25-04-07

11:07

Page 4

°È· ÙË Ì¤ıÔ‰Ô project

KÒÛÙ·˜ M¿ÁÔ˜

∫ÏÂÈ‰È¿ Î·È ∞ÓÙÈÎÏÂ›‰È·

EXOFILA 5

∏ Ú¿ÍË Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ 80% ·ﬁ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îﬁ ∫ÔÈÓˆÓÈÎﬁ
∆·ÌÂ›Ô Î·È Î·Ù¿ 20% ·ﬁ ∂ıÓÈÎÔ‡˜ ¶ﬁÚÔ˘˜.

À¶∂¶£, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ∆ΩΝ

Κλειδιά και Αντικλείδια

∆ιδακτική Μεθοδολογία

Για τη µέθοδο project

Κώστας Μάγος

ΥΠΕΠΘ
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Αθήνα 2007

Μέτρο 1.1. ΕΠΕΑΕΚ II
Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων
Β’ έκδοση: 2007
Α’ έκδοση: 2002

Επιστηµονική υπεύθυνη της σειράς
«Κλειδιά και Αντικλείδια»
Αλεξάνδρα Ανδρούσου

Ο Κώστας Μάγος είναι εκπαιδευτικός πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, ειδικός σε θέµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης.

.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο PROJECT

Κλειδιά και Αντικλείδια
Eίναι άραγε δυνατόν να δουλέψει κανείς αποτελεσµατικά σε ένα αποµονωµένο, ορεινό χωριό της Θράκης,
όταν νιώθει αδυναµία επικοινωνίας λόγω γλώσσας; Πώς
βρίσκει ένας εκπαιδευτικός ισορροπία ανάµεσα στους
κανόνες του σχολικού θεσµού, στις απαιτήσεις των εξετάσεων, στα περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος
και στις ανάγκες των παιδιών; Πώς διδάσκει κανείς ελληνικά, όταν πάνω από τα µισά παιδιά στην τάξη είναι
αλλόγλωσσα; Yπάρχουν τρόποι να κινητοποιήσουµε τα
παιδιά ώστε να ενδιαφερθούν για το σχολείο; Πώς αξιολογούµε εάν οι µαθητές έµαθαν ή όχι ιστορία; Aντέχεται
η σιωπή των µαθητών από το δάσκαλο; Πώς διορθώνουµε τα λάθη των παιδιών; Πώς επικοινωνούµε σε µια
σχολική τάξη; Yπάρχει χώρος για ευχαρίστηση στο
σηµερινό σχολείο;
Tα παραπάνω ερωτήµατα και πολλά άλλα απασχολούν
τους εκπαιδευτικούς και συνδέονται άµεσα µε την καθηµερινή διδακτική τους πράξη. Kάθε τάξη ορίζεται ως συνάντηση υποκειµένων µε διαφορετική το καθένα προσωπική ιστορία που καλούνται να δράσουν σε ένα ενιαίο
πλαίσιο. Aυτή η συνάντηση δεν είναι εύκολη ούτε ανέ-
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φελη και δεν υπακούει σε προδιαγεγραµµένους κανόνες.
Aντιθέτως, είναι γεµάτη συγκρούσεις, δυσκολίες, συγκινήσεις, απογοητεύσεις, ικανοποιήσεις και δηµιουργεί
συνεχώς νέα ερωτήµατα που αναζητούν απαντήσεις.
Tα Kλειδιά και Aντικλείδια δεν πρόκειται να αποπειραθούν να δώσουν απαντήσεις, αλλά εργαλεία που θα επιτρέψουν στους αναγνώστες/χρήστες τους να συνθέσουν
τις δικές τους λύσεις που αντιστοιχούν στη δική τους
πραγµατικότητα. Αυτό βασίζεται στην αρχή ότι η σχολική πραγµατικότητα είναι πολύπλοκη, δυναµική, απρόβλεπτη και κυρίως µοναδική. Άρα, δεν υπάρχει µία µόνο
λύση, µία συνταγή µαγική που λύνει τα προβλήµατα.
Kάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο έχει τις δικές του παραµέτρους που πρέπει πριν από όλα να εντοπιστούν για να
αναζητηθούν στη συνέχεια οι κατάλληλες λύσεις.
Tα Kλειδιά και Aντικλείδια είναι εργαλεία ανάγνωσης της
σχολικής πραγµατικότητας. ∆ηλαδή, κάθε κείµενο που
έχετε στα χέρια σας αποτελεί µια προσπάθεια σύντοµης
απάντησης σε ένα ερώτηµα (π.χ. πώς µαθαίνουν τα παιδιά;) από τη σκοπιά µιας επιστηµονικής προσέγγισης
(π.χ. της γνωστικής ψυχολογίας). Mπορεί ωστόσο σε
άλλο κείµενο να συναντήσετε απάντηση στο ίδιο ερώτηµα από διαφορετική επιστηµονική σκοπιά (π.χ. την
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κοινωνιολογία). Tα κείµενα, γραµµένα από εκπαιδευτικούς και πανεπιστηµιακούς διάφορων ειδικοτήτων, ακολουθούν την ίδια δοµή: ξεκινούν από µια σκηνή σε ένα
σχολικό πλαίσιο, αναλύουν τι συµβαίνει και ύστερα διατυπώνουν απαντήσεις στηριγµένες σε µία επιστήµη. ∆ηλαδή, µε αφετηρία την εκπαιδευτική πράξη, περνούν
µέσα από µια διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης από τη
θεωρία, για να καταλήξουν στα χέρια σας σαν κλειδιά
για τη δική σας διδακτική πρακτική.
Tα κείµενα συνδέονται λειτουργικά µεταξύ τους γιατί
καθένα αναδεικνύει και µια ξεχωριστή ψηφίδα από την
πραγµατικότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Mελετώντας
και δουλεύοντας πάνω στον τρόπο µε τον οποίο τα κείµενα συνδέονται µεταξύ τους, φανταστήκαµε πολλά από
τα κλειδιά που µπορούν να ξεκλειδώσουν πολλά από τα
φαινόµενα που αναλύουµε. Ωστόσο, µόνο εσείς µπορείτε να κατασκευάσετε τα αντικλείδια που έχουν νόηµα
τη συγκεκριµένη στιγµή για το δικό σας πλαίσιο, που
κάνουν... κλικ και ανοίγουν µια «πόρτα» που οδηγεί σε
δικές σας λύσεις.
Aυτή η πολυπρισµατική, διεπιστηµονική προσέγγιση της
καθηµερινής εκπαιδευτικής πράξης είναι προφανές ότι
χρησιµοποιεί ως έναυσµα µια ευρεία ποικιλία αναφορών
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σε σχολικές πραγµατικότητες: τάξεις στην πόλη, στο
βουνό, µονοθέσια σχολεία, µειονοτικά σχολεία της Θράκης, σχολεία µε πολλούς αλλόγλωσσους µαθητές, σχολεία σηµερινά, στην Eλλάδα και αλλού, άλλοτε και
τώρα. Eίναι κοινή πεποίθηση όλων όσοι συµµετέχουµε
σε αυτή τη σειρά ότι συχνά βοηθάει να αναγνώσει κανείς τη δική του εκπαιδευτική πραγµατικότητα βλέποντας κάτι ανάλογο που συµβαίνει σε µια άλλη τάξη, σε
ένα άλλο πλαίσιο, ώστε µέσα από την ανάλυση και την
κατανόησή του να µεταφέρει την εµπειρία αυτής της
γνώσης στη δική του πραγµατικότητα, στο δικό του
πλαίσιο. H απόσταση από τα δικά µας πράγµατα τελικά
βοηθάει να τα καταλάβουµε καλύτερα.
Tρεις θεµατικές ενότητες, η ∆ιδακτική Μεθοδολογία, το
Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης και τα
ζητήµατα Ταυτότητας και Ετερότητας, αποτελούν τον
καµβά πάνω στον οποίο, µέσα από διαφορετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις, προσπαθούµε να απαντήσουµε
στα ερωτήµατα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πρακτικής. ∆εν κρύβουµε τις δυσκολίες ούτε αποσιωπούµε τα
όρια των προτάσεων που κάνουµε και δεν πιστεύουµε
ότι η ευθύνη για τις λύσεις είναι µόνο στα χέρια των
εκπαιδευτικών. Yποστηρίζουµε όµως ότι µπορούν οι εκπαιδευτικοί να πάρουν στα χέρια τους τα εργαλεία που
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θα τους επιτρέψουν να καταλάβουν καλύτερα το πλαίσιο
µέσα στο οποίο εργάζονται, να το βελτιώσουν και να
αντλήσουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους.
Tα Kλειδιά και Aντικλείδια ευτύχησαν να συναντήσουν
στη διαδροµή τους άξιους τεχνίτες που τόσο στην
έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική µορφή τα έκαναν ανθεκτικά, λειτουργικά και… έτοιµα να ξεκλειδώσουν. Tους
ευχαριστώ όλους και όλες θερµά.
Aλεξάνδρα Aνδρούσου
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
Νοέµβριος 2002
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Από τη σειρά «Κλειδιά και Αντικλείδια» κυκλοφορούν τα βιβλία:
θεµατικό πεδίο ∆ιδακτική Μεθοδολογία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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∆ιδάσκοντας ιστορία
Αβδελά Ε.
Κίνητρο στην εκπαίδευση
Ανδρούσου Α.
Ανάγνωση και ετερότητα
Αποστολίδου Β.
Εµψύχωση στην τάξη (Α’ και Β’ µέρος)
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Νικολάου Β.
Κοινωνικό πλαίσιο και διδακτική πράξη
Ζωγραφάκη Μ.
Η επικοινωνιακή προσέγγιση του γλωσσικού µαθήµατος
Ιορδανίδου Α., Σφυρόερα Μ.
∆ηµιουργικές δραστηριότητες και διαδικασίες µάθησης
Κουτσούρη Α.
Για τη µέθοδο project
Μάγος Κ.
Μαθαίνοντας και διδάσκοντας µαθηµατικά
Σακονίδης Χ.
∆ιαθεµατική προσέγγιση της γνώσης
Σφυρόερα Μ.
∆ιαφοροποιηµένη παιδαγωγική
Σφυρόερα Μ.
Η επεξεργασία της εικόνας στη σχολική τάξη
Σφυρόερα Μ.
Το λάθος ως εργαλείο µάθησης και διδασκαλίας
Σφυρόερα Μ.

