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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: Γυμνάςιο Σκιάθου
Τάξθ / Τμιμα: Γ2
Αρικμόσ μακθτϊν: 21
Αρικμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μακθτϊν: 14
Χϊρεσ προζλευςθσ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μακθτϊν: Αλβανία, Αγγλία,
Αυςτρία, Νορβθγία, HΠΑ, Ινδία
Προφίλ τθσ τάξθσ: Οι αλβανικισ καταγωγισ μακθτζσ φοιτοφν ςε ελλθνικό
ςχολείο τουλάχιςτον πζντε χρόνια, ενϊ αρκετοί μακθτζσ -δίγλωςςοι οι
περιςςότεροι- προζρχονται από οικογζνειεσ με Ζλλθνα πατζρα και αλλοδαπι
μθτζρα
Όνομα εκπαιδευτικοφ: Αςθμίνα Σουλτάνθ
Μουςείο: Σπίτι-Μουςείο Αλζξανδρου Παπαδιαμάντη
Συλλογι ι εκκζματα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςθσ:
 θ ςυλλογι των πρωτότυπων ζργων του ςυγγραφζα και των πρωτότυπων
μεταφράςεϊν του από άλλεσ γλϊςςεσ.
 θ ςυλλογι των μεταφραςμζνων ζργων του ςε άλλεσ γλϊςςεσ.
 το αρχείο των ταινιϊν, των κεατρικϊν ζργων, των φωτογραφιϊν και των
μουςικϊν ζργων του Μουςείου.
 θ ςυλλογι ζργων ηωγραφικισ του Μουςείου με κζμα τθν προςωπικότθτα
και το ζργο του.
Διαπολιτιςμικι δυναμικι που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα:
Ο Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντθσ καταγράφει τόςο τθν προφορικι δθμοτικι
γλϊςςα των κακθμερινϊν ςυνομιλιϊν τθσ εποχισ του με τισ ποικιλίεσ τθσ όςο και τθ
λόγια παράδοςθ, τθν κακαρεφουςα, τθν εκκλθςιαςτικι γλϊςςα, ακόμθ και ςτοιχεία
τθσ μθτρικισ γλϊςςασ αλλοεκνϊν κατοίκων, με καταγωγι από τθ Δφςθ ι τθν
Ανατολι, χριςτιανϊν ι αλλόδοξων. Αφουγκράςτθκε το λόγο των ντόπιων και των
ξζνων, των αντρϊν και των γυναικϊν, των παιδιϊν, το λόγο των προςευχϊν, των
κρινων, των τραγουδιϊν. Στο ζργο του αποτυπϊνονται με κάκε λεπτομζρεια θ
κακθμερινότθτα των ανκρϊπων, θ δφςκολθ ηωι τουσ και οι αγωνίεσ τουσ, κάκε
πτυχι του ςυλλογικοφ βίου τουσ, των θκϊν, των εκίμων, τθσ γλϊςςασ ςε
οποιαδιποτε εκδοχι τθσ: κακθμερινι ςυνομιλία, ευχζσ, κατάρεσ, παροιμίεσ,
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ιδιωματικζσ εκφράςεισ, προςευχζσ, αφθγιςεισ, δθμοτικά τραγοφδια, ξζνεσ
γλϊςςεσ. Το μικρό ταξίδι ςτθ γλϊςςα του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ είναι βζβαιο
ότι αποτελεί μόνο τθν αρχι για μια προςωπικι εξερεφνθςθ ςτο ζργο του
ςυγγραφζα που με αυτι τθν πρϊτθ φλθ δθμιοφργθςε ζργο που αγγίηει τθν ψυχι
των ςφγχρονων αναγνωςτϊν, γιατί, ςφμφωνα με τον Σκιακίτθ ποιθτι και ςτοχαςτι
Ηιςθ Οικονόμου, δθμιοφργθςε μια μικρογραφία τθσ ανκρωπότθτασ.
