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Βιωματική εξερεύνηση της πολύσημης έννοιας του ‘Λαβύρινθου’
μέσω της Τέχνης: Ένα παράδειγμα στο Μουσείο Ηρακλειδών

Φωτεινή Παπασωτηρίου – Μουσειολόγος (Μ.Α.), Συντηρήτρια Έργων Τέχνης
(M.A.), Εκπαιδεύτρια ΙΕΚ
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Περίληψη
Η τέχνη αποτελεί ένα πολύ δυναμικό, ολιστικό εργαλείο μάθησης στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων, που μπορεί να συνεισφέρει, όχι μόνο στη διαδικασία
κατανόησης του εαυτού με εναλλακτικά μέσα, αλλά και στην εν δυνάμει
τροποποίηση δυσλειτουργικών παραδοχών και στάσεων.
Η παρούσα εισήγηση με πόστερ παρουσιάζει ένα παράδειγμα ορθής χρήσης της
τέχνης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσα από ένα πρόγραμμα μουσειακής αγωγής
που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Ηρακλειδών το 2013, με
γενικό στόχο την εσωτερική εξερεύνηση και αναστοχασμό επάνω στην έννοια του
«Λαβύρινθου», σε μια διαδικασία αυτογνωσίας μέσω της ενεργοποίησης της
συναισθηματικής και κιναισθητικής νοημοσύνης.
Λέξεις-κλειδιά: Λαβύρινθος, Αυτογνωσία, Ενσυναίσθηση, Συναισθηματική
Νοημοσύνη, Κιναισθητική Νοημοσύνη

Abstract
Art is a very dynamic, holistic learning tool in Adult Education with the power to
contribute, not only to the process of understanding oneself with alternative
media, but to the potential transformation of dysfunctional beliefs and attitudes.
This poster presentation introduces an example of correct use of the arts in Adult
Education, through a museum educational program that took place in the
Herakleidon Museum of Contemporary Art in 2013, aiming at an inner
exploration and reflection upon the meaning of the “Labyrinth”, in a process of
self-awareness through activating emotional and kinesthetic intelligence.
Key words: Labyrinth, Self-awareness, Empathy, Emotional Intelligence,
Kinesthetic Intelligence.
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Ιστορικό
Τον Νοέμβριο του 2013 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Μουσείου
Ηρακλειδών,
από
την
Εκπαιδευτική
Ομάδα
"Τέχνης
Δράσεις"
(http://artactsworkshops.wordpress.com), βιωματικό
εργαστήριο
πέντε
συναντήσεων με τίτλο: “Ξεδιπλώνοντας τις Πολλαπλές Νοημοσύνες μέσα από
τον Κόσμο των M.C. Escher και Victor Vasarely”.
O κύκλος του εργαστηρίου περιλάμβανε την ελεύθερη ενεργοποίηση των τύπων
πολλαπλής νοημοσύνης όπως περιγράφονται από τον Αμερικανό καθηγητή
Νευροψυχολογίας στο Χάρβαρντ H.Gardner1, με τη χρήση συνδυασμού
εικαστικών έργων και άλλων ερεθισμάτων (χρήση πινάκων των εικαστικών
Μ.Escher και V.Vasarely, κειμένων λογοτεχνίας, βίντεο χορού και μουσικών
κομματιών).
Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην πέμπτη συνάντηση που είχε ως περιεχόμενο
την ενεργοποίηση της συναισθηματικής/κιναισθητικής νοημοσύνης των
εκπαιδευόμενων με εξερεύνηση της έννοιας του «Λαβύρινθου», ατομικά και
ομαδικά, ως σύμβολο μύησης, διαχρονικού ταξιδιού στον εξωτερικό και
εσωτερικό μας κόσμο και εισόδου στο μυστήριο του ανεξερεύνητου, ασυνείδητου
εαυτού.
Μέσα
Ως μέσα διέγερσης των νοημοσυνών χρησιμοποιήθηκαν ο σπειροειδής πίνακας
“Serigraph” του Ούγγρου εικαστικού, πρόδρομου της Οπτικής Τέχνης-Opt. Art
V.Vasarely και βίντεο χορού της αγγλικής χορευτικής ομάδας σύγχρονου χορού
Rambert dance company με τίτλο “Labyrinth of love” (Λαβύρινθος Αγάπης).

Serigraph-V.Vasarely

Labyrinth of Love-Rambert Dance Company(photo)

Οι 12 ενήλικες συμμετέχοντες, ηλικίας 25-65, μετά την ενημέρωσή τους για το
περιεχόμενο του εργαστηρίου παρακολούθησαν το βίντεο χορού, και κατόπιν
πέρασαν στον κύριο εκθεσιακό χώρο όπου και κάθισαν απέναντι από τον
1

Ο συνδυασμός των νοημοσυνών ήταν: α)γλωσσική-λογικομαθηματική, β) νατουραλιστική-μουσική
γ) ενδοπροσωπική-διαπροσωπική δ) υπαρξιακή-χωροταξική ε)συναισθηματική-κιναισθητική
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αυθεντικό πίνακα του V.Vasarely, προκειμένου να ζωγραφίσουν τη δική τους
εκδοχή του λαβύρινθου.

Οι συμμετέχοντες ζωγραφίζουν μπροστά στον αυθεντικό πίνακα του V.Vasarely-Μ.Ηρακλειδών

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι χορογράφησαν τα έργα τους μαζί με τα μέλη της
ομάδας, κάνοντας χρήση κορδέλας που λειτούργησε ως «μίτος» διασύνδεσης
ή/και αποκοπής.

