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1ο ΕΠΑΛ
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Λαογραφικό και Εκνολογικό
Μουςείο Μακεδονίασ-Θράκθσ

Θεςςαλονίκθ,
πόλισ εφξεινοσ - πολφξενοσ
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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: 1ο ΕΠΑΛ Θεςςαλονίκθσ
Τάξθ / Τμιμα: Α2
Αρικμόσ μακθτϊν: 21
Αρικμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μακθτϊν: 17 (8 παλιννοςτοφντεσ, 9
αλλοδαποί)
Χϊρεσ προζλευςθσ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μακθτϊν: Αλβανία, Γεωργία,
Αρμενία, Ουκρανία, Ρωςία, Καηακςτάν.
Σο τμιμα που επιλζξαμε να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα ιταν ιδιαίτερα
«δφςκολο», αφοφ από τθν πρϊτθ ςτιγμι ιταν φανερό ότι είχαν δθμιουργθκεί
υποομάδεσ που είχαν ςχζςθ με τθ χϊρα προζλευςθσ των μακθτϊν, με ζντονθ
αντιπαλότθτα μεταξφ τουσ. Η αντιπαλότθτα αυτι είχε αναπτυχκεί, κυρίωσ, μεταξφ
μακθτϊν και μακθτριϊν από Αλβανία και Γεωργία. Παρατθρικθκε, επίςθσ, ότι μία
μακιτρια από τθ Γεωργία ιταν εντελϊσ απομονωμζνθ από τουσ υπόλοιπουσ
μακθτζσ και δεν είχε ενεργό ςυμμετοχι ςε κανζνα μάκθμα. Διαπιςτϊςαμε ότι θ
ςυγκεκριμζνθ μακιτρια δε γνϊριηε κακόλου τθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σο ςυγκεκριμζνο
πρόβλθμα αντιμετωπίςτθκε ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ τθσ Ελλθνομάκειασ.
Ονόματα εκπαιδευτικϊν: Χρυςτάλλα Αρτυματά και Παςχαλίνα Αγαπιάδου
Μουςείο: Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο Μακεδονίασ-Θράκθσ
Οι μακθτζσ περιθγθκικαν με διαδραςτικό τρόπο ςτθν περιοδικι ζκκεςθ του
Μουςείου «Θεςςαλονίκθ, πόλισ εφξεινοσ – πολφξενοσ» με κζμα τθν ιςτορία τθσ
Θεςςαλονίκθσ. Πολλά αντικείμενα τθσ ζκκεςθσ είχαν ςχζςθ με τον ερχομό
προςφφγων αλλά και με τθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων, αφοφ θ Θεςςαλονίκθ,
με εξαίρεςθ τα τραγικά χρόνια τθσ Κατοχισ, αφομοίωςε τθν «ξζνθ» παρουςία και
διζςχιςε τον πρϊτο ελεφκερο αιϊνα τθσ, από το 1912 ζωσ τισ μζρεσ μασ, ωσ πόλις
εύξεινος-πολύξενος, όπωσ τθν κλθροδότθςε ο ελλθνιςτικόσ οικουμενιςμόσ που τθν
ζπλαςε και ο φιλόπολισ πολιοφχοσ τθσ Δθμιτριοσ, που τθ ςθμάδεψε.
Ονόματα μουςειοπαιδαγωγϊν- μουςειολόγων:
Γιϊργοσ Αδαμίδθσ και Βάλια Αμοιρίδου.
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Στόχοι


Γνωριμία με διάφορεσ πτυχζσ τθσ πορείασ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτο χϊρο και
ςτο χρόνο.



υναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν με το παρελκόν.



Διειςδυτικι προςζγγιςθ κεμάτων που κίγονται ςτθν ζκκεςθ, όπωσ θ
διαφορετικότθτα, θ ανοχι, θ ςυνεργαςία και θ πολυπολιτιςμικότθτα.



Ενίςχυςθ τθσ ταυτότθτασ και τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν.



Καλλιζργεια τθσ ανεκτικότθτασ ςτθν κοινότθτα που ηουν οι μακθτζσ.