.
•
•
•
•
•
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Φυσικές Επιστήµες: διδασκαλία και εκπαίδευση
Τσελφές Β.
Μουσική στο σχολείο
Τσιρίδης Π.
∆ιδασκαλία και αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών
Χοντολίδου Ε.
∆ιδασκαλία σε οµάδες
Χοντολίδου Ε.
Η επανατροφοδότηση των µαθητών στα γραπτά τους κείµενα
Χοντολίδου Ε.

θεµατικό πεδίο Κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κοινωνικές ανισότητες στο σχολείο
Ασκούνη Ν.
Οικογένεια και σχολείο
∆ραγώνα Θ.
Στερεότυπα και προκαταλήψεις
∆ραγώνα Θ.
Η µη λεκτική επικοινωνία στο σχολείο
Κούρτη Ε.
Πολιτισµός και σχολείο
Πλεξουσάκη Ε.
Η µειονοτική εκπαίδευση της Θράκης
Τσιτσελίκης Κ.
Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου
Φραγκουδάκη Α.
Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο πατριωτισµός
Φραγκουδάκη Α.
Η ικανότητα του λόγου και η γλωσσική διδασκαλία
Φραγκουδάκη Α.
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θεµατικό πεδίο Ταυτότητες και Ετερότητες
•
•
•
•
•
•

•

Ετερογένεια και σχολείο
Ανδρούσου Α., Ασκούνη Ν.
«Εµείς» και οι «άλλοι»: εµπειρίες εκπαιδευτικών
∆ηµητρίου Α., Λαγοπούλου Β., Πετρίδης Τ.
Ταυτότητα και εκπαίδευση
∆ραγώνα Θ.
Επικοινωνία και ταυτότητες σε µια πολύγλωσση οικογένεια
Μανουσοπούλου Α.
Γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα
Μπαλτσιώτης Λ.
Ταυτότητες και λογοτεχνία στο σχολείο
Χοντολίδου Ε.
∆ηµιουργώντας γέφυρες
Ανδρούσου Α., Πανούτσος Α.

Για περισσότερα «Κλειδιά και Αντικλείδια»:
www.kleidiakaiantikleidia.net
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Για τη µέθοδο project

Η αφορµή ήταν µια είδηση. Μια είδηση που οι περισσότεροι µαθητές είχαν ακούσει στην τηλεόραση το προηγούµενο βράδυ και τους είχε επηρεάσει πολύ. Αφορούσε
στο θάνατο τριών αλλοδαπών κατά την προσπάθειά τους
να περάσουν παράνοµα τα σύνορα και να µπουν στην
Ελλάδα. H αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής σταµάτησε
µε τον τραγικότερο τρόπο σε ένα από τα ναρκοπέδια
των συνόρων.
Τυχαία άκουσα δυο µαθητές να σχολιάζουν την παραπάνω είδηση λίγο πριν ξεκινήσουµε το µάθηµα της
Γλώσσας και τους ζήτησα να ανακοινώσουν τις σκέψεις
τους και στους υπόλοιπους συµµαθητές τους. ∆ίδασκα
σε µια Στ’ τάξη δηµοτικού µε 25 παιδιά και δεν ήταν η
πρώτη φορά που, πριν ξεκινήσουµε το µάθηµα, σχολιάζαµε κάποιες από τις ειδήσεις της προηγούµενης µέρας.
Περισσότεροι από τους µισούς µαθητές είχαν ακούσει
την είδηση και στη συζήτηση που έγινε στην τάξη διατύπωσαν πολλές απορίες για τις ανάγκες που οδηγούν
τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους,
τους τρόπους που επιλέγουν για να το κάνουν αυτό, τις
διαδροµές που ακολουθούν, τη ζωή που αφήνουν πίσω
τους και τη ζωή που βρίσκουν στους νέους τόπους. Τα
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περισσότερα παιδιά µέχρι τη στιγµή αυτή είχαν ελάχιστα
προβληµατιστεί για τα παραπάνω θέµατα και στις απόψεις τους απλώς επαναλάµβαναν «συνθηµατολογικά»
τις θέσεις των γονιών τους ή του τηλεοπτικού καναλιού
που προτιµούσαν να παρακολουθούν.
Από την άλλη πλευρά, στην τάξη υπήρχαν πέντε ξένοι
µαθητές. Ήταν παιδιά οικονοµικών µεταναστών, τρεις
από την Αλβανία, ένας από το Ιράκ και ένας από τη Συρία. Τρεις από τους παραπάνω µαθητές χειρίζονταν καλά
τα ελληνικά, µια και ζούσαν αρκετά χρόνια στην Ελλάδα, ενώ οι δύο που είχαν έρθει σχετικά πρόσφατα
δυσκολεύονταν, ιδιαίτερα στην ανάγνωση και τη γραφή.
Στην τάξη υπήρχαν ακόµη δυο έλληνες µαθητές που οι
γονείς τους είχαν για κάποια περίοδο δουλέψει ως µετανάστες στη Γερµανία. Οι µαθητές που είχαν άµεσα ή έµµεσα γνωρίσει την εµπειρία της µετανάστευσης κατέθεσαν πολλά προσωπικά τους βιώµατα σχετικά µε τα
εµπόδια που αντιµετώπισαν οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους
στους ξένους τόπους, τους τρόπους που τα ξεπέρασαν,
τις όµορφες και άσχηµες στιγµές της καινούριας ζωής.
Όταν, ακριβώς δυο σχολικές ώρες µετά το ξεκίνηµα της
συζήτησης για το θέµα της µετανάστευσης, το χτύπηµα
του κουδουνιού µάς υποχρέωνε να τη σταµατήσουµε,
συµφωνήσαµε µε τα παιδιά ότι το θέµα δεν είχε
εξαντληθεί. Υπήρχαν πολλά πράγµατα που ακόµη θέ-
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λαµε να µάθουµε, πολλές ερωτήσεις που δεν είχαν προς
το παρόν απαντηθεί. Αποφασίσαµε για τις επόµενες
ηµέρες να φέρνουµε στην τάξη και να σχολιάζουµε τις
ειδήσεις που ακούγαµε ή διαβάζαµε και αφορούσαν στη
ζωή των µεταναστών.
Χωρίς καλά καλά να το καταλάβουµε και χωρίς να το
έχουµε από πριν οργανώσει είχαµε ξεκινήσει την υλοποίηση ενός διαθεµατικού σχεδίου εργασίας (project)
για τους µετανάστες και τη µετανάστευση. Οι απορίες
των µαθητών και το ενδιαφέρον τους να γνωρίσουν περισσότερο το θέµα έδωσαν το «πράσινο φως» για να
προχωρήσουµε.
Τα ερωτήµατα των µαθητών συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν στον πίνακα και στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν σε οµάδες ανάλογα µε το περιεχόµενό τους. Κάνοντας αυτό, ουσιαστικά πετύχαµε να αναλύσουµε το
θέµα µας σε επιµέρους άξονες. Οι χώρες προέλευσης και
προορισµού, οι αριθµοί, οι αιτίες της µετανάστευσης, το
νοµικό καθεστώς και οι συνθήκες ζωής, οι πολιτισµοί, οι
γλώσσες και οι θρησκείες των οικονοµικών µεταναστών
στην Ελλάδα, αλλά και στοιχεία για τους έλληνες µετανάστες στο εξωτερικό ήταν οι βασικοί θεµατολογικοί
άξονες που προέκυψαν. Επόµενο βήµα ήταν να συνδέσουµε τους παραπάνω άξονες µε τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος από τα οποία θα µπορούσαµε να
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αντλήσουµε πληροφορίες και να οργανώσουµε µε τον
τρόπο αυτό τη βασική δοµή της διαθεµατικής προσέγγισης.
Έτσι, µέσα από το µάθηµα της Γλώσσας µελετήσαµε
διάφορες µορφές γραπτού λόγου ―άρθρα από εφηµερίδες και περιοδικά, αποσπάσµατα από µυθιστορήµατα,
διηγήµατα, ποιήµατα, θεατρικά έργα― που αναφέρονταν στη µετανάστευση. Στα Μαθηµατικά εξασκηθήκαµε
σε προβλήµατα και γραφικές παραστάσεις χρησιµοποιώντας ως δεδοµένα τους αριθµούς των µεταναστών, ποσοστά σχετικά µε τις χώρες καταγωγής τους, τα επαγγέλµατα και τις αµοιβές τους. Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής αλλά και τις χώρες προορισµού των µεταναστών βρήκαµε στη Γεωγραφία, ενώ στην Ιστορία
αναζητήσαµε ιστορικές περιόδους και αιτίες µεγάλων µετακινήσεων πληθυσµών από παλιά µέχρι σήµερα. Στα
Θρησκευτικά συζητήσαµε για τις θρησκείες των µεταναστών, ενώ το µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής
Αγωγής έγινε αφετηρία στην έρευνά µας για να γνωρίσουµε το νοµικό καθεστώς που αφορά στους µετανάστες, τα δικαιώµατα που έχουν ή στερούνται, τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για αυτούς, την κατάσταση που
επικρατεί σε άλλες χώρες. Φυσικά, ανατρέξαµε και σε
µαθήµατα και σχολικά βιβλία προηγούµενων τάξεων
καθώς και σε πολλά εξωσχολικά βιβλία, κάποιες εγκυ-
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κλοπαίδειες και εφηµερίδες, περιοδικά και φυλλάδια της
Unicef σχετικά µε τους µετανάστες.
Παράλληλα µε τα παραπάνω, µε διάφορους τρόπους
αξιοποιήσαµε και τα καλλιτεχνικά µαθήµατα. Κάναµε µια
µικρή συλλογή από κασέτες και cd µε µουσική από τις
χώρες των µεταναστών. Το µεγαλύτερο µέρος από το
υλικό αυτό µας το πρόσφεραν οι µετανάστες που γνωρίσαµε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος,
αλλά και ένα µικρό µέρος αγοράσαµε µε τα χρήµατα του
ταµείου της τάξης από κεντρικό δισκοπωλείο. Παράλληλα µε τις µουσικές έγιναν και άλλες καλλιτεχνικές
δραστηριότητες: ζωγραφική, κολάζ, φωτογραφία, καθώς και θεατρικά δρώµενα µε αφορµή τη µετανάστευση.
Ήταν η πρώτη φορά που οι µαθητές της συγκεκριµένης
τάξης χρησιµοποιούσαν τη διαθεµατική προσέγγιση και
έµοιαζε να είναι και η πρώτη φορά που διαπίστωναν
στην πράξη ότι τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος µπορεί να µην αποτελούν αποξενωµένες και
ασύνδετες µεταξύ τους γνωστικές µονάδες, αλλά αντίθετα λειτουργικά δεµένες και αλληλοσυµπληρούµενες
γνωστικές προσεγγίσεις.
Εκτός από όσα µελετήσαµε και µάθαµε µέσα από τα µαθήµατα, ένα µεγάλο µέρος καινούριας γνώσης και
εµπειρίας κατακτήθηκε µέσα από τις έρευνες που υλοποιήθηκαν. Έγιναν δύο έρευνες από δύο οµάδες µαθη-
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τών αντίστοιχα. Η πρώτη οµάδα χρησιµοποιώντας ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις ερεύνησε τις απόψεις των
ίδιων µεταναστών για τη ζωή στην Ελλάδα, τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, τις λύσεις που
προτείνουν. Στα ερωτηµατολόγια απάντησαν 30 µετανάστες από διαφορετικές χώρες, ενώ µε τους 8 από αυτούς έγιναν και συνεντεύξεις. Η γνωριµία µε τους περισσότερους µετανάστες έγινε µε τη βοήθεια των γονιών. Όλοι οι µετανάστες που συµµετείχαν στην έρευνα
µιλούσαν, λιγότερο ή περισσότερο, ελληνικά. Απαντούσαν προφορικά στις ερωτήσεις των µαθητών τις οποίες
αµέσως µετέφεραν γραπτά στα ερωτηµατολόγια. Κάποιους µετανάστες που είχαν δυσκολίες να καταλάβουν
και να µιλήσουν ελληνικά βοήθησαν, µεταφράζοντας
στις γλώσσες τους, άλλοι µετανάστες από την ίδια χώρα
που είχαν καλύτερη γνώση των ελληνικών. Στο στάδιο
αυτό πολύτιµη ήταν και η βοήθεια των αλλόγλωσσων
µαθητών της τάξης, οι οποίοι, όπου αυτό ήταν δυνατόν,
λειτούργησαν και ως µεταφραστές.
Η δεύτερη οµάδα ερεύνησε τις απόψεις των Ελλήνων
κατοίκων της περιοχής σχετικά µε τους µετανάστες. Και
η οµάδα αυτή δούλεψε µε ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις. Τα ερωτηµατολόγια απάντησαν 48 γείτονες
του σχολείου, που στην πλειοψηφία τους ήταν γονείς
των µαθητών, καθώς και ιδιοκτήτες και υπάλληλοι των

