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Συμμετζχοντεσ 
 

Σχολείο: Γυμνάςιο - Λφκειο που λειτουργεί εντόσ του Ειδικοφ Καταςτήματοσ 

Κράτηςησ Νζων Αυλώνα 

Αριθμόσ μαθητών: 32 (δφο τμιματα 15 και 17 μακθτϊν) 

Αριθμόσ παλιννοςτοφντων/αλλοδαπών μαθητών: 32 

Χώρεσ προζλευςησ μαθητών: Αλβανία, Αλγερία, Πακιςτάν, Μαρόκο, Σανηανία, 

Γκάμπια, ομαλία, Αρμενία, Σουρκία, ουδάν, Παλαιςτίνθ. 

Προφίλ τησ τάξησ: Κάποιοι μακθτζσ είχαν καλι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, όμωσ 

οι περιςςότεροι είχαν χαμθλό επίπεδο ελλθνικϊν ι και κακόλου γνϊςθ ελλθνικϊν. 

 

Ονόματα εκπαιδευτικϊν: Πζτροσ Δαμιανόσ - Μακθματικόσ/Διευκυντισ, Λαμπρινι 

Παπαδιμα - Φιλόλογοσ/Μουςειολόγοσ, Βαςιλικι Δουηζνθ - Κακθγιτρια  

Καλλιτεχνικϊν.  

 

Μουςείο: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουςείο 

Συλλογή ή αντικείμενα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςησ: Σα αντικείμενα 

που επιλζχκθκαν ιταν ςχετικά με τα παιχνίδια των αρχαίων Ελλινων. Λόγω τθσ 

διεξαγωγισ του προγράμματοσ εκτόσ μουςείου, χρθςιμοποιικθκαν ακριβι 

αντίγραφα, κακϊσ και ψθφιακι παρουςίαςθ με εικόνεσ από τον εκκεςιακό χϊρο 

του μουςείου και αρχαία αντικείμενα που ςχετίηονται με το παιχνίδι.  

 

Διαπολιτιςμική διάςταςη των ςυγκεκριμζνων αντικειμζνων:   

Σα παιχνίδια των αρχαίων Ελλινων, φτιαγμζνα από απλά υλικά και εφκολα ςτθν 

καταςκευι, όχι μόνο διατθροφνται ςτθν πλειονότθτά τουσ ζωσ τθ ςθμερινι εποχι, 

αλλά είναι κοινά ςε πολλζσ διαφορετικζσ περιοχζσ του κόςμου (μπάλα, γιο-γιο, 

ςβοφρα, κοφκλα κ.ά.). Σο γεγονόσ αυτό ζκανε ιδιαίτερα κατάλλθλθ τθν επιλογι 

αυτοφ του κζματοσ για τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςε τάξεισ 

αποτελοφμενεσ εξ ολοκλιρου από αλλοδαποφσ μακθτζσ, πολλοί εκ των οποίων δεν 

μιλοφςαν καλά ι κακόλου ελλθνικά. Θ οικειότθτα του κζματοσ κα τουσ επζτρεπε να 

παρακολουκιςουν καλφτερα και να ςυμμετζχουν ενεργθτικά. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί ότι το πρόγραμμα ζγινε παράλλθλα ςε δφο 

διαφορετικά τμιματα: το ζνα τμιμα είχε μακθτζσ που είχαν ςχετικι άνεςθ ςτθ 

χριςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ενϊ ςτο άλλο θ πλειονότθτα των μακθτϊν 

καταλάβαινε λίγο τα ελλθνικά και δεν είχε ωσ επί το πλείςτον τθ δυνατότθτα 

ζκφραςθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τθν τελευταία περίπτωςθ, κακοριςτικι ιταν α) θ 

χριςθ παραςτατικϊν κινιςεων εκ μζρουσ των μουςειοπαιδαγωγϊν και β) θ 
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ενεργθτικι ςυμμετοχι όςων μακθτϊν μποροφςαν να κατανοιςουν και να 

εκφραςτοφν καλφτερα ςτα ελλθνικά, οι οποίοι ανταποκρίνονταν ςτισ οδθγίεσ και τισ 

ερωτιςεισ και λειτουργοφςαν ωσ παράδειγμα για όςουσ είχαν δυςκολία ι 

μετζφραηαν ςτουσ διπλανοφσ τουσ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ.  