Το ταξίδι μασ ςτο ζργο του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ δεν μποροφςε παρά να
είναι ζνα ταξίδι ςτον κόςμο τθσ πολυγλωςςίασ με ςεβαςμό ςτον άλλον, ςτθν
ετερότθτα, ςτο ςυνάνκρωπο και ςτον πολιτιςμό του χωρίσ διακρίςεισ. Στο ζργο του
γίνεται βίωμα θ πολυφωνία και θ ανκρωπιά και γι’ αυτό προςφζρεται για
προγράμματα και δράςεισ που εςτιάηουν ςτθ διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ. Άλλωςτε,
το Γυμνάςιο Σκιάκου αποτελεί μια μικρι πολυπολιτιςμικι εκπαιδευτικι κοινότθτα,
ςτθν οποία θ πολυγλωςςία δεν αποτελεί κεωρθτικι διακιρυξθ αλλά κακθμερινι
πραγματικότθτα. Στο ςχολείο μασ ςυναντιοφνται ακόρυβα αλλά με κακοριςτικό
τρόπο ςτθ ηωι τθσ ςχολικισ αλλά και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ ποικίλεσ γλϊςςεσ:
αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, νορβθγικά, αλβανικά, ρϊςικα, ουκρανικά και άλλεσ.
Όνομα μουςειοπαιδαγωγοφ ή άλλου προςώπου του μουςείου: Ακθνά
Παπαγεωργίου, διευκφντρια Σπιτιοφ-Μουςείου Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ

Στόχοι
Στόχοι του προγράμματοσ ιταν:
 να προωκιςει τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ ςε ομάδεσ μακθτϊν με
γλωςςικζσ και πολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ·
 να ενιςχφςει τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν·
 να ενιςχφςει τθν αυτοεκτίμθςθ και τθν ενςυναίςκθςθ όλων των μακθτϊν
του τμιματοσ μζςω ςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων·
 να ενιςχφςει τθν πρόςβαςθ και τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι των μακθτϊν και των
οικογενειϊν τουσ ςτα δθμόςια πολιτιςμικά αγακά του τόπου·
 να ενιςχφςει τθν πολιτιςμικι ταυτότθτα του ςχολείου και να ςυμβάλει ςτθν
ανάπτυξθ δεςμϊν μεταξφ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και τθσ τοπικισ
κοινωνίασ·
 να γίνει ςυνείδθςθ ότι το ςχολείο αποτελεί «ςχολείο για όλουσ» και
«ςχολείο» ςτον πολιτιςμό του κόςμου, ςτο πλαίςιο του οποίου θ ιδιαίτερθ
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ταυτότθτα κάκε μακθτι είναι αποδεκτι, αξιοποιείται ςτθ διαπολιτιςμικι
διδαςκαλία και ςτθν κακθμερινι πρακτικι τθσ ςχολικισ κοινότθτασ·
να ςυμβάλει ςτο ςεβαςμό τθσ μθτρικισ, τθσ δεφτερθσ και τθσ ξζνθσ
γλϊςςασ·
να δοκεί ζμφαςθ ςτθ διαφορετικότθτα εντόσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ και
ςτθν ενότθτα που κεμελιϊνεται ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ·
να εξοικειϊςει τουσ μακθτζσ με τθ γλϊςςα τθσ λογοτεχνίασ και τθσ
μετάφραςθσ, κακϊσ και με τισ γλϊςςεσ-κϊδικεσ τθσ τζχνθσ γενικότερα,
προκειμζνου να κατανοιςουν τθν παγκοςμιότθτά τουσ·
να εδραιωκεί ςτακερι ςχζςθ μεταξφ Μουςείου και ςχολείου·
να προβλθκεί θ τοπικι ιδιαιτερότθτα ςε περιφερειακό, εκνικό, ευρωπαϊκό
επίπεδο·
να τονιςτεί ο πολυπολιτιςμικόσ χαρακτιρασ του νθςιοφ διαχρονικά -ο
οποίοσ ιδθ αναδεικνφεται ςτο παπαδιαμαντικό ζργο- και να αναδειχκεί θ
πολυγλωςςία του·
να τονιςτεί ο πολυπολιτιςμικόσ χαρακτιρασ του νθςιοφ ςιμερα και θ
ςφγχρονθ πολυγλωςςία του·
να ενιςχφςει τθν άποψθ ότι θ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ αποτελεί ουςιϊδθ γνϊςθ
για τον άνκρωπο και ότι ζχει απελευκερωτικι δφναμθ·