16

.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο PROJECT

γύρω καταστηµάτων. Οι 12 από αυτούς έδωσαν και συνέντευξη. Τόσο στις συνεντεύξεις όσο και στα ερωτηµατολόγια υπήρξαν πολλές διαφορετικές απόψεις και στάσεις γύρω από τους µετανάστες, που η ανάλυσή τους
στην τάξη βοήθησε για την ανάπτυξη ενός ουσιαστικού
διαλόγου.
Τα µέλη των οµάδων κατά τη διάρκεια της έρευνας κρατούσαν συστηµατικά ηµερολόγιο, αποσπάσµατα από το
οποίο διάβαζαν στην τάξη, στις ενηµερωτικές συζητήσεις
που γίνονταν, και όπου κάθε οµάδα παρουσίαζε στοιχεία
που είχε συγκεντρώσει µέχρι εκείνη τη στιγµή.
Η πορεία που ακολούθησε η έρευνα κάθε οµάδας περιλάµβανε τρία βασικά στάδια: το πρώτο ήταν η συλλογή
των πληροφοριών, το δεύτερο η συζήτηση και η αξιολόγηση των πληροφοριών µεταξύ των µελών της οµάδας
και, τέλος, η παρουσίαση των πληροφοριών στην τάξη
και η συλλογική συζήτηση. Όπως είπαµε και προηγουµένως, η συλλογή των πληροφοριών έγινε µε ερωτηµατολόγια και συνεντεύξεις που σχεδίασαν τα µέλη των
οµάδων µε τη δική µου βοήθεια. Οι συνεντεύξεις µαγνητοφωνήθηκαν και την αποµαγνητοφώνηση ανέλαβαν οι
ίδιοι οι µαθητές. Πολλά από τα κείµενα των συνεντεύξεων έγιναν στην τάξη και αντικείµενο γλωσσολογικής
επεξεργασίας, στην ώρα του µαθήµατος της Γλώσσας.
Έτσι, παραδείγµατος χάριν, εντοπίστηκαν τα πιο συχνά
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γραµµατικά και συντακτικά λάθη των µεταναστών και
συζητήθηκαν όχι µόνο οι δυσκολίες της εκµάθησης ελληνικών από αλλόγλωσσους µαθητές, αλλά και οι βασικές οµοιότητες και διαφορές της ελληνικής γλώσσας από
τις µητρικές γλώσσες των µεταναστών που έδωσαν
συνέντευξη. Οι αλλόγλωσσοι µαθητές της τάξης µίλησαν
για τις δικές τους εµπειρίες στην εκµάθηση των ελληνικών και µέσα από χαρακτηριστικά παραδείγµατα βοήθησαν στη σύγκριση των ελληνικών µε τις δικές τους
γλώσσες.
Εκτός από τις επιµέρους επισκέψεις που έκαναν τα µέλη
των δύο οµάδων και γίνονταν εκτός του σχολικού ωραρίου ―µε συνοδεία δική µου ή/και γονιών― οργανώθηκε µία έξοδος, όπου συµµετείχαν όλοι οι µαθητές.
Αυτή έγινε πρωί στο χώρο της λαϊκής αγοράς, όπου τα
παιδιά όχι µόνο συνάντησαν πολλούς µετανάστες που
βρίσκονταν εκεί ως πωλητές ή αγοραστές, αλλά είχαν
παράλληλα την ευκαιρία να παρατηρήσουν και να σχολιάσουν τόσο τον πλούτο γλωσσών και διαλέκτων που
οµιλούνταν στην αγορά, όσο και τους τρόπους επικοινωνίας ανάµεσα σε ανθρώπους που δε µοιράζονταν την
ίδια γλώσσα.
Την ίδια περίοδο που οι οµάδες υλοποιούσαν τις έρευνες
προσκλήθηκαν στην τάξη οι γονείς δύο ελλήνων µαθητών που παλιότερα ήταν µετανάστες, για να µοιραστούν
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µαζί µας την εµπειρία της µετανάστευσης. Το «άνοιγµα
της ψυχής» των γονιών για «τα δύσκολα χρόνια της ξενιτιάς» και η εγγύτητα των περιγραφών και των βιωµάτων τους µε όσα οι ξένοι µετανάστες περιέγραψαν
στις συνεντεύξεις τους ευαισθητοποίησαν ιδιαίτερα τους
µαθητές και κινητοποίησαν την ενσυναίσθησή τους για
τους µετανάστες. Αυτό έγινε ιδιαίτερα φανερό στη συζήτηση που ακολούθησε κάποια άλλη µέρα µε αφορµή την
παρουσίαση αποσπασµάτων από τις συνεντεύξεις που
έδωσαν οι έλληνες κάτοικοι της περιοχής σχετικά µε την
προσέλευση των οικονοµικών µεταναστών στη χώρα
µας. Τα περισσότερα παιδιά αντέδρασαν έντονα σε µερικές απόψεις της µορφής «να τους πετάξουν όλους έξω»,
οι οποίες και έδωσαν αφορµή για να συζητηθεί ανοιχτά
στην τάξη το θέµα του ρατσισµού και των ανθρώπινων
δικαιωµάτων. Στη συζήτηση αυτή ένα µεγάλο µέρος των
µαθητών µοιράστηκε µε τους υπόλοιπους καταστάσεις
στις οποίες άλλοτε υπήρξε θύµα και άλλοτε θύτης επεισοδίων ρατσιστικής συµπεριφοράς. Ο Λευτέρης, παραδείγµατος χάριν, ο οποίος στην αρχή της σχολικής χρονιάς είχε δηλώσει ότι προτιµά να είναι µόνος στο θρανίο
παρά να το µοιραστεί µε τον Αλβανό συµµαθητή του
Άρντιτς, παραδέχτηκε ότι τελικά µάλλον αυτό που είχε
νιώσει τότε ο Άρντιτς ήταν παρόµοιο µε αυτό που ένιωσε
ο ίδιος όταν δεν τον έβαλαν στην οµάδα του µπάσκετ
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γιατί δεν ήταν όσο ήθελαν ψηλός. Από τις διηγήσεις των
παιδιών φάνηκε καθαρά ότι αυτή η εναλλαγή ρόλων
θύµατος και θύτη είναι µια συνηθισµένη κατάσταση
τόσο µέσα όσο και έξω από το σχολικό χώρο. Μερικά
παιδιά ρώτησαν τους γονείς τους για παρόµοιες συµπεριφορές και έφεραν στην τάξη και αντίστοιχα παραδείγµατα από τους χώρους δουλειάς και καθηµερινής ζωής
των ενηλίκων.
Γενικότερα, ο ρόλος των γονιών στα διάφορα στάδια της
έρευνας ήταν πολύ υποστηρικτικός. Η πλειοψηφία τους
ανταποκρίθηκε ευχαρίστως στην ανοιχτή πρόσκληση για
συνεργασία που έκανα στους γονείς, σε µια από τις συνήθεις ενηµερωτικές συναντήσεις. Στη συγκεκριµένη
συνάντηση παρουσιάστηκαν οι γενικοί και ειδικοί στόχοι
του σχεδίου εργασίας για τη µετανάστευση, καθώς και ο
τύπος των δραστηριοτήτων που οι µαθητές θα υλοποιούσαν. Κάποιοι γονείς εξέφρασαν αντιρρήσεις και
φόβους που αφορούσαν στην καθυστέρηση της ροής
του αναλυτικού προγράµµατος, η οποία πιθανόν να
οδηγούσε σε γνωστικά κενά των µαθητών για τις επόµενες τάξεις. Χρειάστηκε µια αναλυτικότερη παρουσίαση
της διαθεµατικής προσέγγισης, προκειµένου να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Καθώς το σχέδιο εργασίας για τη µετανάστευση εξελισσόταν, η τάξη έπαιρνε και τη µορφή ενός µικρού καλλι-
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τεχνικού εργαστηρίου. Οι τοίχοι είχαν διακοσµηθεί µε
ζωγραφιές εµπνευσµένες από τη ζωή των µεταναστών,
καθώς και φωτογραφίες που είχαν τραβήξει οι διάφορες
οµάδες στη φάση της συλλογής των πληροφοριών τους.
Εξαρχής συµφωνήθηκε πως τόσο οι εικαστικές δηµιουργίες των µαθητών όσο και το θεατρικό δρώµενο θα παρουσιάζονταν

