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Τν εξγαζηήξη Αθήγεζεο Παξακπζηνύ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρνιηθό 

έηνο 2012-2013 ζην Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην Ησαλλίλσλ ζηα πιαίζηα 

πξνγξάκκαηνο πνιηηηζηηθώλ ζεκάησλ είρε πνιπεπίπεδνπο ζηόρνπο θαη 

απνηειέζκαηα.  

 Τα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ (17 καζεηέο /ηξηεο) θαηάθεξαλ λα εξγαζηνύλ 

θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ νκαδηθά θαη ηειηθά λα παξάγνπλ έλα δηθό ηνπο 

παξακύζη σο απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινζπκπιήξσζεο ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπο ζε νκαδηθό πιαίζην.  

Αλέπηπμαλ ηε θαληαζία ηνπο, απηνζρεδίαζαλ θαη δηαρεηξίζηεθαλ αηνκηθά 

θαη νκαδηθά ζπλαηζζήκαηα, ζπγθξνύζεηο, ζηάζεηο θαη ζηεξεόηππα κέζα από ηηο 

αθεγήζεηο, ηα παηρλίδηα ξόισλ, ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ηελ εηθαζηηθή 

δεκηνπξγία. 

Τειηθά θαηάθεξαλ κέζα από ηελ ειεπζεξία αιιά θαη ηελ αζθάιεηα πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα παξακύζηα λα εθθξάζνπλ, λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα εαπηνύ  θαη αιινύ.  

Δπηπιένλ βξήθαλ ηε ζπλέρεηα θαη ηε ζύλδεζε παξειζόληνο, παξόληνο 

θαη κέιινληνο κέζα από έλα πνιύηηκν εξγαιείν, όπσο ην ιατθό παξακύζη πνπ 

αληέρεη ζην ρξόλν θαη θξαηάεη ηε ζπλνρή ηεο θνηλόηεηαο πνπ ην κνηξάδεηαη.  



Διζαγωγή 

 Ζ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε ζηε ρώξα καο εθηόο απν ην 

εθπαηδεπηηθό - καζεζηαθό πιαίζην πνπ πξνζθέξεη κε εμεηδηθεπκέλε κνξθή κέζα 

από ην Σρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, δύλαηαη λα παξέρεη θαη ηελ 

θνηλσληθή εθπαίδεπζε. Απηό ζπκβαίλεη κέζα απν πξνγξάκκαηα Αγσγήο Υγείαο, 

Πεξηβαιιόληηθά Πξνγξάκκαηα, αιιά θαη Πνιηηηζηηθά, κέζσ ησλ νπνίσλ νη 

καζεηέο δύλαληαη λα κάζνπλ ηξόπνπο λα αιιάμνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, 

λα εληζρπζεί ε απηνεθηίκεζε, ε απηνπεπνίζεζε θαη ε ηθαλόηεηα λα κπνξνύλ λα 

πηνζεηνύλ ζεηηθνύο ηξόπνπο θαη ζηάζε δσήο (ΚΔ.ΜΔ.ΤΔ., 1998). 

 Ζ θαιιηηερληθή έθθξαζε θαη ε δεκηνπξγία απνηεινύλ θνκκάηη ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηώλ ζηα ζρνιεία. Έλα πνιηηηζηηθό πξόγξακκα ζε 

ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζα κπνξνύζε λα ζηνρεύζεη ζηελ 

έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο «εηθόλαο» ζε ζύλδπαζκό κε ηελ Τέρλε θαη ηνλ 

Πνιηηηζκό. Απηά κπνξνύλ λα γίλνπλ κε ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ, ζεαηξηθώλ 

θαη εηθαζηηθώλ δξώκελσλ, κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηζηνξία, ηε ιανγξαθία 

θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά (Νόκνο 2817/2000).  

