνα και των Πατέρων της Εκκλησίας για το θέμα,
προσπαθεί να αναλύσει τις ιδέες αυτές, για να καταλήξει σε γενικές κρίσεις. Τέλος
παραθέτει τα συμπεράσματα ενός διεθνούς συνεδρίου με θέμα την υγιή προσωπικό
τητα του παιδιού με βάση το συναίσθημα της εμπιστοσύνης προς τον γύρω του κόσμο.2
Στη μελέτη του «Ανάγκες και ψυχικές αντιδράσεις του εφήβου» (1976), αφού
αναφερθεί στις μόνιμες συναισθηματικές ανάγκες του εφήβου και περιγράφει τις
καταπιεστικές του εμπειρίες, εξετάζει τρεις από τους μηχανισμούς προσαρμογής,
την «αναπλήρωση», τον «εγωκεντρισμό» και τον «αρνητισμό». Περιγράφει επίσης
την τάση για ανεξαρτησία του εφήβου και τονίζει πως ο έφηβος πρέπει να αντιμε
τωπίζει αγωνιζόμενος τις αντιξοότητες της ζωής. Ο εκπαιδευτικός, συμπεραίνει,
είναι ανάγκη να επινοεί θετικούς τρόπους για να ανεβάζει ψηλά την αυτοεκτίμηση
και το συναίσθημα της αξίας κάθε εφήβου.3

1. Βλ Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Αι εν χρήσει μέθοδοι διαγνώσεως της προσωπικότητας», ανά
τυπο από το περ. Προμηθεύς, τεύχ. 1 (Ιαν. - Φεβρ. 1956).
2. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Η αγωγή και ο ρόλος της», ανάτυπο από το Σεμινάριο της
ΧΑΝΘ για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, Θεσσαλονίκη 1972.
3. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Ανάγκες και ψυχικές αντιδράσεις του εφήβου», περ. Δελτίον
Ομίλου Παιδαγωγικών Ερευνών, τεύχ. 29-30 (1976) 1-11.
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Ακολουθεί η μελέτη Έφηβοι και Παιδεία. Προβλήματα της εφηβικής ηλικίας
στο παρελθόν και σήμερα, 1968 (1976, 1978, 1981, 1985, 1987), το περιεχόμενο της
οποίας διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο, σε έξι τμήματα, περιλαμβάνει τις
ιδέες για την αγωγή του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Πλουτάρχου, του Κοϊντιλιανού και των Πατέρων της Εκκλησίας Ιωάννου Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Με
γάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Το δεύτερο τη συμβολή της σύγχρονης
επιστήμης στη γνώση του εφήβου. Το τρίτο την εφηβική ηλικία από παιδαγωγική
άποψη και διάφορα σχετικά θέματα (διάκριση των όρων «ήβη» και «εφηβική ηλι
κία», κοινωνική και συναισθηματική ωριμότητα του εφήβου, το φαινόμενο των
ατομικών διαφορών, οι αλλαγές κατά την εφηβική ηλικία σύμφωνα με τον Ειιείΐα
Θοίε, οι νοσηρές τάσεις της, οι επιδράσεις του περιβάλλοντος στον έφηβο και η ση
μασία του ευνοϊκού κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος). Και το τέταρτο,
σε έξι κεφάλαια, την επίδραση του πολιτιστικού και βιολογικού παράγοντα στη διά
πλαση του εφήβου.
Η εισαγωγή του παραπάνω έργου ολοκληρωνόταν με την υπόδειξη του κα
θήκοντος να γνωρίζουν οι ενήλικες σε βάθος τη νέα γενιά. Και μάλιστα «όχι μονάχα
μέσα από την πρακτική εμπειρία που φέρνει η καθημερινή ζωή κι επαφή μας μαζί της
στο σχολείο, αλλά μέσα από την προοπτική των γνώσεων και της απόστασης που μας
εξασφαλίζει σήμερα -περισσότερο από άλλοτε-η παιδαγωγική επιστήμη». Σε αυτήν
την κατεύθυνση κινείται στο επόμενο έργο του Ο εκπαιδευτικός και οι έφηβοι
(Μεθοδολογία για την έρευνα της εφηβικής ηλικίας), 1970 (1972,1980), σε πέντε μέρη,
στο οποίο ασχολείται με την ανάγκη για τη μελέτη της εφηβικής ηλικίας, τις σύγχρονες
μεθόδους έρευνας της ηλικίας αυτής, τις πραγματικές δυνατότητες του εκπαιδευτικού
της Μέσης Εκπαίδευσης να μελετήσει τους εφήβους, τους σκοπούς που εξυπηρετούν
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι μελέτες αυτές και, τέλος, την παιδαγωγική αξία
των ενδιαφερόντων του εφήβου και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν.
Στη δημοσίευση «Η παιδική ψυχή και το παραμύθι» ο συγγραφέας υποστηρίζει
ότι το παιδί ταυτίζεται ψυχολογικά με τους ήρωες των παραμυθιών και με αυτόν τον
τρόπο αναπτύσσεται ψυχικά. Ο φανταστικός κόσμος του παραμυθιού δημιουργήθηκε
ακριβώς επειδή αντιστοιχεί στην παιδική ψυχή. Με το παραμύθι λύνονται πολλά από
τα προβλήματα σχέσεων του παιδιού, γιατί το παραμύθι δεν είναι μόνο φυγή, αλλά
ανταποκρίνεται σε βαθύτερη ψυχική ανάγκη. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι η φιλολογική
ανάλυση των παραμυθιών διαφορετικών λαών θα πλουτίσει τις γνώσεις μας για τον
εσωτερικό κόσμο των παιδιών και θα δείξει τις ποικιλίες και τις ομοιότητες στην
ψυχολογία των διαφορετικών εθνών και των διαφορετικών λαών.4
«Η τηλεόραση και το ευαίσθητο ή νευρικό παιδί» είναι μία εκτεταμένη μελέτη,
στην οποία ο συγγραφέας, αφού δώσει τα χαρακτηριστικά του ευαίσθητου παιδιού,
αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τηλεόραση στον εσωτερικό του
κόσμο και τη φαντασία του. Η τηλεόραση δεν του δίνει ευκαιρία για διάλογο, είναι
δυνατόν να αποκτήσει μεγάλη επιρροή πάνω του, μειώνει την επαφή με το περιβάλ4. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Η παιδική ψυχή και το παραμύθι», περ. Μακεδονικόν
Ημερολόγιον, Θεσσαλονίκη, Σφενδόνης, 1977, σσ. 71-78 (= «Το παραμύθι και οι παραμυθάδες»,
περ. Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας, τεύχ. 3, 1988, σσ. 48-54).
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λον του και τον πραγματικό κόσμο, γι’ αυτό πρέπει να βλέπεται σε χρονικό διάστημα
ανάλογο με την ηλικία του παιδιού.5
Στην εισήγηση του «Ξαναδιαβάζοντας την Αλίκη στη χώρα των θανμάτων: η
αξία του Εβννΐδ ΟηπόΙΙ σαν συγγραφέα» (1985), ο Μιχαηλίδης-Νουάρος υποστηρίζει
ότι τα παιδιά είναι δύσκολο και σκληρό κοινό και οι αντιδράσεις τους είναι αληθι
νές· μόνο οι συγγραφείς που γνωρίζουν τα μυστικά της παιδικής ψυχής μπορούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους. Στη συνέχεια αναλύει αποσπάσματα από το
κείμενο της Αλίκης και εξετάζει την τεχνική του συγγραφέα της.6 Η μελέτη
ολοκληρώνεται με το κείμενο του Κυδδβΐ για την επιρροή του ανθρώπινου περιβάλ
λοντος στο παιδί.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Στη μελέτη του Η «εξαίρετος φυσις» -οι άριστοι από τους νέους- και ο Πλάτων (1964)
ο συγγραφέας αναλύει τη σημασία που αποδίδεται από τον Πλάτωνα στην ορθή παι
δεία των αρίστων από τους νέους. Στην αρχή αναφέρονται οι κίνδυνοι που απειλούν
«τας βελτίστας φύσεις» και αναλύεται ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι νέοι αυτοί
στη πολιτική ζωή μιας χώρας. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις απόψεις του Πλά
τωνα για το πρόβλημα της ευγονίας, του σκοπού της αγωγής και της δημιουργίας
μιας ειδικής κοινωνικής τάξης, των «Φυλάκων», που θα αποτελόσουν την ηγεσία
στην Πολιτεία του.7
Ιδιαίτερα με το θέμα αυτό θα ασχοληθεί στη συνέχεια. Το 1967 δημοσιεύει την
πραγματεία Η έκταση και το βάθος της αγωγής. Πρόκειται για συνοπτικό διάγραμμα
της φιλοσοφίας της αγωγής με το οποίο καταδεικνύεται ότι η παιδεία είναι υπόθεση
ολόκληρης ζωής και διατυπώνονται οι σκοποί της αγωγής που υπόκεινται σε με
ταβολές ανάλογα με την εποχή. Το 1977 η παραπάνω πραγματεία θα αποτελέσει το
πρώτο μέρος του πανεπιστημιακού συγγράμματος Φιλοσοφία της Αγωγής. Ο αναλυ
τικός πίνακας περιεχομένων του υποδεικνύει το πλούσιο και ενδιαφέρον περιεχό
μενο του βιβλίου: Έκταση της Αγωγής, Σύγχρονες αντιλήψεις για τη φιλοσοφία της
αγωγής, Η φιλοσοφία και τα προβλήματα της αγωγής, Οι βασικοί σκοποί του
σχολείου και η διδασκαλία, Η έννοια της διδασκαλίας.
Αρχίζει με τον αριστοτελικό ορισμό της παιδείας και συνεχίζει με τους συντε
λεστές της αγωγής, οι οποίοι αντιστοιχούν σε μία ιδέα (η οικογένεια στην αυτοπει
θαρχία, το σχολείο στην ανάπτυξη, η επαγγελματική ζωή στην αλληλεγγύη, η
κοινωνία στη δικαιοσύνη και η θρησκεία στην αρετή). Στη συνέχεια εξετάζει την
αγωγή στη στενή και πλατιά της έννοια και παραθέτει σχετικές απόψεις. Κατόπιν

5. Βλ Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Η τηλεόραση και το ευαίσθητο ή νευρικό παιδί», περ. Ελλη
νική Ιατρική, τόμ. 46 (Απρ. - Ιούν. 1977) 103-192.
6. Βλ. σχετικά Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Ξαναδιαβάζοντας την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων:
η αξία του Εβλνίδ ΟηπόΙΙ σαν συγγραφέα», στο Μ. Μερακλής κ.ά., Παιδικό Λογοτεχνικό βιβλίο:
Εργο τέχνης; Μέσο αγωγής;, Αθήνα, Πατάκης, 1987, σσ. 59-75.
7. Η μελέτη δημοσιεύτηκε βελτιωμένη στα αγγλικά το 1974 με τίτλο «ΟΐΛεά ΥουίΗ 3πά ΡΙηΙο»,
περ. Διστίμα, τεύχ. 2 (1974) 93-115.
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αναφέρεται συνοπτικά στην ιστορία της αγωγής, στην αγωγή ως επιστήμη, στο
σχολείο ως εκπαιδευτική πράξη, στα προβλήματα και τις σύγχρονες αντιλήψεις για
τη Φιλοσοφία της Αγωγής. Το έργο ολοκληρώνεται με τα πιθανά κριτήρια για την
αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού.8
Το ενδιαφέρον του για την Αγωγή εκδηλώνεται στον πανηγυρικό λόγο «Αγωγή
και αυτοεκπαίόευσις: Φιλοσοφία και Αγωγή» που εκφώνησε εκ μέρους της
Φιλοσοφικής Σχολής για τον εορτασμό του Διεθνούς Έτους Παιδείας το 1971. Πρό
κειται για μια ιστορική επισκόπηση της Αγωγής, η οποία ως θεωρία και πράξη εδρά
ζεται στη φιλοσοφία της παιδείας της αρχαιότητας. Τη διακρίνει σε φιλοσοφία της
παιδείας σπαρτιατική, αθηναϊκή και ρωμαϊκή και επισημαίνει την αλλαγή των
σκοπών της παιδείας με την επικράτηση του Χριστιανισμού και του κηρύγματος της
ισότητας των εθνών και των ανθρώπων. Εντοπίζει, τέλος, την προσφορά της χρι
στιανικής παιδείας στη «δημιουργία μιας κοσμοϊστορικής συνθέσεως, του ελληνικού
και του χριστιανικού ανθρωπισμού».9

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το έργο του Εισαγωγικά κείμενα για την Παιδαγωγική Επιστήμη δημοσιεύεται το
1970 (1982). Τα θέματα που διαπραγματεύεται σ’ αυτό είναι η έννοια της παιδαγω
γικής ψυχολογίας, η γενική και «παιδαγωγική ψυχολογία», οι φιλοσοφικές της βά
σεις, οι πρόδρομοι και ιδρυτές της, οι επιδράσεις που συνετέλεσαν στη διαμόρφωσή
της, η εμφάνιση της Γενετικής Ψυχολογίας, η σύγχρονη παιδαγωγική ψυχολογία, η
εμφάνιση των κριτηρίων ευφυΐας, η εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων έρευνας
στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη και εξέλιξη της ψυχολογίας του παιδιού.10
Επιστέγασμα του βιβλιογραφικού μόχθου του στον χώρο της Παιδαγωγικής
αποτελεί το μνημειώδες Παιδαγωγική Επιστήμη και Έρευνα. Ειδική παιδαγωγική
βιβλιογραφία στην Ελλάδα, σε τέσσερις τόμους (1987-1997), στο οποίο περιέχονται
σε περιλήψεις περίπου 100 λέξεων οι εργασίες 2042 συγγραφέων σε 1800 περίπου
σελίδες και καλύπτει την περίοδο από το 1830 έως το 1995. Το υλικό είχε παρου
σιαστεί σε μία πρώτη πολυγραφημένη έκδοση με τίτλο Πρώτες πηγές: Βιβλιογραφία
Ελληνικής Παιδαγωγικής Επιστήμης το 1974 και περιείχε 1195 συγγραφείς και 2560
εργασίες, αυτοτελή έργα και άρθρα, χωρίς, όμως περιλήψεις. Στη συνέχεια σχημα
τίστηκαν δύο ομάδες από ερευνητές, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αθήνα, οι
οποίες εργάστηκαν υπό την καθοδήγησή του11 για την ολοκλήρωση του μνημειακού

8. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Η έκταση και το βάθος της αγωγής, Θεσσαλονίκη, 1967, σ. 59.
Το πανεπιστημιακό σύγγραμμα Φιλοσοφία της Αγωγής με αλλαγμένο τον τίτλο σε Η έκταση και το
βάθος της Αγωγής θα κάνει πολλές επανεκδόσεις (1985, 1986, 1987, 1991).
9. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Αγωγή και αυτοεκπαίόευσις: Φιλοσοφία και Αγωγή.Λόγος πα
νηγυρικός εκφωνηθείς κατά τον εορτασμόν του Διεθνούς Έτους Παιδείας, Θεσσαλονίκη 1971.
10. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Εισαγωγικά κείμενα για την παιδαγωγική επιστήμη, Θεσ
σαλονίκη 1982. Στο εξώφυλλο πάνω δεξιά «Πανεπιστημιακά μαθήματα». Η παράθεση του πε
ριεχομένου στις σσ. Ι-ΐν.
11. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Παιδαγωγική επιστήμη και έρευνα. Ειδική παιδαγωγική βι
βλιογραφία στην Ελλάδα 1830-1980, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 7.
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αυτού έργου σε τέσσερις τόμους: 1987 (Α-Ι), 1992 (Κ-Παπ), 1992 (Παπάς-Σ), 1997
(Τ-Ψ). Περιλαμβάνει τις περιλήψεις έργων12 «ελλήνων και ξένων συγγραφέων, οι
οποίοι έχουν ασχοληθεί με διάφορα ενδιαφέροντα θέματα και παιδαγωγικά
προβλήματα που αφορούν τη Φιλοσοφία της Αγωγής, την Ειδική Παιδαγωγική, την
Ιστορία της Παιδείας, την Ιστορία της Νεοελληνικής Παιδείας, την αξιολόγηση των
μαθητών, τις βιογραφίες εκπαιδευτικών, τη Συγκριτική Παιδαγωγική, την Παιδα
γωγική Γυμναστική, την Παιδαγωγική Ιατρική, την Κατώτερη, Μέση και Ανώτατη
Παιδεία και τα προβλήματά της, την Αγροτική Εκπαίδευση, την Εξωσχολική Αγωγή,
γενικά θέματα Παιδείας και Αγωγής, την Ψυχολογία της Συμπεριφοράς, την Ηθική
Αγωγή, τις Παιδαγωγικές Έρευνες, την Ειδική Διδακτική των Αρχαίων Ελληνικών,
των Νέων Ελληνικών και άλλων μαθημάτων του σχολείου, τη Γυναικεία Εκπαί
δευση, τη Θρησκευτική Αγωγή, τη Διδακτική Μεθοδολογία, την Παιδική και Εφη
βική Ψυχολογία, την Επιμόρφωση Ενηλίκων, την Κλινική Ψυχολογία, τη Θερα
πευτική Αγωγή, την Εκπαίδευση και Αγωγή Ειδικών Παιδιών, τον Εκσυγχρονισμό
του Εκπαιδευτικού Συστήματος, την Πειραματική Παιδαγωγική, την Παιδαγωγική
του Σχολείου, την Οικογενειακή Αγωγή και γενικά ό,τι έχει δημοσιευτεί που αφορά
παιδαγωγικά θέματα και προβλήματα της αγωγής, στην πιο πλατιά έννοια των λέ
ξεων αυτών».13 Στον Δ' τόμο αναρωτιέται ο Μιχαηλίδης-Νουάρος για τον τρόπο
που πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει το έργο. Και απαντά με σεμνότητα: «Κατ’
αρχήν ο όγκος ενός βιβλίου δεν προδικάζει την αξία ή την απαξία του. Στην περί
πτωση αυτή μονάχα την χρησιμότητά του»,14 η οποία έγκειται στις περιλήψεις των
έργων που παρατίθενται και στα θεματικά Ιηάεχ.
Στη διεπιστημονική του μελέτη, που κινείται στους χώρους της Παιδαγωγικής και
της Λαογραφίας, «Ένα παραμύθι: γενικά προβλήματα και ειδικότερες παιδαγωγικές
απόψεις» (1983), παρατίθενται οι απόψεις του Β.οπιΐ1γ ϋΗλνΙάπδ για την τέχνη και τη
φιλοσοφία του ελληνικού λαϊκού παραμυθιού και εξετάζεται το πρόβλημα της «φυλε
τικής» κληρονομικότητας και οι απόψεις του Εγ. ΚυηΚεΙ. Ακολουθεί η κριτική ανάλυση
ενός παραμυθιού στην καρπάθικη διάλεκτο, στο οποίο αποδίδονται ανάγλυφα οι σχέ
σεις στο χωριό και οι αξίες στις οποίες πιστεύει ο Έλληνας.15
Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η μελέτη του για τον μεγάλο παιδαγωγό και
ιδρυτή του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο Δελμούζο με τίτλο «Τα ιδανικά του Αλέξανδρου Δελμούζου» (1978), στην οποία φωτίζει
την προσωπικότητά του ως εθνικού παιδαγωγού μέσα από τη ζωή και τα ιδανικά του.
Περιγράφει τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του και της κοινωνικής
προσφοράς του και αναπτύσσει τις θεωρητικές αρχές στις οποίες πρέσβευε ότι πρέπει

12. Πανεπιστημιακά συγγράμματα, πραγματείες, μονογραφίες, μελέτες, παιδαγωγικά άρθρα,
γενικές ή ειδικές παιδαγωγικές και ψυχολογικές έρευνες, διδακτορικές διατριβές κ.ά.
13. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Παιδαγωγική επιστήμη και έρευνα. Ειδική παιδαγωγική βι
βλιογραφία στην Ελλάδα 1830-1980, ό.π. τόμ. Β', σ. 9.
14. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Παιδαγωγική Επιστήμη και Έρευνα, ό.π., τόμ. Δ', σ. 5.
15. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Ένα παραμύθι: γενικά προβλήματα και ειδικότερες παιδα
γωγικές απόψεις», Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, τόμ. 21 (1983) 305-362.

Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ

9

να στηρίζεται η ελληνική παιδεία, τονίζοντας την πίστη του στο ανθρωπιστικό ιδανικό
και τους αγώνες του για ένα καλύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό μέλλον.16
Στον Δελμούζο θα επανέλθει μετά από χρόνια σε ομιλία του με τίτλο «Ο Αλέ
ξανδρος Δελμούζος ως άνθρωπος και ως πνευματική παρουσία» (1990) για να
προσεγγίσει την ανθρώπινη διάστασή του, εμμένοντας στην φιλελεύθερη και συνεπή
αγωνιστικότητά του, με βάση την οποία επιδίωξε τη δημιουργία ενός σχολείου ελ
ληνικού, που θα θεμελιωνόταν στη δημοτική γλώσσα, τις ρίζες και τις παραδόσεις
του λαού.17

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Η πρώτη του δημοσίευση στον χώρο αυτόν είναι η διατριβή του στα αγγλικά που
αφορά την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα με τίτλο ΟιιιτεηΙ ρτοόίβηιχ ο/8εο
οηάαιγ Εάιιεαίίοη ΐη Οτεβεε (1952). Στο έργο, χρησιμοποιώντας ένα πλήθος ελληνικών
και ξένων δημοσιεύσεων, ασχολείται με τα προβλήματα της Μέσης Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα από την εφαρμογή του βαυαρικού συστήματος έως το 1952. Εξετάζει τους πα
ράγοντες που το επηρεάζουν και παρουσιάζει συγκριτικά τα εκπαιδευτικά συστήματα
Αγγλίας, Δανίας και ΗΠΑ. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα της Μέσης
Εκπαίδευσης δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τις μεταπολεμικές ανάγκες
και προτείνει θεμελιακές αλλαγές που θα το εκσυγχρονίσουν.
Στο έργο του Προβλήματα αγωγής και διδασκαλίας (19772, 1982) ασχολείται
με α) Τα προβλήματα της κακής προσαρμογής στη ζωή του σχολείου και β) Το πρό
βλημα της μάθησης και της διδασκαλίας, γ) Τις θεωρητικές απόψεις για τη μέθοδο
της αμοιβής και της τιμωρίας, δ) Τους παιδαγωγικούς κανόνες διδασκαλίας, ε) Τη
διδασκαλία και προσωπικότητα και οττ) Τις ανάγκες και ψυχικές αντιδράσεις του
εφήβου, με έμφαση στα σύγχρονα επιτεύγματα της παιδαγωγικής και της ψυχο
λογίας στον τομέα των «καταπιεστικών εμπειριών» της εφηβείας και των μηχανι
σμών φυγής.
Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσεται και η πραγματεία του «Ο επαγγελματικός
προσανατολισμός - κεντρικό πρόβλημα της Παιδείας μας» (1966), στην οποία επι
σημαίνει τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το ελληνικό σχολείο, ώστε να βοη
θήσει τον έφηβο να γνωρίσει το Εγώ του, για να διαλέξει το επάγγελμα που
συμφωνεί περισσότερο με τις κλίσεις και τον χαρακτήρα του.18
Το έργο του Το εξαιρετικό παιδί: συμβολή εις την μελέτη των παιδιών ανώτατης
ευφυΐας, 1964 (1971) επανακυκλοφορεί σε πολλές εκδόσεις με τον τίτλο Ο ευφυής
μαθητής: συμβολή στη μελέτη των μαθητών μέσης, ανώτερης και ανώτατης ευφυΐας

16. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Τα ιδανικά του Αλέξανδρου Δελμούζου», Επιστημονική
Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 17 (1978) 217-235.
17. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Ο Αλέξανδρος Δελμούζος ως άνθρωπος και ως πνευματική
παρουσία», περ. Νέα Εστία, τεύχ. 1501 (15 Ιαν. 1990) 90-97.
18. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Ο επαγγελματικός προσανατολισμός - κεντρικό πρόβλημα
της Παιδείας μας», ανάτυπο από το περ. Χρονικά του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης, τεύχ. 79-80 (1966).

10

ΕΥΣΕΒΙΑ ΧΑΣΑΠΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΟΥ

(1973,1976,1981). Το βιβλίο αποτελείται από Εισαγωγή στην οποία τονίζεται η ση
μασία των γνώσεων του εκπαιδευτικού για να διαπιστώσει τα προσόντα των ευφυών
μαθητών και η συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας για την αξιοποίηση της «φυσικής
ευφυΐας του ελληνικού λαού». Το κύριο σώμα του έργου αποτελείται από τρία μέρη:
στο πρώτο εξετάζονται οι γενικές ιδιότητες, οι μορφωτικές ανάγκες και τα συναι
σθηματικά γνωρίσματα των παιδιών ανώτερης και ανώτατης ευφυΐας και η προσαρ
μογή του σχολικού προγράμματος στις ανάγκες τους. Στο δεύτερο περιγράφονται
εκπαιδευτικά συστήματα και τρόποι διδασκαλίας που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ και
στην Αγγλία για να ικανοποιηθούν οι πνευματικές ανάγκες αυτών των μαθητών. Στο
τρίτο εξετάζεται το πρόβλημα της δημιουργίας ειδικών τάξεων, οι μέθοδοι διδασκα
λίας και το θέμα της μειωμένης απόδοσης ή και αποτυχίας των μαθητών αυτής της
κατηγορίας στο σχολείο.19
Στη μελέτη του «Κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτικών» (1984) υποδει
κνύει πως καθήκον της πολιτείας είναι η φροντίδα των εκπαιδευτικών, γιατί από
αυτούς εξαρτάται η ποιότητα της εργασίας στο σχολείο, και εξετάζει το πρόβλημα
της επιλογής τους με τη μέθοδο της συνέντευξης. Ο εκπαιδευτικός σ’ ένα σύγχρονο
δημοκρατικό σχολείο πρέπει να καταπολεμά την ομοιομορφία και την ισοπέδωση
και να αναπτύσσει την ξεχωριστή προσωπικότητα κάθε παιδιού.20
Στο άρθρο του «Το εκπαιδευτικό μας πρόβλημα σήμερα» (1989) τονίζει ότι η
ελληνική εκπαίδευση δεν ανταποκρίνεται στην προσπάθεια να προωθηθούν κοινω
νικές αλλαγές. Υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση πρέπει να στηριχθεί στην ελληνική
παράδοση και με πνεύμα συνεργασίας να δημιουργήσει το σύγχρονο δημοκρατικό
σχολείο με στόχο τη δυνατότητα μιας καλύτερης πνευματικής και υλικής ζωής.21
Ασχολήθηκε επίσης με τα κοινωνικά προβλήματα και θέματα αξιών. Στη μελέτη
του «ν^Ιυβε 3ηά ΑτοΗεΤγρε8 ίη ΟοηΙεπιροΓ3Γγ Οτεεοε» (1973), εξετάζει τις θεμελια
κές ιδέες της πατρίδας, της οικογένειας και της θρησκείας με αναφορά στις απόψεις
των Θ. Κολοκοτρώνη, στρατηγού Μακρυγιάννη και Παύλου Μελά.22 Στη μελέτη του
«ΟΗΐΐδεδ οί ΧΥ3Γ ίη Ρ13ίο» (1975), με αναφορά σε κείμενα του Θουκυδίδη και του
Πλάτωνα, εξετάζει τα αίτια που ενυπάρχουν στη ρίζα κάθε πολεμικής σύρραξης.23
Τα ενδιαφέροντά του ήταν ευρύτατα. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον του για το
θέατρο, όπως φανερώνεται σε παραπομπές που κάνει σε έργα κλασικών θεατρικών
συγγραφέων (στο ΜϊχαΙΙίαηοε του Βεπ^τά 8Ιΐ3\ν, στους Βρυκόλακες και στο Τζων
Γαβριήλ Μπόργκμαν του Ερρίκου Τψεν στο «Ο επαγγελματικός προσανατολισμός
- κεντρικό πρόβλημα της παιδείας μας») αλλά και στον Τ. Σ. Έλιοτ στο Έφηβοι και

19. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Ο ευφυής μαθητής. Συμβολή στη μελέτη των μαθητών μέσης,
ανώτερης και ανώτατης ευφυΐας, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 6. Διεξοδικότερη παρουσίαση του πε
ριεχομένου του βιβλίου στις σσ. 7-9.
20. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευτικών», Επιστημονική
Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. 22 (1984) 359-375.
21. Βλ. Α. Μιχαηλίδης-Νουάρος, «Το εκπαιδευτικό μας πρόβλημα σήμερα», εφημ. Μακεδονία,
23 Ιουλ. 1989.
22. Βλ. Α. ΜΐοΚβεΙΐόεε-ΝουΗΓΟδ, «ΥπΙιιβδ από Ατε1ΐθίγρε8 ΐη ΟοηΐεηιροΓ3Γγ Οτεεοε», περ.
Διοτίμα, τευχ. 1 (1973) 169-195.
23. Βλ. Α. ΜΐοΗ3ε1ϊάε5-Νσυ3Γθ8, «Θβιΐδεε οί \Υ3Γ ίη ΡΙβίο», περ. Διοτίμα, τεύχ. 3 (1975) 61-65.
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παιδεία. Έγραψε, μάλιστα, και ένα θεατρικό έργο, Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης:
ιστορικό Θεατρικό έργο (1996).
Στην τέχνη του θεάτρου καταφεύγει για να καταθέσει και τον φιλοσοφικό
στοχασμό του σε δύο μελέτες «ΡΗΐ1θ8ορΗγ ίη ηγΙ:
ρτοδίεπι οί Οοά I Ειΐββπε Ο’
ΝβίΠ’δ ρ1αγ ΕπιρεΓΟΓ Ιοπβδ» (1978) και «ΡΗί1οδορΗγ ίπ ατί: Οβδίτε υπάετ ίΗε Είπι’δ»
(1982). Στο πρώτο εξετάζει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό.24 Στο δεύτερο, εκτός
από τη σχέση ανθρώπου - Θεού, το ενδιαφέρον του εκτείνεται στη μοναξιά των γη
ρατειών και τον φόβο της τιμωρίας και του θανάτου.25
Το ενδιαφέρον του για τον μύθο, που είχε εκδηλωθεί ήδη το 1964 στη γνωστή
του μελέτη, τον οδηγεί στη δημιουργική ενασχόληση με το παραμύθι, καρπός της
οποίας είναι το παραμύθι Το ευγενικό βασιλόπουλο (1989). Από τα τελευταία έργα
του που αποδεικνύουν την ευρυμάθειά του το ΚαρπαΘιακά δημοτικά άσματα (2001).
Σημαντικό τμήμα της παιδαγωγικής του δράσης καταλαμβάνει η εποπτεία του Πει
ραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπήρξε άλλωστε ο μα
κροβιότερος στην ιστορία του σχολείου επόπτης. Στην εποπτεία περιλαμβάνονταν
οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις που απευθύνονταν στον ενιαίο Σύλλογο Διδασκόντων
του σχολείου (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) και η διοργάνωση
των υποδειγματικών διδασκαλιών, τις οποίες παρακολουθούσαν υποχρεωτικά οι
φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής.
Σύμφωνα με το Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων (1966-67 έως 1976), οι παι
δαγωγικές συνεδριάσεις, με πρόεδρο τον επόπτη, συγκαλούνται κατά διαστήματα με
μία κανονικότητα που αποδεικνύει ότι αποτελούν παγιωμένη πρακτική. Στις δύο πρώ
τες (6.11.1966 και 14.11.1966), οι εισηγήσεις γίνονται από εκπαιδευτικούς 26 Ο επόπτης
τοποθετείται διεξοδικά επί των εισηγήσεων, μετά το πέρας της παρουσίασης του θέ
ματος από τους ομιλητές, κατά τη συζήτηση που κατά κανόνα ακολουθεί. Σε όλες τις
επόμενες παιδαγωγικές συνεδριάσεις τα θέματα τα εισηγείται ο επόπτης.
Στην παιδαγωγική συνεδρίαση στις 21.11.1966 αναπτύσσει το θέμα «Η έννοια
της δημιουργικής πειθαρχίας στο σύγχρονο σχολείο». Αφού εξέτασε την έννοια της
πειθαρχίας και τόνισε τη σημασία του αυτοελέγχου, τους παράγοντες που επηρε
άζουν την προσαρμογή του ανθρώπου στο περιβάλλον και την ανάγκη της σταθερής
φιλικής καθοδήγησης του νέου, εξέτασε το θέμα της πειθαρχίας μέσα στο σχολείο
τονίζοντας τις συνθήκες που την ευνοούν (την προσωπικότητα του διδάσκοντα, τα
κατάλληλα διδακτικά μέσα κ.ά.). Περιέγραψε τα αντιπαιδαγωγικά μέτρα (ειρωνεία,
προσβολή, αναγκαστική συγγνώμη κ.ά.) και επικέντρωσε την προσοχή του στο θέμα
της διορθωτικής ή εποικοδομητικής τιμωρίας, τονίζοντας τη σημασία της ενθάρρυν-

24. Βλ. Α. ΜϊοΚβεΙίάβδ-ΝουβΓΟδ, «ΡΗΐΙθ5ορΚγ ίη 3Γ(: ίΚε ρεοδίειη οί Οοά I Ευ§εηε Ο’ ΝείΙΓδ
ρ1αγ ΕαιρετΌΓ 1οπ68», περ. Διοτίμα, τεύχ. 6 (1978) 71-82.
25. Βλ. Α. ΜίοΗαεΙίάβδ-ΝουβΓΟδ, «ΡΚΐ1οδορΗγ ίη 3Π: Οεδίεε ιιηάβε (Ηε ΕΙιη’δ», περ. Διοτίμα,
τεύχ. 10(1982) 92-102.
26. Η πρώτη από τον Λάσκαρη Χατζηγιαννάκη, Θεολόγο, με θέμα «Η συμβολή της ηθικής στη
μόρφωση χαρακτήρα» και η δεύτερη από τη Βασιλική Τοκατλίδου, Γαλλικών, με θέμα «Σύγχρονες
μέθοδοι διδασκαλίας στις ξένες γλώσσες». Βλ. Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, 1966-67 - 1976,
Πράξη 1Ί και 2η, σσ. 3-6 και 6-10.

12

ΕΥΣΕΒΙΑ ΧΑΣΑΠΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

σης, του επαίνου και της ηθικής αμοιβής.27 Η συζήτηση πάνω στην εισήγηση του
επόπτη προαναγγέλλεται για την επόμενη παιδαγωγική συνεδρίαση στις 9.12.1966
και γίνεται με καθ’ όλα οργανωμένο τρόπο, πάνω σε εννέα θέσεις28 που αποτελού
σαν την αφετηρία της συζήτησης και μοιράστηκαν πολυγραφημένες σε όλους τους
εκπαιδευτικούς. Η συζήτηση αφορούσε κάθε μία από τις εννέα θέσεις ξεχωριστά.
Κατά το σχολικό έτος 1967-68, οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις με εισηγητή τον
επόπτη γίνονται από τον Μάρτιο και μετά.29 Στην συνεδρίαση της 14ης Μαρτίου ο
επόπτης προσπάθησε να απαντήσει στο ερώτημα «τί είναι η εκπαίδευσις και πώς
πρέπει να γίνη». Στη συνέχεια καθόρισε τους συντελεστές που ερμηνεύουν το φαι
νόμενο της παιδείας (οικογένεια, σχολείο, επαγγελματική ζωή του ατόμου, πολιτεία
και εκκλησία), διευκρινίζοντας ότι «η θρησκεία οδηγεί από το Είναι στο Δέον». Κα
ταλήγει στο συμπέρασμα ότι «τα φυσικά στάδια της εξελίξεως του ατόμου δύνανται
να συμπυκνωθούν εις τας εξής τρεις λέξεις: υπακοή, εξέλιξις, προσφορά».30
Στην επόμενη (21.3.1968) το θέμα που εισηγήθηκε ήταν οι διάφορες μορφές
της αγωγής (το αθηναϊκό ή ιωνικό ιδεώδες, το σπαρτιατικό ιδεώδες και το πλατω
νικό ιδεώδες της αγωγής) και οι τύποι των εκπαιδευτικών («ο τύπος του μειλίχιου
εκπαιδευτικού», ο δεύτερος, που «έχει προκαθορισμένος ιδέας διά το τί είναι ορθόν
καιτί όχι» και ο τρίτος «είναι ο ιδεώδης, είναι δε σπανιώτερος».31
27. Βλ. ό.π., Πράξη 3η, σσ. 10-14.
28. «1. Η αυστηρή πειθαρχία, αν επιβάλλεται διοικητικός μέσα στην κατάλληλη σχολική ατμό
σφαιρα, δεν θα βλάψη τα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο. 2. Η τιμωρία είναι δυνατόν να βλάψη
την προσωπικότητα του παιδιού όταν δεν έχη κάποια λογική σχέση με την αταξία που έκανε το
παιδί. Το ίδιο συμβαίνει και όταν δεν υπάρχει συμπάθεια και κατανόηση του καθηγητή προς το
παιδί -που είναι πάντοτε, δεν πρέπει να το ξεχνούμε- ένα ανώριμο πλάσμα. 3. Η ψυχική επαφή
ανάμεσα στον μαθητή και τον καθηγητή που είναι ο αρμόδιος ή που είναι ανάγκη να επιβάλη μια
τιμωρία, καθορίζει το πώς θα αντιδράση το παιδί στην τιμωρία αυτή. 4. Όταν ο εθνικός πολιτισμός
ενός λαού έχη υψηλά ιδανικά και το σύνολο του έθνους πιστεύη ότι επιβάλλεται η προσαρμογή της
νέας γενεάς σ’ αυτά τα ιδανιά, τότε τα παιδιά τείνουν να αποδέχονται την πειθαρχία, πολύ πιο
εύκολα, παρά αν τα ιδανικά αυτά απουσιάζουν. 5. Η τιμωρία που είναι δίκαιη αντιμετωπίζεται με
ευμένεια από τα παιδιά. 6. Τα παιδιά αντιδρούν ψυχολογικά, σύμφωνα με το τί ακριβώς περι
μένουμε από αυτά. [...]. 7. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αλλάξη κανείς συνήθειες που έχουν ριζώσει
από μια κακή παράδοση -όσο και να το επιθυμή. Υπάρχουν εξωσχολικοί παράγοντες που δυ
σκολεύουν την προσπάθεια του σχολείου να εμπεδώσει την πειθαρχία μέσα στον εσωτερικό κόσμο
του παιδιού. 8. Τα ίδια τα πράγματα δυσκολεύουν πολλές φορές την εφαρμογή των ιδεών που θα
ήσαν, κάτω από άλλες συνθήκες, πολύ λογικές. 9. Πάνω από όλα χρειάζεται να υπάρχη σεβασμός
για την προσωπικότητα κάθε παιδιού και αγάπη στο παιδί. Μετά πρέπει να λείψουν οι υπερβολικά
σχολαστικοί και λεπτομερειακοί κανόνες, που δεν έχουν καμιά σχέση με την αληθινή ζωή. Αφού
γίνουν αυτά, τότε η αληθινή μόρφωση και η μετάδοση γνώσεων μέσα στο σχολείο, όπως και η εσω
τερική ζωή του σχολείου, μπορεί να φτάσουν σ’ ένα επιθυμητό επίπεδο, μέσα στα πλαίσια ενός συ
στήματος “εξωτερικής πειθαρχίας”, που θα έχη τις βάσεις του στη δημιουργική εσωτερική
πειθαρχία κάθε μαθητή» (ό. π., Πράξη 4\ σσ. 14-16).
29. Ας σημειωθεί ότι μετά τα σχολικό έτος 1966-67 γράφονται οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις
των ετών 1970-71. Μετά από αυτές, στη σ. 39 του Πρακτικού υπάρχει η εξής «σημείωσις»: «Αι
ακολουθούσαι πράξεις παιδαγωγικών συνεδριών του συλλόγου μη καταχωρισθείσαι διά λόγους
τεχνικούς κατά την χρονολογικήν σειράν των καταχωρίζονται ενταύθα εκ των υστέρων ως
έπονται». Καταγράφονται σε συνεχή αρίθμηση από Πράξις 1η, 14.3.1968, έως Πράξις 7η, 16.3.1970.
30. Βιβλίου Παιδαγωγικών Συνεδριών, 1966-67 -1976, Πράξις 1η, 14*^ Μαρτίου 1968, σσ. 39-41.
31. Ό.π., Πράξις 2α, 21ην Μαρτίου 1968, σσ. 41-42.
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Ακολουθεί το θέμα «Η αγωγή εις την ευρείαν και στενήν έννοιαν της» στις
4.4.1968. Ευρεία είναι η διά βίου εκπαίδευση, η παιδεία, στενή η «συγκεκριμένη επιρ
ροή του σχολείου επί του ατόμου», από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο.
Ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του θέματος υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία είναι δράσις
και πνευματική δημιουργία, επιστήμη, ενώ η εκπαίδευσις είναι κυρίως τέχνη, «αλλά
αφ’ ης στιγμής θεμελιούται επί παγκοσμίως αποδεκτών αρχών γίνεται και επιστήμη».32
Κανονικά διεξάγεται και η επόμενη παιδαγωγική συνεδρίαση στις 23.5.1968,
που έχει για θέμα της την ανάλυση των δυο σημείων της αγωγής που ορίστηκαν κατά
την προηγούμενη συνεδρίαση, την εκπαιδευτική πράξη μέσα στο σχολείο και τη
φιλοσοφία της αγωγής. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, έμφαση δίνεται στην εσωτερική
πειθαρχία και τον αυτοέλεγχο και, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, τονίζεται η συμβολή
της χριστιανικής ηθικής (καλή χρήση του αυτεξούσιου με τη βοήθεια της θείας χάριτος) και η πλατωνική ιδέα του αγαθού.33
Μία παιδαγωγική συνεδρίαση γίνεται το σχολικό έτος 1968-69, άμα τη λήξει του
διδακτικού έτους (6.6.1969), στην οποία «ο κ. Επόπτης προέβη εις γενικήν εισαγωγι
κήν εισήγησιν επί του θέματος της εφηβικής ηλικίας». Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η
προσοχή με την οποία, κατά τον Μιχαηλίδη-Νουάρο, πρέπει να προσφέρεται βοήθεια
στον έφηβο, «χωρίς να θίγεται το εγώ του, ο οποίος επί πλέον δεν αποδέχεται τας
ετοίμους λύσεις». Στη συνέχεια εξέτασε εννέα σημεία υπό τα οποία εμφανίζεται το
πρόβλημα του εφήβου: «1) Γενική συναισθηματική ωριμότης, 2) προσωπικός συναι
σθηματικός κόσμος, 3) κοινωνική ωριμότης, 4) σχέσεις εφήβου και εφηβικής ομάδος,
5) ενδοοικογενειακαί σχέσεις, 6) πνευματική ωριμότης, 7) εκλογή επαγγέλματος, 8)
ελεύθεραι ώραι, 9) φιλοσοφία της ζωής και εικών του εγώ» 34
Στις 16 Φεβρουάριου 1970 γίνεται η πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση αυτής της
χρονιάς με θέμα «Το περιβάλλον και οι φίλοι του εφήβου». Η ανάπτυξή του επικεν
τρώνεται στις σχέσεις του εφήβου με την ομάδα των συνομηλίκων του, γιατί, όπως
τονίζει ο επόπτης, «αν είναι μόνος και δεν έχη φίλους, δύσκολα θα εξελιχθή».35
Σε επόμενη συνεδρίαση αυτής της χρονιάς ο επόπτης εισηγείται το θέμα «Τα
ενδιαφέροντα του εφήβου». Υποστηρίζει ότι «όταν ο διδάσκων γνωρίζη ποία τα εν
διαφέροντα ενός εκάστου μαθητού, θα έχη ένα κλειδί, το οποίον θα χρησιμοποιή
διά να κρατή ενεργόν το ενδιαφέρον αυτού. Το δεύτερον κλειδί είναι να παρέχη ο
διδάσκων την δυνατότητα εις τους μαθητάς να προβάλουν την αξίαν των, την ιδιαι
τέραν ικανότητά των. Αναγκαία δε είναι η αμοιβή και ο έπαινος. Κατά τρίτον λόγον
ο παιδαγωγός πρέπει να τονίση την αξίαν της εργασίας. [...] Η εργασία είναι σπου
δαία άσκησις επιτυχίας. [...] Αξίζω, διότι εργάζομαι» 36
Η πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση στις 14.12.1970 γίνεται χωρίς την παρουσία
του επόπτη και αφορά θέματα επίδοσης των μαθητών. Η δεύτερη στις 3.5.1971. Σ’
αυτήν ο επόπτης, αφού ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν τις ανάγκες
32. Ό.π., Πράξις 3η, 4η Απριλίου 1968, σσ. 43-44.
33. Βλ. ό.π., Πράξις 4η, 23ην Μαΐου 1968, σσ. 45-46.
34. Ό.π., Πράξις 5η, 6η Ιουνίου 1969, σσ. 46-48.
35. Ό.π., Πράξις 6η, 16η Φεβρουάριου 1970, σσ. 49-51.
36. Ό.π., Πράξις 7η, 16η Μαρτίου 1970, σσ. 51-52.
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του σχολείου σε όργανα και σκεύη για να τα προμηθευτούν με πιστώσεις του Πανε
πιστημίου, ανε'πτυξε στη συνέχεια αρχές γενικής παιδαγωγικής. Συγκεκριμένα ανα
φέρθηκε στις απόψεις του Αμερικανού ψυχολόγου ΤΗθΓπάΐ1<ε «περί δημιουργίας
“ευνοϊκού κύκλου” διά τους μαθητάς και στις θέσεις του ψυχολόγου Κιιτί ΗαΙιη για
το θέμα “επιτυχία - αποτυχία”», τονίζοντας ότι οι έπαινοι και οι παρατηρήσεις πρέ
πει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα των μαθητών.37
Η επόμενη συνεδρίαση (24.5.1971) μολονότι δεν είχε συγκεκριμένο θέμα,
παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί αναφερόταν στην «προληπτική καταστολή ώστε να
προληφθή η κακή προσαρμογή του εφήβου στο περιβάλλον». Στο έργο του εκπαι
δευτικού περιλαμβάνεται η ενημέρωση των γονέων για τυχόν ψυχικό πρόβλημα πα
ρατηρείται στη συμπεριφορά του παιδιού, αλλά και η προσοχή με την οποία πρέπει
να αντιμετωπίζεται κάθε παιδί. Οι γενικές αρχές στις οποίες αναφέρθηκε στη συ
νέχεια ξεκινούν από την ανάγκη για στοργή και αγάπη που αυτό έχει. Επιπλέον επισήμανε την αξία των φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, το
πρόβλημα που δημιουργείται όταν ασκείται πίεση στο παιδί να αποδώσει πέραν των
δυνατοτήτων του, τη σημασία που έχει η ανεξαρτησία κινήσεων που πρέπει να του
παραχωρείται και, τέλος, στο πρόβλημα που δημιουργείται σ’ αυτό, όταν οι σχέσεις
ανάμεσα στους γονείς παρουσιάζουν προβλήματα.38
Το θέμα της τρίτης παιδαγωγικής συνεδρίασης στις 8.6.1971 έχει θέμα της την ευ
φυΐα και την αξιοποίηση του πνευματικού δυναμικού του παιδιού. Κύριο σημείο της
εισήγησής του είναι η επισήμανση της βοήθειας που μπορεί να παράσχει το σχολείο,
ώστε ο έφηβος να σχηματίσει ευνοϊκή εικόνα για τον εαυτό του, για να καταβάλει με
γάλες προσπάθειες για την πρόοδό του, ενώ ανασχετικά λειτουργούν η έλλειψη σεβα
σμού στην προσωπικότητά του, η κακή συμπεριφορά απέναντι του, η σκληρή τιμωρία
και η συναισθηματική ταραχή. Ολοκλήρωσε την εισήγησή του με αναφορά στους
νόμους της μάθησης (ένα κίνητρο, η επανάληψη, η επιτυχία οδηγεί σε νέα επιτυχία).39
Τρεις συνεδριάσεις έγιναν κατά το σχολικό έτος 1971-72, μία στην αρχή του
σχολικού έτους και δύο στο τέλος. Στην πρώτη, στις 30.8.1971, υπέδειξε την ανάγκη
να γίνουν γραπτές δοκιμασίες για τους μαθητές του γυμνασίου υπό την εποπτεία
του διευθυντή, δύο ανά δεκαπενθήμερο, για να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία
του σχολείου, οι οποίες δεν θα αποσκοπούν στη βαθμολογία των μαθητών αλλά στη
διάγνωση των αδυναμιών και δυνατοτήτων τους και στη διαπίστωση «ιδιαιτέρων
τυχόν ικανοτήτων και κλίσεων ενός εκάστου». Μετά παρέλευση εύλογου χρόνου θα
ακολουθήσουν και άλλες για να επιβεβαιωθούν και να διορθωθούν τα συμπερά
σματα, ώστε να είναι γονιμότερη η συνεργασία διδασκόντων-διδασκομένων.40 Στη
συνεδρίαση στις 5.6.1972, αφού υπενθύμισε «δοκιμασμένες παιδαγωγικές απόψεις»
(δεν αναφέρονται στο πρακτικό), ανέπτυξε το θέμα «Σκοποί του σύγχρονου
σχολείου [κατά τον παιδαγωγόν και φιλόσοφον 3οΗη Οελνεγ]» (μετάδοσις γνώσεων,
επηρεασμός του εφήβου, ώστε να γίνει κοινωνικός, και συναισθηματική ωρίμανση
37. Βλ. ό.π., Πράξις 2α, 3η Μαΐου 1971, σσ. 34-36.
38. Βλ. ό.π., Πράξις 31», 24η Μαΐου 1971, σσ. 36-37.
39. Βλ. ό.π., Πράξις 4*1, 8η Ιουνίου 1971, σσ. 38-39.
40. Βλ. ό.π., Πράξις 1η, 30η Αυγούστου 1971, σσ. 53-54.
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του εφήβου), υπογραμμίζοντας τη διαφορά μεταξύ πνευματικής και χρονολογικής
ηλικίας των μαθητών.41 Με την εφηβική ηλικία και τα προβλήματα της συνέχισε και
στην επόμενη συνεδρίαση αυτής της χρονιάς, στις 19.6.1972, υπενθυμίζοντας ως συμ
πέρασμα ότι καθήκον του εκπαιδευτικού δεν είναι να διαμορφώσει εξ υπαρχής τον
έφηβο, αλλά να σέβεται την προσωπικότητά του, να βρίσκει τα τρωτά σημεία του
και να προσπαθεί να τα θεραπεύσει.42
Η πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση αυτής της χρονιάς γίνεται στις 9.10.1972 με
θέμα «Το πρόβλημα της συμπεριφοράς των ατάκτων, των κακώς προσηρμοσμένων
ή νοσηρών μαθητών», για να τονίσει ακόμη μία φορά την υποχρέωση του εκπαιδευ
τικού να αντιμετωπίζει με σεβασμό την ατομικότητα του παιδιού, ώστε να μπορέσει
να δει σε βάθος την προσωπικότητά του.43 Το επόμενο θέμα στις 6.11.1972 είναι
«Ανάγκαι και ψυχικαί αντιδράσεις του εφήβου» (ανάγκαι: το αίσθημα ότι ανήκει
σε μία εφηβική ομάδα, η οποία τον αποδέχεται, η θέλησή του να κατέχει μία κοινω
νική θέση και η ανάγκη να αναγνωρίζεται ως άνθρωπος αξίας* ψυχικές αντιδράσεις:
το αίσθημα της λύπης, αδυναμία υιοθέτησης αισιόδοξης και ενεργητικής στάσης
απέναντι στη ζωή, έλλειψη αισθήματος ισορροπίας* λύση: η προσαρμογή στην πραγ
ματικότητα). Ολοκλήρωσε την εισήγησή του τονίζοντας τους μηχανισμούς προσαρ
μογής που χρησιμοποιεί ο έφηβος, όταν δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες του, τους
οποίους οφείλει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός: επιθετικότητα, αναπλήρωση, ταύτιση,
λογικοφανής δικαιολογία, προβολή, μηχανισμός καλύψεως των πραγματικών κινή
τρων, εγωκεντρισμός, αρνητική στάση, μηχανισμός ψυχικής φυγής και φυγή με τη
βοήθεια της σωματικής και ψυχικής αδιαθεσίας, με τους οποίους θα ασχοληθεί στην
επόμενη παιδαγωγική συνεδρίαση.44
Στην επόμενη παιδαγωγική συνεδρίαση στις 11.12.1972 ασχολείται με τον πρώτο
μηχανισμό «Το φαινόμενο της επιθετικότητας των εφήβων», υποδεικνύοντας ότι ο
έφηβος με επιθετική προσωπικότητα είναι απολύτως φυσιολογικός, αλλά παρερμη
νεύει την πραγματικότητα.45 Ο επόμενος μηχανισμός, που γίνεται αντικείμενο δια
πραγμάτευσης στις 19.1.1973 από τον επόπτη, είναι «Η αναπλήρωσις». Η διευκρίνιση
της σημασίας της γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Ο μαθητής θέλει να διακριθεί σε
κάτι. Επομένως ο εκπαιδευτικός πρέπει να τον βοηθήσει να ανακαλύψει τα δυνατά
σημεία του και να τον πείσει να διακριθεί στον τομέα στον οποίο υπερέχει. Εφόσον
το άτομο διακρίνεται σε έναν τομέα, αναπληρώνει ουσιαστικά το αίσθημα της αδυ
ναμίας ή την καταπίεση και απογοήτευση εξαιτίας της αποτυχίας του κάπου αλλού.
Επιπλέον, κάθε άτομο είναι ικανό σε κάτι στο οποίο κανένας άλλος δεν είναι δυνατόν
να τα καταφέρει τόσο καλά όσο αυτό. Εάν λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός αυτήν τη
φιλοσοφία, τότε αναγνωρίζει την αξία που έχουν όλοι οι μαθητές του στο μέτρο του
δυνατού. Μετά την κατανοητή αυτή εξήγηση, ο επόπτης προχώρησε στον ορισμό του
ΗαίΌΐά και συνέχισε εξηγώντας την άμεση και έμμεση αναπλήρωση (άμεση: π.χ. ο μέ41. Βλ. ό.π., Πράξις 2α, 5η Ιουνίου 1972, σσ. 54-56.
42. Βλ. ό.π., Πράξις 3η, 19η Ιουνίου 1972, σσ. 56-58
43. Βλ. ό.π., Πράξις Η, 9Ί Οκτωβρίου 1972, σσ. 58-62.
44. Βλ. ό.π., Πράξις 2α, 6” Νοεμβρίου 1972, σσ. 63-67.
45. Βλ. ό.π., Πράξις 3”, 11*1* Δεκεμβρίου 1972, σσ. 68-73.
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τριος μαθητής μελετά ευσυνειδήτως και επιδιώκει την επιτυχία· έμμεση: π.χ. ο μέτριος
μαθητής εγκαταλείπει την προσπάθεια του στα μαθήματα και επιδιώκει να διακριθεί
στον αθλητισμό). Αφού έθιξε την προβληματική συμπεριφορά υπερβολικά πρόθυμων
μαθητών, ολοκλήρωσε την εισήγησή του με υποδείξεις ειδικών: ο εκπαιδευτικός
οφείλει να βοηθήσει τους μαθητές του να ανακαλύψουν τους τομείς στους οποίους
μπορούν να διακριθούν, να τους δώσει μία αντικειμενική κατά το δυνατόν άποψη των
ικανοτήτων τους και να τους εξηγήσει το φαινόμενο της αναπλήρωσης.46
Η πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση γίνεται προς το τέλος της σχολικής χρονιάς,
στις 24.5.1974. Ο επόπτης ανακοίνωσε στον Σύλλογο Διδασκόντων ότι θα ακολου
θήσει μία σειρά παιδαγωγικών συνεδριάσεων, στις οποίες θα παρακολουθούν σε
μαγνητοταινία κάποια μαθήματα με θέμα «Οι μαθηταί ανωτέρας και ανωτάτης ευ
φυΐας και τα προβλήματά των», τα οποία έγιναν στους πρωτοετείς φοιτητές της Φυ
σικομαθηματικής Σχολής, με σκοπό τη συζήτηση. Σημασία έχει να τονίσουμε ότι η
συζήτηση ξεκινάει από τη βάση ότι όλα τα παιδιά είναι εξελίξιμα και ότι σε αυτήν
την παραδοχή στηρίζεται η έννοια και η σημασία της Αγωγής. Επίσης η πρόταξη
της πίστης στην ικανότητα των μαθητών και το χρέος των εκπαιδευτικών να τους
βοηθήσουν και να τους παρέχουν κάθε ενθάρρυνση.47 Το θέμα συνεχίζει να απα
σχολεί και την επόμενη παιδαγωγική συνεδρίαση, με κέντρο την εξέλιξη του μαθητή
και τις προϋποθέσεις της (σταθερή καθοδήγηση του ατόμου, κατανόηση από το πε
ριβάλλον, προσφορά κατάλληλων ευκαιριών, εργατικότητα, αυτοπειθαρχία, συγκέν
τρωση του ενδιαφέροντος και προσοχή).48
Το θέμα της τελευταίας παιδαγωγικής συνεδρίασης είναι «Αι ελεύθεραι δρά
σεις των μαθητών» (7.6.1974). Η εισήγηση ξεκινά με τη διαπίστωση της μονόπλευρης
αγωγής που παρέχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο σημασία δίνεται
στη θεωρητική μόρφωση, ενώ υποτιμάται η πράξη και η τεχνική. Κατόπιν προτείνεται η επέκταση των τομέων δραστηριότητας του σχολείου (θεάτρου, γυμναστικής,
μουσικής, εκθέσεων).49
Για τη σχολική χρονιά 1974-75, με τηλεφωνική ανακοίνωση του I. Μπούσουλα,
επόπτης για το τρέχον έτος ορίζεται ο Λ. Χουσιάδας με απόφαση της Φιλοσοφικής
Σχολής του ΑΠΘ.50
Το σχολικό έτος 1975-76 γίνεται μόνο μία παιδαγιογική συνεδρίαση στην αρχή
της σχολικής χρονιάς (6.10.1975) με θέμα «Εξέταση αναγκών του Σχολείου». Αν και
η συνεδρίαση αναφέρεται σε ελλείψεις του σχολείου σε εξοπλισμό, ο επόπτης τονί-