Αλλθλοαποδοχι των ςτοιχείων πολιτιςμοφ, αμοιβαία ςυνεργαςία .



Ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του χολείου και
του Μουςείου.

Σφνδεςθ με Πρόγραμμα Σπουδϊν
Σο ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςυνδζεται και με το μάκθμα τθσ
Ιςτορίασ αλλά και τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ.

Δράςεισ
1. Παρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ «χολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ
διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» που πραγματοποιικθκε ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ
Πολιτιςμοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ τθν 1/12/2012.
2. Σακτικι τθλεφωνικι και θλεκτρονικι επικοινωνία μεταξφ τθσ εκπαιδευτικοφ Χ.
Αρτυματά και του μουςειοπαιδαγωγοφ Γ. Αδαμίδθ.
3. υηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για το πρόγραμμα ςτισ 7/12/2012. Αφοφ εκδιλωςαν
ενδιαφζρον να ςυμμετάςχουν, τουσ ηθτικθκε να προτείνουν δράςεισ.
4. τθν επόμενθ ςυνάντθςι μασ που πραγματοποιικθκε ςτισ 19/12/2012 οι
μακθτζσ πρότειναν να κάνουν ζρευνα ςτο διαδίκτυο προκειμζνου να αντλιςουν
πλθροφορίεσ και φωτογραφικό υλικό για τθ Θεςςαλονίκθ. Επειδι οι περιςςότεροι
δεν είχαν Η/Τ ςτο ςπίτι αποφαςίςαμε να γίνει ςτο πλαίςιο του μακιματοσ
«Εφαρμογζσ Τπολογιςτϊν» ςε ςυνεργαςία με τουσ διδάςκοντεσ εκπαιδευτικοφσ.
5. τισ 31/01/2013 ςυναντθκικαμε με τουσ μακθτζσ προκειμζνου να ςυηθτιςουμε
για το υλικό που κατάφεραν να ςυγκεντρϊςουν. Αφοφ παρουςίαςαν το υλικό τουσ,
αποφαςίςαμε να χωριςτοφν ςε πζντε ομάδεσ και να ομαδοποιιςουν το υλικό που
ςυγκζντρωςαν και ςτθν επόμενθ ςυνάντθςι μασ να κάνουν παρουςίαςθ.
6. τισ 7/2/2013 ςτθν αίκουςα παρουςιάςεων του ςχολείου μασ οι ομάδεσ
παρουςίαςαν ό,τι υλικό είχαν ςυγκεντρϊςει για τθ Θεςςαλονίκθ (ςυγκζντρωςαν
κυρίωσ φωτογραφικό υλικό τθσ παλιάσ Θεςςαλονίκθσ).
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υναποφαςίςαμε να δοφμε και από άλλθ οπτικι τθν πόλθ μασ, ωσ μια πόλθ που
φιλοξζνθςε και φιλοξενεί πρόςφυγεσ. Θα ακολουκοφςαμε τθν ίδια μζκοδο
(διερεφνθςθ από το διαδίκτυο).
7. τισ 21/2/2013 οι μακθτζσ παρουςίαςαν το νζο τουσ υλικό. Εςτίαςαν κυρίωσ ςτον
ερχομό των προςφφγων μετά τθ μικραςιατικι καταςτροφι και προςπάκθςαν να
διερευνιςουν τα αντικείμενα που μετζφεραν οι πρόςφυγεσ ςτθ νζα τουσ πατρίδα.
Η μία από τισ ομάδεσ επζλεξε να διερευνιςει τθ ςυμπεριφορά των ντόπιων
απζναντι ςτουσ πρόςφυγεσ. Σο κζμα αυτό απαςχόλθςε τελικά όλα τα παιδιά και
ςτθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε ζκαναν παραλλθλιςμοφσ με τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ
ι των γονιϊν τουσ.
8. Μετά από τθλεφωνικι επικοινωνία που είχαμε με τον μουςειοπαιδαγωγό κ. Γ.
Αδαμίδθ αποφαςίςαμε να επιςκεφκεί το ςχολείο μασ για να γνωρίςει και να
ςυηθτιςει με τουσ μακθτζσ. Η ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 14/3/2013. Οι
μακθτζσ ενθμερϊκθκαν για το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ που επρόκειτο να
επιςκεφκοφν. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ, οι μακθτζσ παρουςίαςαν
ςυνοπτικά το υλικό (κυρίωσ φωτογραφικό) που είχαν ςυγκεντρϊςει.
9. τισ 25/4/2013 είχαμε μια τελευταία ςυνάντθςθ με τουσ μακθτζσ τθσ ομάδασ και
ςυγκεντρϊςαμε τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των γονζων και κθδεμόνων για τθν
επίςκεψθ ςτο μουςείο.
10. τισ 14/6/2013 ςυναντθκικαμε με τον κ. Γ. Αδαμίδθ ςτο χϊρο του ςχολείου μασ
και ςυηθτιςαμε τα αποτελζςματα τθσ κοινισ μασ δράςθσ.

