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Abstract: It is now widely accepted that exposing students to a variety of cultural stimuli
causes them to become culturally intelligent and enhances their creativity. Intercultural
literature allows students to become acquainted with other cultures, opening them up to new
experiences and possibilities. In addition, since there is interplay between literary reading and
creative writing, students as co-creators of text and meaning form their own views and
enhance their creativity. In this learning context, the production of useful ideas and mainly the
development of knowledge, skills and mentalities that enhance the learning process are
facilitated. The program "Social Learning Skills and Creative Writing" by the Department of
Balkan, Slavic and Oriental Studies of the University of Macedonia was implemented in the
fifth and sixth grades of elementary schools in Thessaloniki, Greece, during the school year
2018-2019, having as a basis literary texts from Eastern and Southeastern European countries.
Results showed an improvement in the social learning skills of the 382 students who
participated in the program and this article presents the results of its positive evaluation by the
25 teachers who implemented it.
Keywords: intercultural literature, creative writing, social learning skills
Πεπίλητη: Δίλαη πιένλ απνδεθηφ φηη ε έθζεζε ησλ καζεηψλ ζε πνηθίια πνιηηηζηηθά
εξεζίζκαηα ηνπο θαζηζηά πνιηηηζηηθά επθπείο θη εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο (BenetMartinez et al., 2006. Gutierrez & Sameroff, 1990). Μάιηζηα, ε δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία
απνηειεί ην κέζν εθείλν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα γλσξίζνπλ άιινπο πνιηηηζκνχο,
πξνζθέξνληάο ηνπο λέεο εκπεηξίεο θαη δπλαηφηεηεο. Δπηπιένλ, θη έρνληαο σο δεδνκέλν φηη
κεηαμχ ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο ππάξρεη κία ζρέζε
αιιειεπίδξαζεο, ν καζεηήο σο ζπλδεκηνπξγφο θεηκέλνπ θαη λνήκαηνο δεκηνπξγεί ηηο δηθέο
ηνπ απφςεηο(Rosenblatt, 1978) θη εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ. Σ’ έλα ηέηνην καζεζηαθφ
πιαίζην, δηεπθνιχλεηαη ε παξαγσγή ρξήζηκσλ ηδεψλ θαη θπξίσο ε αλάπηπμε γλψζεσλ,
δεμηνηήησλ θαη λννηξνπηψλ πνπ εληζρχνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Τζάηζνπ-Νηθνινχιε,
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2019:81-89). Τν πξφγξακκα «Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο Μάζεζεο θαη Γεκηνπξγηθή Γξαθή» ηνπ
ηκήκαηνο Βαιθαληθψλ, Σιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ Σπνπδψλ ηνπ ΠΑΜΑΚ πινπνηήζεθε ζηελ
Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηάμε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,
έρνληαο σο αθφξκεζε ινγνηερληθά θείκελα ησλ ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο
Δπξψπεο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ βειηίσζε ζηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ 382
καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα θαη ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα
ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζήο ηνπ απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο πνπ ην πινπνίεζαλ.
Λέξειρ-κλειδιά: δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία, δεκηνπξγηθή γξαθή, δεμηφηεηεο θνηλσληθήο
κάζεζεο

Διζαγυγή
Σηηο κέξεο καο, νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ
ζπληεινχληαη ζε παγθφζκην επίπεδν επεξεάδνπλ ηε δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ησλ θνηλσληψλ,
πξνηάζζνληαο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηζφηηκε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ αηφκσλ κε
δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα. Τν ζρνιείν, ινηπφλ, θαιείηαη λα αλαπηχμεη ζηνπο
καζεηέο εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αλεθηηθφηεηα, ηελ αιιειεγγχε θαη ηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν. Μάιηζηα, ν ζεβαζκφο
θαη ε αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο δελ απνηειεί κφλν ηε βαζηθή πξνυπφζεζε
επηθνηλσλίαο φισλ ησλ καζεηψλ ζε κία πνιππνιηηηζκηθή ηάμε, αιιά θαη ηξφπν ελίζρπζεο ηεο
δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Άιισζηε, ηα άηνκα πνπ καζαίλνπλ κέζα απφ άιινπο πνιηηηζκνχο,
απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο ηδέεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα νδεγεζνχλ ζε
λένπο ζρεκαηηζκνχο ηδεψλ (Weisberg, 1999:226-250). Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί,
ζπλερίδνληαο ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκφ, φηη ε έθζεζε ηνπ καζεηή ζε εηεξνγελή
πεξηβάιινληα εληζρχεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, άξα θη εθείλεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπ
επηηξέςνπλ λα δεκηνπξγεί o ίδηνο ηε γλψζε, θσδηθνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο κε πνιινχο
ηξφπνπο θαη δεκηνπξγψληαο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ (Leung, 2008: 169-181.
Sawyer, 2006: 41-48).
Ζ ινγνηερλία ζην ζρνιείν απνηειεί έλα ηδηαίηεξα «πξνλνκηαθό κέζν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ
ήζνπο θαη ησλ αμηώλ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, ηεο θνηλσλίαο, δειαδή, ζηελ νπνία όιεο
νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ηαπηόηεηεο θαη παξαδόζεηο ζπλππάξρνπλ, ζπλδηαιέγνληαη θαη
δεκηνπξγνύλ ρσξίο απνθιεηζκνύο ή ζηηγκαηηζκνύο» (Απνζηνιίδνπ, Παζραιίδεο &
Φνληνιίδνπ, 2002: 1-5). Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγηθή γξαθή, ε νπνία απνηειεί κέζν ελίζρπζεο
ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε ινγνηερλία, κηα πνπ νη δχν πξαθηηθέο
εκπινπηίδνληαη θαη κεηαζρεκαηίδνληαη φηαλ έξζνπλ ζε επαθή ε κία κε ηελ άιιε. Ο
αλαγλψζηεο θαιείηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ηνπ λνήκαηνο (Sorin,
2005: 67), λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ ινγνηερληθή θσλή θαη λα νδεγεζεί ζηελ παξαγσγή
θεηκέλνπ, αθνινπζψληαο ή φρη ηνλ ηξφπν ηνπ ζπγγξαθέα. Τν εξεπλεηηθφ παξεκβαηηθφ
πξφγξακκα «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο Μάζεζεο» ηνπ ηκήκαηνο
Βαιθαληθψλ, Σιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο απνηειεί
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πξφγξακκα Αγσγήο Υγείαο, θαζψο βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη πξσηίζησο ε αλάπηπμε
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δεπηεξεπφλησο ε απνδνρή ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Μάιηζηα,
έρνληαο σο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ηε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ηε ινγνηερλία ρσξψλ ηεο
αλαηνιηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζήο ηνπ δείρλνπλ
πσο ε νκάδα παξέκβαζεο πνπ αθνινχζεζε ην πξφγξακκα κεηά ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ
εκθαλίδεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο βειηηψζεηο απφ ηηο επηδφζεηο ηεο νκάδαο
ειέγρνπ πνπ αθνινχζεζε ην δηθφ ηεο πξφγξακκα ζηηο νρηψ απφ ηηο έληεθα δεμηφηεηεο
θνηλσληθήο κάζεζεο. Τν παξφλ άξζξν παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο πνπ πινπνίεζαλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο ηα
εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο παξνπζηάδεηαη αλαθνξηθά κε
κία ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ηνπο ηέζεθαλ κέζσ ηνπ «Εξσηεκαηνινγίνπ Ιθαλνπνίεζεο
Εθπαηδεπηηθνύ».
Σπλνπηηθά, ην άξζξν πεξηιακβάλεη ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζην νπνίν γίλεηαη κία απφπεηξα
απνζαθήληζεο ησλ ελλνηψλ ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, θαζψο
θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.
Αθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ
εξεπλεηηθνχ/παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο
Μάζεζεο», ηνλ ζθνπφ ηνπ, ηελ αμηνιφγεζή ηνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο νκάδαο
παξέκβαζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη κία ζχληνκε ζπδήηεζε γχξσ απφ
απηά.