Εκπαιδευόμενη συζητά τη χορογραφία του έργου της με την ομάδα – Μ.Ηρακλειδών
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Χορογραφία με τη χρήση μίτου – Μ.Ηρακλειδών

Χορογραφίες σε ζευγάρια (α), σύμπλεγμα σωμάτων στο πάτωμα (β) – Μ.Ηρακλειδών

Στο τέλος, καθένας πρόσθεσε μια πινελιά στο έργο των υπολοίπων-ενεργοποίηση
ενσυναίσθησης-, ενώ ακολούθησε συζήτηση της ολομέλειας για όλα όσα ένιωσαν
και σκέφτηκαν - ατομικά και ομαδικά- και αν η διαδικασία τους έκανε να δουν τα
πράγματα διαφορετικά.
Σκοπός/Στόχοι
Γενικός στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου ήταν, μέσω πολλαπλών
καλλιτεχνικών ερεθισμάτων, σε έναν αυθεντικό χώρο διατήρησης και έκθεσης
εικαστικών έργων, να γίνει βιωματική διερεύνηση και κριτική επεξεργασία των
βαθύτερων συναισθημάτων, απόψεων, παραδοχών και στάσεων που σχετίζονται
με την έννοια του ‘λαβύρινθου’, της εικόνας και αντίληψης του εαυτού, των
προσωπικών προβληματισμών και αδιεξόδων που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν σε
όλο το φάσμα της ζωής. Περαιτέρω ζητούμενο ήταν η εναλλακτική οπτική μέσω
της τέχνης, η απελευθέρωση, η έκφραση και εκτόνωση, η ανάπτυξη δεσμών στην
ομάδα, η κριτική επεξεργασία και η εν δυνάμει τροποποίηση δυσλειτουργικών
συμπεριφορών.
Συμπεράσματα/Ανατροφοδότηση
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Η θετική ανατροφοδότηση κατέδειξε την επιτυχία του προγράμματος, καθώς
ακόμα και οι επιφυλακτικοί συμμετέχοντες συμμετείχαν ενεργά κατά τη διάρκεια.
Οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν πως η επαφή με έργα τέχνης σε σχέση με το θέμα
τους βοήθησε ως προς την ανάδυση της δημιουργικής τους δυναμικής, την
επικοινωνία προσωπικών βιωμάτων, την έκφραση συναισθημάτων. Παράλληλα,
εμφανίστηκαν δεκτικοί στον εντοπισμό και τη διαπραγμάτευση προσωπικών
προβληματικών στάσεων και παραδοχών που επηρεάζουν και την κοινωνική τους
ζωή, δημιούργησαν φιλικούς δεσμούς εντός της ομάδας, και εξέφρασαν επιθυμία
για την συνέχιση του εργαστηρίου.
Ερωτήματα που αναδύθηκαν
Ποια είναι η σημασία του «Λαβύρινθου» στη ζωή μας; Ποιες διαφορές και ποιες
ομοιότητες έχουν οι δικοί μας λαβύρινθοι με των άλλων; Ποια συναισθήματα
βιώσαμε ατομικά ή μέσα από την αλληλεπίδραση με την ομάδα; Πριν και μετά:
άλλαξε κάτι στην οπτική μας;

Πηγές
Διαδίκτυο
https://culturedecanted.com/2014/07/31/the-psychology-of-the-maze-as-a-modernsymbol/ ημερ. 10/02/17
Βιβλιογραφία
Κόκκος Α. (2011). Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες, Αθήνα: Μεταίχμιο
Freire, P. (2000). Pedagogy of the Oppressed, Bloomsbury Academic
Gardner, H. (2004). Frame of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 20th
edition, N.York: Basic Books
Mezirow, J. and Associates. (2000). Learning as Transformation: Critical
Perspectives on a Theory in Progress, S.Francisco: Jossey-Bass
Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye:Learning to think by Looking at Art, N.York:
The Getty Publications
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Ο κινηματογράφος ως εργαλείο στην Εκπαίδευση Συμβούλων

Ρούμπου Χριστίνα, Ψυχολόγος Α.Π.Θ., Κοινωνική Ανθρωπολόγος Π.Θ., MSc Π.Θ.
e-mail: chrisroum@gmail.com

Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση, αλλά και η
εκπαίδευση μέσω της τέχνης, γίνεται ολοένα και συστηματικότερη, καθώς από
έρευνες (Wick, 2000; Swanwick, 2010) έχει προκύψει ότι βοηθάει το άτομο να
αναπτύσσεται ολόπλευρα, να αποκτήσει ευαισθησία, κριτική σκέψη και αυτογνωσία
(Μαλαφάντης & Καρέλα, 2012). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εντοπιστούν
κινηματογραφικά έργα που κρίνονται κατάλληλα για αξιοποίηση σε προγράμματα
Εκπαίδευσης Συμβούλων και Εκπαιδευτικών, οι οποίοι ασκούν συμβουλευτική, με
σκοπό την ανάπτυξη χαρακτηριστικών όπως η ενσυναίσθηση, η αυθεντικότητα, η
κριτική σκέψη, η αυτογνωσία. Απώτερος στόχος είναι να προαχθεί η προσωπική
ανάπτυξη του συμβούλου, ώστε να είναι αποτελεσματικότερος στο έργο του στο
πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας. Αρχικά, έγινε μια επιλογή 40 ταινιών από
τη γράφουσα που βασίστηκε στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης, μέσω
αναζήτησης σε ιστοσελίδες σχετικές με τον κινηματογράφο. Στη συνέχεια,
κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο κλήθηκαν να συμπληρώσουν μέσω της
τεχνικής του ειδήμονα ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ασκούν
συμβουλευτική, με μέσο όρο ετών προϋπηρεσίας τα 12 έτη. Ειδικότερα, τους
ζητήθηκε να προτείνουν αρχικά αυθόρμητα ταινίες που εκείνοι θεωρούν ότι έχουν
χαρακτηριστικά που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και την κριτική σκέψη και
έπειτα να επιλέξουν από τις 40 προτεινόμενες τις 10 καταλληλότερες, δηλώνοντας με
σειρά προτεραιότητας την προτίμησή τους. Επίσης, τους ζητήθηκε να δηλώσουν εάν
7

