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Παρουσίαση των δράσεων στο Ν. Λάρισας

Σ. ∆ένη
Οι περιοχές εγκατάστασης της οµάδας αναφοράς στη Λάρισα είναι τέσσερις: ο
Τίρναβος, η Γιάννουλη, η Νέα Σµύρνη Λάρισας και τα Φάρσαλα. Να ξεκινήσουµε
από τα Φάρσαλα λέγοντας ότι κατά την έναρξη του προγράµµατος δεν υπήρχε
κανένας µαθητής ρόµικης καταγωγής που να παρακολουθεί, αν και υπήρχαν πολλές
εγγραφές. Εκεί λειτουργούν δύο προπαρασκευαστικά τµήµατα, τα οποία δέχονται
περιπτώσεις µαθητών διαφορετικών επιπέδων µε σκοπό να τους εντάξουν αργότερα
σε κανονικές τάξεις.
Μετά τις διακοπές του Πάσχα είχαµε σαφώς µειωµένη παρουσία των µαθητών,
αλλά

καθηµερινά υπάρχει

µια σταθερή αύξηση της προσέλευσής τους. Η

ολιγοήµερη απουσία του δασκάλου µε άδεια για προσωπικά ζητήµατα, τα ταξίδια των
µαθητών τις µέρες του Πάσχα και η παρατεταµένη καλοκαιρία, ίσως αποτελούν τις
αιτίες της ελλιπούς προσέλευσης των µαθητών. Η εκτίµηση του διευθυντή είναι ότι
στη συνέχεια τα πράγµατα θα οµαλοποιηθούν.
Ο οικισµός αναπτύσσεται σε µια έκταση 20000 τ.µ και οι τύποι των κατοικιών
είναι τρεις: µικρές ισόγειες αυθαίρετες κατοικίες, στις οποίες διαµένει το 30%του
συνόλου, νόµιµες ισόγειες κατοικίες όπου διαµένει το 20% του συνόλου και πρόχειρα
καταλύµατα όπου διαµένει το 50% του συνόλου.
Να περάσουµε στην περιοχή του Τιρνάβου. Και εδώ η οµάδα αναφοράς
κατοικεί σε καταυλισµό υπό άθλιες συνθήκες, χωρίς την ελάχιστη υλικοτεχνική
υποδοµή. Οι µαθητές µεταφέρονται καθηµερινά µε λεωφορεία στα επτά (7) ∆ηµοτικά
σχολεία της πόλης. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο κύριος όγκος των µαθητών
έχει συγκεντρωθεί στα περιφερειακά σχολεία, ενώ στα κεντρικά σχολεία η παρουσία
µαθητών ρόµικης καταγωγής είναι υποτυπώδης. Στα επτά (7) ∆ηµοτικά σχολεία της
πόλης λειτουργούν συνολικά πέντε (5) προπαρασκευαστικά τµήµατα. Το ένα σε
µόνιµη πρωινή βάρδια και τα τέσσερα σε µόνιµη απογευµατινή βάρδια. Υπάρχει και
η εξής ιδιοµορφία. Στο 7ο ∆ηµοτικό όπου παρατηρείται και ο κύριος όγκος των
µαθητών, τα απογευµατινά τµήµατα, που είχαν γίνει για ένα χρονικό διάστηµα
χωριστές σχολικές οντότητες, λειτουργούν τώρα µε έναν πιο αποδεκτό τρόπο χάρη
στη θέσπιση του ολοήµερου σχολείου.

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι συνέβη ένα περιστατικό κατά την
διακοπή του Προγράµµατος. Λόγω προβληµάτων στατικότητας του κτιρίου που
στεγαζόταν το 1ο ∆ηµοτικό, το σύνολο των µαθητών µεταφέρθηκε στο 7ο ∆ηµοτικό
σχολείο και αυτό είχε ως συνέπεια να µεταφερθούν µε τη σειρά τους όλοι οι µαθητές
του καταυλισµού στα απογευµατινά τµήµατα.
Μετά τις γιορτές του Πάσχα έχουµε µια µεγάλη µείωση των µαθητών που
οφείλεται σχεδόν στους ίδιους λόγους µε εκείνους τις περιοχής των Φαρσάλων. Η
περίπτωση όµως του 7ου ∆ηµοτικού του Τιρνάβου είναι εκείνη στην οποία
παρατηρείται το µεγαλύτερο ποσοστό µείωσης. Οι οικογένειες εξακολουθούν να
φεύγουν,

χωρίς

συνήθως

Συµπεριλαµβανοµένων των

να

κάνουνε

χρήση

της

κάρτας

φοίτησης.