Επιςκζψεισ
1. Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ
ΕΚΘΕΣΗ «ΟΛΚΑ: Μεςαιωνικά λιμάνια-ςτακμοί ςτουσ καλάςςιουσ δρόμουσ τθσ
Ανατολισ: Βόρειο Αιγαίο, Μαφρθ Θάλαςςα, Καςπία Θάλαςςα».
Χϊροσ ζκκεςθσ:
Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ, Αίκουςα Περιοδικϊν Εκκζςεων «Κυριάκοσ
Κρόκοσ», Λεωφ. τρατοφ 2, Θεςςαλονίκθ.
Περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ
Η ζκκεςθ παρουςίαηε γκραβοφρεσ, καρτ ποςτάλ και φωτογραφίεσ από 32
ςυνολικά λιμάνια του βόρειου Αιγαίου (Θεςςαλονίκθ, Καβάλα, Θάςο, ΠόρτοΛάγοσ, Χαλκιδικι), τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ (Βουλγαρία,
Ρουμανία, Ουκρανία, Κριμαία, Γεωργία) και τθσ Καςπίασ Θάλαςςασ (Αηερμπαϊτηάν).
Στόχοσ επίςκεψθσ: Να εμπλουτίςουν οι μακθτζσ τισ γνϊςεισ τουσ, να προκλθκεί το
ενδιαφζρον τουσ ϊςτε να ςυλλζξουν και οι ίδιοι επιπλζον πλθροφορίεσ, αλλά και
να ςυνειδθτοποιιςουν τον διαχρονικό πολυπολιτιςμικό χαρακτιρα τθσ πόλθσ που
ηουν.
Η ζκκεςθ παρουςίαςε ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ και τουσ ζδωςε
πρόςκετεσ πλθροφορίεσ για τον τρόπο διεξαγωγισ του εμπορίου κατά τθ διάρκεια
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τθσ μεςαιωνικισ περιόδου. Σαυτόχρονα, οι μακθτζσ μπόρεςαν να δουν μνθμεία τθσ
αντίςτοιχθσ περιόδου, εμπλουτίηοντασ ζτςι τισ γνϊςεισ τουσ. Σουσ δόκθκε επίςθσ θ
ευκαιρία να προβλθματιςτοφν και να ςυηθτιςουν ςχετικά με τθν επικοινωνία των
λαϊν αλλά και τον πολυπολιτιςμικό χαρακτιρα των πόλεων, και κυρίωσ τθσ πόλθσ
ςτθν οποία ηουν.