 

Ονόματα αρχαιολόγων: Μαρία ελζκου, Γιοφλθ Κουτςιανά, Δζςποινα 

Καλεςοποφλου, Νεκταρία Ρουμελιϊτθ (ηωγράφοσ ΕΑΜ).  

 

Στόχοι 
 

Γνωςτικοί-Παιδαγωγικοί 

 Να γνωρίςουν οι μακθτζσ τα αρχαία παιδικά παιχνίδια ωσ μζςο ψυχαγωγίασ 

αλλά και άμιλλασ και να διακρίνουν τα διαφορετικά είδθ παιχνιδιϊν. 

 Να παρατθριςουν από κοντά και να χρθςιμοποιιςουν αντίγραφα αρχαίων 

παιχνιδιϊν με τα οποία ζπαιηαν τα παιδιά ςτθν αρχαιότθτα. 

 Να ςυγκρίνουν τα αρχαία με τα ςφγχρονα παιχνίδια, όχι μόνο τθσ Ελλάδασ, αλλά 

κυρίωσ των χωρϊν καταγωγισ τουσ και να διαπιςτϊςουν τθ διαχρονικότθτα 

οριςμζνων, κακϊσ και τα κοινά πολιτιςμικά ςτοιχεία που ενϊνουν τουσ λαοφσ 

και προκφπτουν πολλζσ φορζσ από τισ μετακινιςεισ και τθν επικοινωνία τουσ.  

 Να εξοικειωκοφν με ζννοιεσ, όπωσ «μετανάςτευςθ» και «προςφυγιά», μζςα 

από τθ «διαδρομι» παιδικϊν παιχνιδιϊν με τθ μετακίνθςθ λαϊν. 

 Να εξοικειωκοφν με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά του τόπου μασ.  

 Να αναπτυχκοφν οι δθμιουργικζσ ικανότθτεσ των μακθτϊν με τθ βοικεια 

εικαςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

 

Συναιςθηματικοί 

 Να καλλιεργθκεί θ κοινωνικότθτα και το πνεφμα ςυνεργαςίασ και ευκφνθσ μζςα 

από τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν υλοποίθςθ ενόσ ομαδικοφ ζργου. 

 Να νιϊςουν οι μακθτζσ χαρά και ικανοποίθςθ από τα αποτελζςματα των 

εργαςιϊν τουσ. 

 

Κιναιςθητικοί 

 Να χρθςιμοποιιςουν το ςϊμα τουσ για να εξερευνιςουν τον τρόπο χριςθσ των 

αρχαίων παιχνιδιϊν (αντιγράφων). 
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Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδών 

Οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ςυνδζονται με το ΑΠ του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ 

και τθσ Ιςτορίασ Γυμναςίου, κακϊσ και με το μάκθμα των Εικαςτικϊν. 

 

Δράςεισ 
 

τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ «χολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ 

διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ», που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ υποδράςθσ 9.5 

«Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν» τθσ Πράξθσ «Εκπαίδευςθ Αλλοδαπϊν και 

Παλιννοςτοφντων Μακθτϊν» ςτο ξενοδοχείο Σιτάνια των Ακθνϊν ςτισ 19/01/2013, 

ζγινε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ και ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και μουςειοπαιδαγωγϊν 

και αποφαςίςτθκε από κοινοφ το πλαίςιο τθσ δράςθσ και θ διαπολιτιςμικι του 

διάςταςθ. 

