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Abstract: This article describes a case study of the development of the emotional intelligence
of students through the production of multimodal texts on the subject of refugees,based on a
teaching intervention and its results, which was designed and implemented as part of the pilot
training program “on the paths of Writing” in the 3rd Junior High of Nafpaktosduring the
school year 2015-2016. All the students of the third year class of the school unit were engaged
in cooperative production of multimodal texts on the subject of refugees. Specifically, the
original poetic composition subjected to the kind of acrostic, which arose through teamwork
activities. The development of emotional intelligence of everyone involved was sought
through poetry and the targeted selection of the accompanying visual material from the
Internet. Firstly, the awareness of students as transmitters with regard to the inflated
phenomenon of refugees.Secondly, the mobilization of the wider community, educational and
local, as recipients of the students’ thoughts, through the essay diffusion on the web. The
students’ acrostic are posted in the online bulletin board padlet under the internet
linkhttp://padlet.com/symplait/i6x6mcv5ctpv.
Keywords: emotional intelligence, refugees, poetry

Πεπίλητη: Σν παξόλ άξζξν πεξηγξάθεη κία κειέηε πεξίπησζεο αλάπηπμεο ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ησλ καζεηώλ κέζα από ηελ παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ
γηα ην ζέκα ηεο πξνζθπγηάο σο πξνο ηε κία δηδαθηηθή παξέκβαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο,
ε νπνία ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «ηα ίρλε ηεο Γξαθήο» ζην 3ν Γπκλάζην Ναππάθηνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2015-2016. Οη καζεηέο ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ ηεο ηξίηεο
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ηάμεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επηδόζεθαλ ζηε ζπλεξγαηηθή παξαγσγή πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ
κε ζέκα ηελ πξνζθπγηά. πγθεθξηκέλα, ζηε ζύλζεζε πξσηόηππνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ
ππαγόκελνπ ζην είδνο ησλ αθξνζηηρίδσλ, νη νπνίεο πξνέθπςαλ κέζα από νκαδνζπλεξγαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο. Μέζσ ηεο πνίεζεο θαη ηεο ζηνρεπκέλεο επηινγήο ζπλνδεπηηθνύ επνπηηθνύ
πιηθνύ από ην Γηαδίθηπν επηδηώρζεθε ε αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο όισλ
ησλ εκπιεθνκέλσλ. Αθελόο, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ σο πνκπώλ όζνλ αθνξά ην
ζπγρξνληθά δηνγθσκέλν θαηλόκελν ηεο πξνζθπγηάο. Αθεηέξνπ, ε θηλεηνπνίεζε ηεο
επξύηεξεο θνηλόηεηαο, εθπαηδεπηηθήο θαη ηνπηθήο, σο απνδεθηώλ ηνπ καζεηηθνύ
πξνβιεκαηηζκνύ κέζσ ηεο δηάρπζεο ηνπ πνλήκαηνο ζηνλ παγθόζκην ηζηό. Οη αθξνζηηρίδεο
ησλ καζεηώλ είλαη αλαξηεκέλεο ζηνλ ςεθηαθό πίλαθα αλαθνηλώζεσλ padlet ζην ζύλδεζκν
http://padlet.com/symplait/i6x6mcv5ctpv.
Λέξειρ κλειδιά: πξνζθπγηθή θξίζε, ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε, γξακκαηηζκνί, πνίεζε.

Ειζαγυγή
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. πξση.178852/ΓΓ4/06-11-2015 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα ην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ρνιηθώλ
Γξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο ηαδηνδξνκίαο, Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο,
Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ, eTwinning θαη ERASMUS+)Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεογηα ην
ζρνιηθό έηνο 2015-2016 θαη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο επηθαηξνπνίεζεο ζπληζηάηαη όζνλ αθνξά
ηελ επηινγή ησλ ζεκαηηθώλ αμόλσλ ε εζηίαζε ησλ δξάζεσλ ζηελ πξνζπέιαζε ζεκάησλ πνπ
άπηνληαη ησλ θαηλνκέλσλ ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο πξνζθπγηάο θαη ηεο ρνξήγεζεο αζύινπ.
Πξνηείλεηαη ε δηεξεύλεζε πνηθίισλ πηπρώλ ησλ ελ ιόγσ δεηεκάησλ, όπσο, ελδεηθηηθά, ε
πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ν εζεινληηζκόο θαη ε δξάζε ησλ ΜΚΟ, ν ξόινο
ησλ ΜΜΔ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν θνηλσληθόο θαη πνιηηηθόο γξακκαηηζκόο ησλ καζεηώλ
(Baynham, 2002). Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαζώο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο
ηεο γξαθήο σο κέζνπ επηθνηλσλίαο ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «ηα ίρλε
ηεο Γξαθήο» (Δηθόλα 1), νη εκπιεθόκελνη εθπαηδεπηηθνί θαη ν ρνιηθόο ύκβνπινο
Παηδαγσγηθήο Δπζύλεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο επέιεμαλ κέζσ επηιεγκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ
λα ππεξεηήζνπλ ηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ κε δεδνκέλα, αθελόο, ηηο
επξύηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη, αθεηέξνπ, ην
ξόιν ηεο Διιάδαο σο ρώξαο ππνδνρήο πξνζθπγηθώλ ξεπκάησλ.

