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«Αυτό είναι το νέο μεγάλο πρόr>λημα της ανθρωπότητας: έχουμε

κληρονομήσει ένα μεγάλο σπίτι, ένα φανταστικό 'κοσμόσπιτο' στο οποίο

πρέπει να ζήσουμε όλοι μαζί- μαύροι και άσπροι, Ανατολικοί και Δυτικοί, μη

Ιουδαίοι και Er>paIoo, ΚαθΟλικοί και Προτεστάντες, Μουσουλμάνοι και

Ινδουιστές- μια οικογένεια άπρεπα χωρισμένη σε ιδέες, κουλτούρες και

συμφέροντα, που επειδή δεν μπορούμε να ζήσουμε χώρια ξανά, πρέπει να

μάθουμε με ποιόν τρόπο να ζούμε μαζί εν ειρήνη».

Martin Luther King, Α World House, 1967
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ΠΡΟλΟΓΟΣ

Για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος συνέβαλαν δύο

προβληματισμοί. Ο πρώτος άρχισε να δημιουργείται στα πλαίσια της

πρακτικής μου άσκησης όπου ΟΙ διακρίσεις μεταξύ των παιδιών ήταν απόλυτα

ευδιάκριτες και εκφράζονταν και με λεκτικό τρόπο κυρίως από τα παιδιά.

χαρακτηριστικά ακόμη γυρίζουν στα αυτιά μου ΟΙ πρώτες προτάσεις που με

'ταρακούνησαν' «μη τον βοηθάς, δεν μιλάει ελληνlκά» «μη βάζεις το Ρωμαίο

στην ομάδα, θα σου την χαλάσει». Διαπίστωσα πως ο Ρωμαίο όχι μόνο δεν

χάλασε την ομάδα, αλλά τα μηνύματα που περνούσε με το δικό του μη λεκτικό

τρόπο επικοινωνίας, τον καθιστούσαν επικεφαλή της ομάδας. Εάν κάποιος

δεν οντι λαμ~ανόταν αυτές τις κινήσεις τους ως επικοινωνία, μόνο ζωηρό θα

μπορούσε να τον χαΡaκτηρίσεr. Άρχισαν επομένως να μου γεννούνται

ερωτήματα όπως πώς μπορώ να ~oηθήσω τα παιδιά να ανTlλαμ~άνoνταl IJt το

σωστό τρόπο τα μηνύματα που δέχονται, τι είδους ρατσιστικές αντιλήψεις

έχουν τα παιδιά καθώς και πως τις αντιμετωπίζουμε;

Ο δεύτερος προβληματισμός άρχισε να δημιουργείται μέσω του

μαθήματος της δραματικής τέχνης και της θεατρικής ομάδας στην οποία

παίρνω μέρος. Παρατήρησα πως τόσο στα πλαίσια του μαθήματος αυτού όσο

και της θεατρικής ομάδας, αναδεικνύονταν τρόποι επικοινωνίας, και

άνθρωποι που είχαν τυπικές σχέσεις ή ακόμα και εξέφραζαν αρνητισμό να

πλησιάσουν ανθρώπους, κατάφερναν να επικοινωνούν με μία ήρεμη διάθεση,

και πολύ γρήγορα να δένονται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Τα προσωπικά αυτά

βιώματα και η συνειρμική σκέψη ότι «αισθάνεται κανείς πολύ ωραία όταν είναι

μέρος μιας τέτοιας ομάδας, και αυτό το έχουν ανάγκη και τα παιδιά

προσχολικής ηλικίας» συνέθεσε το θέμα της παρούσης ερευνητικής εργασίας.

Με τη λήξη του Β' παγκοσμίου πολέμου 'η υδρόγειος σφαίρα γυρίζει'

και «αλλάζουν οι εσωτερικές ισορροπiες και το κοινωνικό ισοζύγιο»
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(KoυΡΤO~IK 2001) του πλανήτη καθώς τότε παρατηρείται έντονα μία

μεταναστευτική κίνηση, Το φαινόμενο αυτό κλιμακώθηκε στις δεκαετίες τις

οικονομικής ανάπτυξης και κορυφώθηκε με την παγκοσμιοποίηση, Θα

μπορούσε κανείς να παραλληλίσει το φαινόμενο της πολιτισμικής

διαφορετικότητας με μία χημική αντίδραση η οποία εξισορροπεί τα οξέα με τις

~άσεlς. Πιο συγκεκριμένα για να πραγματοποιηθεί η πιο πάνω χημική

αντίδραση είναι απαραίτητο να αλληλεπιδράσουν τα οξέα με τις ~άσεlς. Με το

άνοιγμα των συνόρων, τα δομικά στοιχεία στο παζλ της υφηλίου που

παραδοσιακά χρωματίζουν τις ηπείρους, αλληλεπιδρούν προσπαθώντας να

~ρoυν ξανά την ισορροπία. Όμως η χημική αντίδραση δεν ήταν ελεγχόμενη

και για το λόγο αυτό ισορροπία δεν κατάφερε να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό

~αθμό, Προτού τα δομικά στοιχεία τοποθετηθούν ξανά στην υφήλιο, έγινε

μία κατηγοριοποίηση η οποία περlλαμ~άνεl τις εξής ομάδες: κοινωνική τάξη,

φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, θρησκεία, ικανότητα & ανικανότητα,

γλώσσα, φυλετικές ομάδες, εθνική ταυτότητα. Από τις ομάδες αυτές έγινε

απόσταξη συναισθημάτων, ιδεών αξιών και εμπειριών.

Στη συνέχεια, οι ομάδες αυτές χρωμάτισαν ξανά την υφήλιο με ένα

τρόπο που έδειχνε ότι είναι πολιτισμικά διαφορετική συγκρινόμενη με το πώς

ήταν πριν τη λήξη του Β' παγκοσμίου πολέμου. Με τον όρο πολιτισμική

διαφορετικότητα, εννοούμε το σύνολο των παραδόσεων, κανόνων εμπειριών,

ιδεών και αξιών που διαφέρουν από έθνος σε έθνος, μεταξύ εθνοτικών

ομάδων και ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Η πολιτισμική

διαφορετικότητα είναι πλέον μία σύγχρονη πραγματικότητα, Σύμφωνα με την

Ντιάνα Ριμπολή (2005), αναφέρεται ότι η ύπαρξη της πολιτισμικής

διαφορετικότητας κατανοείται σαν συστατικό της κοινωνικής ισορροπίας.

Για να διατηρηθεί όμως αυτή η ισορροπία θα πρέπει να εναποθετηθούν

σωστά τα συναισθήματα, οι ιδέες, οι αξίες και οι εμπειρίες όλων των

11



ανθρώπων εφόσον έχουν αποσταχθεί. Αυτό θα γlνει μέσω της εκπαίδευσης

και υποστηρίζεται και μέσω μιας κινέζικης παροιμίας στην οποlα αναφέρεται:

«Όταν σχεδιόζεις για ένα χρόνο φύτεψε σπόρους,

όταν σχεδιόζεις για μια δεκαετlα φύτεψε δέντρα.

Όταν σχεδιόζεις για μια ζωή,

εκπαlδευσε και μόρφωσε τους ανθρώπους»
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«Η εκπαίδευση είναι ένας τρόπος να ορίσουν ΟΙ άνθρωποι την ανθρωπιά τους,

να εξασκήσουν την ανθρωπιά τους, να διατηρήσουν την ανθρωπιά τους και

να αλλάξουν την ανθρωπότητα. Είναι ο τρόπος για να σuνδεθείς με το

παρελθόν και να εκτοξευθείς στο μέλλον"

(D. Boyd)

Ι. Ο ΠΟΛΥΠΟΛΙΠΣΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαίδευση ήταν και παραμένει μία μεγάλη πολιτική και πολιτισμική

δύναμη αφού διαΠλάθει το μέλλον του κόσμου. ενός κόσμου που αλλάζει

ραγδαία και συνεπώς απαιτεί πολίτες που μπορούν να ανταποκριθούν στις

διαρκώς μετaj)aλλόμενες απαιτήσεις του. Για να δούμε όμως πρώτα πως θα

χειριστούμε το κομμάτι της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα πρέπει να

γνωρΙσουμε τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας. Η

κατάρρευση των κομουνιστικών καθεστώτων, η επιδείνωση της διεθνούς

οικονομικής κατάστασης και ο θρησκευτικός ολοκληρωτισμός επέφεραν

δραματική αύξηση στα ρεύματα αλλοδαπών από την ανατολική και κεντρική

Ευρώπη αλλά και από τον ΤρΙτο κόσμο. Η Ελλάδα αρχΙζεl να δέχεται το

πρώτο κύμα μεταναστών το 1990- 91 και ήταν κυρίως Aλ~ανoί. Το δεύτερο

κύμα μεταναστών αρχίζει να κάνει εμφανή την παρουσΙα του το 1995 και τότε

παρατηρούμε στον ελληνικό χώρο, μετανάστες από ~αλKανlKές κυρίως χώρες,

από την τέως ΕΣΣΔ, από ΙνδΙα και Πακιστάν. Το φαινόμενο της

μετανάστευσης ήταν πρωτόγνωρο τόσο για την ελληνική κοlνωνΙα όσο και για

το ελληνικό κράτος καθώς η Ελλάδα, παραδοσιακά ήταν χώρα αποστολής

μεταναστών. Αυτό δlκαlολογεΙ κάπως τη μεγάλη αναστάτωση που

προκλήθηκε στις αρχές της δεκαετΙας του '90 με την είσοδο μεταναστώνστη

χώρα μας χωρίς πρόγραμμα λόγο απουσίας νομοθετικούπλαlσΙου.
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Από στοιχεία που έχουμε αποκομίσει από την Εθνική Στατιστική

Υπηρεσία, Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ και το

Mediterranean Migration Observatory Το 2001, στη χώρα μας ήταν

εγγεγραμμένοι 762.000 αλλοδαποί χωρίς ελληνική υπηκοότητα, ποσοστό

περίπου 7"10 του συνολικού πληθυσμού. Στην πραγματικότητα όμως έγκυροι

υπολογlσμοΙ έδειχναν ότι στην Ελλάδα διέμεναν τη χρονιά εκείνη τουλάχιστον

940.000 πολίτες τρίτων χωρών, νόμιμοι και παράνομοι. Περίπου το 56~o

των αλλοδαπών προέρχεται από Aλ~ανΙα, ενώ πολυάριθμες ομάδες

μεταναστών αποτελούν και οι Βούλγαροι (5~o) οι Ρουμάνοι (3'ΥΌ) οι Γερμανοί

(3'}Ό) και άλλοΙ. Ακόμη κατά το έτος 2003-2004 μέοα από μία ηλικιακή

κατάταξη των αλλοδαπών στην Ελλάδα, μπορούμε να παραθέσουμε τα

ποσοστά των αλλοδαπών μαθητών στα ελληνικά σχολεία. Στο νηπιαγωγείο το

6,9"10 των παιδιών δεν έχουν ελληνική καταγωγή, στο δημοτικό το 8,6'}Ό, στο

γυμνάσιο το 6,9~o και στο λύκειο /Τ.Ε.Ε το 3,2~o. Από στοιχεία του ΥΠΕΠΘ

και του ΙΠΟΔΕ γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2007-2008 στο

νηπlαγωγεΙο υπήρχαν 8.111 αλλοδαποί μαθητές και 759 παλιννοστούντες Τα

νέα δεδομένα που συνεπιφέρει η κλιμάκωση του μεταναστευτικού κύματος

προς την Ελλάδα, έχουν φέρει το θέμα της διαπολιτισμικότητας στο

προσκήνιο γενικότερα αλλά και ειδικότερα στους τομής της εκπαΙδευσης.

Ο ΤαΥIΟΓ (ΤαΥIΟΓ 1994 Στο Wagner,U" & Philipps, D,,2000), αναφέρει

ότι τα πρo~λήματα της διαπολιτισμικότητας εκδηλώνονται περισσότερο στην

εκπαίδευση γιατί εκ εΙ διαπαιδαγωγούνται οι νέες γενιές και διαμορφώνεται

κατά ένα μέρος το σύστημα αξιών της χώρας. Πράγματι, «το σχολείο εΙναl ο

σημαντικότερος θεσμός για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική

ενσωμάτωση των μελών της κοινωνίας. Μεταδίδει επιλογή γνώσεων,

ορισμένη παlδεΙα, ορισμένη μορφή εθνικής γλώσσας, μεταδίδει αρχές και

αξίες που είναι κυρίαρχες στη συγκεκριμένη κοlνωνΙα, αρχές και αξίες
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κοινωνικές και πολιτικές, αλλά και ηθικές και αισθητικές, φιλοσοφικές»

(Φραγκουδάκη, 1985: 16-17) Έται, στα πλαlαια της πολυπολιτισμικής

πραγματικότητας η ελληνική κοινωνία ~ρίσKεταl μπροστά στην πρόκληση να

υιοθετήσει νέες προσεγγίσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις

απαντήσεις των Ελλήνων μεταναστών που επαναπατρίζονται και άλλων

μειονοτικών ομάδων που ζουν στην Ελληνική κοινωνία (Μάρκου, 1995 t>: 152)

Όπως επισημαlνει ο Δαμανάκης (1997 ~: 89-90) για να επιτευχθεl η ομαλή

σvμt>ίωση ατόμων που διαφέρουν πολιτισμικά και γλωσσικά στα πλαίσια μια

πολυπολιτισμικής πραγματικότητας, απαιτείται η γενικότερη κοινωνική

ευαισθητοποίηση και μία πολιτική παραδοχή της υπάρχουσας κατάστασης

ώστε να αποφεύγεται η αντιμετώπιση των αλλοδαπών ως ένα παροδικό

φαινόμενο και να λαμt>άνονταl τα απαιτούμενα μέτρα για την ομαλή ένταξή

τους στην ελληνική κοινωνία.
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1.1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ:ΗΣ: Σ:ΠΣ: ΠΟΛΙΠΣ:ΜΙΚΈΣ:

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ:

Τα μεταναστευτικά ρεύματα που σημειώθηκαν κυρίως μετά τον ~'

παγκόσμιο πόλεμο συνοδεύτηκαν από πολυσύνθετες και πολυεπίπεδες

επιπτώσεις τόσο για τα άτομα που μετακινούνταν όσο και για τις χώρες

υποδοχής. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών ήταν αναγκαία η

συνεισφοράτων κλάδων της νομικής, της οικονομίας, της κοινωνιολογίας,της

παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Ήδη από τη δεκαετία του 1960, η

συνεισφορά των Κλάδων αυτών, OVvt~aAt. τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης, όσο

κοι σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, στην ύπαρξη προσεγγίσεων ΟΙ οποίες

δεν μπορούν να κωδικοποιηθούν με έναν ενιαίο όρο. Παρόλα αυτά, μία

σύνοψη των προσεγγίσεων. μας παρέχει πέντε μοντέλα εκπαίδευσης το

αφομοιωτικό, το μοντέλο ενσωμάτωσης, το πολυπολιτισμικό, το

αντιρατσιστικό και το διαπολιτισμικό μοντέλο.

Α. Το αφομοιωτικό εK'Π'αlδεUΤIKό μοντέλο

Το αφομοιωτικό μοντέλο, αποτέλεσε το κυρίαρχο στοιχείο της

εκπαιδευτικής πολιτικής στις κλασικές χώρες μετανάστευσης τουλάχιστον

μέχρι τη δεκαετία του 1960 και εξακολουθεί να επηρεάζει και σήμερα την

εκπαιδευτική πολιτική σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στηρίζεται στην

άποψη ότι τα πρo~λήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των διαφόρων

εθνικών και μεταναστευτικών ομάδων είναι προσωρινά και σχετίζονται με την

α) ελλιπή γνώση της επίσημης γλώσσας και τον πολιτισμό της χώρας

υποδοχής, καθώς επίσης ~) και με τον «πολιτισμικό κλονισμό», (culture

shock) Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον (Oberg

1960 στο ΙΜΕΠΟ .Ηλίσς Γ. ΜπεζΦέγκης) γισ να περιγράψει το άγχος και
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τα έντονα συναισθήματα που ~Iώνoυν οι άνθρωποι όταν καλούνται να

λειτουργήσουν σε εντελώς διαφορετικό κοινωνικό, πολιτισμικό περΦάλλον

από αυτό στο οποίο κοινωνικοποιήθηκαν.

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το αφομοιωτικό μοντέλο

επιλύει τα 'προσωρινά' αυτά πρo~λήμαται θα ήταν χρήσιμη η διευκρίνιση του

όρου αφομοίωση. Γενικά ως αφομοίωση ορίζεται μία διαδικασία κατά την

οποία η εθνική καταγωγή και οι πολιτισμικές διαφορές, αξιολογούνται ως

εμπόδιο στην προσπάθεια Πλήρους κοινωνικής ένταξης των ατόμων που τις

φέρουν στη χώρα υποδοχής. Για το λόγο αυτό δεν λαμ~άνoνταl καθόλου

υπόψη κατά την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή στη καθημερινή ζωή μιας

ευρύτερης κοινωνίας. Η αφομοίωση ορίζεται επίσης ως το τελευταίο στάδιο

της όλης διαδικασίας του επlπολlτισμού.(Αcculturαtίοn) ντόπιων' και

'ξένων'. Ο όρος επιπολιτισμός αναφέρεται στις αλλαγές που ~Iώνεl το άτομο

ως αποτέλεσμα της εμπειρίας της επαφής με άλλες πολιτισμικές

ομάδες.(Grανes. 1967). Συχνά γίνεται ξεχωριστή αναφορά στις μετα~oλές

που επιφέρει ο επιπολιτισμός σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.(Βerry 1990).

Σύμφωνα με τον Παπά (1998:294) το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο

παρά η δημιουργία ομοιογενών.καlμονοπολιτισμlκώνομάδων ι οι οποίες λόγω

της κοινής πολιτισμικής τους ταυτότητας και του κοινού τους αξιακού κώδικα,

αποφεύγουν τις κοινωνικές συγκρούσεις και συγκροτούν ένα συμπαγή

κοινωνlκό ιστό που εξιδανικεύει την προσήλωση στις νέες αξίες και

εξωραίζεl τη νέα πολιτισμική ταυτότητα.

Στόχος λοιπόν του μοντέλου της αφομοίωσης είναι η συγχώνευση των

'ξένων' πολιτισμών στον 'με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής, μέσα από

διαδικασίες (επανα)κοινωνlκοποίησης των μεταναστών για την παθητική

αποδοχή των αρχών και των αξιών της κυρίαρχης χώρας. Συνοπτικά, η

συγχώνευσητων πολιτισμών επιδιώκεται με
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• Την απορρόφηση των μεταναστών από το γηγενή πολιτισμό

• Τη συμμετοχή τους στη πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας υποδοχής

• Την εκμάθηση της επίσημης γλώσσας της κυρίαρχης χώρας

• Και την εγκατάλειψη της μητρικής γλώσσας των μεταναστών.

«Η κριτική που ασκήθηκε στο αφομοιωτικό μοντέλο είναι ότι συτό δεν

κατόρθωσε να διασφαλίσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μετανάστες

μαθητές, ότι σuνέ~αλε και ΣVμ~άλλεl στη νομιμοποίηση του θεσμικού

στιγματισμού τους, καθώς κοι στη συσκότιση των ευθυνών του εκπαιδευτικού

συστήματος για τα μεγάλα ποσοστά σχολικής αποτυχίας που συτοί

παρουσιάζουν,» Ο στιγματισμός που επιφέρει το αφομοιωτικό μοντέλο στην

εκπαίδευση, οδηγεί στην περιθωριοποίηση των' ξένων' πολιτισμών από την

κυρίαρχη ομάδα, ασκεί αρνητική επιρροή στην αυτοεlκόνα των αλλοδαπών

παιδιών καθώς νιώθουν υποδεέστερα πολιτισμικά και γλωσσικά, ΣVΓKΡIΤΙKά

με τις γηγενείς και πολιτισμικά ομοιογενείς ομάδες (ΓKό~αpης. 2001:51-51)

Β. Το 'Π'oΛVΠOλΙΤΙcηJIKό εK'Π'OlδεUΤΙKό μοντέλο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 αρχίζει να κερδίζει έδαφος το

πολυπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης. Είχε αρχίσει να γίνεται αντιληπτό ότι

τα δύο προηγούμενα μοντέλα, της αφομοίωσης και της ενσωμάτωσης, δεν

κατόρθωσαν να δώσουν ουσιαστική λύση καθώς παρατήρησαν ότι ο εθνικός

και φυλετικός διαχωρισμός, αναπαραγόταν από γενιά σε γενιά. Για το λόγο

αυτό έγινε μία μετατόπισηαπό τα εθνοκεντρικά μοντέλα προς τον πολιτιστικό

πλουραρισμό η οποία είναι γνωστή στην παιδαγωγική επιστήμη με τον όρο

πολιτισμική εκπαίδευση. Το ευρωπαϊκό εφετείο των ανθρώπινων

δικαιωμάτων, έχει αναγνωρίσει ότι ο πλουραρισμός χτίζεται πάνω σε «γνήσια

αναγνώριση των απόψεων ότι η ποικιλία των κουλτούρων ενέχει μία δυναμική,
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ότι υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στις κουλτούρες, τις θρησκευτικές απόψεις

τα καλλιτεχνικά θέματα και τις κοινωνικό-οικονομικές ιδέες. Ακόμη, για να

επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή, είναι απαραίτητο τα άτομα και οι ομάδες με

την ποικιλία των ταυτοτήτων, να λειτουργούν αρμονικά μέσα σε μία ευρύτερη

κοινωνία. Για να μπορέσουμε επομένως να έχουμε μία ομαλή μετάCιαση από

τα εθνοκεντρικά μοντέλα στον πολιτιστικό πλουραρισμό ο οποίος θα

στηρίζεται σε υγιείς και στέρεες Cιάσεlς, απαραίτητη είναι η πολιτισμική

εκπαίδευση.

«Ο όρος πολυπολιτισμική εκπαίδευση δεν περιγράφει ένα συγκεκριμένο

μοντέλο εκπαίδευσης αλλά μία ευρεία ποικιλία σχολικών πρακτικών

προγραμμάτων και υλικών που σχεδιάζονται για να CιOηθήσOυν τα παιδιά από

διαφορετικές ομάδες να CιιώσOυν την εκπαιδευτική ισότητα» (Baηks, Στο

Modgil,S., G. Verman, Κ. Mallick, C. Magil eds 1997). Τα πολυπολιτισμικά

αυτά προγράμματα, θα πρέπει να διακατέχονται από τη φιλοσοφία της

αναγνώρισης της συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών, ενθαρρύνοντας

σχεδόν τη συνύπαρξη των διαφορών και τονίζοντας την ενότητα μέσα από τη

διαφορετικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά των μεταναστών διδάσκονται

να είναι υπερήφανα για την καταγωγή τους και να σέC>ονταl τους πολιτισμούς

των άλλων ομάδων.

«Ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του πολυπολιτισμικού

μοντέλου ο James Banks αναφέρει ότι «η πολυπολιτισμική εκπαίδευση είναι

τουλάχιστον τρία πράγματα, μία ιδέα ή σκέψη, ένας εκπαιδευτικός

διαδραστικός ανασχηματισμός και μία διαδικασία». Ως ιδέα η

πολυπολιτισμική προσέγγιση δηλώνει ότι το σχολείο πρέπει να εξασφαλίζει σε

όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης ανεξάρτητα από την εθνική,

φυλετική πολιτισμική και κοινωνική τους καταγωγή.(Βαnks & Banks 1995).

«Ως κίνημα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί
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θεσμοί πρέπει να μετασχηματιστούν όχι μόνο αναφορικά με τα προγράμματά

τους αλλά ο μετασχηματισμός να αφορά και σημαντικούς παράγοντες του

σχολικού περΦάλλοντος, όπως είναι οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των

μαθητών διαφορετικής γλωσσικής προέλευσης, οι σχέσεις εξουσίας καθώς

και οι πεποιθήσεις και οι στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.» Ως

διαδικασία σημαίνει ότι η ισότητα ευκαιριών σε όλους τους μαθητές απαιτεί

συνεχείς μεταρρυθμιστικές παρεμ~άσεlς και αλλαγές.

Οι Κnαpp και Woolverton (2004) καθώς και οι Oakes, Joseph και ο Μυ;Γ

(Oakes, Joseph & Μυ;Γ 2004 Στο Banks,J.A.. & Banks,C.A.M.1995)

περιγράφουν τη δύναμη της επικρατούσας κοινωνικής τάξης να επηρεάζουν

αρνητικά τις ευκαιρίες των μεταναστών μαθητών για απόκτηση γνώσης. Με

την ουσιαστική αλλαγή που έχει τη δύναμη να προσφέρει το πολυπολιτιστlκό

μοντέλο εκπαίδευσης , οι ευκαιρίες για μάθηση όλων των μαθητών, θα

εξιοώνονταl.( Banks,2009)

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο θεωρήθηκε ότι αποτέλεσε μία τομή στην

εκπαίδευση σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα καθώς απέ~λεπε όχι μόνο

σε παιδαγωγικές παρεμ~άσεlς αλλά και στην αλλαγή των στάσεων

συμπεριφορών και πρακτικών από την πλευρά των ατόμων της κυρίαρχης

κοινωνίας απέναντι στις διάφορες μεταναστευτικές ομάδες. (Κάτσlκας &

Πολίτου, 1999:41). Όμως το θεωρητικό υπό~αθρo του πολυπολιτισμικού

μοντέλου, έχει παρουσιάσει σημαντικές αποκλίσεις κατά την πρακτική του

εφαρμογή στην παιδαγωγική διαδικασία. Οι αποκλίσεις υφίστανται καθώς «η

αντιρατσιστική δράση των προγραμμάτων πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης

περιορίστηκε κυρίως στη διάχυση πληροφοριών για τους διαφορετικούς

πολιτισμούς, προσδοκώντας με αυτό τον τρόπο την αποδυνάμωση των

εθνοτικών προκαταλήψεων.» Ακόμη και αν η πολιτική θέση για την στήριξη

του πολυπολιτισμικού αυτού μοντέλου, φανεί άκρως θετική με ουσιαστικές
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αλλαγές, σύμφωνα με τον Cohen (1992) είναι δύσκολο, μόνο με τη διάχυση

πληροφοριών για τον 'άλλο', να αλλάξουν τα ισχυρά συναισθήματα των

παιδιών τα οποία ~ασίζoνταl σε συγκεκριμένους μύθους περί φυλετικής και

εθνοτικής προέλευσης. «Ο Leiprecht αναφέρει ότι η μέθοδος της

πληροφόρησης δεν μπορεί να απορριφθεί καθΟλικά. Είναι διαφορετικό να

πληροφορείς τους μαθητές γενικά και αόριστα για τους πολιτισμούς των

'άλλων' δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις ενδυνάμωσης στερεοτύπων και

προκαταλήψεων και είναι διαφορετικό να εστιάζει η πληροφόρηση σε

κοινωνικούς και υποκειμενικούςμηχανισμούς και λειτουργίες ρατσιστικών και

εθνικιστικών αναπαραστάσεωνκαι πρακτικών λόγου.» (Leiprecht 2006 Στο

ΓKό~αρης υπό έκδοση)

Γ. Το αντιρατσιστικό ΙΚ1fΟlδεUΤικό μοντέλο.

Το αντιρατσιστικό μοντέλο, ως αντίδραση στο πολιτισμικό μοντέλο,

αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980 κυρίως στην Αγγλία

και την Αμερική. Μέσα από κοινωνιολογικές αναλύσεις, των κοινωνικών

δομών εντοπίζουν το θεσμικό ρατσισμό και υποστηρίζουν ότι αυτός έχει

διαποτίσει τις δομές και τους θεσμούς των σύγχρονων κοινωνιών. Η

αναθεώρηση των δομών και των θεσμών του κράτους θα καταφέρει να

εμποδίσει τη 'θυματοποίηση' των μειονοτικών ομάδων και να προωθήσει ίσες

ευκαιρίες στην κοινωνία και την εκπαίδευση. (Μάρκου, 1996:20-21)

Οι ~ασlKoί στόχοι του αντιρατσιστlκού μοντέλου είναι τρεις:

α. Η παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές,

ανεξαρτήτως πολιτισμικής προέλευσης.

~. Η παροχή από το κράτος ίσων κοινωνlκών ευκαιριών και δικαιοσύνης σε

όλους.
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γ. Η δημιουργία συνθηκών εξάλειψης ρατσιστικών συμπεριφορών που

εκδηλώνονται συχνά εις ~άρoς των μεταναστών.

Σύμφωνα με τον rκόC>aρη (2001:68) ΟΙ κριτικοί του αντιρατσιστικού

μοντέλου. το οποίο C>ρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής από τα μέσα της

δεκαετίας του 1980. επισημαίνουν κυρίως το μονόπλευρο ορισμό του

ρατσιστικού φαινομένου, καθώς και τον ανεπιτυχή διαχωρισμό μεταξύ

'μαύρων (θύματα) κα' των λευκών (θύτες).

Σε δήλωση της η μητέρα Τερέζα ανέφερε ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ μέρος σε

αντιπολεμικό συλλαλητήριο αλλά πολύ ευχαρίστως θα έπαιρνε μέρος σε

συλλαλητήριο υπέρ της ειρήνης. Προφανώς «01 σκέψεις έχουν υλική

υπόσταση- κάθε μία από αυτές αποτελεί και μία ξεχωριστή κινητήρια

δύναμη».(Πρέντις Μάλφορντ) επομένως ένα αντιρατσιστικό μοντέλο δεν θα

είχε τη δύναμη να αποC>άλει το ρατσισμό από μία κοινωνία.

Δ. Το διαπολιτισμικό εΚ1fαιδεUΤικό μοντέλο.

Το 'διαπολιτισμικό μοντέλο' εμφανίζεται όταν η πολιτισμική

ποικιλομορφία αρχίζει να αναγνωρίζεται ως δεδομένο και αξία (Auernheimer,

1996 :1) Σύμφωνα με τον Helmut Essinger, το διαπολιτισμικό μοντέλο

εκπαίδευσης διέπεται από τέσσερις f!ιασικές αρχές(Ηelmut στο Μάρκου,

1996~:26-27)

1. Την ενσυναίσθηση, δηλαδή την κατανόηση των εκπαιδευτικών

ΠΡΟC>λημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά διαφορετικής γλωσσικής

και πολιτισμικής προέλευσης.

2. Την αλληλεγγύη, η οποία υπερf!lαίνει τα όρια των ομάδων των φυλών

και κρατών και παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία.
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3. Το σε~ασμό στην πολιτισμική ετερότητα που αποτελεί μΙα

πραγματικότητα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοlνωνΙες.