1. Θευπία
1.1. Αποζαθήνιζη όπυν
Σην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηνχλ ηα βαζηθά ελλνηνινγηθά
εξγαιεία ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
1.1.1. Γιαπολιηιζμικόηηηα
Γηα ηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί. Αξρηθά,«είλαη κία δηαδηθαζία
αλαζηνραζηηθήο αληίιεςεο θη εκπεηξίαο ηνπ πνιηηηζκηθνύ πινπξαιηζκνύ, αλαγλώξηζεο ηεο
εηεξόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ αηόκσλ δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ»(Γθφβαξεο, 2001: 14).
Σχκθσλα κε έλαλ άιινλ νξηζκφ,«Δηαπνιηηηζκηθόηεηα ζεκαίλεη όηη δέρνκαη θαη ζεσξώ ηα
πξάγκαηα κε κηα αλνρή δηαθνξεηηθώλ ή ζπλαθώλ πνιηηηζκηθώλ παξαγσγώλ ηνπ αλζξώπνπ,
αλαγλσξίδνληαο όκσο όηη ζηνπο πνιηηηζκνύο απηνύο ππάξρεη αμηαθή ηαπηόηεηα (ηζνηηκία
πνιηηηζκώλ)»(Σηαηέξαο, 2002: 63-64). Σπκπιεξσκαηηθά, ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα αλαθέξεηαη
σο « κία ηζόηηκε αιιειεπίδξαζε, επηθνηλσλία θαη αιιεινεκπινπηηζκόο θνξέσλ δηαθνξεηηθώλ
πνιηηηζκώλ» (Γακαλάθεο, 2007: 58) πνπ «δίλεη έκθαζε ζηνλ δηαπνιηηηζκηθό δηάινγν, ν νπνίνο
κπνξεί λα νξηζηεί σο κία αλνηρηή θαη ζεβαζηή αληαιιαγή απόςεσλ κεηαμύ αηόκσλ θαη νκάδσλ
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πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο κε βάζε ηελ ηζόηεηα»(Barrett, 2013: 15-41).
Οινθιεξψλνληαο κε ηε ζπλνπηηθή παξάζεζε θάπνησλ ελδεηθηηθψλ νξηζκψλ, «ε
δηαπνιηηηζκηθόηεηα δίλεη έκθαζε ζηε γλσξηκία θαη αιιειεπίδξαζε ησλ πνιηηηζκώλ πνπ
απαξηίδνπλ κηα θνηλσλία θαη βαζίδεηαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο εηεξόηεηαο θαη ζηηο αξρέο ηεο
ηζόηεηαο θαη ηεο δηθαηνζύλεο»(Νηθνιάνπ, Ταβνπιάξε & Καλαβνχξαο, 2008: 292-303). Δίλαη
ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ζην παξφλ άξζξν ε δηαπνιηηηζκηθφηεηα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο
ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, δίλνληαο έκθαζε φρη κφλν ζηνλ ζεβαζκφ,
αιιά θαη ζηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ φισλ ησλ αηφκσλ κε
δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θαηαβνιέο.
1.1.2. Γιαπολιηιζμικόηηηα και ζσολείο
Σηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «δηαπνιηηηζκηθή αγσγή»,
«δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» θαη «δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή» (Γθφηνβνο, 1997: 23).
Σχκθσλα κε ηνλ πξψην φξν, ε «δηαπνιηηηζκηθή αγσγή» έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ίζσλ
επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία, θαζψο απνηειεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ
εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ δηαθξίζεσλ θη εληάζεσλ (Καλαθίδνπ & Παπαγηάλλε, 1998:14-15).
Σπλερίδνληαο, ε«δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε» έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηεο, φρη κφλν ηελ
απνδνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπ δηαθνξεηηθνχ, αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πνιηηηζκψλ
κέζα απφ κία ζπλερή πξνζπάζεηα δηαιφγνπ, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Τέινο, ε
«δηαπνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή» ζέηεη ζην θέληξν ηεο ην παηδί, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
αλάγθεο ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, αιιά θαη ηνλ πξνζσπηθφ ηξφπν κάζεζήο ηνπ (Μάξθνπ,
1989: 1405-1408). Τν παξφλ άξζξν πηνζεηεί ηηο αξρέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο παηδαγσγηθήο,
ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ησλ δαζθάισλ γχξσ απφ ζέκαηα
δηαπνιηηηζκηθφηεηαο, αιιά θαη ηεο χπαξμεο ηνπ θαηάιιεινπ επηκνξθσηηθνχ θη επνπηηθνχ
πιηθνχ. Ωο ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ε δηαπνιηηηζκηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζην
ζρνιείν ζα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ εξεπλεηηθή ηνπο δνπιεηά, ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη ηε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο (Καξνχληδνπ, 2011). Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα
πξνγξάκκαηα κε δηαπνιηηηζκηθφ πεξηερφκελν δε ζα πξέπεη λα εμαληινχληαη κφλν ζηελ απιή
πιεξνθφξεζε γηα ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο, αιιά θπξίσο λα θηλεηνπνηνχλ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο κε δεκηνπξγηθφ θη επθάληαζην ηξφπν (Σάββα, 2006).
1.1.3. Γιαπολιηιζμική λογοηεσνία
Ζ ινγνηερλία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο,
εθφζνλ «δηαπλέεηαη από έλα νηθνπκεληθό πλεύκα απαιιαγκέλν από πξνθαηαιήςεηο θη
εζλνθεληξηζκό, εκπλέεη θαη θαιιηεξγεί ηελ αλζξώπηλε επαηζζεζία, ηελ αιιειεγγύε θαη ηε
ζπλεξγαζία θαη δελ ππνβαζκίδεη ή θαηεγνξηνπνηεί ηνπο άιινπο πνιηηηζκνύο»(Παπαξνχζε,
2007: 212). Άιισζηε, δηακέζνπ ηεο βησκαηηθήο, ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλεο γιψζζαο ηεο, ε
ινγνηερλία ζπκβάιιεη ζηε γεθχξσζε ησλ αληηζέζεσλ, πξνβάιινληαο αμίεο νηθνπκεληθήο
ηζρχνο θαη θνηλνχο πξνβιεκαηηζκνχο (Μπιηνχκε, 2002: 208-214). Μέζσ ηεο
Σειίδα 196 απφ 306