1. Το ππόγπαμμα
Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «ηα ίρλε ηεο Γξαθήο» εληάζζεηαη ζηελ πξάμε «ηα ίρλε ηεο
Γξαθήο: ε ηζηνξία ηεο Γξαθήο θαη ηεο Γιώζζαο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν» θαη ηίζεηαη ππό ηελ
αηγίδα ηεο Γηεύζπλζεο Μνπζείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ (αξ. πξση.
Φ.11/ΚΓ/9564/27-10-2015). Απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο. Αθνξκή θαη εξέζηζκα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ηεο
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ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο απνηέιεζε κηα πξνηεηλόκελε δξαζηεξηόηεηα από ην έληππν κε
ζρεηηθέο πξνηάζεηο (ζει. 36-37), πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό θάθειν. Καη’
αληηζηνηρία ελ πξνθεηκέλσ, νη καζεηέο θαινύληαη λα αλαιάβνπλ ην ξόιν ηνπ γξαθίζηα θαη
αμηνπνηώληαο ηελ έκπλεπζε θαη ηε θαληαζία ηνπο, λα δεκηνπξγήζνπλ πνιπηξνπηθά θείκελα
ζπλδπάδνληαο πξσηόηππν πνηεηηθό ιόγν θαη εηθόλα πξνθεηκέλνπ θαηαξράο λα δηαηππώζνπλ
ηα δηθά ηνπο κελύκαηα κε δεδνκέλεο ηηο δξακαηηθέο δηαζηάζεηο πνπ ιακβάλεη ην πξνζθπγηθό,
θαη ηαπηόρξνλα λα πξνζειθύζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθάζηνηε απνδέθηε κε βαζηθό άμνλα
θαη ζηόρν ηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγύεο (Δηθόλα 1).

Εικόνα 1: «Γπάθυ, γπάθειρ, γπάθει…» Ππόγπαμμα Σηα Ίσνη ηηρ Γπαθήρ http://www.grafi-culture.gr/

2. Οι ζηόσοι
Οη ζηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο δηακνξθώλνληαη ζε ηξία επίπεδα: α) ζε επίπεδν
γλώζεσλ, β) ζε επίπεδν δεμηνηήησλ θαη θπξίσο γ) ζε επίπεδν ζηάζεσλ ηηο νπνίεο νη καζεηέο
θαινύληαη λα απνθηήζνπλ, λα αλαπηύμνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ αληίζηνηρα κέζσ ηεο
παξέκβαζεο (Courau, 2000). Αλαιπηηθά, επηδηώθεηαη νη καζεηέο/ηξηεο:
λα αληηιεθζνύλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο σο κνξθήο βίαηνπ θαη
νκαδηθνύ εθπαηξηζκνύ·
λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο βαζύηεξεο αηηίεο ηεο θξίζεο θαη θπξίσο λα εζηηάζνπλ ζηελ
αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πόιεκν θαη ζηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ αλαπηύζζνληαο θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα θνηλσληθά δξώκελα·
λα αλαπηύμνπλ επηκέξνπο πηπρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ηνπο (Goleman,
2011) θαη θπξίσο ηθαλόηεηεο ελζπλαίζζεζεο θαηαλνώληαο ηελ εηεξόηεηα θαη ηελ
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ηδηαηηεξόηεηα θάζε Άιινπ σο «μέλνπ» εθζέηνληαο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο όζνλ
αθνξά ηηο δηαησληδόκελεο ζηεξεόηππεο αληηιήςεηο γηα ηνλ «δηαθνξεηηθό»·
λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο ζπληνληζκέλεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο
δξάζεο από θξαηηθνύο θαη ηδησηηθνύο θνξείο θαη εζεινληέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη ηεο
αιιειεγγύεο·
λα αληηιεθζνύλ όηη νη ξόινη κπνξεί εύθνια λα αληηζηξαθνύλ, όπσο έρεη ήδε ζπκβεί
θαηά ην παξειζόλ·
λα πξνζεγγίζνπλ κε θξηηηθή νπηηθή πνηθίια πνιπηξνπηθά θείκελα πξνθεηκέλνπ λα
δηεπθνιπλζνύλ ζηελ παξαγσγή ησλ δηθώλ ηνπο·
λα αζθεζνύλ ζηελ παξαγσγή πνηεηηθνύ ιόγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα αθξνζηηρίδσλ ζηηο
νπνίεο λα δηαγξάθεηαη ν πξνβιεκαηηζκόο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο γηα ην δήηεκα θαη νη
πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην κέιινλ·
λα εμνηθεησζνύλ θαηά ηε ζύλζεζε πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ κε ηελ αμηνπνίεζε
ςεθηαθώλ εξγαιείσλ ηνπ Ιζηνύ 2.0 σο κέζσλ πξνώζεζεο ηεο κάζεζεο ζην πιαίζην
επίηεπμεο ηνπ ςεθηαθνύ γξακκαηηζκνύ (Κνπηζνγηάλλεο, 2010)·
λα εμνηθεησζνύλ κε ηνλ δπλακηθό ραξαθηήξα ηεο γξαθήο πξνβαίλνληαο ζε επάιιειεο
κεηαηξνπέο θαη βειηηώζεηο ηνπ αξρηθνύ πνλήκαηνο κέζα από δηαδηθαζίεο
αμηνιόγεζεο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη ηεο ηάμεο·
λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ζην πιαίζην κηαο θνηλόηεηαο
πξαθηηθήο·
λα πξνβνύλ κε εηιηθξίλεηα ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιόγεζεο θαη εηεξναμηνιόγεζεο
ηόζν ηεο δηαδηθαζίαο όζν θαη ηνπ ηειηθνύ παξαγόκελνπ πνλήκαηνο·
λα επαηζζεηνπνηήζνπλ θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ κέζσ ηνπ πνλήκαηόο ηνπο παξάιιεια
ην επξύηεξν θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ, ζρνιηθό, νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό.