 Έλα πξόγξακκα Πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ζα κπνξνύζε αξρηθά λα 

ζπλδεζεί κε ηελ αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κέζα 

απν κηα λεά νπηηθή θαη πξνζθνξά ηεο γλώζεο. Οη ζπλδπαζκνί πνιιώλ θαη 

δηαθόξσλ καζεκάησλ (όπσο Νέα Διιεληθά, Αξραία, Δθθξαζε – Έθζεζε, 

Ηζηνξία θ.ά.) ζε έλα εξγαζηήξη ιατθήο παξάδνζεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην 

καζεηή λα κάζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη ηαπηόρξνλα. Με ηε ζπλεξγαζία, ηε ιήςε 

πξσηνβνπιηώλ θαη ην βίσκα ε γλώζε επηηπγράλεηαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό 

ηξόπν.  

 

Το Δργαζηήρι Αθήγηζης Παραμσθιών ηοσ Διδικού Δπαγγελαμηικού 

Γσμναζίοσ Ιωαννίνων. 

Το Στολείο 

Τν Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην ηδξύζεθε ζηα Ησάλληλα ην ζρνιηθό 

έηνο 2008-2009. Γεκηνπξγήζεθε θαηόπηλ κηαο γεληθόηεξεο αλάγθεο γηα εηδηθό 



πιαίζην ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, 

αθνύ έσο ηόηε εθηόο ησλ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ δελ ππήξρε άιιε ππνζηεξηθηηθή βαζκίδα 

γηα ηνπο καζεηέο πνπ ηειείσλαλ απν Γεκνηηθά κε ηκήκαηα έληαμεο ή δελ ήηαλ 

θαηάιιεινη γηα θνίηεζε ζε Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Ο επαγγεικαηηθόο ηνπ ραξαθηήξαο έδηλε 

έλα δηαθνξεηηθό λόεκα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ πνπ ηειηθά ζα θνηηνύζαλ 

εθεί, αθνύ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θύθινπ ζπνπδώλ, απνθηνύλ θαη 

επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα.  

 Ο ρώξνο ζηέγαζεο ηνπ ζρνιείνπ είλαη θνηλόο κε έλα Γπκλάζην Γεληθήο 

Αγσγήο θαη ν πξναπιηζκόο ησλ καζεηώλ είλαη θνηλόο. Σεκεηώλεηαη όηη ην 

Γπκλάζην απηό είλαη ην κνλαδηθό ζηνπο ηέζζεξηο λνκνύο ηεο Ζπείξνπ θαη έρνπλ 

εγγξαθεί καζεηέο από ηνπο ηξεηο γεηηνληθνύο Ννκνπο, αιιά θαη απν 

απνκαθξπζκέλα κέξε ηνπ Ννκνύ Ησαλλίλσλ. Ζ ζρνιηθή κνλάδα ζηειερώλεηαη 

απν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό (θαζεγεηέο Δηδηθήο Αγσγήο), από Δηδηθό 

Δθπαηδεπηηθό Πξνζσπηθό (Χπρνιόγν, Κνηλσληθό Λεηηνπξγό, Λνγνζεξαπεπηε) 

θαη από Δηδηθό Βνεζεηηθό Πξνζσπηθό.  

 Τν Δηδηθό Δπαγγεικαηηθό Γπκλάζην Ησαλλίλσλ έρεη δηάξθεηα θνίηεζεο 

πέληε εηώλ θαη ιεηηνπξγεί βάζε ηνπ Νόκνπ 3699/2008. Οη εηδηθόηεηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ είλαη ζύκθσλεο κε ηελ εγθύθιην Γ6/16/2000 ηνπ ΥΠΔΠΘ θαη ην 

έηνο 2012-2013 ιεηηνπξγνύζαλ νη δπν εμήο θαηεπζύλζεηο: α) ηεο Οηθνλνκίαο θαη 

Γηνίθεζεο θαη β) ηεο Γεσπνλίαο, Τξνθίκσλ θαη Πεξηβάιινληνο. 

 Τν καζεηηθό δπλακηθό εγγξάθεηαη ζην ζρνιείν, θαηόπηλ Γλσκνδόηεζεο 

ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΥ θαη σο επί ησ πιείζησ είλαη καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε ή 

καζεηέο πνπ νη δπλαηόηεηέο ηνπο κπνξνύλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ (1gym-eid-epag-ioann.ioa.sch.gr). 