Εικόνα 1: Επίςκεψθ ςτθν ζκκεςθ του ΜΒΠ

2. Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Τράπεηασ (Μ.Ι.Ε.Τ.)
Τοποκεςία: Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Σραπζηθσ, Πολιτιςτικό Κζντρο
Θεςςαλονίκθσ, Βίλα Καπαντηι, Λεωφόροσ Βαςιλίςςθσ Όλγασ 108, Θεςςαλονίκθ.
Περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ
Με τθν ευκαιρία τθσ εκατονταετίασ από τθν απελευκζρωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ,
το Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Σραπζηθσ παρουςιάηει τθν ζκκεςθ Η ΔΤΗ ΣΗ
ΑΝΑΣΟΛΗ, ο αιϊνασ που διαμόρφωςε τθ Θεςςαλονίκθ του 1912.
Πρόκειται για μια ζκκεςθ βαςιςμζνθ ςτισ ςυλλογζσ καρτ ποςτάλ του Άγγελου
Παπαϊωάννου και του Ελλθνικοφ Λογοτεχνικοφ & Ιςτορικοφ Αρχείου (ΕΛΙΑ), θ οποία
υφαίνεται πάνω ςτο διεκνζσ ιςτορικό πλαίςιο του 19ου αιϊνα. τθν ζκκεςθ, επίςθσ,
παρουςιάηεται μια άγνωςτθ φωτογραφία τθσ Θεςςαλονίκθσ από τθ ςυλλογι
Δζλλιου – θ παλιότερθ, πικανόν, φωτογραφία τθσ πόλθσ.
τθν ζκκεςθ προβάλλεται θ μεταλλαςςόμενθ Θεςςαλονίκθ του 19ου αιϊνα με
φόντο τον ιςτορικό περίγυρο τθσ Ευρϊπθσ και του κόςμου. Σο παραμφκι τθσ πόλθσ
αντιπαραβάλλεται και ςυγκρίνεται με ό,τι αντίςτοιχο ςυνζβαινε ςτθν Εςπερία τθν
ίδια εποχι.
Στόχοσ τθσ επίςκεψθσ: οι μακθτζσ του χολείου - θ εκνικότθτα και το κριςκευμα
των οποίων ποικίλει - να πάρουν μια γεφςθ από τθ Θεςςαλονίκθ του 19ου αιϊνα
και να κάνουν μια νζα γνωριμία με τθν πόλθ ςτθν οποία ηουν. Να ανακαλφψουν και
να ερμθνεφςουν τοπωνφμια, να ρίξουν ζνα βλζμμα ςτθ ηωι τθσ πόλθσ 180 χρόνια
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πριν και, αφοφ διαπιςτϊςουν τθν αρμονικι ςυμβίωςθ που υπιρχε εκείνα τα χρόνια
ανάμεςα ςε εκνικότθτεσ και κρθςκείεσ, να αντιλθφκοφν ότι και ςιμερα ςτθν
πολυπολιτιςμικι Θεςςαλονίκθ του 21ου αιϊνα οφείλουμε να ςυνυπάρξουμε
πολιτιςμζνα με ανοχι και παραδοχι.

Εικόνα 2: Επίςκεψθ ςτθν ζκκεςθ «Η
Δφςθ τθσ Ανατολισ»