αυτοπροσδιορίζονται ως «σινεφίλ». Από τη διαδικασία διαμορφώθηκε λίστα 10
ταινιών.
1. Η έβδομη σφραγίδα, σκηνοθεσία Ingmar Bergman, παραγωγή Σουηδία - 1957
2. Ο άνθρωπος ελέφαντας, σκηνοθεσία David Lynch, παραγωγή Η.Π.Α –
Βρετανία, 1980
3. Μια υπέροχη ζωή, σκηνοθεσία Frank Capra, παραγωγή Η.Π.Α. - 1946
4. Κραυγές και ψίθυροι, σκηνοθεσία Ingmar Bergman, παραγωγή Σουηδία - 1973
5. Οι άθικτοι, σκηνοθεσία Olivier Nakache, Eric Toledano παραγωγή Γαλλία 2011
6. Το δωμάτιο του γιου μου, σκηνοθεσία Nanni Moretti, παραγωγή Ιταλία - 2001
7. Πρόγευμα στο Τίφανις, σκηνοθεσία Blake Edwards, παραγωγή Νέα Υόρκη 1961
8. Εξολοθρευτής άγγελος, σκηνοθεσία Luis Bunuel, παραγωγή Μεξικό - 1962
9. Η Μέρα της Μαρμότας, σκηνοθεσία Harold Ramis, παραγωγή Αμερική 1993
10. Ανατολικά της Εδέμ, σκηνοθεσία Ηλίας Καζάν, παραγωγή ΗΠΑ -1955

Τέλος, αντλώντας από:
1. τη μέθοδο του Β. Καλαμπάκα (2011) για τη χρήση του κινηματογράφου στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων (πρόγραμμα ARTiT)
2. το έργο της Sinetar (1993) με τίτλο “Reel Power & Spiritual Growth Through
Film”, στο οποίο παρουσιάζονται προτάσεις για την αποτελεσματική -όσον
αφορά την πνευματική ανάπτυξη του ατόμου- παρακολούθηση
κινηματογραφικών έργων και
3. το έργο των Κοσμίδου και Γαλανουδάκη (1996) για τη θεωρία και την
πρακτική της συμβουλευτικής, γίνονται προτάσεις για τον τρόπο χρήσης των
ταινιών σε προγράμματα εκπαίδευσης συμβούλων.
Λέξεις Κλειδιά: συμβουλευτική, εκπαίδευση συμβούλων, τέχνη, κινηματογράφος
Abstract
In recent years the use of art in education and education through art is becoming more
systematic as surveys have shown that it helps the individual to develop, gain selfawareness and critical thinking. The purpose of this research is to identify films that
are suitable for use in Counselors Education programs to develop characteristics such
as empathy, authenticity, critical thinking, self-awareness. The ultimate goal is to
promote the personal development of the counselor in order to be effective in
counseling or psychotherapy. Initially, a selection of 40 films was made by the writer
based on the theory of transformative learning by researching sites related to cinema.
Then a constructed questionnaire, was to be completed by psychologists through the
process of avalanche, as well as by scholars, engaged in counseling as part of their
work. Specifically, they were asked to propose spontaneously movies that they
believe they have those characteristics that cultivate empathy and critical thinking,
and then choose from the list of 40, ten movies in order of preference. They were also
asked to indicate whether they would characterize themselves as "cinephile". This
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process accounted to the final list of 10 films, which are presented as part of this
research. Finally, recommendations are made on how to use films in Counselor
Education programs with reference to research restrictions.
Keywords: counseling, education, counselor, art, cinema
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Εφαρμογή της μεθόδου: «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την
Τέχνη» Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας – Συνέντευξη

Μυρσίνη Πυκνή, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σύμβουλος
Σταδιοδρομίας, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών, Επιμελήτρια Ανηλίκων Πειραιά
Email : piknimirsini@yahoo.gr

Περίληψη
Με αφορμή τη μέθοδο «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη» (Κόκκος,
2011) παρουσιάζεται σχεδιασμός εφαρμογής στην θεματική ενότητα «Προετοιμασία
για την ένταξη στην αγορά εργασίας» και συγκεκριμένα στο θέμα «Τεχνικές
Εξεύρεσης Εργασίας – Συνέντευξη». Η επεξεργασία των έργων τέχνης γίνεται από
την ομάδα στόχου: φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι ή και
μακροχρόνια άνεργοι. Το αποπροσανατολιστικό τους δίλημμα είναι ο εγκλωβισμός
που νιώθουν στη νοητική συνήθεια ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να
βελτιώσουν τη θέση τους για να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.
Στόχος εκπαιδευτικός είναι να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες, να μάθουν
να αξιοποιούν όλες τις πληροφορίες και να ενθαρρυνθούν προκειμένου να
διεκδικήσουν μια θέση εργασίας που θα την κερδίσουν με τις δικές τους δυνάμεις .
Ο σχεδιασμός στηρίζεται στα έξι στάδια της μεθόδου και οι υποενότητες που
αναπτύσσονται σχετίζονται με τις Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας,
τον Μετασχηματισμό των τυχαίων γεγονότων σε επαγγελματικές ευκαιρίες και τον
Επαγγελματικό επαναπροσδιορισμό. Τα έργα τέχνης που αξιοποιούνται είναι το
κινηματογραφικό έργο «Οι Άθικτοι», 2011, σε σκηνοθεσία Ερίκ Τολεντανό, Ολίβιε
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Νακάτ και το ζωγραφικό έργο του Rene Magritte, Le Blanc-seing ή Λευκή
Υπογραφή, 1965 (Washington, The National Gallery of Art).

Λέξεις κλειδιά: Φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, επανένταξη, μετασχηματίζουσα
μάθηση,
έργα
τέχνης,
διαχείριση
σταδιοδρομίας,
επαγγελματικός
επαναπροσδιορισμός

Summary
Within the context of «Transformative Learning through Art» (Kokkos, 2011) we are
presenting an application of this method: «Preparing for entry in the labour market»
and specifically «Techniques for finding employment – Interviews».
The target group, made up of prisoners, ex-offenders, ex-drug-users and long-term
unemployed, analyses a number of works of art. We realise that individuals feel
trapped in believing they can do nothing to improve their chances to find
employment.
The aim of the training is for trainees to acquire new knowledge and skills, to learn
how to make good use of information they already have, to be encouraged to compete
for a work place and to be successful in finding employment.
The training is based on the six stages identified by the above method. The sessions
focus on:



Skills for life-long career management
Transferring life experiences into job opportunities

The specific works of art used are the French film ‘Les Intouchables’ 2011, Toledano
and Nakache and ‘The blank signature’ a painting by Rene Magritte, 1965, Washinton
National Gallery of Art.
Key words: Prisoners, ex-offenders, re-entry, transferable skills, works of art, career
mangement, career change.