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 10, Τεχρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576
δηαπνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε εζληθέο ή θπιεηηθέο κεηνλφηεηεο πνπ
είλαη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθά ή θνηλσληθά, επηηπγράλνληαη γλσζηηθνί θαη κεηαγλσζηηθνί
ζηφρνη. Δηδηθφηεξα, ζε γλσζηηθφ επίπεδν θαιιηεξγείηαη ε πξνθνξηθή θαη γξαπηή γιψζζα ησλ
καζεηψλ θαη νη ίδηνη απνθηνχλ γλψζεηο γχξσ απφ δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα. Σε
κεηαγλσζηηθφ επίπεδν, νη καζεηέο δηεξεπλνχλ, αλαθαιχπηνπλ, αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο
ζθέςε, θαιιηεξγνχλ ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο ηθαλφηεηα, εληζρχνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε, αιιά
θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ (Δκκαλνπήι, 2004: 230). Να ζεκεησζεί, επίζεο,
φηη ε πνιππνιηηηζκηθή εκπεηξία κέζσ ηεο ινγνηερλίαο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηε
δεκηνπξγηθφηεηα θαη απηφο ν ηζρπξηζκφο βαζίδεηαη ζηελ πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγηθήο
γλψζεο. Σχκθσλα κε απηήλ ηελ πξννπηηθή, ε δεκηνπξγηθή ελλνηνινγηθή επέθηαζε, ε
γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη επέθηαζε ησλ νξίσλ κηαο ππάξρνπζαο έλλνηαο
πξνζζέηνληαο ζε απηήλ ηδηφηεηεο άιισλ θαηλνκεληθά άζρεησλ ελλνηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε δεκηνπξγηθή απφδνζε (Ward, Smith & Vaid, 1997:1-27). Πξάγκαηη, ε δηαπνιηηηζκηθή
ινγνηερλία, πξνζθέξεη γλψζεηο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ καζεηή λα αλαθαιεί βησκέλεο
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, αλαπηχζζνληαο ηελ επαηζζεζία ηνπ απέλαληη ζε
παλαλζξψπηλα πξνβιήκαηα. Δπηπιένλ, ηνλ δξαζηεξηνπνηεί δεκηνπξγηθά, θαιψληαο ηνλ λα
αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ ινγνηερληθή θσλή.
1.1.4. Γημιοςπγική γπαθή κι ενίζσςζη δεξιοηήηυν κοινυνικήρ μάθηζηρ
Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο γηα ηνλ φξν «Γεκηνπξγηθή Γξαθή» είλαη
πνιινί, θαζψο ζηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο έρνπλ απνδνζεί πνιιαπιέο θαη
δηαθνξεηηθέο εξκελείεο (Κσηφπνπινο, 2012). Δλδεηθηηθά, ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε
ινγνηερληθή γξαθή (Καξαθίηζηνο, 2013), απνηειεί κία ειεχζεξε θαηάζεζε απφςεσλ θαη
ζπλαηζζεκάησλ (Oral, 2012) θαη ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθέο κε
πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο (Harper, 2014). Μάιηζηα, κεηαμχ ηεο ινγνηερληθήο αλάγλσζεο θαη ηεο
δεκηνπξγηθήο γξαθήο ππάξρεη κία ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, θαζψο νη δχν πξαθηηθέο
κεηαζρεκαηίδνληαη, φηαλ έξζνπλ ζε επαθή ε κία κε ηελ άιιε. Ο αλαγλψζηεο επηηξέπεη ζηηο
εκπεηξίεο ηνπ λα εηζβάινπλ ζην θείκελν θαη κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, αθνινπζψληαο ή
φρη ηνλ ηξφπν ηνπ ζπγγξαθέα, λα αθνινπζήζεη ηα δηθά ηνπ κνλνπάηηα ζηε
ζπγγξαθή(Γξφζδνο, 2014:44-45). Σπκπιεξσκαηηθά, αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε δεκηνπξγηθή
γξαθή κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν ελίζρπζεο ησλ δεμηνηήησλ
ηνπ 21νπ αηψλα (Τζάηζνπ-Νηθνινχιε, 2019: 81-89), νη νπνίεο απνθαινχληαη θαη δεμηφηεηεο
θνηλσληθήο κάζεζεο. Δηδηθφηεξα, θάπνηεο απφ απηέο είλαη νη εμήο: α)
θαηλνηνκία/δεκηνπξγηθφηεηα, β) θξηηηθή ζθέςε, γ) κεηαγλψζε, δ) επηθνηλσλία, ε)
ζπλεξγαζία, δ) πιεξνθνξηαθφο/ςεθηαθφο γξακκαηηζκφο, ε) πξνζσπηθή/θνηλσληθή
ππεπζπλφηεηα (Binkleyetal., 2012: 17-66), ζ) ελεξγεηηθή αθξφαζε, η) πξνζαξκνγή ζε
νδεγίεο, θ) απηνεθηίκεζε, ι) απηνξξχζκηζε, κ) πξνζνρή θαη λ) ελζπλαίζζεζε. Πξάγκαηη, ε
ζπγγξαθή κηαο ηζηνξίαο ή ελφο πνηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε πχιε κέζσ ηεο νπνίαο ην
άηνκν εηζέξρεηαη ζηνλ θφζκν θαη θαηαθηά ηε γλψζε κέζσ ηεο θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο
θαη ηεο ζπλεξγαζίαο.
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1.2. Θευπηηικέρ/επεςνηηικέρ πποζεγγίζειρ
Ζ ζχδεπμε ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο κε ηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο
απνηέιεζε αληηθείκελν δηαθφξσλ εξεπλψλ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δηεξεχλεζαλ ηηο ίδηεο
αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ
ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε 69 δαζθάινπο 18 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ
ζηελ Τνπξθία, ε δεκηνπξγηθή γξαθή αλαπηχζζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηα
ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ (Akkaya, 2014: 1499-1504). Δπίζεο, ζε άιιε
έξεπλα ζην Παθηζηάλ, 70 δάζθαινη δήισζαλ φηη θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο, επηηξέπεη ηελ
ειεχζεξε έθθξαζε ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη δηεπθνιχλεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Khan,
2011: 111-119). Σπλερίδνληαο, ζε κία έξεπλα ζε δχν παλεπηζηήκηα ηεο Απζηξαιίαο, ζχκθσλα
κε 6 θαζεγεηέο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, θάλεθε φηη ε ηειεπηαία εζηηάδεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
α) ζηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο, β) ζηελ ελίζρπζε δεμηνηήησλ θαη γ) ζηε δπλαηφηεηα
έθθξαζεο απφςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ (Martinetal., 2000: 387-412). Σηα παξαπάλσ λα
πξνζηεζεί θαη κία αθφκε έξεπλα ζε 33 εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δεκηνπξγηθή
γξαθή δελ απνηειεί κφλν ηξφπν ελίζρπζεο ησλ ζπγγξαθηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, αιιά
θαη πξνψζεζεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπο (Colantone,
Cunnigham-Wetmore&Dreznes, 1998).Τέινο, κία άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Τνπξθία ζε δείγκα 52 δαζθάισλ έδεημε φηη νη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο
εληζρχνπλ ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο,
ελψ παξάιιεια, πξνζειθχεη ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ηνπο παξαθηλεί λα ρξεζηκνπνηνχλ
ειεχζεξα ηε θαληαζία ηνπο (Cetinkaya, 2015: 111-121).
1.2.1. Κπιηική ηυν επεςνηηικών πποζεγγίζευν
Ωο ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ε δεκηνπξγηθή γξαθή θαίλεηαη φηη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ
ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ παηδηψλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Αξθεηέο
έξεπλεο, κάιηζηα, αλαδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, παξνπζηάδνληαο ηηο ίδηεο ηηο
αληηιήςεηο ησλ δαζθάισλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Οη παξαπάλσ έξεπλεο,
αμηνπνηνχλ σο αθφξκεζε ινγνηερληθά θείκελα, εηθφλεο θαη πνηήκαηα πνπ δηεγείξνπλ ην
ζπλαίζζεκα ησλ παηδηψλ, κε ην ηειεπηαίν λα ιεηηνπξγεί θαη σο παξαγσγφο, αιιά θαη σο
θίιηξν ζθέςεο. Μάιηζηα, αμίδεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζχδεπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
ινγνηερλίαο κε ηε δεκηνπξγηθή γξαθή, φρη κφλν ζην πιαίζην κηαο δηαπνιηηηζκηθήο
εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο ίδηαο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Τν παξφλ
άξζξν, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα θεθαιαία πνπ αθνινπζνχλ, κειεηά ηελ παξαπάλσ ζχδεπμε ππφ
ηελ νπηηθή ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ίδησλ ησλ δαζθάισλ.
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2. Έπεςνα
2.1. Το επεςνηηικό/παπεμβαηικό ππόγπαμμα «Γημιοςπγική Γπαθή και Γεξιόηηηερ
Κοινυνικήρ Μάθηζηρ»
Τν εξεπλεηηθφ/παξεκβαηηθφ πξφγξακκα «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο
Μάζεζεο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο απνηειεί έλα ειιεληθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα 25
πεξίπνπ εβδνκάδσλ πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. Έρεη σο ζηφρν ηελ
ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο ζε καζεηέο ηεο Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηάμεο ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ηε Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη ηε Λνγνηερλία
βαιθαληθψλ ρσξψλ. Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα έζεζε σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ παξαθάησ
δεμηνηήησλ: 1) ελεξγεηηθή αθξφαζε, 2) πξνζαξκνγή ζε νδεγίεο, 3) απηνεθηίκεζε, 4)