46. Βλ. ό.η., Πράξις 4*1,19η Ιανουαρίου 1973, σσ. 73-79.
47. Βλ. 0Λ.» Πράξις 1η, 24 Μαΐου 1974, σσ. 80-83.
48. Βλ. ό.π., Πράξις 2α, 31 Μαΐου 1974, σσ. 84-86.
49. Βλ. ό.π., Πράξις 3η, 7Ί Ιουνίου 1974, σσ. 87-90. Μολονότι ο επόπτης προτείνει να συνεχιστεί
η συζήτηση σε μία άλλη μελλοντική συνεδρίαση και να ληφθούν αποφάσεις, την τρέχουσα σχολική
χρονιά αυτό δεν γίνεται.
50. Στοιχεία από το Ημερολόγιον, 1971 - 27.6.1976. Ο Χουσιάδας αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις
του, παρίσταται σε συναντήσεις με τους διάφορους συντελεστές της σχολικής ζωής και παρακολου
θεί τις υποδειγματικές διδασκαλίες που γίνονται, αλλά δεν κάνει καμία συνεδρίαση με τον Σύλλογο
Διδασκόντων· κάνει μόνο μία διάλεξη στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών με θέμα «Η εξέλιξις των ηθικών αξιών στα παιδιά».
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ζει στην αρχή την ανάγκη να αποδεχθούν οι διδάσκοντες με αγάπη τους μαθητές
και κατανόηση για τα προβλήματά τους.51
Δεν καταχωρίζονται παιδαγωγικές συνεδριάσεις στο Βιβλίο Πράξεων για τα
σχολικά έτη 1976-77 και 1977-78.
Ο επόπτης παρίσταται σε μία συνεδρίαση52 και μόνο μία παιδαγωγική με ει
σηγητή τον ίδιο γίνεται τη σχολική αυτή χρονιά, στην αρχή (8.9.1978), με θέμα
«Υπενθύμιση μιας βασικής παιδαγωγικής αρχής», της αρχής που αναφέρεται στη
σκοπιμότητα της αποτυχίας του μαθητή σε κάποιο μάθημα, με στόχο ο μαθητής να
αποκτά τον απαιτούμενο σεβασμό απέναντι σε μαθήματα και καθηγητές, στη δια
μόρφωση σωστά ισορροπημένης ψυχολογίας και στη δύναμη να αντέχουν τις δυ
σκολίες και τις αποτυχίες της ζωής.53
Μία παιδαγωγική συνεδρίαση με εισηγητή τον Μιχαηλίδη-Νουάρο γίνεται στις
5.11.1979 με θέμα «Μερικές ενδείξεις για την παρουσία μαθητών με ταλέντα ή ανώ
τερες πνευματικές ικανότητες μέσα στη σχολική τάξη, σύμφωνα με τα τελευταία
πορίσματα της Παιδαγωγικής επιστήμης».54
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, στις 13.10.1980, γίνεται η πρώτη παιδαγωγική
συνεδρίαση με θέμα «Ο αρνητισμός στην παιδική και, κυρίως, στην εφηβική ηλικία».
Η εισήγηση επικεντρώθηκε στα α) γενικά γνωρίσματα και επιστημονικούς ορισμούς
του αρνητισμού, β) πιθανά αίτια, γ) στον αρνητισμό της παιδικής ηλικίας, δ) στον
αρνητισμό στους εφήβους, ε) στις συνέπειες στη σχολική ζωή και στ) στους παιδα
γωγικούς χειρισμούς.
Μία δεύτερη γίνεται στις 6.4.1981 με θέμα «Κίνητρα: ο ρόλος και η σημασία
τους στη διαδικασία της μάθησης». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη σημασία των
κινήτρων, στις αρχές τους και στις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών,
ώστε να τα δημιουργούν στους μαθητές τους.55
Στις 11.11.1981 έγινε συνεδρίαση με θέμα «Η αγωγή των δυσπροσάρμοστων
μαθητών».56 Στις 21.12.1981 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση του Συλλόγου
51. Βλ. Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, 1966-67 - 1976, Πράξις 1η, 6η Οκτωβρίου 1975, σσ.
91-94. Ο επόπτης, όπως διαπιστώνεται από το Ημερολόγιον, 1971 - 27.6.1976, επισκέπτεται το
σχολείο, επιθεωρεί τους χώρους του (8.10.1975), συνεδριάζει με τους φιλολόγους για την απομά
κρυνση του 37ου Δημοτικού που στεγάζεται στο Πειραματικό (13.3.1976) και παρακολουθεί τις
υποδειγματικές διδασκαλίες.
52. Η συνεδρίαση έχει για θέματα: α) Διαταξικοί Όμιλοι, β) Διδασκαλία και παράσταση της
τραγωδίας Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή, γ) Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ΠΣΠΘ και άλλου
σχολείου της υπαίθρου και δ) Πολυήμερες εκδρομές ( βλ. Βιβλίον Πράξεων, 1965 - 3.4.1978, Πράξις
171», 17.2.1978).
53. Βλ. Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδριών, 8.9.1978 -2011, σσ. 2-3.
54. Τα πρακτικά της παιδαγωγικής αυτής συνεδρίασης δεν καταγράφονται στο Βιβλίο Πράξεων
των Παιδαγωγικών Συνεδριών αλλά στο Βιβλίο Πράξεων, 17.4.1978 -14.9.1988, Πράξις 6η (5 Νοεμ
βρίου 1979). Ο επόπτης παρίσταται σε μία ακόμη συνεδρίαση με θέματα: α) Διαταξικοί Όμιλοι,
β) Διαγωγή μαθητών, γ) Επίδοση μαθητών, δ) Χριστουγεννιάτικη γιορτή (Πράξη 9η, 8.12.1979).
55. Τα πρακτικά της παιδαγωγικής αυτής συνεδρίασης δεν καταγράφονται στο Βιβλίο Πράξεων
των Παιδαγωγικών Συνεδριών αλλά στο Βιβλίο Πράξεων, 17.4.1978 -14.9.1988, Πράξις 15η (6 Απρι
λίου 1981).
56. Βλ. Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης για το σχολικό έτος 1981-82, σ. 8.
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των Διδασκόντων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κη
δεμόνων παρουσία και του επόπτη και συζητήθηκαν διάφορα θέματα.57
Στις 28.3.1982 το θέμα της εισήγησης του επόπτη είναι «Το φαινόμενον της αναπλήρωσης» και αναφερόταν στον ορισμό της έννοιας της αναπλήρωσης, στις δυ
σκολίες στη διάγνωσή της, στους τρόπους παιδαγωγικής αντιμετώπισης του φαινο
μένου, όταν καταντά έξη και φτάνει σε ορισμένες ακρότητες και στα κριτήρια σω
στής αναπλήρωσης.58
Στις 8.11.1982 πραγματοποιήθηκε ευρεία συνεδρίαση, στην οποία μετείχαν ο
επόπτης, οι σύλλογοι καθηγητών και δασκάλων, το διοικητικό συμβούλιο του Συλ
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τα προεδρία των μαθητικών συμβουλίων Γυμνασίου
και Λυκείου με κύριο θέμα την υποβολή προτάσεων και λήψη αποφάσεων σχετικά
με τις μαθητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Μα
θητικών Κοινοτήτων.59
Το σχολικό έτος 1983-84 ο επόπτης κάνει ομιλία στους γονείς και κηδεμόνες
των μαθητών στις 12.12.1983, με την ευκαιρία της επίδοσης των ελέγχων,60 ενώ το
επόμενο έτος 1984-85 δεν καταχωρίζονται παιδαγωγικές συνεδριάσεις.
Τα θέματα της παιδαγωγικής συνεδρίασης στις 13.11.1985 είναι: α) καταχώρηση
στο βιβλίο βιβλιοθήκης του ΠΣΠΘ των βιβλίων που βρίσκονται στο γραφείο του
πρώτου ορόφου, β) το 1° άρθρο του Ν. 1566/85 και γ) κατάθεση δήλωσης του επόπτη.
Σε ό,τι αφορά το β) διευκρινίζεται: «Να συζητηθεί σε προσεχή παιδαγωγική συνε
δρίαση το θέμα “Η ισοτιμία της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας και η χρήση
και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της
λαϊκής μας παράδοσης”». Σε ό,τι αφορά το γ) καταχωρίζεται η παρακάτω δήλωση
του επόπτη: «Σύμφωνα και με ανάλογη δήλωση που έχω κάνει στη συνεδρίαση του
Τομέα της Παιδαγωγικής, στη διάρκεια της επιστημονικής μου άδειας (από 1 Σε
πτεμβρίου 1985 ως 15 Φεβρουάριου 1986) εξακολουθώ να ασκώ τα καθήκοντά μου
ως επόπτης του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».61
Στις 3.2.1986 το θέμα είναι «Ενημέρωση διδασκόντων για το εκπαιδευτικό σύ
στημα της Νορβηγίας» και αφορά τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο επόπτης
κατά το πρόσφατο ταξίδι του εκεί, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγών. Συ
γκεκριμένα, αναφέρθηκε στην αποκέντρωση (υπεύθυνος για τα σχολεία ο δήμος
κάθε πόλης, για τα πανεπιστήμια η κεντρική κυβέρνηση του Όσλο), στους σκοπούς
της εκπαίδευσης, τις πολιτιστικές αξίες, τον λαϊκό και εθνικό πολιτισμό, τις εκπαι-

57. Βλ. ό.π., σ. 8.
58. Τα πρακτικά της παιδαγωγικής αυτής συνεδρίασης δεν καταγράφονται στο Βιβλίο Πράξεων
των Παιδαγωγικών Συνεδριών αλλά στο Βιβλίο Πράξεων, 17.4.1978 -14.9.1988, Πράξις 18η (29 Μαρ
τίου 1982).
59. Βλ. Ημερολόγιο ΠΣΠΘ, 1981-82 - Ιούνιος 1992.
60. Βλ. ό. π.
61. Βιβλίο Πράξεων, 17.4.1978 -14.9.1988, Πράξη 2*1,13 Νοεμβρίου 1985, σσ. 27-28. Στις 8 Νοεμ
βρίου ο επόπτης είχε επισκεφτείτο σχολείο και παραβρέθηκε σε σύσκεψη με τον Παναγιωτόπουλο,
πρόεδρο του εποπτικού συμβουλίου τεχνικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη δι
ευθύντρια του σχολείου και τεχνικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας (βλ. Ημερολόγιο ΠΣΠΘ, 1981-82 Ιούνιος 1992).
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δευτικές μεταρρυθμίσεις, που δοκιμάζονται σε μικρό δείγμα πριν γενικευτούν ή
απορριφθούν, στην ελευθερία του εκπαιδευτικού, στην παιδαγωγική που εφαρμό
ζεται στο σχολείο και αποβλέπει στη συνεργασία του μαθητή με τους άλλους, στην
παιδαγωγική διαφοροποίηση του σχολικού προγράμματος και την εξατομικευμένη
διδασκαλία, στην ανεξαρτησία της Μέσης Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο, στην
εκμάθηση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής, στην ειδίκευση στην Ανώτερη
Μέση Εκπαίδευση (Γενική και Επαγγελματική) με μαθήματα επιλογής, στις εξετά
σεις (όχι στα τεστς), στην πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών και τη
μετεκπαίδευση, στην ίδρυση ενός Παιδαγωγικού Κέντρου που εξυπηρετεί 100
σχολεία σε θέματα μετεκπαίδευσης σε σύγχρονες μεθόδους και μέσα.62
Στην παιδαγωγική συνεδρίαση στις 21.4.1986 εισηγητής είναι ο ΟβΓΗίά Α. Υηπ
Εΐάβτί, προϊστάμενος ερευνητικού κέντρου στο Εββυ\ν3Γάεη της Ολλανδίας, με θέμα
«Η λειτουργία του πρώτου Σχολείου Ατομικής Ψυχολογίας στην Ευρώπη».63 Στις
26.5.1986 εισηγητής της παιδαγωγικής συνεδρίασης είναι ένας αναπληρωτής καθη
γητής Πανεπιστημίου (το όνομά του δυσανάγνωστο).
Στη συνεδρίαση στις 23.2.1987 το θέμα που εισηγείται ο επόπτης είναι «Δυσπροσάρμοστοι μαθητές και αντιμετώπιση του προβλήματος από το σχολείο». Ο
επόπτης, αφού τόνισε τη σημασία της ειδικής φροντίδας, προσοχής και μεταχείρισης
που χρήζουν οι μαθητές αυτοί, υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τον έφηβο η
επιτυχία και η αναγνώρισή του από το σχολείο και επιφυλάχθηκε να συνεχίσει με
το ίδιο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.64
Το θέμα της επόμενης παιδαγωγικής στις 23.2.1987 «Το φαινόμενο της αναπλήρωσης» ο επόπτης το είχε εισηγηθεί σε παλαιότερη συνεδρίαση. Αναφέρθηκε
στα εξής επιμέρους θέματα: α) Ανάγκη για αναγνώριση της αξίας του εφήβου ως
ατόμου, β) Ποια είναι τα φαινόμενα της αναπλήρωσης, γ) Αμεση και έμμεση αναπλήρωση, δ) Πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα, ε) Αντικοινωνικές μορφές αναπλή
ρωσης, Αρνητικά και θετικά σημεία, στ) Βοήθεια στους εφήβους. Τί είδους
•ψυχολογικός μηχανισμός είναι η αναπλήρωση. Κριτήρια αξιολόγησης.65
Το θέμα της μοναδικής παιδαγωγικής συνεδρίασης αυτής της σχολικής χρονιάς,
«Προσέγγιση στο ζήτημα “ομαδοποίηση” στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης»
το εισηγείται η καθηγήτρια Γαλλικών Αναστασία Μαυρογιάννη.66
Στις 10.10.1988 ο επόπτης εισηγήθηκε το θέμα «Σύγχρονες αντιλήψεις για τη
φιλοσοφία της Αγωγής» και ανέλυσε τα εξής σημεία: α) Η Φιλοσοφία της Αγωγής
και οι σχετικές αντιρρήσεις, β) Η θέση της φιλοσοφίας ως γενικής θεώρησης του
κόσμου και της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, γ) Το έργο του εκπαιδευτικού (Δη
μιουργία προσωπικής φιλοσοφίας της Αγωγής στον εσωτερικό κόσμο κάθε εκπαι
δευτικού, Επιμόρφωση και διαφώτιση γονέων στα παιδαγωγικά προβλήματα της

62. Βλ. Βιβλίο Πράξεων, 17.4.1978 - 14.9.1988, Πράξη 4^, 3 Φεβρουάριου 1986, σσ. 32-37.
63. Βλ. ό.π., Πράξη 6η, 21 Απριλίου 1986, σσ. 39-42
64. Βλ. ό.π., Πράξη 1η, 23 Φεβρουάριου 1987, σσ. 44- 46.
65. Βλ. ό.π., Πράξη 2η, 23 Φεβρουάριου 1987, σσ. 46- 47.
66. Βλ. ό.π., Πράξη 1η, 25 Ιανουάριου 1988, σσ. 47-49. Ο επόπτης παρίσταται σε συνεδρίαση
με θέματα φοίτηση, διαγωγή, επιμέλεια, επίδοση των μαθητών στις 29.2.1988.
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ορθής ανατροφής των παιδιών τους), δ) Η αληθινή έννοια της αγωγής, ε) Επίδραση
της αγωγής, στ) Προβλήματα της αγωγής.67
Το θέμα της παιδαγωγικής συνεδρίασης στις 20.2.1989 είναι «Γενικά εκπαι
δευτικά προβλήματα» και η ανάπτυξή του εστιάζεται σε δυο κύρια σημεία: την
άκριτη και ανεπεξέργαστη αποδοχή ξένων πρακτικών και την απόρριψη της ελλη
νικής παράδοσης, που θα έπρεπε να αποτελεί την πρώτη ύλη κάθε αλλαγής.68
Στην επόμενη συνεδρίαση στις 27.2.1989 το θέμα είναι «Η παιδική ψυχή και το
παραμύθι», με έμφαση στο γεγονός ότι το παραμύθι δεν αποτελεί μόνο φυγή από
την πραγματικότητα, αλλά δημιουργεί έναν χωριστό κόσμο όπου βρίσκουν ικανο
ποίηση πολλές ψυχικές ανάγκες του παιδιού.69
Επανάληψη παλαιότερης εισήγησής του αποτελείτο θέμα της συνεδρίασης στις
20.3.1989 «Τα άτακτα και δυσπροσάρμοστα παιδιά στο σχολείο».70

Η επιμονή με την οποία επανέρχεται ο Μιχαηλίδης-Νουάρος στο θέμα των μαθητών
με αποκλίνουσα συμπεριφορά, σε σχέση με το επιστημονικό του ενδιαφέρον που
είναι ο ευφυής μαθητής, μπορεί να ερμηνευτεί με αναφορά στις βασικές παιδαγω
γικές αρχές του που είναι, πρώτον, ο σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού
και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ακόμη και όταν αυτό αποκλίνει από τα
αποδεκτά κριτήρια- δεύτερον, η πίστη στην αποτελεσματικότατα της αποστολής του
εκπαιδευτικού ο οποίος, εάν προσεγγίσει με αγάπη το παιδί, μπορεί να απελευθε
ρώσει τα ταλέντα και τις ικανότητές του, αλλά και να διορθώσει την αποκλίνουσα
συμπεριφορά του* τρίτον, το καθήκον του εκπαιδευτικού να καταπολεμά την
ομοιομορφία και την ισοπέδωση, ώστε να αναπτυχθεί η ξεχωριστή προσωπικότητα
κάθε παιδιού- και, τέλος, η αποδοχή της ελληνορθόδοξης παράδοσης ως βάσης πάνω
στην οποία θα οικοδομηθεί, με τη συμβολή των σύγχρονων δεδομένων της παιδα
γωγικής επιστήμης, το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας.

67. Βλ. ό.π., Πράξη Ρ, 10 Οκτωβρίου 1988, σσ. 49-50.
68. Βλ. ό.π., Πράξη 2η, 20 Φεβρουαρίου 1989, σσ. 51-56.
69. Βλ. ό.π., Πράξη 31·, 27 Φεβρουαρίου 1989, σσ. 56-59.
70. Βλ. ό.π., Πράξη 4*>, 20 Μαρτίου 1989, σσ. 59-63.
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Ο Αριστοτέλης στην Ποιητική του αναφέρει πως η τέχνη συνολικά είναι μίμηση,
αναπαράσταση δηλαδή της πραγματικότητας με μέσα αισθητά, ορατά ακουστικά ή
κινητικά. Είναι «έξις μετά λόγου άληθοΰς ποιητική».1 Στον Πλάτωνα, ωστόσο, ανή
κει η χρησιμοποίηση του όρου στην αισθητική ορολογία της αρχαιότητας. Πλέκεται,
μάλιστα, με τη μεταφυσική του θεωρία των ιδεών.2 Εκείνη την εποχή στην αρχαία
Ελλάδα αναπτύχθηκε μια τέχνη, η οποία μπορούσε ν’ απέχει απ’ την πραγματικό
τητα και μέσω της «προοπτικής» και της «πολυχρωμίας» να δημιουργεί μια δεύτερη
αυθεντική πραγματικότητα. Ο Πλάτωνας οξύτατα κριτικάρει αυτή την υπονομευτική
τέχνη, την οποία και καταγγέλλει ως απάτη και ταχυδακτυλουργία.3
Διαπιστώνεται, ωστόσο, ότι ο Πλάτωνας είναι αυτός που κατέστησε τη μίμηση
γενική αρχή της τέχνης.4 Βέβαια και ο Αριστοτέλης υιοθέτησε σε γενικές γραμμές
τη μίμηση ως τη βάση της δικής του θεωρίας της τέχνης. Αυτή η άποψη, μάλιστα,
επηρέασε γενικά τον ελληνιστικό και ρωμαϊκό κόσμο και παρέμεινε κρηπίδα για
πολλές θεωρίες της τέχνης τουλάχιστον ώς το 18° αιώνα. Κάτω, όμως, απ’ την επί
δραση του ρομαντισμού αμφισβητήθηκε.5 Ο Πλάτωνας κατηγορήθηκε ότι λησμόνησε
πως η αληθινή τέχνη δεν αντιγράφει την πραγματικότητα, αλλά δημιουργεί μια νέα
πραγματικότητα, η οποία και αποτελεί δημιούργημα της φαντασίας του καλλιτέχνη.6
Συγκεκριμένα, οι σύγχρονες αντιρρήσεις στη θεωρία της τέχνης του Πλάτωνα
επικεντρώνονται στην επιβεβαίωση ότι ο ορθολογισμός του τον εμπόδισε να κατα
νοήσει το συγκεκριμένο χαρακτήρα της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Θεώρησε ότι η
τέχνη αντιγράφει τη φύση όσο πιο πιστά μπορεί. Αγνοεί όμως ότι η αληθινή τέχνη
δε μιμείται τίποτα, αντίθετα δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, η οποία συνάγεται
απ’ τη φαντασία του καλλιτέχνη, οπότε έχει ποιότητα και ανεξαρτησία.7 Χρειάζεται,

1. Αριστοτέλης, Ποιητική 1447β 19-23· Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια 1140η 9.
2. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η Τέχνη, Αθήνα, Νεφέλη, 1986, σ. 47,8. Η. ΒυΐοΗεΓ,/4π$ΙοίΙβ’χ ΐΗεοιγ ο[ροείτγ αηάβηβΑτί: ηά/Η α εηΐίεαΐ ΐβχί αηά ίταηίΐαίίοη
Ροείίεχ, Εοπάοπ, ΜαοΓπίΙΙπη,
σ. 121,1. Συκουτρής, Εισαγωγή στην Ποιητική του Αριστοτέλη, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 1937, σ. 45.
3. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 598ά, 602ό, XV. 3. νστάοηίυδ,Μί/η&κ. ΡΙαίο’χάοαήηεο/απήίΐεΐηήίαιΐοη
αηά ΐί5 ηιεαηίηξ ίο ιιχ, Ε. 3. ΒπΙΙ, 1972, σ. 20.
4. Η μουσική και ο χορός θεωρήθηκαν, επίσης, μιμητικές τέχνες. Βλ. Πλάτων, Κρατύλος 423οά·
Πολιτεία 399βο, 4013· Πολιτικός 306ά· Νόμοι 6550, 688α, 795ε, 798ά, 814ε.
5. Βλ. XV. 3. νεΓάεπΐιΐδ, Μίηιεχα. ΡΙαίο’ε άοειήηε ο/αιήίίίσ ΰηΐΐαίΐοη αηά ιΐχ ηιεαηϊηξ ίο ιιχ, 0λ., σ. 119.
6. Βλ. XV. 3. νεΓόεπίιΐδ, ό.π., σ. 2.
7. Βλ. XV. Ε. Ττεπεδ, «Μΐπιεδΐε ίη ΑηδίοΙίε’δ Ροείΐεβ», Ηεηηαΐίιεηα, 47 (1933) 1-24, Β. ΜεΚεοη,
«Εΐίετατγ ΟΗΐοίδΐη βηά ιΗε Οοηεερί οί Ιηύίβϊΐοη ΐη Αηίΐςυΐίγ», Μοάεηι ΡΙήΙοΙοξγ, 34 (1936) 26-35,
Β. ΜεΚεοη, «ΤΚε ΡΚΗοδορΚΐε Βη8€8 ο£ Ατί βηό ΟίΙίείδϊη», Μοάετη ΡΙύΙοΙοξγ, 41 (1943) 155-156, Κ.
ΟΐΙβειΐ & Η. ΚυΗη,/1 Ηϊείοιγ ο/ΕχΐΙιείίεχ, Νενν ΥογΚ, Μβοπύΐΐβη 1939, σσ. 63-72.
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ωστόσο, πιο ανοιχτό πνεύμα, όταν γίνονται τέτοιες επικρίσεις, και εμπεριστατωμένο
κοίταγμα του έργου του, με τάσεις επανεξέτασης.
Στο χώρο της τέχνης, λοιπόν, ο Πλάτωνας επεκτείνει τη χρήση της μίμησης στην
ποίηση, τη μουσική, το χορό, τη γλυπτική, τη ζωγραφική.8 Δε συναντάμε, ωστόσο,
μια αποκρυσταλλωμένη άποψη για τις εικαστικές τέχνες σε κάποιο έργο του, αλλά
οι απόψεις του διαχέονται μέσα στα έργα του πάντα σε συνάρτηση μ’ άλλα θέματα.
Εγκλωβισμένος στη θεωρία των ιδεών του εξοβελίζει την τέχνη απ’ την ιδεατή του
πολιτεία και ιδιαίτερα την ποίηση. Θα δούμε, λοιπόν, πώς εξελίσσεται η άποψη του
Πλάτωνα για την τέχνη στη βάση της μίμησης απ’ τους πρώιμους στους ύστερους
διαλόγους του και σε ποιες περιπτώσεις δικαιώνεται. Στο πλαίσιο της γενικότερης
έννοιας της μίμησης θα επιμείνουμε στην εξέλιξη της σκέψης του Πλάτωνα σχετικά
με την αναπαραστατική τέχνη της ζωγραφικής και την υπόσταση των προϊόντων της,
απεικονιστικών και φανταστικών, εφόσον γίνεται αποδεκτή στο Σοφιστή η ύπαρξη
του μη όντος.
Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
Είναι διαπιστωμένο ότι ο Πλάτωνας δεν έγραψε μια ολοκληρωμένη θεωρία της αι
σθητικής.9 Τα ενδιαφέροντά του και οι ιδέες του για την αισθητική ποικίλουν και
έχουν ευρύτητα. Πολλές φορές έρχεται και επανέρχεται στα ζητήματα της τέχνης
στα έργα του αλλάζοντας πολλές φορές την οπτική του για την τέχνη και την αισθη
τική. Οι ιδέες του, καθώς παρουσιάζουν διακυμάνσεις αναφορικά με την αισθητική,
τον οδηγούν σε διαφορετική εκτίμηση της τέχνης. Πάντως, υπάρχουν ακριβή, πε
ριοδικά αναφερόμενα, χαρακτηριστικά της σκέψης του, που μας οδηγούν στο συμ
πέρασμα πως υπάρχει ενότητα στην αισθητική του. Επιπλέον, ο Πλάτωνας υπήρξε
ένας φιλόσοφος που καταπιάστηκε με πολλά θέματα. Υπήρξε μεταφυσικός, λογικός,
ηθικός, αλλά και φιλόσοφος της αισθητικής. Τα αισθητικά του προβλήματα, όμως,
πλέχτηκαν κυριολεκτικά με τα μεταφυσικά και ηθικά. Η ιδεαλιστική θεωρία του
όντος και η θεωρία της γνώσης αντικατοπτρίζονται στη θεωρία του για την τέχνη.
Μπορεί κανείς να κατανοήσει την αισθητική θεωρία του Πλάτωνα, όπως λέγει ο
λνΐ3άγε13\ν Τ3ί3Γ1αε\νΪ€ζ, μόνο αν τη συνδέσει με τη θεωρία των Ιδεών, της ψυχής,
της ιδεαλιστικής έκφρασης.10
Για τον Πλάτωνα ο όρος τέχνη συνδέεται με τον όρο χειροτεχνία. Πρόκειται
για ικανότητα να κάνουμε κάτι που απαιτεί επιδεξιότητα και γνώσεις.11 Ο Πλάτωνας
αντιτίθεται, επιπλέον, σε μια ηδονιστική και λειτουργική κατανόηση της τέχνης. Στον
Ιππία Μείζονα εξετάζει μέχρι πέντε ορισμούς του ωραίου: το ωραίο ως ταιριαστό,
ως δύναμη, ως ωφελιμότητα, ως ευχαρίστηση για την όραση και ακοή, ως ωφέλιμη

8. Βλ. Θ. Παρισάκη, «Ο Πλάτων και η ζωγραφική», στο Κ Βουδούρης (επιμ.), Ελληνική Φιλο
σοφία και Καλές Τέχνες, Αθήνα, Ιωνία 2000, σ. 227.
9. Βλ. Μ. ΒαταδοΚ, ΤΗεοΓΪβε ο/Απ. Εοπη ΡΙαίο Ιο ΜηεβΙτηαηη, Β,ουίίβάβε, 2000, σ. 4.
10. Βλ. \ν. Τ3ΐΗΓ1τΐε\νΐοζ, Ηΐείοιγ ο/ΑεειΗβιίεε, Μουΐοη, 1970, τόμ. Α', σ. 113.
11. Βλ. Δ. Ανδριόπουλος, Κοινωνική φιλοσοφία, ηθική, πολιτική φιλοσοφία, αισθητική, ρητο
ρική. Είκοσι πέντε ομόκεντρες μελέτες, Αθήνα, Παπαδήμας, 2003.
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ηδονή. Αυτοί οι ορισμοί μπορούν να συνοψιστούν στους εξής δύο: το ωραίο ως το
ταιριαστό και το ωραίο ως ευχαρίστηση για την όραση και ακοή. Έτσι για τον πρώτο
ορισμό είναι χαρακτηριστικό ότι για τη χύτρα από χυλό καλύτερο είναι το κουτάλι
από ξύλο συκιάς και όχι από χρυσό.12 Για τον Πλάτωνα, όμως, τα ταιριαστά πράγ
ματα είναι ένα μέσον για το ωραίο, χωρίς απαραίτητα τα ίδια να είναι ωραία. Απ’
την άλλη, μεταξύ των ωραίων σωμάτων, σχημάτων, χρωμάτων και ήχων υπάρχουν
αυτά που τα δίνουμε αξία για την καταλληλότητά τους, αλλά και αυτά που καθαυτά
έχουν αξία και δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό του Σωκράτη, ο οποίος και τα δια
χωρίζει. Αλλά και τον δεύτερο ορισμό ο Πλάτωνας τον ανακρούει, καθώς το ωραίο
δεν πρέπει να ορίζεται με βάση την όραση, επειδή υπάρχει και το ωραίο για την
ακοή και ανάποδα. Για τον Πλάτωνα, εν τέλει, το ωραίο είναι οτιδήποτε προκαλεί
το θαυμασμό μας και δεν μπορεί να περιοριστεί στο ωραίο για την όραση ή ακοή.
Υπάρχουν και η σοφία, η αρετή, οι καλοί νόμοι.
Ο Πλάτωνας, επίσης, υιοθέτησε και ανέπτυξε την άποψη των Πυθαγορείων ότι
η ουσία του ωραίου βρίσκεται στην τάξη, στην αρμονία, στη συμμετρία, στο μέτρο,
στη συμφωνία.13 Στο Φίληβο καταλήγει ότι το μέτρο και η συμμετρία είναι το ωραίο
και η αρετή.14 Στο Σοφιστή βρίσκουμε την άποψη συμπληρωμένη από μια αρνητική
τοποθέτηση αναφορικά με την επίδραση του «αίσχους», της ασχήμιας δηλαδή, στα
πράγματα.15 Στον Πολιτικό ο Πλάτωνας καθιστά σαφές ότι σε κάποιες περιπτώσεις
το μέτρο πρέπει να κατανοηθεί ως αριθμός και σ’ άλλες ως «μέτριον» και «πρέ
πον».16 Και στον Τίμαιο υποστηρίζει ότι αυτό που είναι καλό είναι και ωραίο και
δεν υπολείπεται σε αναλογία.17 Στους Νόμους επιμένει ότι η αίσθηση του ωραίου,
όμοια με την αίσθηση της τάξης, του μέτρου, του ρυθμού και της αρμονίας ειδικά
για τον άνθρωπο, είναι μια έκφραση της σχέσης του με τους θεούς.18 Πάνω σ’ αυτή
τη βάση, λοιπόν, ο Πλάτωνας στηρίζει την εκτίμησή του για την τέχνη.

12. Βλ. Πλάτων, Ιππίας Μείζων 290ε-291α.
13. Βλ. XV. ΤπίαΓίαβλνΐοζ, Ηίχίοιγ ο/ΑεχίΗείΐεχ, ό.π., σ. 116.
14. Πλάτων, Φίληβος 64β-65»: «μετριότης γάρ καί συμμετρία κάλλος δήπου καί αρετή πανταχοΰ συμβαίνει γίγνεσθαι... Ούκούν εί μή μιά δυνάμεθα ιδέα τό αγαθόν θηρεϋσας σύν τρισί λαβόντες, κάλλει καί συμμετρία καί άληθεία, λέγωμεν ώς τούτο οίον έν όρθότατ’ άν αίτιασαίμεθ’ αν
των έν τη συμμείξες καί δια τούτο ώς αγαθόν δν τοιαύτην αύτην γεγονέναι».
15. Πλάτων, Σοφιστής 228α: «ΞΕ. Άλλ’ αίσχος άλλο τι πλήν τό της άμετρίας πανταχού δυ
σειδές ένόν γένος;».
16. Πλάτων, Πολιτικός 284ε: «Δήλον δτι διαιροΐμεν αν την μετρητικήν, καθάπερ έρρήθη, ταύτη
δίχα τέμνοντες, έν μέν τιθέντες αύτής μόριον συμπάσας τέχνας, όπόσαι τόν αριθμόν καί μήκη καί
βάθη καί πλάτη καί ταχύτητας πρός τούναντίον μετρούσς τό δέ έτερον, όπόσαι πρός τό μέτριον
καί τό πρέπον καί τόν καιρόν καί τό δέον καί πάνθ’ όπόσα εις τό μέσον άπωκίσθη τών έσχατων».
17. Πλάτων, Τίμαιος 87ο: «πάν δέ τό αγαθόν καλόν, τό δέ καλόν ούκ άμετρον καί ζώον ούν τό
τοιούτον έσόμενον ξύμμετρον θετέον· [...] ούδεμία ξυμμετρία καί άμετρία μείζων ή ψυχής αύτής
πρός σώμα αύτό». Και 31ο: «Δύο δέ μόνω καλώς συνίστασθαι τρίτου χωρίς ού δυνατόν δεσμόν
γάρ έν μέσω δει τινά άμφοΐν ξυναγωγόν γίγνεσθαι· δεσμών δέ κάλλιστος δς αν αύτόν τε καί τα
ξυνδούμενα δ τι μάλιστα άν ποιή. τούτο δέ πέφυκεν αναλογία κάλλιστα άποτελεϊν».
18. Πλάτων, Νόμοι 653ο: «τά μέν ούν ζώα ούκ έχειν αϊσθησιν τών έν ταϊς κινήσεσι τάξεων ούδέ
αταξιών, οίς δή ρυθμός όνομα καί αρμονία· ήμΐν δέ ούς ειπομεν τούς θεούς συγχορευτάς δεδόσθας
τούτους είναι καί τούς δεδωκότας τήν ένρυθμόν τε καί έναρμόνιον αϊσθησιν μεθ’ ήδονής».
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ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΜΙΜΟΣ, ΜΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΗ

Η αρχική αντίληψη για τη μίμηση βρίσκεται στην ιεροτελεστία. Η λέξη «μίμος» σήμαινε στην αρχή ηθοποιό σ’ ένα λατρευτικό δράμα. Το παραγωγό της λέξης «μί
μηση» σημαίνει πριν τον Πλάτωνα «αναπαράσταση», όχι όμως μόνο του χορού αλλά
και των άλλων συντελεστών του δράματος. Αυτή η αναπαράσταση προέρχεται κα
τευθείαν απ’ το δράμα, αφορά την υλοποίηση ρόλου, τη μεταφορά κάποιας ταυτό
τητας, μιας αφηρημένης ιδέας μέσω της μίμησης, της προφοράς, της άμιλλας.
Ερμηνεύεται ως υλοποίηση του παραδείγματος κάποιου, μιμείται ήχους, μεταφέρει
μια ιδέα μέσω συμβολικών εννοιών. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η μίμηση δεν αντιγρά
φει ένα φαινόμενο, δεν αποτελεί φωτογραφική αναπαράσταση. Αυτό, όπως η Ενα
Κευίδ σημειώνει, εγκαινιάζεται απ’ τον Πλάτωνα.19
Επειδή, λοιπόν «δράμα» σημαίνει πράξη, εύλογα η ανθρώπινη πράξη είναι το
φυσικό αντικείμενο της μίμησης.20 Η επέκταση της έννοιας της μίμησης απ’ το δράμα
στην παραγωγή αντίγραφου οδήγησε στην εξίσωση ποίησης και ζωγραφικής.21 Χα
ρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ηροδότου. Ο Ηρόδοτος στο δεύτερο βιβλίο
του αναφέρει ότι στο συμπόσιο ενός πλούσιου στην Αίγυπτο μετά το δείπνο ένας
άνδρας έδειξε τί θα μπορούσε να συμβολίζει μια ξύλινη μούμια σ’ ένα φέρετρο.
Περνώντας μπροστά από κάθε καλεσμένο και δείχνοντας το ομοίωμα του νεκρού
έλεγε: «ές τούτον όρέων πϊνέ τε καί τέρπευ- έσεαι γάρ άποθανών τοιούτος».22 Το
θέμα είναι, βέβαια, ότι ο καλλιτέχνης έχει εδώ μεταφέρει την ιδέα ενός πεθαμένου
και του φέρετρού του μ’ όσες λεπτομέρειες μπορεί και δε μιμείται κάποιο συγκε
κριμένο πεθαμένο άνδρα. Άρα, σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται ουσιαστικά λόγος για
«στατική αναπαράσταση», δηλαδή πιστή αναπαράσταση ενός φαινομένου. Δεν πρό
κειται, όμως, για μίμηση στη βάση απόδοσης συγκεκριμένου οπτικού φαινομένου.
Ο μίμος, τώρα, μπορούσε να είναι είτε απαγγελία διαφορετικών ρόλων που παί
ζονταν από ένα πρόσωπο, είτε δραματική παράσταση εκτελεσμένη από δύο ή περισ
σότερα πρόσωπα. Υλοποιούνταν, μάλιστα, στα συμπόσια πλούσιων ανδρών και σ’
άλλες κοσμικές εκδηλώσεις.23 Είναι, βέβαια, γεγονός πως υπάρχει διαφορά ανάμεσα
στον ηρωικό κόσμο της τραγωδίας και της κωμωδίας και στο μίμο. Ο μίμος αναπαριστάνει τη ζωή ρεαλιστικά, με την έννοια ότι δεν απεικονίζει ενέργειες τραγικών ή κω
μικών ηρώων, οι οποίοι ξεπέρασαν τα όρια του κόσμου τους, αλλά είναι ρεαλιστικός
στο ότι αναφέρεται στο περιεχόμενο μιας πραγματικότητας και δε χρειάζεται να ξε-

19. Βλ Ε. Ο Κειιΐδ, ΡΙαίο αηά ΟηβΚ Ραΐηΐϊη%, Εβΐάοη, Ε. 5. ΒπΙΙ, 1978, σ. 10 κ. εξ.
20. Πλάτων, Κρατύλος 42336: «ΣΩ. Οΰτω γάρ αν οίμαι δήλωμά του (σώματος) έγίγνετο, μιμησαμένου, ώς έοικε, τοϋ σώματος εκείνο δ έβούλετο δηλώσαι. ΕΡΜ. Ναί. ΣΩ. Επειδή δε φωνή
τε καί γλώττη καί στόματι βουλόμεθα δηλοΰν, άρ’ ού τότε έκαστου δήλωμα ήμϊν έσται τό άπό
τούτων γιγνόμενον, δταν μίμημα γένηται δια τούτων περί ότιοΰν;».
21. Στο Σοφιστή ο Πλάτωνας καθιερώνει μια όμοια εξίσωση του σοφιστή με το ζωγράφο. Και
στις δυο περιπτώσεις δεν είναι ο ζωγράφος ο σκοπός της κριτικής, αλλά το ισοδύναμό του στη σύ
γκριση· στο Σοφιστή είναι ο Σοφιστής. Βλ. και Ε. Ο. Κευίε, ΡΙαίο αηά ΟτεεΚ Ραίηίίηβ, ό.π., σ. 13.
22. Ηρόδοτος, Ίστορίαι 2.78.
23. Βλ. Ο. δοκόοΓΠ, Μίηΐ€5Ϊ3 αηά Απ: Ξΐιιάϊεχ ϊη (Ηβ Οήβΐη αηά ΕατΙγ ΩβνβΙορηιεηΙ ο/αη ΑβχίΙιείίϋ
ΥοεαδαΙαιγ, ϋρρ831α, δνβηδΚπ ΒοΜόΓ13βεΐ ΒοηηίβΐΈ, 1966, σσ. 22-23.
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περνά τα «όρια» της παράστασης αυτής.24 Υπάρχει πιστότητα ανάμεσα στην απεικό
νιση και το πρωτότυπό της. Ο μίμος, επιπλέον, δε χρειάζεται απαραίτητα ένα συγκε
κριμένο φαινόμενο ν’ αναπαραστήσει. Οι διαφορετικές εμπειρίες μπορούν να
συγχωνευτούν σε μια γενική ιδέα που αρθρώνεται στο μίμο.25
Έτσι, στις Χοηφόρες του Αισχύλου ο Ορέστης και ο φίλος του θέλουν να μπουν
στο παλάτι των Μυκηνών και να εκπληρώσουν την αποστολή τους: να σκοτώσουν τον
Αίγισθο. Για νατό επιτύχουν, μεταμφιέζονται, ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί. Επιδιώ
κουν να εμφανιστούν ως απεσταλμένοι των Φωκέων που στάλθηκαν για να ανακοι
νώσουν τον υποτιθέμενο θάνατο του Ορέστη.26 Προφανώς και αυτοί δε σκοπεύουν
με τη μεταμφίεσή τους να διασκεδάσουν τους φρουρούς, αλλά να χρησιμοποιήσουν
αυτό το είδος μεταμφίεσης ως ηθοποιοί μίμων. Αρα, πρέπει να μιμηθούν την προφορά
και διάλεκτο των Φωκέων, ώστε οι φρουροί να μην τους καταλάβουν. Αυτό το περι
στατικό αποτελεί προφανώς παράδειγμα συμπεριφοράς ενός ηθοποιού των μίμων.
Επίσης, στις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη βρίσκουμε παρόμοια κατάσταση
με σκοπό την εξαπάτηση. Οι γυναίκες κρατούν ένα μυστικό της συνέλευσης και, για
να το κρατήσουν κρυφό, συναντιόνται μεταμφιεσμένες ως άντρες, με τα ρούχα των
αντρών τους. Η αρχηγός τους Πραξαγόρα περιγράφει πώς πρέπει αυτές να συμπεριφερθούν στην επόμενη συνάντησή τους και τελειώνει το λόγο της επισημαίνοντας ότι
πρέπει στην επόμενη δράση τους να ξαναβάλουν τα ανδρικά ρούχα που έκλεψαν και
να βαδίσουν στηριζόμενες στις βακτηρίες και να τραγουδούν κάποιο απηρχαιωμένο
άσμα, μιμούμενες τον τρόπο συμπεριφοράς των χωρικών.27 Η αίσθηση της εμφανούς
αναπαράστασης (με την έννοια του μίμου) ενισχύεται απ’ το γεγονός ότι οι ηθοποιοί
όχι μόνο λένε το πώς θα συμπεριφερθούν, όπως δηλαδή οι άνθρωποι της επαρχίας,
αλλά επιπλέον παρουσιάζουν αυτό μ’ έναν κωμικό τρόπο. Μάλιστα, η Πραξαγόρα πε
ριγράφει στο σύζυγό της πώς βγήκε έξω το πρωί, έστω κι αν ψεύδεται.28
Η λέξη «μίμημα», απ’ την άλλη, σημαίνει πιστή απόδοση του πρωτότυπου. Ο
στόχος όμως της χρήσης των λέξεων που ανήκουν στην ομάδα του «μιμεϊσθοα» δεν
είναι τόσο η εξαπάτηση του ακροατή του «μιμήματος», όσο η αναγνώριση ότι αυτό
έγινε όμοιο με κάτι άλλο ή για κάποιο λόγο παρουσιάστηκε μ’ έναν παρόμοιο τρόπο
με κάτι άλλο. Μ’ αυτή την έννοια συναντάται η λέξη στον Επιτάφιο του Θουκυδίδη.
Ο Περικλής υπογραμμίζει στους Αθηναίους ότι: «Χρώμεθα γάρ πολιτεία ού ζηλούση
τούς τών πέλας νόμους, παράδειγμα δε μάλλον αύτοι δντες τισ'ιν ή μιμούμενοι ετέ
ρους».29 Επίσης, στο έβδομο βιβλίο των Ιστοριών του Θουκυδίδη ο Νικίας επιμένοντας σε συνέχιση της πολιορκίας των Συρακουσών προτρέπει τους ναύτες συμμάχους
των Αθηναίων και τους λέγει: «Τοΐς δέ ναύταις παραινώ... την τε παρασκευήν από
24. Βλ. Ο. δοτβοπι, ό.π., σ. 24.
25. Βλ. Ο. δοίβοιη, ό.π., σ. 26.
26. Αισχύλος, Χοηφόρες, στ. 560-564: «ηξω σύν άνδρί τωδ’ έφ’ έρκείους πύλας Πυλάδη, ξένος
τε καί δορύξενος δόμων, άμφω δε φωνήν ήσομεν Παρνησίδα, γλώσσης αύτην Φωκίδος μιμουμένω».
27. Αριστοφάνης, Έκκλησιάζουσες, στ. 275-279: «τόν τρόπον μιμούμεναι τόν τών αγροίκων».
28. Αριστοφάνης, Έκκλησιάζουσες, στ. 544-546: «ΐνα θοίμάτιον σώσαιμς μεθυπεδησάμην μι
μούμενη σε καί κτυποΰσα τοΐν ποδοΐν». Βλ. και Ο. δοτόοιη, Μΐπιεχΐς αηά Αη. 8ΐιιάϊ<*$ ίη ιΗε Οήξΐη
αηά ΕαεΙγ ΰβνείορηιβηΐ ο/αη ΑεείΗβΙΐε νοεαίηάατγ, ό.π., σσ. 28-32.
29. Θουκυδίδης, Ίστορίαι 2.37.1.