4. Την εξάλειψη στερεότυπων, προκαταλήψεων και εθνοκεντρικών

στάσεων και συμπεριφορών, ώστε να επιτευχθεί ή αρμονική συμ~Ιωση

μεταξύ διαφορετικών λαών και πολιτισμών στα πλαΙσια των

πολυπολιτισμικών κοινωνιών των χωρών υποδοχής.

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης που αποτελεί την πιο πρόσφατη

εξέλιξη των παιδαγωγικών παρεμ~άσεων στο θέμα της πολιτισμικής

ετερότητας στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες καθιερώνεται ολοένα

και περισσότερο ως η πιο επιθυμητή κατεύθυνση στη διαχεΙριση της

πολυπολιτισμικής πραγματικότητας σε σχέση με τα προηγούμενα

εκπαιδευτικά μοντέλα.

1.1.2. Διαπολιτισμική εKπαίδεUΑΗ ή διαπολιτισμική παιδαγωγική;

Παρατηρώντας τόσο τη διεθνή όσο και την ευρωπαϊκή εμπειρία για τη

διαπολιτισμική διάσταση, στην εκπαΙδευση, διαπιστώνουμε τη δυσΚΟλία της

αποσαφήνισηςτου όρου «διαπολιτισμικήεκπαίδευσης.

Στο λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας Γ. Μπαμπινιώτηπληροφορούμαστε

ότι διαπολιτισμικός, -ή, -ό, :εΙναl αυτός που σχετΙζεταl με διάφορους

πολιτισμούς ή που συνδυάζει πολιτισμούς και πολυπολιτισμικός είναι αυτός

που χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη διαφόρων και διακεκριμένων μεταξύ

τους πολιτισμών.

Η διαπαλιτισμικότητα,σύμφωνα με το ΓKό~αpη (2004) ορίζεται ως διαδικασία

αναστοχαστlκής αντίληψης και εμπειρΙας του πολιτισμικού πλουραρισμού,

αναγνώριση της ετερότητας και συνεργασΙα μεταξύ ατόμων διαφορετικών

πολιτισμών.
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Ο Leicester ΜαΙ τονίζει ότι χρειάζεται να ανατρέξουμεστη λογική για να

οριοθετήσουμετη διαπολιτισμικήεκπαίδευση. «Αν υπάρχουν μέτρα λογικής

τα οποία εξαρτώνται από το πολιτισμικό πλαίσιο, τα παιδιά θα μπορούσαν

μόνο να Kαταλά~oυναυτές τις διάφορες μορφές της λογικής μέσα από τη

μύηση σε διαφορετικούςπολιτισμούς,»

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν είναι μια επιστήμη ή μια

δραστηριότητα που εμφανίζεται στις τάξεις. κατά τη διάρκεια ενός

καθιερωμένου χρονικού πλαισίου. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι μια

διάσταση, η οποία πρέπει να διαχέεται σ' ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών,

μια 'υποτιθέμενη ταυτότητα' που να προσανατολίζει Ο,Τιδήποτε σuμ~αίνεl

μέσα στα σχολεία. Προτείνει διαδικασίες για να ενθαρρύνει την ανακόλυψη

αμοφαίων σχέσεων, για να υπερνικήσει τα εμπόδια. Συνδέεται στενό με

άλλες εκπαιδευτικές φιλοσοφίες, όπως η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα

δικαιώματα, η αντιρατσιστική εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενόντια στις

προκαταλήψεις, η εκπαΙδευση για τη δημοκρατική ιδιότητα του πολΙτη.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση σημαΙνεl: αλληλεπίδραση,ανταλλαγή, επικοlνωνΙα,

ΣUνεργασΙα, υπερνίκηση των πολιτισμικών εμποδΙων, αλληλεγγύη,

εμπιστοσύνη,σμοφσίος σΦασμός (Camilleri, 1985)

Σύμφωνα με τον 'Οδηγό διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης' ο όρος

διαπολιτισμική εκπαΙδευση θα μπορούσε να θεωρηθεΙ ως μέσω δράσης ως

εργαλείο που αποr>λέπεl στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και σuμπερlφoρών οι

οποΙες είναι απαραΙτητες προκειμένου να επlτευχθεΙ η αποτελεσματική

διόδραση μέσα σε μΙα πολυπολιτισμική κοlνωνΙα. Στην έννοια διαπολιτισμική

εμπεριέχονται τρεις συνδεόμενες μεταξύ τους έννοιες. Η έννοια της

διατrOλlΤΙDμIKής αλληλετrIδρασης, η έννοια της δlατrOλΙΤΙDμlκής

ετrΙKoινωνIας και αυτή της δlατrOλlΤΙDμIKής κατανόησης. ΕπΙσης, στην

έννοια εκπαΙδευση, εμπεριέχεται και η έννοια αγωγή και η σύνδεση αυτών
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των όρων μας παραπέμπει στον όρο παιδαγωγική. Επομένως εκτός από

διαπολιτισμική εκπαίδευση, αλληλεπίδραση, κατανόηση, μπορούμε να μιλάμε

και για διαπολιτισμική αγωγή και διαπολιτισμική παιδαγωγική.

Σύμφωνα με το ΓKό~αpη (2004:14-15) η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν

παραπέμπει σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευσης, αλλά σε ένα ευρύ

φάσμα θεωρητικών αναλύσεων σχετικά με τις επίκαιρες προϋποθέσεις

εκπαίδευσης και των αρχών που πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία. Αυτός ο

ορισμός μας παραπέμπει σε μία διαπολιτισμική παιδαγωγική και αυτός είναι

κατά το Δαμανάκη (2000) ο δόκιμος όρος που πρέπει να αντικαταστήσει τη

«διαπολιτισμική εκπαίδευση» η οποία ως όρος προκαλεί εννοιολογική

σύγχυση. Τονίζει ότι το θεματικό περιεχόμενο της «Διαπολιτισμικής

Παιδαγωγικής» είναι η Αγωγή και η Εκπαίδευση σε καταστάσεις συνάντησης

και αλληλεπίδρασηςτων διαφορετικώνπολιτισμών.

Η διαπολιτισμική αγωγή ~ασίζεταl στην παιδοκεντρική παιδαγωγική

αντίληψη της διαπαιδαγώγησης και της παροχής κινήτρων για αυτενέργεια

των μαθητών με επίκεντρο τους ίδιους και συμ~άλει στην ειρηνική

διαπαιδαγώγησημε την επίλυση των διαφορών και συγκρούσεων. Ε1tιδέχεται

κοlνuινικέc εμ1tεlρlεc από την πραγματικότητα της πολυπολιτισμικής

κοινωνίας, προσανατολίζεται στην παιδαγωγική πράξη με νεωτεριστικές

μεθόδους και αναφέρεται στη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μεταναστών και

ντόπιωνμαθητών (Πανταζής 1999).

Παραθέτοντας τον ορισμό της διαπολιτισμικής αγωγής, μπορούμε εύλογα να

παρατηρήσουμε μία λογική, που θέλει να δει ο Leicester ΜαΙ, η οποία

εμπεριέχει της έννοιες «διαπολιτισμική αλληλεπίδραση», «διαπολιτισμική

επικοινωνία» και «διαπολιτισμική κατανόηση» που ενυπάρχουν στον 'Οδηγό

διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης' καθώς αυτές μπορούν να χαρακτηριστούνως

«κοινωνικές εμπειρίες».
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Για να μη ~αδίσoυμε στα λάθη των χωρών που κλίθηκαν να αντιμετωπίσουν

τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, δεκαετίες πριν από εμάς, καλό είναι να έχουμε

μία γενική εικόνα για το πώς αντιμετωπίσθηκε το φαινόμενο αυτό τόσο σε

διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

1.1.3. ΣτοιχεΙα α1fό τη διεθνή εμ1fειρiα σε ζητήματα διαχεΙρισΗC της

ετερότητας οτο αχολεΙο.

Α. Η.Π.Α.

Ο όρος πολυπολιτισμικήεκπαίδευση ξεκίνησε ιστορικά, από τις Η.Π.Α.

στις αρχές της δεκαετίας του '60. Η εμφάνιση του όρου ήταν αναγκαστική για

την αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού σχολικής αποτυχίας και διαρροής

που παρουσίαζαν το μεγάλο ποσοστό αλλόφωνwν παιδιών.(Ανδρούσου ,2000

στο Βαφέα 1996). Πιο πριν, δεν είχε αναγνwριστεί το πρό~λημα και η

συνύπαρξη των πολιτισμών αντιμετωπιζόταν με την ιδεολογία του

'χωνευτηρίου' κατά την οποία τα δικαιώματα και τα πρo~λήματα των εθνικών

μεταναστευτικών και μειονοτικών ομάδων που δια~lώνoυν στην αμερικανική

κοινωνία, αγνοούνται προκλητικά (Μάρκου, 1995α :175-176)

Αντιδρώντας σε μία τέτοια ιδεολογία, στη δεκαετία του 1960, οι διάφορες

εθνικές μειονοτικές ομάδες άσκησαν έντονες διαμαρτυρίες και πιέσεις για

κατάργηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων και σε~ασμό του

δικαιώματος διατήρησης της γλώσσας, του πολιτισμού και της εθνικής

ταυτότητας. Η αντίδραση αυτή πήρε χαρακτήρα κινήματος υπέρ των

πολιτικών δικαιωμάτων των μειονοτήτών το οποίο συμπίπτει με την άποψη

υπέρ της πολυπολιτισμικής εκπσίδευσης (Μάρκου, 1996 σ :55) Οι δράσεις

οδήγησαν στην δημιουργία αντισταθμευτικών προγραμμάτων το οποίο όμως

αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών μέσα από τον
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παραμερισμό του εκπαιδευτικών 'ελλείμματος' των 'μειονοτικών' παιδιών,

ανεξάρτητα από την εθνική ομάδα στην οποία άνηκαν. Στην ουσία, σύμφωνα

με Κανακlδου & Ποπογιάννη (1997:85-86) έγινε ένα εγχείρημο για αλλογή

χωρίς όμως να αναγνωριστεί το δικαίωμα στο διαφορετικό πολιτισμό. Στη

συνέχεια, άρχισαν να αναγνωρlζονταl και άλλες πτυχές του χειρισμού της

γλώσσας, της εθνικότητας του πολιτισμό των μειονοτικών μαθητών στα

σχολεία και κρίθηκε αναγκαία η εγκατάλειψη της αντίληψης του . ελλείμματος'

που υποκρύπτονταν στις μέχρι τότε κινήσεις και η υιοθέτηση της αντίληψης

της 'διαφοράς' κατά την οποlα οι 'άλλΟΙ' δεν εlναl κατώτεροι αλλά απλά

διαφορετικοί.

Μετά από 10 χρόνια, η αντίληψη της 'διαφοράς' αποδεlχτηκε ότι δεν

αποσκοπούσε ούτε στην εξοικείωση με τον 'άλλο', το διαφορετικό, ούτε στην

ανταλλαγή των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων , η οποία θα

συντελούσε στην ομαλή ένταξη των αλλοδαπών παιδιών στο εκπαιδευτικό

σύστημα. Παρατηρείται δηλαδή μια προσπάθεια καλών προθέσεων και μια

θετική αντίληψη της διαφοράς, χωρlς ωστόσο να τονίζεται ακόμη η ανάγκη

επlκοlνωνlας που υπόσχεται θεωρητικά ο όρος 'διαπολιτισμική εκπαίδευση' .

Στο τέλος της δεκαετlας Του 1970, αντιλήφθηκαν ότι η ελλιπής γνώση πάνω

στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενlσχυσε τη στερεότυπη εικόνα του

'διαφορετικού' καθώς στην τελευταία προσπάθεια προσδιδόταν μια εξωτική

διάσταση στους 'άλλους' Και τελευταlα αυτή προσπάθεια εγκαταλείφθηκε και

τη θέση της πήρε μΙα διαπολιτισμική προσέγγιση, όπως μπορούμε να την

ορίσουμε στις μέρες μας.

Β. ΚΑΝΑΔΑΣ

Κατά τη δεκαετία ' 60 η πολυΠΟλιτισμική εκπαlδευση στον Καναδά,

κlνεlταl σε αντιστοlχlα με αυτή στις Η.Π.Α. Στη δεκαετlα του 1970, η
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επίσημη Kυι,\cρνηTlKή πολιτική, είχε δρομολογήσει το νομοθετικό πλαίσιο υπέρ

της αποδοχής της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εγκατάλειψης του

ρατσισμού και του εθνοκεντρισμού. Ωστόσο όμως η εθνοκεντρική

εκπαίδευση των εKπαιδεUΤIKών και η αδυναμία σχεδιασμού του κατάλληλου

αναλυτικού προγράμματος, έκανε αισθητή την αντίφαση της καναδικής

πολυπολιτισμικής νοοτροπίας ι μέσα από την αδυναμία εφαρμογής των

πολυπολιτισμικών ιδεών στο καναδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η αδυναμία

αυτή, οδήγησε στην υποτίμηση των 'άλλων' η οποία όμως έγινε έγκαιρα

αvτιληπτή από τον τότε πρωθυπουργό του Καναδά, Τρυντώ κοι με τη στάση

του επισήμανε τη σπουδαιότητα της πολιτισμικής πραγματικότητας η οποία

σuνέ~Oλε στην ενθάρρυνση των διαφόρων εθνικών και πολιτισμικών ομάδων

να διατηρήσουν και να πρo~άλλouν την εθνική και λαογραφική τους

κληρονομιά, ώστε ο Καναδάς να αποτελέσει ένα 'μωσαϊκό' διαφορετικών

πολιτισμών (Κανακίδου & Παπαγιόννη 1997:88-91.)

Γ. ΑΥΣ:ΤΡΑΛΙΑ

Και στη Αυστραλία, παρατηρώντας την πορεία της πολυπολιτισμικής

εκπαίδευσης, αναγνωρίζουμε αντίστοιχες σε κάθε χρονική περίοδο, κινήσεις

όπως αυτές της Η,Π.Α. και τον Καναδά. Στην Αυστραλία στις αρχές της

δεκαετίας του 1970, άρχισαν να αναπτύσσονται προγράμματα δίγλωσσης

εκπαίδευσης για τα παιδιά των μεταναστών Αναφέρεται, ότι η διδασκαλία

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στα περισσότερα σχολεία της Αυστραλίας

περιορίζεται σε ορισμένα μαθήματα και δεν αποσκοπεί στην αναδιάρθωσητου

σχολικού προγράμματος ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των

μαθητών

Η στάση της Αυστραλίας απέναντι στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση,

χαρακτηρίζεται από τον Bullivant (Στο Modgil.S.• G. Verman. Κ. Mallick. C.
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Mogil (eds), ιg97)aπό μίο φολκλορ,κη ρομοντlκή κοι οπλοϊκή προοέγγlοη της

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης η οποία κατά τη γνώμη του, μπορεί εύκολα να

οδηγήσει στη διατήρηση μιας 'αΠΟλιθωμένης κουλτούρας' στη σκέψη των

παιδιών και των ενηλίκων των διαφόρων εθνσπολιτισμlκών ομάδων. Γι' αυτό

προτείνει ένα ΠΟλυεθνικό αναλυτικό πρόγραμμα επΦίωσης μέσα από το οποίο

θα αναγνωρίζονται σι πολιτισμικές, εθνικές, φυλετικές κοι ταξικές διαφορές.

Κυρίως όμως προτείνει μια περισσότερο κριτική προσέγγιση εστιάζοντας στο

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με διαπολιτισμικό

προσανατολισμό.

1.1.4. Στοιχεία ο"ό την ευρωπαϊκη εμπειρία σε ζητήματα διαχείρισης της

ετερότητας στο σχολείο.

Στην Ευρώπη, η διαπολιτισμικήδιάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία

εμφανίζεται στα μέσα της δεκαετίας 1970, Τα πρώτα θεσμικά μέτρα

πάρθηκαν για να αντιμετωπισθεί η εκπαlδευση των παιδιών του

μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού. Οι διάφορες φάσεις της εξέλιξης της

πολιτικής γύρω από τη διαπολιτισμική εκπαlδευση στις αναπτυγμένες χώρες

υποδοχής μεταναστών τότε· λίγο-πολύ ακολούθησαν την ίδια διαδρομή. Ενώ

στην αρχή προσπάθησαν να αφομοιώσουν τα αλλοεθνή παιδιά από την

κυρίαρχη κουλτούρα, Το 1975'; που αποτελεl μια χρονολογία κλειδί

/'
δημοσιεύθηκε με την υπουργική σύνοδο της Στοκχόλμης συνοψίστηκαν τα

μέτρα που ήδη είχαν αρχίσει να λαμ~άνoυν οι χώρες υποδοχής, κάθε μια με

τον δικό της τρόπο. Τόσο τα ευρωπαϊκά κράτη όσο και η Αμερική πρoέ~ησαν

στην αναζήτηση πιο αποτελεσματικώνλύσεων οι οποlες συνέτειναν προς μΙα

πολυπολιτισμικήπροσέγγιση.

Η προσπάθεια να μειώσουν τη σχολική αποτυχία των αλλοεθνών

παιδιών ώστε να ενταχθούν ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα χειρίστηκε με
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την εισαγωγή της γλωσσικής και πολιτισμικής πολλαΠλότητας στο αναλυτικό

πρόγραμμα. Όμως ο λάθος στόχος μιας σχετικά 'σωστής' σκέψης, δεν άλλαξε

την κατάσταση. Η υποχρεωτική διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας μόνο

για τα παιδιά των οποίων ΟΙ γονείς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της

παλιννόστησης είχε ως αποτέλεσμα η σχολική αποτυχία να συνεχιστεί.

Ελάχιστο μέρος των παιδιών του μεταναστευτικού πληθυσμού στις

αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, παρακολουθούσαν τα προγράμματα

σχετικά με την εκμάθηση της μητρικής τους γλώσσας. Επίσης, η σχολική

aπoτυχία είχε τις ρίζες της κοι στη φολκλορική διάθεση που επικρατούσε.

Επομένως στη νέα προσπάθεια ήταν απαραίτητο το αίτημα της αποδοχής

διατήρησης και καλλιέργειας του μορφωτικού κεφαλαίου των ξένων μαθητών.

ΤΟ αίτημα αυτό προσέδωσε μία διάσταση στη εκπαίδευση που ονομάστηκε

διαπολιτισμική διάσταση και που είχε ως στόχο τη διαπραγμάτευση των

πολιτισμών μεταξύ τους, την ανταλλαγή το διάλογο και τη δημιουργία ενός

πλαισίου συζήτησης. Το ζητούμενο δηλαδή ήταν να αντιμετωπιστεί η διαφορά

στην εκπαιδευτική πρακτική ως έναυσμα για τη μετά~αση από μία ειδική

αγωγή και εκπαίδευση για ξένους σε μία αγωγή και εκπαίδευση για όλους.

(Δαμανάκης. 1997 α:34-35).

Α. Περίπτωαη της Ελλάδας.

«Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πιθανότατα ένας από τους πιο

ευαίσθητους και πολιτικά φορτισμένους τομείς της δημόσιας πολιτικής που

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις μιας κοινωνίας πολιτισμικά και εθνικά

ποικιλόμορφης, όπως η Ελληνική κοινωνία σήμερα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό

σύστημα έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τις τελευταίες δύο δεκαετίες με

στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου του και την εναρμόνιση του με τις
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εξελίξClς στο διεθνές περΦάλλον. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο τύπους

αλλαγών στο σύστημα.» (Τριανταφυλλίδου και. Γρώπα 2007)

Κατ' αρχήν, η μεταρρύθμιση των δομών και των μεθόδων του εκπαιδευτικού

ΣVστήμαΤOς που αφορούν το Γενικό λύκειο και την καθιέρωση των

ολοήμερων Νηπιαγωγείωνκαι Δημοτικών Σχολείων, των σχολείων 'δεύτερης

ευκαιρίας" την αξΙΟλόγηση των εκπαιδευτικών, τον εκouγχρονισμό του

ΠαιδαγωγικούΙνστιτούτου και την δημιουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου,

καθώς επίσης και τη δευτεΡO~άθμlα Τεχνική-Επαγγελματικήεκπαίδευση με

τη θεσμοθέτησητων ΤΕΕ.

«Κατά δεύτερον, από το 1996 αναπτύχθηκε μία διάσταση διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στην ανταπόκριση του

ouστήματος στις εκπαlδευτικές, πολιτιστικές και γλωσσικές ανάγκες της

Ελληνικής Μουσουλμανlκής μειονότητας που ΣVΓKεντρώνεται κυρίως στα

~όρεlo-ανατoλΙKά της χώρας, και των πληθυσμών Ρομά/Αθίγγανων ανά την

Ελλάδα. Η δεύτερη αφορά στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές,

πολιτιστικές και γλωσσικές ανάγκες των νεοαφlχθέντων παλιννοστούντων

και των παιδιών τους αλλά και των ξένων uπηKόων που εγκαταστάθηκαν

στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά.

Αυτές οι ανάγκες αντιμετωπίστηκαν κυρίως με τη δημιουργία Τάξεων

uπoδoxής. Οι τάξεις UΠOδOXής δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά στα

Γυμνάσια και στα λύκεια, τη δεκαετία του 1980. Όμως, ο νόμος 2416/96

θεμελίωσε την διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα καθιερώνοντας τα

διαπολιτισμικά σχολεία (ως ειδική κατηγορία σχολείων) και τις τάξεις

uπoδOXής στα γενικά σχολεία για τους μαθητές που γνωρίζovν την Ελληνική

γλώσσα ελάχιστα ή και καθόλου. Πριν από το νόμο 2416/1996, κατά τις

δεκαετίες του 1970 και του 1980, η διαπολιτισμική εκπαίδευση εξελίχθηκε

κυρίως με την πρόθεση να ενσωματωθούν τα παιδιά των παλιννοστούντων
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κυρίως από τη Γερμανία, καθώς επίσης από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την

Αυστραλία και τη Νότιο Αφρική. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980

αυτού του είδους η παλιννόστηση ατόνησε και αντικαταστάθηκε από την

παλιννόστηση ομογενών και μεταναστών από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και

τις χώρες της πρώην Σo~ιεΤΙKής ΈΝUΙσης. Ο νόμος 1894/1990 αναθεώρηοε

τη νομοθεσία 1404/1983 σχετικά με τις τάξεις υποδοχής, ενσωμάτωσε τις

τάξεις αυτές στο δημόσιο σχολικό σύστημα και επικεντρώθηκε σε μαθήματα

ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και ιστορίας για μαθητές τον οποίων τη

μητρική γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά. Η αφομοιωτικήπροσέγγισηαυτών των

πρώτων φάσεων ανάπτυξης της διαπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση

εξαΚΟλουθεί να χαρακτηρίζει την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική σήμερα,

παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία του μεταναστευτικούπληθυσμού στην

Ελλάδα δεν υπάγεται στην κατηγορία του παλιννοστούντος ομογενούς.»

(ΤριανταφυλλίδουκαΙ. Γρώπα 2007)

Οι Τριανταφυλλίδου καΙ. Γρώπα (2007) σε έρευνά τους η οποία

στηρίχθηκε τόσο στην ανάλυση νόμων, εγκύκλιου, στατιστικών στοιχείων και

σχετικής ~Φλloγραφίαςαλλά και 14 ποιοτικές συνεντεύξεις με εκπροσώπους

κρατικών και μη κρατικών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό

επίπεδο, καθώς και δύο ομαδικές συναντήσεις με καθηγητές και μαθητές της

δευτερo~άθμlας εκπαίδευσης σε διαπολιτισμικά σχολεία της περιοχής των

Αθηνών ,συγκεντρώσαν τα εξής στοιχεία:

~ Η διαπολιτισμική εκπαίδευση απαιτεί την αναγνώριση των

διαφορών που υπάρχουν στο μεταναστευτικό σχολικό πληθυσμό. Οι

διαπολιτισμικές πρωτo~oυλίες στην Ελλάδα τείνουν να αγνοούν τα

διαφορετικά γλωσσικά υπό~αθρα του πληθυσμού των αλλοδαπών

μαθητών και κατά συνέπεια τις διαφορετικές γλωσσικές ανάγκες στον

τρόπο εκμάθησης των ελληνικών.
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~ Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας και του πολιτισμού της

χώρας καταγωγής των αλλοδαπών μαθητών δεν θεωρείται

προτεραιότητα εφ' όσον η γνώση των ελληνικών κρίνεται ως το

σημαντικότερο μέσο για την ενσωμάτωσή τους και την αποφυγή του

αποκλεισμού τους.

~ Η ατομική nPWTOj)OuAia παραμένει ο πιο σημαντικός

παράγοντας και η κινητήριος δύναμη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η

ατομική nPWTOj)OuAia, η διάθεση να προχωρήσουν ένα j)ήμα πιο πέρα.

υπογραμμίζεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (από τους

καθηγητές, τους συλλόγους μεταναστών και τους μαθητές) ως ο

κυριότερος παράγοντας που κάνει τη διαφορά στον τρόπο και την έκταση

με την οποία μία διαπολιτισμική διάσταση ενσωματώνεται στην

εκπαίδευση.

~ "Οσον αφορά στους καθηγητές και γενικά τους ανθρώπους που

εμπλέκονται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να

υπογραμμίσουμε ότι το δείγμα κατά τη διάρκεια της έρευνάς, φάνηκε ότι

όλοι εργάζονται με ζήλο για να κάνουν τα σχολεία ένα χώρο στον οποίο

τα παιδιά των μεταναστών δεν θα νιώθουν σαν μειονότητα, ούτε

αποκλεισμένα.
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KEtAΛAIO 2

ΑΝΠΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΠΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.

1.2. Σ.ημασία δΙΩΠOλιτιaμΙKWΝ αναλUΤIKWν 'Π'ρογραμμάτων και η δυναμική

των εK"'OιδεUΤΙKWΝ

Όπως προαναφέρθηκε το ποσοστό των αλλοδαπών παιδιων στα

ελληνικά νηπιαγωγεία είναι αρκετά μεγάλο. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας,

έρχονται σε επαφή με το φαινόμενο της διαπολιτισμικότηταςκαι γονείς και

εκπαιδευτικοί καλούνται να απαντήσουν στις απορίες των ποιδιων και να

αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις τους. Η αλήθεια όμως είναι ότι πολλοί

εκπαιδευτικοί στο κάλεσμα αυτό αισθάνονται διστακτικοί και απροετοίμαστοι.

Ακόμα είναι γεγονός ότι κανένα σχολικό πρόγραμμα και διδακτικό υλικό, όσο

καλοσχεδιασμένοκαι αν είναι, δεν πρόκειται να έχει σημαντικά αποτελέσματα

εάν ΟΙ εκπαιδευτικοί δεν απo~άλoυν τους δισταγμούς τους και δεν

αποκτήσουν παιδαγωγικές γνώσεις γύρω από το θέμα της

διαπολιτισμικότητας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει πληθώρα αναλυτικών

προγραμμάτων, «Γενικά το αναλυτικό πρόγραμμα νοείται ο προγραμματισμός

του αντικειμένου εκμάθησης, ο τρόπος απόκτησής της και ο τρόπος

πιστοποίησης της σποκτημένηςμάθησης (Melograno. 1997 Στο Βρεττός, Γ. &

Καψάλης, Α., 1997) Αναφέρεται στο τι και στο γιατί της εκπαιδευτικής

πράξης.

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνουν οι Βρεττός και Καψάλη, ένα

αναλυτικό πρόγραμμα, είτε παραδοσιακό είτε νέου τύπου. είναι το αποτέλεσμα

και το προϊόν διαδικασιώνσχεδιασμού και σύνταξης ενός αναλυτικού πλαισίου

μακροπρόθεσμηςοργάνωσης διδασκαλίας που γίνεται σε διάφορα επίπεδα και

με διαφορετικό κατά περίπτωση ~αθμό εγκυρότητας και νομιμότητας.

Συνίσταται στη ~Φλιovραφία (Westphalen.19B2) και ο όρος ·curriculum" σε
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αντιδιασΤΟλή με τα παραδοσιακά αναλυτικά προγράμματα, το οποίο «ορίζεται

από τέσσερα δομικά στοιχεία: τους στόχους. το κατάλληλο περιεχόμενο, τις

μεθοδολογικές προτάσεις και τον έλεγχο επίτευξης των στόχων» (Βρεττός

και Καψόλη. 1997:25.27»

Ο Παπαχρήστος. προτείνει δραστηριότητες ΟΙ οποίες μπορούν να

εμπλουτίσουν, ενισχύσουν και συμπληρώσουν το υπαρκτό Αναλυτικό

Πρόγραμμα, αλλά παράλληλα και να αποσχολειοποιήσοuν τις συνήθεις

σχολικές δράσεις, είναι μεταξύ των άλλων:. Αυτά που προτείνει, έχουν ως

εξής:

• Ερευνητικές δραστηριότητες, θεατρικά παιχνίδια ή παραστάσεις, διαλεγμένα

με προσοχή ~Φλiα και ιστορίες διαπολιτισμικού περιεχομένου με έμφαση στις

ιστορίες των γυναικών, όπου τα παιδιά t>οηθούνταl στην εξερεύνηση των

ιδεών της ανοχής, της δικαιοσύνης, της ειρηνικής συμ~ίωσης και της

αμοφαΙας κατανόησης.

• Φιλικές, ομαδικές συζητήσεις σε καθημερινά ή εξειδικευμένα ζητήματα και

πρo~ληματισμoύς, όπου παρέχεται η δυνατότητα άνΤλησης ~Iωμάτων που

συνδέονται με το σπίτι ή την κοινότητα.

· Μαγνητοφωνημένη μουσική και μουσικά όργανα ποικίλων πολιτισμών, ως

ευκαιρία προσέγγισης διαφόρων μουσικών ακουσμάτων.

• Ειδικά γεγονότα και γιορτές, ώστε να διερευνώνται οι ομοιότητες και οι

διαφορές των διάφορων εθνοπολιτισμlκών ομάδων.

· Επισκέψεις, ~ίντεo, μαγνητοσκοπημένες τηλεοπτικές εκπομπές και άλλα

μέσα για τη δυνατότητα ανάπτυξης στα παιδιά της αντίληψης ενός ευρύτερου

κόσμου.

Διάφορες καλλιτεχνικές και χειροτεχνικές δραστηριότητες που

εξασφαλίζουν τη γνωριμία με τις αισθητικές εκφάνσεις των πολιτισμών αλλά

και της Ιδιας της τέχνης ευρύτερα (π.χ. video-art, κινηματογράφος,

φωτογραφία,δημιουργία εντύπων, χορός, παραδοσιακήζωγραφική κ.ά.).
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• Επlσκέπτρlες/ες-ομlλήτρlες/ές από ποικίλες κοινότητες για να γνωρίσουν

ΟΙ μαθήτριες και ΟΙ μαθητές τα πολιτισμικό δημιουργήματα κάθε

εθνοπολlTlσμlκής ομάδας. (Παπαχρήστος 2003:136-137)

Εφόσον μιλήσαμε για διαπολιτισμική παιδαγωγική θα ήταν μεγάλη

παρά~λεψη εάν δεν αναφερόμασταν και σε ένα διαπολιτισμικό αναλυτικό

πρόγραμμα. Το ΑηΙί-Βίαο Curriculum,(Derman-Sparks & the ABC Task

Porce, 1989 στο ΓKό~αpης, χ., Ν,ώτη, Ν .. Σταμάτης, Π .. 2003) είναι ένα

διαπολιτισμικό αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο φlλοδοξεί να επιτuχει την

πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων προκατάληψης που εμφανίζονταl

κατά τη σχολική ηλικία. Ο στόχος του προγράμματος αυτού. είναι διπλός.