Πριν τθν επίςκεψθ των μουςειοπαιδαγωγϊν ςτο ςχολείο, υπιρξε ςχετικι 

προετοιμαςία. το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ οι μακθτζσ διδάχκθκαν 

κείμενα που αφοροφν ςτθ μετανάςτευςθ, τθν προςφυγιά, τθν ξενιτιά, όπωσ π.χ. «Ο 

δρόμοσ για τον Παράδειςο είναι μακρφσ» τθσ Μ. Κλιάφα, «Θ καλι μζρα απ’ το πρωί 

φαίνεται» και «Δφο γράμματα τθσ Χαράσ» του Θ. Βαλτινοφ, «Σαξίδι χωρίσ 

επιςτροφι» τθσ Δ. ωτθρίου, «Αναμνιςεισ τθσ Κωνςταντίνασ από τθ Γερμανία» τθσ 

Α. Ηζθ, «Για τον όρο ‘μετανάςτεσ’» του Μπ. Μπρεχτ κ.τ.λ., και ςυηιτθςαν για τουσ 

όρουσ «μετανάςτθσ» και «πρόςφυγασ», για τα προςωπικά τουσ βιϊματα, για 

παιχνίδια που ζπαιηαν ςτισ πατρίδεσ τουσ και μετζπειτα ςτισ εκάςτοτε χϊρεσ 

υποδοχισ και ςτθν Ελλάδα, για αγαπθμζνα αντικείμενα και παιχνίδια που ζφεραν 

μαηί τουσ κ.λπ. τθ ςυνζχεια, ςυςχζτιςαν αυτζσ τισ εμπειρίεσ με τθν «ιςτορία» που 

αφθγείται το «προςφυγάκι», το ζκκεμα του ΕΑΜ που αποτζλεςε αφόρμθςθ τθσ 

όλθσ δράςθσ. ε ςυνδυαςμό με το πολιτιςτικό πρόγραμμα των δθμιουργιϊν με 

πθλό που υλοποιείται ςτο ςχολείο μασ με υπεφκυνο τον κφριο Καραγιϊργο, οι 

μακθτζσ δθμιοφργθςαν πιλινεσ ςβοφρεσ, παρόμοιεσ με αντίγραφο αρχαίασ 

ςβοφρασ που προμθκευτικαμε από το ΕΑΜ.  

Για τθν καλφτερθ προετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ που κα 

διεξαγόταν ςτο ςχολείο, οι δφο από τισ τζςςερισ μουςειοπαιδαγωγοφσ 

επιςκζφτθκαν το ςχολείο μία εβδομάδα νωρίτερα, για να επιλζξουν τουσ 

κατάλλθλουσ χϊρουσ και να ςυηθτιςουν τθ ροι του προγράμματοσ με τουσ 

κακθγθτζσ και τισ κακθγιτριεσ.  

Θ δομι του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ περιλάμβανε α) γνωριμία με τθν 

ομάδα και εξοικείωςθ με το Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο και τισ ςυλλογζσ του. 

Προσ το ςκοπό αυτό ζγινε ςφνδεςθ με τθν ιςτοςελίδα του μουςείου και 
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παρουςιάςτθκαν ενδεικτικά κάποιεσ αίκουςεσ και εκκζματα του μουςείου. β) 

Ειςαγωγι ςτο κζμα του αρχαίου παιχνιδιοφ: παρουςιάςτθκαν ψθφιακά εικόνεσ 

αρχαίων παιχνιδιϊν από τισ ςυλλογζσ του μουςείου και ζγινε ςυηιτθςθ για τον 

τρόπο εφρεςισ τουσ. 

 

 
 

γ) Παιχνίδι με τα αντίγραφα αρχαίων παιχνιδιϊν: οι μακθτζσ είχαν τθ δυνατότθτα 

να αγγίξουν και να δοκιμάςουν τον τρόπο με τον οποίο παίηονταν τα αρχαία 

παιχνίδια. το πλαίςιο αυτό γινόταν ςυηιτθςθ για ανάλογα παιχνίδια που μπορεί να 

υπιρχαν και να ζπαιηαν ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ.  