 

Γημιοσργία ηοσ Δργαζηηρίοσ Αθήγηζης Παραμσθιού. 

 Σηα πιαίζηα ησλ πξναηξεηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηα 

ζρνιεία θάζε ρξόλν, είλαη θαη ηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα. Πνιηηηζηηθό 

πξόγξακκα είλαη θάζε δεκηνπξγηθή έθθξαζε πνπ πξαγκαηεύεηαη ηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο θαληαζίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο κέζα από ζηνηρεία πνιηηηζκνύ, ζεάηξνπ 

κνπζηθήο, δσγξαθηθήο θηι (www.edu.klimaka.gr). Έηζη μεθίλεζε ην «Δξγαζηήξη 

http://www.edu.klimaka.gr/


Αθήγεζεο Παξακπζηώλ». Αξρηθή ζθέςε ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

αλαδηεγνύληαη παξακύζηα απν ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηνπο (έρνληαο βάιεη ζην 

«παηρλίδη» γηαγηάδεο θαη παπνύδεο) ή απηά πνπ άθνπγαλ απν ηνπο γνλείο ηνπο. 

Ψο βαζηθόο άμνλαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ επηιέρηεθε ην ιατθό παξακύζη. Ζ επηινγή 

δελ ήηαλ ηπραία, θαζώο ην παξαπάλσ είδνο είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθό ηεο 

ιατθήο καο παξάδνζεο, είλαη έλα κέζν πνιύ αγαπεηό πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηε ζύλδεζε κε ηελ παξάδνζε θαη ηέινο αξθεηά από ηα ζηνηρεία ηνπ κπνξνύλ 

λα ελζσκαησζνύλ ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο (Σάικνλη, 

ρ.ρ.). 

 Ψο κέζν ην ιατθό παξακύζη πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο θαη ην παηδί κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα αλαπηπρζεί γλσζηηθά, θνηλσληθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά ην ιατθό παξακύζη πξνζθέξεη 

πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξίεο πνπ απνηεινύλ ζπλέρεηα ηνπ παξειζόληνο κε ην 

παξόλ θαη λα ρηίδεη γέθπξεο γηα ην κέιινλ. Ζ αθήγεζε πξνζθέξεη έλαλ πινύην 

γλώζεσλ ζηνλ πξνθνξηθό θαη εθθξαζηηθό ιόγν θαη αλαπηύζζεη ηηο γισζζηθέο 

θαη αληηιεπηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ παηδηνύ (Σάικνλη, ρ.ρ.). Ζ βνήζεηα πνπ 

πξνζθέξεη θνηλσληθά είλαη ζην λα δεκηνπξγήζεη έλα εζηθό πιαίζην πνπ δελ 

θαηαπηάλεηαη ηόζν κε ην θαιό θαη ην θαθό, όζν κε ιύζεηο ζε θόβνπο, 

πξνβιήκαηα, κεηνλεμίεο θαη εκπόδηα πνπ δπζθνιεύνπλ ηηο ζρέζεηο θαη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ αλζξώπσλ. Τα δεηήκαηα απηά δηαπξαγκαηεύνληαη θαηά ηηο 

ζπλεδξίεο θαη κε ηξόπν πνπ κόλν ηα παξακύζηα πξνζθέξνπλ επηηπγράλεηαη ν 

«εμνζηξαθηζκόο» απηώλ θαη ε απνκπζνπνίεζή ηνπο. Τέινο, ζηνλ 

ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα, κέζα απν ηελ πεξίηερλε πινθή ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ 

ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ θαη λα ιύλνπλ ηηο ζπγθξνύζεηο ηνπο θαη 

λα εθηνλώλνπλ άζρεκεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δώήο. 

Δπηπιένλ, ηα παξακύζηα θιείλνπλ κε επράξηζην ηέινο, αθξηβώο γηαηί ζηνρεύνπλ 

ζε ιεηηνπξγίεο θαζαξηηθέο θαη ιπηξσηηθέο. 