3. Υποζηηπικηικό ςλικό και δςναηόηηηερ επέκηαζηρ
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο παξέκβαζεο αμηνπνηήζεθαλ νη αθόινπζεο ελδεηθηηθέο
θαηαρσξίζεηο δεκνζηεπκέλεο ζε επίζεκνπο Γηαδηθηπαθνύο ηόπνπο ΜΚΟ θαη Ηιεθηξνληθνύ
Σύπνπ, νη νπνίεο αλαδεηθλύνπλ ηε ζπγρξνληθή δηάζηαζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο. θνπίκσο
δελ δόζεθε έκθαζε ζηελ αληίζηνηρε δηαρξνληθή ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ πηινηηθνύ
πξνγξάκκαηνο θαη ησλ πεξηνξηζκώλ ζηε ρξνληθή δηάξθεηα. αθώο, ππάξρεη δπλαηόηεηα
επέθηαζεο ηνπ ζελαξίνπ θαη ζύλδεζήο ηνπ κε ηα ηζρύνληα ΑΠ (2003) θαη Π (2011) θαη
ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηηο γπκλαζηαθέο ηάμεηο, κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο
λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ θαη επηπξόζζεηα ζηελ ηξίηε γπκλαζίνπ κε ηα
καζήκαηα θαη ηεο λενειιεληθήο γιώζζαο (ελδεηθηηθά, κε ηηο ελόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζην
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ξαηζηζκό, ζηνλ εζεινληηζκό ή ζηνλ πόιεκν) θαη ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο
(ελδεηθηηθά, κε ηα θεθάιαηα πνπ εμεηάδνπλ ηα πξνζθπγηθά ξεύκαηα από ηελ νζσκαληθή
απηνθξαηνξία πξνο ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα).
Πνίεκα
1. Πνίεκα Ή, Μπζηζηόξεκα, Γηώξγνπ εθέξε: από ηελ Αλεκόζθαια ζηηο «Φεθίδεο γηα
ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ηε γισζζηθή εθπαίδεπζε»
Άξζξα
1. Βαζηθέο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηα δηθαηώκαηα πξνζθύγσλ & κεηαλαζηώλ:
από ην Διιεληθό Σκήκα ηεο Γηεζλνύο Ακλεζηίαο
2. Η ρεηξόηεξε πξνζθπγηθή θξίζε κεηά ηνλ 2ν Παγθόζκην Πόιεκν: από ηνλ δηαδηθηπαθό
θόκβν ηνπ Διιεληθνύ Παξαξηήκαηνο ηεο actionaid
3. Τ.Α: Φνηηεηέο ε πιεηνςεθία ησλ ύξησλ πνπ θηάλνπλ ζηελ Διιάδα: από ην ηκήκα
ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο
4. ηα βήκαηα ησλ πξνζθύγσλ: ζπλερήο ελεκέξσζε από ηνπο Γηαηξνύο Υσξίο ύλνξα
5. σο ηε Λέζβν ... θνιπκπώληαο: από ηελ ηζηνζειίδα ελεκέξσζεο http://www.tvxs.gr
6. ηαλ νη Έιιελεο έθεπγαλ γηα πξία σο πξόζθπγεο: από ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο
εθεκεξίδαο «Καζεκεξηλή» http://www.kathimerini.gr/
Βίληεν
1. Most Shocking Second a Day Video: από ηε Γηεζλή ΜΚΟ Save the children
2. United Nations refugees commercial in Greece:από ην Διιεληθό Σκήκα ηεο Όπαηεο
Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ. γηα ηνπο Πξόζθπγεο
3. Malak and the Boat, journey from Syria: από ηε Unicef
4. FortressEurope: Σαηλία κηθξνύ κήθνπο γηα ηνπο πξόζθπγεο :
Κηλεκαηνγξαθηθή Οκάδα ηνπ Δζπεξηλνύ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ηεο Κσ