να ενιςχφςει τθν άποψθ ότι ςεβαςμόσ ςτον άνκρωπο ςθμαίνει ςεβαςμόσ
ςτθ γλϊςςα του και το αντίςτροφο και ότι τα γλωςςικά δικαιϊματα
αποτελοφν ανκρϊπινα δικαιϊματα·

Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδών
Το ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςυνδζεται με το επίςθμο
Πρόγραμμα Σπουδϊν, κακϊσ ζνα μεγάλο μζροσ του υλοποιικθκε κατά τθ
διδαςκαλία του μακιματοσ των Κειμζνων Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ τθσ Γϋ
Γυμναςίου. Επιπλζον, το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα εντάςςεται ςτο πλαίςιο
δράςεων που ζχουν αναπτυχκεί κατά τθν τελευταία τετραετία ςτο Γυμνάςιο
Σκιάκου με κεντρικό άξονα το ηιτθμα τθσ πολυγλωςςίασ τόςο ςτο ζργο του
Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ όςο και ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα τθσ Σκιάκου και
του Γυμναςίου Σκιάκου. Στο πλαίςιο αυτϊν των δράςεων ζχουν ιδθ υλοποιθκεί
εκδθλϊςεισ με κζμα παράλλθλεσ αναγνϊςεισ διθγθμάτων του Αλζξανδρου
Παπαδιαμάντθ ςτο πρωτότυπο και ςε μετάφραςθ (ςτα αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά, ιςπανικά, αλβανικά). Κάποιεσ από αυτζσ πραγματοποιικθκαν ςτο
ςχολείο ενϊ άλλεσ ςτθν αυλι του Σπιτιοφ-Μουςείου.
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Δράςεισ
Πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ τθσ εκπαιδευτικοφ και τθσ Διευκφντριασ του
Σπιτιοφ-Μουςείου Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ, όπου ςχεδιάςτθκε από κοινοφ θ
εκπαιδευτικι δράςθ, ςτο πλαίςιο θμερίδασ με τίτλο Σχολικζσ επιςκζψεισ ςε
μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ -τθσ υποδράςθσ
Εκπαιδευτικζσ Επιςκζψεισ Μακθτϊν του προγράμματοσ Εκπαίδευςθ Αλλοδαπϊν
και Παλιννοςτοφντων Mακθτϊν- που πραγματοποιικθκε τθν 1θ Δεκεμβρίου 2012
ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ. Ακολοφκθςε επίςκεψθ τθσ
εκπαιδευτικοφ ςτο Σπίτι-Μουςείο, προκειμζνου να οργανϊςει καλφτερα τθ δράςθ.
Θ δράςθ ςυνολικά διιρκεςε 10 ϊρεσ.
Αρχικά, θ ομάδα μελζτθςε ςτο ςχολείο διθγιματα με κεματικι ςχετικι με τθ
κεματικι του προγράμματοσ (ταξίδι, ξενιτιά, νοςταλγία, ξζνοσ, μετανάςτευςθ,
μετανάςτθσ, επιςτροφι μετανάςτθ, χριςτιανιςμόσ και ιςλάμ, βυηαντινι μουςικι,
δερβίςθδεσ, δθμοτικό τραγοφδι, παραμφκι κ.ά.). Θ ομάδα διάβαςε και ανζλυςε το
διιγθμα Το Αγνάντεμα, που περιζχεται ςτθν φλθ του ςχολικοφ βιβλίου των
Κειμζνων Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ τθσ Γϋ τάξθσ, το διιγθμα Ο Αμερικάνοσ, και το
διιγθμα Ο ξεπεςμζνοσ Δερβίςθσ, που κεωρείται όχι μόνο ζνα από τα
αριςτουργιματα του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ, αλλά και ζργο με μθνφματα
πανανκρϊπινα, ζργο από το οποίο αντλιςαμε μθνφματα αγάπθσ, φιλανκρωπίασ,
ςεβαςμοφ ςτο ξζνο και ςτο διαφορετικό, ςεβαςμοφ ςτθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια,
μθνφματα αλλθλεγγφθσ και ανκρωπιάσ. Θ ομάδα αναηιτθςε ζργα με κοινά μοτίβα
ςε άλλεσ λογοτεχνικζσ παραδόςεισ εκτόσ τθσ ελλθνικισ· αναηιτθςε ζργα με κοινά
μοτίβα ςτθ λογοτεχνία, προφορικι και επϊνυμθ, τθσ γλϊςςασ των γονιϊν των
μακθτϊν. Οι μακθτζσ ενιςχφκθκαν ςτθν προςπάκειά τουσ να ςυηθτιςουν με τουσ
γονείσ τουσ παρόμοια βιϊματα.