26

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

των καταστρωμάτων βελτίω νύν έχοντας καί τάς ναϋς πλείους, έκείνην τε την ήδονήν
ένθυμεϊσθαι ώς αξία έστί διασώσασθαι, οΐ τέως Αθηναίοι νομιζόμενοι καί μη δντες
ημών της τε φωνής τη επιστήμη καί των τρόπων τη μιμήσει έθαυμάζεσθε κατά τήν
Ελλάδα». Εδώ δεν προσεγγίζεται το μίμημα με περιφρόνηση, αλλά υπάρχει συνεί
δηση επιτυχούς μίμησης του τρόπου ζωής των Αθηναίων και εκμάθησης της γλώσσας
τους. Κι αυτό περιγράφεται μ’ ένα συγκεκριμένο και γλαφυρό τρόπο.30
Η ιστορίες πάντως, του «ριζικού» ουσιαστικού «μίμος» δεν είναι φωτεινή. Σπά
νια είναι η συχνότητα παρουσίας της σε σχέση με τη συχνότητα παρουσίας των παραγώγων της και πέρα απ’ το Δημοσθένη, όπου η λέξη ξεκάθαρα σημαίνει «κωμικός
ηθοποιός», στις άλλες περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι καθαρά.31 Το πιο πιθανό
είναι πως σχεδιάστηκε ως πράξη μίμησης. Υποθέτουμε ότι η λέξη «μίμος» αποδίδει
την έκσταση του ηθοποιού ή χορού, την υπόδυση δηλαδή μιας άλλη προσωπικότητας,
αποποιούμενος τη δική του.32 Μια καθαρή μάλιστα εκδοχή της δραματικής μίμησης
παρουσιάζεται στη λέξη «γυναικόμιμος», που σημαίνει μίμηση γυναικείας συμπε
ριφοράς. Τη βρίσκουμε στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου, όπου και περιγράφεται η σχετική χειρονομία εμφάνισης της παλάμης των χεριών, κίνηση που συνδέ
εται με την ικεσία των γυναικών.33
Μια πολύ στενή σχέση, πάντως, μεταξύ της ομάδας λέξεων του ριζικού ουσιαστι
κού «μίμος» και της θεατρικής μίμησης συναντάμε στην Ελένη του Ευριπίδη. Στο στ.
875 το είδωλο της Ελένης που έχασε ο Μενέλαος καλείται «μίμημα»: «ήκει πόσις σοι
Μενέλεως δδ’ έμφανής^νεών στερηθείς τοϋ τε σου μιμήματος».34 Αντίστροφα, στο στ.
74, όταν ο Τεύκρος συναντά την αληθινή Ελένη, πιστεύει ότι έρχεται αντιμέτωπος με
ένα «μίμημα» 35 Ο Θουκυδίδης, επίσης, λέγει για τον Παυσανία, που κατηγορούνταν
για ανάρμοστη συμπεριφορά («βίαιου δντος αύτοΰ») ότι η συμπεριφορά του φαινόταν
να είναι μίμηση τυραννίας παρά στρατηγίας.36 Και στον Ηρόδοτο η γυναίκα του Καμβύση απογυμνώνει ένα μαρούλι απ’ τα φύλλα του, για να δείξει στο βασιλιά τί έκανε
στον Κύρο 37 Εδώ η έμφαση αποδίδεται στην ενέργεια της μίμησης. Αν περάσουμε,
μάλιστα, απ’ το ουσιαστικό «μίμος» στο ρήμα «μιμεΐσθαι», δυο έννοιες συνάγονται: η
πρώτη είναι η παρουσίαση ενός μίμου και η δεύτερη έγκειται στο γεγονός να συμπεριφερθεί κανείς όπως ένας ηθοποιός των μίμων ή όπως κάνει ο λαός στους μίμους (=
στο δραματικό είδος «μίμος»). Έτσι και το «μιμεΐσθαι» δε χρησιμοποιείται με τον τε30. Θουκυδίδης, ό.π. 7.63.3.
31. Δημοσθένης, Όλυνθιακός 2.18- Αισχύλος, Ργ.57 Ν, Εύριπίδης, Ρησσος, 251-254, όπου η
λέξη μίμος έχει την έννοια μίμησης μιας τυπικής συμπεριφοράς, όπως το περπάτημα ενός λύκου
«μίμον έχων έπιγαίου θηρός;»· και Δημοσθένης, Όλυνθιακός 2.19. Βλ. και Ε. Ο. Κβιιΐδ, ΡΙαίο αηά
Οτεελ Ραΐηήηξ, ό.π., σσ. 14-15.
32. Βλ. Ε. Ο. Κβυΐε, ό.π., σ. 15.
33. Αισχύλος, Προμηθέας Δεσμώτης, στ. 1005.
34. Εύριπίδης, Ελένη, στ. 874-875.
35. Εύριπίδης, Ελένη, στ. 72-75: «ώ θεοί τίν’ εΐδον δψιν; έχθίστην όρώ γυναικός είκώ φόνιον, ή
μ’ άπώλεσεν πάντας τ’ Αχαιούς, θεοί σ’, δσον μίμημ’ έχεις Ελένης, άποπτύσειαν».
36. Θουκυδίδης, Ίστορίαι 1.95.3: «καί γάρ αδικία πολλή κατηγορεϊτο αύτοΰ ύπό των Ελλήνων
των άφικνουμένων, καί τυραννίδος μάλλον έφαίνετο μίμησις ή στρατηγία».
37. Ηρόδοτος, Ίστορίαι, 3.32: «ταύτην μέντοι κοτέ σύ την θρίκιδα έμιμήσαο, τόν Κύρου οίκον
άποψιλώσας».
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χνικό όρο της παρουσίασης ενός μίμου, αλλά έχει μια ευρύτερη και πιο χαλαρή χρήση.
Έχει την έννοια του να συμπεριφέρεται κανείς όπως ένας ηθοποιός των μίμων ή όπως
ο λαός κάνει στους μίμους. Η γνήσια αυτή μεταφορική έννοια συγχιονεύεται στην έν
νοια της αναπαράστασης κάποιου πράγματος με ζωντάνια και με ακρίβεια.38
Η γενική, λοιπόν, σημασία της λέξης «μίμηση» φαίνεται να είναι «κάνω κάτι που
κάποιος άλλος έκανε ή φτιάχνω κάτι σαν κάτι άλλο, με σχήμα, χρώμα, φωνή ή λόγο».39
Αυτή την έννοια πρέπει να είχε στην εποχή του Πλάτωνα. Για τον Πλάτωνα, μάλιστα,
στο Σοφιστή η μίμηση είναι το πιο τεχνικό και χαριτωμένο παιγνίδι.40 Ο Οόταη δοτόοπι
υποστηρίζει ότι η πλειονότητα των λέξεων που αναφέρονται στη μίμηση δε χρησιμο
ποιείται για να εξαπατήσει τους θεατές, αλλά για να αναγνωριστεί το περιεχόμενό
της ως κάτι παρόμοιο με κάτι άλλο ή που γίνεται για κάποιο λόγο. Σ’ αυτούς τους ερ
μηνευτικούς δρόμους δεν υπάρχει περιφρόνηση ούτε αίσθηση μίμησης κάποιας ιδιό
τητας εν γένει. Είναι μια σκόπιμη και συνειδητή μίμηση κάποιου άλλου πράγματος.41
Ο Σωκράτης στο διάλογό του με το ζωγράφο Παρράσιο στα Απομνημονεύματα
καθορίζει τη ζωγραφική ως «εικασία των δρωμένων» που οι ζωγράφοι «διά των χρω
μάτων άπεικονίζοντες έκμιμοΰνται». Η εικασία είναι ομοίωμα, εικόνα, παράσταση
και ξεπερνά τα στενά όρια της δουλικής αντιγραφής.42 Στην Πολιτεία, επίσης, στο
μέσο της περίφημης σύγκρισης ποίησης και ζωγραφικής, βρίσκουμε τη μίμηση ορι
σμένη ως την αναπαράσταση των ανθρώπινων πράξεων.43 Μια παρόμοια ερμηνεία
συναντάμε και στο Σοφιστή, με την έννοια της μίμησης μιας πράξης.44

ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΑΤΩΝΑ
Ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί τη λέξη μίμηση και τα ομοειδή σε μια ποικιλία αποχρώ
σεων, γεγονός που αντικατοπτρίζει την έγνοια του για τη σχέση πρωτότυπου και μιμήματος, ιδέας και σκιάς της, αλήθειας και φαντασίας. Η πρώτη σημασία της λέξης
«μιμεΐσθαι» βρίσκεται στον Πρωταγόρα (326η) με την έννοια της φυσικής τάσης του
νέου να μιμείται τον μεγάλο ως μέρος της διαδικασίας κοινωνικοποίησης: «ΐνα ό
παΐς, ζηλών μιμήται καί όρέγηται τοιοΰτος γενέσθαι». Όταν όμως το «μιμεΐσθαι» παίρ
νει την έννοια του αντιγράφου, τότε έχει υποτιμητική έννοια, διότι πρόκειται για
κατώτερη αναπαραγωγή του πρωτοτύπου, τη στιγμή που -κατά την άποψη του Πλά
τωνα- επιδιώκει, χωρίς επιτυχία, την ταύτιση με το αυθεντικό πρότυπο.45
38. Βλ. Ε. Ο ΚευΙδ, ΡΙαίο αηά ΟτεβΙτ Ραΐηήηξ, ό.π., σσ. 17-21,0. 8οΗχ>ιη, ΜίτηεχΕ αηάΑπ: 8ΐιιάΐε$
ΐη ΐΗβ Οηξΐη αηά ΕαΗγ ΠενεΙορτηεηΐ ο/αη Α&ΐΗβΐΐε νοεαίηάατγ, ό.π., σσ. 38-40.
39. Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η Τέχνη, ό.π., σ. 50
40. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 2346.
41. Βλ. Ο. 8ογ5οπί, Μίηιβχίχ αηάΑτΤ. 8ΐιιάΐεχ ϊη ιΗε Οπβϊη αηά ΕατΙγ ΠενβΙοριηεηΐ ο/αη ΑεπΗεάε
ΥοεαΙηάαιγ, ό.π., σ. 33.
42. Ξενοφών, Απομνημονεύματα 3.10- Πλάτων, Συμπόσιον 4.21.
43. Πλάτων, Πολιτεία 603ο: «πράττοντας, φαμέν, ανθρώπους μιμείται ή μιμητική βίαιους ή
εκούσιας πράξεις».
44. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 267α.
45. Βλ. Ε. Ο. Κοιιΐδ, ΡΙαίο αηά Οτεβίί Ραΐηήηξ, ό.π., σ. 13.
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Στη βάση της μίμησης συγκρίνεται η ποίηση και η ζωγραφική. Η ποίηση προ
σπαθεί να ερμηνεύσει το θεϊκό μήνυμα με την ανθρώπινη γλώσσα. Και η ζωγραφική
αναφέρεται σ’ ένα ιδεατό πρότυπο και σε μια φαινομενική εικόνα ταυτόχρονα. Ο
Πλάτωνας θεωρεί ότι ποίηση και η ζωγραφική έχουν παρόμοια φύση, καθώς και οι
δυο απέχουν διπλά απ’ την αληθινή πραγματικότητα.46 Η ποίηση, όπως η ζωγραφική,
χρησιμοποιεί την ορατή πραγματικότητα ως πρότυπο, αλλά ο ποιητής μπορεί, επίσης,
να είναι και «μιμητής του καλού», επομένως η τέχνη του αποκτά έναν ιδεαλιστικό
χαρακτήρα.47 Γνωρίζουμε ότι στην οντολογική φιλοσοφία του Πλάτωνα υπάρχουν
διαφορετικά επίπεδα του όντος και ο βαθμός πραγματικότητάς τους εξαρτάται απ’
το βαθμό προσέγγισης του αιώνιου όντος, του Αγαθού. Με βάση αυτή του τη φιλο
σοφική οπτική, ο εμπειρικός κόσμος δεν αναπαριστά την αληθινή πραγματικότητα,
αλλά προσπαθεί να την προσεγγίσει48
Στο Συμπόσιο ο Πλάτωνας επισημαίνει ότι «ποίησις» είναι κάθε αιτία μετάβα
σης απ’ την ανυπαρξία στην ύπαρξη, οπότε και οι εργασίες που υπάγονται σ’ όλες
τις τέχνες είναι είδη της ποίησης, και αυτοί που πράττουν αυτές είναι όλοι «ποιηται»
(2056ο). Στο Σοφιστή η «ποίησις» ως δημιουργία απ’ το «μη ον» ορίζεται δύο φορές.
Στο 2190 επισημαίνεται ότι κάθε πράγμα που πριν δεν υφίστατο και το φέρνει κανείς
μετά στην ύπαρξη σημαίνει ότι εκείνος που το παράγει είναι «ποιητής» και αυτό
που έρχεται στην πραγματικότητα «παράγεται» («ποιεϊσθαι»). Στο 2656 υποστηρί
ζεται ότι η μίμηση είναι παραγωγή, όχι όμως των ίδιων των πραγμάτων, αλλά ομοιω
μάτων και «ποιητική» είναι κάθε παραγωγική δύναμη που γίνεται αιτία ν’ αρχίσουν
να υπάρχουν από μια στιγμή και μετά τα ανύπαρκτα.
Από την άλλη, ο όρος «εικόνα» υποδηλώνει ότι η διδασκαλία της μίμησης απ’
τον Πλάτωνα συνδέεται με την αντίληψή του για την ιεράρχηση της πραγματικότη
τας. Οι σκέψεις και τα επιχειρήματά μας είναι μιμήσεις της πραγματικότητας (Τίμαιος 476ο, Κριτίας 1076ο), οι λέξεις είναι μιμήσεις των πραγμάτων (Κρατύλος
423ο-4246), οι ήχοι είναι μιμήσεις της θεϊκής αρμονίας (Τίμαιος 806), μίμηση της αι
ωνιότητας (Τίμαιος 383), οι νόμοι είναι μίμηση της αλήθειας (Πολιτικός 300ο), οι
ανθρώπινες κυβερνήσεις είναι μιμήσεις του ορθού πολιτεύματος (Πολιτικός 293ο),
οι θεοσεβείς άνθρωποι προσπαθούν να μιμηθούν τους θεούς τους (Φαιδρός 252οά,
46. Πλάτων, Πολιτεία 597ε: «Τούτο, ή δ’ δς, έμοιγε δοκεϊ μετριώτατ’ αν προσαγορεύεσθας μι
μητής (ό ζωγράφος) ού έκεϊνοι δημιουργοί. Εΐεν, ήν δ’έγώ· τόν τού τρίτου άρα γεννήματος από
τής φύσεως μιμητήν καλεΐς;»· Πολιτεία 598ε-599α: «άνάγκη γάρ τόν αγαθόν ποιητήν, εί μέλλει
περί ών άν ποιή καλώς ποιήσειν, είδότα άρα ποιεϊν, ή μή οΐόν τε είναι ποιεϊν. δει δή έπισκέψασθαι
πότερον μιμηταΐς τουτοις ούτοι έντυχόντες έξηπάτηνται και τά έργα αύτών όρώντες ούκ αισθά
νονται τριττά άπέχοντα τού δντος καί ράδια ποιεϊν μή είδότι τήν άλήθειαν -φαντάσματα γάρ
άλλ’ ούκ όντα ποιοϋσιν- ή τι και λέγουσιν καί τώ δντι οί άγαθοι ποιηται ϊσασιν περί ών δοκοΰσιν
τοϊς πολλοϊς εύ λέγειν».
47. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 397ά και XV. 3. νεΓόβηΐυδ, Μίπιεπχ. ΡΙαίο’χάοείπηε ο/απύίίε ΐιηΐιαίίοη
αηά Ϊ15 ιηεαηΐηζ ίο ατ, ό.π., σ. 15.
48. Πλάτων, Πολιτεία 597η: «ΤΙ δέ ό κλινοποιός; ούκ άρτι μέντοι έλεγες δτι ού τό είδος ποιεί, δ
δή φαμεν είναι δ έστι κλίνη, όιλλά κλίνην τινά; “Ελεγον γάρ. Ούκοϋν εί μή δ έστιν ποιεί, ούκ άν τό
δν ποιοι, άλλά τι τοιοΰτον οϊον τό δν, δν δέ ου·»· Πλάτων, Φαιδρός 2506: «δικαιοσύνης μεν ούν καί
σωφροσύνης καί όσα άλλα τίμια ψυχαϊς ούκ ένεστι φέγγος ούδέν έν τοϊς τήδε όμοιώμασιν, όιλλά
δι’άμυδρών όργάνων μόγις αύτών όλίγοι έπϊ τάς εικόνας ίόντες θεώνται τό τού είκασθέντος γένος».
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2536, Νόμοι 713β), οι ορατές εικόνες είναι μιμήσεις των ιδεών (Τίμαιος 50ο). Στον
Κρατνλο δηλώνει ότι δεν είναι δυνατόν η εικόνα ν’ αποδίδει άριστα όλες τις λεπτο
μέρειες του προσώπου ή πράγματος που μιμείται, γιατί τότε θα είχαμε δυο ίδια
πράγματα.49 Αυτό αποδεικνύει ότι η πλατωνική μίμηση δένεται με την ιδέα της προ
σέγγισης του αληθούς πρωτότυπου και δε σημαίνει αντίγραφο.50
Στον Κρατνλο, λοιπόν, ο Πλάτωνας ψάχνει το ευρύτερο περιεχόμενο της μίμη
σης, πέρα απ’ την απλή αναπαράσταση της πραγματικότητας. Κάνει διάκριση μεταξύ
μίμησης και ονομασίας. «Ονομάζω» δε σημαίνει ηχητική μίμηση παρά κάτι που
χωρίς να παύει να στηρίζεται στη φωνή έχει πλατύτερο περιεχόμενο. Η ζωγραφική
μιμείται με διαφορετικό τρόπο σχήματα και χρώματα των πραγμάτων (423οά). Η μί
μηση μάλιστα γίνεται με σύνθεση υλικών που έχουν στη διάθεσή τους οι ζωγράφοι,
δηλαδή με χρώματα. Και το όνομα θα σχηματιστεί μέσω ανάλογων υλικών: με γράμ
ματα και συλλαβές (424ά). Στη δημιουργία της σύνθεσης υπάρχουν βαθμοί τελειό
τητας: για το ζωγράφο το κριτήριο είναι η ύπαρξη στο ζωγραφικό έργο όλων των
χρωμάτων και σχημάτων του προτύπου. Σ’ αντίθετη περίπτωση μιλούμε για κακή
δημιουργία και κακό δημιουργό (431β). Αν όμως η μίμηση δεν είναι δουλική, τότε
δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη όλων των στοιχείων. Μια πιστή απομίμηση, άλλωστε,
θα κατέληγε σε νέα δημιουργία του ίδιου πράγματος (4326ο).51
Στο δέκατο βιβλίο της Πολιτείας, όπου συναντάμε την πιο ακραία εκδοχή της
ζωγραφικής μίμησης και την καταδίκη της τέχνης ως επιζήμιας για το μέλλον της
ιδεατής πολιτείας, διαπιστώνουμε ότι -στη βάση της άποψης πως η ζωγραφική μι
μείται είδωλα των ειδώλων-52 η μίμηση όχι μόνο δεν είναι πιστή αναπαράσταση της
πραγματικότητας, αλλά απομακρύνεται τόσο πολύ απ’ το αρχέτυπο, ώστε βρίσκεται
πιο κοντά στη μίμηση του αντικειμενικά παραλλαγμένου φαινομένου, με αποτέλε
σμα ν’ αποκτά διαφορετικό περιεχόμενο. Διότι προσθέτοντας στο αντικειμενικό πα
ράλλαγμα τη σκόπιμη υποκειμενική παραλλαγή είμαστε ουσιαστικά πιο κοντά στη
δημιουργία νέου πράγματος.53
Η μίμηση, ωστόσο, μπορεί να έχει και ηθική και πνευματική αξία στην πλατω
νική θεωρία της εκπαίδευσης. Πρόκειται, όμως, για εκείνο το επίπεδο μίμησης που
επιτελείται απ’ τη λογοτεχνία, δίνει τα καλά πρότυπα και εκπαιδεύει τις γενιές των
πολιτών με το πνεύμα του ιδεαλισμού. Εδώ, προφανώς, ανήκουν και οι διάλογοι του
Πλάτωνα. Και ψάχνει, όπως και ο Σωκράτης, για το «Αγαθό». Ό,τι, εν τέλει, χαρα
κτηρίζει αυτό το είδος της μίμησης είναι η προσπάθεια διείσδυσής του στο υψηλό
τερο είδος της πραγματικότητας, αυτής των ιδεών, όπου μπορεί να επιτευχθεί ο
ανθρώπινος Λόγος. Μέσα απ’ τις εμπειρικές μορφές του ωραίου, τις εφήμερες και
δεκτικές αλλαγής, συνάγεται η ιδέα του ωραίου, μόνιμη και απόλυτη. Και η ψυχή

49. Πλάτων, Κρατνλος 432ό: «Γελοία γοΰν, Κρατύλε, ύπό των όνομάτων πάθοι αν έχεΐνα ών
όνόματά έστιν τα όνόματα, εί πάντα πανταχή αύτοΐς όμοιωθείη. Διττά γάρ αν που πάντα γένοιτο,
χαΐ ούχ αν έχοι αύτών είπεΐν ούδείς ούδέτερον όπότερόν έστι τό μέν αύτό, τό δέ όνομα».
50. Βλ. XV. 1. νβΓάεηΐυδ, Μίπιβεκ. ΡΙαιο’χ άοαήηβ ο/απίχίΐβ 'ιηύίαίϊοη αηά ΐίχ ηιβαηΐηξ ίο
ό.π.,
σσ. 16-17.
51. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η Τέχνη, ό.π., σσ. 51-55.
52. Πλάτων, Πολιτεία 599ά: «τρίτος από άληθείας ό ζωγράφος».
53. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 2196, 2655 και Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η Τέχνη, ό.π., σ. 62.
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πρέπει να στραφεί απ’ τον εμπειρικό στον τέλειο κόσμο των ιδεών. Εδώ, πλέον, η
μίμηση είναι η υψηλότερη μορφή της τέχνης. Αυτή η μίμηση βρίσκεται πάνω απ’ τις
μιμητικές τέχνες. Η εκπαίδευση, μάλιστα, για τους αρχηγούς, αυστηρά πνευματική,
δεν αποφεύγει εντελώς το σκοπό που η μίμηση παρέχει.54
Σ’ αυτή τη βάση, η καλλιτεχνική έκφραση ρυθμίζεται. Επιτρέπεται εκείνη που
δεν υπάρχει κίνδυνος να βλάψει και μπορεί αντίθετα ν’ αναπτύξει την ανδρεία, σω
φροσύνη, λογικότητα, μετριοπάθεια των φυλάκων και κάθε πολίτη. Ο Πλάτωνας,
προφανώς, δε σκέπτεται την τέχνη αυτή καθεαυτή, παρά ως μέσο για κάποιο σκοπό,
την παιδεία των φυλάκων της ιδανικής του Πολιτείας.55 Η αληθινή τέχνη, εν τέλει,
για τον Πλάτωνα δεν περιορίζεται στα ορατά μοντέλα της, αλλά προσπαθεί να ξεπεράσειτον υλικό κόσμο. Στις αδύναμες εικόνες της προσπαθεί να επικαλεστεί κάτι
από την πραγματικότητα του όντος που αχνοφέγγει μέσα στη φαινομενική πραγμα
τικότητα. Η αληθινή τέχνη δεν αναφέρεται στην κοινή πραγματικότητα, αλλά στο
ιδεατό ωραίο.56
Ο I. Ταίβ ενστερνίζεται την άποψη ότι υπάρχει η καλή και η κακή μίμηση. Η
πρώτη αναγράφει το «είδος», η δεύτερη αντιγράφει ένα οπτικό μοντέλο. Παραπέμπει
στο έκτο βιβλίο της Πολιτείας, όπου υπάρχει η επιχειρηματολογία ότι μια πόλη θα ευ
δαιμονήσει, όταν οι ζωγράφοι θα τη φωτοσκιάσουν χρησιμοποιώντας ένα θεϊκό μο
ντέλο.57 Ωστόσο, δεν εξηγεί με ποιον θα έμοιαζε ένας τέτοιος ζωγράφος.58 Επιπλέον,
αναφέρεται και στο δέκατο βιβλίο, για το οποίο και ισχυρίζεται ότι μας δίνει τη δυνα
τότητα να κατανοήσουμε ότι ο ποιητής, ο οποίος μιμείται με την έννοια που οι φύλακες
επιτρέπεται να μιμούνται, θα δημιουργήσει ένα ακριβές αντίγραφο της πραγματικό
τητας και θα γίνει σαν το ζωγράφο, ο οποίος χρησιμοποιεί το θεϊκό μοντέλο, όχι σαν
το ζωγράφο που ικανοποιείται με το να ζιηγραφίζει απεικονιστικά, όπως μπορεί η
φύση να απεικονιστεί σ’ έναν καθρέφτη.59 Ο ΟΚπδίορΗετ 33Π3\ν3γ, όμως, δεν κατανοεί
πώς μπορεί η ζωγραφική ν’ αντιγράψει τις Ιδέες και πώς αυτό συνάγεται απ’ το δέκατο
βιβλίο της Πολιτείας™ Βέβαια, στο 50161-4 της Πολιτείας επισημαίνεται ότι αυτοί οι
ζωγράφοι θα μπορέσουν να εξετάσουν από κάθε πλευρά την εκ φύσεως δικαιοσύνη,
το φύσει ωραίο, την εκ φύσεως σωφροσύνη και όλα τα παρόμοια και θα κατορθώσουν
να σχεδιάσουν την ανθρώπινη ζωή με γνώμονα αυτά. Πώς, όμως, θα μπορέσουν να
φανταστούν αυτή την εικόνα; Πώς αυτό θα αποτελέσει ένα άμεσο αντίγραφο της
πραγματικότητας, άρα των Ιδεών; Αυτό για τον ΟιπδΙορΗετ 33ηπνν3γ αποτελεί πρό
βλημα.61 Δεν αποτελούν αυτά τα επιχειρήματα ικανοποιητική απόδειξη ότι ο Πλάτω-

54. Βλ. Β. Ο Εοάββ, ΡΙαίο'χ ΊΊιεο/γ ο/Αη, Εοηάοπ, ΒουίΙεόββ, 1953, σσ. 176-178.
55. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 395 κ. εξ.
56. Πλάτων, Νόμοι 6686: «έχουσαν την ομοιότητα τω καλού μιμήματι». Βλ. και λ¥. 3. νβΓάβηϊιΐδ,
Μίπιεχίχ. ΡΙαΐο’3 άοείήηε ο[απίζΐϊε ΐιηϊΐαΐΐοη αηά ϊΐ3 ιηεαηίηβ ίο ιΐ3, ό.π., σ. 18.
57. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 500ο και 3. Τπΐε, «ΙπιίΐΒΐϊοη ΐη Ρΐαίο’δ Βορυόΐΐε», €Ια$3ΪεαΙ ζλιιατίειΊγ,
22(1928) 21.
58. Βλ. Ε. Ο. Κειιΐδ, ΡΙαίο αηά ΟτεεΚ Ραϊηΐϊηβ, ό.π., σ. 50.
59. Βλ. 3. Τ3(ε, «ΐΓηΐΙβίΐοη ίη Ρ13ΐο’δ Βορυόΐίε», ϋΐαχχΐεαΐ ζ^ιιαείετίγ, ό.π., σσ. 19-20.
60. Βλ. ΟΗ. 33Π3\ν3γ, Ιτηαξε3 ο/εχεεΙΙεηεε, ΡΙαίο’χ εηίιηιιε ο/ιΗεΑΠ3, Οχίοτά, Οΐβτεηάοη Ρτβδδ,
1995, σ. 116.
61. Βλ. ΟΗ. 13Π3\ν3γ, ό.π., σ. 117.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

31

νας πίστευε σε τέτοια καλλιτεχνική δημιουργία, η οποία καθοδηγείται απ’ τη γνώση
των Ιδεών. Αυτή η άποψη είναι μια επεξεργασμένη μεταφορά και δεν αφορά ουσια
στικά τους ζωγράφους, αλλά τους φιλόσοφους.62
ΜΥΘΟΣ - ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΙΜΗΣΗ
Κατά τη μετάδοση του μύθου λαμβάνει χώρα η μίμηση.63 Η μίμηση εκδηλώνεται στο
λόγο, όπως ο Πλάτωνας μας λέγει στον Κριτία.64 Ο Κριτίας υποστηρίζει ότι όλα όσα
υπάρχουν είναι μίμηση και αντίγραφο («άπεικασίαν») κάποιου πράγματος. Στην πε
ρίπτωση, επομένως, της ειδωλοποιίας είναι δύσκολο να κατασκευαστεί κάτι με τέ
τοιον τρόπο, ώστε οι θεατές να αναγνωρίσουν ότι η μίμηση στέφθηκε από απόλυτη
επιτυχία. Βέβαια, ένας ζωγράφος δημιουργεί βουνά, ποτάμια κτλ., έτσι ώστε να επι
τευχθεί η μίμηση («άπομιμεϊσθαι»). Δε γνωρίζουμε, όμως, με ακρίβεια αυτά τα πράγ
ματα και έτσι αρκούμαστε σε μια ασαφή και απατηλή σκιαγραφία. Όταν κάποιος,
όμως, προσπαθεί να αντιγράψει τα σώματά μας, εύκολα αντιλαμβανόμαστε και την
παραμικρή ατέλεια λόγω εξοικείωσης. Γινόμαστε, έτσι, αυστηροί κριτές του ζωγρά
φου, ο οποίος μπορεί να μην απέδωσε με ακρίβεια την ομοιότητα.65
Το ίδιο πράγμα ισχύει και με το λόγο. Για τα θεία και ουράνια μένουμε ικανο
ποιημένοι με όσα μας λένε, ακόμη κι αν δεν είναι παρά ένα θολό αντίγραφο
(«είκότα»), ενώ τα θνητά τα υποβάλλουμε σ’ αυστηρό έλεγχο («ού γάρ ώς ράδια τά
θνητά άλλ’ ώς χαλεπά προς δόξαν δντα άπεικάζειν δει διανοεΐσθαι»).66 Ο λόγος δεν
αποτελεί παρά μίμηση, αντίγραφο της πραγματικότητας, οπότε συγγενεύει με τη ζω
γραφική. Όπως στη ζωγραφική μέσα από χρώματα και μορφές, έτσι και ο λόγος
μέσα από ήχους φανερώνει την πραγματικότητα μ’ έναν διαφορετικό τρόπο, εκείνον
της παρουσίας ή απουσίας. Ενώ στην περίπτωση των αισθητών αντικειμένων η μί
μηση ισοδυναμεί με αναπαράσταση, στην περίπτωση του θείου, του αθάνατου μέ
ρους της ψυχής, η μίμηση είναι αναπόληση, απ’ τη στιγμή που φέρνει στο φως με
αισθητό τρόπο πραγματικότητες διαφορετικού επιπέδου, άλλης διάστασης. Ο Πλά
τωνας, όμως, κριτικάρει όλ’ αυτά, με βάση τη θεωρία του για τα αισθητά και νοητά.
Έτσι, η ζωγραφική, όπως και κάθε άλλη μιμητική τέχνη, καταπιάνεται με έργο που
απέχει κατά πολύ της αλήθειας και σχετίζεται με εκείνο το τμήμα της ψυχής που
απέχει απ’ την φρόνηση, οπότε δε συντροφεύει την αλήθεια.67
62. Βλ. Α. ΝβΗ3ΐπ35, «ΡΙβίο οη ΙιτιΐίβΙΐοη 3ηά Ροβίτγ ΐη ΒερυόΙϊο 10», στο I. Μ. Ε. ΜοΓβνοδίΙς &
Ρ. ΤετηΚο (επιμ.), ΡΙαίο οη Βεαιιίγ, ννίχάοιη, αηά ΐΗεΑήχ, Τοίοννα ΝΙ., 1982, σ. 59, Ε.
Κουίδ, ΡΙαίο
αηά ΟκεΙι Ραίηΐϊηβ, ό.π., σσ. 41, 50.
63. Βλ. Ι.-Ρ. νετηαηί, «Ιηιββε εί 3ρρ3Γ€ηοε άβηδ 13 (Ιιέοπε ρ13(οηΐαεηηε άε 1β ιηΐιηεδΐδ»,άοιιτηαΐ
άε ρςγεΗοΙοξΐε ηοηηαΐβ βί ραάιοίοξΐτμιε, 2 (1975) 133-160.
64. Βλ. Πλάτων, Κριτίας 10734-ε3.
65. Βλ. Πλάτων, Κριτίας 107ά.
66 Πλάτων, Κριτίας 107ε.
67. Πλάτων, Πολιτεία 603α 10-69: «Τούτο τοίνυν διομολογήσασθαι βουλόμενος έλεγον δτι ή γραφική
καί δλως ή μιμητική πόρρω μεν τής αλήθειας δν τό αυτής έργον απεργάζεται, πόρρω δ’ αύ φρονήσεως
δντι τω έν ήμΐν προσομιλεΐ τε και εταίρα καί φίλη έστίν επ’ ούδενί ύγιεϊ ούδ’ άληθεϊ. Παντάπασιν, ή δ’
δς. Φαύλη άρα φαύλω συγγιγνομενη φαύλα γέννα ή μιμητική. “Εοικεν. Πότερον, ήν δ’ εγώ, ή κατά
τήν δψιν μόνον, ή καί κατά τήν ακοήν, ήν δή ποίησιν όνομάζομεν; Είκός γ’, έφη, καί ταύτην».
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Απ’ την άλλη, βασικό υλικό μετάδοσης του μύθου είναι ο λόγος, ο γραπτός λόγος,
που είναι αντίγραφο του προφορικού λόγου για τον Πλάτωνα.68 Στη σφαίρα του λόγου
διακρίνουμε τόσο αυτό που εκφράζεται, δηλαδή το λόγο, όσο και τον τρόπο έκφρασης,
δηλαδή τη λέξη. Εφαρμογή αυτής της διάκρισης έχουμε στην ποίηση. Ο ποιητής μέσω
του λόγου προσπαθεί να μας οδηγήσει σε μια περιοχή απουσίας της πραγματικότητας,
που είναι και το κύριο γνώρισμα κάθε αναπαράστασης. Το παιγνίδι παίζεται με τη
λέξη, γι’ αυτό και εισάγουμε ένα νέο είδος μίμησης. Στην Πολιτεία (392€6-393ε7) ο
Πλάτωνας αναφέρει ότι οι αφηγητές μύθων ή οι ποιητές χρησιμοποιούν είτε την απλή
διήγηση, είτε εκείνη που γίνεται με τη μίμηση («απλή διηγήσει ή διά μιμήσεως γιγνομένη») είτε και τους δυο τρόπους («η δι’ άμφοτέρων περαίνουσιν»). Διήγηση σημαίνει
μεταφορά λόγων των άλλων απ’ τον ποιητή-αφηγητή μύθων. Όταν αναφέρει κάποια
λόγια σα να ήταν κάποιος άλλος, αυτό είναι μίμηση. Μιμείται αυτόν με τον οποίο είναι
όμοιος («Ούκοΰν τό γε όμοιοΰν εαυτόν άλλω ή κατά φωνήν ή κατά σχήμα μιμεϊσθαί
έστιν εκείνον ω άν τις όμοιοι;»). Έτσι για την παιδεία των φυλάκων της ιδανικής πο
λιτείας επιστρατεύεται η μίμηση της ελευθερίας της πόλεως, όπως και η αντίστοιχη
συμπεριφορά των ανδρείων, σωφρόνων, όσιων και ελεύθερων ανθρώπων, έτσι ώστε
αυτού του είδους οι μιμήσεις να γίνουν έθος και φύσις.69
Στο επίπεδο του λόγου, λοιπόν, η μίμηση απαιτεί ένα αντικείμενο-πρότυπο και
ένα αντικείμενο-αντίγραφο, στο επίπεδο της λέξης ισχύει η σχέση ανάμεσα σ’ ένα
υποκείμενο (ποιητής) και το αντικείμενο, το αντίγραφο του οποίου κατασκευάζει
το υποκείμενο.70 Στην Πολιτεία ο Πλάτωνας επεξεργάζεται και μια τυπολογία ποιη
τικών ειδών και μυθικών αφηγήσεων. Έτσι υπάρχει ένα είδος που χρησιμοποιεί
μόνο μίμηση, όπως η τραγωδία και η κωμωδία, ένα όπου αφηγητής είναι ο ίδιος ο
ποιητής, όπως ο διθύραμβος, και η επική ποίηση είναι συνδυασμός και των δυο,
όπως και άλλες συνθέσεις.71 Για τον Πλάτωνα όμως το υποκείμενο μ’ αυτά αυταπατάται με τη σύγχυση που δημιουργείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και το λόγο.
Ο Πλάτωνας αντιδρά πολύ, όταν υπενθυμίζει ότι μπορεί κανείς να εκφραστεί μ’
έναν τρόπο που μιμείται όχι μόνο τα λόγια κάποιων κακών ανθρώπων, αλλά ακόμη
και τις κραυγές ζώων ή ήχων της φύσης. Αυτό που πρέπει να μιμηθούν οι φύλακες

68. Πλάτων, Φαιδρός 2763. Ο γραπτός λόγος αποτελεί το φάρμακο της υπενθύμισης, όχι της
μνήμης. Παρέχει φαινομενική σοφία, όχι την αλήθεια και καθιστά τους ανθρώπους δοκησίσοφους,
όχι σοφούς. Ο προφορικός λόγος γράφεται στην ψυχή εκείνου που τον μαθαίνει, είναι ο έμψυχος
και ζωντανός λόγος εκείνου που έχει την κατάλληλη γνώση, του οποίου ομοίωμα («εϊδωλον») είναι
ο γραπτός λόγος. Βλ. Πλάτων, Φαιδρός 27530. Η γνώση είναι ανάμνηση της ψυχής, η οποία γνώρισε
την αλήθεια, την ιδέα και χρειάζεται τον προφορικό λόγο και τη μαιευτική μέθοδο, για να ανα
συρθεί στο φως. Βλ. Πλάτων, Μένων 81ε1-6,81 ά 1-5,846-01-7,8551-9, Α. Ε. ΤβχΙοΓ, Πλάτων. Ο άν
θρωπος και το έργο του, μτφρ. I. Αρζόγλου, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1992, σσ. 172, 226, 255, Π. Δήμας, «Η
φιλοσοφία του Πλάτωνα», στο Σ. Βιρβιδάκης & Κ. Ιεροδιακόνου (επιμ.), Ελληνική φιλοσοφία και
επιστήμη, Πάτρα, ΕΑΠ, 2000, τόμ. Α', σσ. 137-139.
69. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 395ο και Κ. Ψυχοπαίδης, Ο φιλόσοφος, ο πολίτης και ο τύραννος,
Αθήνα, Πόλις, 1999, σσ. 23-24.
70. Βλ. Ε. Βπδδοη, Ο Πλάτων, οι λέξεις και οι μύθοι, μτφρ. Στ. Οικονόμου, Αθήνα, Μεταίχμιο,
2003, σ. 91, Κ. ΟυροηΙο-Κ,οο, ΜϊηιεχΕ εΐ εηιιηάαΐίοη. Εεηΐιιτε εΐ ι/ιέοήε ροέιΐραε, Ραηδ, ΡΓ05505 άο
1’ΕοοΙο ηοππ31ο δυροποιίΓο, 1976, σσ. 6-14.
71. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 39468-ο5.
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της ιδανικής πολιτεία είναι ό,τι τους ταιριάζει απ’ την παιδική ηλικία, όπως γενναί
ους άνδρες και σώφρονες ευσεβείς και όσιους, ελεύθερους ανθρώπους. Δεν πρέπει
να μιμούνται ό,τι ανελεύθερο και ταπεινό, μήπως εξαιτίας της μίμησης συνηθίσουν
και απολαμβάνουν αυτό που μιμούνται.72
Η μίμηση, εν τέλει, στην Πολιτεία εξομοιώνεται με το παιγνίδι και πολλές άλλες
φορές αντιθέτει παιδιά με σπουδή, παιγνίδι με σοβαρή δραστηριότητα.73 Ένας επαληθεύσιμος λόγος έχει το τέλος του έξω απ’ τον εαυτό του, στην εξωτερική πραγμα
τικότητα. Το παιγνίδι, όμως, έχει το τέλος του μέσα στον εαυτό του χωρίς ν’ επι
διώκει αλλαγή της πραγματικότητας. Έτσι και η μίμηση δεν επιδιώκει ούτε να πε
ριγράφει ούτε να εξηγήσει την εξωτερική πραγματικότητα, αλλά να μας κάνει να
ξεχάσουμε την πραγματική απουσία της προς μίμηση πραγματικότητας, ώστε να
προσδώσει μια αυθυπόστατη ύπαρξη στη φαινομενική πραγματικότητα που η ίδια
παράγει.74 Στο Σοφιστή μάλιστα ο Πλάτωνας επιδιώκει να δικαιώσει την ύπαρξη
του «μη όντος» και επομένως ο ψεύτικος λόγος αποκτά υπόσταση.75
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Απ’ τη φύση της η ζωγραφική είναι η πιο απατηλή απ’ τις τέχνες, καθώς παρουσιάζει
την πιο μεγάλη ποικιλία ανάμεσα στο θέμα που πραγματεύεται και στην ψευδαί
σθηση του θέματος που δημιουργεί. Ένα άγαλμα τουλάχιστον μπορεί να προσεγγί
ζει το μέγεθος και τις διαστάσεις του μοντέλου του, κάτι που δεν ισχύει με τη
ζωγραφική. Είναι πλήρως απατηλή τέχνη. Η πόλη της Αθήνας υπήρξε το κομβικό
σημείο της ζωγραφικής τουλάχιστον ως το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου.
Τα δημόσια κτήρια στολίζονταν από σημαντικές ζωγραφιές του παρελθόντος και
παρόντος. Ο Πλάτωνας αντιμετώπισε αρνητικά τις οπτικές τέχνες, ανατάχτηκε στις
παραπλανητικές τάσεις που έδειχναν, ιδίως η ζωγραφική. Ωστόσο, περισσότερη ση
μασία έδωσε στην ποίηση και θέλησε να τη χαλιναγωγήσει λογοκρίνοντάς την, ώστε
να έχει κατάλληλο ρόλο στην παιδεία των φυλάκων της ιδανικής πολιτείας.76
Υποστηρίζεται ότι ο Πλάτωνας, όταν περιέγραφε τη «φανταστική τέχνη», είχε
στο μυαλό του τις τεχνικές της «σκηνογραφίας» και της «σκιαγραφίας». Επρόκειτο για
επινοήσεις του καιρού του, γνωστές σ’ αυτόν, δίχως όμως απόλυτη σιγουριά για μαρ
τυρία σύνδεσής τους με τη φανταστική τέχνη, την οποία διακρίνει απ’ την εικαστική.77

72. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 3956-397©.
73. Πλάτων, Πολιτεία 60267-8: «τόν τε μιμητικόν μηδέν είδέναι άξιον λόγου περί ών μιμείται,
άλλ’ είναι παιδιάν τινα καί ού σπουδήν την μίμησιν»· Πλάτων, Νόμοι 64706, 659©4, 73206, 79502,
79604,79866,803ο7,80303, 80305,88704, 942α8· Πλάτων, Φίληβος 30©7· Πλάτων, Σοφιστής 237610·
Πλάτων, Συμπόσιον 197©7.
74. Βλ. Ε. ΒγΪ58Οπ, Ο Πλάτων, οι λέξεις και οι μύθοι, ό.π., σ. 100.
75. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 267ο-268ά.
76. Για την Ε. Ο. ΚβιιΙδ αυτό το σύνδρομο μεταφέρεται στις αναπαραστατικές Τέχνες και άρα
στον Πλάτωνα η ζωγραφική έχει περιφερειακό ρόλο. Η ποίηση είναι στο στόχαστρό του. Βλ. Ε. Ο
Κευίδ, ΡΙαίο αηά ΟτεεΚ Ραίηάηξ, ό.π., σ. 5.
77. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 2350-2360· Πλάτων, Πολιτεία 602ο. Ο. 8ογ6οιώ, Μίτη&ίχ αηάΑπ. δΐιιάΐεε ίη ίΙιε Οηξϊη αηά Εαιίγ ΟενεΙορηιεηΙ ο/αη ΑεχίΗεήε ΥοεαΙηιΙαιγ, ό.π., σ. 159.
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Συχνή είναι η αναφορά του στην τέχνη της ψευδαίσθησης. Σ’ αυτού του είδους την
τέχνη, τη σκιαγραφία, στην οποία ανατίθεται, υπάρχουν δυο βασικά στοιχεία: η προ
οπτική και η χρήση του χρώματος και της σκίασης για την παραγωγή έργου τέχνης.
Αναμειγνύονται χρώματα για την παραγωγή χρωματικών τόνων και φωτοσκίασης.
Εκτός απ’ τη λογοτεχνική παραγωγή, αμφορείς και ελληνορωμαϊκή ζωγραφική μας
βοηθούν να γνωρίσουμε την τεχνοτροπία της, χωρίς ν’ αποτελούν ικανοποιητική πηγή.78
Αυτή αναπτύχθηκε εν παραλληλία με τη σκηνογραφία, τη ζωγραφική του βάθους για
το θέατρο. Η σκιαγραφία σε συνδυασμό με την τεχνική της προοπτικής δημιουργεί την
ψευδαίσθηση του πραγματικού και την απατηλή εικόνα του βάθους, οπότε οδηγεί τη
ζωγραφική της εποχής του Πλάταινα προς το νατουραλισμό.79
Ο Βιτρούβιος πληροφορεί ότι αναπτύχθηκε απ’ το σκηνογράφο Αγάθαρχο για
έργο του Αισχύλου.80 Αν και οι γνώσεις μας για τη ζωγραφική είναι έμμεσες, μπορούμε
ωστόσο να πούμε ότι ήταν σημαντική η θέση της τον 5° αι. π.Χ. στην Αθήνα. Ήδη πριν
τα μέσα του αιώνα αυτού ο Πολύγνωτος στολίζει τα δημόσια κτήρια σε Δελφούς και
Αθήνα με λαμπρές τοιχογραφίες.81 Προσπάθησε ν’ αποδώσει τη διαφορά θέσης των
προσώπων και των διαφορετικών επιπέδων, την ποικιλία στις στάσεις, χρησιμοποίησε
τα μικτά χρώματα δίπλα στα τέσσερα βασικά: άσπρο, κόκκινο, κίτρινο και μαύρο. Ο
Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι απέδωσε ιδιαίτερα το ήθος και την έκφραση.82 Ωστόσο,
έμεινε πιστός στην ιδεατή αποτύπωση, μακριά απ’ το νατουραλισμό.
Στον εφιάλτη, όμως, του Πελοποννησιακού πολέμου σημειώνεται η στροφή της
τέχνης προς το νατουραλισμό. Εδώ βρίσκεται η επαναστατική προσφορά του Απολ
λόδωρου του σκιαγράφου. Όπως ο Πλούταρχος πληροφορεί, ανακάλυψε «την
φθοράν καί άπόχρωσιν της σκιάς», κι έτσι οδηγούμαστε στη δυνατότητα προοπτικής
του βάθους και της χρωματικότητας.83 Πλέον είναι γεγονός η μίμηση της πραγματι
κότητας. Ο Πλίνιος πληροφορεί ότι ο Απολλόδωρος «ρτίιηικ δρεεϊεδ εχρππΊετε