Κφρια δράςθ
Λαογραφικό και Εκνολογικό Μουςείο Μακεδονίασ-Θράκθσ (ΛΕΜΜ-Θ)
Σοποκεςία: Βαςιλίςςθσ Όλγασ 68, Θεςςαλονίκθ.
Σο κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται το Μουςείο κτίςκθκε ωσ κατοικία τθσ οικογζνειασ
του τραπεηίτθ Γιακό Μοδιάνο ςε ςχζδια του αρχιτζκτονα Ελί Μοδιάνο.
Δομι τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ
Οι μακθτζσ περιθγικθκαν με διαδραςτικό τρόπο ςτθν περιοδικι ζκκεςθ του
Μουςείου «Θεςςαλονίκθ, πόλισ εφξεινοσ – πολφξενοσ» με κζμα τθν ιςτορία τθσ
πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Μζςα από τισ ιςτορίεσ που διθγείται θ ζκκεςθ είχαν τθ
δυνατότθτα να (ξανα)γνωρίςουν από κοντά τθν πόλθ ςτθν οποία ηουν και
δραςτθριοποιοφνται, κακϊσ επίςθσ και να εξοικειωκοφν με ιδιαίτερεσ και κρυφζσ
γωνιζσ τθσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν ζννοια τθσ πολυπολιτιςμικότθτασ που
χαρακτιριηε πάντα, και ακόμα προςδιορίηει τθ Θεςςαλονίκθ, τθν «πρωτεφουςα των
προςφφγων», ενϊ επιχειρικθκαν αντιςτοιχίεσ με τθ ςθμερινι κοινωνικι κατάςταςθ
και τθν προςωπικι εμπειρία του κάκε μακθτι. Επίςθσ, προβλικθκε θ προςφυγικι
ταυτότθτα τθσ πόλθσ μζςα από τα αντικείμενα – εκκζματα των εκκεςιακϊν
ενοτιτων και οι μακθτζσ ενκαρρφνκθκαν να δϊςουν τθ δικι τουσ ερμθνεία ςτα
διάφορα νοιματα τθσ ζκκεςθσ.
Παράλλθλα, πραγματοποιικθκαν βιωματικά παιχνίδια για μια ουςιαςτικι
γνωριμία των μακθτϊν με βαςικζσ ζννοιεσ και αξίεσ, όπωσ θ ςυνεργαςία, θ
αλλθλεγγφθ και θ ανεκτικότθτα αλλά και για τθ ςυναιςκθματικι τουσ εμπλοκι ςτο
κζμα τθσ μετανάςτευςθσ και προςφυγιάσ. Κατά τθ διάρκεια των παιχνιδιϊν οι
μακθτζσ κλικθκαν να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ
ςτόχου, να δείξουν ανεκτικότθτα ο ζνασ απζναντι ςτον άλλο, να βρουν λφςεισ ςε
ςυγκεκριμζνα προβλιματα – προκλιςεισ, να αντιμετωπίςουν το φόβο του
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αγνϊςτου και τζλοσ να αντιλθφκοφν και να χαράξουν το δικό τουσ δρόμο μζςα από
προςομοιϊςεισ δυςχερϊν ςυνκθκϊν και περίπλοκων καταςτάςεων.
υγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκαν τα παρακάτω τρία βιωματικά παιχνίδια:
1. Παιχνίδι γνωριμίασ του μουςειοπαιδαγωγοφ με τουσ μακθτζσ και τουσ
κακθγθτζσ τουσ.
Παρότι είχε προθγθκεί επίςκεψθ των μουςειοπαιδαγωγϊν ςτο 1 ο ΕΠΑΛ,
κεωρικθκε αναγκαίο ζνα παιχνίδι ςτθν αρχι τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ με ςκοπό
τθν καλφτερθ γνωριμία όλθσ τθσ ομάδασ, τθ χαλάρωςθ, το ςπάςιμο του πάγου και
τθν ομαλι ζνταξθ των μακθτϊν ςτθ δράςθ. φμφωνα με το παιχνίδι, κάκε μακθτισ
καλοφνταν να πει το όνομά του, τθ χϊρα προζλευςθσ και αυτό που του αρζςει
περιςςότερο να κάνει ςτθ ηωι του (π.χ. ποδόςφαιρο, διάβαςμα, κινθματογράφοσ,
μουςικι κτλ.). Ο ςυμμακθτισ του που ζκρινε πωσ το χόμπι του ιταν το ίδιο, ζμπαινε
ςτα δεξιά του προθγοφμενου πιάνοντάσ τον από το χζρι και πρόςκετε κάτι άλλο που
αγαπάει, οπότε ο επόμενοσ μακθτισ ζκανε το ίδιο και πάει λζγοντασ. το τζλοσ
ςχθματίςτθκε ζνασ κφκλοσ με τουσ μακθτζσ πιαςμζνουσ χζρι -χζρι μεταξφ τουσ, με
το μουςειοπαιδαγωγό και τουσ κακθγθτζσ τουσ, κι ζχοντασ ιδθ ςυςτθκεί και
κατακζςει μία προςωπικι, αγαπθμζνθ εναςχόλθςθ.