Θ ομάδα ςυγκζντρωςε πλθροφορίεσ για τθ ηωι και το ζργο του Αλζξανδρου
Παπαδιαμάντθ,
προςπάκθςε να αποκωδικοποιιςει τθν πολυεπίπεδθ
παπαδιαμαντικι γλϊςςα και να κατανοιςει το ρυκμό τθσ, επεχείρθςε να
προςεγγίςει τον λόγο του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ τόςο ςτο πρωτότυπο όςο και
ςτο μεταφραςτικό ζργο του και να αναηθτιςει τισ τφχεσ των ζργων του ςτον ωκεανό
των ςφγχρονων ι παλαιότερων μεταφράςεων· ιρκε ςε επαφι με το λόγο τθσ
κριτικισ και προςπάκθςε να ανιχνεφςει τθ ςχζςθ του παπαδιαμαντικοφ ζργου με τθ
ςφγχρονθ γλϊςςα τθσ τζχνθσ, τθσ εικαςτικισ δθμιουργίασ, τθσ φωτογραφίασ, τθσ
μουςικισ, του κινθματογράφου, του κεάτρου. Οι μακθτζσ ενκαρρφνκθκαν ϊςτε να
αναηθτιςουν ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο ςε διαφορετικζσ γλϊςςεσ. Θ
ομάδα παρακολοφκθςε ταινία από το αρχείο του Μουςείου βαςιςμζνθ ςτο ζργο
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του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ και τθλεοπτικζσ εκπομπζσ αφιερωμζνεσ ςτο ζργο
του, οι οποίεσ είναι αναρτθμζνεσ ςτο διαδίκτυο.
Στθ ςυνζχεια, ακολοφκθςαν δφο επιςκζψεισ ςτο Μουςείο. Στθν πρϊτθ
επίςκεψθ, θ διευκφντρια του Μουςείου παρουςίαςε ςτουσ μακθτζσ και ςτισ
μακιτριεσ το Μουςείο και τισ ςυλλογζσ του. Το πλαίςιο τθσ ςυηιτθςθσ ςε πρϊτθ
φάςθ ορίςτθκε από τθ ςυλλογι των πρωτότυπων ζργων του ςυγγραφζα και των
μεταφράςεων των ζργων του ςε άλλεσ γλϊςςεσ. Τα παιδιά φωτογράφθςαν τα
εξϊφυλλα των ζργων του Παπαδιαμάντθ, τόςο των πρωτότυπων εκδόςεων όςο και
των μεταφράςεων. Στο Μουςείο Παπαδιαμάντθ υπάρχουν μεταφράςεισ των ζργων
του ςτα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ιςπανικά, αλβανικά, τοφρκικα,
ρϊςικα, ολλανδικά, ςε αρκετζσ ακόμθ γλϊςςεσ, ακόμθ και ςτα γιαπωνζηικα. Οι
μακθτζσ ςυνειδθτοποίθςαν ότι θ γλώςςα τησ μετάφραςησ είναι μάλλον η γλώσσα
του κόσμου, μια γζφυρα φτιαγμζνθ από τθ λαλιά των ανκρϊπων, ζνα παράκυρο
ανοιχτό ςτουσ πολιτιςμοφσ των λαϊν και ςε ό,τι τουσ ενϊνει: το μόχκο και τον
αγϊνα των απλϊν ανκρϊπων για επιβίωςθ.