 

 
 

δ) Σαξινόμθςθ αρχαίων παιχνιδιϊν ανάλογα με το είδοσ τουσ (παιχνίδια με ηϊα, 

ακλθτικά παιχνίδια, παιχνίδια ακφρματα). Προσ το ςκοπό αυτό χρθςιμοποιικθκαν 

πλαςτικοποιθμζνεσ φωτογραφίεσ αρχαίων παιχνιδιϊν και παραςτάςεων, οι οποίεσ 

και ομαδοποιικθκαν με επικόλλθςθ πάνω ςτον πίνακα τθσ τάξθσ. τθ ςυνζχεια 

ηθτικθκε από τουσ μακθτζσ να γράψουν ςε αυτοκόλλθτα χαρτάκια ποια παιχνίδια 

τουσ αρζςουν περιςςότερο και ποια παίηονται περιςςότερο ςτισ χϊρεσ καταγωγισ 

τουσ και να τα επικολλιςουν ςτθν κατάλλθλθ κατθγορία. Με αυτόν τον τρόπο ζγινε 

Εικόνα 1: Παρουςίαςθ αρχαίων 
παιχνιδιϊν του ΕΑΜ 

 

Εικόνα 2: Άγγιγμα αντιγράφων 
αρχαίων παιχνιδιϊν  
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εφικτό να βγουν ςχετικϊσ ολοκλθρωμζνα ςυμπεράςματα για τθ διαχρονικότθτα και 

τθ διαπολιτιςμικι διάςταςθ των παιχνιδιϊν. ε) Εικαςτικι δραςτθριότθτα: οι 

μακθτζσ επιηωγράφιςαν το προςχζδιο αρχαίου παιχνιδιοφ, που είχαν επιλζξει, με 

τα χρϊματα και τον τρόπο που εκείνοι επικυμοφςαν (το προςχζδιο υπιρχε για 

λόγουσ οικονομίασ χρόνου).  

 

             
 

 

 

το τζλοσ, τα ζργα μεταφζρκθκαν ςτο μουςείο, όπου ςαρϊκθκαν ψθφιακά και 

ζγινε ςφνκεςθ ςε ομαδικι αφίςα.  

 

 
 

Εικόνα 3, 4: Εικαςτικι 
δραςτθριότθτα 

 

Εικόνα 5: Ομαδικι αφίςα 
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Σα προγράμματα διιρκεςαν 90 λεπτά το κακζνα. Θ διάρκεια αυτι ιταν θ μόνθ 

εφικτι ςε ςχζςθ με το χρόνο που χρειαηόταν για τθν κατάλλθλθ προετοιμαςία τθσ 

ςχολικισ τάξθσ και ςε ςυνάρτθςθ με το ςυνολικό πρόγραμμα των κρατουμζνων.  

Θ επαφι με τα αντικείμενα, θ αναηιτθςθ προςωπικϊν βιωμάτων και 

αναμνιςεων από τισ χϊρεσ καταγωγισ των μακθτϊν ωσ προσ τα παιχνίδια και τον 

τρόπο που παίηονταν, επζτρεψε τθν ελεφκερθ ςυναιςκθματικι ζκφραςθ και το 

δζςιμο τθσ ομάδασ μζςα από το μοίραςμα εμπειριϊν και τθν εμπλοκι ςε απτικζσ 

και καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ.  

Οι δράςεισ με ςαφι διαπολιτιςμικό χαρακτιρα ιταν οι ςυηθτιςεισ για τα 

παιχνίδια που παίηουν ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ με αφόρμθςθ το χειριςμό των 