 Ζ ζπκβνιή ηνπ ιατθνύ παξακπζηνύ ζηελ Δηδηθή Αγσγή είλαη, εθηόο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ, είλαη θαη ε δηαθνξεηηθή νπηηθή πνπ δίλεη ζηνπο καζεηέο ηεο. 

Έηζη κέζα από ηε δηήγεζε, ηνπο ζπκβνιηζκνύο θαη ηηο κεηαθνξέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα δνπλ αμίεο θαη 

θνηλσληθά θαηλόκελα κέζα απν έλαλ άκεζν θαη «θαζαξό» ηξόπν ζε άκεζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηε θαληαζία ηνπο θαη ηε δηθή ηνπο καηηά.   



Γημιοσργία ηοσ Δργαζηηρίοσ 

 Πέξα απν ηνλ πνιηηηζηηθό ραξαθηήξα ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ηελ κέζα απν 

απηό αλάδεημε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ήζε, έζηκα, αληηιήςεηο, ζηάζεηο, 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη ηελ ζύλδεζε ηνπ παξόληνο κε ην παξειζόλ θαη ηηο 

ξίδεο καο ιόγσ θαη ηεο πνιύ ηδηαίηεξεο θύζεο ηεο νκάδαο καο νη ζηόρνη καο 

ήηαλ θαη πην δηεπξπκέλνη. Σεκεηώλεηαη όηη ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζπλέβαιε 

πνιύ ώζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα νηθείν θιίκα γηα ηνπο καζεηέο θαη ε απιή θαη 

ιηηή γιώζζα ηνπ ιατθνύ παξακπζηνύ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε όινπο αλεμαηξέησο 

ηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζνύλ. Οη ζηόρνη δηακνξθώζεθαλ σο εμήο: 

 Νηώζνπλ άλεηα λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

 Να ηαπηηζηνύλ κε κπζηθνύο ήξσεο 

 Να δηαρεηξηζηνύλ ζπγθξνύζεηο θαη δηαθνξέο 

 Να κάζνπλ απηά πνπ ηνπο ελώλνπλ  

 Να αλαγλσξίζνπλ ηελ αμία ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηόζν ζηνλ εαπηό ηνπο, 
όζν θαη ζηνπο άιινπο  

 Να ππνζηεξηρηνύλ θαη λα πηνζεηήζνπλ λένπο ξόινπο 

 Να ζπλππάξρνπλ κε όινπο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 Να είλαη δεκηνπξγηθνί θαη ραξνύκελνη.  

 

Η επιλογή ηης ομάδας ηων μαθηηών 

 Ζ δεκηνπξγία ηεο νκάδαο καο έγηλε θαηόπηλ ζπλεδξίαζεο ηεο  Δηδηθήο 

Γηαγλσζηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο (ΔΓΔΑ) πνπ ππάξρεη ζην ζρνιείν. 

Σ΄απηήλ ζπκκεηείραλ ε Γηεπζύληξηα, κηα εθπαηδεπηηθόο εηδηθήο αγσγήο, ε 

ςπρνιόγνο θαη ε θνηλσληθόο ιεηηνπξγόο. Σπκκεηείραλ 11 αγόξηα (από 13-17 

εηώλ) θαη 7 θνξίηζηα (από 13-16 εηώλ). Ζ νκάδα πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη 

ηερλεηή θαη δεκηνπξγήζεθε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ιόγν, ρσξίο λα επεξξεάζεη ηελ 

θαζεκεξηλόηεεηα ηνπ ζρνιείνπ αξλεηηθά, νύηε λα αιιάμεη ηηο ηζνξξνπίεο ηνπ 

(Douglas, 1997). Σεκαληηθό είλαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ε νκάδα θαη λα έρεη κηα 

ππόζηαζε, ηα κέιε ηεο λα βηώζνπλ κέζα απν ην κνίξαζκα θνηλώλ εκπεηξηώλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, ηελ απνδνρή, ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ θαη ην αζθαιέο θιίκα 

(Αξρνληάθε – Φηιίππνπ, 2003).  