απηνξξχζκηζε, 5) ζπγθιίλνπζα/απνθιίλνπζα ζθέςε, 6) ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, 7)
θαηλνηνκία/δεκηνπξγηθφηεηα, 8) ελεξγεηηθή αθξφαζε, 9) ζπλεξγαζία, 10) κεηαγλψζε θαη 11)
πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα.
Σην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ 39 δάζθαινη ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο. Ζ πεηξακαηηθή νκάδα
απνηεινχληαλ απφ 382 καζεηέο, ελψ 191 ήηαλ ηα παηδηά πνπ απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ.
Γηα ηε κέηξεζε ηεο αιιαγήο ζηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ παηδηψλ
ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πςειήο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, κε δείθηεο
Cronbach’salpha, νη νπνίνη θπκάλζεθαλ απφ 0,89 έσο 0,97 > 0,7. Τα εξσηεκαηνιφγηα
ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δαζθάινπο-ππεχζπλνπο ησλ ηάμεσλ ηνπ δείγκαηνο θαη
ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ αξρή (πξηλ ηελ παξέκβαζε), αιιά θαη ζην ηέινο (κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο) ηνπ ζρνιηθνχέηνπο.
Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο έδεημαλ πσο ε νκάδα παξέκβαζεο
κεηά ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εκθάληζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά
κεγαιχηεξεο βειηηψζεηο (p< 0,001) απφ ηηο επηδφζεηο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζηηο εμήο
δεμηφηεηεο: πξνζαξκνγή ζε νδεγίεο, απηνξξχζκηζε, πξνζνρή, ζπγθιίλνπζα-απνθιίλνπζα
ζθέςε, θαηλνηνκία-δεκηνπξγηθφηεηα, κεηαγλψζε, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θη
ελζπλαίζζεζε.
Τν παξφλ άξζξν έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα
απνηειέζκαηά ηεο απφ ηνπο 25 εθπαηδεπηηθνχο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο.
2.2. Το δείγμα ηυν δαζκάλυν ηηρ ομάδαρ παπέμβαζηρ
Σηελ παξνχζα κειέηε ζπκκεηείραλ 25 δάζθαινη απφ δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο
αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη πινπνίεζαλ κε ηνπο καζεηέο ηνπο ηα
εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη απνηέιεζαλ ηελ νκάδα παξέκβαζεο. Δηδηθφηεξα,
ζπκκεηείραλ 10 δάζθαινη ηεο Δ΄ ηάμεο θαη 15 ηεο ΣΤ΄ ηάμεο. Να ζεκεησζεί φηη ην δείγκα δελ
ήηαλ ηπραηνπνηεκέλν, θαζψο νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί εμέθξαζαλ απφ ηελ αξρή ηελ επηζπκία
λα κπνπλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ή ζηελ νκάδα ειέγρνπ παξά ηνπο αξρηθνχο ζρεδηαζκνχο.
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2.3. Δπεςνηηικά επγαλεία
«Τν Έληππν Ηθαλνπνίεζεο Δθπαηδεπηηθνχ» απνηέιεζε ην εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο 25 δαζθάινπο ακέζσο κεηά ηελ
νινθιήξσζή ηνπ. Τν ελ ιφγσ απηνζρέδην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 15 εξσηήζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ, ελψ νη απαληήζεηο δίλνληαη κε ηε ρξήζε κηαο ηεηξάβαζκεο θιίκαθαο ηχπνπ
Likert (1=πνιχ, 2=αξθεηά, 3=ιίγν, 4=θαζφινπ). Οη εξσηήζεηο έρνπλ σο εμήο: 1) Οη καζεηέο
πεξίκελαλ κε αλππνκνλεζία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα εξγαζηήξηα; 2) Βειηηψζεθαλ ζην λ’ αθνχλ
κε πξνζνρή ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο; 3) Βειηηψζεθαλ ζηελ αθξφαζε θη εθαξκνγή νδεγηψλ; 4)
Αλέπηπμαλ κηα πην ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο; 5) Βειηηψζεθαλ ζηε ζπγθέληξσζε ηεο
πξνζνρή ηνπο; 6) Αλέπηπμαλ ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο θη επηρεηξήκαηα; 7) Αλέπηπμαλ ηε
θαληαζία ηνπο; 8) Σπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο; 9) Βειηηψζεθαλ ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ; 10) Βειηηψζεθαλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο; 11) Αλέπηπμαλ
θαηαλφεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ; 12) Τν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε; 13) Tν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηε
δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ηάμε; 14) Τν Πξφγξακκα ζπλέβαιε ζηε κείσζε
ζπγθξνχζεσλ ζηελ ηάμε; 15) Θα ήζειε ν εθπαηδεπηηθφο λα ην πινπνηήζεη μαλά ηελ επφκελε
ρξνληά;