78. Βλ. Κ. Ο. δίβνβη, «Ρ13ΐο βηά ιΚε 3ΓΙ οί Πΐδ ΐίιηε», ΤΗε €Ια33ίεαΙ ζλιιαι-ίεΗγ, 27 (1933) 149.
79. Βλ. 3.3. ΡοΙΙΐΙΙ, ΤΗεΑηάεηΐ Ρζον ο/ΟεεεΙτΑη. Οϋίαχηι, Ηίχίοτγ αηά ΤεπτύηοΙοξγ, Νενν Ηβνεη
- Εοηάοη, Υβίε ϋηΐνεΓδΐΐγ Ρίβδδ, 1974, σ. 236 κ. εξ.
80. Βλ. νΐίπινΐυδ, Δέκα Βιβλία, απ.-επιμ. Στ. X. Ζερεφός, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1998,
σσ. 244-245. Αυτό πρέπει να έγινε το 458 π.Χ. στη διάρκεια της Ορέστειας ή πρόκειται για μια με
ταθανάτια αναβίωση γύρω στο 430 π.Χ. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο πειραματισμός στη ζωγρα
φική ήταν σε πορεία στο τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.. Βλ. και Τ. Β. Ε. Χνεόδίετ, ΟηεΚ Αή
αηά ΕίίεταΙιιτε 530-400 Β.Ο., Οχίοεό 1939, σ. 74, Ε. Ο. Κευίδ, «ΡΙβιο οη ΡΆΪηύη%>>,Αιη€ή€αη ίοιιτηαΐ
ο/ΡΠΐΙοΙορ, 95 (1974) 103.
81. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η Τέχνη, ό.π., σ. 157.
82. Αριστοτέλης, Ποιητική 1450325-30: «αί γάρ τών νέων τών πλείστων άήθεις τραγωδίαι είσίν,
καί δλως ποιηταί πολλοί τοιοΰτος οΐον καί τών γραφέων Ζεϋξις προς Πολύγνωτον πέπονθεν· ό
μεν γάρ Πολύγνωτος αγαθός ήθογράφος, ή δε Ζεύξιδος γραφή ούδέν έχει ήθος».
83. Βλ. Πλούταρχος, Περί τής Αθηναίων Δόξης 2· Ηθικά 3463. Η λέξη «άπόχρωσις» βρίσκεται
εδώ, αλλά η σχετική λέξη «άποχραίνειν» βρίσκεται και στην Πολιτεία στο 586ό, όπου και σημαίνει
απόκτηση τόνου από ένα γειτονικό χρώμα: «Άρ’ ούν ούκ ανάγκη καί ήδοναΐς συνεϊναι μεμειγμέναις
λύπαις, είδώλοις τής αληθούς ηδονής καί έσκιαγραφημεναις, ύπό τής παρ’ άλλήλας θέσεως άποχραινομέναις, ώστε σφοδρούς έκατέρας φαίνεσθαι καί έρωτας εαυτών λυττώντας τοϊς άφροσιν
έντίκτειν καί περιμαχήτους είναι, ώσπερ τό τής Ελένης εϊδωλον ύπό τών έν Τροία Στησίχορός
φησι γενέσθαι περιμάχητον άγνοία τού αληθούς;».
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ίηδίίΐυΐί».84 Ήταν ο πρώτος που δίδαξε πώς να αποδίδει κανείς τις επιφάνειες ρε
αλιστικά. Είναι η «τεχνική της αναπαράστασης του βάθους και της τρίτης διάστα
σης» στην ελληνική ζωγραφική.85
Η φιλοσοφία του Πλάτωνα παίρνει θέση στους πειραματισμούς της ζωγραφικής
το τελευταίο τέταρτο του πέμπτου αιώνα. Η σκιαγραφία για τον Πλάτωνα δεν είναι
παρά μια οφθαλμαπάτη. Πολλοί απέδωσαν την εχθρική στάση του Πλάτωνα για τη
ζωγραφική στην ανακάλυψη και τελειοποίηση της τεχνικής της σκιαγραφίας στο δεύ
τερο μισό του 5ου αι. π.Χ.86 Ο ΒετηΡίΗΓά δοΗ\νβΐίζεΓ θεώρησε ότι η στάση του Πλάτωνα
οφείλεται στην εισαγωγή των τεχνικών της προοπτικής απ’ τους ζωγράφους της σχολής
της Σικυώνας και προτείνει ότι η προσέγγιση της τέχνης απ’ τον Πλάτωνα υπογραμ
μίζει αλλαγή απ’ την κατάφαση στην άρνηση που προκλήθηκε απ’ την προοπτική στη
ζωγραφική, την οποία προοπτική πρότεινε ο Πάμφυλος ο Εύπομπος και η Σικυώνια
σχολή της τέχνης.87 Διαφωνεί ωστόσο ο Κ.. Ο. δίονεη, ο οποίος θεωρεί ότι η σχολή της
Σικυώνας δεν εφήρμοζε τέτοιου είδους τεχνικές εξαπάτησης και ο Πλάτωνας την είχε
σε υπόληψη.88 Η πολεμική του Πλάτωνα στη ζωγραφική, η οποία αναπτύσσεται στους
κατοπινούς του διαλόγους, έγκειται ακριβώς σ’ αυτή την ικανότητά του να εξαπατά
το θεατή. Ενώ, λοιπόν, στους πρώιμους διαλόγους θεωρείτο ζωγράφο αξιότιμο μέλος
της κοινωνίας και κάτοχο μιας τέχνης, στην Πολιτεία απ’ το δέκατο βιβλίο και πέρα
και στ’ άλλα του έργα επικρίνεται, διότι επιδιώκει να εξαπατήσει το θεατή.89
Στον Ευθύφρονα και στον Ίωνα συγκρατημένα δίνει στους ζωγράφους το χαρα
κτηρισμό του αγαθού και σύγκαιρα δείχνει τη χαρά του για τα μεγάλα ζωγραφικά έργα
των τεχνιτών της Αθήνας του Περικλή.90 Στον Ιππία Μείζονα θα δεχτεί ότι τα στολίδια
και οι ζωγραφιές και οι αναπαραστάσεις που είναι καλά μας ευχαριστούν, όταν τα βλέ
πουμε, όπως και τους όμορφους ανθρώπους.91 Στο Φαίδωνα, όμως, συναντάται η πρώτη
ουσιαστική αναφορά στη σκιαγραφία. Η σκιαγραφία δεν είναι παρά οφθαλμαπάτη, που
84. Πλίνιος, ΝαΐιιταΓιχ Ηί$1οπα XXXV.60.
85.0 όρος «σκιαγραφία» προτείνει ένα σημαντικό ενδιαφέρον στις επιδράσεις του φωτός. Αυτό
επιβεβαιώνεται απ’ τη θεώρηση της γενικής ανάπτυξης της τέχνης που δίνει ο Πλίνιος. Η τέχνη, θα
μας πει, παρέχει ποικιλία και ανακάλυψε το φως και τη σκιά, τις ποικίλες θέσεις των χρωμάτων
εμπλουτίζοντας κάθε χρώμα με την αντίθεση. Επιπλέον, παρουσιάζεται η λα^ιπρότητα, μια άλλη επί
δραση του φωτός. Το πέρασμα απ’ το φως στη σκιά ονομάζεται «τόνος», ενώ η ανάμειξή τους και η
αλλαγή των χρωμάτων ονομάζεται «αρμονία». Βλ. Πλίνιος, ΝαΐιααΙΐχ Ηϊχίοήα ΧΧΧΥ.29.
86. Βλ. Ε. Ο. Κβυίδ, ΡΙαίο αηά ΠηβΙι Ραΐηΐϊηξ, ό.π., σσ. 48-58.
87. Βλ. Β. δοΚννείΐζεΓ, ΡΙαίοη αηά άΐε δάάβηάε ΚιιηΜ άετ Οπεε/ιβη, Τυόϊηβεπ, Μ. ΝΪ6πΐ€γ6Γ, 1953,
σσ. 82-87. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι ο Πάμφυλος ήταν ο πρώτος υψηλά εκπαιδευμένος ζωγράφος σ’
όλα τα είδη της επιστήμης, ειδικά στην αριθμητική και γεωμετρία, χωρίς τα οποία δε θα έφτανε
την τελειότητα. Βλ. Πλίνιος, ΝαΐιιταΙίε Ηΐχίοήα ΧΧΧν.76. Η φήμη του ήταν γνωστή στην Αθήνα
τουλάχιστον από το 388 π.Χ. και η επίδρασή του στη σκιαγραφία, όπως αποτυπώνεται στα αττικά
αγγεία, από το 370 π.Χ. κ. εξ.
88. Βλ. Β. Ο. δίενοη, «ΡΙαίο από (Ηβ ατί οΓ Κίδ Ηπιε», Πιε ΕΙα^χΐεαΙ ζλιιαΓίειΐγ, ό.π., σσ. 149-155.
89. Ενώ στην Πολιτεία 377ε-378ά επικρίνει την βλαβερή ποίηση και τον κακό ποιητή, ο οποίος
παρομοιάζεται με τον κακό ζωγράφο, που δεν μπορεί να επιτύχει την επιθυμητή ομοιότητα, στο
δέκατο βιβλίο ο ποιητής καταδικάζεται εξ αρχής και συγκρίνεται με το ζωγράφο, ανεξάρτητα αν
είναι ή όχι ικανός. Βλ. Π. Ναηογ, «ΡΙαίο αηά ίΗε ραΐπίετε», ΡΙιοεηΐχ, 29 (1975) 10.
90. Βλ. Πλάτων, Εύθύφρων 66, "Ιων 532ε.
91. Βλ. Πλάτων, Ιππίας Μείζων 297ε.
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ενέχει το δουλικό («άνδραποδώδες») μέσα της και τίποτα το υγιές και αληθινό.92 Εδώ
βρίσκουμε την πρώτη πρόταση «ηθοπλαστικής καταδίκης», η οποία και γίνεται η κυ
ρίαρχη πλατωνική στάση απέναντι στη ζωγραφική.93 Στην Πολιτεία επισημαίνεται ότι
ένας άδικος άλ'θρωπος, αν είναι έξυπνος, είναι ικανός παίρνοντας τη μορφή ενός δίκαιου
ανθρώπου -μια «σκιαγραφία αρετής»- να προσποιείται ότι είναι αυτό που δεν είναι.94
Η σκιαγραφία, επομένως, είναι μια απατηλή τέχνη, η οποία και συνεχίζεται και
στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά χρόνια. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος την αναφέρει ως
πρώτη τεχνική ανάπτυξη στη χρήση των χρωμάτων: «ηιέ ... ΐηνεηίί Ιιιιηοη Ηίςυο υιη0Γ35,
άϊίΪ6Γ6ηίΪ3 οοίοπιιη 3116ΓΠ3 νΐοε 8β86 6χοϊί3ηί6».95 Στη ρωμαϊκή εποχή η έννοια της σκια
γραφίας δε σώθηκε καθαρά στη μνήμη. Οι Πλίνιος και Κοϊντιλιανός διέσωσαν την τε
χνική της έννοιες αλλά οι Έλληνες τη χρησιμοποιούσαν ελεύθερα για κάθε επίδραση
της σκιάς. Οι Ησύχιος και Φώτιος την μπερδεύουν με την σκηνογραφία, ένα μπέρδεμα
που συνέχισαν και οι σύγχρονοι σχολιαστές.96 Ωστόσο, σκηνογραφία και σκιαγραφία
παρουσιάζουν δυο διαφορετικές εξελίξεις με διαφορά περίπου τριάντα χρόνων, αλλά
και οι δυο πριν από τον Πλάτωνα. Για τον Πλάτωνα της Πολιτείας η σκιαγραφία θεω
ρείται τέχνη που εκμετειλλεύεταιτο φυσικό μας μειονέκτημα ν’ αντιληφθούμε τις οπτι
κές απάτες, που προξενούν στην όραση τα χρώματα και προκειλούν ταραχή στην ψυχή.
Συνδέεται με τη θαυματοποιία που είναι μορφή ταχυδακτυλουργίας.97
Ο ίδιος ο Πλάτωνας παρέχει εξαιρετικές πληροφορίες για τη φύση της σκιαγραφίας στην Πολιτεία και στους κατοπινούς διαλόγους. Η πιο ετη μαντική βρίσκεται στον
Παρμενίδη, όπου και διατυπώνει την υπόθεση ότι, αν δεν υπάρχει το ένα, τότε τ’
«άλλα» φαίνονται και είναι άπειρα και έχουν πέρας, είναι «ένα» και «πολλά», όμοια
και ανόμοια και επιδέχονται όλους τους προσδιορισμούς, έχουν όλες τις αντίθετες
ιδιότητες. Η μη πραγματική διαίρεση του ενός παρομοιάζεται μ’ ένα σκιαγράφημα.98
Ο Πλάτωνας βλέπει τον όρο μεταφορικά, διότι σ’ αυτή την τεχνική χρησιμοποιούνται
στοιχεία αντίθετων χρωμάτων. Στο Θεαίτητο ο Σωκράτης λέγει ότι, όταν φτάνει κοντά
στο ζητούμενο, όπως όταν πλησιάζουμε ένα σκιαγράφημα, δεν καταλαβαίνει απολύ92. Πλάτων, Φαίδων 691)6-9: «χωριζόμενα (ηδονές, λύπες, φόβοι) δέ φρονήσεως καί άλλαττόμενα αντί άλλήλων μή σκιαγραφία τις ή ή τοιαύτη αρετή καί τώ δντι άνδραποδώδης τε καί ούδέν
ύγιές ούδ’ αληθές έχη».
93. Βλ. Ο. Ν3πεγ, «ΡΙβΙο βπά Ιΐιε ρ3Ϊπ(6Γ$», ΡΗοβηίχ, ό.π., σ. 5.
94. Πλάτων, Πολιτεία 3651)7-05: «άδίκω δέ δόξαν δικαιοσύνης παρεσκευασμένω θεσπέσιος βίος
λέγεται, ούκοΰν, επειδή τό δοκεΐν, ώς δηλοΰσί μοι οί σοφοί, καί τάν άλάθειαν βιάται καί κύριον
εύδαιμονίας, έπί τούτο δή τρεπτέον δλως· πρόθυρα μέν καί σχήμα κύκλω περί έμαυτόν σκιαγρα
φίαν αρετής περιγραπτέον, τήν δέ τού σοφωτάτου Αρχιλόχου άλώπεκα έλκτέον έξόπισθεν κερδαλέαν καί ποικίλην».
95. Πλίνιος, ΝαΐιιεαΙϊχ Ηίχίοπα 35.29.
96. Βλ. Ε. Ο. ΚευΙδ, ΡΙαίο αηά ΟκεΙϊ Ραΐηίΐηξ, ό.π., σ. 107.
97. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 5141), 6024.
98. Πλάτων, Παρμενίδης 165εά: «ούκοΰν τό γε τοιοΰτον πόρρωθεν μέν όρώντι καί άμβλύ εν
φαίνεσθαι ανάγκη, έγγύθεν δέ καί οξύ νοοϋντι πλήθει άπειρον έν έκαστον φανήνας εΐπερ στέρεται
τού ένος μή δντος; άναγκαιότατον μέν οΰν. ουτω δή άπειρα τε καί πέρας έχοντα καί έν καί πολλά
έκαστα τάλλα δει φαίνεσθαι, έν εί μή έστιν, τάλλα δέ τοΰ ενός, δει γάρ. ούκοΰν καί δμοιά τε καί
ανόμοια δόξει είναι; πη δή; οίον έσκιαγραφημένα άποστάντι μέν έν πάντα φαινόμενα ταύτόν φαί
νεσθαι πεπονθέναι καί δμοια είναι, πάνυ γε. προσελθόντι δέ γε πολλά καί έτερα καί τω τού έτέρου
φαντάσματι έτεροΐα καί ανόμοια έαυτοΐς».
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τως τίποτα, ενώ όσο το πράγμα είναι μακριά, του φαίνεται πως έχει κάποιο νόημα."
Παρόμοια άποψη για τη σκιαγραφία διατυπώνεται και στην Πολιτεία, στο Φίληβο, στο
Σοφιστή)*® Επιπλέον, μια άλλη θεώρηση της σκιαγραφίας με την έννοια του ενδια
φέροντος αυτών των ζωγράφων στα οπτικά φαινόμενα, αντικατοπτρίζεται τόσο στην
Πολιτεία, όπου αναφέρεται η διάθλαση και η επίδραση του χρώματος στη σύλληψη
της μορφής, όσο και στο Σοφιστή, όπου ο Πλάτωνας κάνει λόγο για τις οπτικές απάτες.
Οι καλλιτέχνες για τη δημιουργία έργου μεγάλων διαστάσεων δεν αποδίδουν τις αλη
θινές αναλογίες του πρωτοτύπου, αλλά αυτές που φαίνονται ωραίες, γεγονός που τα
κάνει να περιλαμβάνονται στη φανταστική ειδωλοποιητική τέχνη.101
Η ζωγραφική στην κλασική Ελλάδα γνώρισε ξεχωριστή ανάπτυξη. Βλάστησε
αργά, αλλά άνθισε γρήγορα στο τελευταίο μισό του 5ου αι. π.Χ. Έδωσε έναυσμα για
γραφή τεχνικών και κριτικών κειμένων. Υπήρξε η μόνη απ’ τις αναπαραστατικές τέ
χνες που ενσωματώθηκαν στη γενική εκπαίδευση. Επηρέασε βαθιά και τη λογοτεχνία.
Η εξίσωσή της με την ποίηση («ρΐοίυΓΗ-ροεδίδ») έγινε κοινός τόπος στον αρχαίο
κόσμο.102 Βασικό, μάλιστα, ρόλο στη ζωγραφική παίζει η λέξη «γράφω», που δε ση
μαίνει μόνο «γράφω», αλλά και «σχεδιάζω, ζωγραφίζω». Στην Πολιτεία (377-387) ο
Σωκράτης συζητά τους «ψευδείς μύθους» που παράγονται απ’ τους ποιητές, που δια
κατέχονται από θεϊκή μανία, και λέγονται στους νέους.103 Κάθε φορά που ένας συγ
γραφέας δημιουργεί κακές εικόνες σχετικά με τους θεούς και τους ήρωες είναι σαν
το ζωγράφο που σχεδιάζει πράγματα σχεδόν ανόμοια μ’ αυτά των οποίων την ομοι
ότητα επιθυμεί να σχεδιάσει.104 Η γραφή είναι μια νεκρή παραλλαγή του λόγου,
όπως η ζωγραφική είναι ένα απολιθωμένο παράγωγο του ζωντανού όντος.105
99. Πλάτων, Θεαίτητος 208ο: «Νυν δήτα, ώ Θεαίτητε, παντάπασιν έγωγε, έπειδή εγγύς ώσπερ
σκιαγραφήματος γέγονα τού λεγομένου, συνίημι ούδέ σμικρόν έως δέ άφειστήκη πόρρωθεν, έφαίνετό τι μοι λέγεσθαι».
100. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 5235, 5986ο· Φίληβος 41Ο-42&· Σοφιστής 2346ο.
101. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 602οά· Σοφιστής 236α.
102. Βλ. Ε. Ο. Κοιιΐδ, ΡΙαίο αηά Οκβλ Ραΐηύηξ, ό.π., σ. 3. Ο Σιμωνίδης ήδη χρησιμοποιεί αυτή την
έκφραση. Πλούταρχος, Ηθικά 346Ρ-347Α: «Πλήν ό Σιμωνίδης την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν
προσαγορεύει, την δέ ποίησιν ζωγραφίαν λαλοϋσαν. ας γάρ οί ζωγράφοι πράξεις ώς γιγνομένας
δεικνύουσς ταύτας οί λόγοι γεγενημένας διηγούνται καί συγγράφουσιν. εί δ’ οί μέν χρώμασι καί
σχήμασιν, οί δ’ όνόμασι καί λέξεσι ταύτά δηλοΰσιν, υλη καί τρόποις μιμήσεως διαφέρουσς τέλος
δ’ άμφοτέροις εν ύπόκειται, καί των ιστορικών κράτιστος ό την διήγησιν ώσπερ γραφήν πάθεσι
καί προσώποις είδωλοποιήσας».
103. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 377β-378ο· Φαιδρός 244,265* Ίων 533-535, Α. ΗοίδΟάΐΟΓ & Κ. ΚυΗηδ,
ΡΗΐΙθ5ορΗϊ€8 ο/ Αεί αηά Βεαιιίγ. ΒεΙβαεά Βεαάΐη^χ ΐη ΑβίΐΗβΐίοχ βτοηι ΡΙαίο ίο Ηειάβ^τ, ΕΗϊο3§ο, ΤΠο
υηΐνοΓ8Ϊίγ οί ΟιϊοΒβο Ργο85, 1976, σ. 5. Στην Πολιτεία σκοπός της κριτικής των μιμητικών τεχνών είναι
η ποίηση, θεωρημένη στον ιδιαίτερο συνδυασμό τραγικού και επικού είδους. Την έλλειψη αλήθειας
καταλογίζει ο Πλάτωνας στους ποιητές, όπως και στους σοφιστές. Πολιτεία 3916ο: «τάς τε αύ ’Εκτορος έλξεις περί τό σήμα τό Πατρόκλου καί τάς τών ζωγρηθέντων σφαγάς εις την πυράν, σύμπαντα ταΰτα ού φήσομεν άληθή είρήσθας ούδ’ έάσομεν πείθεσθαι τούς ήμετέρους ώς Άχιλλεύς, θεάς
ών παΐς καί Πηλέως, σωφρονεστάτου τε καί τρίτου άπό Διός, καί ύπό τώ σοφωτάτω Χείρωνι τεθραμμένος,τοσαύτης ήν ταραχής πλέως, ώστ’ έχειν έν αύτώ νοσήματε δύο έναντίω άλλήλοιν, άνελευθερίαν μετά φιλοχρηματίας καί αύ ύπερηφανίαν θεών τε καί ανθρώπων».
104. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 377ο.
105. Πλάτων, Φαϊόρος 275ό: «ΣΩ. Δεινόν γάρ που, ώ Φαιδρέ, τούτ’ έχει γραφή, καί ώς αληθώς
δμοιον ζωγραφία. καί γάρ τά εκείνης έκγονα έστηκε μέν ώς ζώντα, εάν δ’ άνέρη τς σεμνώς πάνυ σιγά».
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Η εξίσωση ποιητή-ζωγράφου στην Πολιτεία στο δέκατο κεφάλαιο θέλει να επι
βεβαιώσει την απόρριψη των μιμητικών τεχνών εν συνόλω για δυο βασικούς λόγους:
ο πρώτος είναι ότι βρίσκονται μακριά απ’ την αλήθεια και ο δεύτερος, επειδή επι
καλούνται τα συναισθήματα περισσότερο απ’ το λογικό μέρος της ψυχής, οπότε η
μιμητική τέχνη υπονομεύει το λόγο.106 Στο Σοφιστή επεκτείνει την έννοια της μίμη
σης, όταν εξισώνει το ζωγράφο με το σοφιστή.107 Ο ζωγράφος ως σοφιστής εσκεμμένα προσπαθεί να μας εξαπατήσει. Αν κατασκεύαζε με τη ζωγραφική τέχνη
ψεύτικα ομοιώματα και τα έδειχνε από μακριά σε μικρά παιδιά, θα τους έλεγε ότι
μπορεί τα πάντα να δημιουργήσει. Έτσι και ο σοφιστής ξεγελά τους νέους. Κάνει
χρήση λεκτικών ομοιωμάτων για όλα τα πράγματα, ώστε να τους κάνει να νομίζουν
ότι όσα λέγονται είναι αληθινά. Άρα, ο σοφιστής και ο ζωγράφος είναι ένα είδος
μάγου που πλάθει ομοιώματα όντων («μιμητής ών τών όντων»), είναι ένας ειδωλοπλάστης, θαυματοποιός («γόης», «μιμητής», «θαυματοποιός»).108
Στην Πολιτεία γίνεται συζήτηση για έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει όλα τα
σκεύη, όλα όσα απ’ τη γη φυτρώνουν και όλα τα ζωντανά όντα και δεν είναι άλλος
από το σοφιστή. Ο Σωκράτης προτρέπει τον Αδείμαντο να πάρει έναν καθρέφτη
και να γυρίσει όλα τα μέρη. Έτσι θα κάνει τον ήλιο και όσα υπάρχουν στον ουρανό,
τη γη, τον εαυτό του και τα πάντα. Μόνο που θα είναι φαινόμενα και όχι αληθινά
όντα («φαινόμενα, ού μέντοι όντα γέ που τή αλήθεια»).109 Και στο Σοφιστή ο ζωγρά
φος παρουσιάζεται να κατασκευάζει σπίτι, αλλά καμωμένο σαν ένα ανθρώπινο
όνειρο για ξυπνητούς («οιον όναρ ανθρώπινον έγρηγορόσιν άπειργασμένην»).110 Στην
Πολιτεία (4766ο), απ’ την άλλη, αναφέρεται ότι σπάνιοι είναι εκείνοι που έχουν τη
δυνατότητα να ανυψωθούν στο ίδιο το ωραίο και να το δουν καθεαυτό. Οπότε εκεί
νος που πιστεύει ότι γνωρίζει τα ωραία πράγματα, το ίδιο όμως το ωραίο δεν το γνω
ρίζει, ούτε μπορεί να παρακολουθήσει έναν που θα τον οδηγούσε να το γνωρίσει,
φαίνεται να ζει μέσα σε όνειρο ή οπτασία. Ο Πλάτωνας, δηλαδή, παρουσιάζει τον
κόσμο της απολαυστικής απάτης.111
Στη βάση αυτής της οπτικής στην Πολιτεία θεωρεί το ζωγράφο της πραγματι
κότητας του φυσικού όντος τρίτο στη σειρά ως δημιουργό.112 Απατηλή είναι η ζω
γραφική τη στιγμή που μιμείται τη μίμηση του πραγματικού όντος, της ιδέας που
106. Πλάτων, Πολιτεία 599(12-61, 6053-6: «ταύτόν καί τον μιμητικόν ποιητήν φήσομεν κακήν
πολιτείαν ιδία έκάστου τή ψυχή έμποιεΐν, τώ άνοήτω αύτής χαριζόμενον καί ούτε τα μείζω ούτε
τα έλάττω διαγιγνώσκοντς άλλα τα αύτά τοτέ μεν μεγάλα ήγουμενω, τοτέ δε σμικρά, είδωλα
είδωλοποιοΰντα,τοϋ δέ άληθοΰς πόρρω πάνυ άφεστώτα».
107. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 235η.
108. Πλάτων, Σοφιστής 2346-2350.
109. Πλάτων, Πολιτεία 59606.
110. Πλάτων, Σοφιστής 266ο.
111. Σ’ αυτήν εμπεριέχεται και ο Σοφιστής, ο οποίος με το άνθος της γλώσσας του αποπλανά
τον ακροατή και δεν του επιτρέπει να συλλογιστεί τα επιχειρήματά του. Βλ. Ε. Ο. Κευ1$, ΡΙαίο αηά
Οτεελ Ραίηΐϊηξ, ό.π., σ. 46.
112. Πλάτων, Πολιτεία 597ε-598ό: «Είεν, ήν δ’ εγώ. τόν τού τρίτου &ρα γεννήματος από τής
φύσεως μιμητήν καλεΐς; Πάνυ μεν ούν, έφη (...) είπε δε μοι περί του ζωγράφου τόδε... Πόρρω
άρα που τοϋ άληθοΰς ή μιμητική έστιν καί, ώς έοικεν, διά τούτο πάντα άπεργάζεται, ότι σμικρόν
τι έκάστου εφάπτεται, καί τούτο είδωλον».
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προϋπάρχει, νοείται, είναι η ενωτική αρχή των παραστάσεων που μας δίνει η αί
σθηση.113 Άρα, αν τα αισθητά είναι είδωλα των ιδεών, η ζωγραφική είναι είδωλο
του ειδώλου των ιδεών, είδωλο τρίτο στη σειρά. Αντιλαμβανόμαστε έτσι πως η ιδεαλιστική και η «απριοριστική» του θεωρία της γνώσης έχουν τον αντίκτυπό τους
στην αντίληψή του για το ωραίο. Η ζωγραφική ως αναπαραστατική τέχνη λειτουργεί
με τη μίμηση, που σημαίνει αναπαραγωγή των ορατών οπτικών φυσικών αντικειμέ
νων. Όπως σ’ έναν καθρέφτη μπορείς να αντικατοπτρίσεις («ποιήσεις») τον ήλιο
και ό,τι υπάρχει στον ουρανό, τη γη, τον εαυτό σου και όλα τ’ άλλα ζώα, φυτά, σκεύη,
έτσι και με τη ζωγραφική.114 Μόνον που όλα τα παραγόμενα είναι φαινόμενα, όχι
όντα. Ο ζωγράφος δημιουργεί κάτι και οι αναλογίες του φαίνονται σωστές στον πα
ρατηρητή, καθώς προτείνονται οι ακριβείς αναλογίες του πρωτοτύπου. Ο ζωγράφος
χρησιμοποιώντας τις παγίδες της δυσαναλογίας μπορεί να προτείνει την τρίτη διά
σταση, αλλά και τις κατάλληλες αναλογίες. Άρα, μπορεί να εξαπατήσει έναν απρό
σεκτο ή αδαή παρατηρητή, ώστε να φανταστεί ότι αυτό που βλέπει ζωγραφισμένο
είναι και πραγματικό.115
Η παρομοίωση της ζωγραφικής με τον καθρέφτη αποτέλεσε ακραία μορφή της
μίμησης με σκοπό τη φωτογραφική αναπαράσταση της πραγματικότητας και την
πρόκληση της ψευδαίσθησης.116 Τα είδωλα του καθρέφτη πιστά αντανακλούν τα
πράγματα. Έτσι και ο ζωγράφος φαίνεται ότι για τον Πλάτωνα δε διαθέτει γνώση,
απέχοντας μάλιστα τρεις φορές μακριά από την αλήθεια των όντων, για το αντικεί
μενο που μιμείται, αλλά εικασία.117 Ωστόσο, αυτό δεν αποδεικνύει, όπως επισημαί
νει και η Θεόπη Παρισάκη, ότι εδώ γίνεται λόγος για φωτογραφικό ρεαλισμό, ούτε
και ότι αυτή η πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας συνεπάγεται αναγκαστικά ότι
προκαλεί στο θεατή την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας.118
Στο Φαίόρο, η ζωγραφική αναφέρεται στο σημείο, όπου ο Πλάτωνας αποκηρύσσει το γραπτό λόγο, καλώντας τον ένα «φάρμακον» όχι για τη μνήμη, αλλά για
την υπενθύμιση. Παρέχει «δόξαν» σοφίας όχι «αλήθειαν» σοφίας. Ο γραπτός λόγος
είναι ομοίωμα (εϊδωλον) του έμψυχου και ζωντανού λόγου. Γίνεται, επομένως, σύγ
κριση γραπτού λόγου και ζωγραφικής. Της ζωγραφικής τα δημιουργήματα στέκονται
μπροστά μας σα να είναι ζωντανά, όταν όμως τα ρωτήσεις κάτι σιωπούν. Το ίδιο και
οι γραπτοί λόγοι.119

113. Βλ. Πλάτων, Φαιδρός 265ύ.
114. Όπως επισημαίνει η Θ. Παρισάκη, η γνώση είναι αυτή που κάνει το δημιουργό να ξεπεράσειτην απλή φαπογραφική απόδοση του αντικειμένου. Βλ. Θ. Παρισάκη, «Ο Πλάτων και η ζω
γραφική», στο Κ. Βουδούρης (επιμ.), Ελληνική Φιλοσοφία και Καλές Τέχνες, ό.π., σ. 228.
115. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 476ο, 53130,596άβ, 59836, 601ο, 602ο· Πλάτων, Φίληβος 55ά, 57ά, 593.
116. Βλ. 1. Α03ΐη, Πιε ΚεριώΙΐε ο/ΡΙαίο, Οππιόπάβο, Ο3πί6π0§ο υπϊνβΓ8Ϊ(γ Ρτβδδ, 1969, τόμ. Α', σ. 393,
1. Απη38,Λπ ΐηίπκΐιιείΐοη Ιο ΡΙαίο'χΚεριΜίε, Οχίοιά, (Ζ13τοπάοη Ρτοδ&, 1981, σ. 336, Α.
Απ ίηίΓοόιιεήοη ίο ί/ιε ΡΚίΙοχορίιγ ο/Ατί, Οχίοπά - Νε\ν Υοείς Οχίοτά ϋπίνοΓ8Ϊ(γ Ρτοεε, 1987, σ. 9.
117. Βλ. Πλάτων, Πολιτεία 509ά, 601ο<3.
118. Βλ. Θ. Παρισάκη, «Ο Πλάτων και η ζωγραφική», στο Κ. Βουδούρης (επιμ.), Ελληνική Φι
λοσοφία και Καλές Τέχνες, ό.π., σ. 229, ΟΗ. 13η3\ν3γ, Ιηιαξεε ο/εχεεΙΙεηεε, ΡΙαίο'ε επίϊτμιε ο/ ί/ιεΑΠ5,
ό.π., 1995, σσ. 119-120.
119. Βλ. Πλάτων, Φαιδρός 275βά.
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Στον Κρατυλο το θέμα είναι αν οι λέξεις είναι μιμήσεις των πραγμάτων και πώς
πρέπει να εννοηθεί αυτή η μίμηση. Ο Πλάτωνας επιστρατεύει το ζωγράφο σε μια
εκτενή αναλογία, όταν προσεγγίζει τις αρχές της γλώσσας. Η γλώσσα είναι ένα είδος
σωματικής έκφρασης. Με τις φωνητικές χειρονομίες επιχειρούμε την μίμηση κι έτσι
δίνουμε υπόσταση σε διάφορα πράγματα. Κι αυτές οι φωνητικές χειρονομίες είναι
τα γράμματα και οι συλλαβές. Μπορεί να υποτεθεί ότι τα πρώτα ονόματα δημιουργήθηκαν μ’ αυτή τη μιμητική μέθοδο. Ένα όνομα, για να είναι ορθό, πρέπει να μας
κάνει να δούμε τη φύση του οριζόμενου πράγματος. Ένας τρόπος είναι να μιμού
μαστε με τη βοήθεια της φωνής. Το όνομα είναι μίμηση με τη φωνή εκείνου του
πράγματος που το μιμείται κανείς. Η μίμηση, η οποία με το όνομα πετυχαίνεται, δεν
αναφέρεται ούτε στον ήχο, γιατί θα συγχεόταν με τη μουσική, ούτε στη μορφή και
στο χρώμα. Την ουσία του πράγματος οφείλει το όνομα να μιμηθεί με γράμματα και
συλλαβές. Η ουσία των όντων, επομένως, εκφράζεται με λέξεις. Σωστότερο όμως
είναι να διακριθούν πρώτα τα στοιχεία: φωνήεντα, άφωνα και άφθογγα, ημίφωνα
και να τα ταξινομηθούν κατά είδη.120
Ο Σωκράτης αναφέρεται στη διάκριση των φωνηέντων και στη διάκριση των
όντων, στα οποία πρόκειται να δοθούν ονόματα, αν πρόκειται απ’ τις κατηγορίες στις
οποίες υπάγονται όλα τ’ άλλα, όπως ακριβώς τα στοιχεία, να ιδωθούν αυτά τα ίδια
και να εξεταστεί αν υπάρχουν μέσα σ’ αυτά είδη, όπως ακριβώς και στα στοιχεία.
Αφού εξεταστούν όλ’ αυτά, μπορεί ν’ αποδοθεί κάθε στοιχείο ανάλογα με την ομοιό
τητα, είτε πρέπει να αποδοθεί ένα στοιχείο σ’ ένα ον, είτε ν’ αναμειχθούν πολλά σ’
ένα, όπως κάνουν οι ζωγράφοι που θέλοντας ν’ απεικονίσουν κάτι άλλοτε βάζουν ένα
μόνο πορφυρό χρώμα, άλλοτε οποιοδήποτε άλλο χρώμα, άλλοτε ανακατώνουν πολλά
χρώματα. Έτσι κάνουν, όταν κατασκευάζουν μια προσωπογραφία ή κάτι παρόμοιο.
Όπως η εκάστοτε προσωπογραφία απαιτεί το ανάλογο χρώμα, έτσι και τα στοιχεία
πρέπει να εφαρμοστούν στα πράγματα, είτε ένα στοιχείο σ’ ένα, όπου χρειάζεται, είτε
πολλά συγχρόνως. Πρόκειται για τις «συλλαβές». Στη συνέχεια απ’ τη συμπλοκή των
συλλαβών συντίθενται τα ονόματα και τα ρήματα.121 Η αναλογία, όμως, επεκτείνεται
απ’ τις αρχές της γλώσσας στη φύση των λέξεων. Έτσι το όνομα είναι μίμημα όπως
και η ζωγραφιά. Τόσο τα ονόματα όσο και τα έργα της ζωγραφικής είναι κατά κάποιον
τρόπο σύμβολα που λειτουργούν μέσω της ομοιότητας.122
Όπως, λοιπόν, τα γράμματα και οι συλλαβές είναι τα στοιχεία των ονομάτων με
τα οποία μιμούμαστε την ουσία των πραγμάτων, έτσι τα χρώματα είναι τα στοιχεία του
ζωγράφου. Όπως ένα όνομα είναι ορθό, όταν του αποδίδουμε το «προσηκον» και το
«δμοιον», δηλαδή το ταιριαστό και αυτό που του μοιάζει, έτσι μια ζωγραφιά είναι
ωραία, όταν αποδίδονται σ’ αυτή τα ταιριαστά χρώματα και σχήματα. Δεν είναι ωστόσο
αναγκαίο να υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά του μοντέλου, για να είναι εικόνα. Η

120. Βλ. Πλάτων, Κρατύλος 4210-4250. Για τον Πλάτωνα το πιο σημαντικό είναι η επιμονή του
στη γενική αρχή ότι η ομιλία πρέπει να θεωρηθεί ένα είδος μιμητικής χειρονομίας, καθώς και η
σαφήνεια με την οποία το είδος αυτό διακρίνεται από την άμεση αναπαραγωγή φυσικών θορύβων
ή τις κραυγές των ζώων. Βλ. Α. Ε. ΤαχΙοΓ, Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο τον, ό.π., σσ. 116-117.
121. Βλ. Πλάτων, Κρατύλος 4240-4253.
122. Πλάτων, Κρατύλος 430ο: «Έστι δέ που καί τδ όνομα μίμημα ώσπερ τδ ζωγράφημα».
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εικόνα ομοιάζει με το εικονιζόμενο δεν είναι ίδια μ’ αυτό.123 Τα μέσα της ζωγραφικής
όμως παρουσιάζουν μόνο μια άποψη της πραγματικότητας, η οποία αφορά τις αισθητές
της ιδιότητες, όχι την ουσία της, πράγμα που κάνουν τα ονόματα.124' Ετσι η εικόνα είναι
απομακρυσμένη από την αλήθεια, έχει διαφορετικό βαθμό ορθότητας απ’ το πραγμα
τικό αντικείμενο και δε χρειάζεται ν’ αποδίδει όλα του τα χαρακτηριστικά.125 Αλλά, σ’
αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει αναφορά στη σκιαγραφία, ούτε καταδικάζεται η ζω
γραφική. Επομένως εδώ μπορούμε να δεχτούμε την αποδοχή της «ρεαλιστικής ζωγρα
φικής», της εικαστικής, που είναι εκείνο το μέρος της μιμητικής τέχνης που αναπαριστά
ορθά το αντικείμενό του στο χρώμα, σχήμα και καθορισμό των μερών.126
Στο Σοφιστή, απ’ την άλλη, στόχος είναι η απόδειξη ύπαρξης του «μη όντος» με
την έννοια του ετέρου (διαφορετικού).127 Για τον προσδιορισμό του σοφιστή και του
ζωγράφου χρειάζεται η εξήγηση του «μη όντος». Οι αντιφάσεις που προηγήθηκαν
πρέπει να εξηγηθούν ξεκινώντας τη διόρθωση της βασικής αρχής του Παρμενίδη: στό
χος είναι η απόδειξη ύπαρξης του «μη όντος» και ανυπαρξίας κάπως του «όντος». Αν
δε γίνει αυτή η έρευνα, τότε θα γίνεται λόγος για ψεύτικους λόγους, ψεύτικες δοξα
σίες, για ομοιώματα, εικόνες, απομιμήματα ή φαντάσματα ή τέχνες και θα γίνονται
γελοίοι οι συζητητές, εφόσον θα αντιφάσκουν με τον ίδιο τους τον εαυτό.128
Στο Σοφιστή, λοιπόν, διαφοροποιείται εκτός απ’ το κριτήριο της ομοιότητας και
η οντολογική υπόσταση της εικόνας. Τα προϊόντα της ειδωλοποιητικής μιμητικής τέ
χνης είναι όντα με φαινομενική υπόσταση, είναι μη όντα του όντος, διαφορετικά του
όντος και κατά κάποιον τρόπο υπαρκτά. Το μη ον υφίσταται ως έτερον και ενυλώνεται στο έργο της σοφιστικής και ζωγραφικής. Αντικείμενο του διαλόγου κι εδώ
δεν είναι η ζωγραφική, αλλά η σοφιστική. Στόχος είναι η απόδειξη ύπαρξης του
ψευδούς λόγου, ώστε να έχει υπόσταση και η απατηλή τέχνη του σοφιστή.129 Έτσι
η σοφιστική τέχνη παραλληλίζεται με τη ζωγραφική, διότι αμφότερες δημιουργούν
με διαφορετικά μέσα μιμήματα, ομοιώματα των πραγματικών όντων. Ο σοφιστής
δουλεύει με το λόγο, ενώ ο ζωγράφος με χρώματα και σχήματα.130 Κι εδώ, όπως και
στον Κρατύλο, διευκρινίζεται η έννοια του ειδώλου, που είναι ένα άλλο πράγμα που
μοιάζει με το αληθινό και υπάρχει ως εικόνα.131 Το αληθινό είναι το «όντων δν», το
«έοικός» είναι «μή όντως δν».

123. Βλ. Πλάτων, Κρατυλος 4305ο.
124. Βλ. Πλάτων, Κρατύλος 430ά.
125. Βλ. Θ. Παρισάκη, «Ο Πλάτων και η ζωγραφική», στο Κ. Βουδούρης (επιμ.), Ελληνική Φι
λοσοφία και Καλές Τέχνες, <5.π., σ. 231.
126. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 235ε-236ά.
127. Βλ. Πλάτων,Σοφιστής 2586ο, Κ. Μιχαηλίδης, «Το μέτρο ως ηθική και πολιτική αρχή», στο
Κ. Βουδούρης (επιμ.), Πλατωνική Πολιτική Φιλοσοφία, Αθήνα, Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλο
σοφίας και Πολιτισμού, 1997, σσ. 303-312.
128. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 241άο.
129. Στο Φίληβο συγκρίνει τις ζωγραφιές με τις λέξεις. Ο ζωγράφος μετά το γραφέα ζωγραφίζει
εικόνες αυτών που λέγονται στην ψυχή. Ζωγραφίζει αληθινές εικόνες αληθινών λόγων και ψευδείς
ψευδών. Βλ. Πλάτων, Φίληβος 396ο.
130. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 2330-2358.
131. Πλάτων, Σοφιστής 24086: «εϊδωλον αν φαΐμεν εΐναι πλήν γε τό πρός τάληθινδν άφωμοιωμένον έτερον τοιοΰτον... Ού γάρ ούν πλήν γ’ είκών όντως».
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Ο ζωγράφος, όταν δημιουργεί το ομοίωμα σύμφωνα με τις συμμετρίες του μο
ντέλου και αποδίδει και τα κατάλληλα χρώματα, παράγει μια εικόνα, η οποία είναι
πιστό αντίγραφο του μοντέλου, δεν είναι η πραγματικότητα. Πρόκειται για το απεικονιστικό σκέλος της μιμητικής παραγωγικής τέχνης. Όταν, όμως, πλάθει ή ζωγρα
φίζει κάποιο έργο με μεγάλες διαστάσεις, δεν αποδίδει τις αληθινές αναλογίες του
μοντέλου, τότε δημιουργεί ένα φάντασμα, το οποίο φαίνεται ότι μοιάζει με το πρω
τότυπο, όμως δε μοιάζει ουσιαστικά και είναι διπλά -ψευδές σε σχέση με την ει
κόνα.132 Και όπως υποστηρίζει ο 8εΐΚ Βοηπτάείο, η εικαστική τέχνη προϋποθέτει
γνώση αυτού που συλλαμβάνεται, η φανταστική αυτού που συλλαμβάνει κανείς.133
Και στις δύο περιπτώσεις το δημιούργημα είτε ως εικόνα είτε ως φάντασμα είναι
ένα ψευδές είδωλο, είναι μη ον, όχι όμως αντίθετο στο ον, αλλά έτερον, δεν υπάρχει
αληθινά, υπάρχει όμως ως εικόνα.134
Στο Φίληβο ο Πλάτωνας προχωρά ένα βήμα παραπέρα απ’ το Σοφιστή και τον
Κρατύλο. Η ομοιότητα εδώ θεωρείται περιττή. Ο φορμαλισμός αντικαθιστά τη μι
μητική θεωρία της τέχνης.135 Ο καλύτερος βίος είναι ο μεικτός, αυτός της ηδονής
και φρόνησης. Έτσι φτάνουμε στην ευδαιμονία. Οι σωματικές και ψυχικές ηδονές
είναι ανάμεικτες με πόνο. Μόνες αμιγείς ηδονές είναι οι αισθητικές, τις οποίες μας
προκαλούν τα όμορφα σχήματα και χρώματα, οι φθόγγοι και οι οσμές.136 Τα σχή
ματα είναι η ευθεία, η καμπύλη και τα επίπεδα ή στερεά σώματα που προέρχονται
από αυτές και γίνονται με τους τόρνους, τους χάρακες και τα τρίγωνα. Δεν πρόκειται
για ηδονή απ’ τη θέαση απεικονίσεων ζώων και άλλων λόγω της ομοιότητας του
αντιγράφου, αλλά για την ηδονή που παρέχουν τα γεωμετρικά σχήματα καθαυτά.137
Το ίδιο ισχύει και για την απολαυστικότητα των χρωμάτων, όπως και των ήχων και
των οσμών.138 Μάλιστα τα σχήματα αυτά ως εικόνες των νοητών όντων απέχουν λι
γότερο απ’ την αλήθεια απ’ ό, τι οι εικόνες της φύσης ή και τέχνης.139 Τα σχήματα
αυτά, τέλος, είναι ανεικονικά, ως εκ τούτου μπορεί να μας παραπέμψουν στην αφηρημένη τέχνη, η οποία αποτελεί, όπως υποστηρίζει ο Μανόλης Ανδρόνικος, την
υλική έκφραση της πλατωνικής αισθητικής.140

132. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 235ά-236ο.
133. Βλ. 8. Β6Π3Γ0616, 77ιβ Βεΐηξ ο/ ΐΗε ΒεαιιίΐβιΙ, ΟΚίσΒβΟ, ΤΗε υηϊνεΓδϊίγ οί Οιΐοββο Ρτβδδ,
1984, σ. 109,8. Κ,οδβη, ΡΙαίο’χ 8ορΗΐχΐ: ιΗε άτασια ο/οήξΐηαΐ αηά ίσιαζε, Νβ\ν Ηανεη, ΥαΙε υηΐνβΓδϊίγ
Ρτακ, 1983, σσ. 171-172.
134. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 2406.
135. Βλ. θ. Παρισάκη, «Ο Πλάτων και η ζωγραφική», στο Κ Βουδούρης (επιμ.), Ελληνική Φι
λοσοφία και Καλές Τέχνες, ό.π., σ. 232, Κ. Μιχαηλίδης, «Το μέτρο ως ηθική και πολιτική αρχή»,
στο Κ. Βουδούρης (επιμ.), Πλατωνική Πολιτική Φιλοσοφία, Αθήνα, ό.π., σ. 82.
136. Βλ. Πλάτων, Φίληβος 5130.
137. Για την ομορφιά των γεωμετρικών σχημάτων βλ. και Τίμαιο 536-543.
138. Βλ. Πλάτων, Φίληβος 5Ισε.
139. Βλ. Α. Ε. Τ3γ1θΓ, Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, ό.π., σσ. 485-486, 3. Α03ΐη, Πιε
ΚεριώΙϊε ο/ΡΙαίο, ό.π., σ. 159 κ.εξ. Τα σχήματα ανήκουν στη βαθμίδα γνώσης της διάνοιας, όπου
πλέον η γνώση περνάει στο νοητό κόσμο. Βλ. Πολιτεία 510εό, Ε. Παππά, Ο Πλάτωνας και η εποχή
μας, Αθήνα, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 1997, σσ. 213-214.
140. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η Τέχνη, ό.π., σ. 285.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η θεωρία του Πλάτωνα για την καλλιτεχνική μίμηση φαίνεται να στηρίζεται στην αντί
ληψη ότι η τέχνη δεν είναι παρά ερμηνεία της πραγματικότητας. Αλλά είναι πλάνη η
παντοδυναμία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο Πλάτωνας σημειώνει την αδυναμία
της, την πενιχρότητα των ομοιωμάτων. Ο αληθινός καλλιτέχνης έχει συνείδηση των
ελλείψεων και γνωρίζει ότι μένει πίσω απ’ το αντικείμενο και δεν μπορεί ποτέ ν’ απο
δώσει πλήρως την ουσία του. Αυτή όμως η συνειδητοποίηση φαίνεται να τον ενδυνα
μώνει, ώστε να φέρει στο φως κάτι που ξεπερνά αυτό που φαίνεται. Μόνο ο
καλλιτέχνης που έχει συνειδητοποιήσει τη μικρότητα της τέχνης του θα δημιουργήσει
κάτι σπουδαίο.141 Ο Πλάτωνας καταδικάζει την τέχνη, διότι δημιουργεί απατηλές και
διαστρεβλωτικές αναλογίες, προσπαθεί, όμως, παράλληλα και να την υπερασπιστεί,
ώστε να μην κατακλυστεί απ’ τον υποκειμενισμό και την αναλήθεια.142
Οι απόψεις του, γενικά διατυπωμένες, άφηναν την εντύπωση ότι είναι εχθρός
όλων των τεχνών.143 Γι’ αυτόν δυο κριτήρια λείπουν από την τέχνη: το ορθό και η χρη
σιμότητα Αυτή η τελευταία πρέπει ν’ αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας
της, απόρροια αρετής, κάλλους και ορθότητας (πυθαγόρεια επίδραση).144 Η ορθότητα
εξαρτάται πρωταρχικά απ’ την κατάλληλη τροποποίηση των μερών, μια εσωτερική
τάξη και καλή δόμηση. Μόνο αναπαριστώντας ορθά κάθε μέρος μπορεί ο ζωγράφος
να δημιουργήσει ωραίο σύνολο.145 Ο καλλιτέχνης οφείλει να γνωρίζει τους αιώνιους
νόμους που κυβερνούν τον κόσμο. Το αξίωμα του Πλάτωνα ήταν ότι η τέχνη θα πρέπει
να αναπαριστά πράγματα στις κατάλληλες, έμφυτες αναλογίες τους. Διαφορετικά
είναι αναληθής και η αναληθής τέχνη είναι φαύλη. Γι’ αυτό και καταδικάζει τη σύγχρονή του ζωγραφική, διότι μεταλλάζει τις αναλογίες και τα χρώματα των πραγμά
των.146 Δίνει ψεύτικες εικόνες της πραγματικότητας και διαφθείρει τον άνθρωπο.147
141. Βλ. \¥. 3. νεΓίΙεηϊυδ, Μΐ/ηβείς. ΡΙαίο άοείπηβ ο/απώιϊε ϊηύίαίϊοη αηά ίΐ$ τηβαηίηξ ίο ια, ό.π.,
σσ. 36-37.
142. Για τον ΚυροΠ Ο. Εοάβε ο Πλάτωνας οικοδομεί μια ιδεατή πόλη, η οποία αποτελείται
από πολίτες, όχι καλλιτέχνες. Έτσι, κριτικάρει τη μίμηση, όπως κατανοήθηκε από τον Όμηρο και
τους επόμενους. Η δουλειά ενός έξυπνου καλλιτέχνη ταυτίζεται με τη ζωή της δράσης, τη ζωή των
πολιτών-προτυπων. Βλ. Κ.. Ο. Εοά^ε, ΡΙαίο’8 ΤΚεοιγ ο/Αη, ό.π., σ. 187.
143. Βλ. λ¥. ΤαΟΓίίΐονϊαζ, Ηιχίοτγ ο/ΑεχίΗβΐιεζ, ό.π., σ. 124.
144. Πλάτων, Πολιτεία 60Ιό: «Περί έκαστον ταύτας τινας τρεις τέχνας είναι, χρησομενην, ποιήσουσαν, μιμησομενην; Ναί. Ούκοϋν αρετή και κάλλος και όρθότης έκαστου σκεύους καί ζώου καί
πράξεως ού προς άλλο τι ή την χρείαν έστίν, προς ήν αν έκαστον ή πεποιημενον ή πεφυκός; Ούτως».
145. Πλάτων, Πολιτεία 4200: «Ώ θαυμάσιε, μή οϊου δεΐν ήμάς ούτω καλούς οφθαλμούς γράφειν, ώστε μηδέ όφθαλμούς φαίνεσθαι, μηδ’ αύ τάλλα μέρη, άλλ’ άθρει εί τα προσήκοντα έκάστοις
άποδιδόντες τό δλον καλόν ποιοΰμεν καί δη καί νΰν μή άνάγκαζε ήμάς τοιαύτην εύδαιμονίαν
τοΐς φύλαξι προσάπτειν, ή εκείνους παν μάλλον άπεργάσεται ή φύλακας». Διαπιστώνεται ο πα
ραλληλισμός της «ορθής» ζωγραφικής -να τίθεται στο καθένα το χρώμα που του ταιριάζει, ώστε
να φαίνεται ωραίο το σύνολο- με την ευδαιμονία που πρέπει να παραχωρείται στους φύλακες, τέ
τοια που δε θα τους καταντήσει ανίκανους φρουρούς.
146. Βλ. XV. Τ3(3Γ1<Ϊ6\νΐοζ, Ηΐχίοτγ ο/ΑεχίΗβΐϊεχ, ό.π., σ. 124.
147. Βλ. Πλάτων, Πολιτικός 288ε. Εδώ η ζωγραφική με τη διακοσμητική και όλες τις μιμήσεις,
οι οποίες εκτελούνται με τη χρήση της ζωγραφικής και της μουσικής και μόνο για ευχαρίστηση
πραγματοποιούνται, ανήκει στο είδος του παιγνιδιού («παίγνιον»)· Πολιτεία 5983. Εδώ ο ζωγράφος
δε μιμείται τα έργα της φύσης, αλλά των τεχνιτών («μιμεϊσθαι τά των δημιουργών έργα») και άρα
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Τον συγκινεί και εξερεθίζει, ενώ χρειάζεται ως οδηγό μόνο το λόγο. Αποκοιμίζει
την ηθική του και την κοινωνική του επαγρύπνηση.
Πρώτιστα αυτό κάνουν οι οπτικές τέχνες και μετά η ποίηση και μουσική. Και
έτσι η ζωγραφική δε βρίσκει δικαίωση στη συνείδηση του Πλάτωνα: η ευχαρίστηση
που προκαλεί είναι ψεύτικη, επίπλαστη και επιφανειακή. Είναι μίμηση της πραγμα
τικότητας κι όχι μόνο απεικονιστική αλλά και φανταστική, οπότε το έργο της φαί
νεται να μοιάζει με το όμορφο πρότυπο («καλόν»), αλλά στην ουσία δε μοιάζει, είναι
φάντασμα.148 Η ζωγραφική απ’ τη φύση της είναι χρωματικό και σχηματικό παιγνίδι
(«παιδιά»), γέλασμα του ματιού με το φως και τη σκιά, οπότε μπορεί να εκμεταλ
λευτεί κάθε οπτική δυνατότητα και αδυναμία.149
Η άποψη του Πλάτωνα για τη ζωγραφική, που διαχέεται στο έργο του, δύσκολα
μπορεί να μας οδηγήσει σε οριστικά συμπεράσματα. Συνδέεται με τη γνωσιολογική
και οντολογική του οπτική. Έτσι, στον Κρατύλο και στην Πολιτεία η εικόνα δεν είναι
αληθινή, άρα είναι μη ον, στο Σοφιστή όμως, όπου δικαιώνεται η ύπαρξη του μη
όντος με την έννοια της ετερότητας, δίνει στην εικόνα, ως έτερο ον, το κατηγόρημα
της ύπαρξης. Στο Φίληβο, τέλος, διαφοροποιείται πλήρως, διότι η μίμηση καθίσταται
περιττή, ενώ αμεσότερη είναι η σχέση της ζωγραφικής μίμησης με την αλήθεια. Η
ζωγραφική εν τέλει διαφοροποιείται απ’ την ίδια την πραγματικότητα, είναι μίμηση
φαντάσματος και ως τέτοια είναι αυτόνομη και κρίνεται καθεαυτή.150
Θα μπορούσαμε, επιπλέον, να υποστηρίξουμε ότι η αναφορά του Πλάτωνα στη
ζωγραφική φαίνεται να έχει δυο μορφές: μια προ σκιαγραφίας και μια μετά. Στην
πρώτη περίπτωση ο Πλάτωνας αντιμετωπίζει το ζωγράφο ως ένα αξιοσέβαστο μέλος
της κοινωνίας και ως τεχνίτη που κατέχει μια τέχνη {Πρωταγόρας, Ίων, Γοργίας,
Κρατύλος, Πολιτεία 2-6). Στην περίοδο της σκιαγραφίας οι αναφορές αφορούν στην
προσοχή στη μέθοδο και στους κινδύνους της απατηλής ζωγραφικής, που εκφράζον
ται με μια σκληρή επίθεση στους ζωγράφους {Φαίδων, Πολιτεία 7-10, Θεαίτητος,
Παρμενίδης, Φαιδρός) και σ’ ένα δεύτερο στάδιο η επίθεση περιορίζεται απ’ την
ανάπτυξη της άποψης της αληθινής-ρεαλιστικής ζωγραφικής με την έννοια της «ει
κόνας», που εμφαίνεται στον Κρατύλο, Φίληβο, Σοφιστή, Νόμους.151 Για τη Ναηογ

είναι μίμηση φαντάσματος και όχι της αλήθειας· Πολιτεία 603η, η ζωγραφική και γενικά κάθε μι
μητική τέχνη κατηγορείται ότι σχετίζεται μ’ εκείνο το μέρος της ψυχής που βρίσκεται μακριά από
τη φρόνηση κι έτσι τίποτα υγιές ή αληθινό δεν παράγεται, οπότε η μιμητική είναι φαύλη και φαύλα
πράγματα γεννά: «φαύλη άρα φαύλω συγγιγνομένη φαύλα γέννα ή μιμητική»· Πολιτεία 6053,
όπου ο μιμητικός ποιητής, για να επιτύχει, θα πρέπει να απεικονίζει το παρδαλό ήθος που προσφέρεται στη μίμηση και θέλει καταδίκη, όπως και ο ζωγράφος, καθώς και οι δυο συνθέτουν πράγ
ματα δίχως αξία ως προς την αλήθεια και εργάζονται, για να αρέσουν στο χειρότερο και όχι
καλύτερο μέρος της ψυχής («καί γάρ τω φαύλα ποιεϊν πρδς άλήθειαν έοικεν αύτω, καί τώ προς
έτερον τοιούτον όμιλεΐν της ψυχής αλλά μη πρδς τδ βέλτιστον, καί ταύτη ώμοίωται»).
148. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 2341x1, 2366.
149. Βλ. Πλάτων, Σοφιστής 235β, 2366.
150. Βλ. θ. Παρισάκη, «Ο Πλάτων και η ζωγραφική», στο Κ. Βουδούρης (επιμ.), Ελληνική Φι
λοσοφία και Καλές Τέχνες, ό.π., σ. 234.
151. Βλ. Ε. Ο. Κευίδ, ΡΙαίο αηά Οτβελ Ραΐηΐΐηξ, ό.π., σ. 100. Στους Νόμους (846ά) η τέχνη της
ζωγραφικής γίνεται στόχος σκληρού χλευασμού από τον Αθηναίο και συνεπώς η πρακτική της απο
κλείεται από τις ζωές των πολιτών μαζί με τις Τέχνες των χειροτεχνών.
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ϋβπΊΗπό η θετική οπτική της ζωγραφικής καθορίστηκε πρωταρχικά απ’ το επιστη
μολογικό και μεταφυσικό του ενδιαφέρον, παρά απ’ τις σύγκαιρες καλλιτεχνικές
τάσεις. Η αρνητική του τελική στάση στην απατηλή τέχνη φαίνεται να οφείλεται σε
εξωγενείς λόγους που πρέπει να σχετίζονται με τη σχολή της Σικυώνας.152 Η Ενα
Κευίδ, όμως, αντιτίθεται σε τέτοιες απόψεις και υποστηρίζει ότι ο Πλάτωνας στην
περίοδο της άνθησής του θέλησε να ενσωματώσει τη ζωγραφική σε μια επιστημονική
βάση, χρησιμοποιώντας τη γεωμετρία και αριθμητική ως επικουρικά μαθήματα της
γενικής εκπαίδευσης. Αυτή η εκπαιδευτική πορεία, όχι η τεχνική καινοτομία, οδή
γησε τον Πλάτωνα να είναι εχθρικός απέναντι στη ζωγραφική.153
Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι ο Πλάτωνας δεν καταδικάζει την τέχνη στο σύνολό
της, διότι δε διαστρέφει κάθε είδους τέχνη την πραγματικότητα. Το αξίωμά του είναι
ότι η τέχνη θα έπρεπε να προσαρμόζεται άκαμπτα στην αντικειμενική αλήθεια,
οπότε θα προσέγγιζε τον κόσμο των ιδεών του. Στα έργα του υπάρχουν και θετικές
εκτιμήσεις στην τέχνη. Όταν για τον Πλάτωνα κάθε πράγμα αυτού του κόσμου είναι
μέρος του κόσμου των αιώνιων ιδεών που κυβερνιέται από αμετάβλητους νόμους
και είναι τέλειος στην τάξη και στις μετρήσεις του, ο καλλιτέχνης ένα πράγμα έχει
να κάνει: ν’ ανακαλύψει και να παρουσιάσει τα μοναδικά τέλεια σχήματα των πραγ
μάτων. Κάθε παρέκκλιση οδηγεί στο λάθος, στην ανηθικότητα. Εγκαινίασε έτσι ο
Πλάτωνας την ιδεαλιστική ερμηνεία του Ωραίου και τη μιμητική και ηθοπλαστική
ερμηνεία της τέχνης. Όλα όμως βασισμένα στη μεταφυσική του ματιά. Και, όπως ο
Μανόλης Ανδρόνικος σημειώνει τολμηρά, ο Πλάτωνας φτάνει στην απλησίαστη
σκέψη να νοεί και να θεάται την ιδέα της τέχνης και της ζωγραφικής, που κακό εί
δωλό της είναι η τέχνη που ο άνθρωπος δημιούργησε και δεν προσπάθησε ποτέ να
τη φτάσει μη ξέροντάς την.154 Άρα, η τέχνη που θα καταλάβει την πραγματική της
αποστολή θα πρέπει να περιοριστεί στα καθαρά σχήματα και χρώματα.155
Εύστοχη και ουσιαστική είναι η κατακλείδα της Θεόπης Παρισάκη ότι δεν έχουμε
να κάνουμε με αντιφάσεις, αλλά με μια φιλοσοφική αναζήτηση της φύσης της ζω
γραφικής απεικόνισης, που εμπεριέχει τα σπέρματα της αμφισβήτησής της.156 Όμορ
φος και ουσιαστικός απολήγει ο λόγος του Μανόλη Ανδρόνικου ότι η ζωγραφική, η
Τέχνη γενικά, καθαρισμένη και σφυρήλατη, όχι μονάχα δεν έγινε στάχτη και συν
τρίμμια, παρά στυλώθηκε για πρώτη φορά γερά στα πόδια της.157

152. Βλ. Ν. ϋεπιαηά, «ΡΙαίο αηά ίΐιε ρ3ΐηΐβΓ8», ΡΗοεηίχ, ό.π., σσ. 17-20.
153. Βλ. Ε. Ο. Κευίδ, ΡΙαίο αηά Οτεβλ Ραΐηίΐηξ, ό.π., σ. 102.
154. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η Τέχνη, ό.π., σ. 215.
155. Βλ. Πλάτων, Φίληβος 516.
156. Βλ. Θ. Παρισάκη, «Ο Πλάτων και η ζωγραφική», στο Κ. Βουδούρης (επιμ.), Ελληνική Φι
λοσοφία και Καλές Τέχνες, ό.π., σ. 234.
157. Βλ. Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η Τέχνη, ό.π., σσ. 196-197.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις κοινωνίες δυτικού τύπου, παιδιά και ενήλικες
καταναλώνουν ένα μεγάλο τμήμα του ημερήσιου
χρόνου τους μπροστά στην τηλεοπτική οθόνη, στην
περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό, στις εικόνες έντυ
πων και τηλεοπτικών διαφημίσεων, σε κάθε είδος
οπτικών επιδείξεων. Ο λόγος, λοιπόν, παραμερίζε
ται, σε πολλές περιπτώσεις, από την εικόνα ως ερ
γαλείο δημόσιας επικοινωνίας στο βαθμό που η
οπτικοποίηση των πληροφοριών περιλαμβάνει την
εικονική αναπαράσταση γνώσεων, εννοιών, ιδεών,
μηνυμάτων.1 Άλλωστε, οι εικόνες αποτελούν σημειοδότες του πολιτισμού, καθώς μεταφέρουν κοινω
νικές αξίες και αντιλήψεις. Ταυτόχρονα αποτελούν
κοινωνικά πεδία παραγωγής νοήματος.2 Υπό το
πρίσμα αυτό στη σύγχρονη εποχή η εικόνα έχει
αναδειχθεί σε κυρίαρχο μέσο μετάδοσης πληροφο
ριών, μεταφοράς γνώσης και επικοινωνίας, σε ρυθ
μιστικό παράγοντα της αντίληψης των νέων ανθρώπων για τον κόσμο που τους
περιβάλλει και εν τέλει σε κύριο διαμορφωτή της προσωπικότητάς τους. Η υποτίμηση,
συνεπώς, της εικόνας και η αντίληψη ότι αυτή εμπεριέχει ένα μονοσήμαντο και προ
φανές νόημα διαστρεβλώνουν τη σχέση μας με την ίδια την πραγματικότητα που την
παράγει. Στο πλαίσιο των ανωτέρω η ιδιαίτερη επαφή των μαθητών με την τέχνη του
κινηματογράφου και την κατανόηση των βασικών αρχών της οπτικοακουστικής αφή
γησης προβάλλει περισσότερο από ποτέ επιτακτική.
Ο κινηματογράφος, όταν αξιοποιείται σε εκπαιδευτική και παιδαγωγική βάση,
δύναται να ενισχύσει την κριτική ματιά του μαθητή, να καλλιεργήσει την ικανότητα δι
είσδυσής του πίσω από την εικόνα, πίσω από τη λέξη, να αναδείξει φόρμες, τεχνικές,
να αναπαραγάγει αλλά και να καταρρίψει στερεότυπα, να επηρεάσει σκέψεις και συ1. Βλ Η. Μυλωνάκου-Κεκέ, «Ταξιδεύοντας μέσα στην εικόνα», στο Ο. Κωνσταντινίδου-Σέμογλου (επιμ.), Εικόνα και Παιδί, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 557-568.
2. Βλ. Κ. Δημητριάδου, «Η εικόνα ως συγκείμενο της γλωσσικής διδασκαλίας. Η περίπτωση
των εγχειριδίων του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων. Η ελληνική ως δεύτερη
ξένη», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα
κεδονίας, Φλώρινα, 13-15 Μαίου 2006, Θεσσαλονίκη, ϋηΐνεΓ8ίΐγ 8ΐυάϊο Ρτβδδ, 2006, σσ. 198-209.