Το περιεχόμενο του poster αναφέρεται στον σχεδιασμό μιας μικροδιδασκαλίας στην
θεματική ενότητα «Προετοιμασία για την ένταξη στην αγορά εργασίας»,
αξιοποιώντας την «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω τέχνης». Για την γράφουσα
αποτέλεσε εργασία που κατατέθηκε στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση μέσα από την
Τέχνη (2014, Επιστημονική Ένωση, ΣΕΒ, ΙΒΕΠΕ, ΝΕΟΝ) επιλέγοντας την
συγκεκριμένη ομάδα στόχου από την οποία αντλεί εμπειρία αφού συνεργάζεται
πολλά χρόνια με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε ζητήματα διαχείρισης της
σταδιοδρομίας τους.
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Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να δοθεί έναυσμα για σκέψη, κριτικό αναστοχασμό
και διάλογο ανάμεσα σε εκπαιδευτές που διαρκώς μετασχηματίζουμε τις απόψεις
μας, μαθαίνουμε, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, χρησιμοποιούμε καινοτόμες μεθόδους
προτάσσοντας την συνεργασία και την επαγγελματική αλληλεγγύη προκειμένου να
είμαστε αποτελεσματικοί στο ρόλο μας.
Ομάδα στόχου: φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, απεξαρτημένοι. Δυνητικοί
ωφελούμενοι : μακροχρόνια άνεργοι.
Στόχος προγράμματος σε συνδυασμό με ενέργειες Συμβουλευτικής



Να προετοιμάσει τους ωφελούμενους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να
συστήσουν Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).
Να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους, να αναγνωρίσουν τα δυνατά και
αδύνατα σημεία τους, να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, να αναλάβουν τις
ευθύνες τους και να αναπτύξουν πρωτοβουλία.

Εκπαιδευτικοί στόχοι
Επίπεδο γνώσεων



Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τη διαδικασία της συνέντευξης.
Να αναγνωρίζουν τις πιθανές ερωτήσεις που θα διατυπωθούν τόσο από τον
εργοδότη όσο και από τον υποψήφιο εργαζόμενο.
Επίπεδο ικανοτήτων


Να προβάλουν τα θετικά στοιχεία του επαγγελματικού τους εαυτού στη
διάρκεια της συνέντευξης.
 Να απαντούν στις ερωτήσεις του συνεντευκτή με θάρρος και αυτοπεποίθηση.
 Να πείσουν τον εργοδότη ότι είναι ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση
εργασίας.
Επίπεδο στάσεων


Να αποκτήσουν θετική στάση όσον αφορά στη διεκδίκηση μιας εργασιακής
θέσης και να πιστέψουν ότι θα τα καταφέρουν.

Στάδια μεθόδου
1) Πρώτο Στάδιο: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση
Συζήτηση με στόχο οι συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν ότι αντιμετωπίζουν
ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα που χρειάζεται να το αποτινάξουν ή έστω να
προσπαθήσουν να κάνουν κάτι για να απομακρυνθούν από την νοητική συνήθεια
που τους εγκλωβίζει και τους ακινητοποιεί.
Το αποπροσανατολιστικό τους δίλημμα περιγράφεται με την φράση:
«Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να βελτιώσω τη θέση μου στη συγκεκριμένη
κατάσταση. Δεν με εμπιστεύονται και δεν μου δίνει κανείς δουλειά».
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2) Δεύτερο Στάδιο: Οι εκπαιδευόμενοι εκφράζουν τις απόψεις τους
Συγκλίνουσες απόψεις : οι εργοδότες δεν τους προσλαμβάνουν αν μάθουν ότι έχουν
εκτίσει ποινή. Τους θεωρούν επικίνδυνους για τους ίδιους και τη δουλειά τους. Μόνο
αν ο εργοδότης είναι ευαισθητοποιημένος, γνωρίζει την κατάσταση και υπάρχουν
συστάσεις για την προσωπικότητα του ατόμου μπορεί να τον προσλάβει και αν
βέβαια έχει τα απαραίτητα προσόντα.
3) Τρίτο Στάδιο: Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών
ερωτημάτων
Υποθέματα:
1) Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας. Μετασχηματισμός των
τυχαίων γεγονότων σε επαγγελματικές ευκαιρίες.
2) Αντιμετωπίζοντας το «αδύνατο», Επαγγελματικός επαναπροσδιορισμός,
ανάληψη ευθύνης και πρωτοβουλίας.
4) Τέταρτο Στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά
ερωτήματα

Πίνακας συσχέτισης έργων τέχνης και κριτικών ερωτημάτων
Έργο τέχνης
δημιουργός)

(τίτλος, Κριτικά ερωτήματα
Μπορεί ένα τυχαίο
γεγονός
ή
μια
απρόοπτη κατάσταση
να
οδηγήσει
σε
επαγγελματική
ευκαιρία;

Μπορεί να γίνει «το
αδύνατο», δυνατό;

Ταινία «Οι Άθικτοι», Χ
Σκηνοθεσία Ερίκ (2011)
Τολεντανό, Ολίβιε Νακάτ
Ζωγραφικό
έργο:
Le
Blanc-seing
ή
Carte
Blance ή Free Hand ή
Λευκή Υπογραφή, Rene
Magritte (1965)

Χ
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Απόσπασμα από την ταινία «Οι Άθικτοι», σκηνοθεσία Ερίκ Τολεντανό, Ολίβιε
Νακάτ.