3. Παποςζίαζη ηυν αποηελεζμάηυν ηηρ αξιολόγηζηρ ηος ππογπάμμαηορ από
ηοςρ δαζκάλοςρ
Ωο πξνο ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: «Οη καζεηέο ζαο πεξίκελαλ κε ιαρηάξα
λα παξαθνινπζήζνπλ ηα εξγαζηήξηα;», ην 84% ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα
«πνιχ»(Πίλαθαο 1).
Πίνακαρ 1. Οι μαθηηέρ πεπίμεναν με λασηάπα να παπακολοςθήζοςν ηα επγαζηήπια;

Πιήζνο Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

1

4,0

Λίγν

0

0

Αξθεηά

3

12,0

Πνιχ

21

84,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ: «Οη καζεηέο ζαο βειηηώζεθαλ ζην λ’
αθνύλ κε πξνζνρή θη ελδηαθέξνλ ηνλ ζπλνκηιεηή ηνπο;», ην 36% ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε
βαζκίδα«πνιχ» (Πίλαθαο 2).
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Πίνακαρ 2. Οι μαθηηέρ βεληιώθηκαν ζηο ν’ ακούν με πποζοσή κι ενδιαθέπον ηον ζςνομιληηή ηοςρ;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ
(%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

7

28,0

Αξθεηά

9

36,0

Πνιχ

9

36,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηελ ηξίηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο βειηηώζεθαλ ζηελ αθξόαζε θη
εθαξκνγή νδεγηώλ;»ην 56%ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ»(Πίλαθαο 3).
Πίνακαρ 3. Οι μαθηηέρ βεληιώθηκαν ζηην ακπόαζη κι εθαπμογή οδηγιών;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ
(%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

5

20,0

Αξθεηά

6

24,0

Πνιχ

14

56,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηελ ηέηαξηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο αλέπηπμαλ κηα πην ζεηηθή
εηθόλα γηα ηνλ εαπηό ηνπο;», ην 52% ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεμε ηε βαζκίδα«πνιχ» (Πίλαθαο
4).
Πίνακαρ 4. Οι μαθηηέρ ανέπηςξαν μια πιο θεηική εικόνα για ηον εαςηό ηοςρ;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ
(%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

3

12,0

Αξθεηά

9

36,0

Πνιχ

13

52,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηελ πέκπηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο βειηηώζεθαλ ζηε
ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ηνπο;», ην 40% ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα
«πνιχ»(Πίλαθαο 5).
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Πίνακαρ 5. Οι μαθηηέρ βεληιώθηκαν ζηη ζςγκένηπυζη ηηρ πποζοσήρ ηοςρ;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

4

16,0

Αξθεηά

11

44,0

Πνιχ

10

40,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηελ έθηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο αλέπηπμαλ ινγηθνύο
ζπιινγηζκνύο θη επηρεηξήκαηα;», ην 24%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα«πνιχ»(Πίλαθαο
6).
Πίνακαρ 6. Οι μαθηηέρ ανέπηςξαν λογικούρ ζςλλογιζμούρ κι επισειπήμαηα;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

2

8,0

Αξθεηά

17

68,0

Πνιχ

6

24,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηελ έβδνκε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο αλέπηπμαλ ηε θαληαζία
ηνπο;»,ην 52%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ»(Πίλαθαο 7).
Πίνακαρ 7. Οι μαθηηέρ ανέπηςξαν ηη θανηαζία ηοςρ;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

3

12,0

Αξθεηά

9

36,0

Πνιχ

13

52,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηελ φγδνε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο ζην πιαίζην νκάδσλ;», ην 68%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα
«πνιχ»(Πίλαθαο 8).
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Πίνακαρ 8. Οι μαθηηέρ ζςνεπγάζηηκαν με ηοςρ ζςμμαθηηέρ ηοςρ ζηο πλαίζιο ομάδυν;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

0

0

Αξθεηά

8

32,0

Πνιχ

17

68,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηελ έλαηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο βειηηώζεθαλ ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ;», ην 36%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ» (Πίλαθαο 9).
Πίνακαρ 9. Οι μαθηηέρ βεληιώθηκαν ζηην επίλςζη πποβλημάηυν;

Πιήζνο Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

4

16,0

Αξθεηά

12

48,0

Πνιχ

9

36,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηε δέθαηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο βειηηψζεθαλ ζηε δηαρείξηζε
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο;», ην 44%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ» (Πίλαθαο 10).
Πίνακαρ 10. Οι μαθηηέρ βεληιώθηκαν ζηη διασείπιζη ηυν ζςναιζθημάηυν ηοςρ;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

4

16,0

Αξθεηά

10

40,0

Πνιχ

11

44,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηελ ελδέθαηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Οη καζεηέο αλέπηπμαλ θαηαλόεζε γηα
ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ;», ην 32%ησλ δαζθάισλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ»(Πίλαθαο
11).
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Πίνακαρ 11. Οι μαθηηέρ ανέπηςξαν καηανόηζη για ηα ζςναιζθήμαηα ηυν άλλυν;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

6

24,0

Αξθεηά

11

44,0

Πνιχ

8

32,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηε δσδέθαηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Τν Πξόγξακκα ζπλέβαιε ζηελ αύμεζε
ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηώλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε;»,ην 64%ησλ εθπαηδεπηηθψλ
επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ»(Πίλαθαο 12).
Πίνακαρ 12. Το Ππόγπαμμα ζςνέβαλε ζηην αύξηζη ηος ενδιαθέπονηορ ηυν μαθηηών για ζςμμεηοσή ζηην
ηάξη;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