Εικόνα 3: Ασ γνωριςτοφμε μεταξφ μασ

Εικόνα 4: Ο κφκλοσ τθσ φιλίασ

2. Παιχνίδι κάλυψθσ ματιϊν: ςκοπό του παιχνιδιοφ αποτζλεςε θ ακόμα πιο
ζντονθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των παιδιϊν ςτο κζμα τθσ προςφυγιάσ και τθσ
μετανάςτευςθσ και θ βίωςθ του φόβου του αγνϊςτου, του «άλλου», τθσ ξζνθσ
χϊρασ.
Ο μουςειοπαιδαγωγόσ κάλυψε τα μάτια των μακθτϊν με υφαςμάτινεσ ταινίεσ
για να τουσ ςτεριςει τθ βαςικι αίςκθςθ τθσ όραςθσ και τουσ ηιτθςε να μπουν ςτθ
ςειρά ο ζνασ πίςω από τον άλλο. Οι μακθτζσ δεν επιτρεπόταν να μιλοφν μεταξφ
τουσ, ο μόνοσ επιτρεπτόσ κϊδικασ επικοινωνίασ ιταν θ αίςκθςθ τθσ αφισ, θ
επαφι. Ο μουςειοπαιδαγωγόσ (με ανοιχτά τα μάτια) οδθγοφςε ςτθν αρχι τθσ
γραμμισ και οι μακθτζσ, ο ζνασ πίςω από τον άλλο, ζπρεπε να τον ακολουκοφν
ςτθν πορεία του μζςα ςτον εκκεςιακό χϊρο αλλά κι ζξω από αυτόν, ςτθν αυλι του
Μουςείου, ζχοντασ διατθριςει μόνο τθν αίςκθςθ τθσ αφισ και μθ μπορϊντασ να
«ςπάςουν» τθ ςειρά. Καλοφνταν, επομζνωσ, να δϊςουν μθ λεκτικζσ οδθγίεσ ςτον
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πίςω ςυμμακθτι τουσ για να τουσ ακολουκεί με ςιγουριά αλλά και να δεχκοφν το
ίδιο από τον μπροςτινό ςυμμακθτι για να μθν τον χάςουν και διαλυκεί θ ςειρά. Οι
μακθτζσ χωρίσ τθ ςιγουριά και τθν αςφάλεια τθσ αίςκθςθσ τθσ όραςθσ κλικθκαν να
ξεπεράςουν το φόβο και τθν αναςφάλειά τουσ, να δείξουν εμπιςτοςφνθ ςτον
μπροςτινό τουσ που τουσ κακοδθγοφςε αλλά και αξιοπιςτία ςε αυτόν που
κακοδθγοφςαν οι ίδιοι. Αιςκάνκθκαν τθν αναγκαιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ ςε τζτοιεσ
κρίςιμεσ ςτιγμζσ και βίωςαν τθν άμβλυνςθ του φόβου μζςα ςτθ λειτουργία τθσ
ομάδασ. Σο παιχνίδι αυτό είχε μεγάλθ επιτυχία ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και πζτυχε
τουσ αρχικοφσ ςκοποφσ του μζςα από τθν αμεςότθτα και τθ δφναμι του.

Εικόνα 5: Μακαίνω να εμπιςτεφομαι

3. Το παιχνίδι του χαλιοφ: ςτο παιχνίδι αυτό οι μακθτζσ κλικθκαν να πατιςουν
όλοι μαηί και να παραμείνουν πάνω ςε ζνα μεγάλο, απλωμζνο χαλί.
τθν εξζλιξθ του παιχνιδιοφ, ο μουςειοπαιδαγωγόσ κάκε φορά δίπλωνε το χαλί
και μείωνε τθν επιφάνειά του και καλοφςε τουσ μακθτζσ να επιδιϊξουν να
χωρζςουν πάνω του. Οι μακθτζσ ζπρεπε να βρουν τρόπουσ ϊςτε να χωρζςουν όλοι
για να μθ μείνει κανείσ «απ’ ζξω», αποκλειςμζνοσ. το τζλοσ, κι ενϊ θ επιφάνεια
του χαλιοφ ιταν υπερβολικά περιοριςμζνθ και πρακτικά αδυνατοφςε να
ςυμπεριλάβει όλουσ τουσ μακθτζσ, αυτοί ςφιχταγκαλιαςμζνοι, ο ζνασ ςτθν πλάτθ ι
ςτθν αγκαλιά του άλλου κατάφεραν το φαινομενικά αδφνατο: να μθν αποκλείςουν
κανζνα ςυμμακθτι τουσ ζξω από το χαλί. κοπόσ του παιχνιδιοφ είναι θ κατάδειξθ
πωσ δεν υπάρχει άνκρωποσ ςτον κόςμο που να περιςςεφει, πωσ όλοι χωράνε κάπου
κι ζχουν δικαίωμα να υπάρξουν ςτο πλαίςιο κεςμϊν και κρατϊν. Οι μακθτζσ
βίωςαν τθν ζννοια τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ ιςότθτασ και τθσ αλλθλεγγφθσ για τθν
8