Ο πίνακας του Rene Magritte, Le Blanc-seing ή Carte Blance ή Free Hand ή
Λευκή Υπογραφή (Washington, The National Gallery of Art).
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Το έργο ακολουθεί την τεχνική του Schuster fork (αδύνατου πιρουνιού) με την έννοια
ότι δεν μπορεί να υπάρξει (αδύνατο με την μαθηματική έννοια). Απεικονίζει πως το
μυαλό δομεί την αδυνατότητα.
5) Πέμπτο Στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα
κριτικά ερωτήματα


Το απόσπασμα του κινηματογραφικού έργου «Οι Άθικτοι», παρατηρείται με
βάση την τεχνική “Visible Thinking”.
Το θεωρητικό πλαίσιο αντλείται από το πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού
και βασίζεται στη θεωρία του Χάους (Pryor @ Bright, 2011) και στη θεωρία του
Τυχαίου (Krumboltz @ Levin, 2004, Krumboltz, 2009). Και οι δύο θεωρίες
υποστηρίζουν ότι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε είναι από τη φύση της
αβέβαιη, πολυσύνθετη και ευμετάβλητη και δημιουργεί περιορισμούς σε σχέση με το
τι γνωρίζουμε και κυρίως με το τι ελέγχουμε στη ζωή μας.
Σύμφωνα με την θεωρία του Τυχαίου, τα τυχαία συμβάντα είναι αναπόφευκτα και
μας προτείνει να είμαστε «ανοικτοί» και θετικοί απέναντι σε νέες καταστάσεις και σε
απρόβλεπτα γεγονότα, καθώς αυτά μπορεί να μας βοηθήσουν, αν αξιοποιηθούν
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σωστά, να βελτιώσουμε την επαγγελματική αλλά και την προσωπική μας ζωή
(Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αργυροπούλου & Δρόσος, 2013).
 Η επεξεργασία του ζωγραφικού έργου του Rene Magritte, στηρίζεται στην
τεχνική του David Perkins.
Μέσω του συγκεκριμένου πίνακα θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το ζήτημα της
αλλαγής στάσης και του μετασχηματισμού απόψεων απέναντι στα πράγματα. Αν η
αρχική μας υπόθεση είναι ότι δεν γίνεται να επανενταχθεί κάποιος αποφυλακισμένος
στην αγορά εργασίας, ο εκπαιδευτής πρέπει να τον ενθαρρύνει ώστε να αποκτήσει
εφόδια και δεξιότητες απαραίτητες για την ενδυνάμωσή του με βάση τον
επαγγελματικό του στόχο. Ο επαναπροσδιορισμός των επαγγελματικών του
επιδιώξεων, η αλλαγή της οπτικής και της κριτικής του ματιάς απέναντι στη νέα
πραγματικότητα, η προσωπική ευθύνη και η ανάληψη πρωτοβουλίας ίσως
μετασχηματίσει την άποψη ότι είναι «αδύνατον, ακατόρθωτο να βρω δουλειά».
6) Έκτο Στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός
Οι εκπαιδευόμενοι αντλούν ιδέες, αναστοχάζονται κριτικά και επανεκτιμούν τις
απόψεις τους σχετικά με το αν:
1) έχουν τα απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες να επανενταχθούν στην αγορά
εργασίας αξιοποιώντας όλες τις δυνατές ευκαιρίες. Ακόμη και ένα τυχαίο
γεγονός, ή μια απρόοπτη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε επαγγελματική
ευκαιρία.
2) Μπορούν να αλλάξουν στάση και οπτική που βλέπουν τα πράγματα, να
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να κινητοποιηθούν ώστε να αναλάβουν
ευθύνες και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες.
Με την υποστήριξη των εκπαιδευτών - συμβούλων οι ωφελούμενοι μπορούν :








Να αναγνωρίζουν πιθανές ευκαιρίες.
Να ξεπερνούν τις δυσκολίες που τους εμποδίζουν να δράσουν.
Να προετοιμασθούν για την πραγματική ζωή.
Να προσπαθούν, ακόμη και αν δεν γνωρίζουν το αποτέλεσμα.
Να προχωρούν και να μην φοβούνται να κάνουν λάθη.
Να αναλαμβάνουν δράση για να δημιουργήσουν την τύχη τους.
Να χρησιμοποιούν τις «μεταβιβάσιμες» δεξιότητές τους και να μην
σταματούν ποτέ να μαθαίνουν.
 Να κατανοήσουν ότι η αποτυχία είναι κάτι φυσιολογικό.
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«Η συμβολή των εικαστικών έργων στη διδασκαλία της
νεοελληνικής γλώσσας – Μια διδακτική πρόταση»
Λιάκου Ελένη, φιλόλογος 1ου Γυμνασίου Αιγίου
email: eliacou15@gmail.com
Περίληψη
Το poster παρουσιάζει μια διδακτική πρόταση εφαρμογής της μεθόδου του Α.
Κόκκου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μέθοδος χρησιμοποιεί την ανάγνωση των έργων
τέχνης προκειμένου να μετασχηματιστούν οι δυσλειτουργικές απόψεις των
μετεχόντων για ένα θέμα και παράλληλα να ενισχυθεί ο κριτικός στοχασμός, η
δημιουργικότητα, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση και άλλες δεξιότητες και στάσεις.
Στην παρούσα διδακτική πρόταση η μέθοδος εφαρμόστηκε κατά τη διδασκαλία της
ενότητας «Ειρήνη-Πόλεμος» (Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου), με σκοπό να
μετασχηματίσει την αντίληψη ότι ο πόλεμος είναι, κατά κάποιον τρόπο, ένα
φυσιολογικό γεγονός. Η ποιοτική επεξεργασία και αξιολόγηση των μαθητικών
κειμένων, πριν και μετά την εφαρμογή της μεθόδου, οδηγεί στη διαπίστωση ότι είναι
πράγματι αποτελεσματική για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων στόχων.
Abstract
This poster presents an application of the method of Transformative learning through
Aesthetic Experience, performed in secondary school. The method is based on the use
of art in order to transform the participants’ dysfunctional points of view, while
reinforcing critical thinking, creativity, collaboration, empathy and other skills and
stances. The subject of this teaching case is the unit “Peace – War” of the language
schoolbook for the 3rd grade of secondary school. Our purpose was to transform the
point of view that is kind of considering the war to be an acceptable event. Through
qualitative elaboration and evaluation of students’ texts, before and after applying the
method, we ascertain that the application affects effectively the realization of the
goals mentioned before.
Ο στόχος του poster είναι να παρουσιάσει σε αδρές γραμμές μια εκπαιδευτική
πρόταση που αφορά τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων με τη συμβολή
έργων τέχνης. Βάση του σκεπτικού της διδασκαλίας αποτελεί η άποψη ότι στα
φιλολογικά μαθήματα ο σκοπός δεν πρέπει να είναι μονάχα η παροχή συγκεκριμένων
γνώσεων (αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ιστορίας κλπ), αλλά κυρίως η ανάπτυξη των
οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών, όπως διαγράφονται στην ταξινομία των
τεσσάρων πυλώνων της Unesco, ( ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης,
διαλεκτικής ικανότητας με τον περιβάλλοντα κόσμο, η ενεργοποίηση της κριτικής
απέναντι στην πληθώρα των πληροφοριών, ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της
18