Από τη μία στοχεύει στην πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του κάθε

παιδιοι) να αντιληφθεί και να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα υπολογίζοντας

κάθε φορά το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, από την άλλη επιχειρεί να

συμ~άλεl στη δημιουργία Κλίματος ισότητας και δlKαloσvνης μέσα στην τάξη

και να καλλιεργήσει την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε παιδιού.

(Derman-Sparks 1992) Για να καταστεί αυτό εφικτό έχουν τεθεί ως ειδικοί

στόχοι του Anti-Bias Curriculum να ~ελτιωθεί σε κάθε παιδί (α) η

οικοδόμηση αυτογνωσίας. αυτοεκτίμησης, να ενισχυθεί με άλλα λόγια η

ταυτότητά του. (~) σαν δεύτερος ειδικός στόχος του Anti- Bias Curriculum

έχει τεθεί η ενΣVΝOloθημOΤΙKή ολληλε"ίδρααη με ανθρώπους προερχόμενους

από διαφορετικά πολιτισμικά περΦάλλοντα. (γ) Ο τρίτος ειδικός στόχος του

Anti- Bias Curriculum που είναι η ιφιτική σκέψη αναφορικά με την

προκατάληψη και την ικανότητα να ανΤΙλαμ~άνoνταl από τη θέση των άλλων,

την έννοια της προκατάληψης.

Οι εκπαιδευτικοί, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα πρo~λήματα

που σχετίζονται με τη διαπολιτισμlκότητα στο νηπιαγωγείο και να μπορέσουν

να χειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο ένα διαπολιτισμικό αναλυτικό
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,

πρόγραμμα, θα πρέπει αρχικά να αναγνωρίσουν και να συνΕιδητοποιήσουν τη

σημασία ορισμένων εννοιών ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν. Η

αναγνώριση της σημασίας της ενσυναίσθησης, της κριτικής σκέψης, της

ταυτότητας και των εμπλεκόμενων σε αυτήν εννοιών όπως φυλετικά

χαρακτηριστικά, επικοινωνία, ξένοι και διαφορετικοί θα μπορούσαμε να πσύμε

ότι οδηγούν στην ευαισθητοποίηση. Η αντιμετώπιση όμως είναι άλλο πράγμα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα πιθανόν να αναφέρεται γενικά στον πολιτισμό των

άλλων, ΟΙ εκπαιδευτικοί όμως θα πρέπει να ανΤlληφθoVν και να αποφύγουν

αυτές τις γενικεύσεις. καθώς με αυτό τον τρόπο κατασκευάζουν πλασματικές

πολιτισμικές διαφορές και αγεφύρωτες αποστάσεις μεταξύ ντόπιων κοι

αλλοδαπών. Σε αρκετά νηπιαγωγεία για παράδειγμα, οι αγεφύρωτες

προαναφερθείσες αποστάσεις, προκύπτουν από φανταστικά ταξίδια σε

μακρινές και εξωτικές χώρες, αφήνοντας ανέγγιχτες εκείνες τις διαφορές

που έχουν για τα παιδιά σημασία και νόημα.(ΓKό~αρης 2002)
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1.2.1. βασικές έννοιες 1fOV οχετlζονται με την ανά'Π'τυξη ενός

δια1fολιτιομικού αναλυτικού 1fρογράμμaτος.

1.2.1. Α. Ταυτότητα

«Η εθνική ταυτότητα είναι μία αφηρημένη έννοια η οποία συνοψίζει τη

ΣVλλOγlKή έκφραση μιας υποκειμενικήςατομικής αίσθησης του να ανήκεις σε

μια κοινωνlκό- πολιτισμική ομάδα.»

St.,Woolf

«<Ο Εθνικισμός στην Ευρώπη», 1995:59)

«Είναι αυτονόητο ότι δίχως ταυτότητα δεν μπορεί αν οργανωθεί ούτε

καν στοιχειωδώς ο ψυχισμός αλλά ούτε καν να υπάρξει μια κάποια μορφή

κοινωνικότητας. Άρα το θέμα δεν είναι να έχουμε ή να μην έχουμε ταυτότητα,

αλλά το πόσες και τι είδους ταυτότητες έχουμε και πως αυτές συγκροτούνται.

Στη διαδικασία συγκρότησης ταυτοτήτων συμμετέχει ολόκληρος ο ψυχισμός

των υποκειμένων: το συνειδητό και προσυνειδητό, το ασυνείδητο, το

φανταστικό, το συμ~oλlKό αλλά και το «πραγματικό». (Ν. Δεμερτζής 1994)

Άκόμη, η ταυτότητα Του ατόμου δεν είναι μόνο πολυδιάστατη αλλά και

δυναμική καθώς επίσης εμπεριέχει την έwοια του «Άλλου» και της

διαφορετικότητας. Όταν τα άτομο υφίσταται τις συνέπειες της

μετανάστευσης, τότε η διαδικασία της προσαρμογής του στη χώρα υποδοχής

σχετίζεται αναπόφευκτα με την αναδόμηση της εθνικής του ταυτότητας. Σε

διεπιστημονικό επίπεδο, η εθνική ταυτότητα διαφοροποιείται από την

• Εθνοτική ταυτότητα (που ενέχει πολιτική σημασία)

• Τη θεσμική εθνική ταυτότητα (επΦάλλεταl νομοθετικά από το επίσημο

κράτος) , (ΓKότo~oς 1997)
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• Την εικονική εθνική ταυτότητα (θεωρείται προϊόν μυθοποίησης και

εξιδανίκευσης του ιστορικού παρελθόντος μιας εθνοπολιτισμικής

ομάδας), (Δαμανάκης 2001)

• Τη φυλετική ταυτότητα (αναφέρεται μόνο στα εξωτερικά- φυσικά

χαρακτηριστικά των μελών μιας εθνικής ομάδας και όχι στα συνεκτικά

της στοιχεία, όπως είναι η γλώσσα, η καταγωγή, η θρησκεία, ο

πολιτιομάς και η διατροφή), (Frable, 1997)

Σύμφωνα με την Peukert (2000) η ταυτότητα μπορεl να ορισθεl ως η

διαδικασία και το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξΙ; τριών ~ασΙKών

δεξιοτήτων. 1) Η πρώτη δεξιότητα συνδέεται με το αlσθημα της ύπαρξης

μιας ~ασΙKής δομής του tGVToU. Το υποκείμενο γνωρίζει, τα στοιχεία της

ιδιαιτερότητας του. Στην προσχολική ηλικία, οι ιδιαιτερότητες που

αντιλαμ~άνoνται τα παιδιά, αναφέρονται κυρίως σε φυλετικά χαρακτηριστικά.

2) Η δεύτερη δεξιότητα αφορά τη διαδικασία διερεuνησης αυτής της ~ασΙKής

δομής του taUToU. Η διερεuνηση επέρχεται μέσα από την αντιπαράθεση με το

νέο, το άγνωστο και την επιτυχή διαχείριση των α~φαιoτήτων. Τα παιδιά

προσχολικής ηλικίας, έρχονται σε αντιπαράθεση με τους συνομήλικους

«ξένοuς» και επιχειρείται η επιτυχή διαχείριση των α~ε~αιoτήτων τους με τη

σωστή t1l'ικοlνwνία. 3) Η τρίτη δεξιότητα αυνδέεταl με την ανάγκη επίτευξης

ισορροπίας μεταξύ της ~ασlKής δομής και της διερεuνησης αυτής.

Οι πιο πάνω πληροφορίες μας δείχνουν τη σπουδαιότητα της σημασίας

της ταυτότητας, πως σχετίζεται με το φαινόμενο της διαπολιτισμικότητας και

ποιες ιδιαιτερότητες-παράγοντες θα πρέπει να λά~oυμε υπόψη για την

οικοδόμηση της εθνικής ταυτότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ακόμη ο

κάθε εκπαιδευτικός στη προσπάθεια ενίσχυσης ή διαμόρφωσης της εθνικής

ταυτότητας των παιδιών θα πρέπει να σε~αστεί τη σίJνδεση του κάθε παιδιού

με το ήδη διαμορφωμένο από τους ενήλικες κοινωνικό περΦάλλον και το
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πλαίσιο συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων ΜΙα εκτενέστερη ανάλυση των

ιδιαιτεροτήτων αυτών μας παρέχει χρήσιμα στοιχεία που θα φανούν

υποστηρικτικά στην προσπάθεια στήριξης της εθνικής ταυτότητας ενός

παιδιού προσχολικής ηλικίας.

Α ί. ΦυλεTlκές διακρίσεις

Για να είμαστε σε θέση να αποδυναμώσουμε τα αρνητικά στερεότυπα

και προκαταλήψεις που απαξιώνουν τους διαφορετικούς μαθητές και

λειτουργούν αρνητικά ή επφραδυνTlκά στην οικοδόμηση της ταυτότητας θα

πρέπει να γνωρίζουμε τι και πως σκέφτονται τα παιδιά. Έρευνες έχουν

δεlξεl ( Seefeld, 1989) ότι από πολύ νωρlς, τα παιδιά όχι μόνο εlναl αε θέση

να αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε ανθρώπους που

σχετίζονται με χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, τη φυλή, τη γλώσσα. το φύλο,

αλλά έχουν υιοθετήσει και εκεΙνα τα χαρακτηριστικά που τους υποδεικνύει η

κσινωνlα τους (Spenser, 1982 Kotz, 1983 Romsey 1987). Κατά τον

Derman-Sparks (1992) τα παιδιά από πολύ νωρίς καταλαC>αΙνουν ότι οι

διαφορές φυλής, γλώσσας, φύλου, συνδέονται με τη δύναμη και τα προνόμια.

Με τον όρο φυλή αναφερόμαστε σε μΙα ομάδα ατόμων που μοιράζονται

f!ιloλoγlKά χαρακτηριστικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα φανερά C>ιολογlκά

χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα του δέρματος, τα χαρακτηριστικά του

προσώπου, η υφή των μαλλιών, το σχήμα του προσώπου, απασχολούν τα

παιδιά ήδη από τη f!ιρεφlKή ηλlκΙα. Η πιο εντuπωσlαKή πλευρά για τη φυλή

στις αντιλήψεις των παιδιών για τους άλλους και ο τύπος και η ποσότητα των

Πληροφοριών που μαθαΙνουν για τις φυλετικές διαφορές, ποικίλουν ανάλογα

με το κοινωνικό περΦάλλον,τη δική του κατάστασηως μειονότητα ή όχι και
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την έκταση και τους τύπους επαφών που έχουν με άλλες ομάδες. Η Kimperly

(1994), σε έρευνά της διαπίστωσε σαφείς προκαταλήψεις στη συμπεριφορά

των παιδιών προσχολικής ηλικίας απέναντι στη φυλή και την εθνικότητα. Τα

παιδιά 3 ή 4 ετών χρησιμοποιούν κοινωνικές συμ~αΤΙKές ετικέτες όπως

«μαύρος», «λευκός», και τις προσδίδουν με τη μεροληπτική έννοια

περισσότερο σε ανθρώπινες μορφές, λιγότερο σε ζώα και ακόμη λιγότερο σε

άψυχα αντικείμενα. Ακόμη έχουν την τάση να υπερClάλουν στις δlομαδlκές

διαφορές και να ελαχιστοποιούν τις ενδοομαδlκές ,.(Katz 1976, Ramsey

&Meyers 1990, ΚαΙΖ & Kafkin 1997, ναη Ausdale &Feagin 2001, ΚαΙΖ 2003,

Ramsey & Williams 2003, Duckitt, Pakray & Wall 1999) γεγανός παυ ίσως

συμClάλεl στην αυξημένη προκατάληψη.

Το γνωστικό όμως επίπεδο των παιδιών αυτής της ηλικίας, καθιστά

δύσκολο γι' αυτά να διακρίνουν ανάμεσα στην ακρΦή απεικόνιση και τα

στερεότυπα για τη φυλή και την επικρατούσα κοινωνική τάξη. (ναη Ausdale

& Feagin 2001, Katz 2003). Αξιοσημείωτο είναι Clt~OIG ότι οι αντιλήψεις και

οι γνώσεις Που έχουν τα παιδιά για τις προαναφερθείσεςδιαφορές διαφέρουν

ανάλογα με το κοινωνικό τους περίγυρο και τις επαφές τους που έχουν με τα

αντίστοιχα άτομα. (Phinney & Rotherman 1987) Στην ηλικία του

νηπιαγωγείου, τα παιδιά χρησιμοποιούν τα στερεότυπα τόσο για γενικεύσεις,

όσο και για αυτόπαρουσίαση. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα επιχείρημα

υποστήριξης της άποψης ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά και τα παιδιά

της κυρίαρχης αμάδας.
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Α ίί. Γλωσσικές διακρίσεις

Η διαπολιτισμική εKπαίδευσrι δέχεται τη σπουδαιότητα της γλώσσας και

υποστηρίζει την αναγνώριση της γλώσσας του «άλλοtJ» στο χώρο της

εκπαίδευσης. Κάθε μετανάστης χρησιμοποιεί εναλλακτικά δύο γλώσσες.

(Σκούρτου στο Αλκηστις 2008) Η Uηesco από το 1952, κατοχύρωαε το

δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση μέσω της μητρικής γλώσσας. Η

παραf!lίαση αυτού του δικαιώματος αποτελεί ρατσιστική πράξη. «Σύμφωνα με

τους ψυχαναλυτές, το παιδί δομεί τη σκέψη του, ακόμα και το ασυνείδητο του,

στη γλώσσα στην οποία άκουσε τους πρώτους ήχους που σvνδύασε με τα

πρώτα του f!ιιώματα και τον πόθο τη μητέρας του. Σε αυτήν έχει

εσωτερικεύσεl όλες τις εμπειρίες και τη γνώση του, που θα αποτελέσουν τη

f!ιάση για την περαιτέρω εξέλιξή του.» Ακόμη, η μητρική γλώσσα, είναι το

μέσο ταύτισης του παιδιού με τα μέλη της κοινότητας από την οποία

κατάγεταΙ. (Κανακίδου, ε. & Παπαγιάννη, Β. 1994). Σύμφωνα με τον ΓKότo~o

(1990), η γλώσσα είναι η f!ιάση, το σημαντικό σύμf!lολο με το οποίο ο

άνθρωπος αποκτά ΣVνείδηση, αντιλαμf!lάνεταl τον εαυτό του αντικείμενο

ξεχωριστό από όλα τα άλλα γύρω του και παράλληλα τον ~λέπεl από τη

σκοπιά των άλλων. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε η επικοινωνία, όχι όμως μόνο

μέσω της γλώσσας θεωρείται δημιουργός της ταυτότητας. Ακόμη, η γλώσσα,

μεταf!lΦάζεl στάσεις αντιλήψεις και ΣVμπερlφOρές, και με αυτό τον τρόπο

ΣVνδέεταl με την εθνική ταυτότητα.

Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, είναι σε θέση να διαφοροποιούν και να

ξεχωρίζουν τη μη οικεία γλώσσα, όπως και τα φυλετικά χαρακτηριστικά. Τα

παιδιά, όπως προαναφέρθηκε, έχουν την τάση να υπερf!lάλουν στις διομαδικές

διαφορές και να τις αξιολογούν. Οι αξιολογήσεις αυτές οδηγούν συνήθως σε

προκαταλήψεις και στερεόΤUΠα.(ΓKO~αρης.χ. & Νιώτη,Ν. & Σταμάτης,Π.

2003).
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Η επικοινωνία, ελαχιστοποιεί τις διαφορές που ΠΡOCιάλεl η γλώσσα, καθώς

επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών και μεταCιίCιασης νοημάτων από ένα

άτομο στο άλλο, μέσω συμCιόλων, ήχων, αριθμών, γραμμάτων, χειρονομιών.

(Dance, αναφορά στο Πασαρδή,2001). Κατ' επέκταση, μειώνονται οι

αξιολογήσεις που σχετίζονται με προκαταλήψεις και στερεότυπα. Παιδιά από

διαφορετικά πολιτισμικά περΦάλλοντα, έχουν μάθει να επικοινωνούν με

διαφορετικό τρόπο.(Κατή, Δ. 2000:258·262). Οι Katz, Hieldebrand και

Werner, προτείνουν τις κινητικές δραστηριότητες ως μέσο επίλυσης

επικοινωνιακών πρoCιλημάτων. Συγκεκριμένα, οι κινητικές δραστηριότητες

είναι το φυσικό περΦάλλον (Hieldebrand 1991) ή αλλιώς κατά την Katz

(1990), είναι η ~άoη για την εκμάθηοη της μητρικής γλώοσας, εφόσον

προσφέρουν εμπειρlες που Cιoηθoύν στην ανάπτυξη των νοητικών

παραστάσεων, των εννοιών και την καλύτερη κατανόηση τους. Ο Werner

(1994), επισημαίνει ότι οι κινητικές δραστηριότητες, επιδρούν θετικά στην

ανάπτυξη των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων του σχολικού

προγράμματος.
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Α iiί. Ξενoφo~ία

«Η υδρόγειος συρρικνώνεται και για αυτούς που την κατέχουν. Γι αυτούς

που χάνουν το τόπο ή τα υπάρχοντά τους, το μετανάστη ή τον πρόσφυγα,

καμία απόσταση δεν Kρύ~εl τόσο μεγάλο φόC>ο και δέος όσο λίγα μέτρα κατά

μήκος των συνόρων ή των σρίων»

(H.K.Bhabha)

Η έμφαση στην πρώην ι προγονική παρτίδα των μεταναστών και η

επιμονή στο ότι το Εκεί είναι καλότερα από το Εδώ, δεν αφήνει τους πολίτες

να είναι πιστοί στη νέα τους πατρίδα. Εξάλλου ποιός μπορεί να πει με

C>φaιότητa ότι όλοι αυτοί που με τη θέλησή τους αναζητούν μία νέα πατρίδα,

θέλουν οπωσδήποτε να μεταφέρουν σε αυτήν τις κουλτούρες της χώρας

καταγωγής τους; Ο. άνθρωποι που μετaναστεόοuν ζητοόν να κάνουν μία

καινούρια αρχή και όχι απαραίτητα να ζουν όπως στην πατρίδα τους. Όπως

το έθεσε ο πολιτικός επιστήμονας στο πανεπιστήμιο Winnipeg Rias Khan :

«οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως καταγωγής, δεν μεταναστεύουν για να

διατηρήσουν την κουλτούρα και να συντηρήσουν την εθνική διαφορετικότητά

τους.»Κατά την υποστήριξη μια τέτοιας θέσης, εμπλέκεται και η θέση της

φιλοξενίας. Κάποτε η μετανάστευση είχε χαρακτήρα φΙλοξενίας και

αντιμετωπιζόταν ως τέτοια. Στις μέρες μας όμως, εάν υπολογίσουμε και τις

πιο πάνω απόψεις, οι μετανάστες, δεν αναζητούν μία απλή φιλοξενία.

Η λέξη ξένος σχετίζεται με τη φιλοξενία και φέρει αρνητική σημασία σε

αντίθεση με αυτή της φΙλοξενίας. Οπότε η λέξη ξένος δεν πρέπει να

αντιστοιχίζεται με τους μετανάστες καθώς αυτοί δεν C1piOKovraI στη χώρα

μας ως φΙλοξενούμενοΙ. Η Ηλέκτρα Πετράκου στο κεφ. «Η κατασκευή της

μετανάστευσης στην Ελληνική κοινωνία»,(σελ 35-37), «υποστηρίζει ότι στην

Ελλάδα κυριαρχεί μία αμφίθυμη στάση απέναντι στους 'ξένους' και μία

καχυποψία όπως επίσης και μία μετάθεση των ευθυνών προς τα έξω για ότι

44

r
ι

r
[

r

ι

ι

ι
,

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

[

Ι

Ι

Ι



συμ~αίνει στο εσωτερικό.» Στο σημείο όμως αυτό εύλογα γεννάται το

ερώτημα ποιος είναι ο 'ξένος', ο 'άλλος'. μπορεί να γίνει ο καθένας μας όταν

ταξιδεύει και να προκαλέσει ξενoφo~ία στην κυρίαρχη ομάδα: Οι ξένοι

ονομάζονται ξένοι επειδή ένα κυρίαρχο κράτος τους ονομάζει έτσι σύμφωνα

με τη δική του λογική και νομοθεσία και δεν είναι απαραίτητο να έχουν έρθει

από μακριά ούτε να είναι τρομεροί.

Τα παιδιά, μπορεί να δεχτούν τους 'ξένους' πιο εύκολα από ότι οι

ενήλικες. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά προσχολικής ηλικία, εμφανίζουν

ασθενέστερη προκατάληψη προς τον 'ξένο' αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι τα μέλη

εκτός ομάδας γίνονται αποδέκτες αυστηρότερης κριτικής. Οι φo~ίες που

εκδηλώνουν τα παιδιά σχετικά με τους ξένους, δεν οφείλονται όπως συνήθως

υποστηρίζεται, στην «ανθρώπινη φύση» (π.χ.«έμφυτη ξενoφo~ία»), αλλά σε

συγκεκριμένα μηνύματα που εμπεριέχονται στη γλώσσα (επικοινωνία), στις

συμπεριφορές και στις στάσεις των υποκειμένων που ανήκουν στο κοινωνlκό

περΦάλλον των παιδιών. Με άλλα λόγια, ο φό~oς διαμεσoλα~είται μέσα από

την εικόνα του «ξένου» και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα που προσδίδονται σε

αυτόν. Οι φό~oι των παιδιών σχετικά με τους 'ξένους' μπορεί να

αντιμετωπιστούν εάν καταφέρουμε να μυήσουμε τα παιδιά σε διαφορετικούς

τρόπους επικοινωνίας τους οποίους να αντιληφθούν ως ίσους και να ληφθεί

σo~αρά υπόψη η λάθος πρo~oλή εικόνας για τους 'ξένους',

Η λάθος πρo~oλή παρατηρείται στην 'αφελή' προσπάθεια των

εκπαιδευτικών να κάνουν ένα 'ντόπιο' παιδί να φερθεί με μη ρατσιστικό τρόπο

απέναντι σε ένα 'ξένο', καθώς παρουσιάζουν τη θέση του 'ξένου'

προσδίδοντας σε αυτή εξωτικά, υπερ~oλΙKά ωραία στοιχεία. Τα παιδιά

προσχολικής ηλικίας εύκολα εντυπωσιάζονται από το 'ωραίο ή το υπερ~oλΙKά

ωραίο' και δείχνουν μία συγκρατημένη θέληση για να τον γνωρίσουν. Όμως

σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ιστορίες που
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πρo~άλouν τον 'ξένο' ως εξωτικό ωραίο. Τα παιδιά θα πρέπει να

κατανοήσουν ότι ο εντυπωσιασμός μπορεί να επέλθει εφόσον γνωρίσουμε ένα

όνθρωπο, και όχι να γίνει αιτία για να τον προσελκύσουμε και να του

φερθοuμε ανθρώπινα. Εξόλλοu το αποτέλεσμα μια τέτοιας προσέγγισης του

'ξένου', είναι να παρατηρούμε στα παιδιά το προφανές το αίσθημα της

απογοήτευσης και κατ' επέκταση της δυσπιστίας τόσο προς τον εκπαιδευτικό

όσο και προς τον 'ξένο'. Επομένως αντί να μειwθοuν τα πρo~λήματα.

αυξόνovται. Μηνύματα εντυπωσιασμού λειτοuργοuν αρνητικά και ο 'ξένος'

εKλαμ~άνεταl από τα παιδιά διαφορετικός αλλά όχι ίσος. Μόνο εάν το κάθε

παιδί δεχτεί πως και εμεlς είμαστε «ξένοι» για κάποιους, τότε θα μπορέσει

να κατανοήσει ότι δεν υπάρχουν «ξένοι» παρά μόνο άλλοι σαν εμείς και ότι

όλοι είμαστε διαφορετικοί άλλα ίσοΙ.

Ι .2.1. Β. Eναuναίαθηση

«Ακόμα και ένα ταξίδι χιλιάδων μιλίων ξεκινά με ένα απλό j)ήμα».

(Κομφούκιος). Θα μπορούσε να είναι αυτό της ενσυναίσθησης. Ενσυναίσθηση

είναι η ικανότητα να μπορεί κανείς να μπει στη θέση του άλλου. Συμj)Ολlκά

γίνεται να παρομοιαστεί με ένα 'σέlκερ' που αναμειγνύει συναισθήματα, ιδέες,

αξίες και εμπειρίες δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων. Στην αρχή

αναφερθήκαμεστην απόσταξηπου έγινε και που χωρίς τη σωστή τοποθέτηση

των συναισθημάτων, ιδεών αξιών και εμπειριών καθίσταται δύσκολη η

ισορροπία του κάθε ανθρώπου, της κάθε χώρας, του πλανήτη. Το να

αφαιρεθούν όμως όλα τα συναισθήματα, οι ιδέες, οι αξίες και οι εμπειρίες,

από όλους τους ανθρώπους, για να επανατοποθετηθούνθα δημιουργήσει το

πρόj)λημα των «κενών» ανθρώπων. Το κλειδί για μία σωστή τοποθέτηση

χωρίς πρόj)λημα είναι η ενΣUναίσθηση. Πώς όμως χρησιμοποιείται αυτό το

κλειδl;
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Αυτό γίνετε με την ικανότητα των ανθρώπων να θέτουν σε λειτουργία

τις αισθήσεις τους όχι μόνο με συμ~αΤΙKό τρόπο κατά την αλληλεπίδρασή

τους, Δηλαδή να ακούν όχι μόνο με τα αυτιά αλλά και με την καρδιά, να

παρατηρούν όχι μόνο με τα μάτια αλλά και με την ψυχή, να αγγίζουν όχι μόνο

με τα χέρια αλλά και με το ~λέμμα και αυτό να γίνεται αντιληπτό όχι μόνο από

αυτόν που ακούει, παρατηρεί, αγγίζει αλλά και από τον ομιλητή, τον

παρατηρούμενο, αυτόν που αγγίζεταΙ, Το αποτέλεσμα της ανάμιξης είναι ένα

φανταστικό δυναμωτικό κοκτέΙλ εφόσον έχει την ιδιότητα να εμπλουτίζει τα

συναισθήματα όσων αλληλεπιδρούν με αυτόν τον τρόπο, να αναδιαμορφώνει ή

στερεώνει τις υπάρχουσες ιδέες ,να αναθεωρεί αξίες και να τις έλκει πιο

κοντά στον πόλο της ηθικής, να ανταλλάσσονται εμπειρίες μέσω της

διαδικασίας της μη συμ~αΤΙKής ακρόασης και παρατήρησης.

Η ενσυναίσθηση υπάρχει σε κάθε άτομο μόνο που σε κάποιούς είναι

περισσότερο ή λιγότερο αναπτυγμένη, Η ευαισθητοποίηση των

εκπαιδευτικών που οφείλεται στην αναγνώριση της σημασία της

ενσυναίσθησης θα οδηγήσει και στην αναγνώριση των αναγκών των παιδιών

σχετικά με τα συναισθήματα που τους προκαλεl η συναναστροφή του με

παιδιά μετανάστες, Οι παρατηρήσεις μικρών παιδιών που αλληλεπιδρούν

μεταξύ τους δείχνουν ότι παιδιά ηλικία 2 Τ χρονών έχουν επίγνωση των

συναισθημάτων των άλλων και προσπαθούν να τα Kαταλά~oυν.

(Broke.1971:263) Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι τα παιδιά στην

ηλικία των 4 και 5 χρονών, αντlλαμ~άνoνταl τη συναισθηματική κατάσταση

του ήρωα μιας ιστορίας, ειδικά όταν το συναίσθημα προσδιορίζεται σε χαρά ή

λύπη και λιγότερο σε φό~o και θυμό (Omdachl 1995:234). Τα παιδιά

προσχολικής ηλικίας αναπτύσσουν μία «πρώιμη» ηθική η οποία εκφράζεται

κυρίως μέσα από την ικανότητα της ενσυναίσθησης. Πιο συγκεκριμένα, η

ικανότητα να ταυτίζεται συναισθηματικά με τους άλλους, σχετΙζεται με την

ευκολία υιοθέτησης από το παιδί ηθικών αξιών και συμπεριφοράς.(Dαmοn,
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1988:19) Στην ηλικία αυτή το παιδί αρχίζει να υποδύεται ρόλους κοι με αυτό

τον τρόπο ανταποκρίνεται πιο ΠΟλύ οτις εκδηλώσεις των ΣVνOΙOθημάτων των

άλλων. Τότε εμφανίζεται η πρώτη γνήσια εκδήλωση ενΣVναίσθησης. Η

ενσυναίσθηση αποτελεί αλτρουιστικό κίνητρο κοι συμ~άλεl στην ανάπτυξη

φιλοκοινωνlκής ouμπεριφοράς (Taylor εΙ al.1994: 421)

Η ενσυναίσθηση κοι η ικανότητα ανάληψης ρόλων, σχετίζονται μεταξύ

τους περισσότερο στη μικρή ηλικία. Επομένως η προσχολική ηλικία, όπου τα

παιδιά είναι ευαίσθητα στο να σντιλαμ~άνoνταl και να μεταφέρουν

συναισθήματα. θα μπορούσε να θεωρηθεί πιο κατάλληλη για την αλλαγή

στάσεων που οδηγούν στον αποκλεισμό των αΛλοδαπών παιδιών. Αυτό

μπορεί να υποστηριχθεί και από τη θεωρία της μάθησης όποu αναφέρεται ότι

η αλλαγή των στάσεων πραγματοποιείται από τη μεταφορά

ouναισθήματος .Taylor εΙ a1.1994:183) Ακόμη ερεονηTlκά δεδομένα

δείχνοuν ότι η ικανότητα για ανάληψη ρόλων και η δuνατότητα κατανόησης

των συναισθημάτων των άλλων, αuξάνεται με την ανάπτuξη και ειδικά στην

ηλικία των 6 ετών, παρατηρείται σημαντικό άλμα..(Damon, 1988:19)

Ως εκπαιδεuτικοί προσχολικής ηλικίας, θα πρέπει να δώσοuμε ιδιαίτερη

Cιαρύτητα στο θέμα της ενσuναίσθηση εφόσον η προσχολική ηλικία θεωρείται

η πιο σημαντική για την καλλιέργεια και την ανάπτuξή της. Μπορούμε μέσω

της uπόδησης ρόλων, να καταλάClοuμε τί συναισθάνονται τα παιδιά της

KUpiapxn ομάδας για τα παιδιά των μειονοτικών ομάδων και το αντίστροφο

και να προκαλέσοuμε εκείνα τα συναισθήματα ποu θα επιφέροuν μείωση των

ρατσιστικών αντιλήψεων.
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1.2.1. Γ. κριnΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ενσυναίσθηση έχει πετύχει τη σωστή σύνδεση συναισθημάτων,ιδεών,

αξιών. εμπειριών μόνο όταν επιβεβαιώνεται από ένα κριτικό στοχασμό. Ο

στοχασμός είναι «μία στροφή προς τα πίσω». σε όσα έχουμε καταφέρει να εν·

συναισθανθεί. Ένας απλός στοχασμός όμως, δεν μπορεί να μας

απεμπλοκάρει από λανθασμένες αντιλήψεις και ενδοιασμούς που έχουμε για

τους 'άλλους', τους 'ξένους' καθώς οι λογικές, ηθικές, ψυχολογικές,

ιδεολογικές, κοινωνικές πολιτιστικές, οικονομικές,

πνευματικές ,επιστημονικέςαπόψεις που είχαμε μπορούν να συνυπάρχουνμε

όσες αποκτήσαμε και κάποlες από αυτές να μένουν σε αδράνεια. Η

συνύπαρξη βοηθά στο να μην έχουμε κενούς ανθρώπους όμως δεν μπορεί να

χαρακτηριστεί λειτουργική. Η λειτουργικότητα θα εξασφ8λιστεί μέσω του

κριτικού στοχασμού. Ο κριτικός στοχασμός μπορεί να είναι ασυνείδητος,

όπως όταν αυθόρμητα επιλέγουμε μεταξύ του καλού και του κακού,

στηριζόμενοι στις εσωτεΡΙKεuμένες μας αξίες ή ασυνείδητος , όπως όταν

ανατρέχουμε συνειδητά σε μία διαδικασία επιλογής για να εξετάσουμε και να

εκτιμήσουμε τους λόγους για τους οποίους θα κάνουμε μία επιλογή. Η

δραματική τέχνη δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να κατανοήσουν την αξία της

κριτικής προσέγγισης έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η απεμπλοκή τους από

πολιτισμικά προσδιορισμένους ρόλους, να υπάρξει επαναπροσδιορισμός των

ρόλων και να δημιουργηθούν νέοι.
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Ζ.Η ζωή της δραματικής τέχνης

Ζ. 1. Γεννήθηκε μαζΙ με τον άνθρ"",ο...