συνθηκών διαβίωσης σε παραπήγµατα, πρόχειρες

κατασκευές, λαµβάνοντας υπόψη και την έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής,
θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό αυτό το ποσοστό των παιδιών που παρακολουθεί.
Είναι ανάγκη όµως να υπάρξει διασπορά µαθητών και σε όµορα σχολεία.
Η Νέα Σµύρνη είναι ένας οικισµός µέσα στην πόλη της Λάρισας. Εκεί οι
µαθητές είναι εγγεγραµµένοι σε δύο ∆ηµοτικά σχολεία, το 11ο και 33ο. Στα σχολεία
αυτά λειτουργούν

τέσσερα προπαρασκευαστικά τµήµατα και το ποσοστό της

φοίτησης παραµένει υψηλό και µετά τις διακοπές του Πάσχα. Υπάρχουν βέβαια λίγες
απώλειες, οι οποίες παρατηρήθηκαν στον ίδιο βαθµό βέβαια σε όλη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς. Το κυρίαρχο ζήτηµα που τίθεται και εδώ είναι η προοπτική της
διασποράς µαθητών σε όµορα σχολεία. Έχει επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό η εγγραφή
των µαθητών και το πρόβληµα τώρα πια είναι ποιοτικό και όχι ποσοτικό.
Να περάσουµε στις δράσεις του προγράµµατος επιγραµµατικά. Με την
επίσηµη έναρξη του Προγράµµατος συνεχίζουµε πιο εντατικά τις άτυπες δράσεις µας,
πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση µε τον περιφερειακό υπεύθυνο κ. Αυδίκο.
Συγκεκριµένα οι δράσεις µας είναι η επιµορφωτική µερίδα στο συνεδριακό κέντρο
του ΤΕΙ Λάρισας, η συνάντηση του περιφερειακού υπευθύνου, κ. Αυδίκου και των
οµάδων του νοµού µε φορείς, όπως τον περιφερειακό διευθυντή της εκπαίδευσης
Θεσσαλίας, τους προϊσταµένους των γραφείων, τους σχολικούς συµβούλους και µε
εκπαιδευτικούς από τα σχολεία αναφοράς του νοµού. επαφές µε τις κοινότητες, µε το
σύλλογο « Ελπίδας» στη Νέα Σµύρνη, τον σύλλογο «Αγία Κόρη» στον Τίρναβο και
το σύλλογο «Φίλιππο» των Φαρσάλων. συνεργασία µε συλλόγους γονέων και
κηδεµόνων του σχολείου Νέας Σµύρνης και Λάρισας, διερεύνηση και προετοιµασία
σύστασης πιλοτικής «σχολής γονέων» στη Νέα Σµύρνη σε πρώτη φάση και στον

Τίρναβο σε δεύτερη φάση. προσέγγιση µε το λαογραφικό µουσείο και σύνδεση
σχολείου-µουσείου, συνεργασία σε περιπτώσεις εµβολιασµών και επίσκεψη του
περιφερειακού υπευθύνου και των συνεργατών στη Νέα Σµύρνη και στον Τίρναβο,
παρεµβάσεις ανά περίπτωση και καθιερωµένες επαφές µε τα σχολεία.
∆ε θα αναφερθώ αναλυτικά σε όλες τις δράσεις, εκτός βέβαια από µια, η
οποία νοµίζω δεν έχει ακουστεί µέχρι τώρα και αυτή είναι η επαφή µας µε το
Λαογραφικό Μουσείο. Η δράση αυτή σχετίζεται µε υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, που πραγµατοποιεί το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας.
Γνωρίζαµε ήδη ότι τα παιδιά µε χαµηλή σχολική επίδοση ή µειωµένα ενδιαφέροντα
για την εκπαιδευτική διαδικασία κατάφεραν να διευρύνουν τον κύκλο των εµπειριών
τους και να αποκτήσουν θετικότερη στάση απέναντι στην εκπαίδευσή τους µέσω της
εµπλοκής τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχουν
προγραµµατιστεί επισκέψεις οµάδων µαθητών έξι έως δώδεκα ετών στο Λαογραφικό
Μουσείο, προκειµένου να λάβουν µέρος σε προγράµµατα σχετικά µε την παράδοση,
τον εθνικό κύκλο, την κοινωνική ζωή και διάφορες µορφές τέχνης.
Στόχος της δράσης αυτής είναι να συζευχθούν στη συνείδηση των µαθητών η
πραγµατική ζωή µε τη σχολική πραγµατικότητα. Σε πρώτη φάση έχουµε επισκέψεις
µαθητών στις 13 και 14 Μαρτίου µε την συνοδεία των δασκάλων και των
συνεργατών του προγράµµατος. Για την περιοχή της Γιάννουλης θα σας µιλήσει ο κ.
Πουτσιάκας.