συνεργατικότητας ως κοινωνικών δεξιοτήτων συμβίωσης, και η ανάπτυξη της
μεταγνωστικής ικανότητας ώστε να επωφεληθούν δια βίου).
Τα μαθήματά μας καταλαμβάνουν σχεδόν το ένα τρίτο του ωρολογίου
προγράμματος και χρησιμοποιούμε τη δύναμη του λόγου περισσότερο από άλλες
ειδικότητες για να ενισχύσουμε τη διαδικασία σκέψης. Στα πλαίσια της
διαθεματικότητας, τα εικαστικά έργα τέχνης
μπορεί να υποστηρίξουν, να
εμπλουτίσουν και να κάνουν πιο αποτελεσματική τη δική μας διδασκαλία σε σχέση
με τους στόχους που προαναφέρθηκαν. Το ζητούμενο είναι να διδαχθούν οι μαθητές
την ανταπόκριση στη ζωγραφική, τη μουσική, τη λογοτεχνία, κλπ., αντιμετωπίζοντας
το καλλιτεχνικό αντικείμενο ως ένα ακόμα πόρο νοήματος.
Επιπλέον, η επαφή με τον κόσμο της τέχνης δεν είναι δεδομένη, σε κανένα
βαθμό, για τα παιδιά. Ως τύπος γραμματισμού διαμορφώνεται και περνά κυρίως
μέσα από το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. Άρα δεν έρχονται όλοι οι
μαθητές στο σχολείο με το ίδιο υπόβαθρο γνώσεων και ευαισθησίας απέναντι στα
έργα τέχνης, όπως δεν έρχονται με τον ίδιο τρόπο σκέψης, ή τις ίδιες γνώσεις για τον
κόσμο. Συνεπώς, το σχολείο καλείται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της αισθητικής
καλλιέργειας συνδυάζοντάς τη διαθεματικά με διάφορα μαθήματα του ωρολογίου
προγράμματος και χρησιμοποιώντας τη ως μέσο συγκρότησης πολύπλευρων
γνωστικών εμπειριών.
Στα πλαίσια αυτά, παρουσιάζεται ως διδακτική πρόταση η εφαρμογή της
μεθόδου του Α. Κόκκου «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική
εμπειρία» για τη διδασκαλία μιας ενότητας της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Γ΄
Γυμνασίου.
Βιβλιογραφία
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Μαθήματα Κρυπτογραφίας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Φλώρινας

Πουρνάρα Παναγιώτα, Μαθηματικός, Καθηγήτρια στο ΣΔΕ Φλώρινας
ppournara@yahoo.gr

Περίληψη
Η Κρυπτογραφία αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα με πολύ πλούσια ιστορία,
το οποίο αναδεικνύει τη φαινομενική απλότητα μαθηματικών προτάσεων της
Θεωρίας Αριθμών, που όμως κρύβουν παγίδες και μυστήρια και επίσης συνδέονται
με σημαντικές εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια
ανθρώπους σε όλη την υφήλιο. Για το λόγο αυτό επιλέξαμε την Κρυπτογραφία ως
αντικείμενο μιας σειράς μαθημάτων στο πλαίσιο του Μαθηματικού Γραμματισμού,
στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Φλώρινας και στο Παράρτημα Αμυνταίου.
Σκοπός των μαθημάτων ήταν η προσέγγιση ενός σύγχρονου θέματος, με τεράστια
σημασία στους τομείς της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και
τηλεπικοινωνιών και μακραίωνη ιστορία, με το σκεπτικό ότι η Ιστορία των
Μαθηματικών μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών όλων των ηλικιών
και να δημιουργήσει επιπλέον κίνητρα για μάθηση.
Λέξεις-Κλειδιά: Κρυπτογραφία, Ιστορία Μαθηματικών, Θεωρία Αριθμών

Abstract
Cryptography is a really interesting subject with a long history, giving prominence to
the apparent simplicity of the mathematical propositions of Number Theory, which
nevertheless are full of traps and mysteries and they are also linked to important
applications, used daily by millions of people across the world. For this reason, we
chose Cryptography as the subject of a series of lessons in Mathematical Literacy at
the Second Chance School of Florina and the branch of Amyntaio. The purpose of the
lessons was approaching a modern subject, with a huge impact in the branches of
computing systems’ and telecommunications’ safety and a long history, being of the
opinion that the History of Mathematics is able to invoke the interest of students of all
ages and to further motivate learning.
Keywords: Cryptography, History of Mathematics, Number Theory
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Διδακτικοί στόχοι
Επιδιώχθηκε οι εκπαιδευόμενοι:
•

Να ασχοληθούν με την εμφάνιση της Κρυπτογραφίας και την ιστορική
εξέλιξή της, από τη σπαρτιάτικη σκυτάλη και το κρυπτόγραμμα του Καίσαρα
ως τις κρυπτομηχανές του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και τα μετέπειτα δημόσια
και προσιτά συστήματα κρυπτογράφησης για την εδραίωση ασφαλούς
επικοινωνίας για μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες και άλλες οικονομικές
οργανώσεις.

•

Να αναγνωρίσουν πως τα Μαθηματικά έχουν επηρεαστεί στη διαμόρφωσή
τους από τους διάφορους πολιτισμούς.

•

Να πειραματιστούν με απλές μεθόδους κρυπτογράφησης.

•

Να επινοήσουν απλά συστήματα κρυπτογράφησης.

•

Να αξιολογήσουν τις διαφορές των διαφορετικών κρυπτοσυστημάτων,
συμμετρικών και δημόσιου κλειδιού.