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Υποδράζη: Εκπαιδεσηικές Επιζκέψεις Μαθηηών

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςκοποφ, τθν ζνταξθ με άλλα λόγια όλων ςε ζνα κοινό
περιβάλλον. Οι πρόςφυγεσ και οι μετανάςτεσ ζχουν το δικαίωμα τθσ κοινωνικισ
ενςωμάτωςθσ και τθσ ςυμμετοχισ ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι. Και αυτό το παιχνίδι
ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία, αφοφ ανταποκρίκθκε ςε οικεία βιϊματα των μακθτϊν.
το τζλοσ τθσ περιιγθςθσ και των παιχνιδιϊν, και μετά τθν παρακολοφκθςθ
ενόσ εικαςτικοφ βίντεο με κεντρικό κζμα τθ μνιμθ, δόκθκε θ δυνατότθτα ςτουσ
μακθτζσ να γράψουν, να ςχεδιάςουν και να ηωγραφίςουν για τθ δικι τουσ
Θεςςαλονίκθ πάνω ςε ζνα μεγάλο χαρτόνι – αποδζκτθ τθσ ςυναιςκθματικισ τουσ
ζκφραςθσ κατακζτοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν προςωπικι τουσ εμπειρία.

Εικόνα 6: Η δικι μασ Θεςςαλονίκθ

Αξιολόγθςθ
Παρατθρϊντασ τουσ μακθτζσ από το ξεκίνθμα του προγράμματοσ διαπιςτϊναμε
μζρα με τθ μζρα να αλλάηει το «κλίμα». ταδιακά εξαλείφκθκε θ ζντονθ
αντιπαλότθτα μεταξφ των υποομάδων τθσ τάξθσ. Σα παιδιά άρχιςαν να
ςυνεργάηονται χωρίσ προβλιματα, πράγμα που αρχικά φαινόταν δφςκολο. Σο
ςθμαντικότερο είναι ότι τα παιδιά ςυνειδθτοποίθςαν ότι περιςςότερα είναι αυτά
που τουσ ενϊνουν και λιγότερα αυτά που τουσ χωρίηουν. υνειδθτοποίθςαν τθ
μοναδικότθτά τουσ και το δικαίωμα ςτθ διαφορά.
Οι μακθτζσ γνϊριςαν τθν πόλθ που ηουν μζςα ςτο πζραςμα του χρόνου,
διαπίςτωςαν τθν πολυπολιτιςμικότθτα που υπιρχε και υπάρχει ςτθν πόλθ τουσ και
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ότι θ διαφορετικότθτα δε δθμιουργεί προβλιματα, αντίκετα, θ ςυνεργαςία και θ
καλλιζργεια τθσ ανεκτικότθτασ οδθγοφν ςτθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ και
αλλθλοαποδοχι των διαφορετικϊν πολιτιςμϊν. Η ςυνειδθτοποίθςθ αυτι
αποτυπϊκθκε ςτο δικό τουσ «πανό» ςτο οποίο κλίκθκαν να ηωγραφίςουν τα
ςυναιςκιματά τουσ για τθν πόλθ τουσ. θμαντικότατθ ιταν θ ςυμβολι των δφο
μουςειοπαιδαγωγϊν, τόςο ςτθν περιιγθςθ όςο και ςτθν ενθμζρωςθ. Κατάφεραν
να κεντρίςουν το ενδιαφζρον των παιδιϊν όχι μόνο για τθ ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ
αλλά γενικά για τα μουςεία και τα εκκζματά τουσ.
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