αντιγράφων των αρχαίων παιχνιδιϊν και τθν ταξινόμθςθ του εποπτικοφ υλικοφ ανά 

είδοσ παιχνιδιοφ. Θ καταγραφι ςε αυτοκόλλθτα χαρτάκια των αγαπθμζνων τουσ 

παιχνιδιϊν επζτρεψε ςτουσ μακθτζσ να ζχουν και οπτικι εικόνα των 

δθμοφιλζςτερων παιχνιδιϊν ςτισ χϊρεσ των ςυμμακθτϊν τουσ, κάτι πολφ χριςιμο 

δεδομζνου ότι τα τμιματα είχαν υψθλό ποςοςτό μακθτϊν που δεν είχαν ιδιαίτερθ 

εξοικείωςθ με τθν ελλθνικι γλϊςςα. Θ καταγραφι ζγινε, επίςθσ, αφορμι ςε 

αρκετζσ περιπτϊςεισ για να αναηθτιςουν οι μακθτζσ τον τρόπο που ονομάηεται 

κάποιο παιχνίδι ςτα ελλθνικά ι/και τον τρόπο γραφισ του ςτο ελλθνικό αλφάβθτο.  

 

Διάρκεια προγράμματοσ:   20/1/13 ζωσ 15/6/13 

 

Αξιολόγηςη 
 

Λόγω τθσ μικρισ εξοικείωςθσ των παιδιϊν με τθν ελλθνικι γλϊςςα δεν ιταν 

δυνατόν να ηθτθκεί γραπτι αξιολόγθςθ. Θ ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ, όμωσ, ςε 

όλα τα ςτάδια του προγράμματοσ, τα χαμόγελα και το κζφι τουσ ιταν κετικά 

ςθμάδια ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τουσ ικανοποίθςε ςε ςθμαντικό βακμό. 

Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε ότι ςτο τμιμα που είχε μεγαλφτερθ ευχζρεια με τα 

ελλθνικά κάποιοι μακθτζσ ζδειχναν γνιςιο ενδιαφζρον και παραινοφςαν τουσ 

ςυμμακθτζσ τουσ, πριν πάρουν το λόγο, να ακοφςουν προςεκτικά τισ αφθγιςεισ 

ςυμμακθτϊν από διαφορετικζσ χϊρεσ ωσ προσ το πϊσ ζπαιηαν εκεί τα παιχνίδια. 

Επίςθσ, ςτο τμιμα που δεν γνϊριηε καλά ελλθνικά, παρατθρικθκε ότι ςτθ φάςθ τθσ 

εικαςτικισ δραςτθριότθτασ, τα παιδιά εκφράςτθκαν ελεφκερα και δθμιουργικά, 

ίςωσ γιατί βρικαν ζνα μζςο ςυμμετοχισ που δε ςτθριηόταν ςτθ λεκτικι 

επικοινωνία. Κατ’ επζκταςθ, επιβεβαιϊνουμε τθν αξία τθσ δθμιουργικισ 

δραςτθριότθτασ ςε προγράμματα που απευκφνονται ςε πολυπολιτιςμικζσ ομάδεσ.  

Μετά το πζρασ του προγράμματοσ, ζγινε ςυνάντθςθ αξιολόγθςθσ των 

μουςειοπαιδαγωγϊν με το εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολείου, το οποίο 



 

 

 

 

8 

 

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 
Υποδράζη: Εκπαιδεσηικές Επιζκέψεις Μαθηηών 

παρίςτατο κατά τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ του προγράμματοσ. Επιβεβαιϊκθκε 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι οποίοι γνϊριηαν καλφτερα τθ δυναμικι των τμθμάτων, 

το κετικό κλίμα και θ αίςκθςθ ευχαρίςτθςθσ που δθμιοφργθςε το πρόγραμμα ςτουσ 

μακθτζσ. Χαρακτθριςτικά αναφζρκθκε ότι και μόνο το γεγονόσ ότι παρζμειναν ωσ 

το τζλοσ ςτθν τάξθ είναι ενδεικτικό του ενδιαφζροντοσ που τουσ προκάλεςε, γιατί 

ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα είχαν αποχωριςει. Κατατζκθκε, επίςθσ, το ςτοιχείο ότι 

και άλλοι μακθτζσ του ςχολείου, οι οποίοι ανικαν ςε διαφορετικά τμιματα και 

κατά ςυνζπεια δεν κα ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα, ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον και 