•

Να έρθουν σε επαφή με διάφορα θέματα της Θεωρίας αριθμών (ισοϋπόλοιποι
αριθμοί, πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί, ανάλυση αριθμών σε γινόμενο πρώτων
παραγόντων, συνάρτηση Euler).

•

Να γνωρίσουν τη μέθοδο RSA.
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Καλές Πρακτικές στη συνδικαλιστική εκπαίδευση: διδάσκοντας
«Διαπραγματεύσεις» σε στελέχη του Εργατικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Κουτρούκης, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ
E-mail: tkoutro@econ.duth.gr
Η συνδικαλιστική εκπαίδευση και επιμόρφωση (ΣΕΕ) θεωρείται ένας ουσιαστικός
επιδραστικός παράγοντας στο εγχείρημα να αυξηθεί η συνδικαλιστική πυκνότητα και
αποτελεσματικότητα, αλλά και να εμπλουτιστούν οι γνώσεις και δεξιότητες των
εργαζομένων (Eiger, 1981; Λουκαϊδης, 1980; Taylor, 2000; Spencer & Frankel,
2002).
Ειδικότερα, υπενθυμίζεται ότι αποστολή της ΣΕΕ είναι να προωθήσει την κοινωνική
αλλαγή αυξάνοντας τα ποσοστά συνδικαλιστικής ένταξης, ενισχύοντας την εργατική
αντιπροσώπευση σε διάφορα τριμερή όργανα, εντάσσοντας νέες κατηγορίες
απασχολουμένων στην εργατική τάξη, ενισχύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο και
ενδυναμώνοντας την κοινωνική εταιρικότητα (Livingstone & Raykov, 2005; Spencer,
2001b). Το εγχείρημά αυτό στην Ελλάδα είναι ημιτελές αλλά πολυσήμαντο.
Ο Spencer (2001) ορίζει μια κατηγορία της εργατικής εκπαίδευσης ως εργαλειακή –
Χρηστική (tools). Η εκπαίδευση αυτή στοχεύει στην προετοιμασία των μελών να
γίνουν αντιπρόσωποι του συνδικάτου και συνήθως παρέχεται απευθείας από τα
συνδικάτα ή από εκπαιδευτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με συνδικαλιστικές
οργανώσεις (π.χ. εκπαίδευση εργατικών αντιπροσώπων στο χώρο εργασίας σε
θέματα χειρισμού παραπόνων, υγιεινής και ασφάλειας, και στρατηγικών
στρατολόγησης μελών του συνδικάτου κ.λπ.)
Σκοπός της αναρτημένης ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει τις μεθόδους και
τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν σε ένα πρόγραμμα «εργαλειακής»
εκπαίδευσης συνδικαλιστικών στελεχών του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης σε
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης (Sandver, & Blame, 1979; Scilling, Mulford, & Geiger,
2006).
Η χρήση μιας ώσμωσης ορισμένων γνωστών τεχνικών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(Εργασία σε Ομάδες, Μελέτη Περίπτωσης, Παιχνίδι Ρόλων, Προσομοίωση) φαίνεται
πως προσέφερε την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να προσεγγίσουν με ενδιαφέρον
και συμμετοχή ένα δύσκολο αντικείμενο υψηλών απαιτήσεων καθώς και να
αποκτήσουν κρίσιμές δεξιότητες για τη μελλοντική συνδικαλιστική τους δράση
(Livingstone & Raykov, 2005). Επιπλέον, οι τεχνικές αυτές δρομολόγησαν μια
καινοτομική μαθησιακή διεργασία που ώθησε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τα
δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη. Στις συμπερασματικές παρατηρήσεις
της ανακοίνωσης αποτυπώνονται ορισμένες προτεινόμενες καλές πρακτικές που
αναδύθηκαν από την εμπειρία και αποτίμηση του εν λόγω προγράμματος. Με τη
λήξη του προγράμματος διανεμήθηκε και συλλέχθηκε ένα ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους. Μέρος του
ερωτηματολογίου αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της συμβολής των εν λόγω
τεχνικών εκπαίδευσής στην αποτελεσματικότητά του προγράμματος. Ο μέσος όρος
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της αξιολόγησης του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους σε μια κλίμακα από
το 1 έως το 5 απεικονίζεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προγράμματος από εκπαιδευόμενους
Άξονας
1. Το πρόγραμμα με βοήθησε να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου στη θεματική.
2. Μετά την παρακολούθηση του προγράμματος, έχω μια περισσότερο
ολοκληρωμένη και σαφή εικόνα για πλευρές της θεματικής.
3. Το πρόγραμμα με βοήθησε να αναπτύξω νέες δεξιότητες- με βοηθά να
γίνω περισσότερο αποτελεσματικός/αποτελεσματική σε τομείς της
επαγγελματικής ή/και της προσωπικής μου ζωής, που σχετίζονται με τη
θεματική.
4. Το πρόγραμμα με βοήθησε να διευρύνω την οπτική μου και τον τρόπο που
αντιμετωπίζω πλευρές της θεματικής.
5. Οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που ανάπτυξα στο πλαίσιο του
προγράμματος μού είναι πρακτικά χρήσιμες.
6. Το πρόγραμμα μού προσέφερε εφόδια που μπορώ να αξιοποιήσω στο
συνδικαλιστικό πεδίο.
7. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων, της ομαδικής εργασίας
και του διαλόγου.
8. Σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες και τις εμπειρίες των
εκπαιδευομένων.
Πηγή: ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