από

ηελ

4. Σσεδιαζμόρ και ςλοποίηζη ηηρ παπέμβαζηρ
Η παξέκβαζε δηαθξίλεηαη ζε δπν θάζεηο θαη δηήξθεζε ζπλνιηθά ηέζζεξηο (4) δηδαθηηθέο
ώξεο. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλδπαζηηθά ζηελ αίζνπζα ηνπ θάζε Σκήκαηνο θαη ζην
Δξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. ε
πξώηε θάζε, θαηά ηελ πξώηε ώξα, ζηελ ηάμε αξρηθά δόζεθαλ ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο γηα
ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην θεηκεληθό είδνο
πνπ νη καζεηέο θαινύληαλ λα παξάμνπλ ζην πιαίζην ζύλζεζεο ηνπ πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ
ηνπο. Δίρε ήδε πξνεγεζεί ε θαηαλνκή ησλ παηδηώλ ζε δηκειείο ή ηξηκειείο νκάδεο, εθόζνλ
ππήξρε θαη ε ζρεηηθή εμνηθείσζε από πξνγελέζηεξεο δξαζηεξηόηεηεο. Χο αθεηεξία
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πξνβιεκαηηζκνύ αμηνπνηήζεθε ην πνίεκα Ή από ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Γηώξγνπ εθέξε
κε ηίηιν Μπζηζηόξεκα, ζην νπνίν ν λνκπειίζηαο πνηεηήο ζίγεη κηα όςε ηνπ πξνζθπγηθνύ.
Η αθξνζηηρίδα σο πνηεηηθό είδνο πξνθύπηεη από ηελ θάζεηε αλάγλσζε ηνπ αξρηθνύ
γξάκκαηνο θάζε ζηίρνπ. Οη ζηίρνη ελδέρεηαη λα απαξηίδνληαη από κία κόλν ιέμε, κία θξάζε ή
αθόκα θαη κηα πξόηαζε, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ πνηήκαηνο. Σαπηόρξνλα, είλαη επηζπκεηό
λνεκαηηθή ζπλάθεηα λα ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε ησλ ζηίρσλ κε ηελ αθξνζηνηρηζκέλε ιέμε
(νπιηώηεο θ.ά., 2012). ηε ζπλέρεηα, θαη κεηά ηελ επίδεημε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα θαη ην
ζρνιηαζκό ελδεηθηηθώλ παξαδεηγκάησλ, ηα παηδηά αζθήζεθαλ νκαδηθά ζηε γξαθή
αθξνζηηρίδσλ αμηνπνηώληαο ηα νλόκαηά ηνπο.
Εζέλα επραξηζηώ γηα όια
Λέσ ηελ αιήζεηα
Επηύρεκα ε παξνπζία ζνπ ζηε δσή κνπ
Να είζαη θαιά…
Αγαπεκέλε κνπ θίιε

Αεηθίλεηε
Νεάληδα,
Νεξάηδα
Αθαηακάρεηε
Καηά ηε δεύηεξε ώξα, ζην Δξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο πιένλ νη καζεηέο αλά νκάδα θαη
έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο ηζάξηζκνπο ππνινγηζηέο, ζηνπο νπνίνπο είρε ήδε αλαξηεζεί ην
θύιιν εξγαζίαο, επηδόζεθαλ ζηελ επηιεθηηθή κειέηε ηνπ πιηθνύ, ησλ ζρεηηθώλ
Γηαδηθηπαθώλ θαηαρσξίζεσλ θαη ησλ βίληεν, θαη θξαηνύζαλ ζε ειεθηξνληθό αξρείν
ζεκεηώζεηο ζρεηηθά κε πηπρέο ηνπ πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο, όπσο αλαδείρζεθαλ κέζα από
ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ θεηκέλσλ.
Η επόκελε ώξα δηαηέζεθε γηα ηελ ζπλεξγαηηθή παξαγσγή αθξνζηηρίδσλ ηεο ιέμεο
«πξνζθπγηά». Οη καζεηέο αμηνπνηώληαο ηηο ζεκεηώζεηο ηνπο έγξαθαλ δίπια ζε θάζε θάζεηα
δηαηεηαγκέλν γξάκκα ηνπ όξνπ «πξνζθπγηά» κηα ιέμε, κηα θξάζε ή κηα πεξίνδν πνπ άξρηδε
κε ην γξάκκα απηό, ζρεηηδόηαλ κε ην πεξηερόκελν θαη νξηζκέλεο από ηηο δηαζηάζεηο ηεο
έλλνηαο θαη εμέθξαδεηελ ζέζε ηεο νκάδαο απέλαληη ζην θαηλόκελν. πλνιηθά, παξήρζεζαλ
45 αθξνζηηρίδεο από ηνπο καζεηέο ησλ ηεζζάξσλ ηκεκάησλ ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ 3νπ
Γπκλαζίνπ Ναππάθηνπ. Η δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ από θάζε νκάδα γηα ηε ζπγγξαθή ησλ
πνηεηηθώλ ηνπο θεηκέλσλ επέηξεπε ηε δηάζεζε ηνπ ππνιεηπόκελνπ γηα ηελ αλαδήηεζε ζην
δηαδίθηπν εηθόλσλ, ζθίηζσλ ή θσηνγξαθηθώλ ζηηγκηνηύπσλ, ηα νπνία ζα πιαηζίσλαλ ηηο
αθξνζηηρίδεο.