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ αναηιτθςαν ςτο πρωτότυπο τα ζργα που ο
ςυγγραφζασ μετζφραςε ςτα ελλθνικά, και διάβαςαν αποςπάςματα των ζργων του
μεταφραςμζνα ςε διάφορεσ γλϊςςεσ. Οι μακθτζσ διάβαςαν ακόμθ αποςπάςματα
μεταφραςμζνων ζργων του Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ ςτθ γλϊςςα των γονιϊν
τουσ ι του ενόσ από τουσ δφο γονείσ. Αρκετά παιδιά ηιτθςαν τθ βοικεια των γονιϊν
τουσ προκειμζνου να κατανοιςουν τισ μεταφράςεισ και να διαβάςουν τα κείμενα με
ςωςτι προφορά τόςο ςτθν τάξθ όςο και ςτθν εκδιλωςθ που διοργανϊκθκε ςτθ
λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ.
Κατά τθ δεφτερθ επίςκεψθ τθσ ομάδασ ςτο Μουςείο ςυνεχίςαμε τθν
εξερεφνθςθ του πλοφςιου αρχειακοφ υλικοφ. Θ ομάδα εξερεφνθςε το αρχείο
ταινιϊν, κεατρικϊν ζργων, φωτογραφιϊν, ηωγραφικϊν και μουςικϊν ζργων του
Μουςείου. Αναλφκθκαν κυρίωσ τα ζργα ηωγραφικισ που φυλάςςονται ςτο
Μουςείο (παρουςίαςθ των ζργων και των ηωγράφων, ςχολιαςμόσ τθσ τεχνοτροπίασ
των ζργων, ςφνδεςθ με τθ γνϊςθ των μακθτϊν ςχετικά με τα καλλιτεχνικά ρεφματα
τα οποία διδάςκονται αναλυτικά ςτο βιβλίο των Κειμζνων Νεοελλθνικισ
λογοτεχνίασ τθσ τάξθσ τουσ). Οι μακθτζσ γοθτεφτθκαν από τα ζργα αυτά (ζργα
μακθτϊν, ςκιακιτϊν ηωγράφων, επϊνυμων ηωγράφων). Δόκθκε ζμφαςθ ςτθ
βιβλιογραφία γφρω από το ζργο του Παπαδιαμάντθ, και παράλλθλα οι μακθτζσ
ιρκαν για πρϊτθ φορά ςε επαφι με ζργα Σκιακιτϊν λογοτεχνϊν και λογίων για τον
Αλζξανδρο Παπαδιαμάντθ.
Μετά τισ δφο επιςκζψεισ, προςκλικθκε ςτθν τάξθ θ Διευκφντρια του ΣπιτιοφΜουςείου. Μασ παρουςίαςε τθν ιςτορία του Μουςείου -με πλοφςιο εποπτικό
υλικό- και τισ δράςεισ του. Παράλλθλα, οι μακθτζσ παρενζβαιναν με απορίεσ και/ι
ςχόλια, που απαιτοφςαν απάντθςθ από τθ Διευκφντρια ι τθν εκπαιδευτικό του
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ςχολείου, με αποτζλεςμα να διεξαχκεί ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα ςυηιτθςθ που
ςυγκίνθςε όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ επανζλαβαν τθν
πρόταςθ που είχαν υποςτθρίξει από τθν αρχι του προγράμματοσ: οι ίδιοι να
ςχθματίςουν τον πυρινα μιασ ομάδασ φίλων του Μουςείου που κα υποςτθρίηει τθν
υλοποίθςθ παρόμοιων εκδθλϊςεων και προγραμμάτων -θ ςυμβολι τθσ ομάδασ κα
ιταν ανεκτίμθτθ ςτθν υποδοχι μακθτϊν και μακθτριϊν άλλων ςχολείων.
Τζλοσ, ςτισ 16/05/2013 διοργανϊκθκε εκδιλωςθ ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων
του Γυμναςίου-Λυκείου Σκιάκου ςτθν οποία οι μακθτζσ παρουςίαςαν το
πρόγραμμα, τουσ ςτόχουσ και τα αποτελζςματά του. Διάβαςαν ζργα του
Αλζξανδρου Παπαδιαμάντθ μεταφραςμζνα ςε διάφορεσ γλϊςςεσ και
εντυπωςίαςαν με τθν ευαιςκθςία τουσ. Υλικό ςχετικό με το πρόγραμμα κα
αναρτθκεί ςτο ιςτολόγιο του ςχολείου.