στην

ολοκληρωµένη

παρουσίαση

του

προγράµµατος στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η ιδέα
της παρουσίασης του προγράµµατος σε ευρύτερο κοινό
άρεσε πολύ στα παιδιά και αποτέλεσε ένα ακόµη ισχυρό
κίνητρο για την οργάνωση της δουλειάς των οµάδων.
Με αφορµή την παρουσίαση κάθε οµάδα έγραψε ένα
µικρό κείµενο µε τα κυριότερα σηµεία από το υλικό της
έρευνας που συγκέντρωσε, ενώ παράλληλα αξιοποίησε
το έντυπο υλικό που συγκεντρώθηκε στην τάξη κατά τη
διάρκεια του προγράµµατος.
Η παρουσίαση έγινε στο τέλος της σχολικής χρονιάς
προς τους υπόλοιπους µαθητές του σχολείου, τους δασκάλους, τους γονείς, αλλά και όσους µε τον έναν ή τον
άλλον τρόπο είχαν συµµετάσχει στο πρόγραµµά µας.
Στείλαµε προσκλήσεις στους ανθρώπους από τους οποίους πήραµε συνέντευξη, σε διάφορους φορείς που
ασχολούνται µε τους µετανάστες και φυσικά στους
ίδιους τους µετανάστες. Κάθε οµάδα παρουσίασε τα
συµπεράσµατά της, έγινε συζήτηση, ενώ στο χώρο λει-
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τούργησε έκθεση µε ζωγραφιές και φωτογραφίες που
είχαν δηµιουργηθεί µε αφορµή το πρόγραµµα. Μετά το
τέλος της συζήτησης οι µαθητές παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώµενο που έγραψαν και σκηνοθέτησαν οι ίδιοι
και αφορούσε στη ζωή των οικονοµικών µεταναστών
στη χώρα µας. Η βραδιά έκλεισε µε ένα µικρό γλέντι
γεµάτο µουσική, φαγητά και χορούς τόσο από την Ελλάδα, όσο και από τις χώρες των µεταναστών.
Λίγες µέρες µετά την παρουσίαση της δουλειάς µας επαναφέραµε το θέµα του προγράµµατος στην τάξη. Σκοπός της τελευταίας αυτής συζήτησης ήταν να γίνει από
όλους µας µια συνολική αξιολόγηση της γνώσης και της
εµπειρίας που κατακτήθηκε από την υλοποίηση του
προγράµµατος. Οι καινούριοι γνωστικοί τοµείς, η διαφορετική διδακτική προσέγγιση, τα συναισθήµατα και η
επικοινωνία που αναπτύχθηκαν ήταν τα βασικότερα από
τα θέµατα που συζητήθηκαν στην αξιολόγηση. Γενικώς
οι µαθητές µίλησαν θετικά για το πρόγραµµα και συµφώνησαν ότι όλα όσα είδαν, άκουσαν και έµαθαν µέσα
από αυτό επηρέασαν τις προηγούµενες απόψεις και στάσεις τους για τους µετανάστες. Κοινή ήταν επίσης η
άποψη ότι σταδιακά βελτιώθηκαν σηµαντικά οι διαπροσωπικές τους σχέσεις και το επίπεδο της συνεργασίας
και ξεπεράστηκαν γρήγορα οι διαφωνίες και αντιθέσεις
που είχαν παρουσιαστεί στην αρχή του προγράµµατος
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ανάµεσα στα µέλη των οµάδων. Μίλησαν ακόµη για τις
δυσκολίες που αντιµετώπισαν µέχρις ότου προσαρµοστούν σε αυτόν τον καινούριο τρόπο δουλειάς που,
όπως χαρακτηριστικά είπαν: «∆ε µάθαινες απέξω τι λέει
το βιβλίο, αλλά ήταν σαν να έγραφες εσύ ένα βιβλίο».
Από την πλευρά µου, οι δυσκολίες που αντιµετώπισα
αφορούσαν επίσης στην πρώτη περίοδο υλοποίησης του
σχεδίου εργασίας, όπου οι µαθητές δεν είχαν ακόµη
προσαρµοστεί στην καινούρια µεθοδολογία και τα προβλήµατα οργάνωσης δεν είχαν ακόµη λυθεί. Το πρόβληµα του χρόνου ήταν ένα ακόµη πρόβληµα. Καθώς το
σχέδιο εργασίας εξελισσόταν, απαιτούσε όλο και περισσότερο χρόνο, που δεν ήταν πάντα διαθέσιµος. Παρά το
γεγονός ότι, όπου ήταν δυνατόν, διάφορες ενότητες του
αναλυτικού προγράµµατος εντάχθηκαν µέσα στις δραστηριότητες του project, το «βάρος της ύλης» που
έπρεπε να καλυφθεί µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς ήταν πιεστικό. ∆εν ήταν λίγες οι φορές που για τις
ανάγκες του σχεδίου εργασίας χρειάστηκε τόσο εγώ,
όσο και τα παιδιά να µείνουµε και να δουλέψουµε στην
τάξη εκτός του σχολικού ωραρίου. Τέλος, η συνεργασία
µε τους γονείς, εκτός των άλλων, βοήθησε πολλές φορές να ξεπεραστούν εµπόδια, όπως χρήµατα για αγορά
υλικών, µετακινήσεις και άλλα. Είναι γεγονός πάντως
ότι, καθώς το πρόγραµµα προχωρούσε, τα προβλήµατα

23

.

ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ

σταδιακά έδιναν τη θέση τους στην ευχάριστη εκείνη
ατµόσφαιρα που δηµιουργείται στην τάξη όταν συµπορεύεται το ενδιαφέρον για το αντικείµενο της µάθησης
µε τη δηµιουργικότητα, το διάλογο και τη συνεργασία.
Είχαν πολύ ενδιαφέρον όλα όσα ακούστηκαν σε αυτήν
την τελευταία κουβέντα για το πρόγραµµα, λίγες µέρες
πριν από τη λήξη µιας ακόµη σχολικής χρονιάς. Αν πρέπει να επιλέξουµε µόνο µια «ατάκα» που να µεταφέρει
την άποψη του συνόλου των µαθητών για τη διδακτική
προσέγγιση που χρησιµοποιήσαµε, θα διαλέξουµε εκείνη
του Γιάννη. Ο Γιάννης, αλλάζοντας το σύνθηµα που συναντήσαµε σε ένα φυλλάδιο για τους µετανάστες ―«Οι
µετανάστες

δεν

είναι

πρόβληµα.