ειίδα 84 από 160

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό «eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο»
Σόκνο 5, Σεύρνο 3, 2017 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

ην ζεκείν απηό νθείινπκε λα δηεπθξηλίζνπκε όηη ε ελ ιόγσ δηαδηθαζία δηεμήρζε γηα δπν
από ηα ζπλνιηθά ηέζζεξα Σκήκαηα ζην Δξγαζηήξην ηεο Πιεξνθνξηθήο, νπόηε νη καζεηέο
είραλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαγξάςνπλ ειεθηξνληθά εμαξρήο ηηο αθξνζηηρίδεο ηνπο ζε έγγξαθν
θεηκέλνπ, γεγνλόο πνπ δηεπθόιπλε θαηά πνιύ θαη ηηο όπνηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη βειηηώζεηο
ησλ επηκέξνπο εθδνρώλ ησλ πνλεκάησλ ηνπο θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ πξνζρεδίσλ ηνπο κέρξη
ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο ηειηθήο εθδνρήο θαη ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν. Οη καζεηέο
ησλ άιισλ δπν ηκεκάησλ πξνέβεζαλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία ζηηο αληίζηνηρεο αίζνπζεο έρνληαο
κελ ηηο ζεκεηώζεηο ηνπο εθηππσκέλεο αιιά ρσξίο ηε δπλαηόηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηα ζρεηηθά
ςεθηαθά εξγαιεία θαη κε ηελ εξγαζία λα θαηαζέζνπλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ηηο αθξνζηηρίδεο
ηνπο θαη ην ζπλνδεπηηθό επνπηηθό πιηθό ηεο επηινγήο ηνπο.
ηε δεύηεξε θάζε, δηάξθεηαο κηαο δηδαθηηθήο ώξαο, ν εθπξόζσπνο θάζε νκάδαο αλέιαβε λα
παξνπζηάζεη ην πνιπηξνπηθό θείκελό ηεο ζηελ νινκέιεηα πξνβάιινληάο ην ζην δηαδξαζηηθό
πίλαθα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε πνπ εζηηαδόηαλ παξάιιεια ζηα εμήο·
αθελόο αλ θαη ιηγόηεξν, ζε ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ
νξηζκέλσλ νκάδσλ από ηελ νινκέιεηα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νη αθξνζηηρίδεο ηελ νξηζηηθή
ηνπο κνξθή πξηλ ηελ αλάξηεζε. Αθεηέξνπ θαη θπξίσο, κέζα από δηαδηθαζίεο
απηναμηνιόγεζεο θαη εηεξναμηνιόγεζεο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ λα εθθξάζνπλ κε
ζαθήλεηα ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο επηιέγνληαο ζπλεηδεηά αλά νκάδα δηαθνξεηηθή νπηηθή
είηε πξόθεηηαη γηα εθείλε ηνπ εζεινληή είηε ηνπ πξόζθπγα είηε ηνπ παξαηεξεηή. Η
παξέκβαζε νινθιεξώζεθε κε ηε δεκνζίεπζε ησλ νξηζηηθώλ εθδνρώλ ζηνλ εηθνληθό ηνίρν
αλαθνηλώζεσλ padlet ζηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ζπλάδειθν ηεο εηδηθόηεηαο. Οη ζρεηηθέο αλαξηήζεηο είλαη δηαζέζηκεο ζην ζύλδεζκν
http://padlet.com/symplait/i6x6mcv5ctpv (Δηθόλα 2).