=
ι

«ΖΗΣΕΤΟ ΟΝΕΙΡΟ: ΟΥΓΚΟ ΚΑΜΠΡΕ». ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗ - ΔΙΑΘΕΜΑΤΊΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

47

νειδήσεις. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να λάβει πολύπλευρη γνώση,
να ψάξει, να βρει, να δει, να αξιολογήσει, να αισθανθεί τη δυναμική της άλλης ματιάς,
να βιώσει τη δημιουργικότητα.
Η ανάδειξη του κινηματογράφου σε εκπαιδευτικό εργαλείο είναι πρωτίστως
μάθημα «γλωσσικό», προσφέροντας στους μαθητές τις βασικές γραμματικοσυντακτικές δομές της ραγδαίας αναπτυσσόμενης στην εποχή μας, γλώσσας των εικόνων.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εναρμονισμένο με την προαναφερθείσα σύγχρονη πραγματικότητα των πολυγραμματισμών και φλερτάροντας με τη μαγεία του κινηματογράφου το ΠΠΣΠΘ και το
8ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης υλοποιούν διασχολική, διαθεματική δράση που εξακτινώνεται στη β' και γ' Γυμνασίου. Οι μαθητές διαβάζουν, παρατηρούν, μεταφράζουν,
κρίνουν, δημιουργούν ταινία.
Αντικείμενο ενασχόλησής των συμμετεχόντων αποτελεί η ταινία Ηιίβο του Μάρτιν
Σκορσέζε, βραβευμένη με 5 όσκαρ και το βιβλίο Η εφεύρεση του Ουγκό Καμπρέ,3 στο
οποίο βασίζεται η ταινία. Το βιβλίο ήταν για πολλές εβδομάδες στη λίστα των μπεστ
σέλερ των Ν&ν ΥογΚ Τΐεηβ8 και της ϋ8Α Τοάαγ, κέρδισε το Μετάλλιο Κάλντεκοτ για το
πιο αξιόλογο αμερικανικό εικονογραφημένο βιβλίο, έφτασε στους τελικούς διεκδικητές
του ΝηΠοπηΙ Βοο1< Αλνατά, πήρε το βραβείο Καλύτερου Βιβλίου της Χρονιάς από το
ΡιώΙίχΗεπ ΙΥεβΙόγ και το βραβείο Καλύτερου Εικονογραφημένου Βιβλίου τωνΛ/βνν ΥοΗς
Τΐιηβχ. Πρόκειται για ένα κινηματογραφικό ταξίδι από έναν θαρραλέο και καινοτόμο
παραμυθά, καλλιτέχνη και συγγραφέα. Ο Μπράιαν Σέλζνικ, συγγραφέας του βιβλίου,
περιγράφει το βιβλίο του ως εξής: «Ούτε μυθιστόρημα ούτε εικονογραφημένο βιβλίο
ούτε κόμικ ούτε νουβέλα ή ταινία, αλλά μάλλον ένας συνδυασμός όλων αυτών». Με
284 σελίδες αυθεντικών εικόνων και συνδυάζοντας στοιχεία από εικονογραφημένο βι
βλίο, κόμικ και κινηματογράφο, ο Σέλζνικ παραβιάζει την κλασική δομή του μυθιστο
ρήματος, για να δημιουργήσει μια τελείως νέα εμπειρία ανάγνωσης.4
Η δράση συνάδει με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών
αντικειμένων (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Πληροφορική). Παράλληλα,
αξιοποιεί σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές θεωρητικές αρχές.
Κατά την υλοποίησή της και ειδικότερα κατά τη φάση της αποδόμησης των σκηνών
ενεργοποιούνται στρατηγικές του οπτικού και κριτικού γραμματισμού. Σε αντίθεση
με την έντυπη επικοινωνία, στην οποία κυριαρχεί ο λόγος,5 η οπτική (και ακουστική)
επικοινωνία είναι ένα πολύπλοκο επικοινωνιακό φαινόμενο που συνίσταται σ’ ένα
παιχνίδι λεκτικών, ηχητικών και εικονιστικών μηνυμάτων. Τα λεκτικά και τα ηχητικά
μηνύματα, αν και καθορίζουν τη λειτουργία της κωδικοποίησης και της αποκωδικο
ποίησης των εικόνων και επηρεάζονται απ’ αυτές, στηρίζονται στους δικούς τους
ανεξάρτητους κώδικες. Η εικόνα δίνει την αίσθηση της αμεσότητας και του ρεαλι3. Ευχαριστούμε θερμά τις εκδόσεις Πατάκης για τη δωρεά 10 αντίτυπων της Εφεύρεσης τον
Ουγκό Καμπρέ του Μπράιαν Σέλζνικ στη βιβλιοθήκη του ΠΠΣΠΘ προκειμε'νου να διατεθούν
στους μαθητές στο πλαίσιο της αξιοποίησης του οπτικοακουστικού γραμματισμού.
4. Βλ. ΗΠρ://\ννΛν.όϊ6Ιίοηβί.βΓ/1)θοΚ/141999/8εΙζηΐο1<,_ΒΓί3η (ανακτήθηκε στις 8.4.2015).
5. Βλ. Γ. Πλειός, Πολιτισμός της εικόνας και εκπαίδευση. Ο ρόλος της εικονικής ιδεολογίας,
Αθήνα, Πολύτροπον, 2005.
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σμού, διεγείρει συναισθήματα. Το εικονιστικό μήνυμα που παρουσιάζεται με τη
μορφή της κινούμενης εικόνας είναι αυτόνομο, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά,
και εισάγει νέους τρόπους αντίληψης και καταγραφής της πραγματικότητας.6 Οι
νέοι αυτοί τρόποι λειτουργούν ως εφαλτήριο κριτικής προσέγγισης από τους μαθητές
της ταινίας και των ποικιλοτρόπως εκπεμπόμενων μηνυμάτων του.
Με δεδομένο επίσης ότι οι αυριανοί ενήλικοι πολίτες είναι αναγκαίο να μπορούν
να χειρίζονται τα νέα μέσα7 χωρίς να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικής περιθω
ριοποίησης, γεγονός που ενδεχομένως προκύψει από την αδυναμία τους να χρησιμο
ποιούν και να εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες, αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΙ ΙΕ). Παράλληλα, αξιοποιούνται η μεικτή μά
θηση με σύγχρονη αξιοποίηση κατάλληλων εργαλείων ΤΠΕ μέσα και έξω από την τάξη
(\νοδ2.0,601&85, ννΐΐά κτλ) καθώς και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος εκπόνησης δραστη
ριοτήτων (δια ζώσης και διαδικτυακά) μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.8
ΣΚΟΠΟΣ - ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός της διεθεματικής εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση στρατη
γικών του οπτικού και κριτικού γραμματισμού με τη αξιοποίηση του κινηματογρά
φου και την υποστήριξη από κατάλληλα εργαλεία των ΤΠΕ.
Με την υλοποίηση της παρουσιαζόμενης δράσης οι μαθητές αναμένεται α) να
δημιουργήσουν ταινίες με αξιοποίηση της νεοαποκτηθείσας γνώσης και χρήση κα
τάλληλου λογισμικού, β) να διασυνδέσουν τις γλωσσικές και οπτικοακουστικές πρα
κτικές αφήγησης, γ) να αποτιμήσουν τον ρόλο της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση της
οπτικής και πολυτροπικής/οπτικοακουστικής σημειολογίας, δ) να παραγάγουν αξιο
λογικό - κριτικό λόγο, ε) να καλλιεργήσουν τον κριτικό γραμματισμό, μέσω της ανα
ζήτησης διαδικτυακών πηγών και επαφής με πολυτροπικά κείμενα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Οι όψεις της διαθεματικής παρέμβασης προσεγγίζονται σταδιακά με αυξητική κλι
μάκωση και άξονα αναφοράς την ενεργότερη σε κάθε φάση εμπλοκή του μαθητή.
Στη σχολική τάξη οι μαθητές μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες αναπτύσσουν
κριτική στάση απέναντι στα μηνύματα, από καταναλωτές μετατρέπονται σε μελετη
τές - ερευνητές και γνωρίζοντας τα σύγχρονα εργαλεία, αποκτούν κριτήρια αξιολό
γησης και επιλογής μηνυμάτων ενώ παράλληλα καλλιεργούν αισθητική, πολιτισμική
και ιστορική συνείδηση.9 Στη συνέχεια, αφού γνωρίσουν τις μεθόδους και τεχνικές,

6. Βλ. Δ. Μπασαντής, «Το σύστημα επικοινωνίας στο παγκόσμιο χωριό», περ. Διαβάζω, τεύχ.
194(1988) 16-29.
7. Βλ. Α. Ράπτης & Α. Ράπτη, Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας. Ολική
προσέγγιση, τόμ. Α', Αθήνα, Ράπτης, 2002.
8. Βλ. Ο. Α. Τοπιΐΐηδοη, «ΟΓβόϊηβ 2ηά άΐίϊβΓβηΙίΗίίοη: Ρ3Γ3άοχ ογ βοοά ρΓ30ίϊε€?», ΤΗεοιγ ΐηΐο
Ρτααίεε, 44.3 (2005) 262-269.
9. Βλ Δ. Γουλής & Σ. Γρόσδος, «Τεχνολογίες της πληροφορίας και πολυγραμματισμοί στην εκπαί
δευση: η περίπτωση του ραδιοφώνου», Πρακτικά 1ου Συνεδρίου, Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι
προκλήσεις της εποχής μας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Ιωάννινα 17-20.5.2007,
Ιωάννινα, 2007, σσ. 222-230. (Ηΐΐρ8:/Λν^ν.3θ3ύβιηί3.6άιι/4350138. Προσπελάστηκε 17.2.2015.)
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με τις οποίες παράγεται ένα πολιτιστικό προϊόν, χρησιμοποιούν τα οππικοακουστικά
εργαλεία και γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί, αναπτύσσουν δεξιότητες προσωπικής έκ
φρασης, οργανώνουν και πραγματοποιούν απλές οππικοακουστικές παρουσιάσεις.10
Ο μαθητής αναλαμβάνει ένα ρόλο σε τρεις κατευθύνσεις: το παιδί θεατής (κατανα
λωτής), το παιδί κριτικός και το παιδί παραγωγός εικόνων. Έτσι εκτός του οπτικοακουστικού γραμματισμού11 καλλιεργείται η ικανότητα, όχι μόνο κατανάλωσης
(χρήσης) και κριτικής αποτίμησης12 αλλά και δημιουργίας οπτικών εννοιών και πα
ραγωγής οπτικών μηνυμάτων.
Ειδικότερα, οι ρόλοι που οι μαθητές σταδιακά ενσαρκώνουν διαφαίνονται στη
συνέχεια.
Παιδί θεατής: Ορμώμενοι από τη διαπίστωση ότι οι νέες γενιές του βλέμματος
και τα σημερινά παιδιά της εικόνας μεγαλώνουν μέσα στον πολιτισμό της εικόνας
και στηριζόμενοι στην αρχή ότι τα εικονιστικά ερεθίσματα βοηθούν ιδιαίτερα τα
παιδιά να διαπραγματευτούν την πραγματικότητα, περισσότερο, ίσως, από τις εμπει
ρίες τους ή τη βίωση της ίδιας της πραγματικότητας13 επιδιώκεται η εξοικείωση των
μαθητών/τριών με βασικές κινηματογραφικές έννοιες (π.χ. σκηνή, πλάνο, κάδρο,
γωνία λήψης, μουσική επένδυση, σάουντρακ, σπικάζ κτλ.).
Παιδί κριτικός: Η ανάγκη ενεργούς κατανόησης προφορικού και γραπτού
λόγου σε συνδυασμό με την αντίστοιχη παραγωγή γραπτού λόγου καθιστά αναγ
καία14 την εξοικείωση με μηχανισμούς οπτικοακουστικής αφήγησης (π.χ. κατεύ
θυνση της προσοχής των θεατών μέσω επιλογής και εναλλαγής πλάνων και σκηνών,
συμβολικά στοιχεία σκηνών και επανάληψή τους), τεχνικές παραγωγής, καθώς και
με απαιτούμενους συντελεστές κινηματογραφικής παραγωγής. Επιπλέον, γνωριμία
με σκοπούς και στόχους κινηματογραφικής κριτικής ως πρακτικής προώθησης του
γλωσσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών και παραγωγή προσωπικού
κριτικού λόγου καθορισμένης δομής και προσεκτικά επιλεγμένων γραμματικοσυντακτικών και υφολογικών δομών.
Παιδί παραγωγός: Με έμφαση στις αρχές της δραστηριοκεντρικής προσέγγισης
σύμφωνα με την οποία η γνώση κατακτάται επαγωγικά μέσα από την ενεργό συμ
μετοχή των μαθητών σε προσχεδιασμένες και σύμφωνες με το αντικείμενο προς δι
δασκαλία δραστηριότητες,15 επιδιώκεται η δημιουργία ταινίας μικρού μήκους με
δυνατότητα επιλογής ενός εκ των τριών θεμάτων για τους μαθητές της γ' Γυμνασίου:
α) Εγώ και το σχολείο μου, β) Εγώ και η πόλη μου, γ) Εγώ και οι φίλοι μου.
Οι μαθητές της β' Γυμνασίου δημιουργούν ένα απόσπασμα της ταινίας που τους
εντυπώσιασε. Ηθοποιοί όλων των ταινιών είναι τα μέλη της κάθε ομάδας.
10. Βλ. Μ. Θεοδωρίδης, «Γνωριμία με την οπτικοακουστική ε'κφραση. Προτάσεις του Προ
γράμματος “ΜΕΛΙΝΑ - Εκπαίδευση και Πολιτισμός” για την καθιέρωση της οπτικοακουστικής
παιδείας στο σχολείο», περ. Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, τεύχ. 27 (2002) 33-38.
11. Βλ. Σ. Γρόσδος, «Οπτικοακουστικός γραμματισμός. Από το παιδί-καταναλωτη στο παιδίδημιουργό», περ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων, τεύχ. 16 (2010) 56-68.
12. Βλ. 6. Κτε$$ & Τ. Ϋπη Εεευ\νβη, Κεαάϊηξ Ιτηαββχ. Πιε ΟταηιηιαΓ ο/ ΙΛ^ιιαΙ ϋεζίξη, Εοηάοη,
ΚοΐΗΐε£β, 2001.
13. Βλ. Π. Ασωνίτης, Η εικονογράφηση στο βιβλίο παιδικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Καστανιώτης,
2001, σ. 19.
14. Βλ Σ. Χατζησαββίδης, «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο πλαίσιο των πολυγρα^ατισμων
(προετοιμασία του κοινωνικού μέλλοντος των μαθητών)», περ. Φιλόλογος, τεύχ. 113 (2003) 405-414.
15. Βλ. ϋ. Νιιηαη, Ταχλ-όαχεά Εαηξμαξε ΤεαεΗΐηξ, Οαιπύιϊάββ, Όαιπόπόβο υπίνοΓ8Ϊίγ Ρτεεδ, 2004.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η μεθοδολογία υλοποίησης του παρόντος προγράμματος ακολουθεί την εξής πο
ρεία. Αρχικά σε συνεργασία με Σχολή Κινηματογράφου οι μαθητές παρακολουθούν
εισήγηση ειδικού σε εξωσχολικό χώρο και συμμετέχουν σε ένα βιωματικό εργαστήρι
παραγωγής ταινίας. Ακολουθούν εργασίες των μαθητών μέσω δέκα δομημένων16
φύλλων εργασίας, σε 20 δίωρες προγραμματισμένες συναντήσεις.
Ο σχεδιασμός τους στηρίζεται κατά βάση στις εξής αρχές:
α. στον ενεργητικό τρόπο μάθησης, καθώς είναι ερευνητικά τεκμηριωμένο ότι η
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών και η λειτουργία των αισθήσεων παίζουν
καθοριστικό ρόλο στη διεργασία της μάθησης.17 Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός
αφενός παρέχει βασικές πληροφορίες και αφετέρου με τις κατάλληλες ερωτήσεις
εμπλέκει τους μαθητές σε διαδικασίες παρατήρησης, κατηγοριοποίησης, σύγκρισης,
υπόθεσης κτλ. Η παρέμβασή του αναφέρεται στην επιλογή του υλικού επεξεργασίας
και τη δημιουργία προβληματισμού. Το στοιχείο της υπόθεσης παρέχει στους μαθητές
απεριόριστες δυνατότητες πνευματικών πρωτοβουλιών και διερευνήσεων.18
β. στον εποικοδομητικό τρόπο μάθησης σύμφωνα με τον οποίο κατά τη διδα
σκαλία ανιχνεύονται οι προαντιλήψεις των μαθητών και επιδιώκεται η γνωστική
σύγκρουση, όταν οι προαντιλήψεις είναι λανθασμένες.19
Παράλληλα οι δραστηριότητες είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να είναι διασκεδαστικές και ταυτόχρονα οι μαθητές να εξασκούν πλήθος ικανοτήτων και δεξιοτή
των. Στην αρχή κάθε φύλλου αναγράφονται οι στόχοι που οι μαθητές καλούνται να
επιτύχουν, καθώς κρίνεται καθοριστικά αναγκαία η προσχεδιασμένη συνειδησιακά
δράση των μαθητών για την επιτυχή περαίωση της δράστηριότητάς τους. Επίσης,
κάθε φύλλο συνοδεύεται από γλωσσάρι βασικών εννοιών σε μια προσπάθεια να γί
νουν κατανοητές οι βασικές έννοιες που αυτό διαπραγματεύεται και να εμπλουτιστεί
η ακαδημαϊκή γλωσσική επάρκεια των μαθητών αναγκαία τόσο για το ίδιο το μά
θημα της Γλώσσας όσο και για την ευρύτερη γλωσσική παραγωγή τους. Ειδικότερα,
τα φύλλα εργασίας δομούνται ως εξής:
α. «Από το κάδρο στο πλάνο και τούμπαλιν». Ο σκοπός του εν λόγω φύλλου ερ
γασίας είναι να διακρίνουν οι μαθητές τα διαφορετικά είδη κάδρων και πλάνων καθώς
και τον τρόπο σύνδεσης του ενός με το άλλο, σε συνδυασμό με το βιβλίο (την γραπτή
περιγραφή ή/καιτην εικονογράφηση που μπορεί αυτό να συμπεριλαμβάνει).
β. «Οπτικές γωνίες λήψης και είδη ήχων». Οι μαθητές αναμένεται να διακρί
νουν τις βασικές οπτικές γωνίες λήψης σε συνδυασμό με τα είδη ήχων στο εξεταζό
μενο απόσπασμα (π.χ. μουσική, ομιλία, ντουμπλάζ).

16. Ε. Κοδδΐοα & I. ΟβΓβΚοδ, «ΕχρΙοΐίαΙΐοη οί Απάΐονίευβί Εϊΐβκβεγ ίη δεοοηόβιγ Εάυοβίϊοη:
νΑΕ, 3η εάυο3ίΐοπ3ΐ 3ρρΓθβεΚ οί Λτββ ρΚ35β8», Ροείετ ίη Ειιρορεαη Οοηίστβηοβ οη Ε-ΕεβΓηϊηβ
(ΕΟΕΕ-2014), ΟορεηΗββεη 30-31.10.2014.
17. Βλ. «Βασικές αρχές για τη δημιουργία φύλλων», Ηίίρ£://ύΐά35αεηοε.\νθΓάρΓε$5.οοιη/2010/09/03/
(προσπελάστηκε στις 8.4.2015).
18. Βλ. Η. Ματσαγγούρας, Στρατηγικές διδασκαλίας, Αθήνα, Ουίεηβει-β, 2006.
19. Βλ. Ε. Νεννάειγ, Εεατηίηβ οη Ικκαΐίοη. Α ρταοΐΐοαΐ ξμϊάβ ίο ρτοάιιαηβ ίβαοΗβτ’χ ραο/α /ογ ηιιι5€ατη5, ξαΙΙβήα, Ηίςίοτϊο δαϊΐίΐιηβς, ατοΚαβοΙο^ιοαΙ αηά εηνϊτοηηιβηίαΐ 8ΐΐ€5, Μϊΐΐοη Κεχηεδ, Μιΐδευιη
ϋενείορπιεηΐ Οο., 1993.
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γ. «Οπτικοακουστική αφήγηση». Το παρόν φύλλο στοχεύει να καθοδηγήσει
τους μαθητές στην ανάλυση και ανασύνθεση ενός πλάνου. Έμφαση δίνεται για το
σκοπό αυτό στους διαλόγους, στην περιγραφή της δράσης και της ατμόσφαιρας. Πα
ράλληλα, οι μαθητές προτρέπονται να παρατηρήσουν τη διάρκεια των διαφόρων
πλάνων και τις μεταξύ τους συνδέσεις (τεχνικές του μοντάζ).
δ. «Φωτοαφήγηση και λεζάντες». Με το τέταρτο φύλλο οι μαθητές αναμένεται να
εξοικειωθούν με το μηχανισμό της οπτικοακουστικής αφήγησης. Ειδικότερα επιδιώκεται
η συνειδητοποίηση από πλευράς τους ότι τα πλάνα σε κάθε στιγμή της ταινίας και με
τον τρόπο που δημιουργούνται είναι αυτά που κατευθύνουν την προσοχή του θεατή σ’
εκείνο το σημείο που ο σκηνοθέτης θεωρεί πιο σημαντικό για την αφήγησή του.
ε. «Σημειολογικά στοιχεία εικόνας». Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του πέμπτου
φύλλου εργασίας προσδοκάται να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ συμ
βολικών στοιχείων που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες εικόνες. Παράλληλα, αναπτύσ
σουν επιχειρηματολογικό - αιτιοκρατικό λόγο καθώς καλούνται να αιτιολογήσουν την
επιλογή μιας συγκεκριμένης σκηνής.
στ. «Ταξινόμηση - τεχνικές - τεχνολογία». Με το φύλλο αυτό οι μαθητές επιδιώ
κεται να εξοικειωθούν με την ταξινόμηση των κινηματογραφικών ταινιών αλλά και
να γνωρίσουν τους απαιτούμενους ρόλους/εργασίες για την ολοκλήρωση ενός έργου.
ζ. «Συνέντευξη από ειδικό κινηματογράφου». Οι μαθητές επιλέγουν έναν ειδικό
κινηματογράφου που αυτοί γνωρίζουν (σε αντίθετη περίπτωση τους υποδεικνύεται
από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς), του παίρνουν συνέντευξη, απομαγνητοφωνούν
τη συνέντευξη και καταγράφουν τα βασικά σημεία της υπό μορφή άρθρου.
η. «Συγγραφή κριτικής οπτικοακουστικού έργου». Μετά την κριτική ανάγνωση
και αποδόμηση κριτικών της μελετώμενης ταινίας οι μαθητές συντάσσουν τη δική
τους κριτική. Η κριτική αυτή βελτιώνεται από τους ίδιους τους μαθητές, αφού σχο
λιαστεί από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.
θ. «Δημιουργία οπτικοακουστικού έργου». Οι μαθητές δημιουργούν το δικό
τους οπτικοακουστικό έργο σε μια παράλληλη προσπάθεια κάλυψης όσο το δυνατό
περισσότερων μορφών καλλιτεχνικής οπτικοακουστικής έκφρασης.
ι. «Παρουσίαση - αξιολόγηση οπτικοακουστικού έργου». Το τελικό φύλλο ερ
γασίας αποβλέπει στην παρουσίαση και αξιολόγηση των ομαδικών τεχνουργημάτων.
Η αξιολόγηση αφορά το τελικό προϊόν - έργο κάθε μικρής ομάδας από το κοινό
προς το οποίο απευθύνθηκε, τη συμμετοχή κάθε μέλους της μικρής ομάδας κατά τη
διαδικασία παραγωγής του έργου από την ίδια την ομάδα καθώς και την αξιολόγηση
της δραστηριότητας από τον εκπαιδευτικό. Παράλληλα, προσμετρά γνώσεις, δεξιό
τητες και στάσεις που αποκτήθηκαν κατά την εκπόνηση της δράσης.
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλο
ποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση, αξιολόγηση) υπολογίζεται σε 5 μήνες
(2 φύλλα εργασίας ανά μήνα). Εκτός από τη συνεργασία με το 8° Γυμνάσιο Θεσσα
λονίκης που μελετά το ίδιο έργο και υλοποιεί τη σχολική δραστηριότητα με την εκπό
νηση των ίδιων φύλλων εργασίας, προσδοκάται και συνεργασία με σχολείο του
εξωτερικού στο πλαίσιο έργου ο-Τ\νΐηηΐη£, και για το λόγο αυτό μαθητές της β' Γυ
μνασίου μετέφρασαν τα φύλλα εργασίας στην αγγλική γλώσσα, ενώ σχεδιάζουν να
δημιουργήσουν διαδικτυακό τόπο, ιστολόγιο ανάρτησης όλων των φύλλων εργασίας,
στο πλαίσιο του μαθήματος των ΤΙ ΙΕ αλλά και σχετικό βίντεο για την πορεία που ακο
λούθησαν μεταβαίνοντας από το ρόλο του απλού θεατή στον ενεργητικό, και στη συ-
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νέχεια στον κριτικό και δημιουργό. Η διασύνδεση με σχολείο του εξωτερικού αλλά
και του εσωτερικού δρα επικουρικά, καθώς τα προγράμματα βΊλνΐηηΐπβ προσφέρουν
τη δυνατότητα αξιοποίησης τους στα φιλολογικά μαθήματα, και όχι μόνο, αφού στο
πλαίσιό τους, μεταξύ άλλων, οι μαθητές παράγουν κείμενα, χειρίζονται το λόγο προ
φορικά ή γραπτά κατά τη διάρκεια επικοινωνίας τους με μαθητές άλλων ευρωπαϊκών
σχολείων, αναζητούν διαδικτυακές πηγές, ασκούν την κριτική ικανότητά τους, γίνονται
οι ίδιοι ερευνητές και δημιουργοί και έρχονται σ’ επαφή με τα νέα μέσα.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Όσο γιγαντώνεται η εξουσιαστική σχέση των εικόνων απέναντι στον σύγχρονο πο
λίτη τόσο ο οπτικοακουστικός γραμματισμός, ο γραμματισμός της εικόνας προβάλλει
ως ανάγκη και εκπαιδευτικό ζητούμενο στα πλαίσια των πολυγραμματισμών.20 Βέ
βαια, κύρια επιδίωξη για το παιδί-θεατή είναι η απόλαυση.
Η παρούσα δράση με προάξονα αναφοράς την υγιή ψυχαγωγία του μαθητή σε
μια εποχή έντονης κοινωνικοοικονομικής δυσπραγίας φέρνει τους μαθητές σε επαφή
με την πιο σύγχρονη και διαδεδομένη τέχνη, την τέχνη του κινηματογράφου. Ενεργο
ποιεί τους αυριανούς πολίτες στην κατεύθυνση της πρωτογενούς δημιουργίας και έκ
φρασης. Προάγει το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία. Κινητοποιεί και μαθητές
μέσης επίδοσης μέσω του συνδυασμού της διδασκαλίας στην τάξη με τη διδασκαλία
στο εργαστήριο. Αποτελεί εμμέσως μάθημα επαγγελματικού προσανατολισμού στον
οπτικοακουσακό τομέα, έναν σημαντικό και αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας.
Στο παιχνίδι της αυθόρμητης έκφρασης συναισθημάτων δεν υπάρχουν σωστές
ή λανθασμένες απαντήσεις. Ο αναπόφευκτος διάλογος του παιδιού με τις εικόνες
(ουσιαστικά με τους δημιουργούς της) είναι μία σχέση προσωπική. Κάθε σχόλιο,
κάθε γέλιο, κάθε επιφώνημα είναι μια ευκαιρία για επικοινωνία. Ενθαρρύνουμε τα
παιδιά να εξερευνήσουν τα δικά τους συναισθήματα και να οικοδομήσουν τις δικές
τους απόψεις. Η προσέγγιση είναι εμπειρική.
Για την αξιολόγηση της διασχολικής διαθεματικής εκπαιδευτικής παρέμβασης
έχει σχεδιαστεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης αλλά και ημιδομημένη συνέντευξη.
Η διαθεματική εκπαιδευτική παρέμβαση είναι σε εξέλιξη την τρέχουσα περίοδο
συγγραφής της παρούσας εργασίας και οι μαθητές είναι στη φάση της δημιουργίας
ταινιών, οι οποίες και θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια των τμημάτων. Τόσο τα
δεδομένα που θα συλλεχθούν από τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια όσο και οι απο
μαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων σε συνδυασμό με την παρατήρηση που έχουν
ήδη πραγματοποιήσει οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναμένεται να αποσαφηνί
σουν το βαθμό επίτευξης των στόχων της διαθεματικής εκπαιδευτικής παρέμβασης,
να προσδιορίσουν το βαθμό απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
συμμετεχόντων μαθητών αλλά και την αλλαγή στη στάση τους κατά τη θέαση ταινιών
καθώς και τον αναστοχασμό τους σ’ αυτή.
20. Βλ Α Αναστασιάδου & Κ. Ηλιοποΰλου, «Ανάπτυξη στρατηγικών κριτικής ανάγνωσης και
γραφής. Μια εναλλακτική διδακτική πρόταση», στο Ε. Γρίβα - Δ. Κουτσογιάννης - Κ. Ντίνας - Α.
Στάμου - Α. Χατζηπαναγιωτίδη & Σ. Χατζησαββίδης (επιμ.), Ο Κριτικός Γοαμματισμός στη σχολική
πράξη. Πανελλήνιο Συνέδριο, Δράμα 1-3 Νοεμβρίου 2013, Η(ίρ://ν/νΑν.ηυπεά.υο\νιη.βΐ7άΓ3ΐη3/
ΡΚΑΚΤΙΚΑ.ΚΙγπΙ (ανακτήθηκε στις 8.4.2015).
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΠΣΠΘ.
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ,
01 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας (ρπήοοί) της Α' Λυκείου
«Ποιος; Πού; Πότε; Γιατί; Είναι όλα αριθμοί; Οι μαθητές ερευνούν...», κατά το σχο
λικό έτος 2014-2015, πραγματοποιήσαμε μία στατιστική έρευνα με πληθυσμό όλους
τους μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου.
Ως μέσο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που συνέταξαν οι ίδιοι οι μα
θητές. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των δεδομένων, η εξαγωγή των αποτελέ
σματος και των τελικών συμπεράσματος αποτέλεσαν επιμέρους στόχους της εργασίας.
Τα θέματα που μελετήθηκαν εκτείνονται στους παρακάτω τρεις άξονες:
α. την ταυτότητα των μαθητών του σχολείου μας
Συγκεκριμένα, επιχειρήσαμε να διαπιστώσουμε α) το ποσοστό των αγοριών κοριτσιών που φοιτούν στο σχολείο, β) τη σχολική επίδοση των μαθητών (με βάση
την περσινή τους αξιολόγηση), γ) το προηγούμενο σχολείο φοίτησης, ώστε να δια
πιστώσουμε αν το ΠΠΣΠΘ προσέλκυσε κυρίως μαθητές που φοιτούσαν σε κάποιο
ιδιωτικό σχολείο και αναζητούσαν κάτι ανάλογο στη δημόσια εκπαίδευση, δ) το επί
πεδο μόρφωσης και το επάγγελμα των γονέων, για να κατανοήσουμε το γενικότερο
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών, ε) την περιοχή κατοικίας, το
μέσο μεταφοράς σιο σχολείο και το χρόνο που απαιτείται για τη προσέλευσή τους
σε αυτό, για να καταλάβουμε αν το σχολείο αποτελεί ένα «συνοικιακό σχολείο» ή
ελκύει μαθητές από όλη τη Θεσσαλονίκη και αν οι μαθητές είναι διατεθειμένοι να
διανύουν μεγάλες αποστάσεις, για να φοιτήσουν στο σχολείο αυτό.
β. τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια
Σε αυτόν τον άξονα, θέλαμε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με α) τον
λόγο για τον οποίο συμμετείχαν στις εξετάσεις αυτές οι μαθητές που φοιτούν πλέον
σιο σχολείο μας, β) τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκαν για αυτές, γ) τις ψυ
χολογικές επιπτώσεις που είχαν σε αυτούς οι εξετάσεις και το πώς αισθάνθηκαν
όταν έμαθαν ότι θα είναι μαθητές του σχολείου μας, γ) τη φοίτησή τους στο ΠΠΣΠΘ
και συγκεκριμένα τις σχέσεις μέσα στο σχολικό περιβάλλον (σχέσεις μεταξύ των
μαθητών και μεταξύ μαθητών και καθηγητών) και τη γενικότερη άποψη των μαθη
τών για το σχολείο.
γ. τις εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών και τον ελεύθερό τους χρόνο
Εδώ, θέλαμε να διερευνήσουμε α) τις εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθη
τών, β) τον ελεύθερο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους, γ) τον τρόπο με τον οποίο
τον αξιοποιούν.
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Να σημειωθεί ότι τη χρονιά κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη
έρευνα, οι μαθητές της Α' και Β' τάξης Γυμνασίου και Λυκείου έχουν εισαχθεί στο σχο
λείο μας με εξετάσεις, ενώ οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου και της Γ' Λυκείου με κλήρωση.
Μετά την σύνταξη του ερωτηματολογίου (από τους μαθητές που συμμετείχαν
σε αυτί] την ερευνητική εργασία) και η] διανομή του σε όλους τους μαθητές του σχο
λείου, έγινε η καταγραφή των απαντήσεων των μαθητών και στη συνέχεια οι πίνακες
κατανομής συχνοτήτων και τα κατάλληλα για την κάθε περίπτωση διαγράμματα.
Τέλος, από τη μελέτη των διαγραμμάτων προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άξονας 1: Η ταυτότητα των μαθητών του σχολείου μας
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Πλήθος αδερφών των μαθητών
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Τα τεταρτημόρια της κατανομής αυτής είναι α) Το πρώτο (2/ = 7,35, δηλαδή το
25% των παρατηρήσεο^ν έχουν τιμή μικρότερη από 7,35, β) το δεύτερο ή διάμεσος είναι
δ = ()2 =15,2, δηλαδή το 50% των παρατηρήσειον ε'χουν τιμή μικρότερη από 15,2, γ)
το τρίτο ζ)2 = 24,4, δηλαδή το 75% των παρατηρήσεων έχουν τιμή μικρότερη από 24,4.
Το θηκόγραμμα, στο οποίο φαίνονται πέντε μέτρα, δηλαδή η ελάχιστη τιμή (1 λεπτό),
τα τεταρτημόρια (πρώτο, δεύτερο,
Θηκόγραμμα
τρίτο) και η μέγιστη τιμή (90 λε
πτά) είναι το εξής:
Παρατηρώντας το θηκόγραμ
ΛΊ3Χ
μα συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν
κάποιες ακραίες τιμές στο χρόνο
Ιδ! Η ί
μετάβασης των μαθητών στο σχο 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
λείο, αλλά το μεγαλύτερο μέρος
Χρόνος μετάβασης στο σχολείο
τους φθάνει και φεύγει από το
σχολείο σε διάστημα από 7 λεπτά μέχρι 24 λεπτά.
Μελετώντας τις παραπάνω κατανομές συχνοτήτων, καταλήξαμε στα εξής συμπε
ράσματα:

ΙΝ!
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α. Στο σχολείο μας ο αριθμός των κοριτσιών υπερέχει κατά λίγο από τον αριθμό
των αγοριών και συγκεκριμένα, έχουμε σχεδόν 53% κορίτσια και 47% αγόρια.
β. Η πλειοψηφία των μαθητών του σχολείου είχαν άριστη ή πολύ καλή σχολική
επίδοση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και ελάχιστοι ήταν οι μαθητές των
οποίων η επίδοση ήταν καλή ή μέτρια.
γ. Οι περισσότεροι μαθητές (το 88%) φοιτούσαν σε δημόσιο σχολείο πριν έρ
θουν στο σχολείο μας και το 12% των μαθητών φοιτούσε σε ιδιωτικό σχολείο.
δ. Μεγάλο μέρος των μαθητών του σχολείου (σχεδόν το 60%) έχει ακολουθήσει
ή σκέφτεται να ακολουθήσει τη θετική κατεύθυνση ή ομάδα προσανατολισμού και
περίπου το 30% ομάδα θεωρητικών σπουδών. Το 10% του συνόλου των μαθητών
του σχολείου φοιτά στην τεχνολογική κατεύθυνση, πράγμα, όμως που αφορά απο
κλειστικά τους μαθητές της Γ' Λυκείου. Ουσιαστικά είναι περίπου το 30% των μα
θητών της Γ' Λυκείου.
ε. Οι περισσότεροι γονείς έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Επίσης, δε διαφέρει
σημαντικά το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα από αυτό της μητέρας.
στ. Ένα μικρό ποσοστό των γονέων (ανεξαρτήτους φύλου) είναι άνεργοι.
ζ. Οι περισσότεροι μαθητές (σχεδόν 60%) έχουν από ένα/μία αδερφό/αδερφή
και στο σπίτι τους κατοικούν συνολικά 4 άτομα. Επίσης 1,5% των μαθητών έχει πε
ρισσότερα από 4 αδέρφια.
η. Οι μαθητές είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στο πολεοδομικό συγκρότημα
της Θεσσαλονίκης και περίπου το 15% των μαθητών του σχολείου μας κατοικεί
εκτός Θεσσαλονίκης.
θ. Ίσα ποσοστά μαθητών μετακινούνται από και προς το σχολείο με αστικό λειυφορείο, αυτοκίνητο ή με τα πόδια, ενώ λίγοι είναι οι μαθητές που μετακινούνται με
ταξί ή με ποδήλατο.
ι. Περίπου το 65% των μαθητών του σχολείου χρειάζεται λιγότερο από 20 λεπτά
για τη μετάβασή του στο σχολείο, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό μαθητών που
χρειάζονται περισσότερο από μία ώρα.
Άξονας 2: Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια και
Λύκεια
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Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι πέρασες στις εξετάσεις;
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Μελετώντας τις κατανομές συχνοτήτων που προέκυψαν σε αυτόν τον άξονα, καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα:
α. Καθώς οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Γ' Λυκείου είχαν ήδη εισαχθεί
στο σχολείο μας με το προγενέστερο σύστημα της κλήρωσης, τα 2/3 των μαθητών
του σχολείου μας έχουν δώσει εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε αυτό.
β. Η φήμη του σχολείου έπαιξε μεγάλο ρόλο στην επιλογή του, καθώς και η ποι
ότητα του μαθήματος. Υπάρχει και ένα ποσοστό μαθητών που φοιτούσε ήδη στο
σχολείο και έδωσε εξετάσεις για να παραμείνει.
γ. Οι περισσότεροι μαθητές που έδωσαν εξετάσεις για να έρθουν στο σχολείο
μας, το αντιμετώπισαν ως εμπειρία, ενώ σε αρκετούς φάνηκε αδιάφορο. Κάποιοι
μαθητές αγχώθηκαν και πιέστηκαν, ενώ κάποιοι άλλοι διάβασαν αρκετά και είχαν
δημιουργικό άγχος. Επίσης, το 20% των μαθητών χάρηκε, γιατί είχε έτσι, μια ευ
καιρία να φοιτήσει στο σχολείο μας.
δ. Σχεδόν οι μισοί μαθητές που πέτυχαν στις εξετάσεις ένιωσαν ενθουσιασμό
και περηφάνια και περίπου το 26% των μαθητών ένιωσαν ανακούφιση. Το 27%
αυτών μπήκαν σε δίλημμα για το αν θέλουν πραγματικά να έρθουν στο σχολείο ή
όχι και το 17% λυπήθηκαν που θα αφήσουν το προηγούμενο σχολείο. Το αποτελε
σμάτων εξετάσεων άφησε αδιάφορο περίπου το 6,5% των μαθητιύν, ενώ άλλοι είχαν
ανάμεικτα συναισθήματα.
ε. Πολλοί μαθητές νιώθουν ικανοποίηση που φοιτούν στο σχολείο και αρκετοί είναι
αυτοί που νιώθουν χαρά και περηφάνια αλλά και κούραση και άγχος. Η κούραση που
αισθάνονται οι μαθητές μπορεί να οφείλεται στις μακρινές αποστάσεις που διανύουν
για να έρθουν στο σχολείο, όπως επίσης και στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν
στο υψηλό γνωστικό επίπεδο της πλειοψηφίας του συνόλου της τάξης. Υπάρχει, επίσης,
ένα μικρό ποσοστό μαθητών που αισθάνονται απογοήτευση, λύπη ή θυμό.
στ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών είναι ευχαριστημένο από το σχολείο
και δεν θα το εγκατέλειπε, αν είχε την επιλογή αυτή. Περίπου το 1/3 των μαθητών
δεν έχει αποφασίσει για το αν θα ήθελε να παραμείνει στο σχολείο, ενώ μόνο το
10% θα ήταν διατεθεμένο να εγκαταλείψει το σχολείο.
ζ. Το 70% των μαθητών θα πρότεινε σε γνωστούς/φίλους να φοιτήσουν σε Πρό
τυπο Πειραματικό Σχολείο. Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και για το δικό
μας σχολείο.
η. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι οι μαθητές συγκρίνοντας το σχολείο μας με
άλλα σχολεία που οι ίδιοι γνωρίζουν, γιατί έχουν προηγουμένως φοιτήσει σ’ αυτά,
θεωρούν το 11ΠΣΠΘ καλύτερο ως προς το επίπεδο του μαθήματος, τους τρόπους
διδασκαλίας και τις εξωδιδακτικές δράσεις, ενώ ως προς τη συμπεριφορά των μα
θητών και τις σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών, πιστεύουν ότι βρίσκεται στο
ίδιο επίπεδο με τα άλλα σχολεία.
θ. Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών χαρακτηρίστηκαν κυρίως φιλικές, ενώ λίγοι είναι οι
μαθητές που αισθάνονται ότι οι σχέσεις με τους συμμαθητές τους είναι ανταγωνιστικές,
παράλληλα κάποιοι άλλοι μαθητές θεωρούν τις εν λόγω σχέσεις μάλλον τυπικές.
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Άξονας 3: Οι εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών και
ο ελεύθερός τους χρόνος
Οι εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών
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Ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο
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Μελετώντας τις κατανομές συχνοτήτων αυτού του άξονα, καταλήξαμε στα εξής συμ
περάσματα:
α. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών έχει εξωσχολικές δραστηριότητες.
β. Οι περισσότεροι μαθητές γνωρίζουν ξένες γλώσσες και ασχολούνται με τον
αθλητισμό. Αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν
φροντιστηριακά μαθήματα (για το σχολείο ή για εκμάθηση ξένων γλωσσών), ενιό
μικρό ποσοστό μαθητών ασχολείται με άλλες δραστηριότητες, όπως πληροφορική,
σκάκι, ζωγραφική.
γ. Οι μαθητές που ασχολούνται με τη μουσική και τον εθελοντισμό (περίπου το
1/3 και το 1/5 των μαθητών του σχολείου αντίστοιχα) στην πλειοψηφία τους το κά
νουν με ευχαρίστηση, ενώ σε ελάχιστους είναι αδιάφορο ή δεν αρέσει. Επίσης, η
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, η οποία ασχολείται με τον αθλητισμό, το
κάνει επειδή της αρέσει, ενώ αρκετοί από αυτούς που παρακολουθούν φροντιστήρια
το κάνουν δίχως να τους αρέσει.
δ. Από τους μαθητές που αθλούνται, οι περισσότεροι πηγαίνουν γυμναστήριο,
χορό, μπάσκετ και βόλεϊ. Επίσης, αρκετοί ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες, το
κολύμπι, το τένις και με άλλα αθλήματα, όπως την ξιφασκία, την κωπηλασία, την ιπ
πασία, την ποδηλασία. Προς έκπληξή μας, το ποδόσφαιρο, ενώ είναι δημοφιλές
άθλημα, δεν συγκέντρωσε μεγάλο ποσοστό, πράγμα που μπορεί να οφείλεται στο
γεγονός ότι είναι ένα άθλημα που ελκύει κυρίως αγόρια, ενώ το δείγμα μας αποτε
λούνταν εξίσου από αγόρια και κορίτσια. Υπήρχαν και κάποιοι μαθητές που δήλω
σαν ότι ασχολούνται με περισσότερα από ένα αθλήματα.
ε. Περίπου το 1/4 των μαθητών του σχολείου μας ασχολείται με πρωταθλητισμό.
στ. Οι περισσότεροι από τους μαθητές που ασχολούνται με τη μουσική παίζουν
πιάνο, αρκετοί κιθάρα, ενώ λιγότεροι είναι αυτοί που παίζουν βιολί, πνευστά, άλλα
έγχορδα και κρουστά. Το μεγάλο ποσοστό των μαθητών που μαθαίνουν πιάνο είναι
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δικαιολογημένο, καθώς η συστηματική εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου προαπαι
τεί τη βασική εκμάθηση πιάνου.
ζ. Το 94% των μαθητών μαθαίνουν ή γνωρίζουν αγγλικά, σχεδόν οι μισοί μα
θητές γαλλικά ή γερμανικά, ενιύ ένα μικρό ποσοστό ιταλικά, ισπανικά ή άλλες γλιόσσες, όπως κινέζικα και ρώσικα.
η. Ο μέσος ελεύθερος χρόνος των μαθητιόν τις καθημερινές (από Δευτέρα έως
Παρασκευή) είναι περίπου 1,5 ώρα, τα Σάββατα σχεδόν 5 ώρες και τις Κυριακές
σχεδόν 4,5 ώρες. Παρατηρούμε ότι τις καθημερινές ο ελεύθερος χρόνος των μαθη
τών είναι ελάχιστος: οι περισσότεροι μαθητές έχουν έως 2 ώρες ελεύθερες και μόνο
το 25% αυτών έχουν περισσότερες από δύο ώρες. Τα Σαββατοκύριακα το 50% των
μαθητιόν έχουν από 3 έως 6 ελεύθερες ώρες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κάποιοι
μαθητές τις Κυριακές έχουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο από τα Σάββατα, πράγμα που
ενδεχομένως οφείλεται στην προετοιμασία των μαθημάτων τους για τη Δευτέρα.
θ. Το 43% των μαθητών θεωρεί ότι τους αρκεί ο ελεύθερος χρόνος που έχουν, γε
γονός που μας εξέπληξε, αφού ο μέσος ελεύθερος χρόνος τις καθημερινές είναι 1,5 ώρα.
ι. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών ποικίλουν. Οι περισσότεροι
στον ελεύθερό τους χρόνο πηγαίνουν βόλτα, ακούν μουσική, πλοηγούνται στο δια
δίκτυο και συμμετέχουν στα κοινωνικά δίκτυα. Επίσης, αρκετοί μαθητές παίζουν
ηλεκτρονικά παιχνίδια, ασχολούνται με τον προγραμματισμό, πηγαίνουν θέατρο ή
κινηματογράφο, διαβάζουν βιβλία ή παίζουν με τα αδέρφια τους και με φίλους.
κ. Όσον αφορά τις προτιμήσεις των μαθητών στις τηλεοπτικές εκπομπές, πρώ
τες έρχονται ταινίες και οι σειρές, ακολουθούν τα παιδικά, οι ειδήσεις και οι ψυχα
γωγικές εκπομπές και τελευταίες έρχονται άλλες εκπομπές, όπως αθλητικά. Επίσης
υπάρχουν κάποιοι μαθητές που δεν βλέπουν καθόλου τηλεόραση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στην ερώτηση του πρώτου άξονα για τον αριθμό των αδελφών που έχει κάθε μαθη
τής, διαπιστώσαμε ότι κάποιοι μαθητές, ειδικά αυτοί των μικρότερων τάξεων, συμ
περιέλαβαν και τον εαυτό τους στον αριθμό των αδελφών που έχουν, απαντώντας
ουσιαστικά στην ερώτηση «πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια», πράγμα που
καθιστά τα συμπεράσματα από αυτή την ερώτηση μερικώς αναξιόπιστα. Κάποιοι
μαθητές δεν ήξεραν που να εντάξουν την περιοχή κατοικίας τους και για αυτό το
λόγο έχουμε ένα ποσοστό μαθητών που απάντησε ότι κατοικούν σε «άλλη» περιοχή.
Στην εριύτηση για το επίπεδο μόρφωσης των γονέων οι μικρότεροι μαθητές δεν ήξε
ραν τί να απαντήσουν. Επίσης, κάποιοι επέλεξαν όλες τις βαθμίδες που προηγού
νταν από αυτή που έπρεπε να επιλέξουν.
Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη εργασία προσέφερε στους μαθητές την ευκαιρία
να αντενεργήσουν, να συνεργαστούν και εν τέλει να επιχειρήσουν τη σύνθεση, τη
διεξαγωγή και την ολοκλήρωση μίας έρευνας. Τα παραπάνω συνέβαλαν αποτελε
σματικά στην εξοικείωση των μαθητών με την Στατιστική. Το θέμα της έρευνας έδωσε
στους μαθητές τη δυνατότητα να αναζητήσουν, να στοχαστούν, να προβληματιστούν,
να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής στα
Πειραματικά Σχολεία, θέμα που απασχόλησε ολόκληρη τη σχολική χρονιά τόσο την
εκπαιδευτική κοινότητα όσο και μέρος της ευρύτερης κοινωνίας. Θεωρούμε ότι η εν
λόγω έρευνα «έδωσε φωνή» στους ίδιους τους μαθητές και αποτέλεσε την ευκαιρία
να ασχοληθούν με ένα ζήτημα που πρωτίστως αφορά τους ίδιους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΘΕΙΕ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προσέγγιση ΘΕΙΕ (ΟοπΙεηί & Εαπβυαβε Ιηίε^ΓΗίεά ΕβΗτηΐηβ) ή, στα ελληνικά,
Ολιστική Προσέγγιση Εκμάθησης Γλώσσας και Περιεχομένου, είναι ιδιαίτερα δια
δεδομένη στην Ευρώπη και καλύπτει όλο το εκπαιδευτικό φάσμα από την προ-δημοτική μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για μία καινοτόμο εκπαι
δευτική προσέγγιση, καθώς στερείται των ψευδο-πραγματικών καταστάσεων που κα
λούνται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές στις παραδοσιακές προσεγγίσεις εκμάθησης
της ξένης γλώσσας (Γ2) και ειδικότερα της Αγγλικής. Υλοποιείται δε με τη διδασκαλία
διαφόρων σχολικών θεμάτων ή θεματικών ενοτήτων μέσω κάποιας Γ2. Αυτό σημαίνει
ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας υπάρχουν δύο κύριες ομάδες στόχων:1 η ομάδα
που σχετίζεται με την απόκτηση γνώσεων στο συγκεκριμένο μάθημα, θέμα ή γνωσιολογικό πεδίο (όπως για παράδειγμα ιστορία, λογοτεχνία, γεωγραφία, φυσική αγωγή,
μουσική, κτλ) και η ομάδα που σχετίζεται με την απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση
πτυχών μιας Γ2 (όπως για παράδειγμα γραμματικής, λεξιλογίου, δεξιότητα ομιλίας,
γραφής και δεξιότητα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου). Γι’ αυτό και η
προσέγγιση ΘΕΙΕ συχνά ονομάζεται και διδασκαλία με διπλή εστίαση (άυίΐΐ-ίοϋΐΐδβό
ίεΗϋΚϊηβ). Τα μοντέλα εφαρμογής του ποικίλουν με άξονα αναφοράς τους γενικότε
ρους στόχους της εφαρμογής της προσέγγισης, τον χρόνο που αφιερώνεται στη Γ2
αλλά και την έμφαση που δίνεται στη Γ2 σε σχέση με τη διδασκαλία του θέματος.
Η προσέγγιση ΕΕΙΕ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες, οι οποίες επιτρέπουν στους
μαθητές να χρησιμοποιούν μια Γ2 με φυσικό τρόπο, ώστε σε σύντομο χρονικό διά
στημα, μετά από την αρχική τους επαφή με τη Γ2, να μην εστιάζονται τόσο στα στοι
χεία της γλώσσας, αλλά περισσότερο στο θέμα για το οποίο θέλουν να μιλήσουν και
κατά συνέπεια στο μήνυμα, το οποίο θέλουν να μεταδώσουν. Χρησιμοποιείται δη
λαδή η γλώσσα για πραγματική επικοινωνία. Παράλληλα, πρόκειται για μια προ
σέγγιση βιωματικής μάθησης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση
τεχνικών «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», γλώσσας και περιεχομένου. Η εκμάθηση τε
χνικών «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» θεωρείται πολύ σημαντικό εργαλείο στην συνεχή
επιμόρφωση και απόκτηση γνώσεων καθώς και στην διά βίου μάθηση ενός ατόμου.
Πράγματι, υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τις διάφορες εφαρμογές της
προσέγγισης ΕΕΙΕ και είναι φανερό ότι έστω και μικρής κλίμακας εφαρμογές της
προσέγγισης μπορεί να έχουν σημαντικό αποτέλεσμα για τη βελτίωση της θετικής
στάσης των παιδιών και των ικανοτήτων τους τόσο στην εκμάθηση γλωσσών, όσο
και στο συγκεκριμένο θέμα που διδάσκονται μέσω ΟΕΙΕ.