Έχουν

προβλή-

µατα!»―, στην ερώτησή µας αν τελικά προτιµά να δουλεύει µε τον παραδοσιακό τρόπο των µαθηµάτων του
αναλυτικού προγράµµατος ή µε τη διαθεµατική προσέγγιση και τα σχέδια εργασίας απάντησε: «Τα µαθήµατα
δεν είναι πρόβληµα! Έχουν πρόβληµα!».
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Πώς στήνεται ένα σχέδιο εργασίας
H διαθεµατική προσέγγιση της µετανάστευσης µε τη διδακτική µέθοδο που παρουσιάστηκε παραπάνω αποτελεί
ένα

χαρακτηριστικό

παράδειγµα

σχεδίου

εργασίας

(project). Σύµφωνα µε τον Frey το σχέδιο εργασίας
αποτελεί έναν τρόπο οµαδικής διδασκαλίας, που το περιεχόµενο της σχεδιάζεται, διαµορφώνεται και υλοποιείται µε τη συνεργασία όλων. Ο Χρυσαφίδης ταυτίζει τη
µέθοδο αυτή µε τη βιωµατική επικοινωνιακή διδασκαλία,
δηλαδή «ένα πλέγµα διδακτικών διαδικασιών που έχουν
ως αφόρµηση βιωµατικές καταστάσεις. Είναι δηλαδή
ανάγκες, προβλήµατα και απορίες του παιδιού, που πηγάζουν από την καθηµερινή ζωή καθώς και από τις
εµπειρίες και τις ανησυχίες που του δηµιουργούνται
µέσα στον κοινωνικό περίγυρο όπου ζει και ενσωµατώνεται»1. Το σχέδιο εργασίας ως διδακτική µέθοδος έχει
ως αφετηρία το κίνηµα προοδευτικής αγωγής των αρχών του 20ού αιώνα. Ξανάρχεται όµως στο εκπαιδευτικό
προσκήνιο, κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του ’60
και ύστερα, µια εναλλακτική πρόταση απέναντι στην πα1

Χρυσαφίδης Κ., Βιωµατική – Επικοινωνιακή διδασκαλία. Η
εισαγωγή της µεθόδου project στο σχολείο, Gutenberg, Αθήνα,
1994, σ. 17
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ραδοσιακή διδασκαλία. Το σχέδιο εργασίας «θεωρήθηκε
κύριο µέσο προώθησης της µάθησης µέσα από µορφές
διερεύνησης και προβλήθηκε για τη στενή σχέση µε την
πράξη και τον κοινωνικό προβληµατισµό»2. Τα σχέδια
εργασίας ή projects αποτελούν τη βασική διδακτική µεθοδολογία για τη διαθεµατική προσέγγιση της γνώσης,
που τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται ευρέως και στη
χώρα µας.

Τι είναι τελικά ένα σχέδιο εργασίας;
Συνοψίζοντας τους παραπάνω ορισµούς, µπορούµε να
πούµε ότι σχέδιο εργασίας είναι µια διδακτική προσέγγιση που έχει ως αφετηρία τα ερωτήµατα των µαθητών,
αξιοποιεί παράλληλα όλα τα µαθήµατα του αναλυτικού
προγράµµατος, ενώ προωθεί τη δουλειά σε οµάδες και
εστιάζεται στην απόκτηση της γνώσης µε βιωµατικές µεθόδους.
Η υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας ακολουθεί µια σειρά
από στάδια-φάσεις, που τα όρια τους µερικές φορές δεν
είναι απολύτως ευκρινή. Ως τέτοια στάδια, µε τη σειρά

2

ΚΕΜΕΤΕ, Σχολείο χωρίς σύνορα, Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό,
Αθήνα, 2000, σ. 55

26

.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο PROJECT

που συνήθως υλοποιούνται, µπορούµε να διακρίνουµε
τα παρακάτω: αφόρµηση, ανάλυση του θέµατος, καθορισµός στόχων και δραστηριοτήτων, κατανοµή σε οµάδες εργασίας, διεξαγωγή δραστηριοτήτων, διαδικασίες
συντονισµού, σύνθεση και επιµέλεια του έργου, παρουσίαση, αξιολόγηση.
Αφόρµηση
Ως αφόρµηση για ένα σχέδιο εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε εποπτικό ή άλλο διδακτικό υλικό
που µπορεί να δηµιουργήσει ερωτήµατα και να έλξει το
ενδιαφέρον των µαθητών για το προς µελέτη θέµα: ένα
κείµενο από τα βιβλία της Γλώσσας, ένα άρθρο από
εφηµερίδα ή περιοδικό, µια εικόνα, φωτογραφία ή
αφίσα, µια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική είδηση, ένα τραγούδι. Ακόµη, αφόρµηση µπορεί να αποτελέσει ένα γεγονός που συνέβη στο σχολικό χώρο, ένας διάλογος
που από ένα τυχαίο περιστατικό αναπτύχθηκε στην
τάξη, µια εκδήλωση, µια εκπαιδευτική έξοδος ή µια σχολική εκδροµή. Οποιαδήποτε από τα παραπάνω γεγονότα, µε τους κατάλληλους διδακτικούς χειρισµούς του
εκπαιδευτικού, µπορούν να κεντρίσουν τη σκέψη των
µαθητών, να δηµιουργήσουν ερωτήµατα, να φέρουν
στην επιφάνεια ξεχασµένα βιώµατα και εµπειρίες, να
προκαλέσουν συναισθήµατα.
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Αφόρµηση για το σχέδιο εργασίας µε θέµα τη µετανάστευση, που παρουσιάστηκε παραπάνω, στάθηκε µια
τηλεοπτική είδηση που προβληµάτισε τους µαθητές και
δηµιούργησε τις αρχικές απορίες για τις συνθήκες ζωής
των οικονοµικών µεταναστών στη χώρα µας. Η µετανάστευση και η µετακίνηση είναι θέµα που συνδέεται µε
τον ένα ή τον άλλον τρόπο µε τη ζωή των περισσότερων
µαθητών, εποµένως κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους και
την επιθυµία τους να το ερευνήσουν αναλυτικά. Αντίθετα από ό,τι συµβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις,
στο συγκεκριµένο σχέδιο εργασίας ο δάσκαλος δεν είχε
από πριν προγραµµατίσει την έρευνα ενός τέτοιου θέµατος. Όταν όµως το θέµα «µπήκε» στην τάξη, αξιοποίησε
σωστά την αφορµή που του έδωσαν οι µαθητές, καλλιέργησε κλίµα ενδιαφέροντος, προώθησε το διάλογο
και, στο τέλος, όχι µόνο δεν έκλεισε το θέµα, αλλά ζητώντας ένα καθηµερινό σχολιασµό σχετικών ειδήσεων,
έδωσε κίνητρο για επιπλέον έρευνα και µελέτη.
Ανάλυση του θέµατος
Η ανάλυση του θέµατος της µετανάστευσης έγινε µέσα
από την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των ερωτηµάτων που έθεσαν τα παιδιά. Ο δάσκαλος µε τη λεγόµενη
µέθοδο της «καταιγίδας ιδεών» προκάλεσε τα παιδιά να
διατυπώσουν ελεύθερα όλα τα ερωτήµατα που θα ήθε-

28

.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο PROJECT

λαν να απαντηθούν γύρω από το θέµα. Συνήθως τα
ερωτήµατα που διατυπώνουν στις περιπτώσεις αυτές τα
παιδιά είναι πολλά, συχνά αλληλοκαλυπτόµενα και µερικές φορές όχι άµεσα σχετιζόµενα µε το θέµα. Η επιλογή
και ο διαχωρισµός των ερωτηµάτων σε κατηγορίες είναι
ένα απαραίτητο βήµα στην ανάλυση του θέµατος.
Στο πλαίσιο της ανάλυσης του θέµατος έγινε και η σύνδεση των ερωτηµάτων αυτών µε τα µαθήµατα και το
εποπτικό υλικό όπου θα µπορούσαν να αναζητηθούν
απαντήσεις και γενικότερες πληροφορίες. Αξιοποιήθηκαν
όλα τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος, τόσο
της τάξης που παρακολουθούσαν οι µαθητές, όσο και
προηγούµενων, καθώς και µια µεγάλη ποικιλία παράλληλου υλικού, που έφτασε στην τάξη µε πρωτοβουλία
του δασκάλου, των µαθητών ή των γονιών τους. Με τον
τρόπο αυτό, σταδιακά, φυσικά και αβίαστα, οι µαθητές
έµπαιναν για πρώτη φορά, όπως διευκρινίζει ο δάσκαλος, στη λογική της διαθεµατικής προσέγγισης.
Έρευνα και µελέτη
Η διαθεµατική προσέγγιση στηρίχτηκε σε δύο τύπων
έρευνα και µελέτη. Η πρώτη αφορούσε σε κάθε µορφής
έντυπο υλικό που το περιεχόµενό του σχετιζόταν µε το
θέµα της µετανάστευσης. Το περιεχόµενο του υλικού

29

.

ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΛΕΙ∆ΙΑ

αυτού έγινε αντικείµενο συλλογικής ανάλυσης και προβληµατισµού στην τάξη και κινητοποίησε τα παιδιά να
αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από «πρώτο
χέρι», καταλήγοντας έτσι στο σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός δεύτερου τύπου έρευνας, που έγινε µέσα
από τις συνεντεύξεις και τα ερωτηµατολόγια και αφορούσε στα εξής δύο θέµατα: απόψεις των ίδιων των µεταναστών για τη ζωή στην Ελλάδα και απόψεις των ελλήνων κατοίκων της περιοχής για τους µετανάστες. Τα
θέµατα που αποφάσισαν να ερευνήσουν ο δάσκαλος και
οι µαθητές αποτελούν τους δυο βασικότερους άξονες για
να αποκτήσουν µια καλύτερη εικόνα για τους οικονοµικούς µετανάστες και τη µετανάστευση. Σίγουρα, αν οι
συνθήκες το επέτρεπαν, θα υπήρχαν και άλλα θέµατα
που θα µπορούσαν να ερευνηθούν στο πλαίσιο ενός
σχεδίου εργασίας για τη µετανάστευση, όπως, για παράδειγµα, οι απόψεις τόσο των διάφορων κρατικών φορέων (Νοµαρχία, ∆ήµος, Αστυνοµία, ΟΑΕ∆), όσο και
των διάφορων µη κυβερνητικών οργανώσεων που δουλεύουν µε τους µετανάστες. Όµως, τα πρακτικά προβλήµατα που αναφέρει ο δάσκαλος ―διαθέσιµος χρόνος, δυσκολία µετακινήσεων― ήταν προφανώς κάποιες
παράµετροι που οριοθέτησαν την έρευνα στα δύο βασικότερα θέµατα.
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Χωρισµός σε οµάδες
Αφού έγινε η επιλογή των αξόνων της έρευνας και καθορίστηκαν ο στόχοι και οι δραστηριότητες για καθέναν
από αυτούς, επόµενο βήµα είναι ο χωρισµός των οµάδων. Παρότι ο δάσκαλος δε δίνει πληροφορίες για τον
τρόπο που έγινε ο χωρισµός των οµάδων, δύο είναι συνήθως οι παράµετροι που, χωρίς να αγνοηθούν οι επιλογές των µαθητών, πρέπει να ληφθούν υπόψη στο
στάδιο αυτό.
Η πρώτη αφορά σε πρακτικά θέµατα, όπως η δυνατότητα να συνευρεθούν οι µαθητές εκτός σχολείου, ενώ η
δεύτερη στη µεγαλύτερη δυνατή «ποικιλία» στη σύνθεση των οµάδων. Ποικιλία που είναι απαραίτητο να λάβει υπόψη της διαστάσεις όπως: µητρική γλώσσα, φύλο,
µαθησιακό επίπεδο, κοινωνικοοικονοµική προέλευση,
προσωπικότητα µαθητή. Μπορεί στην αρχή να υπάρξουν
αντιδράσεις από µερικούς µαθητές για την οµάδα στην
οποία ανήκουν, αλλά συνήθως στο τέλος η πλειοψηφία
αποδέχεται τη σύνθεση των οµάδων. Εξάλλου, είναι σηµαντικό να κατανοήσουν ότι η ανάπτυξη της συνεργασίας είναι ένας από τους βασικότερους στόχους µιας
εναλλακτικής διδακτικής µεθοδολογίας, όπως είναι η
µέθοδος των σχεδίων εργασίας.
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∆ιεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων
Η διεξαγωγή της έρευνας αποτελεί για τους µαθητές µια
ξεχωριστή εµπειρία. Ο συλλογικός σχεδιασµός του ερευνητικού εργαλείου, η επικοινωνία µε τα υποκείµενα της
έρευνας, η αξιολόγηση και η παρουσίαση των πληροφοριών είναι συνήθως µια γοητευτική διαδροµή για τα
παιδιά. Η ενεργητική, ανακαλυπτική και επικοινωνιακή
προσέγγιση της γνώσης, όπως αυτή υλοποιείται µέσα
από τη διαδικασία της έρευνας, κρατά σταθερό το ενδιαφέρον των µαθητών, κινητοποιεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, την κριτική σκέψη και τη δηµιουργικότητα.
Φυσικά και είναι πιθανό να υπάρξουν εµπόδια που οι
µαθητές καλούνται να βρουν τρόπους να υπερβούν. Στο
συγκεκριµένο σχέδιο εργασίας για τη µετανάστευση οι
µαθητές έδωσαν λύση σε όλα τα πρακτικά προβλήµατα
που συνάντησαν στην πορεία της έρευνας, όπως: συνεννόηση µε τους µετανάστες, µετακινήσεις, διανοµή
των εργασιών µέσα στις οµάδες κ.ά. Φυσικά, ο ρόλος
του δασκάλου είναι διευκολυντικός και συνεργατικός.
Βοηθά τις οµάδες, παραπέµπει και συµπαραστέκεται,
υπακούοντας στην αρχή τού «βοήθα µε όσο σε χρειάζοµαι»3.

3

Χρυσαφίδης Κ., ό.π., σ. 95
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Ο ρόλος των γονιών
Αντίστοιχα βοηθητικός και υποστηρικτικός ήταν και ο
ρόλος των γονιών. Το γεγονός ότι ο δάσκαλος ενηµέρωσε από πριν τους γονείς για το σχέδιο εργασίας που
επρόκειτο να υλοποιηθεί, αναπτύσσοντας τα πλεονεκτήµατα της διαθεµατικής προσέγγισης, ήταν καθοριστικό
για να κερδίσει την εµπιστοσύνη των περισσότερων και
να αξιοποιήσει τις δυνατότητες συνεργασίας. Προφανώς
υπήρξαν και γονείς που έφεραν αντιρρήσεις, γεγονός
εξάλλου συνηθισµένο σε κάθε τάξη όπου ο εκπαιδευτικός αποφασίζει να παρακάµψει τα συνήθη διδακτικά µονοπάτια και να αναλάβει πρωτοβουλίες άγνωστες για
τους γονείς.
Ολιγοθέσια σχολεία
Ο φόβος ότι δε θα καλυφθεί η καθορισµένη ύλη είναι
ένας πολύ συνηθισµένος φόβος από τη µεριά των γονιών, που κρίνουν τη γνωστική κατάρτιση των παιδιών
τους µόνο από το αν εξάντλησαν το σύνολο του περιεχοµένου των σχολικών βιβλίων. Ο φόβος αυτός είναι
ακόµη µεγαλύτερος στα ολιγοθέσια σχολεία, όπου ο
σχολικός χρόνος που αντιστοιχεί σε κάθε τάξη είναι περιορισµένος. Ειδικότερα όµως για τα σχολεία αυτά η
διαθεµατική προσέγγιση και η υλοποίηση σχεδίων εργα-
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σίας προσφέρεται ιδιαίτερα, τόσο γιατί οι διδακτικοί κύκλοι που ακολουθούνται εµπλέκουν τα µαθήµατα µικρότερων και µεγαλύτερων τάξεων, όσο και για τις δυνατότητες συνεργασίας που δηµιουργούνται σε µαθητές διαφορετικής ηλικίας που διδάσκονται από κοινού στην ίδια
αίθουσα.
Έτσι, αν, για παράδειγµα, σε ένα µονοθέσιο σχολείο ο
δάσκαλος αποφασίσει να υλοποιήσει ένα σχέδιο εργασίας µε θέµα τον καιρό, για τις δύο πρώτες τάξεις το
ενδιαφέρον µπορεί να εστιαστεί στις εποχές και στις
ασχολίες των ανθρώπων ανά εποχή. Στην Γ’ και ∆’ τάξη
µπορεί να γίνει µια πρώτη προσέγγιση των καιρικών
φαινοµένων και του πώς αυτά επηρεάζουν τη ζωή των
φυτών, των ζώων και των ανθρώπων, ενώ, τέλος, στις
µεγαλύτερες τάξεις η µελέτη και η έρευνα του σχεδίου
εργασίας µπορεί να περιστραφεί γύρω από το κλίµα, τις
κλιµατολογικές αλλαγές, το κλίµα σε διαφορετικούς τόπους κ.λπ.
Ειδικά για την περίπτωση των ολιγοθέσιων σχολείων, οι
διαδικασίες συντονισµού των δραστηριοτήτων χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε όλοι οι µαθητές,
ανάλογα µε την ηλικία τους και το µαθησιακό τους επίπεδο, να συµµετέχουν ισότιµα σε όλα τα στάδια του
project. Οι µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων µπορούν
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να αναπτύξουν στους µικρότερους µαθητές διάφορα
θέµατα που οι ίδιοι έχουν ήδη γνωρίσει στα µαθήµατά
τους, αλλά και να ακούσουν τους µικρότερους µαθητές
καθώς θα περιγράφουν βιώµατα και σκηνές από τη δική
τους καθηµερινότητα.
Συντονισµός, σύνθεση, καλλιτεχνικές δραστηριότητες
Οι διαδικασίες συντονισµού και το στάδιο της επιµέλειας
και σύνθεσης του όλου έργου είναι ένα από τα σηµαντικότερα στάδια στην υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας.
Στο στάδιο αυτό γίνεται η αλληλοενηµέρωση των µελών
των οµάδων, η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
έρευνας και ο σχολιασµός, οι αποφάσεις για τους τρόπους συνέχισης της δουλειάς, ο επανασχεδιασµός, αν
χρειαστεί, και τέλος η εξαγωγή των συµπερασµάτων.
Όλα αυτά συνοδεύονται και από αντίστοιχες καλλιτεχνικές δραστηριότητες που καλλιεργούν τη συναισθηµατική
έκφραση. Στο σχέδιο εργασίας για τη µετανάστευση ο
δάσκαλος περιγράφει την τάξη σαν «µικρό καλλιτεχνικό
εργαστήριο», όπου µια σειρά από ποικίλες καλλιτεχνικές
δραστηριότητες εµπλούτιζαν την εξέλιξη του σχεδίου
εργασίας, αποτελώντας δείκτη της συνεχώς αυξανόµενης ευαισθησίας και εµπλοκής των παιδιών στο θέµα της
µετανάστευσης.
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Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σε συνδυασµό µε τη
βιωµατική-επικοινωνιακή προσέγγιση, αποτελούν ένα
ιδιαίτερα χρήσιµο και αποτελεσµατικό µέσο για την έκφραση των προσωπικών συναισθηµάτων και την εκτόνωση της ενέργειας, αλλά και µια ακόµη αφορµή για
συνεργασία και αλληλογνωριµία. Εξάλλου, το γεγονός
ότι διάφορες µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης δεν προϋποθέτουν και χρήση του λόγου βοηθά ιδιαίτερα τα αλλόγλωσσα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα, να ανοιχτούν και να επικοινωνήσουν µε τους συµµαθητές τους
χωρίς το «φόβο του λάθους» που συχνά χαρακτηρίζει
τη λεκτική επικοινωνία.
Παρουσίαση
Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες αποτέλεσαν και ένα
σηµαντικό στοιχείο στο στάδιο παρουσίασης του σχεδίου
εργασίας, όπου όλο το υλικό που είχαν δηµιουργήσει τα
παιδιά αποτέλεσε το περιεχόµενο µιας έκθεσης για τους
γονείς και τους υπόλοιπους προσκεκληµένους.
Σύµφωνα µε τις περιγραφές των δασκάλων η ανταπόκριση των προσκεκληµένων στην παρουσίαση του σχεδίου εργασίας ήταν µεγάλη. ∆άσκαλοι και µαθητές των
άλλων τάξεων, γονείς, εκπρόσωποι φορέων αλλά και
πολλοί κάτοικοι της γειτονιάς γέµισαν την αίθουσα εκ-
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δηλώσεων του σχολείου προωθώντας µέσα από µια
ατµόσφαιρα επικοινωνίας και οικειότητας «τη σύνδεση
του σχολείου µε τον έξω κόσµο, το άνοιγµα του σχολείου στη ζωή, την ισχυροποίηση της αλληλεπίδρασης
σχολείου και κοινότητας»4.
Η παρουσίαση του προγράµµατος δεν έγινε από το δάσκαλο αλλά από τους εκπροσώπους των οµάδων, δίνοντας για άλλη µια φορά στους µαθητές τη δυνατότητα
να συνεργαστούν και να οργανώσουν τη δουλειά τους.
Η συµµετοχή των µεταναστών γονιών στην εκδήλωση
και η όλη προηγούµενη συνεργασία τους µε το σχέδιο
εργασίας για τη µετανάστευση «έσπασε τον πάγο» που
συχνά δηµιουργείται ανάµεσα στο σχολείο και στους
αλλόγλωσσους γονείς. Ένας «πάγος» που ξεκινά από το
δικαιολογηµένο φόβο που νιώθουν οι αλλόγλωσσοι γονείς απέναντι στο σχολείο και που συνήθως αυξάνεται
υπερβολικά λόγω της στάσης των περισσότερων σχολείων να µην προωθούν µια τέτοια επικοινωνία. Η προσπάθεια εµπλοκής των αλλόγλωσσων γονιών στο πρόγραµµα και η συµµετοχή τους στην τελική εκδήλωση
αποσκοπούσε από την αρχή στην καλλιέργεια ενός κλί-