Εικόνα 2: Εικονικόρ ηοίσορ ακποζηισίδυν: http://padlet.com/symplait/i6x6mcv5ctpv

Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ αθξνζηηρίδσλ κηα ηξηκειήο νκάδα καζεηώλ αλάιαβε λα
νκαδνπνηήζεη ηα 45 πνηεηηθά θείκελα ζε έλα εληαίν ζώκα θαη αμηνπνηώληαο ην ινγηζκηθό
Tagxedo λα δεκηνπξγήζεη έλα ζύλλεθν ιέμεσλ (εηθόλα 3) ζε ζρήκα πεξηζηεξηνύ ηεο εηξήλεο,
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ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαλ νη 50 πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο ιέμεηο από ην ζπγθεθξηκέλν
ζώκα θεηκέλσλ, αθνύ πξνεγνπκέλσο είραλ αθαηξεζεί ζύλδεζκνη, κόξηα, αλησλπκίεο θαη ην
πιένλ θνηλό ιεμηιόγην. Μέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαηέζηεζαλ εκθαλέζηεξεο νη
ιεμηινγηθέο επηινγέο ησλ καζεηώλ, νη νπνίεο αληαλαθινύζαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηηο
πξνζδνθίεο ηνπο, όπσο απνηππώζεθαλ ζηα πνηήκαηά ηνπο.