1. Βλ. Ρ. ΜεΠϊδίο & Η. Αμογ, «8ί21<εΗο1άβΓ ΡβΓδρεεϋνεδ·. ΟΕΙΕ ΡΐΌβΓΗπίΓηβ ΜαηΗβεπιεηΐ ίη
Εδίοηΐα», ΙηίβΓηαΐϊοηαΙ }οαΓηαΙ ο/ΒΐΙΐη^ιιαΙϊ^ηι αηά ΒΐΙΐηξίιαΙ Εάααιΐΐοη, 10.5 (2007) 683-701.
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Οι στόχοι της διδασκαλίας ΟΕΙΕ εστιάζουν στη διαθεματικότητα (οτοεε οιιτηουΙ&Γ αρρΓοαοΗ) και διεπιστημονικότητα (ΐηΐθΓάί8θΐρ1ΐη3Γγ αρρίοποΗ) δίνοντας την
ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει διαθεματικούς συνδέσμους ανάμεσα
σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Δηλαδή η διδασκαλία ενός συγκεκριμένου θέ
ματος η μίας διδακτικής ενότητας μπορεί να προσεγγισθεί από πολλά γνωστικά αντι
κείμενα του σχολικού προγράμματος διδασκαλίας. Ωστόσο οι γνωστικοί στόχοι τόσο
του γνωστικού αντικειμένου (δΐιίήεοί τηαίΙεΓ) όσο και της εκμάθησης της ξένης γλώσ
σας Γ2 καθορίζονται πριν από την διδασκαλία και θα πρέπει να είναι σαφείς.2 Η
ενσωμάτωση του γνωστικού αντικειμένου μέσω της διδασκαλίας Γ2 αποτελεί το δυ
ναμικό παιδαγωγικό εργαλείο της διδακτικής προσέγγισης ΟΕΙΕ. Η μάθηση εστιά
ζεται σε αυθεντικά πλαίσια (δΐίιΐΗίεά ΙβΗΓηΐηβ) και δίνεται η δυνατότητα στους
μαθητές να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη με έμφαση στην επεξεργασία της πλη
ροφορίας και στην επίλυση προβλημάτων.3
Σε επίπεδο, ωστόσο, διδακτικής πρακτικής όσο και θεσμοθετημένων εκπαιδευ
τικών αρχών ακανθώδες παραμένει το πρόβλημα της αξιολόγησης των μαθητών,
όταν διδάσκονται ένα γνωστικό αντικείμενο μέσω 6ΕΙΕ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε γενικές γραμμές η αξιολόγηση ενός μαθήματος ΟΕΙΕ είναι διαφορετική από τα
συνηθισμένα σχολικά εξεταστικά δοκίμια. Με δεδομένο ότι στο ΟΕΙΕ ο μαθητής μα
θαίνει ταυτόχρονα καινούριο περιεχόμενο και καινούρια γλώσσα, ο εκπαιδευτικός
πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει την πρόοδο του στο κάθε ένα. Οι εκπαιδευ
τικοί του ΟΕΙΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση και την ανατροφοδό
τηση τόσο για να ενθαρρύνουν τους μαθητές να εργαστούν για τη βελτίωση της
κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος, όσο και να τους βοηθήσουν να επικεν
τρωθούν στην κατάλληλη και σωστή χρήση της γλώσσας. Εάν δεν αξιολογηθούν και
τα δυο, το περιεχόμενο και η γλώσσα, η διπλή εστίαση του ΟΕΙΕ χάνεται.4 Άλλωστε,
ο γλωσσικός στόχος, ανεξάρτητα από την προσέγγιση που επιλέγεται για τη διδα
σκαλία οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου, διαπερνά σε κάθε περίπτωση τον
γνωσιακό στόχο. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί μερικές φορές προτεραιότητα στην κατα
νόηση του περιεχομένου και μερικές φορές στην ακριβή χρήση της γλώσσας.
Παρόλο που η αξιολόγηση θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές για ορθή πρακτική
που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε περίπτωση,5 η αξιολόγηση στο ΟΕΙΕ
διαφέρει από την παραδοσιακή. Ειδικότερα, κατά την παραδοσιακή αξιολόγηση

2. Βλ. Ο. ΘογΙε, «Μεείΐπβ ΐΗε ΘΠβΠεηβε. ΤΚε 3Θδ ουτποιιΐιιπι», 8. Οτεεπ (επιμ.), Νβ\ν Ρβκρβο
Ιίναοη ΊακΗΐηξ αηά Εεαηιίηξ Μοάεκη Εαηξααξβζ, ΘΙβνβάοπ, Μυΐίΐΐίπβυβί ΜαΙΙενδ, 2000.
3. Βλ. 1 Επνε - Ε. ν/επ^ετ, ΞίΐυαΙβά Ι^αηιϊηβ. Εεξίήηιαίβ ΡβήρΗβηΙ Ραπϊάραίϊοη, Οιπόπάβε, υπϊνεΓ$ΐϊγοί ΘΗΐηβπάβε Ρτεδδ, 1991.
4. Βλ. Θ. δεπ-3, «Αχεεδδϊπβ ΘΕΙΕ 31 Ρππΐ3Γγ 8εΗοο1: Α Εοηβΐΐυάΐηαΐ 8ίυάγ», ΙηίβΓηαάοηαυοιιτηαΙ
ο/ΒΐΙΐηξναΙίχΓη αηά ΒίΙΐηξααΙ Εάαβαΐΐοη, 10.5 (2007) 582-602.
5. Βλ. υ. ΜαδδΙει κ.ά., «Είίεείϊνε ΘΕΙΕ ΤεαεΗϊηβ ΤεεΗηΐηυεδ», 8. Ιοπηηου-ΟεοΓβϊου & Ρ.
ΡπνΙου (επιμ.), ΟιάάβΗηβχ /ογ ΟΕΙΕ ΙηιρΙβ/ηβηίαΐίοη ΐη Ρήηια/γ αηά Ρτβ-Ρηηιακγ Εάιιααΐΐοη,
1ΐΠρ:/ΛννΛν.8εΚοο18.3ε.ογΛϋπΐ31ίΐο/ΤΚεΓη3ΐ3/ Αηβ1ΐΚ3/ΐε3θΗΐη£_ω3ίεπ31/€1ϊ1/βυΐάε1ίηε8ίθΓε1ί1ΐπιρ1ειηεηΐ3ΐΐοη1.ρ<1ί, 2011.
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((ΓβόΐΙΐοη&Ι 358ε88ΠΊ6ηΐ) ισχύουν οι συμβατικοί μέθοδοι αξιολόγησης, οι οποίοι χρη
σιμοποιούνται στη μορφή γραπτών δοκιμίων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή
στα προκαθορισμένα τελικά διαγωνίσματα (οχαιπ ρΗρβτδ) στο τέλος του σχολικού
έτους ή για την αποφοίτηση των μαθητών ή για την προαγωγή τους από μία τάξη σε
άλλη τάξη.6 Οι συμβατικές μέθοδοι αξιολόγησης αξιολογούν την πρόοδο των μαθη
τών και το ποσοστό της αποκτημένης γνώσης ή των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί
από τον μαθητή.7
Αντίθετα στην προσέγγιση ΟΕΙΕ ισχύουν οι αυθεντικές μέθοδοι αξιολόγησης
(αυΐΗβηίΐσ 3δδεδδτηεη( τηείΗοόδ), οι οποίες δεν αποβλέπουν μόνο στην ορθή απάν
τηση, αλλά προωθούν τις νοητικές διαδικασίες (ίΐύηΐάηβ ρτοοεδδ) που εμπλέκονται
και βοηθούν στη τελική διαμόρφωση ορθών απαντήσεων και ενθαρρύνουν τους μα
θητές να ανατροφοδοτούν την μάθηση και τα αποτελέσματα της.8
Ειδικότερα, επειδή το μάθημα 6ΕΙΕ έχει διπλή εστίαση, πρέπει να δοθεί προ
σοχή στην αξιολόγηση τόσο της γλώσσας όσο και του περιεχομένου. Η αξιολόγηση
αντί να επικεντρώνεται σε ένα ενιαίο θέμα, θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους
στόχους του μαθήματος ΟΕΙΕ, συμπεριλαμβάνοντας ικανότητες, γνώσεις, δεξιότη
τες, νοοτροπίες και συμπεριφορές.
Ακριβώς όπως λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι παράγοντες που αφορούν
τους μαθητές κατά την προετοιμασία του αναλυτικού προγράμματος ΟΕΙΕ, μερικοί
από αυτούς τους παράγοντες θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την προ
ετοιμασία της αξιολόγησης. Κατά τη ΜαδδΙβΓ9 τα στοιχεία αυτά είναι πρωτίστως: α) η
διάρκεια της σχολικής διδασκαλίας, β) η ηλικία κατά την οποία οι μαθητές αρχίζουν
να μαθαίνουν την στοχευμένη γλώσσα, γ) γενικοί επίσημοι κανονισμοί που διέπουν
την εκπαίδευση. Δευτερεύοντες παραμέτρους θεωρεί την ανάπτυξη του περιεχομένου,
την ανάπτυξη της ικανότητας της στοχευμένης γλώσσας, την ανάπτυξη θετικής στάσης
απέναντι τόσο στην στοχευμένη γλώσσα όσο και στο περιεχόμενο καθώς και την ανά
πτυξη της στρατηγικής ικανότητας τόσο στη γλώσσα όσο και στο περιεχόμενο.
Επιπροσθέτως, αν συνομολογήσουμε ότι όλη η επικοινωνία με χρήση μιας Γ2
είναι διαπολιτισμική10 τότε οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ακριβώς στο πλαίσιο
της μεθόδου ^ΕIΕη με διάρκεια χρήση της διδασκόμενης Γ2 ως μέσου διδασκαλίας
ενός επιστημονικού διδακτικού αντικειμένου δημιουργεί περιβάλλον διαπολιτισμικής επικοινωνίας, εντός του οποίου οι μαθητές αξιοποιούν δυναμικά γνώσεις της
Γ2 και στοιχείων για τον οικείο της πολιτισμό συνειδητοποιώντας ότι αυτά αποτε
λούν «επικοινωνιακούς πόρους», των οποίων η σημασία σε μια διαπολιτισμική επικοινωνιακή περίσταση φωτίζεται και από το πώς στοχάζονται οι μαθητές κριτικά

6. Βλ. Μ. ΡοΙίίου, «ΕΡΕ ίεΗοήεΐΈ’ ρεκοερηοηδ 30ουί (εαεΚίηβ πΐ3ΐεπ31$ ΐη ΟπεεΚ 8ί3(ε δοΗοοΙδ»,
ΕΕΤΝεηχ, 54 (2010) 18-24.
7. Βλ. Ο. λνϊββΐηδ, «Α Τπιε Τε8(: Τον/3Γά Μοτβ ΑυίΠεηΐίε βηά Εςυίΐ301ε Αδδεδδτηεηί», ΤΗβ Ρ/ιΐ
ΟεΙία Καρραη, 9 (1989) 703-713.
8. Βλ. Β. Ε. Βεπηε)ο, ΟενεΙορΐηξ ΟΛΕ Ιαηξυα%ε αχχεπηιεηί Ια$Ι<3, Ο3ηι6πάβε, ΜααηίΙΙαη Ρυό1ϊε3ΐϊοηδ, 2009.
9. Βλ. ΕΙ. Μβδδίεί κ.ά., «ΕίΓεείΐνε ΟΕΙΕ ΤεβεΠΐηβ ΤεεΚηϊςυεδ», 8. Ιθ3ηηου-ΟεθΓβΐοιι & Ρ.
Ρ3ν1ου (επιμ.), ΟιιΜεΙΐηβχ /ογ ΟΛΕ ΙτηρΙεκηεηίαΐΐοη ΐη Ρήκηατγ αηά ΡΓβ-Ρήκηατγ Εάιιεαήοη, ό.π.
10. Βλ. Ε. δετού, «ΑδδΟδδΐηβ ϊηΐθΓου11θΓ31 εοηιρεϊεηεε: 3 ίΓβιηε\νοΓ1ζ £ογ δγδΐεηΐ3ΐίο ΐοδί άενείορπιεηί ΐη Γοτοΐ^η 13ηβΐΐ3βε εάυεβίΐοπ 3ηά όεγοηά», ΙηίεκνΙίαΓαΙ Εάιιεαίΐοη, 15.1 (2004) 73-80.
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επί των πολιτισμικώς καθοριζόμενων απαιτήσεών της. Η διαπολιτισμική συγκρότηση
δεν αφορά μόνο την κατοχή πολιτισμικής γνώσης, δηλαδή τη διαχείριση πληροφο
ριών για στοιχεία μιας ξένης για τους μαθητές κουλτούρας. Στους σκοπούς της αξιο
λόγησης της διαπολιτισμικής συγκρότησης περιλαμβάνεται η αποτύπωση του αν οι
μαθητές κατανοούν ότι το κοινωνικό - πολιτιστικό υπόβαθρο και η γλωσσική μας
συγκρότηση επιδρούν στην θεώρηση που έχουμε για τον κόσμο και στην αντίληψή
μας για την επικοινωνία με τους άλλους.11 Ως δείκτες με τους οποίους δηλώνεται η
μέριμνα των διδασκόντων για την απόκτηση από τους μαθητές διαπολιτισμικής συγ
κρότησης προσδιορίζονται:
α. η συχνότητα με την οποία οι διδάσκοντες πραγματεύονται (δια)πολιτισμικά
θέματα και εκτελούν εντός τάξης δραστηριότητες για εκμάθηση πολιτισμού,
β. η κατανομή του χρόνου για τη διδασκαλία της Γ2 και τη διδασκαλία πολιτισμού,
γ. ο χρόνος που αφιερώνεται στην εμβάθυνση του προβληματισμού των μαθη
τών πριν ή μετά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες τις οποίες οργανώνει το σχολείο
ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο βαθμός κατά τον οποίο στην επιλογή του διδακτικού
υλικού τίθεται ως κριτήριο η κάλυψη πολιτιστικών θεμάτων.12
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κατά την δοτού,13 στον τομέα της διδασκαλίας ΟΕΙΕ οι ασκήσεις αξιολόγησης ως
προς τον χώρο διεξαγωγής τους μπορούν να διακριθούν σε αυτές που εκτελούνται
α) εντός της αίθουσας διδασκαλίας, β) εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, αλλά εντός
του οικείου πολιτισμικού περιβάλλοντος των μαθητών, γ) εντός του πολιτισμικού
και κοινωνιογλωσσικού περιβάλλοντος της χώρας της οποίας η γλώσσα διδάσκεται.
Ως προς τους τύπους ασκήσεων, διακρίνει:
α. τις γνωσιακές ασκήσεις (ρβΓίοπτΗΠβ ίΗδΙίδ) (προσδιορισμός στοιχείων, σύγ
κρισης περιγραφή, ανάλυση, σύγκριση, κατηγοριοποίηση κ.ά.),
β. τις ασκήσεις που αφορούν τη λήψη θέσης σε περιστάσεις διαπολιτισμικότητας,
γ. τις ασκήσεις διερεύνησης, με τις οποίες καλούνται οι μαθητές να ερευνήσουν
ένα πολιτιστικό θέμα πιο διεισδυτικά και ενδελεχώς, τις ασκήσεις παραγωγής λόγου
(οργάνωση/σχεδιασμός και σύνταξη έκθεσης, πολυτροπικών κειμένων, παρουσίαση),
δ. τις ασκήσεις δραματοποίησης,
ε. τις ασκήσεις ομαδικής αξιολόγησης με την συνεργατική συμμετοχή σε ρΓθ)βοΙ$
και την αξιολόγηση αυτών από τους ίδιους τους μαθητές (ρεετ εναίιιαίϊοη οπ οοπίεπί),
στ. τις ανατροφοδοτικές ασκήσεις (Γβίΐεοίϊοπ) με την καταγραφή προσωπικής
προόδου και αυτοαξιολόγησης (ροΗοίοΙΐοδ πηά 861ί-388688πΐ6η1).
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς θα διασφαλισθεί η παραγωγή λόγου με
ΙΕ Βλ. Α. δοβπηο, «Αδδβδΐηβ ΐηΙβΓουΙίιΐΓβΙ Ιαηβυαββ 1ε3Γηΐη§», ΙηίειτιιΙΐιίΓαΙΕαηξΐια$€ ΤβαεΗΐηξ
αηά Εβαηήηξ ΐη Ρτααίεβ. Οΐχοοεεΐοη Ραρ€Γ 6, Αυ8ίΓβ1Ϊ3, ΚβδεβΓοΚ Οεηίτε (ογ Ε3η§ϋ3§«8 3ηό ΟυΙηΐΓβδ
Εάυοβίΐοη, 2007, σσ. 4-5 (Ηΐΐρ:/Λνννλν.ϊΙί1ρ.υηΪ83.6άυ.3υ/όθ€1ί6ρ3ρ€ΐΈ/ΐ1ιΙρ_ρ3ρ€Γ6.<1θ€).
12. Βλ. Ε. δείΌυ, «ΤΗϋ ίοΓβϊβη Ιβηβυβββ 3ηά ΐηΐβΓΟίιΙΐυηΙ σοηιρείεηοε ΐ63θΚβΓ: ίΗε 3οςυϊ$ΐΐΐοη
οί 3 ησ\ν ρΐΌίβδδίοηβΙ ΐάεηΐΐΐγ», ΙηΐβταιΙΐιιπιΙ Εάιιαιήοη, 17.1 (2006) 55-72.
13. Βλ. Ε. δβΓου, «Α58β88ΐηβ ΐηίεΓουΙ(υΓ31 οοιηρβίεηοβ: 3 ίπιιηεννοΓίί Γογ 8γ8ΐ6πΐ3ηο ϊε$ΐ άενείοριηεηί ΐη ίοΓβΐβη 13η§υ3ββ εάυο3(ΐοη 8ηά όεγοηά», ΙηΐβπιιΙιιιπιΙ Εάιιοαίΐοη, ό.π.
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χρήση της διδασκόμενης Γ2 η Οοοπαπ14 παρουσιάζει βασικές παραμέτρους που δια
μορφώνουν τη μορφή των ασκήσεων για την αξιολόγηση μαθημάτων που διδάσκον
ται με τη μέθοδο ΟΕΙΕ και καθορίζουν την εκτέλεσή τους:
α. Καθοδηγητικές πληροφορίες. Είναι δυνατόν οι διδάσκοντες να παρέχουν
καθοδηγητικές πληροφορίες για την εκτέλεση της άσκησης ή να μην τις παρέχουν
και να προτρέπουν σε ανταλλαγή απόψεων, για να εξευρεθεί λύση.
β. Ανισοκατανομή - Ισοκατανομή πληροφοριών. Οι χρήσιμες πληροφορίες για
την εκτέλεση της άσκησης είτε παρέχονται σε έναν μαθητή που πρέπει να τις γνω
στοποιήσει στους άλλους είτε ισοκατανέμονται σε όλους τους συμμετέχοντες, κατά
το ότι καθένας γνωρίζει μέρος της λύσης και όχι τη συνολική εικόνα. Τότε ευνοείται
η έντονη παραγωγή λόγου για την ανταλλαγή πληροφοριών και για τον συνδυασμό
απόψεων, ώστε να εξευρεθεί η λύση στην άσκηση.
γ. Ομαδική - Ατομική εργασία. Στο δεύτερο είδος άσκησης δεν ευνοείται η
ανταλλαγή απόψεων λόγω της μεμονωμένης εργασίας κάθε μαθητή.
δ. Ασκήσεις Κλειστού - Ανοικτού τύπου. Ενώ στις ασκήσεις κλειστού τύπου οι συμ
μετέχοντες εργάζονται προς λύση η οποία είναι προεγνωσμένη, στις ασκήσεις ανοικτού
τύπου ο στόχος και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στο πέρας αυτών είναι ασαφή και
αυτό δεν ενθαρρύνει την αυθόρμητη ανεπτυγμένη παραγωγή λόγου διατυπωμένου στη
διδασκόμενη γλώσσα, προφανώς από δυσπιστία των εξεταζόμενων σπουδαστών για το
αν οι εκδοχές που προτείνουν προσεγγίζουν την ουσία του εξεταζόμενου μαθήματος.
ε. Ερωτήσεις για ανάπτυξη άποψης - Ερωτήσεις για επίδειξη γνώσης. Στις πρώ
τες ερωτήσεις, το να οδηγηθούν οι σπουδαστές στην απάντηση εξαρτάται από το
πόσο οι ίδιοι αναπτύσσουν διεξοδικά απόψεις υπό μορφή αναφοράς, οι οποίες θα
συζητηθούν. Αντιθέτως, στην δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων απαιτείται απλώς να
δοθεί η προκαθορισμένη απάντηση, χωρίς εκτενή παράθεση απόψεων.
Κατά την κατάρτιση δε των ασκήσεων αξιολόγησης διαπολιτισμικής συγκρότησης
επιβάλλεται να λαμβάνονται υπ’ όψιν15 α) Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εξεταζομένων (ηλικία, φύλο, εθνικότητα, πολιτιστικό υπόβαθρο, τρόπος μάθησης επίπεδο
εκπαίδευσης), β) Το γενικό επίπεδο διαπολιτισμικής κατάρτισης. Αν η ομάδα των εξεταζομένων δεν είναι ομοιογενής, είναι απαραίτητο τουλάχιστον να κατέχει κοινό
σώμα γνώσεων, γ) Οι πιθανές συναισθηματικές αντιδράσεις των σπουδαστών προς
τις απαιτήσεις της αξιολόγησης. Έχει διαπιστωθεί ότι οι σπουδαστές αντιδρούν θε
τικά, όταν οι ασκήσεις προσομοιάζουν προς καταστάσεις της πραγματικής ζωής.
Παράλληλα, η επιστημονική κατάρτιση του διδάσκοντος θα επιδράσει και στην
επιλογή ασκήσεων αξιολόγησης, στις οποίες θα υποβληθούν οι διδασκόμενοι. Ως
διερευνητέο αναδεικνύεται πρώτα ποιες ικανότητες πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί σχε
διαστές ότι πρέπει να αναπτυχθούν. Το ζήτημα των ασκήσεων αξιολόγησης άπτεται
της προσέγγισης που θα επιλεχθεί κατά την συγγραφή ή επιλογή εγχειριδίων.

14. Βλ. Ο Μ. <2οοηβη, «Ρίβηηίπβ Ροτ ΟΕΙΕ. Α Οεηεπιΐ Οιιΐΐίηε ηηά ΤΗουβάίδ οη Τν/ο Μΐοτο
Ρε3ΐιιτεδ», Τ. Βοείΐα & Τ. Ββτδετο (επιμ.), ΙΛΚο ΥείεοΙαΓβ ΟεΙΙα Εΐηξαα ΞΐταηϊβΓα ίη ΑρρΓβηώηΐβηΐΐ
Νοη υηξίάχΐίά, ΡϊβΓποηίβ, ϋίίίοΐο δοοίβδίϊοο Βββϊοηαίε, 2003, σσ. 24-44 (ανακτήθηκε στις 15.4.2015
από Ηΐΐρ:/Λν\νλν.ρΐβπιοηΐβ.Ϊ5ΐπιζΐοηβ.ϋ/311ββ3ίΐ/ ΟϋΑϋ ϋδϊνςυβάό.ράί).
15. Βλ. Ε. δετού, «Αδδβδδίηβ ϊηίεΓουΙΙυταΙ οοπιρβίεηοε: 3 ίτβτηελνοτίί ίοτ 8γ8ΐβτη3ΐΐο ίεδί άενείορηιεηΐ ίη ίοτεΐ^η )3Πβϋ3βε εόυο3ΐΐοη 3ηό 6εγοηά», ΙηΐβΓαιΙίΗπιΙ Εάαοαίΐοη, ό.π.
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Πέρα από τις ασκήσεις αξιολόγησης ιδιαίτερα προβληματική προβάλλει και η
ίδια η πρακτική της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση βάση μιας σειράς κριτηρίων είναι
πιο χρήσιμη από την εστίαση σε μία μόνο πτυχή της μάθησης, και αυτό γίνεται ευ
κολότερο αν χρησιμοποιηθούν ρουμπρίκες αξιολόγησης (πίνακας διαβαθμισμένων
κριτηρίων). Η ρουμπρίκα αξιολόγησης είναι ένας πίνακας, ο οποίος απαριθμεί τα
κριτήρια που πρέπει να αξιολογηθούν σε σειρές και χωρίζεται σε στήλες για τον
κάθε βαθμό. Σε κάθε κουτάκι, υπάρχει περιγραφή, που καθορίζει τί θα πρέπει να
κάνει ο μαθητής για να πάρει τον αντίστοιχο βαθμό. Ο τρόπος που θα είναι σχεδια
σμένη η ρουμπρίκα εξαρτάται από το πώς θέλει να την χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευ
τικός για να παρακινήσει τους μαθητές και να τους βοηθήσει να ολοκληρώσουν με
επιτυχία την εργασία τους.16 Αν η ίδια ρουμπρίκα χρησιμοποιηθεί με μια τάξη για
πολλές διαφορετικές εργασίες ή για μια σειρά αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια μα
θημάτων ενός μακρύτερου προγράμματος ή μιας μεγαλύτερης δραστηριότητας, τότε
θα ήταν λογικότερο να εξελίσσεται από αριστερά προς τα δεξιά - από λίγη προ
σπάθεια προς την άριστη εργασία. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εύκολο για τους μα
θητές να δουν πώς να βελτιώσουν την εργασία τους για την επόμενη αξιολόγηση.
Ωστόσο, εάν ο πίνακας αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί για μια συγκεκριμένη εργασία,
όπου οι μαθητές αξιολογούνται μόνο μια φορά, τότε δεν έχουν τη δυνατότητα να
βελτιώσουν την απόδοση τους. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως είναι ένα μεγαλύτερο
κίνητρο για τους μαθητές να δουν πρώτα τί πρέπει να κάνουν για να διακριθούν,
αντί να δουν μόνο πώς μπορούν να προβιβάσουν.
Το πιο σημαντικό δεν είναι η διάταξη της ρουμπρίκας αλλά το περιεχόμενο των
κελιών. Τα κελιά παρέχουν την ευκαιρία στο εκπαιδευτικό να καταστήσει σαφές στους
μαθητές τί ακριβώς χρειάζεται να κάνουν για να προβιβασθούν, να περάσουν με ικα
νοποιητικό βαθμό ή να διακριθούν σε κάθε τομέα της αξιολόγησης. Οι μαθητές μπο
ρούν στη συνέχεια να αποφασίσουν πού να εστιάσουν την προσπάθειά τους. Με τον
τρόπο αυτό η αξιολόγηση μπορεί να αυξήσει την αυτονομία του μαθητή, βοηθώντας
τον να κατανοήσει το στόχο της μάθησης τους και πώς να αναγνωρίσει και να καλύψει
τυχόν κενά. Η αυτονομία του μαθητή μπορεί επίσης να ενισχυθεί επιτρέποντας στους
μαθητές να προτείνουν ή ακόμη και να επιλέξουν κάποια από τα κριτήρια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η αξιολόγηση μαθητών μέσω ΟΕΙΕ είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, αν επι
θυμούμε να αναχθούμε πέρα από τη διαπίστωση «ποσοτικά μετρήσιμης» πολιτιστι
κής γνώσης, διότι σε καμία φάση της αξιολόγησης δεν θα έπρεπε να αισθανθεί ο
διδασκόμενος ότι ωθείται απότομα στο να σκεφθεί διαπολιτισμικά επί των διδακτι
κών αντικειμένων (επιστήμη - γλώσσα). Απεναντίας, χρειάζεται να καταβληθεί προ
σπάθεια, ώστε στον εκπαιδευτικό σχεδίασμά η αξιολόγηση της διαγλωσσικής και
διεπιστημονικής συγκρότησης και να εμφανίζεται και να λειτουργεί ως οργανική
συνέχεια της διδασκαλίας του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου.

16. Βλ. Ε. Ζάγκα & Κ. Ηλιοπούλου, Ζητήματα αξιολόγησης του προφορικού λόγου για ζητή
ματα για την ελληνική προφορικού λόγου ως μητρική γλώσσα, Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2015.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΥΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται διάφορες προσπάθειες για την υλοποίηση σχε
δίων έρευνας στο πλαίσιο των οποίων σχεδιάζονται και υλοποιούνται έρευνες με
τη χρήση ερωτηματολογίων. Το σχολικό έτος 2011-12 υλοποιήθηκε στην Α' τάξη των
Γενικών Λυκείων η εισαγωγή της καινοτομίας της ερευνητικής εργασίας, στο πλαί
σιο της οποίας οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συνεργαστούν με τους μαθητές σε ένα
νέο οργανωτικό, διδακτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο και να έρθουν αντιμέτωποι με
ζητήματα που απαιτούν ευφάνταστες, δημιουργικές και πρωτότυπες αποφάσεις,
δράσεις και λύσεις.1 Ακολούθησε η εισαγωγή της ερευνητικής εργασίας στη Β' τάξη
του Γενικού Λυκείου. Στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών υπάρχει το περιθώριο
διεξαγωγής κάποιας στατιστικής έρευνας.
Σε αρκετές ερευνητικές εργασίες υλοποιούνται στατιστικές έρευνες με ερωτη
ματολόγια. Για παράδειγμα στην ερευνητική εργασία με τίτλο «Ταξίδι στον κυβερνοχώρο. Προσδεθείτε’», η οποία υλοποιήθηκε με υπεύθυνες την καθηγήτρια Πληρο
φορικής Γ. Αλεξούδα και τη φιλόλογο Κ Ηλιοπούλου το σχ. έτος 2012-13 στην Α' τάξη
του Λυκείου του ΠΠΣΠΘ, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τέσσερις στατιστικές
έρευνες για την επίδραση του διαδικτύου στη ζωή μας. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιή
θηκαν έρευνες για τα οηΐΐπε ηλεκτρονικά παιχνίδια,2 τη γλώσσα της διαδικτυακής επι
κοινωνίας,3 το διαδικτυακό εκφοβισμό και τον εθισμό στο διαδίκτυο. Οι δύο πρώτες
παρουσιάστηκαν στο 3° Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΟ8ΤΑΟ
(Αη3ίο1ΐ3 Οοΐΐββ© δοίεηοο & ΤεοΗηο1θβγ Αηηυβί Οοπίοτοηοε). Σε όλες τις έρευνες της
παραπάνω ερευνητικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν έντυπα ερωτηματολόγια.
Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων.
Οι στατιστικές έρευνες που γίνονται στα πλαίσια της επιστημονικής κοινότητας κα
λούνται να πληρούν αυστηρά κριτήρια που αφορούν την επιλογή του δείγματος, την
1. Βλ Η. Ματσαγγούρας, Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο - Βιβλίο
εκπαιδευτικού, Αθήνα, ΟΕΔΒ, 2011. Διαθέσιμο στη διεύθυνση ΚΗρ://εδοο1ς5.€0υ.£ΐ7οοιΐΓ8€5/Ε)80ΕΑ107/άθ€υϊπεηΙ/4€54€578€βνο/4€54€5884 ηάυ/4€54ο53ίιη52χ.ράί.
2. Βλ. Δ. Αθανασά - Ν. Ανανιάδης - Σ. Ανανιάδης - Α. Γκούβης - Ν. Μαρίνης, «Στατιστική
έρευνα για τα οηΐϊηο ηλεκτρονικά παιχνίδια», Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Γ. Αλεξούδα και Κ.
Ηλιοπούλου, Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3ο Μαθητικό Συνέ
δριο Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΘ8ΤΑΘ, 8-10 Μαρτίου 2013, Θεσσαλονίκη.
3. Βλ. X. Κουρεμένου - Π. Ααμψίδης -1. Λεμπετλής - Α. Προκοπάκης, «Η γλώσσα της διαδικτυακής επικοινωνίας», Επιβλέπουσες καθηγήτριες: Γ. Αλεξούδα και Κ. Ηλιοπούλου, 3ο Μαθητικό
Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΘ8ΤΑΘ, 8-10 Μαρτίου 2013, Θεσσαλονίκη.
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εγκυρότητα, την αξιοπιστία, κ.ά.4 Ένα από τα λογισμικά που αξιοποιούνται συχνά
στα πλαίσια των στατιστικών ερευνών είναι το 8Ρ88.5
Στο πλαίσιο ενός σχεδίου έρευνας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν μπο
ρούν να τεθούν εξίσου αυστηρά κριτήρια για τη στατιστική έρευνα. Ο βασικός στό
χος αναφέρεται στην εισαγωγική μύηση στη μεθοδολογία διεξαγωγής μιας έρευνας
και ο πήχης οφείλει να είναι προσιτός για τους μαθητές. Βέβαια είναι σημαντικό να
γίνεται κάποια γενική αναφορά στα κριτήρια που καλούνται να ικανοποιούν οι στα
τιστικές έρευνες, προκειμένου να διευρύνονται οι ορίζοντες των μαθητών και να
μην αποκτούν λανθασμένες εντυπώσεις. Στο πλαίσιο των μαθητικών εργασιών συ
νήθως επιλέγονται δείγματα ευκολίας περιορισμένου μεγέθους.
Στο σχεδιασμό μιας έρευνας με ερωτηματολόγια πρέπει να ληφθούν υπόψη
ποικίλες αποφάσεις. Κάποιες από αυτές σχετίζονται με τον τρόπο συλλογής και επε
ξεργασίας των δεδομένων και τίθενται ζητήματα που αφορούν τον τρόπο αποστολής
των ερωτηματολογίων, την κωδικοποίηση των δεδομένων προκειμένου να εισαχθούν
στον υπολογιστή για επεξεργασία, την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού επεξερ
γασίας των δεδομένων, κ.ά. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια προσφέρουν εναλλα
κτικές λύσεις στα ζητήματα αυτά.6 Ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος για να
υλοποιηθεί μια οηΐΐηβ έρευνα/δημοσκόπηση είναι με τη χρήση ηλεκτρονικού ερω
τηματολογίου που μπορεί να δημιουργηθεί με τις φόρμες Οοοβίε (Οοο§1ε Εοπηδ).
Οι φόρμες Οοοβίο όπως και τα έγγραφα Οοο§1ε (Οοοβίε ϋοοε), τα υπολογιστικά
φύλλα Οοο^ΐε (Οοοβίε δΗεείδ) και οι παρουσιάσεις Οοοβίο (Οοο§1β δΐίάεε) παρέ
χονται μέσω της υπηρεσίας Οοο^ΐε Ότϊνβ.7 Στις φόρμες Οοοβίβ μπορούμε να δημι
ουργήσουμε εύκολα ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου. Υπάρχουν πολλοί
διαθέσιμοι τύποι κλειστών ερωτήσεων, όπως πολλαπλής επιλογής, πλαίσιο ελέγχου,
επιλογή από λίστα, κλίμακα, κ.ά. Οι φόρμες Οοοβίε μπορούν πολύ εύκολα να γίνουν
κοινόχρηστες. Με τον τρόπο αυτό μια ομάδα εργασίας μπορεί να έχει πρόσβαση σε
μια κοινόχρηστη φόρμα Οοοβίε και τα μέλη της ομάδας να την επεξεργάζονται συ
νεργατικά. Η αποστολή του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει πολύ
εύκολα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης η ηλεκτρονική διεύθυνση του
ερωτηματολογίου μπορεί να δημοσιοποιηθεί μέσω μιας ιστοσελίδας και οι συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο μέσω αυτής. Οι πληροφορίες των
απαντήσεων και τα διαγράμματα των (αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμα στη φόρμα
του δημιουργού του ερωτηματολογίου σε πραγματικό χρόνο.8 Βέβαια, για να αντα-

4. Βλ. Β. Φίλιας, Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τις τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, Αθήνα,
ΟυίβηϋβΓβ, 1977 και Ε. ΌοΗεη & Ε. Μβηΐοη, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, Αθήνα, Έκ
φραση, 1997.
5. Βλ. Α. Εμβαλωτής - Α. Κατσής & Γ.
Στατιστική μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευ
νας, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, *2006.
6. Βλ. Θ. Κασκάλης - Α. Μαλέτσκος & Κ. Ευαγγελίδης, «Χρήση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων σε έναν εκπαιδευτικό δικτυακό τόπο», 4° Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής
Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), 29 Σεπτεμβρίου
- 3 Οκτωβρίου 2004, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
7. Βλ. Εξερευνήστε τις λειτουργίες αποθηκευτικού χώρου του ϋπνε, Ηπρδί/Λνλνλν.βοοβίβ.οοπι/
άΓΪνε/υδΐηβ-άπνο/.
8. Βλ. Δημιουργήστε όμορφες φόρμες, Κ«ρ://νΛν>ν.8θθβΙβ.οοπι/ίθΓτη8/3ΐ>ου(/.
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ποκριθούν οι ερωτώμενοι στην έρευνα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή
με σύνδεση στο διαδίκτυο και να μην αγνοήσουν το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο
μείου που θα λάβουν.
Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνά
σιο (2011)9 σε όλες τις τάξεις περιλαμβάνεται η θεματική ενότητα «Υλοποιώ σχέδια
έρευνας». Το σχ. έτος 2011-12 ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμ
ματος Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό σε 68 Γυμνάσια της χώρας. Από
το σχολικό έτος 2013-14 εφαρμόζεται στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Στο
ΠΠΣΠΘ το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό εφαρμό
ζεται συνεχώς από το σχ. έτος 2011-12 μέχρι το τρέχον σχ. έτος 2014-15. Ένα από
τα σχέδια έρευνας που το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προτείνει ενδεικτικά
για τη γ' τάξη του Γυμνασίου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έρευνας. Στο ίδιο
πρόγραμμα σπουδών στη θεματική ενότητα «Λύνω προβλήματα με τα Υπολογιστικά
Φύλλα» μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται τα εξής θέματα: «Δημιουργία και δια
μόρφωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου», «Υπολογιστικό φύλλο σε συνεργατικό
περιβάλλον». Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκε το παρόν σχέδιο έρευνας και
υλοποιήθηκε τα σχ. έτη 2012-13,2013-14 και υλοποιείται και το τρέχον σχ. έτος 201415. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, δεν μπορεί κάποιος να αναμένει ότι οι μαθητές
της γ' τάξης του Γυμνασίου θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν μια στατιστική
έρευνα που θα ικανοποιεί αυστηρά όλα τα επιστημονικά κριτήρια. Το προτεινόμενο
σχέδιο έρευνας επιδιώκει την εισαγωγική μύηση των μαθητών στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μιας έρευνας με ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια με μια όσο
το δυνατόν περισσότερο επιστημονική μεθοδολογία.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γενικός σκοπός
Οι μαθητές να μυηθούν στο σχεδίασμά και την υλοποίηση μιας έρευνας με τη χρήση
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.
Διδακτικοί στόχοι - Προσδοκώμένα αποτελέσματα
Οι μαθητές να είναι ικανοί στο πλαίσιο μιας έρευνας, της οποίας το θέμα επέλεξαν οι
ίδιοι α) να διερευνούν το θέμα της έρευνά τους, να αναζητούν προηγούμενες έρευνες
για αυτό και να αξιολογούν τις πηγές τους, β) να διατυπώνουν το σκοπό και τους ει
δικούς στόχους ή τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας (με έναν όσο το δυνατό πιο
επιστημονικό τρόπο), γ) να διαμορφώνουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας τους με τη
χρήση των συνεργατικών εγγράφων Οοοβίβ και στηριζόμενοι σε άξονες που προη
γουμένως προσδιόρισαν, δ) να δημιουργούν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνάς τους με τη χρήση των φορμών της Οοοβίο και να το αποστέλλουν στους
συμμετέχοντες της έρευνας τους, ε) να αντλούν τα αποτελέσματα (απαντήσεις και γρα
φήματα) της έρευνας τους από τη φόρμα της Οοο£1ε, στ) να αναλύουν τα αποτελέ
σματα και να επιχειρούν να εξάγουν συμπεράσματα, ζ) να προετοιμάζουν την

9. Βλ Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, ΥΠΓΒΜΘ, ^011,
ΠΗρ://£ϋβΐΐπ15€Ποο1. πύηεάυ.βον.βτ/ΐηίο/ηεννρδ/Πληροςρορική και Νέες Τεχνολογίες/ΊΊ ΙΕ Γυμνάσιο.ρόί.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΩΝ

71

παρουσίαση της έρευνας τους με τη χρήση του συνεργατικού λογισμικού παρουσιά
σεων Οοοβίε, η) να παρουσιάζουν την ερευνά τους στην ολομέλεια της τάξης.
Στα αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη μπορούμε να διακρίνουμε την καλλιέργεια
του κριτικού και του ψηφιακού εγγραμματισμού καθώς και την υιοθέτηση αποτελε
σματικών στάσεων και στρατηγικών μεθοδικής και ομαδοσυνεργατικής εργασίας.
Ανάλογα με το θέμα που θα επιλέξουν οι μαθητές μπορούν να προκύψουν και πιο
ειδικά οφέλη που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα.
Πορεία
α. Προγραμματισμός ολομέλειας.
β. Διαμόρφωση θεμάτων και δημιουργία ομάδων.
γ. Διερεύνηση του θέματος της έρευνας - Αναζήτηση προηγούμενων ερευνών Αξιολόγηση πηγών - Σύνταξη εισαγωγικού κειμένου σε συνεργατικό έγγραφο Οοο§1ε.
δ. Διατύπωση του σκοπού και των ειδικών στόχων ή των ερευνητικών ερωτη
μάτων της έρευνας (με έναν όσο το δυνατό πιο επιστημονικό τρόπο).
ε. Διαμόρφωση των αξόνων του ερωτηματολογίου της έρευνας.
στ. Διαμόρφωση του ερωτηματολογίου σε συνεργατικό έγγραφο Οοοβίο και με
βάση τους άξονες που προσδιορίστηκαν προηγούμενα.
ζ. Παρουσίαση ερωτηματολογίου στην ολομέλεια - Σχολιασμός και προτάσεις
βελτίωσης από την ολομέλεια.
η. Εξοικείωση με τη δημιουργία ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων με τη χρήση
των φορμών Οοο^ΐε και την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
θ. Δημιουργία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου της έρευνας με τη χρήση των
φορμών Οοοβίε και αποστολή στους συμμετέχοντες της έρευνας.
ι. Άντληση των αποτελεσμάτων (απαντήσεις και γραφήματα) από τη φόρμα
Οοοβίο - Ανάλυση των αποτελεσμάτων.
κ. Εξαγωγή συμπερασμάτων.
λ. Προετοιμασία παρουσίασης της έρευνας με τη χρήση του λογισμικού παρου
σιάσεων Οοο&1ο.
μ. Παρουσίαση της έρευνας στην ολομέλεια - Συζήτηση.
ν. Βελτίωση του αρχείου της παρουσίασης της έρευνας με βάση την ανατροφο
δότηση από την ολομέλεια.
ξ. Παράδοση τελικών παραδοτέων (Αρχείο παρουσίασης).
ο. Αξιολόγηση.
Σε ποιους απευθύνεται
Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό μπο
ρεί να υλοποιηθεί στη γ' τάξη του Γυμνασίου. Επίσης μπορεί να υλοποιηθεί στο
πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας της Α' ή της Β' Λυκείου καθώς και σε διαθεματικές δράσεις.
Προτεινόμενη διάρκεια: 10-12 διδακτικές ώρες. Ανάλογα με την έκταση και το
βάθος της έρευνας, μπορεί να χρειαστούν περισσότερες ώρες.
Προαπαιτούμενες γνώσεις
Οι μαθητές πρέπει προηγούμενα να έχουν εξοικειωθεί με τα συνεργατικά έγγραφα
και τις συνεργατικές παρουσιάσεις της Οοοβίε. Εναλλακτικά ιιπορούν να εξοικει
ωθούν με αυτά στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου έρευνας. Στην περίπτωση αυτή

□
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αυξάνεται η εκτιμώμενη διάρκεια.
Διδακτικό υλικό απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, βιντεοπροβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο και φυλλομετρητής
Οργάνωση της τάξης
Το μάθημα υλοποιείται στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών
Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ). Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 3 ατόμων. Ο ρόλος του εκ
παιδευτικού 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.
Στο διδακτικό συμβόλαιο λαμβάνονται υπόψη θέματα συντονισμού καθώς και ο
ιδιαίτερος ρόλος του υπολογιστή. Γίνονται σύντομες εισηγήσεις, ερωταποκρίσεις και
συζήτηση. Επίσης αξιοποιείται η τεχνική της επίδειξης με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα. Ο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στην εργασία σε ομάδες. Οι ομάδες συ
νομιλούν χαμηλόφωνα και μπορούν να ακολουθούν το ρυθμό τους. Όταν συναντάν
δυσκολίες που δεν μπορούν να υπερβούν, καλούν τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός
παρέχει υποστήριξη σε κάθε ομάδα. Όταν ο εκπαιδευτικός το κρίνει απαραίτητο, δια
κόπτεται η εργασία σε ομάδες, γίνεται συντονισμένος διάλογος στην ολομέλεια για την
επίλυση αποριών. 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 με
ταξύ τους συζήτηση, παρακολουθούν την επίδειξη με το βιντεοπροβολέα, παρακολου
θούν τη συζήτηση που γίνεται στην ολομέλεια της τάξης και συμμετέχουν σε αυτή).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Όπως προαναφέρθηκε το παραπάνω σχέδιο έρευνας υλοποιήθηκε τα σχ. έτη 201213, 2013-14 και υλοποιείται και το τρέχον σχ. έτος 2014-15.
Οι μαθητές στα τρία σχολικά έτη που υλοποιήθηκε το σχέδιο έρευνας επέλεξαν
μέσω της έρευνας τους να διερευνήσουν τις στάσεις, τις απόψεις, τις εμπειρίες, τις
προτιμήσεις, το βαθμό ενημέρωσης των συμμαθητών τους σε ποικίλα θέματα, όπως
είναι τα εξής: ο ρατσισμός, το κάπνισμα, ο αθλητισμός, ο εθισμός στα ηλεκτρονικά
παιχνίδια, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), οι σχέσεις ηλικιωμένων με παι
διά, το περιβάλλον, εφηβεία και γονείς, η λογοτεχνία, η μόδα, ο κινηματογράφος,
τα κόμικς, οι γοιΠιιόβΓ8, τα γκράφιτι, οι επιλογές κατευθύνσεων - σταδιοδρομίας και
ο υγιεινός τρόπος ζωής.
Σε όλα τα σχολικά έτη που υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο έρευνας, οι
μαθητές ερωτήθηκαν αν θέλουν να υλοποιήσουν αυτό το σχέδιο έρευνας ή κάποιο
άλλο με βάση το πρόγραμμα σπουδών και οι μαθητές προτίμησαν το συγκεκριμένο.
Το ενδιαφέρον των μαθητών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου έρευνας
ήταν πολύ ζωηρό. Οι μαθητές είχαν έντονη ενεργή συμμετοχή και έδειχναν να τους
αρέσει ιδιαίτερα το γεγονός πως είχαν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν μια έρευνα
για ένα θέμα που τους ενδιαφέρει και το επιλέγουν οι ίδιοι.
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Το πρώτο σχολικό έτος υλοποίησης του σχεδίου έρευνας οι μαθητές εργάστη
καν σε ζευγάρια, ενώ τις δυο επόμενες χρονιές σε ομάδες των τριών ατόμων.
Οι μαθητές συνάντησαν κάποιες δυσκολίες στη διατύπωση των στόχων και κυ
ρίως των ερευνητικών ερωτημάτων για τις έρευνές τους. Επίσης αποδείχτηκε πολύ
σημαντικό να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ της επιλογής της κοινής χρήσης της
φόρμας και της αποστολής της καθώς και της διαφοράς της πολλαπλής επιλογής και
του πλαισίου ελέγχου στους τύπους των ερωτήσεων. Κατά τα άλλα οι μαθητές δε
συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Επίσης επωφελήθηκαν σημαντικά από τις προ
τάσεις της ολομέλειας και της εκπαιδευτικού για βελτιώσεις στη διατύπωση κάποιων
ερωτήσεων, των πιθανών απαντήσεων καθώς και για την προσθήκη κάποιων επι
πλέον ερωτήσεων ή πιθανών απαντήσεων.
Προκειμένου οι μαθητές να μπορέσουν να συλλέξουν αρκετές απαντήσεις και
τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ερωτηματολόγιο τους να μην αγνοη
θούν, επιλέχτηκε ένα δείγμα ευκολίας ως εξής: Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια
αποστάλθηκαν στους μαθητές της β' και της γ' Γυμνασίου της εκπαιδευτικού που
υλοποίησε το σχέδιο έρευνας. Οι μαθητές της γ' Γυμνασίου κατανόησαν άμεσα τη
σημασία που έχει η έρευνα για τους συμμαθητές τους. Η εκπαιδευτικός εξήγησε τη
σημασία της έρευνας στους μαθητές της β' Γυμνασίου και τους προετοίμασε συγ
χρόνως για το σχέδιο έρευνας που θα υλοποιήσουν το επόμενο σχολικό έτος. Οι μα
θητές της β' Γυμνασίου αντέδρασαν θετικά και τους άρεσε ιδιαίτερα η ιδέα ότι την
επόμενη χρονιά θα διεξαγάγουν και αυτοί τη δική τους έρευνα.
Το σχ. έτος 2012-13 ένα από τα θέματα που επέλεξαν οι μαθητές αφορούσε το
κάπνισμα στην εφηβική ηλικία. Το θέμα αυτό επιλέχτηκε από τις μαθήτριες Στ. Λεούδη και X. Μπακόλα. Το ίδιο σχολικό έτος οι μαθήτριες Π. Θεοφάνους και Ε. Κα
ρύδα επέλεξαν το θέμα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης».
Το σχ. έτος 2013-14 ένα από θέματα που οι μαθητές βρήκαν πολύ ενδιαφέρον
αφορούσε τις σχέσεις των μαθητών με τους ηλικιωμένους συγγενείς τους. Το θέμα
αυτό επέλεξαν οι μαθήτριες Α. Γιαϊτζοπούλου, Μ. Ζεργιώτη και Μ. Καζάρα. Τα
αποτελέσματα προσέλκυσαν πολύ το ενδιαφέρον των μαθητών στην παρουσίαση
της έρευνας στην ολομέλεια.
Το σχ. έτος 2014-15 οι μαθήτριες Μ. Ποντικίδου, Π. Παπαϊωάννου και Λ. Τζαμαλή
επέλεξαν να διεξάγουν μια έρευνα για τους ΥουίυόοΐΈ και οι μαθητές X. Σπάρταλη,
Β. Τζαβέλας και Γ. Τσακιρίδης επέλεξαν να διεξάγουν μια έρευνα για τα γκράφιτι.
Γιατί πιστεύετε πως οι νέοι ξεκινούν το κάπνισμα;