Βαθμός
4,70
4,45
4,15

4,25
4,05
4,25
4,65
4,40

Όπως φαίνεται από την αξιολόγηση οι εφαρμοσθείσες τεχνικές συνάντησαν την
υψηλή αποδοχή των εκπαιδευόμενων καθώς όλες οι μεταβλητές (1-8) έχουν
βαθμολογηθεί άνω του 4.
Από όσα προηγήθηκαν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η συνδικαλιστική
εκπαίδευση και επιμόρφωση προκαλεί αξιοσημείωτες επιδράσεις στον εργατικό
συνδικαλισμό και τις εργασιακές σχέσεις. Μεταξύ άλλων η ΣΕΕ α) αυξάνει την
αποτελεσματικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, β) συνδράμει την αύξηση της
συνδικαλιστικής πυκνότητας, ενισχύει τις εργατικές αντιπροσωπεύσεις στις
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις τριμερείς διαβουλεύσεις και τους θεσμούς
κοινωνικού διαλόγου, γ) βοηθά την προσέγγιση νέων κοινωνικών στρωμάτων στο
χώρο της μισθωτής εργασίας (με την ευρεία έννοια) δ) προωθεί την ενίσχυση των
δεσμών «τάξης» ανάμεσα στους εργαζόμενους και ε) ενδυναμώνει την κοινωνική
εταιρικότητα.
Με αυτή την έννοια η ΣΕΕ στην αυγή του 21ου αιώνα εξακολουθεί να βρίσκεται
αντιμέτωπη με την αναγκαιότητα να διαδραματίσει μια αποστολή κοινωνικής
αμφισβήτησης και μεταβολής. Η χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων στη ΣΕΕ
μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της και να προσφέρει στο δύσκολο έργο
του συνδικαλιστικού κινήματος στην εποχή μας.
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Ο ρόλος των θερινών σχολείων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών
Χ. Α. Παπαδημητρίου, Δρ. Περιβαλλοντολόγος – Χημικός Μηχανικός
Τ. Αφράτη, Δρ. Χημικός
Η. Λυκιαρδοπούλου, Καθηγήτρια Αγγλικών, ΜΑ
Θ. Καραγιαννίδης, Γεωλόγος, MSc
3o Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Θεσσαλονίκης (Φυλακές Διαβατών)

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω βιωματικών διεργασιών και τεχνικών αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπλέον η ανάπτυξη δεξιοτήτων
και η εκμάθηση τεχνικών πρακτικών είναι μια από τις θεμελιώδης αρχές του
σωφρονισμού και τις επανένταξης. Οι θερινοί μήνες αποτελούν «κενό χρόνο» για
τους έγκλειστους καθώς τόσο οι καθημερινές όσο και οι εκπαιδευτικές
δραστηριότητες μειώνονται και σταματούν αντίστοιχα. Η δημιουργική απασχόληση
των εγκλείστων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου μπορεί να αποφέρει
σημαντικά αποτελέσματα τόσο στην μαθησιακή τους πρόοδο όσο και στην
ομαλότερη επανένταξή τους. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω των εκπαιδευτικών
διεργασιών
εφαρμόζεται με την υιοθέτηση της μεθόδου learning-by-doing,
διευκολύνοντας τους εκπαιδευόμενους στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων.
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται η μεθοδολογία και παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα του θερινού σχολειού που πραγματοποιήθηκε στο 3 ο ΣΔΕ
Θεσσαλονίκης (Φυλακής Διαβατών). Το κύριο αντικείμενο του θερινού σχολείου
ήταν η εκμάθηση παρασκευής σαπουνιών καθώς και την παρασκευή υγρού
σαπουνιού και άλλων προϊόντων προσωπικής υγιεινής και περιποίησης από
ελαιόλαδο, φυτικά προϊόντα και αιθέρια έλαια. Στο θερινό σχολείο συμμετείχαν οι
μαθητές και οι μαθήτριες του Α και Β κύκλου σε ομάδες. Σκοπός του προγράμματος
είναι η δημιουργική απασχόληση των κρατουμένων του Καταστήματος, οι οποίοι,
όπως συμβαίνει σε όλες τις Φυλακές, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκονται
χωρίς κάποια απασχόληση. Στα πλαίσια του προγράμματος παρουσιάστηκαν
διεξοδικά οι μέθοδοι παρασκευής καθώς και οι βασικές αρχές χημείας και
περιβαλλοντικής διαχείρισης που διέπουν την παρασκευή και χρήση σαπουνιών,
καλλυντικών και απορρυπαντικών. Παράλληλα παρουσιάστηκαν και εφαρμόστηκαν
τεχνικές συσκευασίας και τυποποίησης. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε μετά
από πρόταση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, Πύλη Ελευθερίας σε
συνεργασία με το Δίκτυο για τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση στις Φυλακές
«Γεώργιος Ζουγανέλης». Υπήρχε παράλληλη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο θερινό σχολείο συμμετείχαν 37 μαθητές και
μαθήτριες του Α’ και του Β’ κύκλου του σχολείου, οι οποίοι δούλευαν σε ολιγομελείς
ομάδες και εκπαιδεύονταν στην παρασκευή σαπουνιών, καθώς και άλλων προϊόντων
προσωπικής υγιεινής, κατασκευασμένα αποκλειστικά από ελαιόλαδο, φυτικά
βούτυρα, έλαια και αρώματα. Επίσης, ενημερώνονταν σχετικά με τις βασικές αρχές
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χημείας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που διέπουν την παρασκευή και χρήση
σαπουνιών, καλλυντικών και απορρυπαντικών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες
εκπαιδεύονταν τόσο στην τυποποίηση όσο και στην προώθηση των παραγόμενων
προϊόντων. Οι εκπαιδευόμενοι παρουσίασαν υψηλό ενδιαφέρον και ενεργοποίηση
τόσο ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και ως προς το γνωστικό
αντικείμενο του θερινού σχολείου. Μια παράλληλη δράση η οποία έλαβε χώρα κατά
τη διάρκεια του θερινού σχολείου είναι η καλλιτεχνική επιμέλεια των τοίχων του
αύλειου
χώρου, προκειμένου να απασχοληθούν δημιουργικά περισσότεροι
κρατούμενοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου δε θα
μπορούσε να διεκπεραιωθεί επιτυχώς δίχως την άψογη συνεργασία και
συμπαράσταση που υπήρξε μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού της Φυλακής
Διαβατών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης και η διάθεση των τελικών
παραγομένων προϊόντων κατόπιν συνεννοήσεως με τους εκπαιδευόμενους και με τη
Διοίκηση των φυλακών στο «Χαμόγελο του Παιδιού».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πραγματοποίηση του προγράμματος δε θα μπορούσε να
διεκπεραιωθεί επιτυχώς δίχως την άψογη συνεργασία της διοίκησης και του
προσωπικού των Φυλακής Διαβατών με το προσωπικό του 3ου ΣΔΕ.
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