2

8,0

Αξθεηά

7

28,0

Πνιχ

16

64,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηε δέθαηε ηξίηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Τν Πξόγξακκα ζπλέβαιε ζηε
δεκηνπξγία ζεηηθνύ θιίκαηνο ζηελ ηάμε;»,ην 80%ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεμε ηε βαζκίδα
«πνιχ»(Πίλαθαο 13).
Πίνακαρ 13. Το Ππόγπαμμα ζςνέβαλε ζηη δημιοςπγία θεηικού κλίμαηορ ζηην ηάξη;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

1

4,0

Αξθεηά

4

16,0

Πνιχ

20

80,0

Σχλνιν

25

100,0
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Ωο πξνο ηελ δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Τν Πξόγξακκα ζπλέβαιε ζηε
κείσζε ζπγθξνύζεσλ ζηελ ηάμε;»,ην 44%ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεμε ηε βαζκίδα
«πνιχ»(Πίλαθαο 14).
Πίνακαρ 14. Το Ππόγπαμμα ζςνέβαλε ζηη μείυζη ζςγκπούζευν ζηην ηάξη;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

6

24,0

Αξθεηά

8

32,0

Πνιχ

11

44,0

Σχλνιν

25

100,0

Ωο πξνο ηε δέθαηε πέκπηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Θα ήζεια λα πινπνηήζσ μαλά ην
Πξόγξακκα ηνπ ρξόλνπ;»,ην 80%ησλ εθπαηδεπηηθψλ επέιεμε ηε βαζκίδα «πνιχ»(Πίλαθαο
15).
Πίνακαρ 15. Θα ήθελα να ςλοποιήζυ ξανά ηο Ππόγπαμμα ηος σπόνος;

Πιήζνο
Δθπαηδεπηηθψλ

Πνζνζηφ Δθπαηδεπηηθψλ (%)

Καζφινπ

0

0

Λίγν

2

8,0

Αξθεηά

3

12,0

Πνιχ

20

80,0

Σχλνιν

25

100,0

Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαίλεηαη φηη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ πινπνίεζαλ ην πξφγξακκα παξαηεξείηαη θπξίσο ζε δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ δήισζαλ φηη ην πξφγξακκαελίζρπζε ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κεηαμχ
ηνπο, αχμεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπκκεηνρή θαη ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ
θιίκαηνο ζηελ ηάμε.
Σ’ έλα δεχηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο εκθαλίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ επίδξαζε ησλ εξγαζηεξίσλ
ζηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη νη καζεηέο
κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο γξαθήο πνπ είραλ σο αθφξκεζε απνζπάζκαηα ηεο
βαιθαληθήο ινγνηερλίαο αλέπηπμαλ κηα πην ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θη ελίζρπζαλ ηε
θαληαζία ηνπο. Δπίζεο, δήισζαλ φηη ην πξφγξακκα βειηίσζε ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο
ηνπο, πξνψζεζε ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, δηεπθφιπλε ηε δηαρείξηζε ησλ
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ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη αλέπηπμε ηηο δεμηφηεηεο ηεο ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ηεο
εθαξκνγήο νδεγηψλ.
Τν ρακειφηεξν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνπλ νη δειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ κεηαμχ
ηνπο, φπσο είλαη ε αλάπηπμε θαηαλφεζεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, ε κείσζε
ζπγθξνχζεσλ ζηελ ηάμε θαη ε βειηίσζε ζην λ’ αθνχλ κε πξνζνρή θη ελδηαθέξνλ ηνλ
ζπλνκηιεηή ηνπο.
Σπκπιεξσκαηηθά, ζην Γηάγξακκα 1 θαίλεηαη φηη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ
δαζθάισλ παξαηεξείηαη ζηηο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ιαρηάξα ησλ καζεηψλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ην Πξφγξακκα, ζηελ επηζπκία ησλ δαζθάισλ λα ην πινπνηήζνπλ μαλά
ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά θαη ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε. Δπηπιένλ,
ζ’ έλα δεχηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη δειψζεηο αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε
ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ παηδηψλ κέζσ ησλ εξγαζηεξίσλ.
Ηθαλνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνχ (πνιχ)
Οι μαθητζσ περίμεναν με λαχτάρα τα εργαςτήρια

84%
80%
80%

Θα ήθελα να υλοποιήςω ξανά το Πρόγραμμα του χρόνου
Δημιουργήθηκε θετικό κλίμα ςτην τάξη
Οι μαθητζσ ςυνεργάςτηκαν με τουσ ςυμμαθητζσ τουσ

68%
64%

Αυξήθηκε το ενδιαφζρον για ςυμμετοχή ςτην τάξη
Οι μαθητζσ βελτιώθηκαν ςτην εφαρμογή οδηγιών

56%
52%
52%

Οι μαθητζσ ανζπτυξαν τη φανταςία τουσ
Οι μαθητζσ ανζπτυξαν μια πιο θετική αυτοεικόνα
Μειώθηκαν οι ςυγκροφςεισ ςτην τάξη

44%
44%
40%
36%
36%
32%

Οι μαθητζσ βελτιώθηκαν ςτη διαχείριςη ςυναιςθημάτων
Οι μαθητζσ βελτιώθηκαν ςτη ςυγκζντρωςη τησ προςοχήσ
Οι μαθητζσ βελτιώθηκαν ςτην επίλυςη προβλημάτων
Οι μαθητζσ βελτιώθηκαν ςτο ν’ ακοφν με προςοχή
Οι μαθητζσ κατανόηςαν τα ςυναιςθήματα των άλλων
Οι μαθητζσ ανζπτυξαν λογικοφσ ςυλλογιςμοφσ