Θέατρο θέατρο θέατρο, νία λέξη σε όλες τις χώρες, γνωστή σε όλους

τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως χώρας, γλώσσα, κοινωνικοοικονομικής

προέλευσης, παρουσιαστικού, εμπειριών,! ~Iωμάτων ηλικίας. Πότε όμως

γεννήθηκε το θέατρο, σε ποιά χώρα θα πρέπει να αναζητήσουμε την

καταγωγή του; Θα μπορούσε να πει κανείς πως γεννήθηκε μαζί με τον

άνθρωπο , κάτοικοι μέσα ταυ . παίζει' μαζί του . είναι ο πιό αμείλικτος

βιογράφος του γιατί τον σπρώχνει στο προαιώνιο ερώτημα ποιός εΙναl και τΙ

ψάχνει.» (Της Αγγελικής Ζαχαράτου-Τζιρίτα). Μία τέτοια εξήγηση όμως θα

μπορούσε να προκαλέσει απορία ή ακόμα και να σαστίσει πολλούς ανθρώπους

που παραδοσιακά έχουν συνδέσει τη λέξη «θέατρο» με ρόλους και

προκαθορισμένα κείμενα που τα παιδιά ή ΟΙ ενήλικες ηθοποιοί μαθαίνουν απ'

έξω. με ένα δάσκαλο-σκηνοθέτη που υποδεικνύει τις κινήσεις κοι τον τρόπο

που θα εκφέρουν τα λόγια τους. Παρατηρώντας όχι σφαιρικά αλλά από την

επιφάνεια της σφαίρας και προς το κέντρο της, μπορούμε να αντιληφθούμε

ότι θέατρο δεν είναι μόνο η παράσταση. Λίγο πριν το κέντρο της σφαίρας,

υπάρχει «το δραματικό κείμενο το οποίο είναι το πρόπλασμα της παράστασης

ως θεατρl κού καλλιτεχνήματος».(Γραμματάς,Θ.,Τζαμαριάς,Π. ,ΔερμιτζάκηςΧ

1998:26)

Από τη στιγνή που το κείμενο αυτό χαρακτηρίζεται 'δραματικό" δηλαδή

για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να περάσει από τις πρακτικές

τέχνες του θεάτρου, να αποκτήσει «φωνή» και πλασματrKή υπόσταση, μέσα

από την κινηματική, τη σκηνογραφία, την ενδυματολογία, τη μουσική και τη

φωτιστική τέχνη», (Γραμματάς,Θ"Τζαμαρlάς,Π.,ΔερμlτζάκηςΧ 1998:26)

μπορούμε να αναγνωρίσουμε και μία άλλη διάσταση του θεάτρου. Η διάσταση

αυτή άρχισε να αναδύεται στην Ιταλία, στα χρόνια της Αναγέννησης με το
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αυτοσχέδιο θέατρο. Οι ιταλοί θεατρίνοι, δεν αποστηθιζαν ένα έργο για να το

παίξουν αυτολεξεί. Ειχαν ως ~άση το προσχέδιο μιας ίντριγκας, μιας πλοκής,

και πάνω σε αυτό επινοούσαν την τελευταΙα στιγμή ποια τροπή θα της

δώσουν. Αυτή η διάσταση του θεάτρου ψυχαγωγούσε τον κόσμο σε πανηγύρια,

γάμους, στο Kαρνα~άλι, με αυτοσχέδιες σκηνές. (Γραμματάςβ.,

Τζαμαριάς.Π .. Δερμιτζάκης.χ. 1998:45)

Πιο πάνω παρατηρήσαμε τη δραματική έκφραση που υποκρύπτεται στο

θέατρο. Τη δραματική έκφραση όμως μπορούμε να τη σvναντήσoυμε και στις

θρησκευτικές ιεροτελεστίες. Πού τελειώνει όμως η θρησκευτική έκφραση

και πού αρχΙζεl η δραματική; Στο μουσεΙο του ΒερολΙνου ~ρίσKεται μια

Αιγυπτιακή στήλη που ανήκει στο 1850 π.χ., τότε πουΦαραώ της Αιγύπτου

ήταν ο Σέσωστρις Γ' κι ονομάζεται ΣτήΛη του Ιχερvοφρέτ. Πάνω της είναι

χαραγμένες οχτώ γραμμές σε ιερογλυφικά που μας περιγράφουν μια

θρησκευτική ιεροτελεστία-γιορτή, χωρισμένη σε οχτώ επεισόδια, με θέμα τα

Πάθη του Όσιρη. Αυτές τις γραμμές θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε

σαν την πιο παλιά υπόθεση θεατρικού δράματος. Τα Πάθη του Όσιρη,

φέρνουν στη σκέψη μας τα πάθη του Διονύσου κι ακόμα θα τολμούσαμε να

πούμε τα πάθη του Χριστού. Σ' όλα όμως αυτά δεν υπάρχουν όρια ανάμεσα

στη θρησκευτική τελετή και στη θεατρική τέχνη(ΒασΙλης ΡΙτσος τα θεατρικά

σπέρματα της Αιγύπτου). Όλα αυτά τα παραδεΙγματα δείχνουν ότι το δράμα

υπάρχει στο DNA του ανθρώπου.J «Αυτό μας καθορίζει, αυτό μας εμπνέει,

αυτό μας παρέχει τα κληρονομικά χαρακτηριστικά, τις ασκήσεις τις τεχνικές

τις aυμ~άαεις.» (AλKηaτης 2008:16)
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2.Ζ . ...ΩΡίμασε μέσα ο,..ό τις διάφορες εκφάνσεις του θεάτρσύ ...

Η ανακάλυψη ότι η ανάγκη να ψυχαγωγηθούν καλύπτεται με μία άλλη

διάσταση του θεάτρου, πιο οικεία, ίσως ήταν η αρχή για να ξεφύγουμε από

το 'παραδοσιακό' θέατρο, με την TVΠOΠOίηση στο κείμενο, τις κινήσεις και τη

σκηνή, και να αναδυθούν άλλες εκψάνσεις του θεάτρου που η σημαντικότητά

τους, οφείλεται στο ότι μπορούν να σταθούν δίπλα στην ανάγκη του κάθε

ανθρώπου και να τον ~oηθήσouν να ~γεl από αυτή. Κάποιες από τις

εκφάνσεις αυτές, είναι:

2.2.ΙΤο ψυχόδραμα και το κοινωνιόδραμα

Το ψυχόδραμα είναι μία μέθοδος ομαδικής ψυχοθεραπείας που

επινοήθηκε από τοπ J. Moreno ήδη από το 1912. «Το ψυχόδραμα είναι μΙα

μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί ενεργητικές τεχνικές που δΙνουν στους

συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξερευνήσουν προσωπικά γεγονότα του

παρελθόντος και του παρόντος και να προχωρήσουν σε αυτά του μέλλοντος.

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να επεξεργαστούν τα θέματα και τα

πρo~λήματα που οι ίδιοι θέτουν, περνούν στη δράση και αναλαμ~άνoυν ρόλους

μέσα από τους οποΙους εξετάζουν νέες λύσεις, με την καθοδήγηση του

εμψυχωτή που ακΟλουθεί συγκεκριμένη τεχνική. Οι συμμετέχοντες ως

«σημαντικοί άλλΟι» "υποδύονται ρόλους και συμμερΙζονταl το πρό~λημα του

ήρωα, στο οποΙο αντιδρούν με το δικό τους τρόπο, με aπoτέλεσμα τόσο ο

ήρωας όσο και η ομάδα να μπορούν να αποκομΙσουν γνώσεις από αυτή τη

συμμετοχή»(Βlαterη, 2003 Στο )\λκηατις 2008:41-42)

«Το ψυχόδραμα μπορεΙ να οριστεί ως μέθοδος αναζήτησης της

αλήθειας μέσω της έκδρααης» (Maluf, 1995 Στο )\λκηατις 2008:41-42)01

παραλλαγές του ψυχοδράματος δεν εφαρμόζεται μόνο στο χώρο της

ψυχοθεραπεΙας, αλλά και σε μικρές ομάδες παιδιών χωρΙς πρo~λήματα μέσα

σε σχολικές τάξεις. Τα όρια μεταξύ των θεατών και ηθοποιών δεν είναι
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καθορισμένα και αμετά~λητα καθώς οι πρώτοι μποροuν να συμμετέχουν με

ενεργό τρόπο όποτε θέλουν. Με αυτόν τον τρόπο μποροuν να αμ~λυνθοuν

αντιπαραθέσεις και να διεuθετηθοuν ~αθuτερες διαφορές. Η Maria Alicia

Romana είναι η δημιουργός του παιδαγωγlκο" ψυχοδράματος από το 1962 Το

παιδαγωγικό ψυχόδραμα μέσω των δραματοποιήσεων αποτελεί έναν τρόπο

αλ/ηλεπΙδρασης της γνώσης, η οποΙα από προσωπική γΙνεταl κοινωνική και

εξελίσσεται με τη γνώση των άλλων. (Άλκηστις 2008:43)

2.2.2. Το θέατρο του καταπιεσμένου του Βοαl

Μία άλλη σημαντική επιρροή προήλθε, τη δεκαετία του '80, από τη

φιλοσοφία του επαναστατικο" θεάτρου του Augusto Βοαl και τις μορφές

θεάτρου που εισήγαγε: Το Θέατρο του Καταπιεσμένου γεννήθηκε τη δεκαετία

του 1960 στη ΒραζΙλία με εμπνευστή το ~ραζlλlάνo σκηνοθέτη Augusto Βοαl

ως αντίδραση στα καταπιεστικά και δικτατορικά καθεστώτα. Η μέθοδος αυτή

διαδόθηκε γρήγορα στη ΒραζΙλΙα και σε όλη τη Λατινική Αμερική, Στα τέλη

της δεκαετίας του .70 έφτασε και στην Ευρώπη όταν ο Augusto Βοαl

αναγκάστηκε να έρθει ως πολιτικός πρόσφυγας. Το Θέατρο των

Καταπιεσμένων τοποθετεί το θεατή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της

θεατρικής πράξης. Όπως και στην Αγωγή του Καταπιεσμένου του ΡαυΙο

FreIre, του ~ραζlλlάνoυ παιδαγωγο" από τα διδάγματα του οποίου

επηρεάστηκε ο Βοαl, έτσι και στο θέατρο δεν έχει θέση ο παθητικός θεατής.

Ο Βοαl καθιστά το θεατή πρωταγωνιστή, ούτως ώστε να γίνει

πρωταγωνιστής και στην πραγματική του ζωή. Βασίζεται στο αξίωμα ότι

θέατρο μπορεί να κάνουν όλοι και ότι το θέατρο, όπως η γλώσσα, είναι

προσιτό σε όλους αρκεί να διδαχτοuντη μέθοδο.
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Το θέατρο του καταπιεσμένου αποτελείτε από τις εξrίς παραστατικές μορφές:

2.2.3. Το Forum Theotre του 80αl

Το Forum Theαtre είναι ένα είδος θεάτρου που μπορεί να

πραγματοποιηθεί όχι μόνο σε θέατρα αλλά και σε άλλα μέρη, όπως είναι σι

πλατείες. πολιτικές ΣVΓKεντρώσιις, ΑVΝελεύσεΙζ εργατών, κο νωνlκά κέντρα,

σχολεία. πολιτιστικοί σύλλογοι κ.δ. Μπορεί να παρουσιαστεί είΗ από

ετrαγγελματίες ηθοποιούς είτε από τον οποιονδήποτε άλλον, ο οποίος δεν

έχει την απαραίτητη εκπαίδευση. Άπλά η ομάδα, που το εφαρμόζει, ασκείται

μέσα από μια σειρά ασκήσεων και παιχνιδιών στη θεατρική έκφραση, η οποία

είναι ένα είδος γλώσσας που μπορεί να μαθευτεί απ' όλους ανεξαιρέτως.

Άλλωστε το Forum Theatre ~ασίζεταl σε αληθινές ιστορίες. Πρόκειται για

ιστορίες που διηγούνται ΟΙ συμμετέχοντεςκαι που αναφέρονται σε μια έντονη

στιγμή καταπίεσης και αδικίας που .f!Iίωσαν και στην οποία δεν πέτυχαν να

αντιδράσουν,αν και το επιθυμούσαν. Ο στόχος λοιπόν εΙναl η δραματοποίηση

αυτών των εμπειριών, που διηγούνται οι συμμετέχοντες, με επίκεντρο μια

μορφή καταπίεοης. Η Day (Day 2002 στο Άλκηστις 2008) χρησιμοποίησετο

Forum Theatre στην 'Αγγλία με θέμα «το παιδί πρόσφυγας» Τα ευρήματα της

έρευνας έδειξαν ότι το θεατρικό εργαστήρι σχετιζόταν άμεσα με τους

μαθητές, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν πρόσφυγες, όπως εξάλλου

και οι ηθοποιοί. Παράλληλα έφερε στο φως πολλά διλήμματα που οι μαθητές

αντιμετώπιζανκαθημερινά στη ζωή τους. Την εργασία της Day τη διακατείχε

ένα πνεύμα ηθικής και σε.f!lασμού προς τον άλλο και οι μαθητές aπέKτησαν μία

εμπειρία όπου το κάθε μέλος απολάμ.f!lανε το σε.f!lασμό των υπόλοιπων. Η

ομάδα των ηθοποιών σε.f!lάστηκε aπoλύτως τα δικαιώματα των μαθητών

(Charlton& David, 1997 στο Άλκηστις 2008 ), ΟΙ οποίοι είχαν την 'UKaιpia να

πάρουν πρωτο.f!lουλίες, αλλά και να αντιδράσουν όπου ήθελαν να

διαμορφώσουν οι ίδιοl την κατεύθυνση του δρώμενου (Glynn, 1985 στο

Άλκηστις 2008:55-58)
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2.2.4. Το θέατρο εικόνας του Βοοl

«Το Θέατρο της Εικόνας (Imoge Theαtre) χρησιμοποιεί το ανθρώπινο

σώμα ως έναν εκφραστικό τόπο για την αναπαράσταση συναισθημάτων. ιδεών

κοι σχέσεων. Σμιλεύοντας τον άλλο ή τους άλλους ή χρησιμοποιώντας το

δικό μας σώμα, πλάθουμε τον εαυτό μας κοι τον άλλο, και δημιουργούμε

συνθέαεις- γλυπτά ολόκληρης της ομάδας που αντικατοπτρίζουν την

εντύπωση που έχει ο «γλύΠτης» για μια κατάσταση ή καταπΙεση» (Pαterson.

2006 στο Άλκηστις 2008:59). «Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Βοαl ο οποίος

δημιούργησε αυτή τη μορφή θεάτρου, ο άνθρωπος μπορεί να εκφραστεί

πρωταρχικά και άμεσα με το σώμα του και έτσι τα μπλοκαρίσματα και τα

φίλτρα της σκέψης μπορούν να ξεπεραστούν με την έκφραση του αυτή. Γι'

αυτό και στο Θέατρο της Εικόνας ο Βοοl ζητά από τους συμμετέχοντες να

σχηματΙσουν μια σωματική εικόνα γρήγορα και άμεσα πριν προλάj)ουν να

προλάj)ουν να την επεξεργαστούνμε τη σκέψη τους.

Ένα παράδειγμα θεάτρου της Εικόνας του Βοαl, από το j)Φλίο του Βοαl

(1992), έδειξε ότι η απόσταση ανάμεσα στα λόγια, την καλή πρόθεση και στην

πράξη, μπορεί να μην εΙναl μεγάλη αλλά uπάρxεl ένα ουσιαστικό εμπόδιο. Το

θέατρο της εικόνας του Βοαl κατάφερε όχι μόνο να το αναδεΙξεl αλλά και να

το αντιμετωπίσεΙ. Στη Σουηδία μια μετανάστρια που συμμετεΙχε στο

εργαστήρι του έφτιαξε ένα γλυπτό με θέμα τους «μετανάστες». Σε αυτήν

ένας άνδρας ζητούσε j)οήθεια, μια μαύρη γυναΙκα ξαπλωμένη στο πάτωμα

j)ρισκόταν σε στάση απόγνωσης, ένας άντρας που εργαζόταν σκληρά. Ο Βοαl

ζήτησε από επτά άλλους θεατές να δείξουν με το σώμα τους πως j)λέπουν

τον εαυτό τους σε σχέση με αυτούς τους μετανάστες και να φτιάξουν ένα

γλυπτό. Οι στάσεις τους έδειχναν αλληλεγγύη, ο ένας με ανοιχτά τα χέρια, ο

άλλος σε στάση αγκαλιάς, ο τρίτος με προτεταμένο το χέρι κ.α. Κατόπιν

ζήτησε από τα μέλη της κάθε ομάδας να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν

μεταξύ τους, πρώτα ως ακίνητες εικόνες και μετά σε αργή κίνηση. Το
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περίεργο ήταν ότι, ενώ ζητήθηκε από ης δύο ομάδες να εΠIKolνωνήσouν,

κανείς δεν ακούμπησε τον άλλο και κανείς ουσιαστικά δεν ~oήθησε τον άλλο.

Έτσι εκφράστηκε η επιθυμία να f!>οηθήσοuv, αλλά δεν έγινε καμιά πράξη που

να αντιπροσωπεύει ~oήθεlα. Στη συνέχ,ια όλα τα μέλη μίλησαν για τα

συναισθήματά τους κοι τις προθέσεις τους και αυτό σε συνδοοσμό με

ερωτήσεις- απαντήσεις. τους έδωσε τη δυνατότητα να παρατηρήσουν και να

κρίνουν οι ίδιοι τη ouμπεριφορά τους. (Αλκηοτης 2880:59-61)

2.2.5. Το Αόρατο θέατρο του Βoal

Το Αόρατο θέατρο έχει ως στόχο την παρουσίαση και τη

συνειδητοποίηση συγκεκριμένων πρo~λημάτων που διέπουν μια κοινωνία

μέσω της παρουσίασης θεατρικών σκηνών που ΟΙ θεατές συμμετέχουν

ακούσια. Τα θέματα που επιλέγονται από την ομάδα των ηθοποιών είναι

φλέγοντα ζrιτήματα που αφορούν ένα συγκεκριμένο τόπο, μία γειτονιά, ένα

χωριό αλλά και μια κοινωνική ομάδα. Όλες οι δράσεις των ηθοποιών που

λαμf!lάνουν μέρος στο αόρατο θέατρο, έχουν στόχο να προκαλέσουν με

δημιουργικό τρόπο την προσοχή των «θεατών». Τη θεατρική σκηνή μπορεί

να αποτελέσει ο χώρος ενός λεωφορείου, μία καφετέρια, ο δρόμος. Κ.α. Οι

θεατές δεν πρέπει να καταλάf!lουν ότι πρόκειται για θεατρική πράξη ούτε

μετά τη λήξη της δράσης, ΚΙ αυτό γιατί στόχος δεν είναι να εκτεθούν κάποιοι

άνθρωποι στα μάτια των υπολοίπων επειδή 'είναι αντιδραστlκοί" να

αισθανθούν ότι τους κοροϊδέψανε.

2.2.6. Το Νομοθετικό θέατρο του Βοαl

Το νομοθετικό θέατρο, του Βοαl χρησιμοποιεί την τεχνική του Foroum

theatre και παιχνίδια Forum. Στο τέλος της παράστασης Forum το κοινό

καλείται να κάνει προτάσεις για κανονισμούς ή νόμους αναφορικά με τα

θέματα που ΠΡOέKUΨΑν. Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι ότι οι
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πολίτες καθίστανται ενεργοί, αισθάνονται ότι συμμετέχουν στη διοίκηση της

χώρας ή ακόμα και της πόλης τους, ότι το κράτος τους υπολογίζει και ότι οι

προτάσεις τους γίνονται πολιτική του κράτους. Το νομοθετικό θέατρο,

παρέχει την ευκαιρία για διάλογο, ο οποίος οδηγεί στην κοινωνική αλλαγή.

(Άλκηστις 2008 :63)

2.2.7. Το Θέατρο της Εφημερίδας του Βοαl

Με τη χρήση ενός άρθρου από την εφημερίδα, δίνεται στα μέλη της

ομάδας η δυνατότητα να προχωρήσουν σε μΙα θεατρική δημιουργία. Στην

Άυστρία, η Διεθνής Άμνηστία ίδρυσε το SΡίelegel-αί το οποίο δίνει στους

θεατές τη δυνατότητα να επεξεργαστούν με το Θέατρο της Εφημερίδας

θέματα σχετικά με τη κακοποίηση της γυναίκας.

2.2.8. Τα παιχνίδια και οι ασκήσεις forum του Βοαl

«Ο Βοαl έχει δημιουργήσει μία σειρά από ασκήσεις και θεατρικά

παιχνίδια που χρειάστηκαν δύο χρόνια για να καταγραφούν (Βοαl, 1992 )

Εκτός από τις δικές του δημιουργίες και συνθέσεις, ο Βοαl , χρησιμοποιεί και

παιχνίδια άλλων δημιουργών, τα οποία τροποποιεί ανάλογα με τον

επιδιωκόμενο στόχο» (Άλκηστις 2008:66) Οι ασκήσεις είναι

προσανατολισμένε στο να αισθανθούν οι συμμετέχοντες το σώμα τους, να

αποκτήσουν ετοιμότητα με αυτό , να κατανοήσουν τις κινήσεις, τους

μηχανισμούς,. και τις σχέσεις που αναπτύσσει το εμπλεκόμενο άτομο με τον

περΦάλλοντα χώρο και τους άλλους. Η εργασία αυτή είναι σαν ένας

μονόλογος Τα παιχνίδια αφορούν την εκφραστικότητα του σώματος και

παίρνουν τη μορφή διαλόγου. Τόσο τα παιχνίδια όσο και οι ασκήσεις

ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες (Βοαl 1992 στο Άλκηστις 2008:66-68)

.. Άισθανόμαστεαυτό που ακουμπάμε

..., αισθανόμαστε αυτό που ακούμε
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..., δυναμοποιούμε τις αισθήσεις

..., κοιτάζουμε ό,ΤΙ ~λέπoυμε

+ οι αισθήσεις μας θυμούνται

Τα συμπεράσματα μιας έρευνας, μετά από τρεις συνεντεύξεις με μέλη ομάδων

που εlχαν πάρει μέρος στα παιχνlδια Forum, υποδεικνύουν ότι τα παιχνίδια

Forum, ενέχουν ένα δημοκρατικό δυναμικό που μπορεί να ~ελτιώσει τις

επικοινωνιακές ικανότητες των μελών και να καλλιεργήσει αξlες που

υπάρχουν σε μiα δημοκρατική KoIvwvia. (Άλκηστις 2008:66.)

2.2.9. Το ουράνιο τόξο της Επιθυμίας του Βοαl και το χτύπημα το κεφάλι

Σύμφωνα με το Βοαl , το Ουράνιο Τόξο της Επιθυμίας, είναι ένα σύνολο

θεατρικών τεχνικών και ασκήσεων που επΦάλλουν τη δύναμη του

«αισθητικού χώρου» στο άτομο, ~oηθώντας το να εξετάσει την ατομικότητα

του και τις καταπιέσεις που έχει ενστερνιστεl και τις οποlες μπορεί να

τοποθετήσει μέσα σε συμφραζόμενα ευρύτερου πολιτισμού. Στο Ουράνιο

Τόξο της Επιθυμίας, εσωκλεlεται και η ιδέα ότι το να έρθει κάποιο άτομο

αντιμέτωπο με το πρό~λημα του και να το αναγνωρίσει ως τέτοιο, αποτελεl το

πρώτο ~ήμα για να οδηγηθεί στη λύση. Το να ~λέπεις διαφορετικές σκιές να

δημιουργούνται από φως εlναι περισσότερο δυναμικό από το να ~ρει την ίδια

τη λύση και αν σταματήσεις. Οι ψυχοθεραπευτικοί τρόποι που προσέγγισε ο

Βοαl αναδείξανε αυτή τη θεραπευτική δύναμη του θεάτρου, (Άλκηστις

2008:69)

2.2.10. Το Ριζοσπαστικά Θέατρο του Βοαl

Το ριζοσπαστικό θέατρο είναι ένα θέατρο του 200U
αιώνα και έχει

στόχο να επιφέρει αλλαγές στις υφιστάμενες απόψεις, συνθήκες και θεσμού.

Έχουν δημιουργηθεl παγκοσμlως πολλές ομάδες, ενώ κάποιες έχουν

«προχωρήσει και σε ακραlες, ευρηματικές και προκλητικές θεατρικές
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εκφράσεις συνήθων με τη συμμετοχή των θεατών, προκειμένου να

αφυπνίσουν συνειδήσεις ή να προκαλέσουν τους θεατές στη δράση και στην

κοινωνlκή συμμετοχή.» (Αλκηστις 2008 :70)

2.2.11. Το Θέατρο για την Ανάπτυξη

«Το Θέατρο για την Ανάπτυξη είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για

αλλαγή, ένα συμμετοχικό θέατρο που ενθαρρύνει τον αυτοσχεδιασμό και την

ανάληψη ρόλων από τους θεατές και μπορεί να συνδυάζεται με ένα σενάριο

γραμμένο για το σκοπό που επιδιώκει. Μπορεί να εμπεριέχει ένα κωμικό ή

τραγικό δρώμενο με εκφωνούμενο λόγο, μουσική, τραγούδι ή χορό, μιμική και

συμμετοχικό·σχεδιαστlκό θέατρο ή συνδυασμό τους. Το θέατρο για την

Ανάπτυξη χρησιμοποιεί κυρίως το παιχνίδι ρόλων. Πολλές φορές γίνεται

χρήση κούκλων και ανδρείκελών». Το Θέατρο για την Ανάπτυξη έχει

χρησιμοποιηθεί απά πολλούς οργανισμούς (π.χ. Unesco. 5ανο the Children)

για εκπαιδευτικούς προπαγανδιστικούς, υποστηρικτικούς ακόμα και

θεραπευτικούς σκοπούς, Η έμφαση που δίνεται στην ομαδική εξερεύνηση

ενός θέματος προκαλεί την αυθόρμητη έκφραση, που διευΚΟλύνει την ταύτιση

με ένα ζήτημα όπως οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, οι ταυτότητες, οι

φά~ol. τα ταμπού Κ.α. (Αλκηστης 2008:71). «Να σημειωθεί άτι το Θέατρο

για την Ανάπτυξη παρέχει όχι μόνο την πληροφόρηση, αλλά και τον τρόπο με

τον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί αυτή η πληροφόρηση και να αφομοιωθεί από

την εκάστοτε κουλτούρα, ώστε να γίνει εύχρηστη γνώση και κριτική θεώρηση,

~άση για μελλοντικές δράσεις.» (Μαυροκορδάτος. 2003 στο Αλκηστις

2008:72)

2.2.12. Το ΡlαΥ back Theatre

Το ΡlαΥ back Theatre. δημιουργήθηκε απά το 1975 απά τον

Jonathan Foχ και το Jo Salas Αν και φαινομενικά μοιάζει με το ψυχόδραμα
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του Moreno και το Θέατρο του Καταπιεσμένου του Bool, διαφέρει. ΤΟ ΡΙΟΥ

back theatre, είναι μία μορφή ουτοσχέδιου θεάτρου και μπορεί να

πραγματοποιείταισε ένα κοινό θέατρο, στον τόπο εργασίας σε ένα εργαστήρι,

σε ένα σχολείο, σε ένα νοσοκομείο. «Τα μέλη μια ομάδας αφηγούνται ιστορίες

από τη ζωή τους και τις ~λέπoυν να αναπαρίστανται από τη σύγχρονη

κοινωνία, διαταράσσοντας ή ακυρώνοντας ή καταργώντας προσωρινά τις

επικρατούσες δομές, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναδυθούν νέες σχέσεις

μέοο στην ομάδα (Fox, Cowel, & Montgomery, 1994 στο )\λκηστις 2008 :75)

Το ΡΙΟΥ back theatre αποσκοπεί στην προσωπική κοι κοινωνική

μεταμόρφωση των συμμετεχόντων μέσα από το μοίρασμα μιας θεατρικής

εμπειρίας οε ένα χώρο τελετουργίας (Fox, 2000α" 2000b στο )\λκηστις

2008: 75 )»

2.3 .....Στηριζόμενη και από την οικογένεια της -τη δραματοποιημένη

κοινωνία...