4

Γεωργόπουλος Α. & Τσαλίκη Ε., Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Αρχές – Φιλοσοφία – Μεθοδολογία – Παιχνίδια και Ασκήσεις,
Gutenberg, Αθήνα, 1993, σ. 20
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µατος εµπιστοσύνης, ανταλλαγής και διαλόγου, που θα
προωθούσε την επικοινωνία των αλλόγλωσσων γονιών
τόσο µε τους άλλους γονείς, όσο και µε το προσωπικό
του σχολείου. Οι τελευταίες εικόνες της βραδιάς της παρουσίασης του προγράµµατος, όπου αλλόγλωσσοι και
µη γονείς σε µικρές παρέες µοιράζονταν βιώµατα της
καθηµερινότητάς τους, µιλούσαν για τους τόπους καταγωγής και τις µετακινήσεις τους ―είτε ήταν από το χωριό στην πόλη είτε από το εξωτερικό στην Ελλάδα―,
δοκίµαζαν τα διαφορετικά φαγητά και απολάµβαναν την
ποικιλία της µουσικής και των χορών τους, αποτέλεσαν
µια ισχυρή απόδειξη ότι το σχέδιο εργασίας για τη µετανάστευση κατέκτησε το βασικότερο από τους στόχους
του: τη γνωριµία µε τους µετανάστες και τους πολιτισµούς τους όχι µέσα από µια επιφανειακή, φολκλορικού
τύπου, προσέγγιση, αλλά µέσα από συνθήκες ουσιαστικής επικοινωνίας, ισοτιµίας και αµοιβαιότητας.
Aξιολόγηση
Ξαναγυρνώντας στο σχέδιο εργασίας για τη µετανάστευση και στη φάση που ακολούθησε την παρουσίαση,
αποµένει η τελευταία φάση, που ήταν εκείνη της αξιολόγησης. Στη φάση αυτή γίνεται ένας αναλυτικός, ολοκληρωµένος απολογισµός της δουλειάς και µια εκτίµηση
των στοιχείων εκείνων που επηρέασαν τους µαθητές
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τόσο µαθησιακά και συναισθηµατικά, όσο και σε επίπεδο
σχέσεων και στάσεων ζωής. Σκοπός της αξιολόγησης
είναι να εκφράσουν οι µαθητές τις δικές τους εκτιµήσεις
για το πρόγραµµα, για το πόσο αυτό αποτέλεσε κίνητρο
για µάθηση, για αλλαγή απόψεων και στάσεων, αλλά και
για τη δηµιουργία µιας ισότιµης και αµοιβαίας επικοινωνίας ανάµεσά τους. Οι πετυχηµένες «ατάκες» των µαθητών στο σχέδιο εργασίας για τη µετανάστευση από µόνες τους αποδεικνύουν το πόσο βαθιά επηρέασε τα παιδιά τόσο για τις γνώσεις και εµπειρίες που απέκτησαν
γύρω από το θέµα, όσο και για την καινούρια διδακτική
προσέγγιση που γνώρισαν και αξιολόγησαν ως θετικότερη των προηγούµενων. Τα παιδιά προφανώς ξέχασαν
γρήγορα τα δύσκολα σηµεία που αντιµετώπισαν και
αυτό που συγκράτησαν ήταν η χαρά που δίνει η κατάκτηση της γνώσης όταν αυτή γίνεται ένα «παιχνιδοµάθηµα». Ίσως αυτός είναι και ένας από τους πιο πετυχηµένους ορισµούς που θα µπορούσαν να δώσουν οι µαθητές δηµοτικού σχολείου για τη διαθεµατική προσέγγιση.
∆υσκολίες εφαρµογής
Η σοβαρότερη δυσκολία που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί που επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν τα σχέδια εργασίας ως µέθοδο διδασκαλίας αφορά στην οργάνωση του
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χρόνου. Είναι αλήθεια ότι ιδιαίτερα την πρώτη φορά που
ο δάσκαλος υλοποιεί ένα project υπάρχουν µεγάλες πιθανότητες να πέσει έξω από τους χρόνους που είχε αρχικά προγραµµατίσει. Οι µαθητές συχνά χρειάζονται περισσότερο χρόνο από αυτόν που αρχικά υπολόγιζε ο δάσκαλος για να προσαρµοστούν σε έναν καινούριο τρόπο
δουλειάς, η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων πολλές φορές γίνεται χρονοβόρα, τα µέλη των οµάδων έχουν
προβλήµατα συνεργασίας. Αυτές είναι µερικές από τις
πιο συνηθισµένες αιτίες χρονικής καθυστέρησης. Η
εµπειρία που αποκτά ο δάσκαλος, καθώς όλο και συχνότερα χρησιµοποιεί τη νέα αυτή µεθοδολογία, τον βοηθά
στο να ανακαλύπτει κάθε φορά και τις κατάλληλες λύσεις. Είναι σηµαντικό ο σχεδιασµός του σχεδίου εργασίας να είναι από την αρχή αρκετά ευέλικτος, ούτως
ώστε να µπορεί από νωρίς να αντιµετωπίσει πιθανές
απρόοπτες καταστάσεις και εµπόδια. Επίσης, είναι σηµαντικό κατά την υλοποίηση του project και σε τακτά χρονικά διαστήµατα να υπάρχουν φάσεις απολογισµού της
δουλειάς που έχει γίνει µέχρι τη στιγµή αυτή και της
δουλειάς που αποµένει να γίνει, σε αντιστοιχία πάντα µε
τον προγραµµατισµένο χρόνο.
Η αγωνία της χρονικής καθυστέρησης συνδέεται άµεσα
και µε το φόβο της µη κάλυψης της ύλης του αναλυτικού προγράµµατος, άρα και µε τη µεταφορά γνωστικών

40

.

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο PROJECT

κενών στις επόµενες τάξεις. «∆εν προλαβαίνω καλά
καλά να τελειώσω τα βιβλία, πότε να κάνουµε project;»
ρωτάνε συχνά πολλοί εκπαιδευτικοί. Όπως ειπώθηκε και
προηγουµένως, η υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας δεν
είναι ανεξάρτητη από την ύλη του αναλυτικού προγράµµατος. Αποτελεί µια διαφορετική προσέγγιση της ύλης,
που δεν στηρίζεται σε ξεχωριστά και ασύνδετα µεταξύ
τους µαθήµατα, αλλά σε ενότητες που προσεγγίζονται
διαθεµατικά. Ο εκπαιδευτικός, γνωρίζοντας από πριν το
περιεχόµενο της ύλης που έχει να διδάξει, µπορεί να την
αναλύσει και να την επανασυνθέσει µε βάση τους άξονες του σχεδίου εργασίας. Έτσι, παρόλο που η ύλη δε
θα διδάσκεται σελίδα-σελίδα και µάθηµα-µάθηµα µε τον
παραδοσιακό τρόπο, το σχέδιο εργασίας µπορεί να καλύψει τις ενότητες της ύλης που σχετίζονται µε το υπό
διαπραγµάτευση θέµα. Εξάλλου, ο εκπαιδευτικός έχει
πάντα την ευχέρεια να συµπτύξει ενότητες, να αναλύσει
κάποιες άλλες και γενικώς να προσαρµόσει την ύλη
ανάλογα τόσο µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες της
τάξης του, όσο και µε τη διδακτική προσέγγιση που
χρησιµοποιεί. Η σπειροειδής διάταξη της ύλης που ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραµµα δίνει ακόµη το περιθώριο στον εκπαιδευτικό να µεταθέσει τη διδασκαλία κάποιων ενοτήτων για επόµενη χρονιά.
Η αγωνία για την κάλυψη της ύλης πολλές φορές µετα-
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φέρεται στο δάσκαλο από τους γονείς, που συχνά χαρακτηρίζουν ως «µη µάθηµα» οτιδήποτε ξεφεύγει από την
παραδοσιακή

διδασκαλία.