Εικόνα3: ζύννεθο λέξευν

5. Αξιολόγηζη
Σν ζέκα νκνινγνπκέλσο πξνθάιεζε εμ αξρήο ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ
εμαηηίαο, όπσο νη ίδηνη επεζήκαλαλ ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο, ηεο επηθαηξόηεηαο, ηεο
εγγύηεηαο θαη ηεο εκπινθήο ηεο ρώξαο καο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ζε
επίπεδν θνηλσληθό θαη πνιηηηθό. αθώο, ζεηηθά ιεηηνύξγεζε θαη ε απνδέζκεπζε ηεο
παξέκβαζεο από θαηεμνρήλ δηαδηθαζίεο εμέηαζεο, όπσο δηεπθξηλίζηεθε από πνιινύο
ζπκκεηέρνληεο. ε απηά ηα δεδνκέλα νθείιεηαη ελ κέξεη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ
ζηε δηεθπεξαίσζή ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο ζε θιίκα ζπλεξγαηηθό θαη κε πλεύκα
νκαδηθόηεηαο. Πεξηπηώζεηο απξνζπκίαο ή αδηαθνξίαο ππήξμαλ ειάρηζηεο θαη, θαηλνκεληθά
ηνπιάρηζηνλ, δελ επεξέαδαλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ.
Χο θπξηόηεξνο παξάγνληαο γηα ηε ζεηηθή αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο ζεσξείηαη, βάζεη ησλ
παξαηεξήζεσλ από ηελ πιεπξά ησλ ζπληνληζηώλ, ε έληνλε επηζπκία πνιιώλ καζεηώλ λα
δηαηππώζνπλ ιόγν θαη λα ζηείινπλ έλα κήλπκα γηα έλα αθαλζώδεο δήηεκα, όπσο ην
πξνζθπγηθό, κε δηεζλείο πξνεθηάζεηο θαη επηπηώζεηο. Σν ηζρπξό απηό θίλεηξν θαηέζηε
εκθαλέο ηόζν θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ιόγνπ θαη επηινγήο επνπηηθνύ πιηθνύ όζν θαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο κε επαλαιακβαλόκελν ην αίηεκα από κέιε αξθεηώλ
νκάδσλ λα παξνπζηάζνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο πιένλ θαη ελώπηνλ ηεο νινκέιεηαο ηνπ
ζρνιείνπ.
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Πνιιά παηδηά ζην πιαίζην ηεο αλαθεθαιαησηηθήο απηήο αμηνιόγεζεο ζρνιίαζαλ ηνλ σκό
ξεαιηζκό ησλ θσηνγξαθηώλ, κε εηδηθή κλεία ζε εθείλεο ηνπ Έιιελα θσηνγξάθνπ Γηάλλε
Μπερξάθε (θωηνγξάθνο ηνπ Reuters, βξαβείν Πνύιηηδεξ 2016), πνιιέο από ηηο νπνίεο
επηιέρζεθαλ από αξθεηέο νκάδεο ύζηεξα από ηε ζρεηηθή αλαδήηεζε ζην Γηαδίθηπν γηα λα
πιαηζηώζνπλ ηηο αθξνζηηρίδεο ηνπο.
Από ηα ζρόιηα ησλ καζεηώλ πξνέθπςε όηη δελ ππήξμαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο,
θξηηηθήο πξνζπέιαζεο θαη εξκελείαο ηνπ ζρεηηθνύ ππνζηεξηθηηθνύ πιηθνύ. Αληηζέησο,
αξθεηή δπζθνιία παξαδέρηεθαλ όηη αληηκεηώπηζαλ αξθεηνί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ
πνηεηηθνύ είδνπο ηεο αθξνζηηρίδαο, αλ θαη, όπσο νκνιόγεζαλ νξηζκέλνη, κε θάπνηα πξαθηηθή
εμάζθεζε ζα κπνξνύζε λα ππεξθεξαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν εκπόδην. Από ηελ όιε δηαδηθαζία,
όκσο, έγηλε αληηιεπηόο ν δπλακηθόο θαη κε ζηαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο γξαθήο πνπ εηδηθά ζε
πεξηπηώζεηο ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο απαηηεί επάιιειεο εθδνρέο θαη δηαδνρηθνύο
πεηξακαηηζκνύο. Αξθεηέο νκάδεο είραλ πξνεηνηκαζηεί ζρεηηθά, αθόκα θαη ζηα δηαιείκκαηα
όπσο ππνζηήξηδαλ, θαη δελ πεξηνξίζηεθαλ ζηε ζύλζεζε κηαο κόλν αθξνζηηρίδαο αιιά
πεξηζζόηεξσλ ζην δνζέλ ρξνληθό πιαίζην θαη κάιηζηα νξηζκέλεο είραλ θαη νκνηνθαηαιεμία.
Από ηε κειέηε ησλ πνηεηηθώλ θεηκέλσλ ησλ παηδηώλ ζπλνιηθά αιιά αθόκα θαη κόλν από ην
ζύλλεθν ιέμεσλ πξνθύπηεη όηη νκνινγνπκέλσο πξαγκάησζαλ ηελ ελζπλαίζζεζε ζε
ηθαλνπνηεηηθό βαζκό. Η πςειή ζπρλόηεηα ρξήζεο όξσλ, όπσο, ελδεηθηηθά, δωή, αγάπε,
αλζξωπηά, θόβνο, ειπίδα, θπγή, ξαηζηζκόο, απνηππώλεη ηελ ηάζε ησλ καζεηώλ λα ηαπηηζηνύλ
ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ Άιιν, ηνλ μέλν, ηνλ πξόζθπγα, θαη λα θαηαλνήζνπλ βαζύηεξα ηε
ζπκπεξηθνξά, ηα θίλεηξα θαη ηηο ζθέςεηο ελόο αηόκνπ δηαθνξεηηθνύ από ηνπο ίδηνπο.
Χο δείγκα ησλ απνηειεζκάησλ απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, αθνινπζνύλ ελδεηθηηθά
παξαδείγκαηα:
Πιήζνο ζπκάησλ εκθύιηνπ
Ρίρλνληαη ζε κηα βάξθα.
ζν καθξηά θη αλ θηάζνπλε,
ηάζε θακηά δελ θάλνπλε,
Φάξν γηα λα αληηθξίζνπλε.
Τγεία θαη ζπίηη αλαδεηνύλ
Γηα λα επηβηώζνπλ…
Ιθαξία ν πξννξηζκόο ηνπο,
Αγάπε κεηαμύ καο λα είλαη ν ζθνπόο ηνπο!
Α.Σ. & Κ.Φ. (Γ4)
Ππξνβνιηζκνί αθνύγνληαη όιν ην βξάδπ
Ρέεη ην αίκα από ηηο θαξδηέο
Ο εκθύιηνο αξρίδεη…
νξνί παληνύ
Φόβνο γηα ην αύξην
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Τγεία πώο ζα ππάξμεη, αλ δελ εγθαηαιείςνπκε ηε ρώξα;
Γνλείο πεζαίλνπλ, παηδηά ζξελνύλ, αδέιθηα αλαδεηνύλ
Ίαζε πόηε ζα ππάξμεη επηηέινπο;
Αο δείμνπκε αιιειεγγύε γηα λα ιεγόκαζηε ΑΝΘΡΧΠΟΙ
Ο.-Μ.Σ., Α.Σ. (Γ4)
Πξνο κηα θαιύηεξε δσή
Ρέεη αγάπε ζηελ θαξδηά!
ινη καδί, εκείο θη εζείο,
ήκεξα ελσκέλνη πηα
Φεύγνπκε αλαδεηώληαο ην αύξην,
Τιηθά αγαζά αςεθνύκε,
Γηα ηελ ειεπζεξία πξνζπαζνύκε,
Ιζόηεηα αλαδεηνύκε
Αγάπε πνπ πάληα πνζνύκε!
Α.Ν., & Δ.Σ. (Γ4)
Πελήληα ύξηνη θη Άξαβεο
Ρσηάλε γηα έλα πινίν.
πνπ ηνπο δώζνπλε ζθεπέο,
αιπάξνπλ κεο ην θξύν.
«Φύγε», ηνπο ιέλε βηαζηηθά,
«Τπάξρνπλε θαη άιινη».
Γεκάηε ε βάξθα μεθηλά,
Ιαηξνύο δελ έρεη πάιη…
Άξαγε, θαηαθέξλνπκε θάηη έηζη;
Ν.Θ.Δ. (Γ1)
Πόιεκνο ζηε ύξηα πξνθαιεί ζαλάηνπο.
Ραγίδνπλ νη θαξδηέο,
ινη πεζαίλνπλ,
παξάδνπλ νη ςπρέο,
Φεύγνπλ απ’ ηελ παηξίδα ηνπο κηθξά παηδηά.
Όζηεξα ράλνληαη κεζ’ ηελ απειπηζηά…
Γηαηί άξαγε λα ζπκβαίλνπλ απηά;
Ιζηνξηθά γεγνλόηα πξνθαινύλ ηαξαρή.
Αγάπε θη νκόλνηα λα επηθξαηήζεη ζε όιε ηε Γε.
Φ.Λ., Α.Θ. & Τ.Ζ. (Γ2)
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Ραθέλδπηα,
Οξθαλά,
σζίβηα
Φνξώληαο.
Τπάξρνληα
Γηα απηνύο κεδεληθά.
Ίζσο λα κελ είλαη πηα
Αξγά
Α.Κ., Κ.Κ., Π.Κ., Γ.Κ. (Γ2)
Πξόζθπγεο εγθαηαιείπνπλ ηελ βνκβαξδηζκέλε παηξίδα ηνπο,
Ρηζθάξνπλ ηελ δσή ηνπο κπαίλνληαο ζε κηθξέο βάξθεο,
ηελ ρώξα ηνπο ν εκθύιηνο καίλεηαη…
Φαίλνληαη θνπξαζκέλνη θαη πεηλαζκέλνη.
Τπάξρεη δπζηπρία ζην ηαμίδη ηνπο ζην άγλσζην,
Γέκηζε ε Διιάδα ιόγσ ησλ θιεηζηώλ ζπλόξσλ.
Ιθαλνί θαη νκόςπρνη Έιιελεο θάλνπλ ό,ηη κπνξνύλ…
ΑΝΟΙΞΣΔ ηα ζύλνξα!
Σ.Κ. & Ν.Κ. (Γ3)