Μακθςιακοί πόροι που αξιοποιικθκαν:
 πρωτότυπεσ εκδόςεισ και μεταφράςεισ των ζργων του Αλζξανδρου
Παπαδιαμάντθ
 ςχολικό βιβλίο, διθγιματα που δεν εντάςςονται ςτθ ςχολικι φλθ
 άρκρα, μελζτεσ
 ταινία, βίντεο, ψθφιακζσ παρουςιάςεισ
 φωτογραφίεσ, ζργα ηωγραφικισ, μουςικά ζργα
 διαδίκτυο: ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ, λογοτεχνικζσ ιςτοςελίδεσ, μακθτικά και
εκπαιδευτικά ιςτολόγια κ.ά.
Μζκοδοι και τεχνικζσ:
 διάλογοσ
 ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία
 ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ
 κφελλα ιδεϊν
 αφιγθςθ
 ενςυναίςκθςθ
 χριςθ νζων τεχνολογιϊν

Αξιολόγηςη
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςυμμετείχαν με ενκουςιαςμό ςτο πρόγραμμα.
Αλλοδαποί και γθγενείσ μακθτζσ μοιράςτθκαν μαηί μασ τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ
ςε ςχζςθ με τα ηθτιματα που αποτζλεςαν το αντικείμενο τθσ διαπραγμάτευςθσ.
Εντυπωςιάςτθκαν από τον πλοφτο των γλωςςϊν που «ςτεγάηονται» ςε ζνα μικρό
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ιςόγειο του Σπιτιοφ-Μουςείου Παπαδιαμάντθ και υποςτιριξαν ότι αρχίηουν να
ςυνειδθτοποιοφν ότι ςεβαςμόσ ςτον άνκρωπο ςθμαίνει ςεβαςμόσ ςτθ γλϊςςα του
και ςτα γλωςςικά του δικαιϊματα. Ενδιαφζρκθκαν ιδιαίτερα για τισ κριτικζσ ςτο
ζργο του Παπαδιαμάντθ και τα καλλιτεχνικά ζργα που αφοροφν τθν προςωπικότθτα
και το ζργο του. Εντυπωςιάςτθκαν, επίςθσ, από τισ δράςεισ του Σπιτιοφ-Μουςείου
Παπαδιαμάντθ και τισ ςυνεργαςίεσ του, κάτι που αγνοοφςαν οι περιςςότεροι.
Εκδιλωςαν ενδιαφζρον για τισ δράςεισ αυτζσ υποςχόμενοι να τισ ενιςχφςουν
μελλοντικά, τόςο οι ίδιοι όςο και οι οικογζνειζσ τουσ. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ
υποςτιριξαν ότι κατανόθςαν τθν ανεκτίμθτθ προςφορά του Μουςείου αλλά και του
ςχολείου ςτον πολιτιςμό του τόπου και ςτον ςεβαςμό των ανκρϊπινων
δικαιωμάτων. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναγνωρίςαμε πωσ θ ςυμμετοχι ςτο
πρόγραμμα εμπλοφτιςε όχι μόνο τισ γνϊςεισ μασ αλλά και τθ ςυνεκτικότθτα τθσ
ομάδασ μζςα από τθ ςυνεργαςία και τον ιςότιμο διάλογο, τθν αμοιβαιότθτα και τθν
αποδοχι. Για τουσ παραπάνω λόγουσ κεωροφμε ότι το πρόγραμμα πζτυχε τουσ
ςτόχουσ του. Οι ςτόχοι που δεν επετεφχκθςαν αφοροφν τθν παραγωγι
καλλιτεχνικϊν ζργων, ιδζα που αρχικά κατατζκθκε με ενκουςιαςμό από τουσ
μακθτζσ ενϊ ςτθ ςυνζχεια δεν υλοποιικθκε πλιρωσ.
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