24%

Γιάγπαμμα 1. Ικανοποίηζη εκπαιδεςηικών πος ςλοποίηζαν ηο Ππόγπαμμα

Σςμπεπάζμαηα και πποηάζειρ
Ζ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην «Έληππν Ιθαλνπνίεζεο
ηνπ Εθπαηδεπηηθνύ» έδεημε φηη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 25 δαζθάισλ πνπ πήξαλ κέξνο
ζην πξφγξακκα ήηαλ πςειφο θαη γηα ηηο 15 εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σπγθεθξηκέλα,
ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο ησλ παηδηψλ θπκαίλεηαη
ζε πςειά επίπεδα (αξθεηά/ πνιχ κεηαμχ 72% θαη 100%).
Ζ βαιθαληθή ινγνηερλία πνπ αμηνπνηήζεθε σο αθφξκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγηθήο
γξαθήο θαηέζηεζε ηνπο καζεηέο πνιηηηζηηθά επθπείο, ηθαλνχο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα
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θαηαλννχλ πνηθίια πνιηηηζηηθά πεξηβάιινληα θαη δξάζεηο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο. Ζ
δηαλνεηηθή αληηπαξάζεζε κε πηπρέο δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκψλ πξνψζεζε ηελ
πνιππνιηηηζκηθή επηθνηλσλία, ελίζρπζε ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξφζθεξε λέεο εκπεηξίεο,
γλψζεηο θαη δπλαηφηεηεο κάζεζεο.
Τα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνπ εληζρχνπλ ηηο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ
παηδηψλ κέζα απφ επράξηζηεο θαη παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, έρνληαο,
κάιηζηα, σο εξέζηζκα ηε δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία,δηαζέηνπλ ην βαζηθφ πξνλφκην ηνπ
ρακεινχ θφζηνπο. Δίλαη, ινηπφλ, ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηνπο ραξάζζνληεο πνιηηηθή γηα
δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, αθνχ κπνξνχλ λα σθειήζνπλ, ιφγσ ησλ
ειάρηζησλ εμφδσλ ηνπο, φινπο ηνπο καζεηέο. Τα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα, φρη κφλν εληζρχνπλ
πνηθίιεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ ζπληεινχλ ζηε ζρνιηθή επηηπρία, φπσο ηελ
ελζπλαίζζεζε, ηε ζπλεξγαζία, ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη ηε
δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά πξνσζνχλ θαη ηελ απνδνρή ηνπ «άιινπ» δηακέζνπ ηεο αμηνπνίεζεο
φισλ ησλ πνιηηηζκψλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ, θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο.
Τα δηαπνιηηηζκηθά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα αλαπηχμνπλ
ηηο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ έρνπλ κεγαιχηεξε ζεηηθή επίδξαζε
αλ εθαξκφδνληαη απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία θαη ζπλερίδνπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιηθήο θαη αθαδεκατθήο πνξείαο ησλ καζεηψλ. Σίγνπξα, ε δεκηνπξγηθή γξαθή θαη ε
ζχδεπμή ηεο κε ηε δηαπνιηηηζκηθή ινγνηερλία δελ θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ,
σζηφζν απνηεινχλ εξγαιεία κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ πλεπκαηηθή, θνηλσληθή θαη
ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζή ηνπο.

Πεπιοπιζμοί
Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γεκηνπξγηθή Γξαθή θαη
Γεμηφηεηεο Κνηλσληθήο Μάζεζεο» απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαδεηθλχνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ινγνηερλίαο σο αθφξκεζε δξαζηεξηνηήησλ
δεκηνπξγηθήο γξαθήο ζηελ ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ θνηλσληθήο κάζεζεο, σζηφζν ππάξρνπλ
θάπνηνη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ:
Έλαο πξψηνο πεξηνξηζκφο είλαη ε έληαμε ησλ δαζθάισλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ καζεηψλ
ηνπο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ κε κε ηπραηνπνηεκέλν ηξφπν. Τν
γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη 25 εθπαηδεπηηθνί ηεο νκάδαο παξέκβαζεο δήηεζαλ λα
πινπνηήζνπλ ην πξφγξακκα ιφγσ ησλ ειιείςεσλ πνπ είραλ πνιινί καζεηέο ηνπο ζηηο ελ
ιφγσ δεμηφηεηεο. Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο είλαη ν δηηηφο ξφινο ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη
ιεηηνχξγεζαλ θαη σο παξαηεξεηέο, αιιά θαη σο αμηνινγεηέο ησλ καζεηψλ ηνπο.
Σπλερίδνληαο, πνιινί εθπαηδεπηηθνί δελ θαηάθεξαλ λα πινπνηήζνπλ θαη ηα 38 εξγαζηήξηα, κε
απνηέιεζκα πνιινί καζεηέο λα κελ έξζνπλ ζε επαθή κε φια ηα απνζπάζκαηα ηεο
βαιθαληθήο ινγνηερλίαο. Δπηπξνζζέησο, κέζσ ηνπ «Δληχπνπ Ηθαλνπνίεζεο ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ» δε δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο δαζθάινπο λα αμηνινγήζνπλ ηα ινγνηερληθά
απνζπάζκαηα πνπ αμηνπνίεζαλ σο αθφξκεζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Να ζεκεησζεί φηη ηα
Σειίδα 207 απφ 306

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Τφκνο 10, Τεχρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576
θείκελα πξνέξρνληαλ απφ βηβιία βαιθαληθήο ινγνηερλίαο, ηα νπνία πξνηάζεθαλ απφ κεγάιν
βηβιηνπσιείν ηεο Θεζζαινλίθεο. Τέινο, ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο απνηέιεζε θαη ε έιιεηςε
αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο πνπ πινπνίεζαλ ην πξφγξακκα, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί αμηνιφγεζε φρη κφλν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη απφ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο.
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