Σν όξακα ηωλ Πεηξακαηηθώλ Νεπηαγωγείωλ Α.Π.Θ.
(Οξγαλωηηθό θέληξν)
«Ο εαπηόο κνπ θαη νη άιινη: δώληαο ζε κηα θνηλωλία δηαθνξεηηθώλ»
Έλα ζρνιείν κέζα ζηελ θνηλωλία πνπ:
Α) ιεηηνπξγεί σο νκάδα κε δεζκνχο εκπηζηνζχλεο θαη θνηλέο πξνζδνθίεο αλεμάξηεηα
απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ κειψλ ηεο, απνζθνπψληαο ζηελ νιηζηηθή
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ,
Β) ζα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλν ζηα κελχκαηα ηεο θνηλσλίαο, κε ελεξγή ζπκκεηνρή
ζηα θνηλσληθά δξψκελα θαη ζα ζπλδέεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηε δξάζε ζε
θνηλσληθά πιαίζηα,
Γ) νη αμίεο δσήο ζα ζπλδεζνχλ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ
εηεξφηεηα.
Γεληθόο ζηόρνο ηεο θεηηλήο ρξνληάο
Η βησκαηηθή εκπεηξία ζα απνηειέζεη αθφξκεζε θαη κέζνδν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο
θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ.
Η επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο,
κέζσ βησκαηηθήο εκπεηξίαο
Επηκέξνπο ζηόρνη ηεο θεηηλήο ρξνληάο:
1. Η ελδπλάκσζε ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ θαη ηαπηφρξνλα ηελ αλάπηπμε ηεο
ελζπλαίζζεζεο ησλ παηδηψλ.
2. Η ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ ηνπ ζρνιείνπ (παηδηά,
εθπαηδεπηηθνί, γνλείο), κε ζηφρν αθελφο ηε ζχλδεζε ζρνιείνπ θαη ηεο επξχηεξεο
θνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ ηελ νξγαλσκέλε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δξάζεσλ.
3. Η δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο.
Λόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ:
Οη παξνχζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο:
Απηή ηε ζηηγκή ζην λεπηαγσγείν καο θνηηνχλ παηδηά δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο
πξνέιεπζεο, θαζψο θαη δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ (πξνλήπηα-λήπηα), θαηά ζπλέπεηα
δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ην πξφγξακκα ην νπνίν
αθνινπζείηαη ζην ζχλνιν ηνπ, λα απαηηεί αξθεηέο θνξέο δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε
ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.
Δπηπξφζζεηα, ηα θνηλσληθά κελχκαηα, πνπ ιακβάλνπλ ηα παηδηά, θαζεκεξηλά, ζε
ζρέζε κε ηνπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο, νδεγεί, φρη κφλν, ζηελ αλάγθε απνδνρήο
ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο αιιά θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα πξνζθνξάο βνήζεηαο, φζν θαη
ζπλχπαξμεο/ζπκβίσζεο κε δηαθνξεηηθήο πνιηηηζηηθήο πθήο, νκάδεο.
Θεσξνχκε φηη ε αιιειναπνδνρή ησλ αηφκσλ κέζα ζηα θνηλσληθά πιαίζηα,
αλεμαξηήησο ηθαλνηήησλ θαη πξνέιεπζεο, ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε
ησλ δπλαηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ φισλ θαη ζηελ ηζφηηκε θνηλσληθή ηνπο εμέιημε. Τν
ζρνιείν δελ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηα παηδηά, αιιά, έλαο