Σςμπεπάζμαηα
ε απηή ηε κειέηε πεξίπησζεο, ε δηδαθηηθή παξέκβαζε έδσζε πξνηεξαηόηεηα ζην
ζπλαηζζεκαηηθό γξακκαηηζκό ησλ καζεηώλ ηεο ηξίηεο ηάμεο ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ Ναππάθηνπ
ην ζρνιηθό έηνο 2015-16. Η θξηηηθή εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνιπηξνπηθώλ θεηκέλσλ κε
ζέκα ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη ν αλαζηνραζκόο απνηεινύλ βαζηθά κέζα γηα
ηελ επίηεπμε ηζηνξηθήο θαηαλόεζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθνύ θαη πνιηηηθνύ
γξακκαηηζκνύ ζπγρξνληθά. ην πιαίζην απηό, απνδείρζεθε εθηθηή ε πινπνίεζε
νκαδνζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο πξσηόηππσλ πνηεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα
αθξνζηηρίδσλ κε ζέκα ηελ πξνζθπγηά γηα καζεηέο θαη ησλ δπν θύισλ, δηαθνξεηηθήο
εζληθόηεηαο θαη κε πνηθίιεο θνηλσληθέο θαηαβνιέο θαη καζεζηαθέο επηδόζεηο. ινη νη
καζεηέο εμέθξαζαλ κέζσ ηεο πνίεζεο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, ηηο απόςεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο
ηνπο γηα ην κέιινλ όζνλ αθνξά ην θαηλόκελν ηεο πξνζθπγηάο, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηηο
επηπηώζεηο ηεο, ην ξόιν ηνπ αηόκνπ κεκνλσκέλα θαη ηεο θνηλσλίαο ζπιινγηθά πξνθεηκέλνπ
λα ππάξμεη θαη βξαρππξόζεζκε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε θαη καθξνπξόζεζκε επίιπζε
ππό ην πξίζκα ηνπ αλζξσπηζκνύ θαη ηεο αιιειεγγύεο. ε έλα θιίκα ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ θαη
αιιειεπίδξαζεο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο σο εκςπρσηέο θαη ζπληνληζηέο ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, νη καζεηέο αζθήζεθαλ ζηελ ελζπλαίζζεζε κέζσ ηεο έζησ θαη πξόζθαηξεο
απόπεηξάο ηνπο λα ηαπηηζηνύλ ζπλαηζζεκαηηθά κε ηνλ ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν δηαθνξεηηθό
από ηνπο ίδηνπο πξόζθπγα, εζεινληή ή παξαηεξεηή.
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Η αλάξηεζε ησλ αθξνζηηρίδσλ ζε Γηαδηθηπαθό ςεθηαθό πίλαθα αλαθνηλώζεσλ κέζσ ηνπ
δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηειεπηαίνπ νδήγεζε θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ππόινηπεο
ζρνιηθήο θαζώο θαη ηνπηθήο θνηλόηεηαο, επηπξόζζεηα πξνο ηνλ ςεθηαθό θαη πνιπηξνπηθό
γξακκαηηζκό ησλ παηδηώλ.
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