Συνήθεια γονέων: 9 —► 17% 8
Γίνονται πιο ελκυστικοί: 11 —*20%
Για να αντιμετωπίσουν προβλήματα 5 —* 9% 2
Για να διαχειριστούν το άγχος: 5 —► 9% Ζ

ΖΖ2
1

Για να γίνουν αποδεχτοί: 12 —► 22% 2

Ακολουθώντας το ρεύμα: 9 —► 17%
Με σκοπό να αντιδράσουν: 1 —► 2%
Άλλο: 2 —► 4%
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Για πιο λόγο επιλέζατε να δημιουργήσετε λογαριασμό;

Επειδή είχαν οι φίλοι μου: 13 (41 %)

Για να κάνω νέες γνωριμίες/φιλίες: 3 (9%)
Για να δημοσιεύσω δικό μου υλικό (εργασία, ποίημα ή κάτι άλλο): (9%)
Για να ενημερωθώ για το τι συμβαίνει στην κοινωνία: 3 (9%)
Για να μάθω τα προσωπικά στοιχεία γνωστών μου: 7 (22%)

ΟίΚβτ: 3 (9%)
0
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Τί θέματα συζητάτε μαζί τους;
Ιστορίες από τα νιάτα τους
21 άτομα 38%
Διαχείριση χρημάτων
5 άτομα 9%
Συμβουλές 19
άτομα 34%
Νέες τεχνολογίες 6
άτομα 11%
ΟιΗθγ 5 άτομα 9%
• καθημερινότητα
• κουτσομπολιό
0
• δε συζητάμε
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Ερωτηματολόγιο για τους ΥουΤυόθΓϊ

Έρευνα απόψεων μαθητών σχετικά με το γράφιτι

Είμοστ ι μαθήτριες της / γυμνασίου και στο πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής
δημιουργιγοομι αυτό το ιρωτηματαλόγιο μι θ<μα τους ΥομΤυδτα. στο οποίο θα σας
παρακαλουσαμι να οποντήοοι μι υπιιΛυνότητα και ιιλικρίνιτα

Το παρακάτω ανώνυμο <ρωτημστολόγιο αποτιλιίται από τρωτήστκ που οφουρονν το γρόψπι
Είναι μίρος μκχ Ιρίυνος του Γ2 τμήματος γυμνασίου του ΠΛΣΠθ

Φύλο*
Ο Αγόρι
Ο Κορίτσι

Σι ποιό τάξη ανήκετε;
Ο β γυμνασίου
Ο/γυμνασίου

Φυλό
Ο Αγόρι
Ο Κορίτσι

Τό£η
Ο β" γυμνασίου
Ο Υ γυμνασίου

ΞΖριτι τι Ονοι το ςπΓιΐί

Ερώτηση 1*

ΟΝΟΙ
Ο Οχι

Πόοις ωρκς τη. ημίρα πιρνός παρακολουθώντας βίντιο στο ΤαυΤυό·;
Ο Καθόλου
Ο Κάτω οπό 1 ώρα

Ο Κάτω 1-2ωρ<ς

Ο 2-4 ώρες
Ο Πάνω από 4 ώρις
Ερώτηση}*
ΒλΖπος ΥουΤυδαπ;

Ο Ναι
Ο Οχι

Σος αρίσιι το ςπΓκί;
ΟΚοθόλου
Ο Λίγο
Ο Αρκιτά

Ο Πάρο πολύ
Το θιωριίτι βανδαλισμό όταν γίνεται σι ξένη πιριουσία;
ΟΚοθόλου
Ο Λίγα
Ο Αρκετό
Ο Πάρα πολύ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η πολύ θετική στάση των μαθητών προς το σχέδιο έρευνας που παρουσιάστηκε στην
παρούσα εργασία καθώς και η ποιότητα των παραδοτέων τους ήταν πολύ ενθαρρυν
τικές. Η όλη μαθησιακή πορεία καθώς και τα παραδοτέα των μαθητών έδειξαν ότι
οι στόχοι του σχεδίου έρευνας επετεύχθησαν. Οι μαθητές έδειξαν ζωηρό ενδιαφέ
ρον, είχαν πολύ ενεργό ρόλο, εργάστηκαν μεθοδικά και συνεργάστηκαν αποτελε
σματικά. Όλες οι έρευνες που διεξήχθησαν παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια στο
μάθημα και ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος.
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ΕΛΕΝΗ ΠΟΠΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΙΚΑ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ»
ΜΑΘΗΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθηματικά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού θα
πρέπει να αντιλαμβάνονται τα ενδιαφέροντα και τις προθέσεις των παιδιών και να
διδάσκουν το μάθημα πέρα από τη συμβατική του έννοια, να ενθαρρύνουν τους μα
θητές να χρησιμοποιήσουν τις μαθηματικές γνώσεις που απέκτησαν στο πλαίσιο
άλλων γνωστικών περιοχών ώστε να επιτυγχάνεται η συσχέτιση μεταξύ τους αλλά
και η δημιουργική μάθηση διά της ψυχαγωγίας. Η διδασκαλία των μαθηματικών δεν
θα πρέπει να επικεντρώνεται στη μηχανική επίλυση ασκήσεων αλλά στην επίλυση
πραγματικών προβλημάτων που προκύπτουν από θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα
τα παιδιά και να προσεγγίζονται με παιγνιώδη τρόπο, ακόμα και μέσα από γλωσ
σικά δημιουργήματα των ίδιων των παιδιών.
Η διδασκαλία αποτελεσματικών στρατηγικών σκέψης αποτελεί καθολική επιταγή
των προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία στοχεύουν να εφοδιάσουν τους μαθητές με
ικανότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Οι ΒοτΚοννδΙά και ΜυύιαΙαΊδΚηΗ, υπο
στηρίζουν ότι η μεταγνωστική θεωρία έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους δασκάλους
καθώς προσπαθούν να κατασκευάσουν περιβάλλοντα τάξης, τα οποία επικεντρώνονται
σε στρατηγικές μάθησης και είναι παραλλήλως ευέλικτα και δημιουργικά.1
Το σχολικό έτος 2013-2014 εφαρμόζεται στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ολοήμερου προγράμ
ματος της Α' και Β' τάξης του Δημοτικού ένα πρόγραμμα γλωσσικής καλλιέργειας και
εμπέδωσης μαθηματικών γνώσεων μέσα από γλωσσικο-λογοτεχνικά «κατασκευά
σματα» μαθητών. Το παραπάνω πρόγραμμα υλοποιείται κατά τη διάρκεια των διδα
κτικών ωρών μελέτης των παραπάνω τάξεων. Στο πλαίσιό του καταβάλλονται προ
σπάθειες για την ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων των μαθητών καθώς είναι
επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η μεταγνώση αποτελείτο κλειδί για την επιτυχή πρό
οδο της εκπαίδευσης και της ανεξάρτητης μάθησης του ατόμου.2
1. Βλ. I. Ο. ΒοκΚολνδΙά & Ν. ΜυϊΚυΙίηδΚηα, «Μονΐηβ πΊβί3θο§ηϊΐΐοη ΐηΐο (Ηβ οΙαδΧΓΟΟίη. “λΥοΓίαηβ
τηοάεΐδ” 3ηά εΚβοίΐνβ 5ίΓ3ίε§γ (63θΗϊη§», Μ. Ρρβδδίβγ - Κ. Β. Η3ϊτϊ8 & I. Τ. ΟυίΠπε (επιμ.), Ρτο/ηοίϊηξ
αεαάβηύο βοηιρβίβηεβ αηά ΙίΙβΓαβγ ίη κΗοοΙ, 53η Οϊε§ο, ΟΑ: Αθ3άεπΊΪο, 1992, σσ. 477-501.
2. Βλ. Τ. Α. Αηβείο, «Βββΐηηϊη^ ιΚε άΐ31οβΐΐ€. ΤΗοιίβΚίδ οί Ρτοιηοϋη£ Οτϊίΐαιΐ ΤΗΐη1άη§», ΤεαοΗΐηξ
ο/ΡχγβΙιοΙο&ι, 22 (1995) 6-7, Ε. 0ο$0, «Μεάΐ3ίϊηβ ΐΗβ πιεοοοβηϊίϊνβ», ΕάικαήοηαΙ Ι^αάίηΚϊρ, 42
(1986) 57-62 και Η. Τ. 8ρπηβ (1985). «ΤεβοΚβΓ άεοϊδϊοη πΊ31άη§. Α Με(3θθ£πίΠνε ΑρρΓθ3(±», Κβαάΐηξ
Τβα^βΓ, 39 (1985) 290-295.
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Μία βασική συνιστώσα της σύγχρονης διδακτικής γενικότερα αποτελεί η διά
σταση της διαθεματικότητας της γνώσης. Αυτό σημαίνει πως τα μαθηματικά μπορούν
κάλλιστα να συνδυαστούν με άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. γλώσσα, ιστορία, γε
ωγραφία κτλ.) και να διδαχθούν διάφορες μαθηματικές έννοιες με τυχόν εναύσματα
που θα δοθούν στο πλαίσιο, για παράδειγμα, του μαθήματος της γλώσσας. Η λεγά
μενη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης δεν αποτελεί, όπως ίσως θα πίστευε κα
νείς, σύγχρονο επίτευγμα της διδακτικής, αφού στην πράξη τέτοιου είδους δια
δικασίες εφαρμόζονταν και στην εκπαίδευση των αρχαίων Ελλήνων, όπου, για πα
ράδειγμα, στο μάθημα της ορθογραφίας ο δάσκαλος ζητούσε από τους μαθητές να
υπολογίσουν το πλήθος, καθώς και τη διατακτική σειρά των γραμμάτων που περιείχε
μια λέξη (π.χ. η λέξη «άνθρωπος»). Με τον τρόπο αυτόν οι μαθητές διδάσκονταν
τους πληθικούς και τους διατακτικούς αριθμούς.3
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος οι διδακτικές ενέργειες εστιά
ζουν πρώτα απ’ όλα στη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών, καθώς αυτή είναι που
υπηρετεί και στηρίζει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάπτυξη της σκέψης και των
πνευματικών δεξιοτήτων του ανθρώπου.4 Μέσα από τη γλωσσική καλλιέργεια των
μαθητών επιδιώκεται η ανάπτυξη της ικανότητας σύγκρισης, αντιπαράθεσης και
εξέτασης γλωσσικών στοιχείων, η οποία εφοδιάζει τους μαθητές με μεταγλωσσικές
ικανότητες, δηλαδή με ικανότητες συνειδητού συλλογισμού πάνω στη φύση και τις
λειτουργίες της γλώσσας.
Τα παιδιά δεν χρειάζονται άμεση διδασκαλία για να αναπτύξουν τη λογικομαθηματική τους σκέψη. Όταν βρεθούν αντιμέτωπα με μια προβληματική κατάσταση
που τους προκαλεί έκπληξη, συχνά καταλήγουν σε σκέψη υψηλότερου επιπέδου. Η
ανάπτυξη αριθμητικών δραστηριοτήτων μέσα από καθημερινές καταστάσεις ή
ακόμα και μέσα από δημιουργήματα των ίδιων των μαθητών σημαίνει ότι αναθέ
τουμε σ’ αυτούς την ευθύνη να αναζητήσουν απάντηση σε αριθμητικά προβλήματα
που πηγάζουν από δικούς τους προβληματισμούς ή από την καθημερινότητα της σχο
λικής ζωής στην τάξη μέσω δράστηριοτήτων που απαιτούν από τους μαθητές να κά
νουν κι όχι μόνο να πουν κάτι, γιατί με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται η ενεργητι
κότητα της σκέψης που είναι ιδιαίτερα σημαντική στην οικοδόμηση και την ανάπτυξη
της λογικομαθηματικής γνώσης των μαθητών. Στην ικανότητα του παιδιού για αρίθ
μηση στηρίζεται η ανάπτυξη των πρώτων αριθμητικών εννοιών υποστηρίζουν σύγ
χρονοι ερευνητές, όπως οι Βΐάβαιιό, ΜεΙροΚ και ΡΐεΙιβΓ,5 οι δίείίε, νοπ Οΐαδοπίβΐό,
ΚίοΗΗΓάδ και Οοδό6 και οι δίείίε και Όοόό.7 Αποτελεσματικότερη καθίσταται η ανά-

3. Βλ. Τ. Ε. Ηβ3(Π, Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών. Από το Θαλή στον Ευκλείδη, Αθήνα,
ΚΕΕΠΕΚ, 2001.
4. Βλ. Μ. Χορκχάϊμερ - Τ. Αντόρνο, Αιαλεχτική του διαφωτισμού, μτφρ. Ζ. Ζαρίκας, Αθήνα,
Ύψιλον, 1986. σ. 226.
5. Βλ. 1. Βΐάεβυά - Ο. ΜεΙροΚ & 1. Ρ. ΕϊδΗβΓ (επιμ.), Ραΐ!ι\ναγ$ ίο ηιιπώβΓ ΟιίΙάΓβη’ε άενβίορίηξ
ηωηεήεαΐ αόίΐίιίεζ, ΗίΙΙδάβΙε, ΝΕ ΕίΙόΗυπΊ, 1992.
6. Βλ. Ε. Ρ. δίείΐε - Ε. νοπ Οίβδειίείά -1. Κ.ΐοΙΐ3Γά$ & Ρ. Οοβό, ΟιΐΙάηη’ε εοιιηΐϊηβ ίγρεχ:ρΗιΙοχορΗγ, ιΐιεοτγ αηά αρρίίεαήοη, Ν.Υ, Ρίβεβερ δαεπίίίίο, 1983.
7. Βλ. Ε. Ρ. διείίε & Ρ. ϋοόό, Θοηεΐηιείίοη ο/απίΗηιείϊεαΙ ηιεαηΐηξχ αηά χΐταίεξΐεε, 8ρππβεΓ-νεΓΙ3£, 1988.
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τντυξη πρώτων αριθμητικών εννοιών, όταν βασίζεται σε καταστάσεις που έλκουν και
εμπλέκουν το παιδί σε δημιουργική αναζήτηση και προβληματισμό.
Η γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό, αναπόσπαστο μέρος της οικοδόμη
σης της μαθηματικής γνώσης ή τα μαθηματικά μπορούν να θεωρηθούν κατεξοχήν
δραστηριότητα γλωσσικού χαρακτήρα.8 Με αφορμή τα παραπάνω θεωρήθηκε αναγ
καία η ανεύρεση ελκυστικών τρόπων εμπέδωσης μαθηματικών γνώσεων, ώστε να
προσεγγίσουν οι μαθητές θετικά το μάθημα και όχι με το φόβο της αποτυχίας. Δια
πιστώθηκε ότι στην εμπέδωση απλών μαθηματικών πράξεων συμβάλλει η ίδια η
γλώσσα και συγκεκριμένα η χρήση της ως εργαλείου και ως μέσου ανατροφοδότη
σης τόσο του γλωσσικού μαθήματος όσο και των μαθηματικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι διδακτικές ενέργειες αναπτύσσονται μέσα σ’ ένα πλαίσιο, όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται και διευκολύνονται να εκφράζουν τις ιδέες τους. Ακολούθως, επιβε
βαιώνεται η γνώση τους σχετικά με τις γλωσσικές και τις μαθηματικές έννοιες. Τα
παιδιά αγαπούν την πρόκληση. Το στοιχείο της πρόκλησης στις δραστηριότητες δίνει
το κίνητρο για την αποτελεσματική διδασκαλία. Στα πλαίσια των μαθημάτων γίνον
ται λεκτικά παιχνίδια με σκοπό την ανεύρεση καινούργιων λέξεων και των σχέσεων
μεταξύ τους. Με αφορμή τις καινούργιες λέξεις δημιουργούνται μικρές ιστορίες από
τα ίδια τα παιδιά και μέσα από λέξεις-κλειδιά επινοούνται στη συνέχεια μαθηματικά
προβλήματα ή εκτελούνται απλές αριθμητικές πράξεις. Για την πλήρη εκμετάλλευση
της δυνατότητας ανάπτυξης της μεταγνωστικής ικανότητας των παιδιών και της με
ταφοράς της μάθησης σε άλλα επίπεδα θεωρείται απαραίτητη η παροχή γνώσης με
ταυτόχρονη ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία μάθησης.
Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι οι γλωσσικές δημιουργίες των μα
θητών. Ένα γλωσσικό «κατασκεύασμα» αποτελεί αφορμή για περαιτέρω εξερεύνηση
και ενασχόληση των μαθητών. Προσεγγίζονται διεπιστημονικά θέματα που αφορούν
τα ενδιαφέροντα των παιδιών, όπως παιχνίδια, ζώα, διακοπές, φύση, κτλ. Ανάλογα
με το διδακτικό προσανατολισμό γίνεται χρήση των ακόλουθων διδακτικών μεθόδων
και προσεγγίσεων: της δημιουργικής μάθησης (δΓώπείοπηΐηβ), της διαθεματικής προ
σέγγισης, της συνεργατικής μάθησης και της προσέγγισης της μάθησης με έμφαση στις
κοινωνικές πτυχές της διδασκαλίας, της διερευνητικής μάθησης και της μάθησης που
βασίζεται στην εκτεταμένη χρήση διδακτικών παιχνιδιών. Με σκοπό τη διεύρυνση του
λεξιλογίου και την εμπέδωση των αποκτημένων γνώσεων εφαρμόζονται οι «νοητικοί
χάρτες» (οοηοβρί πίδρδ) που επινοούνται με τη βοήθεια των μαθητών.
Κατά τη δημιουργία απλών προβλημάτων και τη «μαθηματική επεξεργασία»
διαφόρων γλωσσικών στοιχείων δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύξουν τη
λογικομαθηματική σκέψη τους, δηλαδή τη διατύπωση ερωτημάτων, την επαλήθευση
υποθέσεων, τις ομαδοποιήσεις, τις αντιστοιχίσεις, την απαρίθμηση και την εμπέδωση
μαθηματικών πράξεων, όπως της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού
8. Βλ. X. Σακονίδης, «Μαθηματικά σημεία και σύμβολα: σημειωτικές, ψυχολογικές και παι
δαγωγικές αναζητήσεις», Κΐίρ://δ€ΐηΐοΐϊθ8.ηυΓ6ά.υοννιη.8ΓΛνρ-€οηΐ€ηΐ/υρΙθ3ά8/2013/Ό5/πΐ3άΐ8.ρ<1£.
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και της διαίρεσης. Το γλωσσικό δημιούργημα του παιδιού προσφέρει ευκαιρίες για
εννοιολογικές αντιστοιχίσεις, ομαδοποιήσεις, αρίθμηση, εκτέλεση και εμπέδωση
βασικών μαθηματικών πράξεων. Π.χ. η λέξη «λιοντάρι» έχει οχτώ γράμματα. Με
μορφή παιχνιδιού οι μαθητές της Α' τάξης καλούνται να εκτελέσουν πρόσθεση και
αφαίρεση: 8-0, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8 ή 8+0, 8 + 1, 8+2, 8+3, 8+4, 8+5,
8+6,8+7,8+8 και οι μαθητές της Β' τάξης να γράψουν την προπαίδεια του 8 ακόμα
και να επινοήσουν και να γράψουν ένα μαθηματικό πρόβλημα με αφορμή τη λέξη
«λιοντάρι». Παροτρύνονται οι μαθητές να κάνουν γενικεύσεις, να προχωρήσουν
πέρα από τις αρχικές τους προσπάθειες. Ενθαρρύνονται να εκτιμούν και να συζη
τούν τις σχέσεις ανάμεσα στις μαθηματικές έννοιες. Οι μαθητές επεξεργάζονται
διαλογικά τη λύση, εκφράζουν τις σκέψεις τους, προάγοντας με αυτό τον τρόπο τη
μαθηματική δραστηριότητα και παράγοντας υψηλό επίπεδο σκέψης. Καλούνται επι
πλέον να δημιουργήσουν λέξεις και στη συνέχεια προτάσεις με την αρχική ή την τε
λική συλλαβή της λέξης «αφετηρία». Μέσω εξάσκησης στη γλωσσική δημιουργία
συνειδητοποιούν τις άπειρες δυνατότητες ανάπτυξης της γλώσσας.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Αξιολογώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι
στόχοι που τέθηκαν αρχικά επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Κατά τη διάρ
κεια της περιόδου Ιανουάριος - Μάρτιος υλοποιήθηκε αποτελεσματικά ένα μέρος
του προγράμματος και δημιουργήθηκε ένα δίκτυο δράσεων και συνεργασίας τόσο
ανάμεσα στους μαθητές κάθε τάξης όσο και ανάμεσα στις δύο τάξεις. Μέσα σ’ ένα
διερευνητικό και διαθεματικό πλαίσιο διδασκαλίας οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν
σε θέματα που αφορούν τη σύνθεση, την ανάλυση και την παραγωγή γλωσσικών
στοιχείων και απέκτησαν ευλυγισία στην εκτέλεση απλών αριθμητικών πράξεων και
στην επινόηση και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Η ενεργός εμπλοκή των μα
θητών στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων μέσα από προσωπικές γλωσσικές δη
μιουργίες κινητοποιεί τη φαντασία και το ενδιαφέρον τους καθώς καλούνται να
επιλύσουν προβλήματα που οι ίδιοι επινόησαν. Αναπτύσσονται ταυτόχρονα τόσο η
γλωσσική ικανότητα όσο και η μαθηματική σκέψη των μαθητών.
Με βάση τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η διδακτική σπουδαιότητα ενός
μοντέλου ή μιας δραστηριότητας συνίσταται στη δυνατότητά του/της «να γεννά, να
παράγει και να αναπαριστάνει ένα απεριόριστο πλήθος ιδιοτήτων, ξεκινώντας από
έναν περιορισμένο αριθμό στοιχείων και κανόνων που συνδυάζονται μεταξύ τους».9

9. Βλ. Ν. Κλαουδάτος, «Η διδασκαλία των Μαθηματικών ως Λύση Προβλήματος. Ο ρόλος των
ερευνητικών δραστηριοτήτων», περ. Ερευνητική Διάσταση Διδακτικής των Μαθηματικών, τεύχ. 2
(1997) 39-72.
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(ΜΑΡΤΗΣ 2014 - ΜΑΡΤΗΣ 2015)
ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Για αδιευκρίνιστους λόγους δεν πραγματοποιήθηκε παράσταση για τον εορτασμό της 25ης
Μαρτίου. Αντ’ αυτής προβλήθηκαν αποσπάσματα της σειράς ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού
σταθμού ΣΚΑΪ «1821».

Γιώργος Καλλινης
Φιλόλογος

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ
Οι μαθητές των τμημάτων γΐ και γ2 Γυμνασίου στο πλαίσιο του μαθήματος Κοινωνική και
Πολιτική Αγωγή, καθώς και οι μαθητές της Β' Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος Ερευνη
τική Εργασία με θέμα «Τα δικαιώματα των ανηλίκων» παρακολούθησαν το έργο Ντόμπρε
ντεν από τη θεατρική ομάδα Παπαλάγκι και την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης.
Στόχος της παραπάνω δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα ρατσι
σμού και η εξοικείωση τους με διαφορετικούς τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Επιπλέον
στόχος ήταν η καλλιέργεια κριτικής και εύληπτης προσέγγισης των ρατσιστικών φαινομένων
που παρουσιάζονται στο σχολικό περιβάλλον και ευρύτερα στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
Ειδικότερα, επιδιώχθηκε η ανάπτυξη αντιρατσιστικής συνείδησης και άρση των στερεοτύπων
σχετικά με τις πολιτισμικές διαφορές. Παράλληλα το αντιρατσιστικό περιεχόμενο της παρά
στασης πρεσβεύει το όραμα της άρσης, μέσω της τέχνης, κάθε διάκρισης και διαχωρισμού
των ανθρώπων, με απώτερο σκοπό τη διεύρυνση των ατομικών και συλλογικών ελευθεριών
και την αποδοχή διαφορετικών πολιτισμών, καθώς και την άρση του αποκλεισμού και των
προκαταλήψεων σε βάρος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είχε προηγηθεί θεματική σχετική με
τις διακρίσεις και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομάδων, ενώ στο μάθημα της Ερευνη
τικής Εργασίας υπάρχει θεματική σχετική με τα δικαιώματα των παιδιών βάσει της Σύμβασης
για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ. Η διδακτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Τε
τάρτη 26 Μαρτίου και την Τρίτη 1 Απριλίου 2014 και το θεατρικό εντάχθηκε στο πλαίσιο του
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Ρατσισμού.
ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΕλΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Γερμανικών
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Την Πέμπτη 10 Απριλίου κατά την 6η και Τ’1 ώρα στην Αίθουσα Τελετών του σχολείου οργα
νώθηκε διαθεματική διδασκαλία, στην οποία συνεργάστηκαν η Κ. Ηλιοπούλου, η Φ. Καραλίδου και ο Γ. Σωτηρόπουλος, με θεματικό άξονα το βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη Μικρά
Αγγλία. Η βασική αρχή που διαπερνούσε την προσέγγισή μας συμπυκνώνεται με ενάργεια
στο εξής παράθεμα:

Και πρώτα απ’ όλα, τί εννοούμε λέγοντας παιδεία; Την πληροφορία, την τεχνική, το δί
πλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο κι ακίνητο, με πληρωμή την πλήρη
υποταγή του εξασφαλισθέντος ή την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου αν
θρώπου, με τεχνική αναθεώρησης κι ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με
διαθέσεις μιας ιπτάμενης φυγής προς τ’ άστρα;
Μάνος Χατζιδάκις
Κατά την πρώτη διδακτική ώρα οι διδάσκοντες σχολίασαν την εμπλοκή τους στη διαθε
ματική προσέγγιση με συγκεκριμένες αναφορές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους και ανέ
πτυξαν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με την σχέση της κοινωνικοοικονομικής
καταξίωσης και της πραγματικής ευτυχίας. Στη συνέχεια από τους μαθητές της Θεωρητικής
Κατεύθυνσης διαβάστηκαν επιλεγμένα αποσπάσματα από το βιβλίο της Καρυστιάνη, ενώ ένα
εκτεταμένο απόσπασμα διάβασε ο ηθοποιός και πρωταγωνιστής της ομώνυμης ταινίας
Αντρέας Κωνσταντίνου, απόφοιτος του ΠΠΣΠΘ.
Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα προβλήθηκε ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο συνάδελ
φος Γ. Σωτηρόπουλος με τίτλο Τα συναισθήματα είναι τα σωθικά της ανθρώπινης ύπαρξης
και τα υλικά που πλάθουν μια πλήρη προσωπικότητα και κεντρικό σημείο αναφοράς την ομώ
νυμη ταινία. Στη συνέχεια ο νεαρός ηθοποιός συζήτησε με τους μαθητές για τον ρόλο που
υποδύθηκε και την πολύ γόνιμη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη. Απάν
τησε σε καίριες ερωτήσεις για το νόημα και τις προεκτάσεις του στο σήμερα.

Κωνσταντίνα Ηλιοπουλου
Φιλόλογος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6° ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το 6° μαθητικό συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιήθηκε στις 8, 9 και
10 Απριλίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ. Το σχολείο μας συμμετέχει στο Μαθητικό Συνέδριο
Πληροφορικής σταθερά κάθε χρόνο από την πρώτη διοργάνωσή του μέχρι σήμερα. Το συνέ
δριο διοργανώνεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
με τους Σχολικούς Σύμβουλους Πληροφορικής του Ν. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης». Οι μαθητές ενθαρρύνονται, ώστε να ετοιμάσουν μία εργασία με
-όσο είναι δυνατόν- επιστημονική προσέγγιση. Στο συνέδριο δίνεται η δυνατότητα στους
συμμετέχοντες μαθητές να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε ευρύ κοινό, να επικοινωνήσουν
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με άλλους μαθητές, να παρακολουθήσουν την παρουσίαση των εργασιών άλλων μαθητών και
γενικά να βιώσουν τις διαδικασίες ενός συνεδρίου.
Το Γυμνάσιο και το Λύκειο του σχολείου μας συμμετείχε στο 6° Μαθητικό Συνέδριο Πλη
ροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με τις εξής επτά εργασίες: α) «Ανάπτυξη προγράμματος σε
0 για τη μελέτη φαπογραφικών μεγεθών» από τους μαθητές Λ. Ζαφειριού (Όμιλος Προγραμ
ματισμού, Β' Λυκείου), Π. Λανταβό (Όμιλος Προγραμματισμού, Β' Λυκείου) και Γ. Παπαδο
πούλα (Όμιλος Προγραμματισμού, Γ' Λυκείου) με επιβλέπουσα καθηγήτρια τη Γ. Αλεξούδα*
β) «Προγραμματισμός εφαρμογής γλωσσικής επεξεργασίας» από τους μαθητές Στ. Δόντσιο
(Όμιλος Προγραμματισμού, Α' Λυκείου), Δ. Καραμάνη (Όμιλος Προγραμματισμού, Α' Λυ
κείου), Α. Στοΐδη (Όμιλος Προγραμματισμού, Γ' Γυμνασίου) και Απ. Τζίνα (Όμιλος Προγραμ
ματισμού, α' Γυμνασίου) με επιβλέπουσα καθηγήτρια τη Γ. Αλεξούδα* γ) «Ανάλυση συχνοτήτων
γραμμάτων στην αγγλική γλώσσα» από τους μαθητές Κ. Αλευρόπουλο και Α. Κυρατζή (Όμιλος
Προγραμματισμού, α' Γυμνασίου) με επιβλέποντα καθηγητή το Σπ. Χαλκίδη· δ) «Δημιουργία
του παιχνιδιού “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος” στη γλώσσα 0» από τους μαθητές Κ.
Αλευρόπουλο, Α. Κυρατζή, Γ. Κωστίκα και Οδ. Σοφικίτη (Όμιλος Προγραμματισμού, α' Γυ
μνασίου) με επιβλέποντα καθηγητή το Σπ. Χαλκίδη· ε) «Ανάπτυξη παιχνιδιών γνώσεων μουσι
κής» από τους μαθητές Αλ. Καρύδα, I. Κεχαγιόγλου, Κ. Μακρόπουλο, Αγ. Μανέ, Τ. Μάνο, Π.
Μανουσαρίδη, Κ. Μαυρομάτη, Αλ. Μιχελάκη, Μ. Μπάγκαβου, Στ. Νάνου, Β. Παντελιού, Ν.
Παπαβασιλείου, Σ. Χατζησταμάτη (γ' Γυμνασίου) και επιβλέπουσες καθηγήτριες τη Γ. Αλεξούδα και τη Μ Πατιώ· στ) «Προγραμματισμός παιχνιδιού γνώσεων για αυτοκίνητα» από τους
μαθητές I. Φόρογλου, I. Φράγκο, Θ. Χατζηδιαμαντή (γ' Γυμνασίου) με επιβλέπουσα καθηγήτρια
τη Γ. Αλεξούδα- ζ) «Προγραμματισμός παιχνιδιού “Κυνηγώντας το τυρί”» από το μαθητή Οδ.
Σοφικίτη (α' Γυμνασίου) με επιβλέπουσα καθηγήτρια τη Γ. Αλεξούδα.
Γεωργία Αλεξούδα
Πληροφορικής

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ: Τον Ιούνιο του 2013 τα νήπια ανέβασαν στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ΠΠΣΠΘ παρουσία των γονέων τους την παράσταση Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας, εμπνευ
σμένη από το ομώνυμο βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι. Μέσα από τη διδακτική αυτή ιστορία τα
νήπια I. Αντωνάκη, Β. Αράπογλου, Λ. Βασιλειάδου, Στ. Δαρούδη, Α. Δαρούδη, Δ.-Μ. Διαμαντοπούλου, Π.-Μ. Καριωτούδης, Σ.-Κ. Κυδώνη, Μ. Κωστήρης, Στ. Λάππα, Ι.-Ρ. Μανίτσας,
Β. Μαρτζαβού, Γ. Μελετόπουλος, Ν. Στεφανίδης, Β. Τάμπαρης, Αθ. Τοπάλη, I. Τσανάκα, Μ.
Χατζηγεωργίου, Α. Χατζόγλου ήθελαν να δείξουν σε όλους ότι όλοι είμαστε λίγο πολύ σαν
τον ελέφαντα του τσίρκου. Περιδιαβαίνουμε τον κόσμο δεμένοι σε εκατοντάδες παλούκια
που μας στερούν την ελευθερία. Ζούμε πιστεύοντας ότι «δεν μπορούμε» να κάνουμε ένα
σωρό πράγματα, απλώς επειδή μια φορά, πριν από πολύ καιρό, όταν είμαστε μικροί, προ
σπαθήσαμε και δεν τα καταφέραμε. Πάθαμε τότε το ίδιο με τον ελέφαντα. Χαράξαμε στη
μνήμη μας αυτό το μήνυμα: «Δεν μπορώ, δεν μπορώ και ποτέ δε θα μπορέσω». Όμως μέσα
από παιχνίδια με το φως και τη σκιά, τις εκπληκτικές ερμηνείες των νηπίων νιώσαμε όλοι ότι
ο μοναδικός τρόπος να μάθουμε αν μπορούμε να τα καταφέρουμε είναι να προσπαθούμε και
να μην εγκαταλείπουμε ποτέ τα όνειρά μας. Την ευθύνη της οργάνωσης της γιορτής είχαν και
οι τρεις νηπιαγωγοί του σχολείου Β. Γαλανού, Μ. Κλειδαρά και Στ. Μαστοροδήμου.
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Στις 14 Δεκεμβρίου του 2014 τα νήπια ανέ
βασαν στην Αίθουσα Τελετών του ΠΠΣΠΘ, πα
ρουσία των γονέων τους και τη$ εκπαιδευτικής
κοινότητας, την παράσταση Η αγέλαστη πολιτεία
του Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Στην παράσταση
συμμετείχαν τα νήπια Ε. Ακριβού, Μ.-Ρ. Βασίλογλου, Στ. Γούπιου, Ζ. Δημακάκου-Τσαμπίκα, Ε.
Διούδη, X. Καρατσιώλης, Γ. Κίρκος, Ο.-Α. Κολτσάκης, Ό. Κωσιοπούλου-Συλβέστρου, Σ. Κωστόπουλος-Συλβέστρου, Α. Μανιζουρανίδης,
Μ.-Γ. Μητροπούλου, Α. Μουζενίδης, Ζ. Οικονόμου, X. Παγώνης, Ε. Παναγιωταρέα, Ν.
Σάλε μ, Κ. Σπύρου, Στ. Τριανιαφυλλίδης, Μ. Χατζηγεωργίου και παρουσίασαν μια πολιτεία
αλλιώτικη, που απ’ όλες εξεχώριζε σ’ ολόκληρη τη Χώρα. Μια Πολιτεία όμορφη μα... πάντα
λυπημένη! Οι άνθρωποι αγέλαστοι, κακοί και μουτρωμένοι! Η Καλημέρα ακριβή σαν να ’τανε
χρυσάφι. Ποτέ δεν παίζαν τα παιδιά στους δρόμους, στην πλατεία. Ποτέ δεν έγινε γιορτή,
χορός και φασαρία! Τα νήπια την ήξεραν αυτήν την πολιτεία, όπως και όλοι μας. Μέσα από
την παράσταση μας θύμισαν την έννοια της αγάπης μεταφέροντας σε όλους το πιο δυνατό
συναίσθημα των Χριστουγέννων. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν γονείς, η διευθύντρια του
Δημοτικού και ο διευθυντής του σχολείου, εκπρόσωποι του ΕΠΕΣ, η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων, ο Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας I. Τομπούλογλου, φίλοι και γνωστοί.
Τη γιορτή οργάνωσαν οι τρεις νηπιαγωγοί του σχολείου με τη μουσικό του δημοτικού Αθ.
Στεργιάκη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και οι μαθήτριες Μ. Λυκοκώστα και Λ. Μουντουρλή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Στις 6 Μαΐου 2014 τα νήπια επισκέφτηκαν το θέατρο
Ολύμπιον και παρακολούθησαν το διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το «Φωτόγραμμα» με τίτλο «Τα άγρια ζώα της Ελλάδας». Στις 16 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη οι
μαθητές του Νηπιαγωγείου εντός του διδακτικού ωραρίου επισκέφτηκαν το Ολυμπιακό Μου
σείο για να παρακολουθήσουν μουσειοπαιδαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, κατάλληλο
για τα μαθησιακά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας με τίτλο «Ο τροχός της
διατροφής» και να πειραματιστούν με τη μαγειρική. Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014 επισκέφτηκαν το Εργοστάσιο και Μουσείο Σοκολάτας για να παρακολουθήσουν βιωματικό εκπαι
δευτικό πρόγραμμα με σκοπό να ανακαλύψουν τα μυστικά της σοκολάτας και του κακάου,
του πολιτισμού και της ιστορίας άλλων λαών. Επίσης είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν
σε χώρους του Αστερόκοσμου παίζοντας εκπαιδευτικά παιχνίδια και παρακολουθώντας κου
κλοθέατρο. Την Τρίτη 3 Φεβρουάριου 2015 τα νήπια επισκέφτηκαν το θέατρο Αριστοτέλειον
για να παρακολουθήσουν τη διαδραστική θεατρική παράσταση Το ασχημόπαπο βασισμένη
στο παραμύθι του X. Κ. Άντερσεν σε σκηνοθεσία του Δ. Αδάμη. Την Τετάρτη 18 Μαρτίου
2015 οι μαθητές του Νηπιαγωγείου επισκέφτηκαν το Μέγαρο Μουσικής για να παρακολου
θήσουν το εξαιρετικό έργο του ΕπεάπεΒ ΚατΙ ΧναεεΗίεΓ Σχολείο για κλόουν σε μετάφραση
Ξ. Καλογεροπούλου και σκηνοθεσία Τ. Ράτζου.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 οι μαθητές του Νηπια
γωγείου είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν από την Εταιρία Θεάτρου «Μικρός Βορράς» και
τον Τ. Ράτζο τη θεατρική παράσταση Κουκουμπλής - Παραδοσιακά Παραμύθια. Τη Δευτέρα
19 Ιανουάριου 2015 παρακολούθησαν από την ομάδα σωματικού θεάτρου και κουκλοθεάτρου
«ΚθΓ68Γηεή1ί1ε» το παραδοσιακό παραμύθι, υπό τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, Η Μαροϋλα.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Οι τρεις νηπιαγωγοί ανέλαβαν για τη σχολική χρονιά
2014-15 την υλοποίηση του προγράμματος «Κόκκινη κλωστή δεμένη» στο πλαίσιο των σχολι
κών δραστηριοτήτων της Αγωγής Υγείας, η διάρκεια του οποίου ορίζεται στους 7 μήνες. Το
πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματική «Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες». Ένα
κουβάρι με παραδοσιακά κείμενα (πεζά και ποιητικά) ξεδιπλώνουν το συναισθηματικό κόσμο
των νηπίων με σκοπό την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη μέσα από ολιστικές διαδικασίες
προσέγγισης της παιδικής ψυχής. Ειδικότερα επιδιώχθηκε μέσα από την επεξεργασία των
κειμένων και τη δημιουργική έκφραση των συναισθημάτων που προκαλοϋν αυτά στα νήπια,
να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις ανάγκες τους και να συνειδητοποιήσουν, ότι
το κάθε ένα από αυτά είναι άτομο ξεχωριστό με ιδιαίτερες ικανότητες και αξία, ότι μπορεί
να λειτουργεί αυτόνομα αλλά και σαν μέλος μιας ομάδας, να αποδέχονται τα συναισθήματά
τους ως κάτι φυσιολογικό και να μάθουν να τα διαχειρίζονται, να σέβονται τους άλλους απο
δεχόμενοι τους κανόνες της ομάδας, αλλά και να επιλύουν αρμονικά τις διαφορές τους αποφεύγοντας μορφές ενδοσχολικής βίας. Επίσης έμαθαν να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά
τους και σε άλλα πρόσωπα του κοντινού τους περιβάλλοντος και να λαμβάνουν αποφάσεις
για τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας προστατεύοντας τον εαυτό τους αλλά και βοηθώντας
τους άλλους με απώτερο σκοπό να ελέγχουν τα συναισθήματά τους. Ως προς τη μεθοδολογία
υλοποίησης του προγράμματος ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική - βιωματική προσέγγιση
αλλά και οι διαθεματικές - δημιουργικές δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα. Επίσης
σχεδιάστηκε να εφαρμοστεί η ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία με επίκεντρο τον ίδιο το
μαθητή, ο οποίος μέσα από έρευνες, συλλογές υλικών και οργάνωση πληροφοριών έμαθε να
προσεγγίζει ολιστικά τη νέα γνώση και η οποία σταδιακά διαμοιράστηκε σε όλα τα γνωστικά
πεδία του προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου, όπως Δημιουργία και Έκφραση (Μου
σική, Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά), Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μαθηματικά και νέες
τεχνολογίες. Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αγωγής οι τρεις νηπιαγωγοί ανέλαβαν την
υλοποίηση του προγράμματος «Το σχολείο μου, στολίδι της γειτονιάς και της πόλης μου». Το
πρόγραμμα εντάχθηκε στη θεματική «Βιώσιμη Πόλη. Η Πόλη Πεδίο Εκπαίδευσης για την
Αειφορία» και διεξήχθη στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου. Η διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε στους 8 μήνες
και σκοπός ήταν η καλλιέργεια μιας σειράς θετικών περιβαλλοντικών συμπεριφορών που θα
βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων στο μέλλον. Με το πρόγραμμα αυτό και μέσα από τη διερεύνηση του κοντινού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος επιδιώχθηκε τα νήπια από
την τρυφερή αυτή ηλικία να κατανοήσουν τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του
περιβάλλοντος σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, να δράσουν και να πάρουν αποφά
σεις ως ενεργοί πολίτες του τόπου όπου μεγαλώνουν: σήμερα για το σχολείο τους, αύριο για
τη γειτονιά τους, αργότερα ως ενήλικες για την πόλη τους. Για την επίτευξη του στόχου ορ
γανώθηκαν παιγνιώδεις δραστηριότητες με σκοπό τα νήπια ως μικροί δημοσιογράφοι να μά
θουν να συλλέγουν αλλά και να οργανώνουν πληροφορίες με σκοπό την επίλυση προβλη
μάτων και τη διατύπωση προτάσεων και ιδεών με σαφήνεια. Κοντά σε όλα αυτά γνώρισαν
την ιστορία του σχολείου τους, τις συνήθειες των μαθητών σήμερα και άλλοτε αλλά και το
πώς η ενεργή δράση βελτίωσης του σχολείου μπορεί να ωφελήσει μελλοντικά τον άνθρωπο.
Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική
- βιωματική προσέγγιση αλλά και οι διαθεματικές - δημιουργικές δραστηριότητες με παι
γνιώδη χαρακτήρα. Επίσης εφαρμόστηκε η ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία με επίκεν-
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τρο τον ίδιο το μαθητή, ο οποίος μέσα από έρευνες, συλλογές υλικών και οργάνωση πληρο
φοριών ήταν σε θέση να προσεγγίσει ολιστικά τη νέα γνώση και η οποία διαχύθηκε σε όλα
τα γνωστικά πεδία του προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου, όπως Δημιουργία και Έκ
φραση (Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά), Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Μαθημα
τικά και νέες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Προγραμμάτων και σε συνεργασία
με το τοπικό Δίκτυο Τεχνών με θέμα «Παιχνίδια με κλικ, χρώματα και νότες», οι τρεις νη
πιαγωγοί υλοποίησαν το ομώνυμο πρόγραμμα, διάρκειας τριών μηνών. Η ενασχόληση των
νηπίων με το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνέβαλε στην καλλιέργεια διερευνητικής στάσης
των νηπίων απέναντι σε ένα θέμα, στην ικανότητα να συλλέγουν πληροφορίες, να αξιοποιούν
δεδομένα και να οργανώνουν τις πληροφορίες που αποκόμισαν τόσο από την εμπειρία τους
μέσα από τη δημιουργία της δικής τους κινηματογραφικής παράστασης όσο και από την πα
ρακολούθηση άλλων θεατρικών παραστάσεων. Αντιλήφθηκαν επίσης τις διαφορές και τις
ομοιότητες μεταξύ των δύο μορφών τέχνης και έμαθαν την ορολογία που χρησιμοποιείται
στο θέατρο και τον κινηματογράφο εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους. Η εμπλοκή τους στο
πρόγραμμα και η επαφή τους με ένα σενάριο - ιστορία συνέβαλε στη δημιουργική προσέγγιση
ενός κειμένου καλλιεργώντας τεχνικές δημιουργικής γραφής αλλά και προφορικής έκφρασης.
Καλλιέργησαν τη δημιουργικότητά τους και τη φαντασία τους παίζοντας και πειραματίζομε να
με διάφορα υλικά προκειμένου να φτιάξουν τα δικά τους σκηνικά και αξεσουάρ που θα πλαι
σιώσουν το τελικό έργο τους. Επίσης η επαφή τους με ενήλικες τους βοήθησε να μάθουν τρό
πους συμπεριφοράς και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στον άλλο.

ΟΜΙΛΟΣ: Για τρίτη χρονιά συνεχίστηκε από τις νηπιαγωγούς η επιτυχημένη διοργάνωση
του ομίλου με θέμα «Λόγος και Τέχνη». Σκοπός του ήταν να εμφυσήσει στην παιδική ψυχή
τη δύναμη της δημιουργικότητας μέσα από σύγχρονους τρόπους διάδοσης της γνώσης. Η δυ
νατότητα συμμετοχής ανεξαιρέτως όλων των νηπίων ενδυνάμωσε την αίσθηση του ανήκειν
στην ομάδα της τάξης, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε και η ισότητα ευκαιριών για όλα τα
παιδιά σε μια εποχή που οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες ελαττώνουν τη συμμετοχή των
παιδιών σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη την ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα των νηπίων που δεν έχουν σαφή εικόνα των δυνατοτήτων τους και των «θέλω»
τους, κρίθηκε απαραίτητο ο όμιλος να προσφέρει τη δυνατότητα σε όλα τα νήπια να δεχτούν
ποικίλα ερεθίσματα από διάφορες μορφές τέχνης. Έτσι κατά τη διάρκεια του ομίλου διεξήχθησαν δράσεις τόσο από το πεδίο της μουσικής, του θεάτρου, των εικαστικών αλλά και του
λόγου και των διαφόρων μορφών του. Η λειτουργία του εμπλουτίστηκε με τη συμμετοχή επι
φανών προσκεκλημένων της τοπικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης και είχε σαν αποτέλεσμα
το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία και την επαφή των νηπίων με διάφορους
εκπροσώπους της τέχνης και του λόγου. Πιο συγκεκριμένα ο φετινός όμιλος πλαισιώθηκε
από την I. Παγιατάκη, η οποία δρόσισε τα νήπια με μια ξεχωριστή λεμονάδα μέσα από τε
χνικές εκπαιδευτικού δράματος, ενώ οι φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ εφάρμοσαν
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τέντυ Μπέαρ» προσφέροντας πρώτες βοήθειες στα μικρά αγα
πημένα αρκουδάκια των νηπίων. Σειρά είχε η καταπληκτική ομάδα του Καλλιτεχνικού Βι
βλιοδετείου «Η Τέλλα, ο Σπάγκος και η μικρή Τελίτσα» που μύησε τα νήπια στο μαγικό κόσμο
της βιβλιοδεσίας ενός βιβλίου. Το Σεπτέμβριο μας επισκέφτηκε ο Τ. Γλαντζής και η Μ. Μαυρουδή που οργάνωσαν ψυχοκινητικά ομαδικά παιχνίδια γνωριμίας για τα νήπια, ενώ η Μ.
Πετκανοπούλου μύησε τα νήπια στον κόσμο των σπηλαίων με το παραμύθι Ο μικρός ζωγρά-
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φος των βράχων και τη δημιουργία αυτο
σχέδιων επιτραπέζιων παιχνιδιών με
Λ.
αναλώσιμα υλικά. Η συγγραφέας της Βοτανοχώρας μια φορά Ε. Νικολακοπούλου, έφερε σε επαφή τα νήπια με τον
κόσμο των βοτάνων και τις θεραπευτικές
τους ιδιότητες. Υπήρξαν όμως και δρά
σεις, όπου φιλοξενήθηκαν και οι γονείς,
όπως σε δράσεις γιόγκα με την Β. Σεφεριάδου από τη σχολή χορού «Κινούμε»,
ί
όπου νήπια και γονείς είχαν την ευκαι
ρία να γυμναστούν παρέα με στόχο την
ενδυνάμωση της σχέσης τους, αλλά και να δημιουργήσουν μαζί ένα χριστουγεννιάτικο στε
φάνι στον ετήσιο χριστουγεννιάτικο όμιλο που διοργανώνεται κάθε χρόνο και ένα φωτιστικό
με την καθοδήγηση της ομάδας «ΒείοτεΙΐβΗΐ». Δράσεις ομίλου οργανώθηκαν και από τις νη
πιαγωγούς, μεταξύ των οποίων την περίοδο του Πάσχα με τη βαφή με διάφορα μέσα και
υλικά των πασχαλινών αυγών αλλά και με την οργάνωση γλωσσικών παιχνιδιών με αφορμή
ένα βιβλίο, όπως Ο ραφτάκος των λέξεων.

0^2

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Το Νηπιαγωγείο υλοποίησε το διεθνές πρόγραμμα «Τταίίίε 8πη1<6 Οηγπο», το οποίο αποτελείται από ένα διεθνές δίκτυο σχολείων και πόλεων. Το παι
χνίδι αυτό αποτελεί μία καμπάνια για την ενθάρρυνση της μετάβασης προς και από το σχολείο
με τα πόδια ή με το ποδήλατο, ενώ τα παιδιά και οι γονείς τους είναι η κύρια ομάδα στόχου.
Τα στοιχεία έδειξαν ότι μέσω του παιχνιδιού αυξήθηκαν σημαντικά οι αειφόροι τρόποι με
τακίνησης, αλλά και περιορίστηκαν οι εκπομπές του 002. Από τον Οκτώβριο του 2015 το
Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ππΐοεί «Σχολεία υπερασπι
στές των παιδιών» με σκοπό να γνωρίσουν τα νήπια τα δικαιώματα των παιδιών στον κόσμο
και μέσα από δραστηριότητες ζωγραφικής, παιχνιδιού, παραμυθιών και αξιοποίησης κατάλ
ληλου εκπαιδευτικού λογισμικού από την ίδια τη ΠηΐεβΓ να καλλιεργήσουν θετική στάση απέ
ναντι σας 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. Τα νήπια συμμετείχαν στη σχολή σπηλαιολογίας που οργάνωσε 8°
Νηπιαγωγείο Κιλκίς, με το οποίο ανέπτυξαν δεσμούς αδελφοποίησης. Το συγκεκριμένο πρό
γραμμα σχετίζεται με το περιβάλλον μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο νηπιαγωγείο.
Σκοπός ήταν με τη βοήθεια της τεχνολογίας και συγκεκριμένα μέσω τηλεκπαίδευσης να ευ
αισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα αειφορίας, περιβάλλοντος, προστασίας και διατήρη
σης σημαντικών οικοσυστημάτων του τόπου και μνημείων της φύσης, όπως είναι το σπήλαιο.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Τη φετινή χρονιά υλοποιήθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«ΟΗϊΙά ϋτορ», σκοπός του οποίου ήταν να έρθουν σε επαφή τα νήπια με την ευρωπαϊκή ιδέα
και ταυτόχρονα να προβληματιστούν για την υπερκατανάλωση του νερού και να μάθουν να
διαχειρίζονται το πολύτιμο αυτό αγαθό με σύνεση. Για την υλοποίηση του προγράμματος
αξιοποιήθηκαν εργαλεία των νέων τεχνολογιών, όπως ε-ιηαΐΐ, Τννΐηδραοβ, άλλο λογισμικό
(ΡοννετΡοΐπί, βίντεο, φωτογραφίες και σχέδια). Το πρόγραμμα βασίστηκε στη συνεργασία
11 νηπιαγωγών από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Τουρκία, την Πολωνία, τη Δημοκρατία της
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Μολδαβίας, την Πορτογαλία και την Γεωργία. Κάθε παιδί από κάθε χώρα έφτιαξε τη δική
του σταγόνα - παιδί και την αντάλλαξε με τη σταγόνα κάποιου άλλου παιδιού από άλλη χώρα.
Μόλις ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή φτιάχτηκε ένα άλμπουμ με τις σταγόνες τους, τις οποίες,
αφού φωτογράφησαν, τις ανέβασαν σε μια κοινή παρουσίαση, δημιουργώντας ένα συλλεκτικό
βιβλίο. Το δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα είχε τίτλο «ΤΗε ΟΗΐΙά ίη Κΐδ ΕΙβτπβηΙ». Σκοπός του
ήταν να προωθήσει οικολογικές αξίες μέσα από τη διερεύνηση των τεσσάρων στοιχείων της
φύσης, ενώ παράλληλα θα προαγάγει τη συνεργατική και αλληλεπιδραστική μάθηση μεταξύ
των νηπίων και μαθητών τριών νηπιαγωγείων της Ελλάδας, ενός δημοτικού της Ελλάδας και
ενός νηπιαγωγείου της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Πολωνίας. Τα νήπια είχαν την ευ
καιρία να συνεργαστούν για την επίτευξη μιας τελικής ψηφιακής ιστορίας, η οποία ήταν
προϊόν πολλών συνεργατικών δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχεδίου ερ
γασίας μεταξύ των σχολείων και υπό την καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Οι τρεις νηπιαγωγοί συνεργάστηκαν
με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με τη
δημιουργία ομάδας γονέων με θέμα «Επικοινωνία στην Οικογένεια». Η ομάδα αυτή είχε ως
στόχο να βοηθήσει τους γονείς να κάνουν αυτό που πιστεύουν ότι είναι καλύτερο για τα παι
διά τους και να τους στηρίξουν στο δύσκολο έργο της διαπαιδαγοίγησης. Μέσα από μία ευ
χάριστη ομαδική διαδικασία, οι γονείς είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν και να επεξερ
γαστούν τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους μαζί με άλλους γονείς, να
μάθουν ο ένας από τον άλλο και να πάρουν υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες
που συναντούν καθημερινά. Ακόμη το Νηπιαγωγείο συνεργάστηκε και με το Τμήμα Επιστη
μών Προσχολικής Αγωγής του ΑΠΘ παρέχοντας τη δυνατότητα σε φοιτήτριες να υλοποιή
σουν τις πρακτικές τους ασκήσεις. Επίσης υπήρξε συνεργασία με το τοπικό Δίκτυο Τεχνών
με θέμα «Παιχνίδια με κλικ, χρώματα και νότες», που υλοποιείται για πρώτη χρονιά στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη μέσω της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων και σε συνεργασία με
το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
ΠΕ & ΔΕ Κ. Μακεδονίας. Σκοπός του δικτύου ήταν η δημιουργική και διαθεματική προσέγ
γιση ενός θέματος μέσα από την τέχνη του θεάτρου, της φωτογραφίας, των εικαστικών και
της μουσικής. Για την υλοποίηση του προγράμματος σχεδιάστηκαν συνεργασίες με την Ανώ
τερη Δραματική Σχολή «Ανδρέας Βουτσινάς», το Μουσείο Φωτογραφίας, το Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Ωδείο Βορείου Ελλάδος, την καλλιτεχνική - παιδαγωγική
ομάδα «Ελάτε να παίξουμε», το Μουσείο Κινηματογράφου και το καλλιτεχνικό εργαστήρι
«Ανεμό-σκαλα». Συνεργασία αναπτύχθηκε και με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Αγωγής
και το Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη πόλη. Η πόλη πεδίο εκπαί
δευσης για την αειφορία».