ζεζκφο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη παηδαγσγηθνί ζηφρνη, επηηπγράλνληαη κε πνηθίια
κέζα θαζψο ζην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο βξίζθεηαη ν καζεηήο. Η
κάζεζε είλαη κηα θνηλσληθή δηαδηθαζία, ελψ ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη ε
δηαδηθαζία πνπ δηακνξθψλεη ηελ αλζξψπηλε επαθή θαη απνηειεί ην κέζν ή ην πιαίζην
ζην νπνίν εθθξάδεηαη ε επαθή απηή. Οη άλζξσπνη σο θνηλσληθά φληα δηακνξθψλνπλ
ηηο έλλνηεο κε ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε. Ο καζεηήο δελ είλαη «δέθηεο»
πξνεπηιεγκέλεο γλψζεο ηελ νπνία κεηαδίδεη ν εθπαηδεπηηθφο, αιιά ζπλδεκηνπξγφο
λέαο γλψζεο, σο ελεξγεηηθφο ζπκκέηνρνο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο αιιά
θαη εθηφο ηάμεο.
Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη λα
απνθηήζνπλ νη καζεηέο “θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη ηαπηφηεηα” (Νφκνο 1566/1986
άξζξν 1 παξάγξ. 1 εδάθην β΄). Η θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη ηαπηφηεηα, φκσο,
απνθηψληαη, πξνπάλησλ, κε ηε βίσζε θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ. Κνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο βηψλνπλ νη καζεηέο, φηαλ ιεηηνπξγνχλ σο κέιε νκάδαο θαη
ζπλεξγάδνληαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θνηλνχο ζθνπνχο.
Σχκθσλα κε ηνπο Glover & Bruning (Κνιηάδεο, 1997) ππάξρνπλ νθηψ βαζηθέο αξρέο,
πνπ απνξξένπλ απφ ηε Γλσζηηθή Ψπρνινγία θαη ζπλδένληαη κε ηε κάζεζε θαη ηε
δηδαζθαιία ζηε ζρνιηθή πξάμε. Οη αξρέο απηέο είλαη: 1. Οη καζεηέο είλαη ελεξγεηηθνί
απνδέθηεο ησλ πιεξνθνξηψλ, 2. Οη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ επεξεάδνπλ
ηηο γλσζηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, 3. Η κάζεζε επηηπγράλεηαη, φηαλ ε πιεξνθνξία πνπ
δέρεηαη ν καζεηήο έρεη λφεκα θαη ζεκαζία, 4. Τν “πσο” καζαίλνπλ νη καζεηέο είλαη
εμίζνπ ζπνπδαίν κε ην “ηη” καζαίλνπλ, 5. Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο γίλνληαη
απηνκαηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηελ επαλάιεςε, 6. Οη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο ησλ
καζεηψλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ απηνξξχζκηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο,
κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο, 7. Τα εζσηεξηθά θίλεηξα, δειαδή ε
εζσηεξηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ καζεηή, είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθά γηα ηε κάζεζε
παξά ηα εμσηεξηθά θίλεηξα, 8. Υπάξρνπλ ζεκαληηθέο αηνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα
ζηνπο καζεηέο σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο. Μαο
ελδηαθέξεη, ινηπφλ, ε δηακφξθσζε δεκηνπξγηθνχ θαη αλνηρηνχ θιίκαηνο, πνπ φρη κφλν
επηδέρεηαη αιιά θαη δεκηνπξγεί θαηλνηνκία, αμηνπνηεί ζχγρξνλα δηδαθηηθά εξγαιεία
ελψ ηαπηφρξνλα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη
αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο.
Ο ζεκαληηθφηεξνο, βέβαηα, ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο
είλαη ε νηθνγέλεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θξίλεηαη
απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηφο καο.

ρέδην Δξάζεωλ ζχκθσλα κε ην φξακα σο νξγαλσηηθφ θέληξν ησλ γεληθψλ θαη
επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο θεηηλήο ρξνληάο. Θα αλαπηπρζνχλ ην εμήο ζρέδην δξάζεσλ, πνπ
ζα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο αμίεο δσήο, ζηε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ζε
έλα ζρνιείν αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία:
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ

Ση επηδηώθνπκε; Πηζαλέο ελέξγεηεο γηα λα
πεηύρνπκε ηηο επηδηώμεηο καο.

-Αλάπηπμε
επηθνηλσληαθψλ
θαη θνηλσληθψλ
δεμηνηήησλ,
ηθαλνηήησλ
ελζπλαίζζεζεο

- Αλάιεςε πξνγξακκάησλ αγσγήο
πγείαο θαη πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο
κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ
καζεηψλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα
αιιεινζεβαζκνχ, θαζψο θαη ηελ
θαιιηέξγεηα ζεβαζκνχ πξνο ην
πεξηβάιινλ.

πληνληζηήο

Χξνλνδηάγξακκα

Πόηε;

Κάζε εθπαηδεπηηθφο
γηα ην ηκήκα ηνπ θαη
αλαηξνθνδφηεζε απφ
φιε ηελ νκάδα

Όιε ηε ζρνιηθή
ρξνληά

-Γεκηνπξγία νκάδσλ ζην εζσηεξηθφ
ησλ ηκεκάησλ κε ζαθήο θαλφλεο
ιεηηνπξγίαο θαη ζηφρνπο.
-Σπλδηακφξθσζε θαλφλσλ,
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ
(ηκήκαηα, ζρνιείν).
-Σπζηεκαηηθή νξγάλσζε
δξαζηεξηνηήησλ επηθνηλσλίαο,
εκπηζηνζχλεο, ζπλεξγαζίαο,
ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο.
-Υπνζηήξημε
νκαδηθνχ
πλεχκαηνο ζηηο
ηάμεηο

-Έκθαζε ζηελ Φ. Αγσγή κε
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε πνηθίιεο
ειθπζηηθέο θηλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θίλεζεο, κέζα απφ
ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα
επαλαιακβάλνπλ, αιιά θαη λα
εμειίζζνπλ πξνεγνχκελεο θαη λέεο
θηλεηηθέο εκπεηξίεο.