Είναι

πολύ

σηµαντικό

ο

δάσκαλος που αποφασίζει να χρησιµοποιήσει µια εναλλακτική µεθοδολογία, όπως είναι τα σχέδια εργασίας, να
ενηµερώσει τους γονείς για το τι πρόκειται να κάνει, να
τους εξηγήσει τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου, αλλά και
να τους εµπλέξει στη διαδικασία. Οι αντιστάσεις των γονιών θα καµφθούν αν κατανοήσουν την καινούρια προσέγγιση, αλλά και βλέποντας την ανταπόκριση των παιδιών απέναντι σε αυτή. Βέβαια, για να γίνει αυτό, όπως
είναι φυσικό, χρειάζεται χρόνος. Μια µεταβατική περίοδος είναι πάντα απαραίτητη για να προσαρµοστούν οι
µαθητές και οι γονείς τους σε έναν καινούριο τρόπο
δουλειάς. Είναι σηµαντικό ο δάσκαλος να αφήσει αυτήν
τη µεταβατική φάση να κυλήσει όσο γίνεται πιο οµαλά,
χωρίς να περιµένει θεαµατικά αποτελέσµατα. Αυτά θα
αρχίσουν να εµφανίζονται σταδιακά, αργά στην αρχή,
αλλά όλο και πιο γρήγορα στη συνέχεια.
Παρατηρείται συχνά ότι, ενώ η υλοποίηση ενός σχεδίου
εργασίας ξεκινά µε ενθουσιασµό και µεγάλη ανταπόκριση των µαθητών, µετά από ένα χρονικό διάστηµα και
ενώ οι δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη, εµφανίζεται µια φάση κούρασης, όπου η ανταπόκριση των µαθητών µειώνεται σε σχέση µε την αρχική. Στη φάση αυτή
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η κατάλληλη παρέµβαση του δασκάλου µπορεί να εκτονώσει την κούραση και να επαναφέρει το ενδιαφέρον.
Αυτό συνήθως γίνεται µε την πρόταση µιας καινούριας
δραστηριότητας που δεν ήταν προγραµµατισµένη και
εποµένως αναµενόµενη από τους µαθητές. Τέτοιου τύπου δραστηριότητες είναι συχνά οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες (π.χ. οµαδική ζωγραφική και διακόσµηση
της τάξης ή δηµιουργία µικρών θεατρικών δρώµενων
κ.λπ.), καθώς και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και έξοδοι. Έχει παρατηρηθεί ότι οι τελευταίες αποτελούν ένα
από τα ισχυρότερα κίνητρα των µαθητών για να εκτελέσουν µια δραστηριότητα, αρκεί να είναι σωστά οργανωµένες, να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιµασία, να
έχουν καθοριστεί οι στόχοι και οι εργασίες κάθε οµάδας.
∆εν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που ως βασικό εµπόδιο
στην υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας προτάσσουν οικονοµικές ή τεχνικές δυσκολίες. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές η υλοποίηση ενός project απαιτεί ένα ποσό
χρηµάτων για αγορά βιβλίων ή υλικών, για µετακινήσεις, επισκέψεις κ.λπ. Συχνά το ποσό αυτό διατίθεται
από τις προϊστάµενες αρχές από κονδύλια που είναι
προγραµµατισµένα για διάφορα προγράµµατα, όπως
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, αγωγής
του καταναλωτή κ.ά. Άλλες φορές πάλι οι γονείς των
µαθητών ή ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων είναι δια-
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τεθειµένος να καλύψει τα παραπάνω έξοδα. Η δηµιουργία ταµείου στην τάξη µπορεί επίσης να δώσει λύση σε
µικρές οικονοµικές ανάγκες. Τέλος, τα τελευταία χρόνια
είναι αρκετά συνηθισµένες και οι χορηγίες που προσφέρουν για διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα κρατικοί,
δηµοτικοί ή ιδιωτικοί φορείς. Με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους µπορεί να δοθεί συνήθως λύση σε οικονοµικά ή πρακτικά προβλήµατα που, όσο σηµαντικά κι
αν είναι µερικές φορές, δεν πρέπει να αποτελέσουν αιτία
για την αναστολή της υλοποίησης ενός σχεδίου εργασίας.

Τι κερδίζουν τελικά τα παιδιά υλοποιώντας ένα
σχέδιο εργασίας;
Εκείνο που συνήθως αποµένει στη µνήµη δασκάλων και
µαθητών µετά την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας είναι η ατµόσφαιρα ενθουσιασµού και δηµιουργικότητας,
που όλο και πιο σπάνια συναντά κανείς µέσα στη σχολική καθηµερινότητα. Η ατµόσφαιρα που δηλώνει ότι η
κατάκτηση της γνώσης δε γίνεται ως αγγαρεία από τους
µαθητές, αλλά ως µια ανακαλυπτική δραστηριότητα, που
ψάχνει απαντήσεις σε φυσικά ερωτήµατα και απορίες,
αξιοποιεί τις αισθήσεις, απελευθερώνει τα συναισθήµατα. Με τον τρόπο αυτό η µάθηση γίνεται ένα ενδια-
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φέρον ταξίδι έρευνας και ανακάλυψης, όπου ο καθένας
έχει κάτι να καταθέσει και να ανταλλάξει µε τους άλλους. Τα προσωπικά βιώµατα και οι εµπειρίες γίνονται
συχνά οδηγός για τα επόµενα βήµατα, ανοίγοντας το
δρόµο στην αλληλογνωριµία και τη συνεργασία. Μέσα
από την υλοποίηση ενός σχεδίου εργασίας, όπου οι µαθητές µε διαδοχικά και σίγουρα βήµατα µαθαίνουν να
αναλύουν, να ερευνούν και να επανασυνθέτουν ένα
γνωστικό αντικείµενο, µαθαίνουν να θέτουν στόχους, να
οργανώνουν δραστηριότητες και να αξιολογούν, τελικά
εκείνο που κατά βάση κερδίζουν δεν είναι µόνο η
συγκεκριµένη γνώση για το θέµα που µελετούν, αλλά
κυρίως το γεγονός ότι γνωρίζουν καινούριους, ενεργούς
τρόπους για να προσεγγίζουν τη γνώση γενικότερα,
γνωρίζουν δηλαδή νέες διαδικασίες µάθησης, εντελώς
αντίθετες µε τη συνήθη µέθοδο της αποστήθισης. Εποµένως, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, µέσα από τα σχέδια
εργασίας οι µαθητές «µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν».
Αυτό αποτελεί και το µεγαλύτερο κέρδος από τη δουλειά
µε τη µέθοδο project.
Η διαθεµατική προσέγγιση που ακολουθούν τα σχέδια
εργασίας βοηθά επίσης τους µαθητές να κατανοήσουν
την αλληλεξάρτηση των γνωστικών αντικειµένων και τη
συµπληρωµατικότητα των σχολικών µαθηµάτων. Τέλος,
το άνοιγµα του σχολείου στον «έξω κόσµο», η σύνδεση
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του σχολείου µε την κοινότητα αποτελούν ένα από τα
µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα των σχεδίων εργασίας. Η
σύνδεση αυτή του σχολείου µε την κοινωνία είναι ίσως η
καλύτερη αφορµή για να γνωρίσουν οι µαθητές τον
«άλλον», να αναπτύξουν τρόπους προσέγγισης και άµεσης, βιωµατικής επικοινωνίας.
Αυτό είναι ακριβώς και το πεδίο όπου τα σχέδια εργασίας συναντώνται µε τη διαπολιτισµική διάσταση στην
εκπαίδευση. Μια διάσταση που υπηρετεί την ουσιαστική
και ισότιµη επικοινωνία και καµιά σχέση δεν έχει µε επιφανειακές, φολκλορικές προσεγγίσεις που, καθιστώντας
το «διαφορετικό» γραφικό, τελικώς το αποµονώνουν. Η
επιφανειακή αυτή προσέγγιση είναι µια συνηθισµένη
παγίδα σε πολλά προγράµµατα που ασχολούνται µε τους
«άλλους» πολιτισµούς. Προγράµµατα που εξαντλούνται
στη µουσική, το φαγητό ή την ενδυµασία στις διάφορες
χώρες

του

κόσµου,

αφήνοντας

αναξιοποίητο

των

πλούτο οµοιοτήτων και διαφορών που συνυπάρχουν
ανάµεσα στους ανθρώπους ακόµη και της ίδιας χώρας.
Για παράδειγµα, εικόνες όπως αυτή που συχνά δίνεται
για όλα τα παιδιά της Αφρικής είτε ότι πεινάνε είτε ότι
χοροπηδούν φορώντας φούστες από χόρτο, ή για όλα
τα παιδιά της Κίνας ότι φοράνε το γνωστό κινέζικο καπέλο και απολαµβάνουν το ρύζι µε τα ξυλάκια τους όχι
µόνο δεν υπηρετούν τους στόχους της διαπολιτισµικής
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εκπαίδευσης, αλλά αντιθέτως καθίστανται πολλαπλώς
επικίνδυνες. Τελικά, το µόνο που επιτυγχάνουν είναι να
αναπαράγουν τις στερεοτυπικές εικόνες για το «άλλο»
και το «διαφορετικό», καθιστώντας το ακόµα περισσότερο εξωτικό, γραφικό και ξένο. Η αντιµετώπιση του
διαφορετικού µε έναν τέτοιο τρόπο όχι µόνο δε βοηθά
τα παιδιά να προσεγγίσουν ισότιµα τη διαφορετικότητα
και να γνωρίσουν τον πλούτο των εκφάνσεών της, αλλά
αντίθετα τα οδηγεί στο να θεωρούν κάθε πολιτισµό πέρα
από το δικό τους αξιολογικά κατώτερο και προβληµατικό.
Το σχέδιο εργασίας για τους οικονοµικούς µετανάστες
και τη µετανάστευση που παρουσιάστηκε παραπάνω όχι
µόνο δεν έπεσε σε µια τέτοια παγίδα, αλλά αντίθετα
µέσα από τη βιωµατική επικοινωνία που δηµιούργησε
ανάµεσα στους µαθητές και τους µετανάστες προώθησε
την αλληλογνωριµία, την ανταλλαγή και την αµοιβαιότητα. Αυτές είναι και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για
την ευαισθητοποίηση των µαθητών στο δρόµο της ισότιµης αποδοχής και της κατάργησης των διακρίσεων. Τα
σχέδια εργασίας µε διαπολιτισµική διάσταση είναι ένας
από τους καταλληλότερους οδηγούς για να τον ανακαλύψουµε...
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