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Το Δεκέμβριο του 2014 το Νηπιαγωγείο μας συναισθανόμενο
τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνουν τα παιδιά τα τελευταία χρόνια ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην πρόσκληση των Παιδικών Χωριών 808 για τη συγκέντρωση τροφίμων.
Νηπιαγωγοί και μαθητές συναποφάσισαν ότι σε ένα τέτοιο κάλεσμα έπρεπε να ανταποκριθούν και 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». Την ίδια περίοδο το Νηπιαγωγείο ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

87

τού οργανισμού «Πολιτεία του Πολιτισμού», ο οποίος σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης
και τη ΔΕΘ - Ηεΐεχρο διοργάνωσε εκδήλωση με σκοπό τη συλλογή μεταχειρισμένων παιχνιδιών
με σκοπό να τα προωθήσει σε ιδρύματα της πόλης για να τα προσφέρει σε ορφανά παιδιά.

Μαρία Κλειδαρά
Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ: Τη γιορτή της 25ης Μαρτίου 2014 πραγματοποίησε η Δ' τάξη, στην
Αίθουσα Τελετών του σχολείου κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε το θεατρικό
δρώμενο 25^ Μαρτίου 1821, μια ημέρα, μια αιωνιότητα με σκηνοθεσία της θεατρολόγου Ε.
Στέφα. Στην παράσταση έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές και μαθήτριες της τάξης. Στην εκδή
λωση συμμετείχε η ορχήστρα και η χορωδία του σχολείου, τη διεύθυνση των οποίων είχε η
μουσικός Α. Στεργιάκη. Στις 15.5.2014 η Β' τάξη παρουσίασε το θεατρικό δρώμενο Την άνοιξη
αν δεν την βρεις... την φτιάχνεις!. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πολιτι
στικού προγράμματος «Οι μήνες και οι εποχές» που στόχο είχε να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες την ημερολογιακή σχέση των εποχών και των μηνών και την άμεση σχέση με
πολλούς άλλους τομείς της ανθρώπινης δράσης με κείμενο και επιμέλεια της Ε. Στέφα και
μουσική επιμέλεια της Α. Στεργιάκη. Στις 11.6.2014 πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης της
σχολικής χρονιάς 2013-2014 και η αποφοίτηση των μαθητών/τριων της Στ' τάξης. Μέσα σε
κλίμα συγκίνησης και χαράς έκλεισε ένα κεφάλαιο και σήμανε η αρχή ενός νέου. Πραγμα
τοποιήθηκε η θεατρική παράσταση Το ημερολόγιο ενός εφήβου, το κείμενο της οποίας δημιουργήθηκε από τα ίδια τα παιδιά με τη βοήθεια της Ε. Στέφα. Με ένα ακόμα θεατρικό
δρώμενο βασισμένο στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Εγώ, εσύ και όλοι μαζί με λόγια δικά
τους αποχαιρέτησαν γονείς, δασκάλους και συμμαθητές. Στη πραγματοποίηση όλης της βρα
διάς συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Ε. Στέφα, Α. Στεργιάκη, Ν. Ζωγράφου και Μ. Ανεμοπούλου. Με τη λήξη του ολοήμερου σχολείου, στις 12.6.2014 στην Αίθουσα Τελετών του σχολείου,
παρουσιάστηκαν δύο θεατρικά δρώμενα: ένα διαπολιτισμικό ταξίδι στις χώρες όλου του κό
σμου με μουσικές, γεύσεις και συνήθειες ανθρώπων και μια δραματοποίηση της ιστορίας του
Μικρού πρίγκιπα του Α. Εξιπερύ με την συμμετοχή μαθητών της Α', Β', Γ' & Δ' τάξης του
ολοήμερου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι μαθητές/τριες, από την Α' τάξη Ε. Αναστασίου,
Κ. Αναστασίου, Δ. Γάτος, Κ. Δέλλιος, Α. Ζαζόπουλος, I. Ηλιάδης, Γ. Μέρκος, X. Παυλίδου,
Α. Τρυφωνίδης, από τη Β' τάξη Μ. Γρηγοριάδου, Σ. Δούμα, Π. Ζανής, Π. Λίνδρος, Μ. Ξουρίδα, Μ.-Φ. Παπάζογλου, Δ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Πετρίδης, Σ. Σακούλη, Α. Στεφανίδης,
Ε. Φλωρογούλια, Δ. Φλωρογούλιας, Χρ. Χατζή, Μ. Χατζηγεωργίου-Φίλιου, X. Χατζηγεωργίου-Φίλιου, Δ. Χατζής από τη Γ' & Δ' τάξη Α. Παρτσαλής, X. Αλεξανδρίδης, Στ. Γιαϊτζοπούλου-Γεωργιάδου, Ρ. Καλουπτσή, Μ. Λαμπαδαρίου, Α. Σονίδου. Τη θεατρική διδασκαλία
και τη σύνθεση κειμένων ανέλαβε η Ε. Στέφα, τη μουσική διδασκαλία η Α. Στεργιάκη, τις ει
δικές κατασκευές η I. Σακελλαριάδη και υπεύθυνη φωτισμού ήταν η Β. Γαλανού. Την οργά
νωση της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου 2014 ανέλαβε η Γ' τάξη του Δημοτικού με τη δασκάλα
της τάξης Θ. Κεχαγιά. Οι μαθητές/τριες παρουσίασαν το θεατρικό Με το χαμόγελο στα χείλη,
όπου έπαιξαν και τραγούδησαν τραγούδια από την εποχή του ’40. Το κείμενο και η επιμέλεια
της γιορτής ήταν της Ε. Στέφα και η μουσική επιμέλεια της Α. Στεργιάκη. Τη γιορτή του Πο
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λυτεχνείου του 2014 ανέλαβαν και παρουσίασαν οι μαθητε'ς και μαθήτριες της Ε' τάξης με τη
βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών της τάξης. Τα παιδιά παρουσίασαν το θεατρικό Ρε
πορτάζ για έναν θερμό Νοέμβρη σε σκηνοθεσία και επιμέλεια Ε. Στέφα και μουσική επιμέλεια
και διδασκαλία της Α. Στεργιάκη. Την Κυριακή στις 14.12.2014 πραγματοποιήθηκε η χρι
στουγεννιάτικη γιορτή του δημοτικού σχολείου με πρωταγωνιστές μαθητές και μαθήτριες της
Α' τάξης. Την γιορτή επιμελήθηκαν ο δάσκαλος της τάξης 1. Γαρίτσης, η Ε. Στέφα και η Α.
Στεργιάκη. Η παράσταση Η Βιτρίνα των ονείρων ήταν μια διασκευή του ομότιτλου παραμυ
θιού της Σ. Μανούδη. Οι μαθητές/τριες ερμήνευσαν τα τραγούδια «Λευκά Χριστούγεννα»,
στίχοι Α. Αλεξόπουλος, μουσική: I. Βει-ΐίη, «Μια νέα αρχή», στίχοι Σπ. Λάμπρου, μουσική
Μ. 53θΙ<5θη - Ε. Κ,ΐοΚίε και «Χρόνια Πολλά», μουσική 3. Ρείϊοίαηο. Στο πλαίσιο του εορτασμού
των Χριστουγέννων, το Δεκέμβριο του 2014, πραγματοποιήθηκε δημόσια εμφάνιση της χο
ρωδίας, κατά την οποία τα δύο σύνολα του Δημοτικού (χορωδία - ορχήστρα) ενώθηκαν με τα
δύο σύνολα του Γυμνασίου - Λυκείου (χορωδία - ορχήστρα), δημιουργώντας μια ενιαία χο
ρωδία - ορχήστρα. Η Αίθουσα Τελετών του σχολείου πλημμύρισε με χριστουγεννιάτικες με
λωδίες, ενθουσιάζοντας το κοινό. Άλλωστε, η εκτέλεση των τραγουδιών της εκδήλωσης
αποσκοπούσε στην ανάδειξη του συντονισμού, της ομαδικότητας, της συνεργασίας μεταξύ
των μαθητών/τριών και των τριών βαθμιδών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Στις 6.3.2014 η Στ' Τάξη επισκέφτηκε το θέατρο
Ολύμπιον και παρακολούθησε διαδραστική παράσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
την διαφορετικότητα. Από 28 έως 31.3.2014 η Στ' τάξη πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκ
δρομή στην Αθήνα και το Ναύπλιο στο πλαίσιο της εκπόνησης του πολιτιστικού προγράμματος
«Πρωτεύουσες της Ελλάδος - Ένα -ψηφιακό μουσείο». Οι μαθητές/τριες επισκέφτηκαν το
ιστορικό Ναύπλιο, τη φυλακή του Κολοκοτρώνη στο Παλαμήδι και την εκκλησία του Αγίου
Σπυρίδωνος, όπου φονεύθηκε ο I. Καποδίστριας. Στην Αθήνα περιηγήθηκαν στο χώρο της
Ακρόπολης και απόλαυσαν το Μουσείο. Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στη Παλιά Βουλή. Τέλος
επισκέφτηκαν τη Βουλή των Ελλήνων, όπου και παρακολούθησαν ένα κομμάτι της συνεδρία
σης. Τα παιδιά συμμετείχαν και σε ένα αθλητικό πρόγραμμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου
επιδόθηκαν σε αθλοπαιδιές οργανωμένες από Έλληνες αθλητές. Επίσης πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου οι
μαθητές/τριες ανέπτυξαν φιλικές σχέσεις. Στις 10.4.2014 οι μαθητές της Στ' τάξης επισκέφτηκαν τον ιερό ναό της Αγ. Σοφίας στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών. Ο ιερέας
μίλησε στους μαθητές για τα μέρη του ναού, την ιστορία του συγκεκριμένου ναού αλλά και
των μυστηρίων. Ακολούθησαν ερωτήσεις των μαθητών και εκτενής συζήτηση για διάφορα
ζητήματα που άπτονται των εκκλησιαστικών θεμάτων. Η Ε' τάξη στο πλαίσιο του πολιτιστικού
προγράμματος «Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη- δύο πόλεις, μία ιστορία» πραγματοποίησε
τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη συνοδευόμενη από την X. Ταμίσογλου, την Α. Καραγιαννίδου, την I. Νιχωρίτου και την Ε. Στέφα από 9 έως 12.5.2014. Στις
8.10.2014 στο πλαίσιο του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
στη ΔΕΘ και πιο συγκεκριμένα στη διαδραστική έκθεση του ΘΕΚΝ. Επιπλέον, οι μαθητές
της Στ' παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Φωνές της Πόλης: ιστορικές διαδρο
μές με θεατρικά δρώμενα» μαζί με τους μαθητές της Ε' τάξης στις 29.10.2014, κατά τη διάρ
κεια του οποίου περιηγήθηκαν σε διάφορα σημεία του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης
από τους φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ. Στο πλαίσιο του μαθήματος των Φυσικών
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Επιστημών στο χώρο του σχολείου η Στ' μαζί με την Ε' τάξη στις 27.1.2015 παρακολούθησαν
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πράσινοι πράκτορες» με θέμα την ενέργεια και τους τρόπους
εξοικονόμησης τους. Στις 5.2.2015 η Στ' τάξη μαζί με τη Ε' παρακολούθησαν τη θεατρική πα
ράσταση Μαγικά Μαξιλάρια του Ε. Τριβιζά στο θέατρο Ολύμπιαν. Στις 24.2.2015 η Στ' τάξη
μαζί με τη Ε' επισκέφτηκαν το χώρο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου έκθεση ζωγρα
φικής για την ιστορία της επιστήμης της ιατρικής. Στο πλαίσιο του δικτύου για τα ανθρώπινα
δικαιώματα οι μαθητές της Στ' τάξης επισκέφτηκαν το Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης Ι-ηοιίδ,
όπου συμμετείχαν στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνθέτοντας τις δικές τους ιστο
ρίες με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Στις 29.10.2014 η Ε' τάξη συμμετείχε σε ένα διαδραστικό
ιστορικό περίπατο στην πόλη, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Φωνές της πόλης» που διοργάνωσε το Τμήμα Θεάτρου του ΑΠΘ. Μέσα από αυτόν τον περίπατο τα παιδιά ένιωσαν σαν
να μεταφέρονται στο χρόνο, ρίχνοντας ματιές στην ιστορία της πόλης μας. Στις 27.1.2015 επισκέφτηκε το σχολείο μας ένας μυστικός πράκτορας, που προσπάθησε να μυήσει τους μαθητές/τριες στα μυστικά της ενέργειας. Τα παιδιά στα πλαίσια του προγράμματος «Η ΜορφΕία
και τα πρόσωπά της», συμμετείχαν σε ένα εκπαιδευτικό, διαδραστικό πρόγραμμα, που πραγ
ματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου από τη μη κερδοσκοπική εταιρία «Πράκτορες του πλα
νήτη». Τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τους τρόπους που μπορούμε να
περιορίσουμε την σπατάλη ενέργειας μέσα στο σπίτι μας. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από
τους μαθητές της Δ' τάξης στις 22.5.2014 στον αρχαιολογικό μουσείο της Βεργίνας, όπου οι
μαθητές παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Βασιλικοί Παίδες». Στις 13.10.2014 η Δ' τάξη πα
ρακολούθησε την παράσταση της εταιρίας θεάτρου Μικρός Βορράς με τα λαϊκά παραμύθια
«Η Βασιλοπούλα και το άλας», «Ο Κουκουμπλής», «Το πιο γλυκό ψωμί». Στις 27.11.2014 οι
μαθητές της Γ' και Δ' τάξης επισκέφτηκαν το Παιδικό Μουσείο. Εκεί τα παιδιά ήρθαν σε
επαφή με παλιά παιχνίδια από διάφορα υλικά. Έπαιξαν ρόλους και βρέθηκαν σε μία τάξη
με διαρρύθμιση της εποχής του ’70. Εκεί έγραψαν ένα δικό τους ποίημα χρησιμοποιώντας το
όνομά τους. Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ΔΕΛΑΣΑΛ από τους μαθητές των τά
ξεων Γ' και Δ' στις 28.1.2015. Τα παιδιά είχαν τη χαρά να βρεθούν σ’ ένα όμορφο χώρο με
βαλσαμωμένα ζώα, πτηνά, ψάρια, όστρακα, έντομα, πετρώματα κτλ. Είδαν διάφορες φάσεις
της ζωής τους κι ενθουσιάστηκαν πολύ. Στις 18.2.2015 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από τη
Γ' και Δ' τάξη στο Μουσείο Κινηματογράφου. Τα παιδιά βρέθηκαν σ’ ένα χώρο, όπου είδαν
τις πρώτες κινηματογραφικές μηχανές και την εξέλιξή τους μέχρι σήμερα. Έπαιξαν ρόλους
σ’ ένα σενάριο που τους δόθηκε και είδαν πως γίνεται η μαγνητοσκόπηση μιας σκηνής. Η
επίσκεψη τελείωσε με ένα βίντεο για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές/τριες της Γ' &
Δ' τάξης πραγματοποίησαν επίσκεψη στη ΜΕΛ (εργοστάσιο ανακύκλωσης χαρτιού) στις
8.10.2014. Τα παιδιά είδαν εκεί το χώρο συγκομιδής του χαρτιού. Τους έγινε παρουσίαση της
διαδρομής του ανακυκλωμένου χαρτιού και των συσκευασιών μέχρι να φτάσουν στο εργο
στάσιο. Έκαναν βόλτα στον αύλειο χώρο του εργοστασίου και έφυγαν από εκεί με ένα δωράκι από ανακυκλωμένα υλικά. Επίσης οι Γ' και Δ' τάξεις επισκέφτηκαν στις 17.12.2014 το
εργοστάσιο μπισκότων Παπαδοπούλου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία, φορώντας ειδικές στο
λές, να μπουν στους χώρους παρασκευής και συσκευασίας. Είδαν από κοντά πώς παρασκευά
ζονται τα αγαπημένα τους σνακς και δοκίμασαν πολλά από αυτά. Έπλασαν τα δικά τους
μπισκότα και μέχρι να τελειώσει η ξενάγηση, τα πήραν μαζί με μία συλλεκτική συσκευασία
που τους δόθηκε ως αναμνηστικό. Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν πολύ αυτή την επίσκεψη. Οι
μαθητές της Α', Β' & Γ' τάξης στις 7.5.2014 παρακολούθησαν στον διαδραστικό κινηματο-
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γράφο το περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Άγρια ζώα της Ελλάδας». Οι μικροί
μαθητές γνώρισαν τα άγρια ζώα και τη φύση της χώρας μας και έμαθαν να τα αγαπούν και
να τα προστατεύουν. Στις 18.2.2015 οι Β', Γ' & Δ' τάξεις του σχολείου επισκέφτηκαν το Ερ
γοστάσιο Σοκολάτας. Στον εκθεσιακό χώρο της πόλης τα παιδιά είχαν τη χαρά να γνωρίσουν
την ιστορία της αγαπημένης τους σοκολάτας. Είδαν την ιστορία της με τρισδιάστατα γυαλιά
σε ένα βίντεο και πέρασαν από διάφορες αίθουσες, όπου δραστηριοποιήθηκαν. Γεύτηκαν
διάφορα σοκολατοειδή διαφόρων εταιρειών κι έφυγαν με μικρά δωράκια. Την Παρασκευή
17.10.2014, οι μαθητές και μαθήτριες της Β' τάξης επισκέφτηκαν το Πάρκο Ανακύκλωσης
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
με τίτλο «Περιβάλλον, απορρίμματα, ανακύκλωση». Με την ολοκλήρωση του προγράμματος,
διανεμήθηκε στους μαθητές έντυπο ενημερωτικό υλικό. Την Παρασκευή 1912.2014 η Β' τάξη
παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση Το καρύδι και το χριστουγεννιάτικο κέικ στο θέατρο
Σοφούλη. Ένα ευαίσθητο μουσικό παραμύθι με συγκινητικές στιγμές που άγγιξε με απλότητα
και πρωτοτυπία την έννοια του κύκλου της ζωής, των ανθρώπινων αξιών, την έννοια της αγά
πης και τις καρδιές των παιδιών. Την Τρίτη 3.2.2015 η Α' και η Β' παρακολούθησαν τη θεα
τρική παράσταση Το ασχημόπαπο στο θέατρο Αριστοτέλειο. Με γρήγορους ρυθμούς,
χιούμορ, υπέροχα σκηνικά και κοστούμια αλλά και τις πασίγνωστες μουσικές του Α. Μότσαρτ,
μάγεψε τα παιδιά. Την Τετάρτη 18.3.2015 οι Α' και Β' τάξεις επισκέφτηκαν το Μέγαρο Μου
σικής και παρακολούθησαν το έργο του Ε. Κ. ΧΥβεεΚίετ Σχολείο για κλόουν σε μετάφραση Ξ.
Καλογεροπούλου και σκηνοθεσία Τ. Ράτζου. Τη Δευτέρα 9.2.2015 οι μαθητές/τριες της Β'
τάξης περιηγήθηκαν στα μνημεία της πόλης χρησιμοποιώντας την πολιτιστική διαδρομή Νο
50 του ΟΑΣΘ. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία που ενθουσίασε του μικρούς μαθητές, οι οποίοι
έκαναν διαδρομή διάρκειας 50 λεπτών στην «Ιστορία της Θεσσαλονίκης», με στάσεις και ξε
νάγηση στα πολυάριθμα ιστορικά της μνημεία, που αποτυπώνουν τη μακραίωνη ιστορία της.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Στις 3.4.2014 η Στ'
Τάξη συμμετείχε στο διαγωνισμό Φυσικής που διεξήχθη από την Εταιρία Φυσικών Ελλάδος.
Πήραν όλοι οι μαθητές μέρος στη γραπτή δοκιμασία και δύο εκ των εικοσαριών μαθητών πέ
ρασαν στη β' φάση του διαγωνισμού. Στις 6.3.2015 οι μαθητές/τριες της Ε' τάξης συμμετείχαν
στο μαθηματικό διαγωνισμό «Ο μικρός Ευκλείδης». Τη Δευτέρα 6.10.2014 έλαβε χώρα στο
σχολείο μας η Ημέρα Αθλητισμού, που για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε φέτος από το Υπουρ
γείο Παιδείας. Την ημέρα αυτή οι μαθητές/τριες ήρθαν σε επαφή με διάφορα αθλήματα και
ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στην αυλή του σχολείου. Στο
πλαίσιο της αδελφοποίησης με το σχολείο Ητϊδίο Βοίεν του Βουκουρεστίου, η Ε' τάξη δια
σκεύασε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με ελληνικούς στίχους και δημιούργησε ένα μου
σικό βίντεο κλιπ, θέλοντας να στείλει με αυτό τον τρόπο ευχές σε όλους τους μαθητές/τριες
του σχολείου. Η Δ' τάξη συμμετείχε στον 1° Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής Έκφρα
σης Μαθητών Δημοτικών Σχολείων «Ας φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας». Τον
Μάρτιο του 2015 αντιπροσωπευτικό δείγμα ζωγραφικής όλης της χρονιάς των Α', Β', Γ', Δ'
τάξεων εκτέθηκε στις αντίστοιχες αίθουσες και στους διαδρόμους του σχολείου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυση του σχολείου δό
θηκε η παράσταση 80 όνειρα... ζητούν συγγραφέα, που παρουσίασε ο Όμιλος Θεατρικής Παι
δείας του Δημοτικού την Παρασκευή 30.5.2014 στην Αίθουσα Τελετών του σχολείου με κοινό
τους μαθητές του σχολείου το πρωί και την ίδια ημέρα το απόγευμα με κοινό τους γονείς και
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άλλους προσκεκλημένους. Τη Δευτέρα 2.6.2014 παρουσιάστηκε στην αίθουσα Αλέξανδρος
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συμμετοχή της ορχήστρας και χορωδίας του σχο
λείου παρουσία παλιών αποφοίτων γονέων κηδεμόνων και επισήμων προσκεκλημένων. Υπεύ
θυνη Ομίλου Θεάτρου η Ε. Στέφα και υπεύθυνη Ομίλου Ορχήστρας & Χορωδίας η Α.
Στεργιάκη. Έλαβαν μέρος οι μαθητές του Ομίλου Θεάτρου: Κ. Κεχαγιόγλου, Μ. Καμάρες
Β. Κωνσταντινίδης, Θ. Ρέγκος, Γ. Καριωτούδης, Θ. Κατσάτος, Δ. Οικονόμου, Ηλ. Μπούτζιος,
Β. Μπούτζιος, Μ. Φούρναρη, Θ. Τσακιρίδου, Π. Χατζησιαύρου, Δ. Κυρίτσης, Σ. Σοφτά, Έ.
Δαλαρά, Μ. Χατζήαράπογλου, Π. Κελέκης, Γ. Τοπαλίδης. Τραγούδια που ακούστηκαν:
«Ύμνος Πειραματικού», στίχοι: Γ. Θέμελης, μουσική: Η. Καραηλίας, «Μικρό παιδί σαν
ήμουνα», στίχοι: Α. Βεργόπουλος, μουσική: Λ. Κόκοτος, «Μικρό μου αλφαβητάρι», στίχοι:
Ν. Γκάτσος, μουσική: Γ. Χατζηνάσιος, «Άσπρα καράβια», στίχοι: Σ. Σκότης, μουσική: Γ. Σπα
νός. Χορωδία Δημοτικού: Μ. Δρόσου, Α. Ρέγκος, Ε. Χατζησταύρου, Ε. Δαλάρα, Λ. Κστσιφού,
Σ. Σοφτά, Α. Γαβριηλίδου, Μ.-Μ. Νικολαΐδη, Π. Κιουκτσόγλου, Δ. Κυρίτσης, Α. Λεονταρά,
Χ.-Ι. Λόπεζ-Λέτση, Α. Μανωλόπουλος, Ε. Πεκλάρη, Κ.-Χ. Ράτζου, Μ. Σταμάτης, Α. Σοφτά,
Φ. Σπηλιωτοπούλου, Ν. Τσορμπατζόγλου, Μ. Φιλαΐτης-Χαχόλος, Μ. Φούρναρη, Ν. Χασιώτης.
Ορχήστρα Δημοτικού: Φλάουτο: Α. Ιωαννίδου, Μ. Λάππα, Βιολί: Λ.-Μ. Γραμμένου, Ο. Τσιλσαββίδου, Κιθάρα: Α. Μήτσιας, I. Μπακαλιού, Α. Σιάσιου, I. Σταμάτης, Π. Χατζηγεωργίου,
Πιάνο: Δ, Γκρόσσος, Ά, Φλάρη, Κρουστά: Ν. Σκολαρίκης, Σ. Διαμαντούδης. Βοηθός Μαέ
στρου: Δ. Μήτσιας. Λοιποί συντελεστές: Υπεύθυνη φωτισμού η Β. Γαλανού και υπεύθυνοι
παρασκηνίων η Μ. Ανεμοπούλου, η Ν. Ζωγράφου και η I. Νιχωρίτου.
Η ορχήστρα με την υπεύθυνη μουσικολόγο Α. Στεργιάκη έκανε τις εξής εμφανίσεις: Το
Μάρτιο του 2014 εκτέλεσε τραγούδια στο πλαίσιο εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Στη γιορτή
τραγούδησαν οι μαθητές της Δ' τάξης του Δημοτικού. Μια ακόμα εμφάνιση της ορχήστρας
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων του σχολείου, στις αρχές
Μαΐου στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, πλαισιώνοντας με τη χορωδία του Δημοτικού
τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Φτάνουν τα χρώματα για να αλλάξω τον κόσμο;» με
υπεύθυνο τον Λ. Γεροντίδη. Στα μέσα Μαΐου η ορχήστρα συνόδεψε ηχητικά τη μουσικοθεατρική παράσταση των μαθητών της Β' τάξης Δημοτικού Την Άνοιξη αν όεν τη βρεις... τη φτιά
χνεις!. Σ’ αυτή την εκδήλωση οι μαθητές της Β' τάξης, οι οποίοι αποτέλεσαν τη χορωδία της
τάξης, τραγούδησαν αλλά και έπαιξαν με διάφορα μουσικά όργανα μαζί με την ορχήστρα
του σχολείου. Οι επόμενες εμφανίσεις της ορχήστρας πραγματοποιήθηκαν μαζί με τη χορωδία
του Δημοτικού στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου με τις μελωδίες της στη θεατρική πα
ράσταση 80 Όνειρα... ζητούν συγγραφέα, που παρουσίασε ο Όμιλος Θεατρικής Παιδείας του
Δημοτικού. Επίσης, εμφάνιση της ορχήστρας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο
εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Τη γιορτή είχε αναλάβει η Γ' τάξη Δημοτικού. Εμφάνιση της
ορχήστρας πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο, στο πλαίσιο εορτασμού του Πολυτεχνείου. Τη
χορωδία αποτέλεσαν οι μαθητές της Ε' τάξης Δημοτικού. Μια ακόμα εμφάνιση της ορχήστρας
ήταν το Δεκέμβριο, στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων, όταν συνεργάστηκε με
την ορχήστρα του Γυμνασίου - Λυκείου, με τη χορωδία του Δημοτικού και Γυμνασίου - Λυ
κείου και με τις τάξεις του Δημοτικού Β', Γ', Δ'.
Στο πλαίσιο του μαθήματος των Εικαστικών με υπεύθυνο τον εικαστικό Λ. Γεροντίδη
πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες: Τον Μάιο του 2014 τα έργα ζωγραφικής
του πολιτιστικού προγράμματος «Παιδί και ιστορία της τέχνης» της Ε' και Στ7 τάξης παρου
σιάστηκαν στους χώρους της Α/θμιας Διεύθυνσης Αν. Θεσσαλονίκης. Τον ίδιο μήνα έγιναν
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και εκθέσεις ζωγραφικής των μαθητών/τριών του Δημοτικού στο φουαγιέ της Αίθουσας Τε
λετών του σχολείου α) του πολιτιστικού προγράμματος «Γερμανική ποίηση, λογοτεχνία και
οπτικοποίησή της» της Στ' τάξης με τη συνεργασία της καθηγήτριας Γερμανικών Π. Ελευθεριάδου, β) του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Τα λάθη επιτρέπονται» της Γ' τάξης με τη συ
νεργασία της δασκάλας Κ. Μεταξωτού, γ) του ολοήμερου σχολείου με έργα παιδιών της Γ'
και Δ' τάξης, δ) του Ομίλου Εικαστικών «βταίϊίη με χρήση δίεηάΐ». Επίσης για πρώτη φορά
εκτέθηκε εικαστική δουλειά όλων των βαθμιδών του σχολείου. Ζωγραφική των παιδιών της
Δ', Ε', Στ' Δημοτικού, του γ2 τμήματος του Γυμνασίου καθώς και της Β' Λυκείου (επιλογή
Ελεύθερο Σχέδιο) παρουσιάστηκαν σε έκθεση με τίτλο «Φτάνουν τα χρώματα για να αλλάξω
τον κόσμο μου;». Η έκθεση πραγματοποιήθηκε για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΠΠΣΠΘ
στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο από 6 ώς 12.5.2014. Με αφορμή την εβδομάδα περι
βάλλοντος 2014 τα παιδιά της Ε' και Στ' τάξης παίρνοντας στοιχεία του φυσικού περιβάλλον
τος τα μεταφράσανε με το δικό τους μορφοπλαστικό τρόπο σε ζωγραφικά έργα. Τα
παρουσιάσανε τον Οκτώβριο στο φουαγιέ του
σχολείου. Εγκατάσταση με έργα ζωγραφικής των
μαθητών/τριών των Β' και Στ' τάξεων με αφορμή
την ημέρα κατά της παχυσαρκίας, 24.10.2014, πα
ρουσιάστηκε επίσης στο φουαγιέ.
Μια ομάδα οχτώ παιδιών από τον όμιλο της
χορωδίας και της ορχήστρας του Δημοτικού πήρε
μέρος στο ΙηΐθΓηπίϊοπΗΐ ΡοΙΚ Γεδίΐν»! «Εποηόδ ΐη
Ειιτορε» που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέ
στι από 7 έως 10.6.2014 με συνοδούς την Α. Στεργιάκη και τη X. Ταμίσογλου. Η ομάδα παρουσίασε ένα μουσικό - θεατρικό - χορευτικό
δρώμενο με ήθη και έθιμα του γάμου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Την μικρή αυτή
ομάδα αποτέλεσαν οι μαθητές/τριες των Ε' και Στ' τάξεων Δ. Γκρόσσος, Μ. Καμάρα, Α. Μήτσιας, I. Μπακαλιού, Σ. Σοφτά, I. Σταμάτης, Ο. Τσιλσαββίδου (Βιολί), Ε. Χατζησταύρου.

ί,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Η Α' τάξη εφαρμόζει τα περιβαλλοντικά προγράμ
ματα «Φυτεύω, καλλιεργώ και αξιοποιώ τον σχολικό κήπο» και «Γνωρίζω, φυτεύω, καλλιεργώ
βότανα της Ελλάδος» με τους I. Γαρίτση και Δ. Μουρτιτζίκογλου και το πολιτιστικό πρό
γραμμα «Κοινωνικοσυναισθηματική αγωγή & δραστηριότητες ανάπτυξης δημιουργικής και
κριτικής σκέψης» με την εκπαιδευτικό Ε. Πόπα. Η Β' τάξη δουλεύει το πολιτιστικό πρό
γραμμα «Κλικ στα μνημεία της πόλης» που υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί Μ. Λάγουρη και Γ.
Χόνδρης. Σκοπός του προγράμματος να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με εκκλησίες και ιστο
ρικά μνημεία της πόλης μας και να μάθουν σχετικό λεξιλόγιο στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα. «Διατροφή και υγεία» είναι το θέμα του προγράμματος που υλοποιεί η δασκάλα της
τάξης Μ. Λάγουρη. Μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές να έρθουν σε επαφή
και να ευαισθητοποιηθούν στα θέματα υγιεινής διατροφής. Το «Αποκτώντας αξίες ζωής»
υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί Μ. Λάγουρη, Ε. Στέφα και Α. Στεργιάκη. Σκοπός οι μαθητές να
συνειδητοποιήσουν την έννοια του «όλοι είναι ίσοι αλλά και διαφορετικοί μεταξύ τους». «Οι
λέξεις σας - Οι λέξεις μας. Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στους πολιτισμούς μέσα από κοινές
λέξεις» είναι πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς Ε. Πόπα και
Γ. Χόνδρη. Η Γ' τάξη ασχολείται με το πολιτιστικό πρόγραμμα «Μυθολογία: Οι δώδεκα Θεοί
του Ολύμπου», που υλοποιούν η θ. Κεχαγιά και η Ε. Στέφα, και με το πολιτιστικό πρόγραμμα
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«Τύχη ή τέχνη;» με υπεύθυνο τον Λ. Γεροντίδη. Περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα «Αρω
ματικά φυτά και βότανα του τόπου μας» υλοποιείται από τις Θ. Κεχαγιά και Α. Στεργιάκη·
το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Δραστηριότητες ανάπτυξης φυσιοκρατικής νοημοσύνης
(ΝαΐιίΓαΙΐδΙίο ίηίεΐΐίβεηεε) μέσα από τη σφαιρική προσέγγιση της γνώσης» από την Ε. Πόπα,
το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Κυκλοφορώ με ασφάλεια στο δρόμο, με ποδήλατο, με αυτο
κίνητο, με τα πόδια...» από την Θ. Κεχαγιά. Η Δ' τάξη υλοποιεί το πολιτιστικό πρόγραμμα
«Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» με τις Κ. Μεταξωτού, Ε. Στέφα και Α. Στεργιάκη. Οργανώθηκε
μάλιστα θεατρική παράσταση με τους Όρνιθες του Αριστοφάνη. Επίσης υλοποιείται το περι
βαλλοντικό πρόγραμμα «Το νερό στη φύση και τον πολιτισμό» από την Κ. Μεταξωτού και το
πολιτιστικό πρόγραμμα «Το σχολείο μας μέσα από το φαπογραφικό φακό» από τους Ε. Πόπα
και Γ. Χόνδρη, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ανακύκλωση συσκευών» από τον Σ. Γερονάτσιο και το πολιτιστικό πρόγραμμα «Τέχνη σας τρεις διαστάσεις» από τον Λ. Γεροντίδη.
Η Ε' τάξη υλοποιεί το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Από το εγώ στο εμείς... μέσα από τα
μάτια μου», το πολιτιστικό πρόγραμμα «Εγώ, εσύ και όλοι μαζί», το πρόγραμμα Περιβαλλον
τικής Αγωγής «Η ΜορφΕία και τα πρόσωπά της», το πολιτιστικό πρόγραμμα «Μεγάλοι Βυ
ζαντινοί αυτοκράτορες» από την X. Ταμίσογλου, το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ασφάλεια
στο Διαδίκτυο» από τον Σ. Γερονάτσιο, το πολιτιστικό πρόγραμμα «Μεγάλοι ζωγράφοι, παι
δικά έργα;» από τον Λ. Γεροντίδη. Η Στ' τάξη υλοποιεί το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Δια
τροφή και φυσική άσκηση» και το πολιτιστικό πρόγραμμα «Εγώ, εσύ και όλοι μαζί» με τις Α.
Καραγιαννίδου και I. Νιχωρίτου, καθώς και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Το περιβάλλον
παράγοντας καθορισμού της ιστορίας» με τις Α. Καραγιαννίδου, I. Νιχωρίτου και X. Ταμί
σογλου. Στον Όμιλο Θεάτρου οι Ε. Στέφα και Α. Στεργιάκη πραγματοποιούν το πολιτιστικό
πρόγραμμα «Το παλιό σχολείο». Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του σχολείου μας με το Ελ
ληνικό Τμήμα του Θεωρητικού Λυκείου Ηπ$1θ Βοίεν υλοποιείται πολιτιστικό πρόγραμμα
από τους μαθητές των τάξεων Β', Γ', Ε', ΣΤ' και του ολοημέρου με υπεύθυνους τη X. Ταμί
σογλου, την Ε. Πόπα, τη Θ. Κεχαγιά, τη Μ. Λάγουρη, τη Μ. Ανεμοπούλου, τη Ν. Ζωγράφου,
την Α. Καραγιαννίδου, την I. Νιχωρίτου, την Ε. Στέφα και την Α. Στεργιάκη.
ΟΜΙΛΟΙ: Κατά το σχολικό έτος 2014-15 λειτουργούν στο σχολείο οι Όμιλοι α) Χορωδίας για
τις τάξεις Γ' - Στ' με υπεύθυνη τη μουσικό Α. Στεργιάκη, β) Ορχήστρας για τις τάξεις Γ' - Στ' με
υπεύθυνη τη μουσικό Α. Στεργιάκη, γ) Ενόργανης & Ρυθμικής Γυμναστικής για όλες τις τάξεις
με υπεύθυνη την γυμνάστρια Γ. Παπαπαναγιώτου, δ) Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής για τις
τάξεις Δ' - Στ' με υπεύθυνη τη δασκάλα Κ. Μεταξωτού, ε) Φυσικές επιστήμες για τις τάξεις Α'
- Β' με υπεύθυνη τη δασκάλα Μ. Λάγουρη, στ) Θεατρικής Παιδείας για τις τάξεις Β' - Στ' με
υπεύθυνη τη θεατρολόγο Ε. Στέφα, ζ) Ποντιακού Πολιτισμού για τις τάξεις ΣΤ' & Γυμνάσιο με
υπεύθυνη τη δασκάλα Α. Καραγιαννίδου, η) Πληροφορικής για τις τάξεις Ε' - Στ' με υπεύθυνη
τη δασκάλα Ν. Ζωγράφου, θ) Ορθοσωμίας για τις τάξεις Α' - Στ' με υπεύθυνη τη γυμνάστρια
Δ. Μουρτιτζίκογλου, η) Εικαστικών για την τάξη Στ' με υπεύθυνο τον καθηγητή εικαστικών Λ.
Γεροντίδη, ι) Γερμανικών για τις τάξεις Γ' - Στ' με υπεύθυνη την καθηγήτρια των Γερμανικών
Π. Ελευθεριάδου, κ) Αγγλικών για τις τάξεις Γ' - Στ' με υπεύθυνο τον καθηγητή Αγγλικών Γ.
Χόνδρη, λ) Σκακιού για τις τάξεις Α'- Β' με υπεύθυνη τη δασκάλα Μ. Ανεμοπούλου σε συνερ
γασία της Ένωσης Σκακιστών Θεσσαλονίκης και εκπαιδευτή τον Σ. Μαλικένζο.

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Στις 30.4.2014 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση με θέμα
«Το Διερευνητικό Μοντέλο Μάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών» στο Εργα-
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στήριο Πληροφορικής από την εκπαιδευτικό Μ. Λάγουρη και την προσκεκλημένη εκπαιδευ
τικό X. Καραγιάννη. Στις 10.9.2014 έγινε επιμόρφωση για τη Δημιουργική Γραφή από την
εκπαιδευτικό Κ. Μεταξωτού.

ΕΡΕΥΝΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ: Η εκπαιδευτικός Μ. Λάγουρη πραγματοποιεί έρευνα στη
τάξη της στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας
εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων 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 πραγματοποιείται πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση σεναρίων που αναπτύχθηκαν
για τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας με τη χρήση των ΤΠΕ.

Μαρίνα Λαγουρη
Δασκάλα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
Η σχολική αυλή αποτελεί τον χώρο, όπου οι μαθητές/τριες καθημερινά δραστηριοποιούνται,
εκφράζονται, επικοινωνούν. Η συμμετοχή τους σε διαδικασίες αισθητικής και λειτουργικής
αναβάθμισης του αύλειου χώρου μέσα από την καλλιέργεια και την αξιοποίηση ενός σχολικού
κήπου ενισχύει την κοινωνική τους αλληλεπίδραση, καλλιεργεί τον σεβασμό για τη φύση ανα
πτύσσοντας παράλληλα την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία οι γνώσεις, αν και απαραίτητες, δεν επαρκούν για
την αλλαγή περιβαλλοντικών στάσεων και συμπεριφοράς. Χρειάζεται η άμεση επαφή με τον
φυσικό κόσμο και η ανάληψη φυσικών δράσεων. Η δημιουργία και η συντήρηση ενός σχολι
κού κήπου φέρνει τους/τις μαθητές/τριες σε επαφή με τη φύση, τους χαρίζει την αίσθηση της
δημιουργίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει την υπευθυνότητα, τον σεβασμό και τον θαυμασμό
για τον κόσμο που τους περιβάλλει.
Η αυλή του ΠΠΣΠΘ αποτελείται από μια θάλασσα τσιμέντου που εξυπηρετεί τη διεξα
γωγή ανταγωνιστικών, κυρίως, αθλητικών δραστηριοτήτων. Στερούμενη ποικιλομορφίας και
πολυπλοκότητας αδυνατεί να διεγείρει τις αισθήσεις των μαθητών/τριών και να προκαλέσει
τη βίωση του χώρου μέσα από μια περιβαλλοντική και κοινωνική οπτική. Κατά την κριτική
προσέγγιση των δυνητικών επιλογών της λειτουργικής, περιβαλλοντικής και αισθητικής ανα
βάθμισης της αυλής επιλέχτηκε η δημιουργία ενός
σχολικού κήπου με τη μορφή υπερυψωμένου παρ
τεριού, αξιοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα μικρά
παρτέρια μπροστά από τις τάξεις του δημοτικού.
Η όλη προσπάθεια εντάχθηκε στο πλαίσιο του
!
προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων περι
βαλλοντικής εκπαίδευσης «Συμμετοχικός σχεδιασμός και διαμόρφωση σχολικού κήπου» και του
ευρωπαϊκού προγράμματος βΤλνΐηηΐπβ «Ανταλ
λαγή και καλλιέργεια σπόρων» που υλοποίησε ο
δάσκαλος I. Γαρίτσης.
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Στην προσπάθεια τους οι μαθητές/τριες να διαμορφώσουν τον σχολικό κήπο πραγμα
τοποίησαν συμμετοχικές, συνεργατικές δράσεις που συνέβαλαν στην προσωπική και κοινω
νική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα α) πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με το ταμείο διοίκησης
και διαχείρισης πανεπιστημιακών δασών της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, μέσω του οποίου δεσμεύτηκε ποσότητα ξυλείας από το δάσος του
Ταξιάρχη Χαλκιδικής, β) η μεταφορά της ξυλείας πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Κ.
Κοντού, πατέρα μαθήτριας της Ε' τάξης του σχολείου. Ο υπεύθυνος του προγράμματος και ο
Κ. Κοντός μεταβήκανε στο δάσος του Ταξιάρχη και μετέφεραν κορμούς δέντρων που τους
υπέδειξε το τοπικό δασαρχείο, γ) στη συνέχεια οι μαθητές/τριες ανέλαβαν δράση για τη δια
μόρφωση των υπερυψωμένων παρτεριών, δ) μετέφεραν τη ξυλεία στο χώρο των παρτεριών,
ε) χρησιμοποιώντας πέτρες και σπασμένα κομμάτια τσιμέντου της αυλής αποφλοιώσανε τους
κορμούς, στ) τους τοποθέτησαν, τους βερνίκωσαν και τοποθέτησαν πανί εδάφους, ώστε να
αντέξουν στο πέρασμα του χρόνου, ζ) τοποθέτησαν χώμα, το οποίο προσφέρθηκε από τον
Δήμο Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκε στο σχολείο από τον Κ. Κοντό, η) ολοκλήρωσαν τα
παρτέρια, προετοίμασαν το χώμα και φύτεψαν τα λαχανικά τους.
Με την ενεργό συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του σχολικού κήπου οι μαθητές/τριες
ευαισθητοποιήθηκαν απέναντι στην επίδραση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στη δια
μόρφωση της αλληλεπιδραστικής σχέσης φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Είχαν
την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή και βίωση του φυσικού περιβάλλοντος, να συσχετί
σουν, να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του και τη σημαντικότητα της ύπαρξης όλων των
φυτών και ζώων διαμορφώνοντας, μέσα από συναισθηματικό δέσιμο, υπεύθυνη περιβαλλον
τική συμπεριφορά και οικολογική συνείδηση.
Η όλη προσπάθειά τους να προσεγγίσουν κριτικά, να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν,
να συντηρήσουν και να αξιοποιήσουν τις κηπευτικές δραστηριότητες συνέβαλε μέσα από την
ανάπτυξη δεξιοτήτων συμμετοχικής δράσης, ομαδικής εργασίας και θετικών διαπροσωπικών
σχέσεων στην ολόπλευρη ατομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Γιαννης Γαριτςης
Δάσκαλος

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Χαιρετισμός της Εκπροσώπου του Συλαογου Διδασκόντων Φωτεινής Καραλιδου
Αγαπητοί γονείς,
αγαπημένα μας παιδιά,
Η σχολική χρονιά 2013-2014 τελείωσε. Κι εμείς μαζευτήκαμε όλοι μαζί εδώ για μια
ακόμη διαβατήρια τελετή αποφοίτησης. Είμαστε εδώ για να σας ξεπροβοδίσουμε και να σας
ευχηθούμε καλό ταξίδι. Βλέποντας τα όμορφα και χαρούμενα πρόσωπά σας, συνειρμικά έρ
χονται στο νου τα άγουρα πρόσωπα που υποδεχτήκαμε στο Γυμνάσιο. Τότε άλλοι πρωτοήρθατε, άλλοι ήσασταν εδώ απ’ το νηπιαγωγείο. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, σας βλέπουμε
να διαμορφώνετε σταδιακά προσωπικότητες.
Πάντως ως τάξη φροντίσατε να είστε πάντα «ορατοί». Συμμετείχατε σε όλες τις εκδη-
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λώσεις του σχολείου. Σ’ όλες τις δράσεις και τα προγράμματα δίνατε το παρών και το στίγμα
σας. Πάντα βγαίνατε μπροστά. Δυναμική τάξη, δραστήρια και δημιουργική, σίγουρα «ενδιαφε'ρουσα», δηλαδή καθόλου αδιάφορη.
Όσοι ήρθαμε σε επαφή και με τα δύο τμήματα, έχουμε πολλά να θυμηθούμε. Συζητήσεις,
διαφωνίες, αλλά και τη γιορτή της 25ης Μαρτίου (Β' Λυκείου), απ’ τις καλύτερες του σχολείου,
όπου αναδείχθηκε η ομαδικότητά σας. Φέτος στη γιορτή του Πολυτεχνείου, εμείς δώσαμε τις κα
τευθύνσεις κι εσείς με τις παρεμβάσεις σας και την επιλογή κειμένων, δώσατε το δικό σας στίγμα
στο πρόταγμα της γιορτής που ήταν «Με τον πολιτισμό αντιστεκόμαστε στη βαρβαρότητα».
Σ’ όλα μέσα. Πάντα μπροστά. Στην τάξη πραγματικά δεν έμενε τίποτα ασχολίαστο.
Έπρεπε να είμαστε εφοδιασμένοι με δυνατά επιχειρήματα για να σας απαντήσουμε. Άτεγκτοι
στην κριτική σας απέναντι μας. Για την κοινωνία, το εκπαιδευτικό σύστημα, την πολιτική αγωνιστικότητα και ίσως αντίδραση. Όσοι όμως από τους καθηγητές σας εντρυφήσαμε στον
Αριστοτέλη, γνωρίζουμε καλά πως οι νέοι είναι «ευμετάβολοι, θυμικοί, οξύθυμοι, φιλότιμοι,
ευήθεις και ευέλπιδες». Γιατί η ελπίδα ανήκει στο μέλλον και η μνήμη στο παρελθόν (και
στους νέους το μέλλον πολύ, το παρελθόν σύντομο).
Αυτή τη χρονιά όμως είδαμε πολλούς ν’ απελπίζεστε, να σκιάζεται το βλέμμα απ’ την κού
ραση, το βαρύ πρόγραμμα. Τώρα όμως που ανοίγεστε στο άγνωστο και συνάμα γοητευτικό ταξίδι
στον κόσμο, να βρείτε την ελπίδα σας, θα σας χρειαστεί. Και μην ξεχνάτε: να είστε ταξιδιώτες
στη ζωή, που σημαίνει όπως κάναμε στο μάθημα της Έκθεσης, όχι τουρίστες. Να περιηγηθείτε
στον κόσμο και την ζωή «θεωρίης είνεκε», για να γνωρίσετε και να βιώσετε. Η ζωή κι ο κόσμος
δεν είναι σκηνικό, εικόνα, οθόνη, όπου ως θεατές σε θεατρική σκηνή απλώς κοιτάζουμε αμέτοχοι.
Ούτε πάλι είναι μόνο αρένα, που πολεμάμε, ματώνουμε, καταναλωνόμαστε.
Η ζωή ως βίωμα απαιτεί ψυχική συμμετοχή, μέθεξη. Όπως ο ταξιδιώτης που προσεγγί
ζει τους τόπους ουσιαστικά, με αγάπη και ενδιαφέρον, μπορεί να ζήσει μέσα σ’ αυτούς αλη
θινά, έτσι είναι και με τη ζωή. Με όπλο το πρόσωπό σας, την αλήθεια σας. Αφήστε τα
προσωπεία, δεν τα χρειάζεστε. Κι αν στο ταξίδι στη ζωή, αυτή η μακρόχρονη στάση σας στο
Πειραματικό μπόρεσε έστω λίγο να διαμορφώσει το πρόσωπό σας, την ταυτότητά σας, εμείς
οι καθηγητές σας είμαστε χαρούμενοι.
Καλό ταξίδι παιδιά και μην ξεχνάτε: «Η ευθεία είναι η πιο κουραστική διαδρομή».

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΪΝΑΛΙΔΟΥ

Αγαπητοί καθηγητές, αγαπητές καθηγήτριες, γονείς και προσκεκλημένοι, αγαπημένοι συμ
μαθητές και συμμαθήτριες,

Σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να γιορτάσουμε την αποφοίτησή μας. Ένα μεγάλο
μονοπάτι τη ζωής μας φτάνει στο τέλος του, και καθένας από εμάς θα διάλεξει έναν νέο δικό
του δρόμο. Θα προσπαθήσω μέσα από αυτό το λόγο να φωτίσω μερικούς σταθμούς στο μο
νοπάτι αυτό.
Η αλήθεια είναι πως όλοι ήμασταν τρισευτυχισμένοι, όταν τελείωσε και το τελευταίο
μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ήμασταν ευτυχισμένοι που επιτέλους τελειώσαμε το
σχολείο. Ή μάλλον καλύτερα ευτυχισμένοι που τελειώσαμε την Γ' Λυκείου, γιατί είμαι σί
γουρη ότι το σχολείο θα λείψει σε όλους μας, κι ας λένε μερικοί ότι το απεχθάνονταν και θέ
λουν να σηκωθούν να φύγουν. Το βασανιστικό πρωινό ξύπνημα, οι βλακείες μέσα στην τάξη,
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