Δάλ θαλείο έπξεπε λα ραξαθηεξίζεη ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζα κπνξνύζε 

εύθνια λα ηελ νλνκάζεη αλνκνηνγελή, θαζώο νη καζεηέο πνπ επηιέρηεθαλ 

δηαθέξνπλ αεκαληηθά σο πξνο ην επίπεδν λνεκνζύλεο ηνπο, όκσο δόζεθε 

έκθαζε ζηελ επηζπκία ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ αιιά θαη ζηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο 

ηνπ θαζέλα μερσξηζηά. Τα δπλαηά ζηνηρεία ηεο νκάδαο ήηαλ ε ζπλέπεηα θαη ε 

ζηαζεξόηεηα ησλ κειώλ ηεο.  

Οη ζπλαληήζεηο ήηαλ πξνθαζνξηζκέλεο θαη κε βάζε ηε δνκή ησλ 

Πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ήηαλ νρηώ ζηνλ αξηζκό. Ζ δηάξθεηά ηνπο ήηαλ 

ιίγν κεγαιύηεξε ηεο ζρνιηθήο ώξαο θαη ιάκβαλαλ ρώξα ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ κε ηα απαξαίηεηα πιηθά, κε ηελ δηάηαμε 

ησλ θαζηζκάησλ θαη ησλ ζξαλίσλ ζε ζρήκα πνπ λα βνεζνύλ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ κειώλ θαη ηελ ειεύζεξε εθθξαζε.  

Τνλ ξόιν ηνπ «εκςπρσηή» ηεο νκάδαο αλέιαβαλ νη ςπρνιόγνο θαη ε 

θνηλσληθή ιεηηνπξγόο ηνπ ζρνιείνπ, νη νπνίεο κε βάζε ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, ε 

θαζεκία από ηηο αξρέο ηηο δηθήο ηνπο επηζηήκεο ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

νηθεηόηεηαο κεηαμύ ησλ κειώλ, ζηελ ηήξεζε ησλ νξίσλ, ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, ζηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ απνθόξηηζε ηνπ θιίκαηνο, ηε κύεζε ζε 

πξαγκαηηθέο θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ εθκάζεζε βαζηθώλ δεμηνηήησλ 

(Γεκεηξίνπ, Λαγνπνύινπ, Νηθνιάνπ, 2007). Τν γεγνλόο ησλ δπν «εκςπρσηώλ» 

θαη ηεο ηαπηόρξνλεο ζπλύπαξμεο ηνπο απνηέιεζε αθνξκή γηα ηελ θαιύηεξε 

νξγάλσζε, πινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε όισλ ησλ ζπλαληήζεσλ, όπσο θαη 

εκπινπηίζηεθαλ κε πνηθηιία παξεκβάζεσλ, κέζα από ηε ζπκπιεξσκαηηθόηεηα 

ηνπο (Αξρνληάθε – Φηιίππνπ, 2003).  

 

Μεθοδολογια ηοσ Δργαζηηρίοσ 

Ζ ζύγρξνλε κεζνδνινγία ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ, δελ ζηεξίδεηαη ζηελ 

απιή ελεκέξσζε ή ηε κεηαθνξά ζηεγλήο γλώζεο, αιιά αληίζεηα ζηνρεύεη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ κέζα από ηελ ελεξγή βησκαηηθή κάζεζε (ΥΠΔΠΘ, 

2010). Βαζηθή αξρή καο ήηαλ «όηη δελ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ όινη κε ηνλ ίδην 

ηξόπν» θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο επί ησ πιείζησ ε βησκαηηθή κάζεζε κε 



αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ ζε ζπλδπαζκό θαη κε 

νκαδηθέο δηεξγαζίεο (www.eftapelia.gr).  