«Εντούτοις εξαιτίας της παρατεταμένης έκθεσης μας σε θεατροποlημένες

αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, μπορεί να προσπαθούμε να

καταλάf!lουμε τις πράξεις μας μέσα από μία συνείδηση που είναι κι αυτή η ίδια

δραματοποιημένη. Είμαστε γνώστες μιας πολύπλοκης πηγής νοημάτων τα

οποία ελέγχουμε μόνο μερικώς. Τα νοήματα αυτά είναι όμως ενσωματωμένα

στην κοινωνική δραστηριότητα την οποία γνωρίζουμε και Kαταλα~αίνoυμε και

η οποία ασκεί πιέσεις ώστε να καθορίσει ποιοί νομίζουμε ότι είμαστε και πώς

νομίζουμε ότι πρέπει να ενεργούμε.» (Hornbrook 1989:111-112)

Ο Raymond Williams σε μία ομιλία που έδωσε στο Πανεπιστήμιο του

Cambridge είχε πει χαρακτηριστικά ότι στην εποχή του οι άνθρωποι if!lAtnav

62

r
ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι.

Ι

Ι

Ι

Ι

[

Ι



μέσα σε μΙα εj)δομάδα περισσότερες θεατρικές αναπαραστάσεις από όσες όλοι

οι άνθρωποι στο παρελθόν Φλεπαν σε όλη τους τη ζωή (Williams 1975:5)

Και δεν εννοούσε j)έj)αια ότι πήγαιναν με μεγαλύτερη συχνότητα στο θέατρο.

Ο Αμερικανός ψυχολόγος και φιλόσοφος George Herbert Mead θεωρεί ότι

στο μυαλό μας φτιάχνονται τα σενάρια κοινωνικής δράσης. Το σενάριο ενός

έργου όμως χρειάζεται να ερμηνευτεl' Κάποια από αυτά τα σενάρια,

παίζονται στο θέατρο του μυαλού μας, και άλλα j)PIOKOUV τη δύναμη να

εξωτερικευτούν στη πραγματικότητα της καθημερινής ζωής (Lyman and

Scott:103~104). Σε αυτή την περίπτωση γινόμαστε ανάλογα πότε θεατές και

πότε ηθοποιοί.

Οι σκηνικές αναπαραστάσεις, που δε λαμj)άνουν χώρα πάνω στη σκηνή

αλλά στα ΜΜΕ, στον κιν/γράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, κτλ.

αποτελούν τον καθρέφτη μιας ολόκληρης κουλτούρας , η οποία έχει

δημιουργηθεl από τα σενάρια των ανθρώπων που κατάφεραν να

εξωτερικευτούν. Η αλληλεπlδραση τους για την εφαρμογή των σεναρίων που

φτιάχνουν με το μυαλό τους, τους καθιστά ηθοποιούς ενώ η παρακολούθηση

αυτών τους κάνει θεατές. Η πραγματικότητα που παρουσιάζεται μέσω της

θέασης με πολύ γρήγορο ρυθμό, επηρεάζει την αντίληψη που έχει ο κάθε

άνθρωπος για τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του. Έτσι έχουμε

φτάσει στο σημείο να μιλάμε για «δραματοποιημένη συνεlδηση» του σύγχρονου

ανθρώπου. Με δεδομένο το δραματικό στοιχείο που κυλά στις φλέj)ες όλων

των ανθρώπων, και της «δραματοποιημένης συνείδησης», θα μπορούσαμε να

πούμε ότι η δραματική τέχνη αποτελεl ένα εlδος γραμματισμού για την

κατάσταση που περιγράφθηκε. Και όπως όλα τα εlδη γραμματισμού έχουν τη

θέση τους στην εκπαίδευση, έτσι και η δραματική τέχνη έχει τη δύναμη να

σvνεισφέρει αποτελεσματικά στο χώρο της εκπαίδευσης.
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2.4. ...Μέχρι 1I'OU 'στάθηκε στα 'Π'όδια τηζ' και ειaέ~αλt στο χώρο της

ΙK'Π'OίδεUΣΗς ...

«Μακάρι v- αφήοουμε τα τυποποιημένα θέατρα.

Χρειαζόμαστε μία γυμνή και άδεια αίθουσα,

χωρίς σκηνή, Μόνο σ' ένα τέτοιο θέατρο

μπορεί να υπάρξει ζωντανή τέχνη,»

ΑΔΟΛΦΟ ΑΠΠΙΑ

(Αλκηστις 1984:98)

Χωρίς να θεωρείται ότι υποτιμάμε το παραδοσιακό θέατρο, μπορούμε να

πούμε ότι «αναπτύσσεται μΙα νέα δυναμική που οδηγεί πολύ πιο πέρα, που σε

κάνει να γνωρίσεις τον εαυτό σου τον άλλο, τον κόσμο, και σε κάνει να

αλλάξεις τον εαυτό σου, τον άλλο, τον κόσμο. Είναι αυτό που αποκαλΟύμε

Δραματική τέχνη στην εκπαlδευση»(Αλκηστις2008:16) Η δραματική τέχνη

στην εκπαίδευση είναι μία δυναμική και ένα μέσο που έχει διαμορφωθεί από

τις αλληλεπιδραστικές μορφές θεάτρου ΟΙ οποίες συνιστούν τη μήτρα των

εκφάνσεων που έχουν υποστεί ώσμωση στην παιδαγωγική επιστήμη.

(Αλκηστις 2008:39)

Ο όρος εκπαιδευτικόδράμα αποτελεί μετάφρασηστα Ελληνικά του όρου

«Drama ίn Education» που αναπτύχθηκε στην Αγγλία με τη σημερινή του

μορφή τη δεκαετία του 1980. Ανάλογες κινήσεις έχουν ωστόσο εκδηλωθεί

και σε άλλες χώρες όπως Γαλλία, Τσεχία Αυστραλία, Καναδάς. Η.Π.Α. κλπ.

(Θάλεια Καλλιαντά & ΚαρΦόλτσου Αθηνά), Στην Ελλάδα, δεν έχει λά~ει μια

συγκεκριμένη μορφή καθώς μέχρι σήμερα καταγράφηκαν λίγες μεμονωμένες

απόπειρες (Αλκηστις 2008:79) «Σύμφωνα με τη Σέξτσυ το Θέατρσ στην

εκπαίδευση δεν μπορεί να εισαχθεί άκριτα στον ελληνικό χώρο. Είναι

απαραίτητο να γίνουν προσαρμογές και αν μελετηθεί το δομικό σχήμα μέσα

στο οποίο θα ενταχθεί για να μπορέσει να επφιώσεl.»(Αλκηστlς2008:79)
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Για να μπορέσουν να γίνουν τα πρώτα ~ήματα προς τη σωστή

κατεύθυνση το ελληνικό σχολείο, θα ήταν καλό να γίνει μία διευκρίνηση

ανάμεσα στο παραδοσιακό θέατρο στο σχολείο με αυτό που αποκαλούμε

σήμερα θέατρο στην εκπαίδευση με την τροπή που έχει πάρει ή αλλιώς με το

εκπαιδευτικό δράμα. Το εκπαιδευτικό δράμα είναι μια αυστηρά δομημένη

παιδαγωγική διαδικασία. Αν και χρησιμοποιείται η θεατρική φόρμα, δεν

μαθαίνει κανείς για το θέατρο αλλά μαθαίνει μέσω του θεάτρου. Ο Charles

Combs (1988) εξηγεί « ενώ το δράμα στην τάξη ενσωματώνει πολλές από

τις ιδέες και της τέχνης του θεάτρου, εκτιμάται κυρίως ως μέσων μάθησης

παρά σαν μορφή της τέχνης.» ΟΙ μελετητές υποστηρίζουν ότι η

χρησιμοποίηση Των δραματικών τεχνικών, δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη

διδασκαλία της θεατρικής αγωγής. Το θέατρο είναι μία μορφή τέχνης που

εστιάζει σε ένα προϊόν. Μία παραγωγή έργου για ένα ακροατήριο. Το δράμα

μέσα στην τάξη συχνά αποκαλούμενο ως δημιουργικές δραματικές ασκήσεις

για να διαχωριστεί από το θέατρο- είναι άτυπο και σχεδιάζει στη διαδικασία

δραματικές ενεργοποίησης προς χάριν του μαθητευόμενου όχι του κοινού.

(θέατρο στα θρανία

2.5....Το ταξίδι τηι;, 'Προσανατολισμένο στην κοινωνία και το σχολείο

υπογραμμίζει τη δύναμή τη,...

Μία ιδέα για τη δύναμη του δράματος μπορούμε να έχουμε δlα~άζoντας

την πολύ περιγραφική και συγκλονιστική περιγραφή της Άλκηστις (2008)

όπου αναφέρει «Σε πολλά μέρη του κόσμου οι άνθρωποι επεξεργάζονται με

το δράμα επίκαιρα θέματα συγκρούσεων,πολέμου και ειρήνης. Η δύναμη του

δράματος και οι λειτουργίες του συνειδητοποιούνται όταν δίπλα από εκεί

όπου πέφτουν οι ~όμ~ες, στον άμαχο πληθυσμό, σε ένα μισογκρεμισμένο

χώρο υπό το φως των κεριών μία ομάδα αυτοσχεδιάζεl. Αυτοσχεδιάζεl τα

~Iώματά της, τα πρo~λήματά της, τις ελλείψεις της, τις επιθυμίες της.»
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(Άλκηστις, 2008:36) Εάν αναλογιστουμε τη δύναμη aυτ~ στο πλαίσιο του

σχολείου ίσως τρομάξουμε. Προτού επιχειρηθεί να γίνει μία προσέγγιση της

δύναμης του δράματος το σχολείο θα ήταν καλό να αναφερθεί ότι το δράμα

εΙναl μία ευχάριστη δραστηριότητα κατάλληλη για μαθητές όλων των

εKπαιδεUΤIKών ~αθμίδων και δυνατοτήτων, ικανή να προσφέρει κοlνωνlκό

σvνOιαθημαΤΙKή εκπαίδευση, αφού συνδέει ταυτόχρονα το συναίσθημα, τη

γνώση και την κοινωνικότητα και στηρίζεται στη ~lωμαTlKή μάθηση.(LΥnch

Browη& Tomlisoη, 1999)

Τη δύναμη του δράματος στο σχολικό περΦάλλον μπορούμε να την

παρατηρήσουμε τόσο από τη φιλοσοφική σκοπιά όσο και μέσα σε ένα

επιστημονικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας έχουμε τη δυνατότητα να

οχηματίσουμε νοερές (ικάνες για το πώς κυμαίνεται η αλήθεια που αφορά την

συνύπαρξη και αλληλεπίδραση ανθρώπων από διαφορετικά πολιτισμικά

περΦάλλοντα και αντιληφθούμε με ποιό τρόπο επιδρά η δραματική τέχνη

ούτως ώστε να αναδυθεί η αλήθεια που επιφέρει ισορροπίες και αρμονική

συνύπαρξη. Μέσα από το πρίσμα του επιστημονικού πλαισίου, άνθρωποι που

έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τη δραματική τέχνη και το θέατρο, μας

παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την επίδραση της δραματικής τέχνης στα

παιδιά, προερχόμενες τόσο από έρευνες όσο και από απλές παρατηρήσεις του.

2.5.1 ....Α1Ι'ό φιλοσοφική σΚΟ1Ι'lά φαίνεται η διακύμανση της αλήθειας,

για τη O'\J\Iίι.rrαρξη διαφορετικών 1I'Oλιτιcη.ιών στη οχολική τάξη.._

Καθένας μας είναι μόνο ένα μέρος του συνολικού ανθρώπου(. .. ] Κάθε

πολιτισμός εκφράζει μία διαφορετική σελίδα του εσωτερικού άτλαντα. αλλά

ολόκληρη η ανθρώπινη αλήθεια είναι σφαιρική και το θέατρο είναι ο τόπος

όπου τα κομμάτια του παζλ μπορούν πάλι να συναρμολογηθούν.
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Ρ. Brook

(Στο lΙλκηοτις 2008:30)

Έχοντας ως ~άση τη σφαιρική ανθρώπινη αλήθεια του Ρ. Brook και

το σύμ~oλo τrις κινέζικης φιλοσοφίας Γιν και Γιανγκ το οποίο σε

τρισδιάστατη μορφή είναι μία σφαίρα, θα μπορούμε να περιγράψουμε πώς

κυμαίνεται η ανθρώπινη αλήθεια κατά τη συνύπαρξη κοι αλληλεπίδραση

διαφόρων πολιτισμών και με ποιό τρόπο μπορεί η δραματική τέχνη να

επιφέρει ισορροπίες στο εσωτερικό αυτής της σφαίρας ή αλλιώς κατά τον Ρ.

Brook να ΣVΝαρμOλOγηθoΊΙVπάλι τα κομμάτια του παζλ.

Πραγματικές και φανταστικtς σκέψεις wc αιτία διακύμανσης της

ανθρώπινης αλήθειας:Το Γιν και Γιανγκ αποτελείται από δύο κομμάτια.

Το κάθε διαιρεμένο κομμάτι, εμπεριέχει το σπόρο του άλλου κομματιού.

Αν δανειστούμε το σίιμ~σλσ αυτό από την κινέζικη φιλοσοφία, και το

τοποθετήσουμε στο πλαίσιο που επιχειρούμε να εξηγήσουμε την

αναγκαιότητα του δράματος στα σχολεία /στην κοινωνία, θα μπορούσε να

φανεί ως χρήσιμο επεξηγητικό εργαλείο. Το σχολείο είναι μια ολότητα, μία

σφαίρα, στην οποία συνυπάρχουν ο χώρος της πραγματικότητας και ο

χώρος της φαντασίας Ο πραγματικός χώρος, εμπεριέχει στοιχεία

φανταστικά και το αντίστροφο. Τα στοιχεία , οι σκέψεις αυτές που

υποκρύπτονται στους δύο χώρους, αποτελούν το σπόρο για το αντίθετό

τους. Τα παιδιά που κινούνται στον πραγματικό χώρο έχουν ανάγκη από

μικρές φανταστικές αποδράσεις. Τις αποδράσεις αυτές τις έχουν

μεγαλύτερη ανάγκη τα παιδιά μικρότερης ηλικίας. Κάνουν επομένως

φανταστικές σκέψεις. Κάποια παιδιά, λόγου και του περΦάλλοντος όπου

αναπτύσσονται, έχουν επίγνωση του χώρου όπου ~piaKOVTOI και των

φανταστικών σκέψεών τους. Σε κάποια άλλα όμως, οι σκέψεις αυτές,

μετατρέπονται σε ψευδαισθήσεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι τίποτε άλλο

παρά λανθασμένες αντιλήψεις των ενήλικων που έχουν εΣWτεΡIKεVΘεί στα
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παιδιά.. Για παράδειγμα είναι ψευδαίσθηση να λένε ότι τα παιδιά των

αλλοδαπών που πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία, πρέπει να απομονωθούν

γιατί θα μας '~λάψoυν'. Επομένως, εάν το σχήμα που δείχνει την ισορροπία

μια κοινωνίας ή ενός σχολείου, είναι κάπως έτσι

ΠραγμΟllκές

σκtψεlς

ΦαvτOσιΙKές

σκέψεις

Στην περίπτωση που υπάρχουν ψευδαισθήσεις. η κοινωνία ή το σχολείο

χάνει την ισορροπία, το σχήμα αλλάζει μορφή και φαίνεται κάπως έτσι.

ΦovτσσΊlKές

σκέψεις

δηλαδή κάποια παιδιά απομονώνουν όσες πραγματικές σκέψεις δεν

αντέχουν και ο πραγματικός χώρος στον οποίο κινούνται, συρρικνώνεται,

Αυτόματα, τα πραγματικά γεγονότα, σκέψεις στον άλλο χώρο, πληθαίνουν

και δεν γνωρίζουν πώς να τις χειριστούν.
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,..

2.5.1.1 ...καθώς και ο. τρό-Π'ος ε",ιρροής της δραματικήι; τέχνης, για

την ανάδυση της ανθρw..ινης αλήθΕιας._

Το δράμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η συνάρτηση που έχει

τη δύναμη να επιφέρει την ισορροπία στο εσωτερικό αυτής της σφαίρας για

την αρμονική συνύπαρξη και χωρίς πρo~λήματα αλληλεπίδραση

διαφορετικών πολιτισμών, τόσο με μία σχολική τάξη όσο και στην ευρύτερη

KOIVWviα. Σύμφωνα με τους John Ο'Τοοl & Brad Hαseman ~Kάθε δράμα

είναι ένα φανταστικό μοντέλο πραγματικής ανθρώπινης συμπεριφοράς». Ο

άνθρωπος δρα μέσα σε ένα φανταστικό πλαίσιο, το οποίο του δίνει τη

δυνατότητα, να ελέγχει καταστάσεις, να αλλάζει και να δοκιμάζει ρόλους,

και σχέσεις με τους συνανθρώπους του. Η ανθρώπινη αυτή δράση,

οδηγούμενη από την ένταση που προκαλεί το φανταστικό πλαίσιο, την

επιθυμία του ανθρώπου να εξερευνήσει ακίνδυνα, και κατευθυνόμενος από

ένα κέντρο εστίασl1ς (σπόρος μέσα στο φανταστικό χώρο) γίνεται φανερή

στο:

Ι χώρο Ι Ο [ΞΞ]
Μέσα από

Που δημιουΡΎούν

ατμοσφαφα Ι Ο Ι σύμβQλα Ι

Τα οποία μαζί συμβάλουν στην

ολοκληρωμένη εμπεψία -Υύρω

από τα ΜΗΝΎΜΑΤΑΤΟΥ

ΔΡΑΜΑΤΟΣ
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Η ανθρώπινη δράση στο δράμα, κινείται σε φανταστικό χώρο.

Χωροχρονlκά συντελείται η συνάντηση του Εγώ με το Εσύ και το Αυτό.

«Κατά την τέλεση του Δράματος, ορισμένα στοιχεία αναπτύσσονται άλλα

τροποποιούνται, νέα υπεισέρχονται από τον πραγματικό χώρο, και το

εμπλουτίζουν, άλλα διαστέλλονται άλλα ενοποιούνται, ώσπου προοδευτικά

να επέλθει η αλοκλήρωση» (Αλκηστις 1998:21). Όλα τα νέα στοιχεία.

προτού εξαχθούν στον πραγματικό χώρο, πραγματοποιούν μια

ανακυκλωμένη πορεία με αρχή και τέλος το κέντρο εστίασης, το κέντρο

πραγματικών και φανταστικών σκέψεων και καταστάσεων. «Κάθε μέλος,

κάθε πρόσωπο, με τη σωματική του και ψυχοπνευματική του διαμόρφωση

και υποδομή συμμετέχει σε μια κοινή έκφραση. Εδώ καλείται κάθε

πρόσωπο παρακινούμενο από διάφορα ερεθίσματα λεκτικά ,μουσικά,

ηχητικά, οπτικά κλπ, να εκφράσει ό,τι αφορά στο είναι του με τον

προσωπικό του τρόπο, άλλα σε μία μορφή που προσφέρεται προς ένωση και

προς συνταύτιση με τις άλλες εκφραστικές μορφές της ομάδας» (Αλκηστις

1998:22). Το σύνολο των στοιχείων που λαμ~άνoυν μέρος στο δράμα,

αφού περάσουν από ανακυκλώμενες πορείες και διαταχθούν σε μία λογική

σειρά στο χωροχρόνο, φεύγουν από το φανταστικό χώρο και

κατευθύνονται προς την έξοδο.

Η έξοδος αυτή σηματοδοτεί το τέλος του δράματος. Η λογική αυτή

διάταξη του συνόλου των πολύδlασυνδέσεων στο εσωτερικό του κάθε

ανθρώπου, εφοδιάζει τον κάθε άνθρωπο με την πρόθεση της ετοιμότητας

να δοκιμάσει τις νέες συμπεριφορές στον πραγματικό χώρο και να

δημιουργήσει κάτι νέο. Αυτό υποστηρίζεται και από τον Αντονέν Αρτώ

(Στο Αλκηστις 1998) το μεγάλο επαναστάτη του θεάτρου ο οποίο έγραψε

«Πρέπει να πιστέψουμε σε μία αίσθηση ζωής ανανεούμενη απ' το θέατρο,

μια αίσθηση ζωής μέσα στην οποία ο άνθρωπος γίνεται άφo~α κυρίαρχος

πάνω σε κάθε πράγμα αδημιούργητο ακόμα και προκαλεί τη γέννηση του.
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Και κάθε τι αγέννητο έχει τη δυνατότητα να γεννηθεί, φτάνει εμείς να

περιοριστούμε στο να παραμείνουμε απλά όργανα καταγραφής ...Φτάνεl

εμείς να μετατραπούμε σε κατάδικους καιγόμενους πάνω σε πυρά που

κάνουν σήματα μέσα απ' τις φλόγες,», (Άλκηστις 1998:23-24)

2.5.2. Από επιστημονική σκοπιά έχει παρατηρηθεί ότι το δράμα είναι

κατάλληλα KUΡίWς για παιδιά.

«Το αληθινό θέατρο προσθέτει ζωή στη ζωή, σου δίνει τη δυνατότητανα

ζήσεις εκατό φορές περισσότερομέσα σε μερικές ώρες [ ... ] Η θεατρική

εκπαίδευση μας f>οηθά να f>ρούμε ποιοι είμαστε, να ανακαλύψουμε τον εαυτό

μας και το πιο σημαντικό να δημιουργήσουμε σχέσεις με άλλους [... ] αυτός

είναι ο λόγος που παρά το ότι συμf>αίνει, εμείς πάντα θα δρούμε, πάντα θα

παριστάνουμε, και πάντα θα παρακολουθούμε, γιατί αυτό είμαστε:

ανθρώπινοι»

(Abdunnur ,από ομιλία του στην ίι\θήνα, καλεσμένος του Πανελλήνιου

Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαlδευση, 11-12/11/06 , Στο

Άλκηστις,2008:37)

Το εκπαιδευτικό δράμα, απαιτεί μία ατμόσφαιρα «διάθεσης για

παιχνίδι». Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να παίξουμε με ιδέες, με τα

σώματά μας, με τη φωνή, με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Τα μικρά

παιδιά το κάνουν αυτό με φυσικότητα, μαθαlνουν από τις εμπειρlες τους

αλληλεπιδρώντας στη συναρπαστική εμπειρlα της ζωής. Τα παιδιά

«κατασκευάζουν» τον κόσμο του παιχνιδιού τους με τρόπους όχι

διαφορετικούς από εκείνους της θεατρικής μορφής. Μπορούμε να

θεωρήσουμε ότι το παlχνlδι των παιδιών και το θέατρο αποτελούν τα δύο

άκρα μιας συνεχόμενης γραμμής.
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Παιδικό πα�χνίδ�«-------------εκπαιδευτικό δράμα------------»θέατρο

Το εκπαιδευτικό δράμα Kαταλαμ~άνεl το πεδίο ανάμεσά τους. (Somers, J.

Συνδιάσκεψη για το θέατρ02000).

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για το δράμα στην τάξη έχει

γίνει για τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου και ~ρέθηKε ότι ~ελτιώνει την

ανάγνωση, το γράψιμο, την αυτογνωσία και τη στάση των μαθητών απέναντι

στους άλλους, ο James Hoetker (1969) παρατήρησε άτι οι δραματικές

ασκήσεις, αυξάνουν τη δημιουργικότητα, ευαισθησία, πρωτοτυπία, άνεση,

ευελιξία, συναισθηματική σταθερότητα, συνεργασία και εξέταση των ηθικών

τοποθετήσεων ενώ αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την

εκτίμηση για τη λογοτεχνία. Ο Hoetker περιγράφει το δράμα στην τάξη ως

μέθοδο καλύτερης προσαρμογής μαθητών κιναισθητικών και οπτικού τύπου,

ανάπτυξη, κριτικής σκέψης και παραγωγής αισθητικών εμπειριών μέσω της

λογοτεχνίας. (Pelegriηi& Galda, 1982, Gourgery, 1984 Wagηer, 1987»>.

«Στις δραματικές δραστηριότητες, οι μαθητές χρησιμοποιούν και εξετάζουν

τις γνώσεις τους προκειμένου να προκληθεί μία νέα γνώση. Ο Μπάλτον

(1985) επισημαίνει ότι το δράμα μπορεί να ~oηθήσεl τους μαθητές να

επαναπροσδιορίσουνστην τάξη τη γνώση τους μέσα από τις νέες προοπτικές.

Η δραματική δραστηριότητα είναι τρόπος εξερεύνησης των γεγονότων και

των σχέσεών τους με την κοινωνία, ένας δρόμος δημιουργίας του

προσωπικού μας νοήματος και συνείδησης των πανανθρώπινων, των

αφηρημένων, των κοινωνικών και ηθικών εννοιών μέσω μιας στερεής

δραματικής εμπειρίας» (Normaη, 1981, όπως αναφέρεται στον Boltoη, 1985)

Σύμφωνα με τη Dorothy Heathcote (1983), μία σημαντική αξία της

χρησιμοποίησης του δράματος στην τάξη είναι ότι «σε αυτό το προστατευμένο

κέλυφος η πολυπλοκότητα της ζωής αφαιρείται προσωρινά έτσι ώστε τα

παιδιά όχι μόνο μπορούν να μάθουν και να εξερευνήσουν, αλλά και να χαρούν
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επίσης» Η Heathcote υπογραμμίζει επίσης ότι το δράμα ενθαρρύνει το

ζωντάνεμα πολλών διαφορετικών κοινωνικών ρόλων και ενεργοποιεί πολλά

επίπεδα, μορφές και χρήσεις της γλώσσας. Η γλώσσα είναι εργαλείο

επικοινωνίας και η Heathcote την τοποθετεί στο κέντρο του εκπαιδευτικού

συστήματος σημειώνοντας τη σπουδαιότητατης επικοινωνίας.

Όλες αυτές οι δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρει στα παιδιά το δράμα,

μέσα από ένα ευχάριστο κλίμα και διάθεση για παιχνίδι που το έχουν ανάγκη,

μεγαλώνει το ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό δράμα. Παραθέτονται σε αυτό

νέες προκλήσεις όπως αυτή της διαπολιτισμικότητας στο σχολείο. Πώς

μπορεί να χειριστεί άραγε το δράμα τα διαπολιτισμικάθέματα που αναδύονται

σε όλες τις ~αθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης,ακόμη και στο νηπιαγωγείο;

ΚΕΙΑΜΙΟ 4

ΣΥΝΕΙΣΙΟΡΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΠΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΠΟλΙΠΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3. Δραματική τέχνη και Δια"ολιτισμικότητα

Η δραματική τέχνη είναι μια καινοτόμος, ~ιωμαΤΙKή μέθοδος μάθησης η

οποία έχει τον πρωταγωνιστικόρόλο στον τομέα της ανθρώπινης κατανόησης

γιατί δίνει τη δυνατότητα σύζευξης διαφορετικώνμορφών αναπαράστασηςτης

πραγματικότηταςγι' αυτό μπορούμε να προσεγγίσουμε εκτός των άλλων και

τα διαπολιτισμικά θέματα που προκύπτουν λόγου του πολυπολιτισμικού

χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας. Μπορεί να δράσει ως μεταμορφωτικός

παράγονταςπου θα ενθαρρύνει την εξάλειψη του εθνικιστικούτρόπου σκέψης

διαμορφώνονταςθετικές αντιλήψεις για τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών

και δημιουργώντας ένα κλίμα αλληλεγγύης και σε~ασμoύ προς τους άλλους
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ΠΟλlTlσμούς. Από την πληθώρα των θεμάτων που αφορούν τη

διαπολιτισμlκότητα ,αυτά που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη ~άση ειδικά στο

χώρο της προσχολικής ηλικίας και που σε γενικές γραμμές αποτελούν θέματα

'κλειδιά' για την αντιμετώπιστι των ρατσιστικών φαινομένων που έχουν Τις

ρίζες τους στη διαπολιτισμική κοινωνία, είναι η ταυτότητα στην οποία

υποκρύπτονται ο φυλετικός, ο γλUJC7σικός ρατσισμός καθώς επίστις και η

ξενοφοβΙα, η ενσuναίσθηση και η ιφιτική σκέψη. Για το λόγο αυτό, στην

προσπάθειά μας να αναδείξουμε στην παρούσα εργασία τη συνεισφορά της

δραματικής τέχνης στη δlαπολlTlσμlκή εκπαίδευση ειδικά στην προσχολική

ηλικία, θα επικεντρωθούμε κυρίως στη σχέση που έχει η δραματική τέχνη με

την ταυτότητα, το φυλετικό και γλωσσικό ρατσισμό την ξενoφo~ία, την

ενσυναίσθηση και την ΚΡΙTlκή σκέψη.

Μια πρώτη ενισχυTlκή θέση για το 'πάντρεμα' της δραματικής τέχνης με

τη διαΠΟλιτισμικότητα, μπορούμε να ~ρoύμε στις θέσεις του Adbunnur ο

οποίος «επισημαίνει το ρόλο της δραματικής τέχνης στην επικοινωνία με τους

άλλους και ιδιαίτερα στο χτίσιμο των σχέσεων, στο μοίρασμα των

συναισθημάτων και των εμπειριών, την αναζήτηση της ταυτότητας και της

ουοίας της ζωής». (Άλκηστις, 2008:37)

Σύμφωνα με τους P.SIxmith & Β Τσαλίκη (2003) «Η δραματική Τέχνη στην

εκπαίδευση μπορεί να ~oηθήσει τα παιδιά να αμφισβητήσουνπρώτα πρώτα τη

λανθασμένη παρουσίαση των αλλοδαπών αλλά και να συνειδητοποιήσουντη

στάση μας και το πόσο αυτή καθορίζει την ταυτότητα των άλλων. Με τα

δρώμενα τα αλλοδαπά παιδιά είναι δυνατόν να αποκτήσουν την αναγνώριστι

του άλλου, καθώς οι δραματικές δραστηριότητεςδεν είναι ανταγωνιστικέςκαι

δεν αξιολογείται η απόδοση του καθενός, όπως στα μαθήματα. Στα δρώμενα

όλα τα παιδιά αντlλαμ~άνoνται ότι η σuμμεΤOXIKότητακαι η σuνεργαΤΙKότητα

είναι το στιμαVΤIKό καθώς επίστις και η ίδια η διαδικασία. Επομένως από
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...