επικυμία να διοργανωκεί κάτι ανάλογο και για αυτοφσ. Σο ενδιαφζρον τουσ ιταν 

αιςκθτό και κατά τθ διάρκεια διεξαγωγισ του προγράμματοσ, αφοφ ςυχνά 

παρακολουκοφςαν από τα παράκυρα τθσ τάξθσ, ενϊ ρωτοφςαν τισ 

μουςειοπαιδαγωγοφσ πριν και μετά το πρόγραμμα, πότε και αν κα ςυμμετάςχουν 

και αυτοί.   

Ζνα ςτοιχείο που προζκυψε από τθ ςυνάντθςθ αξιολόγθςθσ, αλλά και ειπϊκθκε 

και από μζλθ τθσ ομάδασ που είχαν μεγαλφτερθ ευχζρεια με τα ελλθνικά, είναι ότι 

κα επικυμοφςαν ςε επόμενθ ςυνεργαςία, να ιταν μεγαλφτερο το τμιμα που 

αφοροφςε τθν «ξενάγθςθ» ςτο μουςείο με χριςθ φωτογραφιϊν και βίντεο. Οι 

μακθτζσ ικελαν περιςςότερα ςτοιχεία για να γνωρίςουν καλφτερα το Εκνικό 

Αρχαιολογικό Μουςείο και τισ ςυλλογζσ του, ςυχνά μάλιςτα ρωτοφςαν, τόςο κατά 

τθ διάρκεια του προγράμματοσ όςο και μετά το πζρασ του, ποφ ακριβϊσ είναι το 

μουςείο ϊςτε να μπορζςουν να το επιςκεφτοφν μετά τθν αποφυλάκιςθ. 

Προκειμζνου να ικανοποιθκεί αυτι θ επικυμία, ςτάλκθκε λίγεσ μζρεσ μετά το 

πρόγραμμα, ψθφιακι παρουςίαςθ με περιςςότερεσ φωτογραφίεσ από τα εκκζματα 

και τουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ του μουςείου ϊςτε να παρουςιαςτεί ςτθν τάξθ.  

Κλείνοντασ, κα κζλαμε να αναφζρουμε ότι θ πραγματοποίθςθ του 

εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο ςχολείο των φυλακϊν ιταν μια πολφ κετικι 

εμπειρία και για το προςωπικό του μουςείου. Παρά τισ αρχικζσ επιφυλάξεισ για τθ 

δυςκολία επικοινωνίασ με ομάδεσ που δεν γνϊριηαν καλά ι κακόλου τα ελλθνικά 

και τθν ψυχολογικι φόρτιςθ που προκαλοφςε θ αίςκθςθ του εγκλειςμοφ νζων 

ανκρϊπων, θ ανταπόκριςθ, ο ςεβαςμόσ και το γνιςιο ενδιαφζρον των μακθτϊν, θ 

χαροφμενθ ατμόςφαιρα ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου και θ ποιότθτα και θ φιλικι 

διάκεςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τισ εξανζμιςε. Φεφγοντασ, θ θκικι 

ικανοποίθςθ ότι το μουςείο ςυνζβαλε ζςτω και λίγο ςτο να εμπλουτιςτεί θ 

κακθμερινότθτα αυτϊν των νζων ανκρϊπων με νζα πρόςωπα και ποιοτικά 

ερεκίςματα, που τουσ βοικθςαν να εκφραςτοφν και να ανοίξουν τουσ ορίηοντζσ 

τουσ, ιταν το μεγαλφτερο όφελοσ. Θ επιτυχθμζνθ διεξαγωγι του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ ςτο ςχολείο των φυλακϊν προςζφερε μια ακόμθ απόδειξθ ότι ο 

πολιτιςμόσ δίνει κίνθτρα ςυμμετοχισ, ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία κετικισ διάκεςθσ 

και αποτελεί ζνα πολφτιμο εργαλείο ζνταξθσ. 