Σηηο κεζόδνπο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο εκπιέθνληαη ηόζν ηα κέιε ηεο 

νκάδαο, όζν θαη νη εκςπρσηέο ή εθπαηδεπηηθνί. Οη ηειεπηαίνη σο πξόζσπα 

αλαθνξάο κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ κε θαζνξηζηηθό ηξόπν ζηε βειηίσζε ηεο 

εηθόλαο ησλ καζεηώλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο, ηελ αιιαγή ζηεξενηύπσλ, ηεο 

επίιπζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ θαη ησλ δηαθνξώλ κέζα από απνδεθηνύο ηξόπνπο 

ζπκπεξηθνξάο, ηελ άκβιπλζε ησλ πνιηηηζηηθώλ δηαθνξώλ θαη ηε ζεηηθή 

ελίζρπζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο. Τν παξαπάλσ επηηπγράλενληαη, εθόζνλ δίλεηαη 

βάξνο ζηηο εκπεηξίεο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα ζπλαηο΄ζεκαηα πνπ ηα ίδηα 

ηα κέιε κνηξάδνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο ηνπο (Φηιίππνπ & Καξαληάλα, 

2010). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε πνιύ ε αθήγεζε, ε νπνία είηε σο αθξηβήο 

απόδνζε είηε σο ειεύζεξε έθθξαζε παξαδνζηαθώλ κύζσλ θαη παξαδόζεσλ, 

δελ βνεζά κόλν ζηελ «αλαθνύθηζε» αιιά δίλεη θαη έλαπζκα γηα «λέα αξρή» 

(Παπαζηπιηαλνύ,  2005).  

Σε ζρέζε κε ην κνληέιν πνπ αθνινπζήζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν 

Δξγαζηήξην, δλε ήηαλ άιιν απν ην ςπρνθνηλσληθό, ζην νπνίν θαη βξίζθνπκε ηελ 

έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ (ΥΠΔΠΘ, 2010). Έηζη, αξρέο 

θαη ζηόρνη καο ήηαλ όινη νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ, ρσξίο λα 

ληώζνπλ όηη ζα θαηαθξηζνύλ, λα εθθξάζνπλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν παξακπζηθό 

ιόγν, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δσγξαθηθή σο κέζν έθθξαζεο, ηελ αλνηρηή 

έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ, ηε δηαρείξηζε θαη επίιπζε ησλ όπνησλ ζπγθξνύζεσλ 

ή δηαθσληώλ, ηε αλαγλώξηζε θαη απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνύ θαη ηε βειηίσζε 

ησλ κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ.  

 

Θεμαηολογια ηων ζσνανηηζεων 

Σηελ ελόηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνύλ ελ ζπληνκία, νη νρηώ ζπλαληήζεηο 

κε ηα ζέκαηα πνπ απαζρόιεζαλ ηελ νκάδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ απν ηελ αξρή έσο 

ην ηέινο ηεο.  

http://www.eftapelia.gr/


Σπλάληεζε 1ε : Σύζηαζε ηεο νκάδαο, εηζαγσγή ζηελ έλλνηα θαη ζεκαζία 

ησλ ιατθώλ παξακπζηώλ. Σηελ πξώηε απηή ζπλάληεζε έγηλε θαη κηα ελεκέξσζε 

γηα ην ηη πξόθεηηαη λα αθνινπζήζεη θαη θπζηθά ην «ζπκβόιαην» ηεο νκάδαο.   

Σπλάληεζε 2ε : αθεγήζεηο παξακπζηώλ απν ηε ζπληνλίζηξηα θαη κεηά 

παηρλίδηα ξόισλ ζε ζρέζε κε δηάθνξα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

Σπλάληεζε 3ε : αθεγήζεηο ιατθώλ παξακπζηώλ από ηα παηδηά από 

δηάθνξα κέξε ηεο Ζπείξνπ & απν ηελ γεηηνληθή Αιβαλία. Σηελ ζπλάληεζε απηή 

είραλ πξνεηνηκαζηεί νη καζεηέο λα καο θέξνπλ παξακύζηα πνπ άθνπγαλ απν 

ηνπο πξνγόλνπο ηνπο ή πνπ άξεζαλ ζηα ίδηα. 