μόνα τους αποδέχονται τον άλλο, ενW συΥχρόνως προωθούν τη

σuνεργαΤΙKότητα αφού γνωρίζουν ότι μόνο έτσι θα επιτύχουν. Στη

διαπολιτισμική εκπαίδευση, η δραματική τέχνη την εκπαίδευση, εκτός των

άλλων, οδηγεί στη διερεύνηση της σημαίας που έχει για τον καθένα μας η

καταγωγή και το παρελθόν μας.» (Άλκηοτις. 2008:91)

3.1. Δραματική τέχνη κοι Ταuτότητα,

Η ενασχόληση με μορφές δραματικής τέχνης μπορούν να ~oηθήσoυν

τον συμμετέχονταστη διαμόρφωση της πολιτισμικής του ταυτότητας και στην

απόκτηση διαπολιτισμικής ικανότητας. Στις καθημερινές τους σχέσεις, τα

παιδιά πράττουν μια δυσδιάκριτη διάκριση μεταξύ των «ημετέρων» και των

«άλλwv». στηριγμένη, συχνά, σε εύκολες διπολικές ταξινομήσεις, όπως

φίλος/εχθρός, άσπρος/μαύρος, καλός/κακός. Τα συναισθήματα που

προκαλούν οι διακρίσεις αυτές, φαίνεται να στηρίζουν και να τονώνουν τις

νοητικές διακρίσεις, εvW η λογική επιχειρηματολογία αιτιολογεί ή ακόμα

καθαγιάζει, μερικές φορές, τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Προσωπικά

ενδιαφέροντα, ποικίλα και αντικρουόμενα ενίοτε, επηρεάζουν την ομαδική

ζωή και είναι δυνατόν να δημιουργήσουνκοινωνικές εντάσεις. Συγχρόνως η

κοινή εμπειρική προσδοκία της κοινωνίας δημιουργεί μία αίσθηση συλλογικής

και ατομικής ταυτότητας και μία ασφάλεια ένταξης σε κοινωνικές ομάδες, που

μοιράζονται τις ίδιες κοινές εμπειρικές γλωσσολογικές και ιστορικές πηγές«

Η δραματική τέχνη στην εκπαΙδευση μέσω των ρόλων δίνει στον καθένα τη

δυνατότητα να εξετάσει σε ~άθoς τη δική του ταυτότητα και την ταυτότητα

των άλλων να επαναπροσδιοριστεί ο lδιος, να διερευνήσει τους διάφορους

ρόλους, τόσο τους δικούς του όσο και των άλλων, στην κοινωνία και όλα αυτά

να τα κάνει με κριτική θεώρηση και θετική στάση.» (Άλκηστις 2008:104)
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Αυτό πραγματοποιείται με τον εξης τρόπο,. 1'\ δραματική τέχνη: Τα

παιδιά, 'πρo~άρoντας' τις ζωές τους σε ένα πλαίσιο που εμπνέει αφάλεια, και

αντιμετωπίζοντας χωρίς φό~o τα δυσλειτουργικά σl,\μεία τl'\ς πολιτισμικής

πραγματικότητας, επέρχονται σε γνωστική σύyKPOUOI,\ και αρχίζει σταδιακά

να αναδύεται 1'\ ανάπτυξη της εKτίμηCΠΙς και της αποδοχής Τl'\ς πολιτισμικής

ετερότητας στην τάξl,\. «Άκόμl,\ δομούνται θετικές πολιτισμικές ταυτόΤl,\τες

μέσα από την ΠΡOσέγγlCΠΙ του άλλου και του πολιτισμού του, επιτυνχάνεταl ο

γνωστικός εμπλουτισμός και 1'\ διερεύνηση που αυτός επιφέρει. Με TI,\V

ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία κοινών ~,ωμάτων κατακτάται και ο

συναισθrιματικός πλούτος.» (Άλκl'\στlς 2008:104) Τα νέα συναισθήματα

προσανατολισμένασTl,\V αποδοχή Τl,\ς πολιτισμικής ετερότητας, αποτελούν τα

θεμέλια για τη δημιουργία μιας πολιτισμικής ταυτότητας, κοινής για τα παιδιά

μιας σχολικής τάξης και κατ' επέKταCΠΙ τl'\ς κοινωνίας μιας χώρας.

Β ί. Δραματική τέχνη και tuAtTIKtC διακρίαιιc.

Η δραματική TiXVI,\ συμ~άλλεl στο να διαμορφώσουμε TI,\V αντίλl'\ψl'\ ότι

μπορεί να είμαστε διαφορετικοί αλλά παρόλl,\ Tl'\ δlαφορετικόΤl,\τα ισχύει ο

νόμος Τl,\ς ισόΤl,\τας των ανθρώπων. Τα παιδιά προσχολικής Ι'\λικίας,

ΧΡl,\σιμοποlούν κοινωνικές συμ~αΤΙKές ετικέτες όπως «μαύρος» - «λευκός»

και έχουν TI,\V τάσl'\ να υπερ~άλλoυν στις δlομαδlκές διαφορές και να

ελαχιστοποιούν τις ενδοομαδlκές. Η Δραματική TiXVI,\ έχει Tl'\ δύναμη να

αλλάξει Tl'\ φιλοσοφία μίας ομάδας, να αναδιαμορφώσει τις υπάρχουσες ομάδες

και να πρo~άλλεl χαρακτηριστικά που ενώνουν μία ομάδα. Τα χαρακτηριστικά

που ενώνουν μία ομάδα, μπορεί να είναι διαφορετικά από τα φυλετικά.

Επομένως μέσω της δραμaΤΙK~ς τέχνης τα παιδιά μπορούν να ελέγξουν εάν

έχουν περισσότερα κοινά στοιχεία με παιδιά Π.χ. του ίδιου χρώματος απ' ό,ΤΙ

με άλλα παιδιά ανεξαρτήτου χρώματος.
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Η δραματική τέχνη, δίνει την ευκαιρία στο να ικανοποιήσει την τάση

των παιδιών να υπερ~άλλoυν στις δlομαδlκές διαφορές και μέσα από αυτή την

υπεΡ~Oλή να οδηγηθούν σε αντιφάσεις ούτως ώστε να γίνει το πρώτο ~ήμα

για να επέλθει νοητική αλλαγή, ή ακόμα και να ακουστούν από τα ίδια τα

παιδιά αλήθειες που να οδηγήσουν σε πρo~ληματισμό. Και σε αυτή την

περίπτωση γίνεται ένα πρώτο ~ήμα για να υποστηριχθεί ότι μπορεί να είμαστε

διαφορετικοί αλλά .παύει να είμαστε ίσοι. Ένα παράδειγμα δραματικής

τέχνης θα συμ~άλλεl στη Πληρέστερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο

μπορεί να γίνει το πρώτο ~ήμα. Υπάρχουν δύο ομάδες παιδιών με

διαφορετικό χρώμα. Παροτρύνουμε τα παιδιά, ανά δύο, να υποστηρίξοw τα

μέλη της ομάδας τους. Σε ένα τέτοιο κομμάτι μιας δραματοποίησης μπορεί να

ακουστούν αλήθειες όπως «δε πειράζει που είναι μαύρος, εγώ τον έχω φίλο

γιατί ...», ακόμα μπορεί τα παιδιά να οδηγηθούν σε αντίφαση που να δείχνει για

παράδειγμα ότι ένα στερεότυπο της κυρίαρχης ομάδας, για παράδειγμα για

τους Aλ~ανoύς, δεν αφορά το παιδάκι από την Aλ~ανία που είναι στο δικό

τους νηπιαγωγείο. Να διευκρινιστεί ακόμη ότι τόσο οι αλήθειες που θα

ακουστούν από τα παιδιά μέσω μια ~lωμαΤΙKής δράσης όσο και οι αντιφάσεις

στις οποίες θα οδηγηθούν, δε θα απo~άλλoυν πολύ εύκολα το φυλετικό

ρατσισμό από τα παιδιά προσχολικής ηλικία. Για να γίνει αuτό χρειάζεται

συστηματικήδουλειά με αφετηρία τις αλήθειες των παιδιών και τις αντιφάσεις

στις οποίες οδηγηθήκανε.

β ίί. Δραματική τέχνη και Γλωσσικές διακρίσεις.

Στη μειονοτική εκπαίδευση όπου ο δίγλωσσος χαρακτήρας της και ο

κατακερματισμός των γνωστικών αντικειμένων σε δυο διαφορετικούς

γλωσσικούς και πολιτισμικούς κώδικες καθιστά δύσκολη την πλήρη ένταξη

των μαθητών στις εKπαlδεUΤIKές δομές. Το εκπαιδευτικό δράμα ως
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μεθοδΟλογικό εργαλείο αλλά και ως αυτόνομη μορφή τέχνης μπορεί να

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών

και στη γλωσσική τους ενίσχυση. Συνοπτικά, το εκπαιδευτικό δράμα

μεταφέρει τους σvμμετέxoντες στο χώρο του φανταστικού και τους δίνει την

ευκαιρία να επιχειρήσουν να αναπτύξουν γλωσσικές δομές κατάλληλες για

νέες καταστάσεις. Χρησιμοποιεί τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα να

δράσουν, να ξεκινήσουν από τις δικές τους ανάγκες, να δημιουργήσουν

καταστάσεις κατανόησης του εαυτού τους των άλλων και της ζωής

Η δραματική τέχνη ως γνωστικό αντlκεiμενο του σχολικού

προγράμματος, μας παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε την επικοιvwνία

σε παιδιά που δε μιλούν την ίδια γλώσσα και πιθανόν δεν έχουν μάθει άλλο

τρόπο επικοινωνίας εκτός από τη χρήση των λέξεων. Κάθε παιδί

οποιασδήποτε προέλευσης, κοινωνικής ή πολιτισμικής έχει την αξία του στο

διάλογο και στη διάδραση που συντελείται. Όμως σε περιπτώσεις όπου τα

παιδιά χρησιμοποιούν λέξεις που ανήκουν σε διαφορετικές γλώσσες, ο

διάλογος καθίσταται προj)ληματικός. Αυτό όμως δε πρέπει να σταθεί

εμπόδιο που θα έλκει το διάλογο κοντά στο μηδενικό επίπεδο. Οι κινητικές

δραστηριότητες οι οποί ες αποτελούν τη j)άση για την επικοινωνία μπορούν

να χαρακτηριστούν από τα παιδιά ως προσιτές ενδιαφέρον και παιγνιώδες.

Επομένως αρχικά στηρίζουμε το διάλογο με ένα τρόπο προσιτό ακόμη

και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς το παιχνίδι που εμπεριέχει

κινητικές δραστηριότητες, ειδικά διαπολιτισμικά προσανατολισμένες,

καθιστούν τα διαπολιτισμικά θέματα ενδιαφέροντα και μέσα σε ένα ασφαλές

κλίμα αναδύονται αυθόρμητα και aj)iaσTa οι λέξεις που θα ενισχύσουν το

διάλογο. Εφόσον τα παιδιά θα έχουν ήδη επικοινωνήσει με μη λεκτικό τρόπο,

οι λέξεις, όχι μόνο δε θα αντηχούν περίεργες στα αυτιά των παιδιών, αλλά θα

τους εμφυσηθεί η περιέργεια να εμj)αθύνουν σε αυτές. Η εμj)άθυνση αυτή θα
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αποτελεΙ το 'κερασάκι της τούρτας' και όχι τα κύρια συστατικά της. Καθώς τα

παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περΦάλλοντα,

επικοινωνούν με ένα κοινό τρόπο, ενισχύεται και η εκμάθηση της γλώσσας.

«Οι επικοινωνιακές δεξιότητες μπορούν να επιτύχουν την υγιή

αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη, η οποΙα με τη σειρά της μπορεί να επιφέρει

αλλαγή στάσης. Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση έχοντας ως σύμμαχο τις

κινητικές δραστηριότητες και το παιχνίδι προωθεΙ την επlκοlνωνΙα, καθώς

αποτελεΙ μία tιlωμαΤΙKή δράση που στηρΙζεταl στη συνεργασΙα της ομάδας, η

οποΙα καλεΙταl συνεχώς να επιλύει πρotιλήματα και να προτεΙνεl λύσεις, κάτι

που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνδιαλλαγή και τη συνεργασία»

«Η δραματική τέχνη στην εKπαΙδΕUση με τη δυνατότητα της

δημιουργίας ρόλων, και αναπαραστάσεων, με ελεύθερη κΙνησης και στο χώρο

και στο χρόνο, συνδέοντας το φανταστικό με το πραγματικό και το συμtιOλlKό

μέσω της γλώσσας παράγει νόημα. Το νόημα αυτό έχει να κάνει με το χτίσιμο

της γλώσσας σε σχέση με τον εαυτό, τις εμπειρΙες, τους άλλους και τον κόσμο.

Επομένως, μέσω της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση νοηματοδοτείταl η

ζωή, οι εμπειρίες μας, η σχέση με τον κόσμο, και η γλώσσα δένεται με

διαφορετικό τρόπο με το σώμα, τα συμtιάντα και τα γεγονότα εμπλουτίζεται

και εξελΙσσεταl μέσα από τη δlαδlκασlα αυτή, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζεται

και να εξελίσσεται ο κόσμος μας. Παράλληλα, επιτρέπει να αναδυθεί σε μΙα

πολιτισμική ομάδα η μητρική γλώσσα των μελών της μέσα από την αποδοχή

της γλώσσας να γΙνεl αποδεκτή και η ταυτότητα των μελών» . (Άλκηστις

2008:121)

Β iίί. Δραματική τέχνη και Ξενοφοβία

Όπως προαναφέρθηκε τα παιδιά έχουν μικρότερη προκατάληψη σε

σχέση με τους ενήλικες και οι φotιίες που οδηγούν στον παραγκωνισμό των
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'ξένων' σχετίζονται περισσότερο με τη γλώσσα. ·Οπότε αντιμετωπίζοντας το

γλωσσικό ρατσισμό, αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα ένα μεγάλο κομμάτι της

ξενoφo~ία στη προσχολική εκπαίδευση. Σε περιπτώσεις όμως που η

ξενoφo~Ια δεν οφείλεται στη γλωσσική διαφορετικότητα, η Σέξτου, (2005)

αvτιμετωπίζεl την ξενoφo~ία δίνοντας έμφαση στη φιλοξενία και την

πολιτισμική εκπαίδευση με στόχο την προετοιμασία των παιδιών να

κατανοήσουν την πολιτισμική ποικιλία της σVvχρoνης κοινωνίας, τα ήθη, τα

έθιμα, ης αξίες, τις παραδόσεις και την τέχνη των άλλων λαών. ,Ά,υτό

αναφέρει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια θέατρο-παιδαγωγικών

προγραμμάτων.

Η ενσvναίσθηση ακόμη, η οποία επιτελείται μέσω της δραματικής

τέχνης, επιτρέπει να αvτιληφθoύμε τη στάση και τη σvμπεριφoρά του 'άλλου',

του ·ξένoυ·(ΓKό~αρης. 2001 στο Άλκηστις 2008:2). Άντιμετωπίζοντας

κριτικά τα όσα αντlλαμ~ανόμαστε από τη συμπεριφορά των 'ξένων' και μέσω

της ενσυναίσθησης, μπορούμε να την κατανοήσουμε, να την ερμηνεύσουμε.

Μετά από αυτή τη διαδικασία, η συμπεριφορά των 'ξένων', μας είναι πλέον

οικεία και σταματούμε να την φo~όμαστε.

Β. Δραματική τέχνη και Eνσvναίσθηση

Στο Ά μέρος της εργασίας αναφερθήκαμε στο πόσο σημαντική είναι η

ενσυναίσθηση ώστε οι εκπαιδευηκο/ προσχολικής ηλικίας, να τη λά~oυν

σo~αρά υπόψη και να την εντάξουν στο πρόγραμμά τους. Η καλλιέργεια της

ενΣVναίσθησης ~oηθά εκτός από τα παιδιά, και τους εKπαιδεUΤΙKoύς να

χειριστούν διαπολιτισμικά θέματα. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά προσχολικής

ηλικίας ευαισθητοποιούνται πιο εύκολα όταν τα ΣVναισθήματα του ήρωα

έXOVΝ να κάνουν με χαρά και λύπη παρά με φό~o και θυμό. Όταν ένα

νηπιαγωγείο γίνεται διαΠΟλιτισμικό, η νηπιαγωγός θα πρέπει να ελέγξει την
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πιθανότητα μήπως τα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας. αισθάνονται φόj)ο για τα

παιδιά που έρχονται από ξένη χώρα καθώς επίσης κοι το συναίσθημα του

θυμού που πιθανόν να προέρχεται από τον αποκλεισμό των 'ξένων' παιδιών

από την κυρίαρχη ομάδα. Τα συναισθήματα αυτά καθιστούν την ενσυναΙσθηση

δυσλειτουργική.

Η καλλιέργεια της ενσυναΙσθησης ,προσανατολισμένη σε διαπολιτισμικά

θέματα που αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορεί να προσεγγιστεί με

τον εξής τρόπο: Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, μπορούν να εμ~αθύνoυν με

εμπειρlκό-l)lωμαΤΙΚό τρόπο για παράδειγμα μέσω δραματοποίηση, τη

συναισθηματική κατάσταση του ήρωα( -μετανάστη) μιας ιστορίας. Η επιρροή

της ιστορίας, θα είναι μεγαλύτερη εάν αναδύει ηθικές αξίες του ήρωα κοι

πρo~άλεl συναισθήματα χαράς ή λύπης. Στη δραματική τέχνη, ενυπάρχει το

παιχνίδι, το παιχνίδι στην κοινωνική του διάσταση είναι ένα εργαλείο για την

ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Στο πλαίσιο της δραματικής τέχνης, το παιχνίδι,

~oηθά το παιδί να αντιληφθεί την κοινωνική διάσταση και κατ' επέκταση, να

αναπτύξει το ηθικό κομμάτι. Όπως προαναφέρθηκε, η ηθική ΣUμ~άλεl με

θετικό τρόπο στην ενσυναίσθηση. Ακόμη, επειδή στο ΠΡOΣUμ~αΤΙKό στάδιο

της ηθικής τα παιδιά θεμελιώνουν την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς προς τους

άλλους, αυτό το διάστημα, είναι κατάλληλο για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά

προσχολικής ηλικίας να σέ~oνταl τη διαφορετικότητα που μπορεί να

προέρχεται με οποιοδήποτε τρόπο από μία ξένη χώρα.

Η δραματική τέχνη «μας παρέχει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την

πραγματικότητα που ~ρίσKεταl γύρω μας και μέσα μας. Και αυτό μπορεί να

γίνει μέσα από δυναμικό καθρέφτη που μας προσφέρουν οι άλλοι με το ~λέμμα

τους. »(Ζώνιου, Χ. 2003). Οι δραστηριότητες δραματικής τέχνης, αφήνουν

το περιθώριο, στα εμπλεκόμενα 'άτομα, να κινήσουν μία διαπολιτισμική

κατάσταση με το ρυθμό που εκείνα θέλουν, να την κατευθύνουν προς την
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κατεύθυνση που έχουν ανάγκη, που νομίζουν ότι θα τους δώσει απαντήσεις

στους όποιους πρo~λημOTlσμoύς. να εμ~αθύνouν όσο χρειάζεται ώστε να

συναισθανθούν αυθόρμητα και αCιίαστα άλλους ανθρώπους. «Στη δραματική

τέχνη κάθε συμμετέχων ευαισθητοποιείται στην ενεργητική ακρόαση, αρχίζει

να πετυχαίνει την κατανόηση του άλλου της θέσης του, των συναισθημάτων

του και του κόσμου, και μέσα από ρόλους που μπορεί να δοκιμάσει αναπτύσσει

τη δεξιότητα της ενσvναίσθηαης» (Άλκηατις 2008 ο. 104)

Κατά την Hillman (1999 αναφέρεται ατο Περδικάρη 2005) το δράμα μεταξύ

άλλων μπορεί να προσφέρει στα παιδιά την εμπειρία που την χαρακτηρίζει η

έξοδος από την εγωκεντρικήσυμπεριφορά. Βγαίνοντας από την εγωκεντρική

συμπεριφορά, τα παιδιά μπορούν να ευαισθητοποιηθούν πιο εύκολα σε

καταστάσεις που f!ιιώνουν τα παιδιά TWV αλλοδαπών. Η ευαισθητοποίηση,

λειτουργεί με θετικό τρόπο προς την ενσvναίσθηση.

Γ. Δραματική τίχνη και Κριτική σκέψη

Η δραματική τέχνη, είναι μια ΣVλλOγlKή και ατομική εκπαιδευτική

εμπειρία εμπεριέχει τα θεμελιώδη ΣVσταΤΙKά του παιχνιδιού, την ύπαρξη μια

φανταστικής κατάστασης και κανόνwν που απορρέουν απ' αυτήν, και αποτελεί

μια διαδικασία εξέτασης διερεύνησης ανθρώπινης ΣVμπερlφOράς,

χρησιμοποιώντας τα δομικά στοιχεία της θεατρικής φόρμας. Σύμφwνα με τις

Γιαννοπούλου και Kαρα~όλτσoυ, τη στιγμή που οι δυο κόσμοι, ο πραγματικός

και ο φανταστικός, ΣVνυπάΡXOυν στο μυαλό γεννιέται η ΣVνεlδηΤOΠOίηση και η

κριτική σκέψη. (Γιαννοπούλου 2006, Γιαννοπούλου& Καραt>όλτσου 2006).
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Τελικό συμπέρασμα:

«Σύμφωνα με Karppinen (2002 b) ότι το δράμα συνιστά μια πολύτιμη και

σημαντική διαδικασία τόσο στο σχολείο όσο και στη ζωή, ειδικότερα για την

ανάπτυξη τη διαπολιτισμικότητας. Γιατί οι δημιουργικές εκφράσεις:

οδηγούν στην ανάλυση και κατανόηση του εαυτού και του άλλου.

Συντελούν στην ανάπτυξη σημαντικών και ουσιαστικών σχέσεων,

καθώς και στην απόλαυση της συμμετοχής και του μοιράσματος μιας

κοινής δημιουργίας.

Ενισχύουν τις γνώσεις και τα συναισθήματα, τα συνδέουν και τα

συναναπτύσσουν.

Ενδυναμώνουν τη δημιουργική φαντασία, την αφαιρετική ικανότητα, τη

δυνατότητα μεταφοράς και συμ~oλoπoίησης.

Παρέχουν ένα τόπο προσωπικής και ομαδικής έκφρασης και

διαλογικής σvζήτησης.

Επεξεργάζονται τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα και οδηγούν σε

νέες απόψεις και παλιές αλήθειες.

Επιτρέπουν τη ~αθύτερη γνώση των πραγματικών συνεπειών της

~ίαlης συμπεριφοράς και ευαισθητοποιούν, οδηγώντας έτσι στην

πρόληψη. Αποκαλύπτουν όλη τη γκάμα της ανθρώπινης ζωής, την

οποία θέτουν σε κρίση και μετασχηματισμό.

Εισάγουν την έννοια της υπευθυνότητας των πράξεων μας, που οδηγεί

στη διαμόρφωση της ηθικής.

Ενδυναμώνουν τη συνειδητή προσπάθεια, τη δράση καθενός για

προσωπικό και κοινωνικό μετασχηματισμό.

Αποδεικνύουν ότι η ζωή είναι συνεργασία, αλληλοκατανόηση,

αλληλεπίδραση που προϋποθέτει το σε~ασμό, την αποδοχή και την

IooTIμla.» (Αλκηστις, 2008:37-38)
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3.4.Υποστηρικτικά στοιχεία ερευνών που στηρίζουν το ερευνητικό μέρος της

εργασίας.

Στο τρίτο μέρος της εργασίας θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα

Προτού όμως περάσουμε στην παρουσίαση του προγράμματος, θα

παραθέσουμε κάποια στοιχεία. από ερευνητικά άρθρα, ειδικά για την

προσχολική ηλικία, τα οποία ιχιζί με το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας

εργασίας, καθίστανται αρκετά υποστηρικτικά για το πρόγραμμα. Η αλήθεια

είναι ότι στην ελληνική ~Φλιoγραφία και αρθρογραφία, εντοπίζουμε ποικιλία

διαπολιτισμικών θεμάτων, εξίσου πολλά είναι και αυτά που αναφέρονται στη

γλώσσα. Όμως η προσχολική ηλικία, σε αυτό τον τομέα θα μπορούσαμε να

πούμε ότι είναι παραμελημένη. Αυτή η παρατήρηση δικαιολογείται αν

εξετάσουμε τον όγκο των άρθρων των συνεδρίων μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια.

Μέσα σε εκατοντάδες άρθρα εντοπίζονται μόν024 που αφορούν στην

προσχολική αγωγή και εκπαίδευση. Τα 22 από τα 24 άρθρα υπάρχουν στα

πρακτικά των διεθνών διαπολιτισμlκών συνεδρίων του ΚΕ.Δ.ΕΚ .(Κέντρο

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) που πραγματοποιήθηκαν από το 1998 μέχρι

και το 2008. Εξετάζοντας τη θεματολογία των άρθρων παρατηρούμε ότι τα

θέματα είναι περιορισμένα και προσανατολισμένα κυρίως στη διαπολιτισμική

αγωγή, τη γλωσσική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα την εκπαίδευση των

δίγλωσσων και γενικά τη διγλωσσία.

Στο άρθρο της Ποναγιωτίδου Μερσίνα (1999), μετά την πολύπλευρη

μελέτη δεκατριών μαθητών νηπιακής ηλικίας, αναφέρεται η διαπίστωση ότι σι

μαθητές διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τη σχέση που έχουν ως προς το

αντικείμενο της μάθησης και πιο συγκεκριμένα με το μάθημα «γλώσσα».Στο

άρθρο αυτό σύμφωνα μι το Β. BIoom επισημαίνεται η αναγκαιότητα μιας

παιδαγωγικής που για να είναι αποτελεσματική (ευαισθητοποίηση και

κατάκτηση μια γλωσσικής πληροφορίας,) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο

ρυθμός και ο απαιτούμενος χρόνος που χρειάζεται το κάθε παιδί. Οι
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δραστηριότητες 'Π'ου avνθέτouν το 'Π'ρόγραμμα, ε'Π'ιxειρouν να

ευαισθηΤ01rοιήσοuν το κάθε 'Π'αιδί σχετικά με την ισότητα των

διαφορετικών γλωσσών, σεβόμενοι το ρυθμό και το χρόνο 'Π'ου χρειάζεται.

Εξάλλου όπως τονίζεται και στο άρθρο των Καραμήτσου Κ., Νίκα Σ. ,

Κωνσταντινέα Π., Σιδέρη Ε. και Μαρίνοο Φ. (2003) , το ζητούμενο ~Φαια σ'

αυτήν ειδικά την ηλικία δεν είναι να διδάξουμε στα παιδιά τους διαφορετικούς

πολιτισμούς αλλά να τα ευαισθητοποιήσουμε στην ιδέα ότι μπορούν να

υπάρχουν πολλά είδη ζωής, πολλές γλώσσες και πολλές διαφορετικές

απόψεις.

Στο άρθρο των Πανταζής Σ. και Σακελλαροπούλοο Ε. (2000)

αναφέρεται ότι «ένα παιδί που μαθαίνει τη μητρική του γλώσσα στα πρώτα

στάδια της ζωής του έχει μια σταθερή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Δηλαδή, αναπτύσσονται ταυτόχρονα και ισόρροπα όλοι οι τομείς ανάπτυξης

της προσωπικότητας του παιδιού (συναισθηματικός, γνωστικός, κοινωνικός

κλπ.), (Κlείη 1984).» Αυτό δείχνει την αναγκαιότητα της ευαισθητοποίησης

του κάθε παιδιού σχετικά με τη ισότητα των διαφορετικών γλωσσών. Στο

'Π'ρόγραμμα 'Π'ου 'Π'ροτείνουμε, ε'Π'ιχειρεΙται η ανά'Π'τυξη μιας θετικής

στάσης α'Π'έναντι στις διαφορετικές γλώσσες. Στην 'Π'ερί'Π'τωση 'Π'ου αυτό

ε'Π'ιτευχθεί, θα α'Π'οτελέσει ένα σημαντικό βήμα 'Π'ου θα βοηθήσει τα

δίΥλwσσα 'Π'αιδιά να α'Π'αλλαΥούν α'Π'ό φόβους α'Π'οκλειαμού α'Π'ό την

κυρΙαρχη ομάδα και κατ' ε'Π'έκταση να ε'Π'έλθει ισόρρο'Π'η ανά'Π'τυξή τους

σε όλους τους τομείς της 'Π'ΡOΣWWΙKότητάς τους.

Η σημαντικότητα της διαμόρφωσης θετικής στάσης στο νηπιαγωγείο για τη

μητρική γλώσσα και τη διγλωσσία είναι μία από τις γενικές αρχές της ΨUxO·

παιδαγωγικής και γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών που φοιτούν στο

ελληνικό νηπιαγωγείο και μεγαλώνουν σε ένα δίγλωσσο περΦάλλον

(Πανταζής Σ. & Σακελλαροπούλοο Ε. 2000)
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Στο άρθρο του Γκόf!laρη χ. (2000), «η πολυπολιτισμική κοινωνία

φέρνει, τον ξένο εντός συνόρων και η ανάγκη για μια θετική αλληλεπίδραση

μεταξύ των πολιτισμικών αμάδων καθιστά τη διαπολιτισμική διεύρυνση των

επικοινωνιακών δεξιοτήτων απαραίτητη.:» Στα 'Πρόγραμμα [1Ι'ιχειρείται η

ανά",τUΞη tWIKOIVWYIQKώY δεξιοτήτων τόσο μέσα Qwό TlC δραατηριότητι"

της δραματικής τέχνη" όσο και μέσα Ο1Ι'ό τη γενικότερη σύνθεση τou

WΡΟΥράμματος. Η ανά1l'τuξη των [1fIKOIVWVIOKώY δεξιοτήτων όλwν των

",οιδιών. σuμβάλλει με θετικό τρΌWo στην ανά1l'τuξη της αVΤOεΙKόναι; και

στον 'Προσδιορισμό τη( ταυτότητάς τουι;. με ό, τι αυτό αvνε",άγεται.