Ν. Πουτσιάκας
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είµαι πολύ χαρούµενος που βρίσκοµαι και πάλι εδώ και
βλέπω τους παλιούς και τους νέους συνεργάτες. Θα προσπαθήσω µε τη σειρά µου να
πω κάποια πράγµατα για το νοµό Λάρισας και συγκεκριµένα για την περιοχή της
Γιάννουλης.
Η πόλη της Γιάννουλης είναι γνωστή στους πιο πολλούς από κάποιες δίκες,
που παρουσιάστηκαν στα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης, αλλά και από ένα φόνο στην
περιοχή λόγω µιας διαµάχης δύο οικογενειών. Η Γιάννουλη είναι µια µικρή
κωµόπολη, όµορη της Λάρισας, όπου κατοικούν κάποιες οικογένειες τσιγγάνων.
Στη συγκεκριµένη περιοχή τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, αφού οι
οικογένειες αυτές των τσιγγάνων είναι εύπορες, δεν αντιµετωπίζουν κανένα
πρόβληµα και έχουν καλές επιδόσεις. Έτσι, θεώρησαν ότι το πρόγραµµα δε θα έχει
καµία ισχύ εκεί, διότι το πρόγραµµα αφορά σχολικές διαρροές και δεν αφορά

συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες. Και αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το
δούµε αυτό το θέµα, γιατί είναι θέµα ουσίας και πρέπει να διερευνήσουµε αν
ασχολούµαστε µε διαρροές ή µε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες. Και βέβαια
υφίσταται και το θέµα του τίτλου, αφού ο τίτλος δε θα έπρεπε να είναι αυτός.
Υποθέτω ότι πρέπει να υπήρχαν κάποιοι κοινοτικοί περιορισµοί και υπήρξε αυτός ο
τίτλος. Θα έπρεπε να είναι διαφορετικός, αλλά αυτό το θέµα χωρά µια µεγάλη
συζήτηση και δεν µπορεί να γίνει αυτή τη στιγµή.
Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω κάποια πράγµατα τα οποία ειπώθηκαν όλο
αυτό το διάστηµα. Αναφέρθηκε συχνά το θέµα των πολιτισµών, αν υπάρχουν πολλοί
ή λίγοι, τι είναι «πολιτισµός», το θέµα της ένταξη κ.α.
Υπάρχει µια νέα προσέγγιση, που ενδεχοµένως δεν είναι γνωστή, καθώς είναι
µια νέα έννοια που την αναφέρει ένας Γάλλος φιλόλογος και έχει να κάνει µε την
«σµίξη», αν βέβαια θα µπορούσε να µεταφραστεί ο όρος. ∆ιαφοροποιείται λίγο από
τους άλλους συνήθεις όρους και κατατάσσει πολιτισµούς µε έναν συγκεκριµένο
τρόπο. Αναιρούνται πολλά πράγµατα όσον αφορά στα στερεότυπα, τα οποία έχουµε
δηµιουργήσει για τη στατικότητα του πολιτισµού. Πιστεύω ότι αίρονται µε τον
καλύτερο τρόπο µέσα από τη νέα αυτή θεώρηση των πραγµάτων.
Στην περιοχή µας έχουµε πολλά προβλήµατα, αλλά το σηµαντικότερο που
αντιµετωπίζουµε είναι ότι αδυνατούµε να βοηθήσουµε τους εκπαιδευτικούς. Το θέµα
των διαρροών και το θέµα των εγγραφών λίγο πολύ το έχουµε επιλύσει σε σηµείο
που τα σχολεία να λένε ότι τους δηµιουργούµε πρόβληµα. Μας λένε λοιπόν ότι µέχρι
τώρα είχαν λίγα παιδιά χωρίς προβλήµατα, ενώ µετά την εµφάνισή µας οι εγγραφές
αυξήθηκαν και δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν το ζήτηµα. Όσον αφορά στο πώς
αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα µέσα στην τάξη, σ’ αυτό το επίπεδο πιστεύω ότι
πραγµατικά χρειαζόµαστε µεγαλύτερη βοήθεια από το Πρόγραµµα.
Επίσης, αντιµετωπίζουµε πρόβληµα όσον αφορά στα όρια του Προγράµµατος,
καθώς δεν γνωρίζουµε µέχρι που µπορούµε να φτάσουµε, µέσα στα πλαίσια του
Προγράµµατος πάντα. Και αυτό πρέπει να ειπωθεί, διότι εµείς έχουµε επαφή µε τον
κόσµο, ανταλλάσσουµε απόψεις µαζί του και από κάποιο σηµείο και µετά αρχίζουµε
να νιώθουµε αµηχανία, αφού δεν µπορούµε να υλοποιήσουµε όσα θα θέλαµε µέσα
στο Πρόγραµµα. Αν για παράδειγµα προβούµε σε µια ενέργεια και αυτή ναυαγήσει,
θα είναι µεγάλο το τίµηµα και θα χαθεί η εµπιστοσύνη που µας έδειξαν αυτοί οι
άνθρωποι. Τα υπόλοιπα θέµατα θα τα δούµε στο διάλογο που θα ακολουθήσει.
Ευχαριστώ.