Όιε ηε ζρνιηθή
ρξνληά

-Γεκηνπξγία Οκίισλ μέλσλ
γισζζψλ κε ζηφρν ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζηελ
πνιπηηζκηθφηεηα.
-Πξνζέγγηζε ηεο -Δπηζθέςεηο ζε αληίζηνηρεο
πνιππνιηηηζκηθφ ζεκαηνινγίαο εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα Μνπζείσλ (Αζιεηηθφ
ηεηαο θαη ηεο
δηαθνξεηηθφηεηα Μνπζείν: «παξανιπκπηαθνί
αγψλεο», Παηδηθφ Μνπζείν-«Πνιιά
ο
ηαμίδηα –Μία Δπξψπε») θαη
ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο (ν Ηξαθιήο
θαη νη άζινη ηεο δσήο καο, ν
κπζηηθφο θήπνο, ην δέληξν πνπ
έδηλε)

Κάζε εθπαηδεπηηθφο
γηα ην ηκήκα ηνπ θαη
αλαηξνθνδφηεζε
απφ φιε ηελ νκάδα

Απφ ηελ αξρή αιιά
ζε βάζνο ρξφλνπ
θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έηνπο.

-Σπκκεηνρή ζε δίθηπα αγσγήο
πγείαο θαη πεξηβαιινληηθήο
αλάπηπμεο.
-Μνπζεηνζθεπή (θηλεηή βαιίηζα
απφ ην Παηδηθφ Μνπζείν ηεο
Αζήλαο γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα).

-Να
-Οξγάλσζε πξνγξακκάησλ κε
αλαπηπρζνχλ
εκπινθή θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ
Πξνγξακκαηηζκέλεο
δξάζεηο πνπ ζα γνλέσλ.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζηα ζπλαληήζεηο
παξσζνχλ φινπο
ηκήκαηα θαη
-Αμηνπνίεζε
γνλέσλ
σο
δσληαλψλ
ΔΠΔΣ
ηνπο γνλείο λα
πεγψλ κάζεζεο θαη ππνζηήξημεο
εκπιαθνχλ ζηα
ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ (ηαηξνί,
ζρνιηθά
ςπρνιφγνο, εθπαηδεπηηθνί)
δξψκελα

-Σπζηεκαηηθή επηθνηλσλία κε
δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη
-Σπλεξγαζία κε ππεχζπλεο γηα ηε Σρνιηθή κνλάδα ζε Πξντζηακέλε
ηνπηθέο αξρέο
επίπεδν θηεξηαθψλ ππνδνκψλ,
αλαιψζηκσλ θαη νηθνλνκηθψλ
πφξσλ (Σρνιηθή επηηξνπή, ηερληθή
ππεξεζία).
-Σπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο γηα
ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο π.ρ. (εζεινληηθή

Όιε ηε ρξνληά

ζπγθέληξσζε εηδψλ πξψηεο
αλάγθεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο).
-Σπλεξγαζία κε
ΑΠΘ θαη
-Οξγάλσζε πξαθηηθψλ αζθήζεσλ
Παλεπηζηήκην θνηηεηψλ (Τκήκα ΤΔΠΑΔ θαη
Γπηηθήο
Τκήκα Γαιιηθήο Φηινινγίαο).
Μαθεδνλίαο

-Παξαθνινχζεζε νξγαλσκέλσλ
-Σχλδεζε κε
δξαζηεξηνηήησλ (δεηγκαηηθέο
εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηεο, ζρνιηθνί
θνηλφηεηα
ενξηαζκνί, άιιεο εθδειψζεηο).
α. Όκνξα
Νεπηαγσγεία θαη
-Δκπινπηηζκφο ηζηνζειίδαο κε
Γεκνηηθά
παηδαγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο
Σρνιεία
πεξηερφκελν. Αλάξηεζε άξζξσλ
β. Δπξχηεξε
εθαξκνζκέλσλ πξνγξακκάησλ,
εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα
-Σπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο

-Σχλδεζε κε
θηιαλζξσπηθά
ηδξχκαηα θαη
άιινπο
νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο
πξνζθνξάο
(Action aid,
Unicef, Γηαηξνί
ηνπ Κφζκνπ).

Πξντζηακέλε θαη
ΔΠΔΣ

Μεηά απφ
ζπλελλφεζε
Δθπαηδεπηηθνί θαη
ΔΠΔΣ

- Οξγάλσζε θηιαλζξσπηθψλ δξάζεσλ
κε ηνλ Γήκν θαη ηνπο γνλείο (γηα
πξφζθπγεο θαη άιιεο εππαζείο νκάδεο). Πξντζηακέλε θαη
-Δλεκέξσζε απφ ηνπο «Γηαηξνχο ηνπ
Κφζκνπ».

-Σπκκεηνρή ζηελ Παγθφζκηα
εβδνκάδα δξάζεο γηα ηελ
εθπαίδεπζεο ηεο Action aid.
-Σπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ηεο
Unicef “Σρνιεία ππεξαζπηζηέο ησλ
παηδηψλ.

Μεηά απφ
ζπλελλφεζε

εθπαηδεπηηθνί

Μεηά απφ
ζπλελλφεζε