Στο άρθρο του Αθανασίου Λεωνίδα (2002) στο θεωρητικό μέρος

αναφέρεται ότι το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος, όπου μπαίνουν ΟΙ ~άσεlς για τη

γλωσσική, νοητική, κοινωνική, συναισθηματική,ηθική και αισθητικήανάπτυξη

και εξέλιξη των παιδιών. Σε ερευνητικό επίπεδο, διαπιστώθηκε ότι

υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας

ως προς την αντίληψη της διγλωσσίας (αρνητική ή θετική) και συνδέονται με

τη γενικότερητοποθέτησήτου εκπαιδευτικούσε ζητήματα μετανάστευσηςκαι

ετερότητας, και ειδικότερα με αυτό που θα ονομάζαμε Εθνοτική σκέψη στο

δημόσιο διάλογο για την ταυτότητα και την ετερότητα στην εκπαίδευση και

την κοινωνία. Ακόμη τα ερευνητικά συμπεράσματα ενίσχυσαν και το

θεωρητικό μέρος. Οι eiatlt OUΤit στο 1Ι'ρόγραμμα καθίστανται αημαντlκέ(

καθώ( 1Ι'ριν την εφαρμογή του 1Ι'ρογράμματο( στο χώρο τηt 1Ι'ροσχολlκή(

εK1I'αίδεuarι( γίνεται ε1l'ιτακτική η δική μα( ευαισθηΤ01l'οίηaη σε

δια1l'ολιτιaμικά θέματα. Η ευαlσθηΤ01fοίηση όμω( δεν t1l'aPKti για να

αντιμετuιιrίσοw οι εK1I'αlδεUΤIKoί 1Ι'ροσχολlκή( I'\λIKiat δια1l'ολιτιαμlκό

θέματα καθώ( ό1rWt avμwtpaivtTOI και στο άρθρο των ΓKό~αρης χ. και

Νιώτη Ν. (2003»> η καλή διάθεση εφαρμογής της διαπολιτισμικής ιδέας

μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα. Στο άρθρο παρουσιάζονται δύο

παραδείγματα νηπιαγωγών που παρόλη την καλή τους διάθεση που είχαν,
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έφεραν αντίθετα αποτελέσματα. Ακόμη, τα παραδείγματα αυτά επέφεραν μία

σειρά ερωτημάτων με τα οποία θέλανε να υπογραμμίσουνε την

πραγματικότητα της δύσκολης παιδαγωγικής διαχείρισης της

διαφορετικότητας, την ανάγκη μιας παιδαγωγικής πρακτικής που να ισορροπεί

μεταξύ διαφορών και ομοιοτήτων που χαρακτηρίζουν τα παιδιά και με

γνώμονα τη στήριξη της ατομlκότητάς τους, καθώς και την προώθηση μιας

κοινής ταυτότητας των παιδιών μέσα από την ανακάλυψη και ανάδειξη των

κοινών κοινωνικών και πολιτισμικών στοιχείων. Μέσα α'Πό το 'Πρόγραμμα

θεωρούμε ότι ",ροβάλλεται η εξισoρρδ1tηση μεταξύ διαφορών και

OμOΙOτήτUΙV και αvτδ φαίνεται μέσα α'Πό τα εξής; σημεία.

-τα 'Παιδιά δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα αλλά έXOUΝ την ίδιες; ανάγκες;

(μένOUΝ μέσα στο ίδιο 'Πίνακα)

-διαφορετική η λέξη «",αίζιιι» σε κάθε γλώσσα αλλά κοινή η ανάγκη των

",αιδιών για 'Παιχνίδι.

-διαφορετικές; γλώaσες; αλλά κοινή η ανάγκη τuιv ",αιδιών για να φτιάξouν

τη γέφuρα.

-με τις; δραματικές; δραστφιότητες; 'Πρouιθείται η κοινή ταvτότητα των

'Παιδιών

Συμπερασματικά η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο πρέπει

να έχει ως στόχο την ανίχνευση και αποδυνάμωση κάθε είδους

προκαταλήψεων και στερεότυπων. Έχοντας ως αφορμή τα παραπάνω

μπορούμε να διατυπώσουμε τη θέση ότι στο σημερινό πολυπολιτισμικό

νηπιαγωγείο βασική αφετηρία της αγωγής πρέπει να είναι τα υποκείμενα, το

πλέγμα των ~lωμένων κοινωνικών σχέσεών τους και οι προϋποθέσεις αυτών

και όχι αφηρημένα η πολιτισμική προέλευσή τους. Η αγωγή καλείται να

αναΠΤύξει κοινωνικές δεξιότητες αναγκαίες για την επικοινωνία σε μια

ΠΟλυπολιτισμική κοινωνία που δεν απαρτίζεται από αφηρημένους πολιτισμούς,
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αλλά από άτομα ή ομάδες για τα οποία συγκεκριμένες και μόνο διαφορές

έχουν σημασία.

Το πρόγραμμα όμως που θα παρουσιάοουμε, είναι δισδιάστατο και

εκτός από διαπολιτισμική διάσταση, ειδικά προσανατολισμένη στην

προσχολική εκπαίδευση, υφίσταται και η διάσταση των θέατρο·παlδαγωγlκών

προγραμμάτων. Τα στοιχεία τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για

θεατροπαιδαγωγlκά Προγράμματα στην Ελλάδα σε ερευνητικό επίπεδο έχουν

ως εξής: Η έρευνα στα Θεατροπαιδαγωγlκά Προγράμματα αναφέρεται KOI στο

προπαρασκευαστικό στάδιο τους, κατά την επιλογή του θέματος και κατά την

τελική αξΙΟλόγησή τους από τις ίδιες τις ομάδες ή τους φορείς που τα

υλοποιούν. ανάλογα με τους στόχους των προγραμμάτων και τις υποθέσεις

των ερευνητών. Η αξία της έρευνας αναδείχθηκε πρόσφατα και στη Βρετανία,

καθώς αυτά τα προγράμματα πέρασαν πολλές φάσεις αμφισf!lήτησης Στην

Ελλάδα έχουν γίνει, f!ιέf!ιαlα, έρευνες για τη σχέση θεάτρου και εκπαίδευσης,

αντιμετωπίζοντας το θέατρο ως εκπαιδευτικό δράμα, δραματοποίηση,

θεατρικό παιχνίδι, παίξιμο ρόλων κ.ά. Το _ρόγραμμα της ΑVΓKεκριμένης

έρεwας. _λαιαιώνεταl α_δ στοιχεία της δραματο_οίηaης.
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4. Ο ακοwόι;: τηι;: ερεwητικής εργααlας. οι U1rOetaEII; και το

ερευνητικό tpyaAtlo.

Ο Γενικός σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να

διερευνηθεί η ΣUμ~Oλή της δραματικής τέχνης στη διαπολιτισμική

εκπαίδευση Από όλες τις εκφάνσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

επικεντρωνόμαστεσε αυτή που αφορά τη γλώσσα.

Η επιλογή αυτή έγινε μετά την ευαισθητοποίηση που προκάλεσε ένα

στοχαστικό ημερολόγιο του Aλ~ανoύ Γκαζμεντ Καπλάνι. Ο Γκαζμεντ

πέρασε τα σύνορα το 1991. έκανε όλα τα είδη δουλειών που κάνει ο κάθε

μετανάστης για να επΦιώσει και ταυτόχρονα φοίτησε στη Φιλοσοφική

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του

διατρΦή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα εκείνο που προκάλεσε

την ευαισθητοποίηση στο θέμα της γλώσσας. είναι όσα χαρακτηριστικά

γράφει κεφάλαιο «ο μετανάστης και το ~ασίλειo των πρέπει» και στο

κεφάλαιο «ένας ήρωας σχεδόν γελοίος.» Στο πρώτο αναφέρει «Πρέπει να

μάθεις να μιλάς πιο σιγά, να μη φωνάζεις γιατί τρομάζεις τους συνομιλητές

σου: εδώ δεν είσαι στο χωριό σου. »και στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτει

τις εξής σκέψεις «...Να ήξερε τουλάχιστον τη γλώσσα. σκέφτεται. και θα

έδειχνε σε όλους αυτούς που δεν αξιώνουν να του ρίξουν ένα ~λέμμα το

πόσο αξίζει. Γιατί αυτοί πρέπει να μάθουν πως εκείνος αξίζει πολύ. Δεν

την ξέρει όμως τη γλώσσα και έχει τρομοκρατηθεί πολύ. γιατί οι ντόπιοι τη

μιλάνε τόσο γρήγορα. που είναι σα να ακούει ραπτομηχανή ..."Οχι

αποκλείεται να τη μάθεΙ.. Αλλά αν δε τη μάθει δε θα μπορεί να επΦιώσει.

Τότε ας μάθει τουλάχιστον τα απαραίτητα. Τις πρώτες δέκα λέξεις. Τις

πρώτες δέκα προτάσεις. Και τις μαθαίνει χωρίς να Kαταλά~ει πολύ καλά

πως. Τότε ανακαλύπτέι ότι αυτή η γλώσσα δεν είναι τόσο δύσκολη.

Έπειτα ανακαλύπτει πως έχει αρχίσει να του αρέσει γιατί τώρα που τη

μιλά δεν είναι πια ~oυ~ή παρουσία. Ο ενθουσιασμός του όμως ξεθωριάζει
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γρήγορα. Αυτός δε μιλά τη γλώσσα, τη σπάει, την κατακρεουργεl ... 'Ηταν

~oυ~ός, έγινε σπαστικός.»

Η ευαισθητοποίηση που προκλήθηκε από το στοχαστικό ημερολόγιο,

είχε τη δύναμη να ορίσει κάποιες κατευθύνσεις στο γενικό σκοπό της

παρούσας ερευνητικής εργασίας. Η κατεύθυνση της γλιίισσας που

επιλέχτηκε διαμορφώνει το σκοπό της εργασίας ως εξής: η ΣVμ~Oλή της

δραματικής τέχνης στη γλώσσα ως διαπολιτισμικό θέμα. Με ~άση τη

~Φλloγραφiα. υποθέτουμε ότι η δραματική τέχνη έχει τη δύναμη να

σvνειoφέρει με ένα θετικό τρόπο στη διαχείριση διaπσλιτισμlκών θεμάτων.

Η κατεύθυνση που επιλέχτηκε πιο πάνω, διαμορφώνει τη γενική υπόθεση

ως εξής: η δραματική τέχνη θα έχει μία θετική επίδραση της

διαπολιτισμικής προσέγγισης της γλώσσας.

Για τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής, προτεΙνουμε ένα πρόγραμμα, το

οποίο με τμηματικό και ΣUστημαT1Kό τρόπο προσεγγΙζεl το θέμα της

γλώσσας από την πλευρά της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα

που προτεΙνουμε, αποτελεί στην παρούσα εργασία το ερευνηTlκό εργαλείο

και περlλαμ~άνεl κάποιες δραστηριότητες ειδικά προσαρμοσμένες για

παιδιά προσχολικής ηλlκΙας.. Τόσο οι σκοποί όσο και οι στόχοι της

επιλογής Twv δραστηριοτήτwν του προγράμματος, παραθέτονται πριν την

κάθε δραστηριότητα. Καλό θα ήταν επΙσης να διευκρινιστεί ότι για τη

σvνθεση του προγράμματος, εΙναl απαραίτητες τόσο οι δραστηριότητες

δραμαΤ1κής τέχνης όσο και δραστηριότητες άλλου τύπου. Ο ελάχιστος

χρόνος για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού σε ένα νηπιαγwγεiο,

είναι τέσσερις ημέρες. Πιο κάτw παρουσιάζεται αρκετά αναλυτικά ο

τρόπος που θα μπορούσε να κανείς να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα

στο νηπιαγwγείο.
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4.1. Ερευνητικά ερωτήματα

Το κεντρικό ερώτημα της έρευνάς μας προσανατολίζεται στην

επίδραση που μπορεί να έχουν ΟΙ δραστηριότητες δραματικής τέχνης στο

γλωσσικό ρατσισμό. ΠΙΟ συγκεκριμένα το κεντρικό ερώτημα διαμορφώνεται

ως εξής: Η δραματική τέχνη έχει τη δυνατότητα να μειώσει το γλωσσικές

διακρίσεις σε παιδιά προσχολικήςηλικίας;

Η προσέγγιση όμως του κεντρικού ερωτήματος, γίνεται πΙο εύκολή

διερευνώνταςτα υποερωτήματαπου παρατίθενται στη συνέχεια.

i) Δημιουργείπροϋποθέσειςγια να απελευθερωθούντα παιδιά από πιθανοuς

γλωσσlκοuς ενδοιaσμοuς;

ίί) Προσφέρει ευκαιρίες για χρήση άλλων τρόπων επικοινωνίας:

ίίί) Δημιουργεί ευνοϊκές καταστάσειςμέσα από τις οποίες τα παιδιά μπορούν

να πειραματιστούνγια να ελέγξουν άφo~α τις απαγορεύσειςπου τους έχουν

εμφυσήσει οι ενήλικες, ώστε να χειριστούν με κριτικό τρόπο θέματα

γλωσσικούρατσισμού.

4.2. ΣυμμεTέχoντε~

Συμμετέχοντεςτης έρευνάς μας είναι 35 παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τα παιδιά αυτά φοιτούν στο 10 νηπιαγωγείο Καλαμπάκας και είναι χωρισμένα

σε δύο τμήματα. Στο α' τμήμα φοιτούν 18 παιδιά ενώ στο ~' τμήμα, φοιτούν

17 παιδιά. Χρήσιμες ακόμη, πληροφορίες ακόμη, αποκομίσαμε από τις

νηπιαγωγούς των δύο τμημάτων καθώς επίσης και από την αναΠληρώτρια

νηπιαγωγό ή οποία παρα~ρlσKόταν στο ~' τμήμα τις τρις τελευταίες ημέρες,

όπου πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση και την πρώτη ημέρα όπου

υλοποιήθηκαν οι δραστηριότητες.

Από τα 18 παιδιά του α' τμήματος τα 2 είναι παιδιά που κατάγονται

από την Aλ~ανία και ήρθαν στην Ελλάδα σχεδόν αφού γεννήθηκαν. Τα 16
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από το 18 παιδιά αυτού του τμήματος, είναι παιδιά που κατάγονται από την

Ελλάδα. Από τα 17 παιδιά του f!I' τμήματος, 6 παιδιά κατάγονται από την

Aλ~ανία και 11 από την Ελλάδα, εκ των οποίων 1 παιδί μεγάλωσε στη

Γερμανία και ήρθε στην Ελλάδα στην αρχή του σχολικού έτους. Τα παιδιά

που κατάγονται από την Aλ~αγία. γνωρίζουμε επίO"μa ότι στην πλειοψηφία

τους είναι δίγλωσσα KOI διατnρσίιν επαφές με τη χώρα καταγωγής τους.

(Π ερισσότερες πληροφορίες που συνθέτουν το προφίλ των συμμετεχόντων

της έρευνας ατο Παράρτημα 2)

Πρό~αcπι στο δείγμα: Για να έχουμε πρόσ~αCΠ1 στο δείγμα. έπρεπε «να

διασφαλίσουμε ότι όχι μόνο θα μας επιτραπεί η πρόσ~αση αλλά κοι ότι η

ΣVΓKEKριμένη πρόσ~αση θα είναι πράξη εφικτή.» (Cohen Ι., Μαηίοn Ι. ι

Morrison Κ. 2007) Στην αρχή πραγματοποιήθηκε μία συζήτηοη με τις

νηπιαγωγούς του τμήματος, στην οποία, ενημερωθήκανε για την έρευνα και

σvμφωνήσανε για την υλοποίηση του προγράμματος στα δύο τμήματα.

Κατόπιν, ενημερωθήκαμε ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν ήδη λήψεl λόγω

των lώσεων που κυκλοφορούν οπότε, οι απουσίες των παιδιών τη

συγκεκριμένη χρονική περίοδο κυμαίνονται 1-3 ανά ημέρα το διάστημα πριν

πραγματοποίηση της έρευνας.

Η διεξαγωγή της έρευνας στα δύο τμήματα πραγματοποιήθηκε με

κενό 2 ε~δoμάδων καθώς σε αυτό το διάστημα, λόγω προγραμματlσμένων

δραστηριοτήτων, η παρέμ~αση δεν θα ήταν πράξη εφικτή. Γνωρίζοντας ότι,

«Κάποιος που είναι εξαιρετικά απασχολημένος, δεν είναι ο πιο κατάλληλος

πληροφοριοδότης της έρεuνας»(Κen Plummer 2002 :158 ) και oε~όμενoι τις

ανάγκες των σvμμετεxόντων, δεν UΠερ~ήKαμε των αριθμό των

δραστηριοτητων που λαμ~άνoυν χώρα καθημερινά σε ένα νηπιαγωγείο.

Ακόμη, καλό θα ήταν να σημειωθεί ότι κάποιες ημέρες, υλοποιήθηκε μόνο

μία δραστηριότητα, και η δεύτερη προγραμματισμένη δραστηριότητα

υλοποιήθηκε την επόμενη ημέρα.
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ΜεθοδΟλογία

Ο τρόπος για να ελεγχθεί η επίδραση των δραστηριοτήτων δραματικής

τέχνης σε θέματα γλωσσικού ρατσισμού, ~ασiζετal κυρίως σε συνεντεύξεις.

Αρχικά χρησιμσποιηθήκανε κάποιες άτυπες συνεντεύξεις με τη μορφή

συζήτησης, f',Iaσιζόμενες σε παρατηρήσεις συμπεριφορών των παιδιών σε

ώρες που δε λάμf>aνε χώρα καμία προγραμματισμένη δραστηριότητα.

(τέτοιου είδους συνεντεύξεις παρατίθενται στο Παράρτημα 2)

Εκτός όμως από τις άτυπες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκανκαι μη

δομημένες συνεντεύξεις που f>aσίστηκaνσε ζωγραφιές των παιδιών πριν και

μετά την υλοποίηση δραστηριοτήτων δραματικής τέχνης. (τέτοιου είδους

συνεντεύξεις παρατίθενται στα Παραρτήματα 4 &. 5) Ο. ερωτήσεις που

απευθύνθηκαν στα παιδιά ήταν ανοιχτού τύπου κοι έδωσαν πληροφορίες.

ΣVμπερlφOΡIKές, αισθητηριακές. πληροφορίες που σχετίζονται με

επικοινωνιακές εμπειρίες και συναισθήματα.

Οι σvνεντεύξεις αυτές αποτέλεσαν μεθοδΟλογικό εργαλείο για να

ελεγχθούν οι vπoθέσεlς της έρευνας. και πραγματοποιήθηκαν με τέτοιο

τρόπο ώστε να κερδιθεί η εμπιστοσύνη και να μιλήσουν ελευθέρα για ένα

θέμα που άτυπα δεν επιτρέπεται να συζητηθεί.

Στάδια-Δομή

Στη ΣVΓKεKρlμένη ενότητα, πραγματοποιείται μία περιγραφή των

σταδίων της διεξαγόμενης έρευνας. Από την περιγραφή αυτή καθίσταται

ευδιάκριτη και η δομή της έρευνας.

Την 1
η

ημέρα, και στα δύο τμήματα του 10tJ
νηπιαγωγείου,

πραγματοποιηθήκανεοι δύο πρώτες δραστηριότητες. Έγινε μία εισαγωγή

στο θέμα με την παρουσίαση των εικόνων. στη ΣVνέXεlα ακολούθησε η

ανάγνωση του παραμυθιού, συζήτηση και η δεύτερη δραστηριότητα των
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εικαστικών. Μετά το πέρας της δεύτερης δραστηριότητες ΣUAAtXTI1KOV σι

προσωπικές απόψεις των παιδιών μέσω συνεντεύξεων.

Τη 2" ημέρα, στο α' τμήμα πραγματοποιήθηκε μόνο η δραστηριότητα

δραματοποίησης. Στo~' τμήμα. τη δεύτερη l1μέρα. πραγματοποιηθήκανε η

δραστηριότητα δραματοποίησης, η δραστηριότητα των εικαστικών καθώς

επίσης κοι ΟΙ συνεντεύξεις με αφορμή τις ζωγραφιές των παιδιών.

Την 3" ημέρα και στα δύο τμήματα, υλοποιήθηκαν η δραστηριότητα

δραματοποίησης, η ζωγραφική των παιδιών πάνω σε σεντόνι καθώς επίσης

και σuζήτηση JΚJOΙOμένη στο σίινολο των δραστηριοτήτωντης 3rκ ημέρας.

Την 411 ημέρα, ανακάλεσαν τη μνήμη των παιδιών όλες τις δραστηριότητες

των προηγούμενων ημερών και επαναλήφθηκε η δραστηριότητα εικαστικών

της ΙFIς ημέρας όπως επίσης και οι συνεντεύξεις.

(Τα στάδια της έρευνας, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα 3)

4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ί. Δραστηριότητες Ι ης ημέρας

ΣΚOfrοί των δραστηριοτήτωντης: 1" ημέρας: :

Με την Ι" δραστηριότητα εισάγονται τα παιδιά στο θέμα και επιχειρείται η

συλλογή απόψεων των παιδιών για τις διαφορετικές γλώσσες και την

επικοlνωνlα ανθρώπων που δε μιλάνε την ίδια γλώσσα. Με τη ιη

δραστηριότητα επlχειρεlταl η συλλογή των προσωπικών απόψεων των

παιδιών για το τΙ στάση θα κρατούσαν εκεlνα απέναντι στα παιδιά που

μιλούν διαφορετική γλώσσα; Οι απόψεις αυτές θα αποτελέσουν μέτρο

σύγκρισης.

Υ1Ι'οθέσεις:: Υποθέτουμε ότι με τις εικόνες και την αφήγηση του

παραμvθloύ, δίνεται στα παιδιά ένα πρώτο ερέθισμα το οποίο αποτελεί
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αφορμή για να εκφράσουν τις σκέψεις, τους πρo~ληματισμoύς τους, τις

ανησυχίες τους σχετικά με την επικοινωνία των ανθρώπων που δε μιλάνε

την ίδια γλώσσα. Με τη εφαρμογή της δεύτερης δραστηριότητας

υποθέτουμε πως θα συλλέξουμε πληροφορίες, πιο προσωπικές και που θα

μας δώσουν μία εκτενέστερη εικόνα για τις σκέψεις, τους ΠΡO~ληματισμoύς

και τις ανησυχίες τους σχετικά με τις διαφορετικές γλώσσες. Οι

πληροφορίες αυτές υποθέτουμε ότι είναι αντιπροσωπευτικές και ικανές να

αποτελέσουν μέτρο σύγκρισης.

1" δραστηριότητα:

Θέμα: Γλώσσα και διαπολιτισμlκότητα

Ενότητα: Παιδί και γλώσσα

Γνwατιι<ό αντιι<είμενο: Προφορική Επικοινωνία

Στόχος: Η συλλογή απόψεων των παιδιών για τις διαφορετικές γλώσσες

και την επικοινωνία ανθρώπων που δε μιλάνε την ίδια γλώσσα.

Υλιι<ά: παραμύθι, εικόνες.

Mέθαδα~: Συζήτηαη, παρατήρηαη, αφήγηαη

Πορεία:, Παρουσιάζω στα παιδιά τις εικόνες με τα παιδιά και τα

τριαντάφυλλα και αφού γίνει αυτό, τους δlα~άζω το παραμύθι Στη

συνέχεια γίνεται μία συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το παραμύθι, και

κατόπιν τα παιδιά παροτρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά

με τη γλώσσα. Οι απόψεις που καλούνται να εκφέρουν τα παιδιά γίνεται με

αφορμή τον πρo~ληματισμό που τίθεται στο παραμύθι, Δηλαδή εάν

μπορούν τα παιδιά που μιλάνε διαφορετική γλώσσα, να γίνουν φίλοΙ. (Στο

Παράρτημα 1 υπάρχει το παραμύθι.)
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Ζη δραατηριότητα:

Θέμα: Γλώσσα και δlαπολlTlσμlκότητα

Ενότητα:ΠαιδΙ και εικαστικά

Γνωατικό αντικείμενο: Προφορική επικοινωνία

Στόχος: Η συλλογή των προσωπικών απόψεων των παιδιών για το τι

στάση θα κρατούσαν εκεΙνα απέναντι στα παιδιά που μιλούν διαφορετική

γλώσσα; Οι απόψεις αυτές θα αποτελέσουν μέτρο σύγκρισης

Υλικά:μαρκαδόρους, κόλλες αναφοράς, μαγνητόφωνο

Μέθοδος: Συζήτηση, πσρστήρηση, σφήγηση

Πορεία:. Παροτρύνω τα παιδιά να ζωγραφίσουν τα παιδιά μέσα στον

πΙνακα και να προσθέσουν και τον εαυτό τους. Στη συνέχεια παΙρνω

συνέντευξη από κάθε παιδί με ~άση τη ζωγραφιά. Η συνέντευξη

επικεντρώνεται στις διαφορετικές γλώσσες. Πιθανές ερωτήσεις

συνέντευξης: Εσύ θα έκανες παρέα με τα παιδιά που δε μιλούσαν την ίδια

γλώσσα. Αν όχι, γιατί; Σε παιδιά από ποιό άλλο τόπο δε θα ήθελες να

κάνεις παρέα; Αν ναι, πώς, τί θα έλεγες στα άλλα παιδιά; Θα μιλούσες σε

όλα τα παιδιά με την ίδια φιλική διάθεση; Θα ήσουν απέναντι σε κάποιο

παιδί περισσότερο επιφυλακτικός; Κ.α.

ίί. Δραaτηριότητες Ζης ημέραι;

Σκοποί των δραατηριοτήτων τηι; Ζη ημέραc:

Με την 3
η

δραστηριότητα, επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε

σχέση με τις λέξεις διαφορετικών γλωσσών έχοντας ως κεντρική τη λέξη

«παίζω», καθώς επίσης και αναγνώριση και η ευαισθητοποίησης σε μη

λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας. Με την παρότρυνση των παιδιά

ενθαρρύνονται να εκφραστούν ελεύθερα μέσα σε ένα ασφαλές κλίμα, και
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επιχειρείται η άντληση κάποιων απόψεων σχετικά με το δίλημμα το οποίο

τίθεται από το παραμύθι «Τα παιδιά που δε μιλούν την ίδια γλώσσα

και το μερμήγκι με τις λέξεις». Με την 4" δραστηριότητα επιχειρούμε να

ελέγξουμε την εγκυρότητα των απόψεων και παlρνουμε μία πρώτη ιδέα για

το πόαο έχουν ευαισθητοποιηθεί

Υ..οθέσεις: Υποθέτουμε ότι τη δεύτερη ημέρα επιχειρεlται η

ευαισθητοποlηση των παιδιών έχοντας ως κέντρο τη λέξη 'παlζω' αε

διάφορες γλώσσες. Το παιχνlδι εlναι πολύ σημαντικό ιδιαίτερα για τα παιδιά

προσχολική ηλικlας, και η λέξη 'παίζω' μπορεl να αποτελέσει την αφετηρlα

ενός παιχνιδιού.(θέλωνα παίξω. Να παίξω και εγώ μαζί σας; Μαμά, παίζω

με την Μαρlα.). Έτσι τα καρτελάκια με αυτή τη λέξη πιθανότατα να

χρησιμοποιηθούν από αλλόγλωσσα παιδιά. Ακόμη υποθέτουμε ότι οι μη

λεκτικοί τρόποι επικοινωνίας θα φανούν εξίσου ενδιαφέροντες και θα

τεθούν υπό δοκιμασlααπό τα παιδιά της κυρlαρχης γλώσσας.
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Κάρτιc wOU μάζcuc ΤΟ μερμηγκι στο WΑΡαΜVΘι. Στρόγγυλα καpTtAάKIG

wou αWΌ τη μία ",λtuρδ δtίχνcι την υδρόγcιο. γύρω αWΔ την OwOla είναι

Τ01rοθcτημένα _αιδιά αWΌ όλο τον κόσμο και α"ό την άλλη "λtuρό. είναι

γραμμένη στο κέντρο αWΔ κάθε καρη:λάκι η λέξη w<ιίζω στα ελληνικά, τα

γερμανικά. στα αφρικάνικα. στα ρώαικα. στα ιταλικά. στα γαΜικά. στα

σουηδικά, στα αλβανικά και στα κινέζικα. Ακδμη ",εριμιτρικά του

κύκλου αναγράφtταl στα Ελληνικά οε .οlα γλώσσα (ίναl η λέξη ·.σίζω'

οc κάθε καρτελάκι.

3" δραστηριότητα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με αφορμή το παραμύθι (Παράρτημα 1) «Τα παιδιά που δε μιλούν την Ιδια

γλώσσα και το μερμήγκι με τις λέξεις» επακολουθεΙ συζήτηση. Το μερμήγκι

στο παραμύθι βρίσκεται σε δίλημμα «είναι πιο σημαντικές οι λέξεις ή το

χαμόγελο και η καλή διάθεση να καταλάβουμε κάποιον που μιλάει
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Ι

διαφορεηκη γλώσσα από εμάς;» Τα παιδιά στο παραμύθι, υπέδειξαν ένα

τρόπο να επικοινωνίας ανθρώπων που δε μιλούν την ίδια γλώσσα. Για να

καταστεί όμως ισόρροπο το δίλημμα και για ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά και

στις δlαφορεηκές λέξεις παρουσιάζω στα παιδιά τα καρτελάκια που μάζευε

το μερμήγκι. Παροτρύνω τα παιδιά να παρουσιάσουν τρόπους με τους

οποίους θα μπορούσαν να παίξουν με τα καρτελάκια και ης λέξεις που

αναγράφονται πάνω. Στη συνέχεια επανερχόμαστε στο δίλημμα του

μερμηγκιού και αυτό καθίσταται αφορμή για δραματοποίηση.

ΚΑΘΑΥΤΟ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α)Αφόρμηση: Με αφορμή το παραμύθι που τελικά το μερμήγκι αποκοlμlέταl,

παροτρύνω τα παιδιά να 'κοιμηθούν' πάνω σε ένα μεγάλο φύλο και να δούμε

το όνειρο που είδε το μερμήγκι και το οποία στέκεται αφορμή και αρχίζουν να

παίρνουν ενεργά μέρος.

B)XWΡιαμός σε ρόλους: Όνειρο: υπάρχει μία ζυγαριά στην οποία τα παιδιά

θα πρέπει να καθίσουν έτσι ώστε να ισορροπήσει αλλιώς θα γείρει, και τότε

όλοι θα πέσουν από τη ζυγαριά και δε θα λυθεί το δίλημμα. Όποιο παιδί

ακούει το όνομά του, τοποθετείται στη ζυγαριά. Μέχρι που να τοποθετηθούν

όλα τα παιδιά στη ζυγαριά ένα-ένα η ζυγαριά γέρνει λίγο αλλά κανείς δεν

πέφτεΙ.

Γ)Στάδιο "ροετοιμααlας: Στη συνέχεια παροτρύνω τα παιδιά ένα-ένα να

σηκώνεται και να κάνει μία κίνηση. Για να ισορροπήσουν θα πρέπει και οι δύο

ομάδες να συντονίσουν ης κινήσεις τους. Οι δύο ομάδες παιδιών αρχίζουν γι

αυτό το λόγο παντομίμα. 'Ο ,η γίνεται από τη μία πλευρά θα πρέπει να

γίνεται και από την άλλη για να ισορροπήσει η ζυγαριά

Δ)Στάδιο Σύνθεαης:Στο στάδιο αυτό παροτρύνω τα παιδιά και Των δύο

ομάδων να δημιουργήσουν με την ομάδα τους ένα κύκλο, ήχησα-ήσυχα και

\ΟΙ



αργά~ αργά καθώς ο παραμικρός ήχος ή η παραμικρή γρήγορη κΙνηση, θα τους

ρίξει από τη ζυγαριά. Ακόμη παροτρύνονται να σκεφτούν και να εκφράσουν

τις ιδέες τους ψιθυριστά, για το πώς θα υποστηρίξουν τις σκέψεις του

μυρμηγκιού ή τις σκέψεις των παιδιών. Προτού περάσουμε στο επόμενο

στάδιο, τα παιδιά πάλι με ησυχία και αργές κινήσεις, τοποθετούνται πάνω στη

ζυγαριά σε ημικύκλιο ανά ομάδα.