Σπλάληεζε 4ε : παξαθνινύζεζε ειεθηξνληθώλ αθεγήζεσλ γλσζηώλ 

παξακπζηώλ απν εζνπνηνύο θαη ζπγγξαθείο. Φξήζε επνπηηθώλ πιηθώλ γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σπλάληεζε 5ε : δεκηνπξγηθή γξαθή πξσηόηππνπ παξακπζηνύ από ηνπο 

καζεηέο. Με αθνξκή κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ παξαθνινπζεζε ην ζρνιείν 

θαη κε έλαπζκα απν εθεί δεκηνπξγήζεθε έλα παξακύζη δηθήο ηνπο πνινθήο θαη 

θαληαζίαο. 

Σπλάληεζε 6ε : παηρλίδη ξόισλ ηεο ηζηνξίαο πνπ ηα ίδηα πνπ ζπγγξάςαλε. 

Σηελ ζπλάληεζε απηή, έγηλε κηα εθδξακάηηζε θάπνησλ απν ηηο ζθελέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην δηθό ηνπο παξακύζη.  

Σπλάληεζε 7ε : παξαγσγή εηθνλνγξάθεζεο γηα ην δηθό ηνπο παξακύζη. 

Σηελ πξνηειεπηαία απηή ζπλάληεζε σο κέζν έθθξαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

δσγξαθηθή θαη ηα έξγα ηνπο εηθνλνγξάθεζαλ ην παξακύζη ηνπο. 

Σπλάληεζε 8ε: παξνπζίαζε ηεο δνπιεηάο πνπ έγηλε, απνηίκεζε θαη 

απηναμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηειεπηαία ζπλάληεζε εθηόο απν ην 

θιείζηκν πεξηείρε θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ έληππνπ πιένλ παξακπζηνύ θαη 

ζαθώο δόζεθε θαη σο αλακλεζηηθό δώξν ζηα κέιε. Δγηλε κηα απνηίκεζε θαη 

απν ηηο ζπληνλίζηξηεο θαη απν όζνπο καζεηέο ήζειαλ λα κνηξαζηνύλ θάηη. Απηό 

πνπ έληνλα ιερζεθε ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο αθόκε ηέηνηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ελόο 

δεύηεξνπ παξακπζηνύ. 

 



Σσμπεραζμαηικά 

Τα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ εληνπίδνληαη ζε πνιινύο ηνκείο. Οη 

ζπληνλίζηξηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπλνςίζνπλ ηα νθέιε ζηνπο 

εμήο βαζηθνύο άμνλεο: 

 ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ ζπκκαζεηώλ 

 ζηελ αλάπηπμε πην ζηελώλ ζρέζεσλ κε ηηο ζπληνλίζηξηεο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ 

 ζηελ εκπινθή ησλ καζεηώλ ζε κηα δεκηνπξγηθή θαη επράξηζηε δηαδηθαζία 

 ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθνύ θιίκαηνο κεηαμύ ησλ καζεηώλ θαη ελίζρπζεο ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ησλ κειώλ ηνπ 

 ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα ησλ θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ ζηνπο 

καζεηέο 

 Ζ νκαδηθή εξγαζία βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνύ καο παξακπζηνύ, 

θαζώο όπσο είλαη γλσζηό ε νκαδηθή εξγαζία παξάγεη πεξηζζόηεξα από 

όηη ε αηνκηθή θαη κάιηζηα βνεζάεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιίκαηνο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ζπλνκειίθσλ (www.paroutsas.jmc.gr)  

 έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο καο λα αλαδείμνπλ πξνζσπηθέο 

δπλαηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ πηζαλόλ λα κε γλώξηδαλ θαη νη ίδηνη ή ε 

νηθνγέλεηά ηνπο όηη έρνπλ. 

 Ζ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία θαη ε έθθξαζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

νδήγεζε ζηελ επηηπρεκέλε έθβαζε απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Τα νθέιε απν ηελ ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο ήηαλ εκθαλή ζπλδπάδνληαο 

γλώζε, ςπραγσγία θαη δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ ησλ 

καζεηώλ, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ηε Γηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ λα επηδηώθεη 

ηε ζπλέρηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ηελ επόκελε ζρνιηθή 

ρξνληά.    

 

 

http://www.paroutsas.jmc.gr/
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