Ε)Στάδlο ΈKψραaηι;: Κατόπιν, αφού καταφέρουν να ισορροπήσουν,

παροτρύνονται να σηκώνεται ένα παιδί από κάθε ομάδα για να υποστηρΙξουν

εΙτε την άποψη του μερμηγκιού, εΙτε την άποψη των παιδιών. Παρατηρείται

ένα εΙδος λογομαχίας όπου οι απόψεις των παιδιών θα πρέπει να εΙναl εξΙσου

δυναμικές και από τις δυο ομάδες για να ισορροπήσει η ζυγαριά..

Αξιολόγηση: Στο τέλος η ζυγαριά ανάλογα με το ποlές απόψεις που θα

ακουστούν πιο κυρίαρχες, θα γεΙρεl είτε από τη μΙα πλευρά εΙτε από την άλλη,

το δίλημμα θα λυθεΙ και τα παιδιά επανέρχονται στη αρχή της

δραματοποΙησης, δηλαδή πέφτουν πάνω σε ένα τεράστιο φύλο και θα

'κοιμούνται'. Όταν 'ξυπνήσουν' θα Kαταλά~oυν ότι όλο αυτό ήταν ένα όνειρο

και θα επακολουθήσει συζήτηση. Στην περΙπτωση που οι απόψεις των

παιδιών εΙναl εξΙσου ισχυρές και από τις δύο ομάδες, πέφτει καταλάθος από

το δικό μου χέρι ένα μικροαντικείμενο και χαλάει την ισορροπία.

4
η
Δραστηριότητα

Θέμα: Γλώσσα και διαπολιτισμlκότητα

Ενότητα:παιδΙ και εικαστικά

ΓΝWστΙKό αντlκεΙμενο:προφορlκή επlκοlνωνΙα

Στόχοι;:Η συλλογή απόψεων γύρω από τη λέξη «παΙζω», καθώς επίσης

και ο ~αθμός ευαlσθητοποΙησης μετά τη δραματοποΙηση.

Υλlκά:μαρκαδόρους, κόλλες αναφοράς, μαγνητόφωνο.

Mέθoδo~:σuζήτηση, τrαρατήρηση, αφήγηση.
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Πορεία:. Παροτρύνω τα παιδιά να ζωγραφίσουν, τη ζυγαριά, τις λέξεις στα

καρτελάκια του μερμηγκιού, τον εαυτό τους και τα άλλα παιδιά σε όποια

θέση θέλουν. Κατόπιν επακολουθεί συνέντευξη με βάση τη ζωγραφιά. Η

συνέντευξη επικεντρώνεται τόσο στη μία πλευρά του διλήμματος του

μερμηγκιού όσο και στην άλλη, καθώς επίσης και στο τι θα έλεγε εάν

βρισκόταν στο άλλο μέρος της ζυγαριάς; Κ.α.

iίί. Δραστηριότητες 3'" ημέρας

Σκο"οl των δραστηριοτήτωντης 3" ημέρας:

Σκοπός εlναι να αποκτήσουγ μία πρώτη ιδέα ότι οι λέξεις εlναι

δημιούργημα των ανθρώπων. Ακόμη και αν δεν μπορούμε να

αναγνωρίσουμε μία γλώσσα, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους

ανθρώπους με μη λεκτικούς τρόπους αρκεl να υπάρχει διάθεση και

αναγνώριση των συναισθημάτων. Η αναγνώριση των συναισθημάτων των

άλλων εlναι το πρώτο βήμα για να οδηγηθούν στην ενσυναίσθηση. Σκοπός

επομένως είναι και να προκαλέσουμε την ενσυναίσθηση.

Υ"οθέσεις: y"OθέΤOUΜε ότι τα παιδιά παριστάνοντας στον καθρέφτη το

συναίσθημα, λέγοντας στη φανταστική γλώσσα το όνομά τους, θα

αναγνωρίσουν ότι ίδια συναισθήματα υπάρχουν σε ανθρώπους που μιλούν

διαφορετική γλώσσα. Αυτό πιθανόν να προκαλέσει την ευαισθητοποίηση

των παιδιών απέναντι στις διαφορετικές γλώσσες. Ακόμη, προσδοκούμε

ότι θα κατανοήσουν ότι ΟΙ λέξεις είναι σημαντικές αλλά δεν είναι ο μόνος

τρόπος για να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που χρησιμοποιούν

διαφορετική γλώσσα.
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5" Δραστηριότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. Παροτρύνω τα παιδιά να σκεφτούν μία φανταστικη γλώσσα και πώς θα

μιλούσαν σε αυτή τη γλώσσα.(Θα είναι γλώσσα μυστικός κώδικας και

θα το μάθοw και στους φίλους τους για να μην τους KαTαλα~αίνOUΝ

όταν λένε μυστικά.)

2. Κατόπιν παρουσιάζω στα παιδιά ένα καπέλο, και αφού ενημερώσω τι

περιέχει μέσα το καπέλο, τα παιδιά Tρa~νε στην τύχη ένα χαρτί από

καπέλΟ, λένε στη φανταστική γλώσσα, το όνομά τους και κατόπιν το

συναίσθημα που αναγράφεται στο χαρτάκι που τράβηξαν. Στη

συνέχεια, παριστάνουν σε ένα καθρέφτη το συναίσθημα που

αναγράφεταΙ. Τα άλλα παιδιά καλούντσl να βρούνε πιο συναίσθημα

παριστάνεΙ.

3. Τέλος, δοκιμάζουν όλα τα παιδιά από μία παντομίμα.

Χαρτάκια με ouναιoθήματα .ου τΡCΦΆΝε; για την WΑντoμίμα

λ"ό «Το φάΡι του ΤΡOαWΑΘεί» της λγγtλΙKή Γ. Θάνου
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ΚΑΘΑΥΤΟ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣ:Η

Α)Αφόρμηση:Με αφορμή την τελευταία παντομίμα. παροτρύνω τα παιδιά

να παίξουμε μία ομαδική παντομίμα. Με μουσική υπόκρουση, .όλα τα

παιδιά κινούνται αυτοσχέδια στο χώρο και όταν η μουσική σταματήσει, τα

παιδιά αναπαριστούν ότι είναι μέσα σε μία μικρή ~άΡKα η οποία είναι

έτοιμη να αναπσδOΓVρίσει από τα ορμητικά νερά.. Τα παιδιά προσπαθούν

να κρατήσουν την ισορροπία της ~άΡKας.

B)XWΡισμός σε ρόλους: Ο χωρισμός σε ρόλους, πραγματοποιείται με τη

συνέχεια της αφήγησης της προηγούμενης παντομίμας. Με την αφήγηση

δημιουργώ στα παιδια νοερές εικόνες για τα ορμητικά νερά του ποταμού

που τελικό αναποδογυρίζουν τη ~άΡKα. Τα παιδιά κολυμπούν για να ~γoυν

από το ποτάμι και να φτάσουν μέχρι τις δύο όχθες του ποταμού.

Αναφέρω το όνομα κάθε παιδιού και του λέω προς πια όχθη θα

κολυμπήσει. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται δύο ομάδες.

ηΣτάδlο 'Προετοιμασίας: Αφού έγινε ο διαχωρισμός των ομάδων τα

παιδιά χρειάζονται χρόνο για να σκεφτούν και να προετοιμαστούν για το

επόμενο στάδιο. Με την αφήγηση τα παιδιά μπορούν να ξαπλώσουν να

ξεκουραστούν καθώς αισθάνονται πολύ κουρασμένα από το κολύμπι και σε

αυτό το σημείο τους δίνεται ο χρόνος να σκεφτούν ατομικά.

Παpoιιt1!αι:ιη σεναρ!ου:Η μία ομάδα μιΛάει εΛ'Ληνlκά ενω τα παιδιά της

άΜης ομάδας μιΛάνε άΜες γΛωΟ'σες .Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν,

'Jiia γέφυρα για να εvιiιO'oυν τις δύο όχθες. Αυτό θα γΙνεl εάν, οι δύο

ομάδες καταφΙρουν, να επικοινωνήΟ'ουν, 'Jic παντομΙμα. Τα παιδιά και των

δύο ομάδων. σκέφΤΟΥοταl το κάθε ένα (eχωΡΙQ.τά τι θα 'ήθεΛε να πει στα

παιδιά της άΜης ομάδας

Δ)Στάδιο Σύνθεσης: Τα παιδιά συζητούν ανά ομάδα τί παντομίμα θα

κάνουν και δοκιμάζουν στο χώρο τους τις πρώτες επινοήσεις. Όταν τα

παιδιά της κάθε ομάδας συγκεντρωθούν σε αυτό που έχουν να κάνουν,
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τοποθετήσουν σε μία ροή την ιστορία της παντομίμας τους, οργανωθούν

και συγκροτηθούν σαν ομάδα, τότε περνάμε στο επόμενο στάδιο.

Ε)Σ:τάδlο ΈKφρoCΠ\ς: Σε αυτό το στάδιο η κάθε μΙα από τις ομάδες

παριστάνει με σειρά την παντομίμα που έχει ετοιμάσει και η άλλη ομάδα

προσπαθεΙ να αποκωδικοποιήσει την παντομίμα. Όταν τελειώσει η

αποκωδlκοποΙηση της κάθε παντομΙμας, περνάμε στο τέλος της

δραματοποΙησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ:Η

Η δραματοποΙηση τελειώνει με τη γέφυρα που τους ενώνεΙ. Ένα σεντόνι

παριστάνει τη γέφυρα και απλώνεται πάνω από το υποτιθέμενο ποτάμι.

Με μουσική υπόκρουση τα παιδιά συναντιούνται πάνω στη γέφυρα και

αφού συζητήσουμε για αυτή την εμπειρΙα του ταξιδιού τους,

παροτρύνονται να ζωγραφΙσουν τη γέφυρα-σεντόνΙ.

6" Δραστηριάτητα

Θέμα: Γλώσσα και διαπολιτισμικότητα

Ενότητα:παιδΙ και εικαστικά

ΓνuιaτΙKό αντlκείμενa:προφορική επlκοlνωνΙα

Στόχος:Η συλλογή απόψεων γύρω από το θέμα της επlκοlνωνΙας

Υλlκά:μαρκαδόρους, κόλλες αναφοράς, μαγνητόφωνο.

Μέθοδος :συζήτηοη, παρατήρηοη, αφήγηση.

Πορεία:. Παροτρύνω τα παιδιά να ζωγραφΙσουν, τη γέφυρα σεντόνι. Η

συνέντευξη επικεντρώνεται στο εάν οι λέξεις εΙναι χρήσιμες για να μιλάμε

με ανθρώπους που δε μιλούν την ίδια γλώσσα με εμάς, με πους άλλους

τρόπους μπορούμε να πούμε κάτι σε κάποιον; Με ποιο τρόπο θα πλησΙαζαν

ένα παιδάκι από άλλη χώρα που θα ερχόταν στο νηπlαγωγεΙο τους και δε

θα μιλούσαν την Ιδια γλώσσα;
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ίν. Δραστηριότητες 4
ηc

ημέρας

Την 4
η

ημέρα, ανακαλώ τη μνήμη των παιδιών σχετικά με όλες τις

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν και κατόπιν επαναλαμ~άνω τη 2
η

δραστηριότητα. Τέλος, συγκρίνω τις δύο συνεντεύξεις και.

4.6 Ευρήματα τηι; ·Ερευναι;

• Ευρήματα σχετικά με εΜWειρίες και 'θέλω' των 'Π'αιδιών α.έναντι

στις διαφορετικές γλώσσες και την tnIKOIVWyia ανθρu.mwν 'Π'ου δε μιλάνε

την lδια γλώσσα. (Αρχικό στάδιο)

Από τις συνεντεύξεις της 2ηι; ημέρας, Cιασlσμένες στη 2
η

δραστηριότητα

εικαστικών.(Παράρτημα 5) γνωρίζουμε τα εξής:

~6 στα 31 παραδέχονται ότι γνωρίζουν παιδιά που μιλούν εκτός από ελληνικά,

και άλλη γλώσσα. Εκ των οποίων 4 παιδιά, (50'10) είναι αλλοδαπά

Χαρακτηριστικό απόσπασμα διαλόγου:

Γιάννης

1· Έχεις γνωρΙσεl κάποιο παιδάκι που δε μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλωσσα;

·Ναl.

3·Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα μιλούσαν μΙα γλωσσα, που εσύ δεν θα την

Kαταλά~αlνες;

-Θα Kαταλά~αινα. Θα κάνανε κινήσεις και θα κοιτούσα και το στόμα τους.

5-Μιλάς και άλλη γλωσσα εκτός από Ελληνικά:

-Όχι.

7· Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη γλωσσα;

-Δε χρειάζεται.

8-Νομlζεlς ότι εΙναl εύκολο να μάθει κανεΙς ελληνlκά:

-Όχι από την αρχή αλλά μετά μαθαΙνεlς.
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-Όσα παιδιά μιλούν σπαστά ελληνικά, ή χρησιμοποιούν και ης δύο γλώσσες,

δεν παιζουν με τα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας. (ΓνωρΙζουμε κάτι τέτοιο μέσα από

άτυπες ΣWεντεύξεις με τις νηπιαγωγούς και τα παιδιά αλλά μέσα από την παρατήρηση)

-Τα παιδιά της κυρίαρχης ομάδας παραδέχονται όη δε θα παιζανε με παιδιά

που μιλούν άλλη γλώσσα εκτός από τα ελληνικά.

ΧαραΚΤl1Pιστικό αποσπάσματα διαλόγου:

Μανόλη

_1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-Όχι

2-Θα ήθελες να γνωρΙσεις;

-Όχι.

3-0α έκανες παρέα με παιδάκια που θα μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

Kαταλά~αινες;

-Οχι.

4- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του γλώσσα για να τον Kαταλα~αίνεις;

-Οχι.

5 Αν μάθαινε εκείνο τη δική σου ή θα CιρίσKατε άλλο τρόπο για να KαταλaCιαίνεις τι σου λέει

θα έκανες παρέα μαζΙ του;

-Ναι.

6-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από Ελληνικά;

-Οχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη γλώσσα;

-Οχl.

β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς ελληνικά;

Ναι.

-Στην αρχή 3 από τα 8 αναφέρουν όη γνωρίζουν παιδιά που μιλούν εκτός

από ελληνικά και άλλη γλώσσα, (ποσοστό 37,5 "ιΌ)

Χαρακτηριστικόαπόσπασμα διαλόγου:

Κρεόλα

... -Έχεις γνωρΙσει παιδάκια που μιλάνε μία γλώσσα που εσύ δεν την ήξερες;,
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-Ναι.

-ΜΙλάς και άλλη γλώσσα εκτός από Ελληνικά;

-Ναι.

-Νομίζεις ότι εΙναl είικολο να μάθει κανεΙς ελληνικά;

-Όχι.

-Κατόπιν 6 από τα 8 δεν παραδέχονται ότι μιλούν τα ίδια εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα, τη μητρική τους. (75%)

-75% αρνούνται ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά.

χαρακτηριστικάαποσπάσματαδιαλόγωναπό δίιο παιδιά που κατάγονται από την Aλ~ανΙα.

Σιλ~έστερ

...-Μιλάνε την ίδια γλώσσα:

-Όχι. αλλά τη μάθανε. ΜπορεΙ να μη θέλανε να τη μάθουνε αλλά να μόνο να παίξουνε.

-Ποια γλώσσα μάθανε;

-Ελληνικά.

-Εσύ ποια γλώσσα θα "θελες να μάθουνε;

- Αε ξέρω.

-Έχεις γνωρίσει παιδάκια που μιλάνε μΙα γλώσσα που εσυ δεν την "ξερες:.

·Ναl.

-ΜΙλάς και άλλη γλώσσα εκτός από Ελληνικό:

-Όχι.

-Νομίζεις ότι εΙναι είικολο να μάθει κανεΙς ελληνικά:

-Μπορεί να είναι Μγο δίισκολο

Έλενα

...-Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την ίδια γλώσσα:

-Όχι. Παιχνίτι με όλα.

-Παίζουν όλα μαζί ένα παιχνίδι:

-Ναι.

-Έχεις γνωρίσει παιδάκια που μιλάνε μία γλώσσα που εσίι δεν την "ξερες:.

-Όχι.

-Θα "θελες να γνωρίσεις:

-Ναι.

-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από Ελληνικά;
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-ΌχΙ.

-Νομίζεις ότι είναι ευκολο να μάθει κανείς ελληνικά:

·Δε ξέρω.

., EUΡήματα σχετικά με την εuαιοθητοποiηaη των παιδιών οε σχέοη

με λέξεl( δlaφoρεΤΙKWΝ γλwoοών και την αναγνUιρlOη μη λεκτικών τρόπων

επικοινωνία( .

Παρατηρούμε την αρχική ευαισθητοποίηση των παιδιών νια τις λέξεις, πριν

από τις δραματοποιήσεις, μέσα από τα καρτελάκια:

Στο ~' τμήμα, όλα τα παιδιά δείξανε ενδιαφέρον για όλες τις γλώσσες που

γραφόταν η λέξη «παίζω» πάνω στα καρτελάκια. Ακόμη, το ένα παιχνίδι που

δεν είχε συμ~oλΙKή σημασία, και στο οποίο «προτείνανε να μπερδέψουν τα

καρτελάκια, να ~ρoύνε τα ίδια και να μαντέψουνε σε ποια γλώσσα είναι

γραμμένη η κάθε λέξη.», δείχνει ότι υπάρχει μία εσωτερική διάθεση για

vvιi.ιση που σχετίζετε με άλλες γλώσσες. Ας μη ξεχνάμε το σημαντικότερο

λοιπόν, ότι τα παιδιά έχουν την ανάγκη και το δικαίωμα να μάθουν και να

καλύψουν την περιέργειά τους, εάν υποθέσουμε ότι το ενδιαφέρον τους για

όλες και τις γλώσσες και η πρόταση του παιχνιδιού, οφείλεται μόνο στην

περιέργεια.

Από το α' τμήμα έχουμε τις εξής ένδειξης:

-Υπήρχε μία προτίμηση πρώτα για τις γλώσσες που είχαν ακουστεί την

προηγούμενη ημέρα και μετά για τις άλλες.

-τα παιδιά που την προηγούμενη ημέρα είχαν ζωγραφίσει παιδάκια από την

Αμερική ή είχαν δηλώσει ότι θέλουν να μάθουν 'αμερικάνικα' είπαν και τώρα

ότι θέλουν να μαζέψουν μόνο τα καρτελάκια που γράφουν τη λέξη παίζω στα

'αμερικάνικα',

~Ένα παιδάκι από την Aλ~ανία, ήθελε να μαζέψει τα καρτελάκια με τη λέξη

παίζω στα ελληνικά
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- 5 παιδάκια από την Ελλάδα, θέλανε να μαζέψουν τα καρτελάκια με τη λέξη

παίζω στα αλClακlκά

-η προτίμηση για τα υπόλοιπα καρτελάκια γινόταν με τον εξής τρόπο. Τα

παιδιά κρατούσαν στα χέρια τους καρτελάκια με τη λέξη 'παίζω' γραμμένη

σε δύο τρις ή και τέσσερις γλώσσες. Με ρωτούσαν 'αυτό σε ποια γλώσσα

είναι-αυτό σε ποια γλώσσα είναι' και δlαλέγανε ανάμεσα σε αυτές.

Και σε αυτό το τμήμα γενικότερα υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός να μάθουν

πως είναι η λέξη παίζω σε άλλες γλώσσες. Παρατηρούμε ότι «το

απαγορευμένο» καθώς και το «ευφάνταστο» δημιουργούν ξεχωριστές

κατηγορίες που τα παιδιά τις φτιάχνουν συνειδητά. Δηλαδή, η διαλογή στα

καρτελάκια. δεν έγινε σε όλα τα παιδιά με τον τρόπο. επιλέγω από αυτά που

έχω. Παρατηρούμε ότι συνειδητά επιλέγουν τα αλClανlκά, μία γλώσσα άτυπα

απαγορευμένη από το σχολείο και εθνικιστικά κατώτερη σύμφωνα με

έρευνες. Ακόμη επίσης συνειδητά τα παιδιά επιλέγουν και τα 'αμερικάνικα'

όπως αποκαλούν γενικότερα την αγγλική γλώσσα, μία γλώσσα. επιτρεπτή

από το νηπιαγωγείο, τα ΜΜΕ. και εθνικιστικά ανώτερη σύμφωνα με έρευνες.

Παρατηρούμε μετά τη δραματοποίηση, εάν δίνουν τόση μεγάλη σημασία στις

λέξεις ή η προσοχή τους στρέφεται σε μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας

(ανΤλούμε Πληροφορίες από τα στάδια έκφρασης και αξιολόγησης της 1!Κ.

δραματοποίησης)

Στο CI' τμήμα, στο στάδιο έκφρασης. αρκετά παιδιά ήταν συγκρατημένα, στο

να εκφέρουν τις απόψεις τους για να υποστηρίξουν είτε τη σημαντικότητα των

λέξεων ως μοναδική επικοινωνία, είτε τη σημαντικότητα της καλής διάθεσης

και της ενσυναίσθησης για επικοινωνία μεταξύ παιδιών που ομιλούν

διαφορετική γλώσσα. Ακούστηκε χαρακτηριστικά ο παρακάτω διάλογος:

-πρέπει να μάθουν να μιλούν ελληνικά

·δε πρέπει. Όλα τα παιδάκια θέλουν να παίζουν.

·Πρέπει όμως να μιλάνε
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·Ξέρουν να παΙζουν.

-Δε μπορούν όλιJ. τα παιχνίδια.

·Μπορούν, εσύ δε θέλεις να καταλάDεlς.

Τl'\ν ίδια σvγκρατl,\μένl,\ διάθεση παρατηρούμε και στο aντίστoιxo στάδιο έκφρασl,\ς του α'

τμήματος. Χαρακτηριστικός διάλογος εΙναl ο εξής:

·δε μπορούμε να μιλάμε αν δε ξέρουμε τις λέξεις

·μπορούμε

·πwς;

·Άμα πάω στο φούρνο. δείχνω το κουλούρι και μου το δίνει.

Από άτυπες συνεντεύξεις με τη μορφή συζήτησης, ~ασιζόμενες σε

παρατηρήσεις συμπεριφορών των παιδιών σε ώρες που δε λάμ~ανε χώρα

καμία προγραμματισμένη δραστηριότητα, μπορούμε να στηρίξουμε την άποψη

ότι η συγκρατημένη διάθεση των παιδιών δεν οφείλεται σε άγνοια των

'Π'αιδιών για το θέμα 'Π'ου καλέστηκαν να U1rερασ'Π'ιστούν. «Τα παιδιά ζουν

γενικά σε ένα κόσμο όπου οι ενήλlκές περιμένουν από αυτά να δώσουν

απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Ωστόσο, εάν παρατηρήσουμε τα παιδιά την

ώρα που παίζουν, θα δούμε ότι σπάνια θέτουν ερωτήματα το ένα στο

άλλο ...Αντιδρώντας στην πίεση των ερωτήσεων, πολλά παιδιά αποκτούν μΙα

ιδιαίτερη ικανότητα να δίνουν απαντήσει που θα ικανοποιήσουν τον εκάστοτε

ερωτώντα» (Geldard. Κ. & Geldard. D. 2004 σ. 125)

A)OI ελάχιστοι διάλογοι που μπορέσαμε να εκμαιεύσουμε από το στάδιο

έκφρασης, δε γίνονται με τη μορφή ερωτωαπντήσεων αλλά με τη μορφή

δηλώσεων.

Β)Το στάδιο έκφρασης υλοποιείται στη γωνιά συζήτησης όπου τα παιδιά

έχουν μάθει κατά κύριο λόγο να απαντάνε σε ερωτήσεις της νηπιαγωγού.

Συμπερασματικά υποθέτουμε ότι

-ο αυθορμητισμός των παιδιών αναδύει εσωτερικές αλήθειες. Το

συγκεκριμένο στάδιο έκφρασης απαιτεί αυθορμητισμό που από τη φύση τους

έχουν όλα τα παιδιά. Ο αυθορμητισμός των παιδιών στη γωνιά της συζήτησης,
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πιθανότατα είναι περιορισμένος, καθώς αυτό που έχουν μάθει να κάνουν τα

παιδιά είναι να απαντούν σε ερωτησεις της νηπιαγωγού. Για θέματα

διαφορετικής εθνικότητας και γλώσσας, οποιεσδήποτε αυθόρμητες

εκδηλώσεις των παιδιών, λεκτικά έχουν απαγορευθεί, χωρίς να έχουν

εξηγηθεί, και στα δύο τμήματα. (Περισσότερες πληροφορίες στο Παράρτημα

2) Τον αυθορμητισμό που παροτρύνονται να έχουν σε αυτό το στάδιο,

προτιμούν να μην τον εκφράσουν καθώς αντιλαμClάνονταl ότι θα δώσουν

πληροφορίες μη ορεστές με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Παρόλα αυτά από τις αυθόρμητες, μη κατευθυνόμενες απαντήσεις των

παιδιών, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της δραματοποίησης και στα δύο

τμήματα, αναδύεται η εσωτερική αλήθεια, ότι στην πλειοψηφία τους

αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν μη λεκτικοί τρόποι επικοινωνίας (αναφέρουν

παραδείγματαστους διαλογους τους).

Παοατηοούuε τη διάθεση-θέληση να χοησιμοποιήσουν uη λεκτικούς τρόπους

επικοινωνίας για να επικοινωνήσουν με παιδιά που ομιλούν μία διαφορετική

γλώσσα:

"Οσον αφορά το ότι είναι σημαντική η διάθεση μας, για να επικοινωνήσουμεμε

άτομα που ομιλούν διαφορετική γλώσσα από εμάς, από ένα κομμάτι των

συνεντεύξεων (Παράρτημα 5) KaTaAaClaivouyt ότι στα παιδιά υπάρχει

διάθεση για επικοινωνία με αλλόγλωσσα παιδιά, η οποία εκδηλώνεται μέσα

από το παιχνίδΙ. χαρακτηριστικά, 11 στα 29 στις πρώτες συνεντεύξεις και

17 στα 28 μετά το πέρας του προγράμματος, αναφέρουν ότι δεν θα είχαν

πρόClλημα να παίξουν με αλλόγλωσσα παιδιά κυνηγητό /κρυφτό καθώς αυτά

τα παιχνίδια τα ξέρουν όλα τα παιδιά. Στην πραγματικότητα και σε αυτά τα

παιχνίδια χρησιμοποιούνε λέξεις, όπως ονόματα, αριθμού, Κ.α. Αυτά τα

παιχνίδια παίζονται στην αυλή, σε ένα χώρο μεγαλύτερο από αυτόν της τάξης,

και οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν παρατηρήσεις για τις λέξεις της μη

κυρίαρχης γλώσσας που χρησιμοποιούν τα αλλόγλωσσα παιδιά. "Οπότε οι
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άτυποι κανόνες, στα συγκεκριμένα παιχνίδια, στο χώρο της αυλής, παύουν να

Iσxuouv.

• Ευρήματα σχετικά με την αΜαγή ",ου ",αρατηρήθηκε στη

OU'μ1rεριφoρά των 'Π'αιδιιίιν. για θέματα διαφορετικής γλώσσας, μετά την

τrρaΥματΟ1rο(ηση και της δεύτερης δραμαΤΟ1fοίησης:.

Παρατηρούμε τη στάση των παιδιών απέναντι στη σύνδεση συναίσθημα

γλώσσα.

Τα παιδιά του a τμήματος. στην Πλειοψηφία τους δυσκολεύτηκαν να

εκφέρουν έστω μία λέξη οε μία φανταστική γλώσσα. χαρακτηριστικά, 12

παιδάκια δεν αΑΛάζανε το όνομά τους στη φανταστική γλώσσα και ανέφεραν

ότι δε γνωρίζανε πως να nOUVC για παράδειγμα τη λέξη χαρούμενος σε

φανταστική γλώσσα. Τα παιδιά του ~' τμήματος. εξέφρασαν πολύ πιο εύκολα

τα συναισθήματα σε μία φανταστική γλώσσα.

Συνοπτικά, και στα δύο τμήματα:

-Δεν παρατηρείται κανένα νεύμα για συναισθήματα που μπορεί να νιώσουν

ορισμένα παιδιά ενώ κάποια άλλα δεν μπορούν. Όλα τα παιδιά

αντιλαμ~άνoνταl ότι μπορεί να είναι εξίσου χαρούμενα ή λυπημένα. .

-Αναπαριστάνουν εύκολα και με ευχαρίστηση τα συναισθήματα.

Ενθουσιάζονται και πειραματίζονται με το πώς φαίνεται ένα χαρούμενοΙ

λυπημένοΙ... παιδάκι και αρέσκονται να αποκωδικοποιούν το συναίσθημα

χωρίς να στέκονται σε ποια γλώσσα ακούστηκε.

-Έδειχναν να νοιώθουν, να απoλαμ~άνoυν τη δραστηριότητα χωρίς να θέλουν

να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Και στα δύο τμήματα επlμένανε με λεκτικό

τρόπο να επαναλά~oυμε το κομμάτι που τα παιδιά ένα-ένα πειραματιζόταν

στο καθρέφτη και τα υπόλοιπα, αναγνώριζαν την έκφραση του προσώπου.

Τα πιο πάνω ευρήματα για τα συναισθήματα μπορούμε να τα συνδέσουμε είτε

με την ενσυναίσθηση είτε με απλή περιέργεια των παιδιών για

αποκωδικοποίηση της έκφρασης. Όπως και να έχει τα παιδιά δείχνουν να
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αρχίζουν να ανακαλύπτουν ένα τρόπο με τον οποίο μπορούν να δείξουν τα

συναισθήματα τους και ας μη γνωρίζουν πως θα τα ονομάσουνε και από την

άλλη πλευρά τα παιδιά δείχνανε άφo~α το ενδιαφέρον τους να πειραματιστούν

και να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως

εθνικότητας και μητρικής γλώσσας.

Παρατηρούμε ότι αισθάνονται πιο ελεύθερα να εκφράσουν προC>ληματlσμούς

που σχετίζονται με τη διαφορετική γλώσσα των παιδιών που συνυπάρχουν

στο νηπιαγωγείο και άτυπα, απαγορεύεται να μιλήσουν γι' αυτούς.

Στην αρχή παρατηρήσαμε έναν ενδοιασμό των παιδιών να μιλάμε για θέματα

διαφορετικότητας. Ευρήματα όμως μετά την υλοποίηση και της δεύτερης

δραματοποίησης μας δείχνουν ότι όχι μόνο νιώσανε ότι ~ρεθήKανε σε ένα

ασφαλές κλίμα μέσα στο οποίο μπορούσανε να συζητήσουν για την

επικοινωνία μεταξύ αλλόγλωσσων, αλλά προσπαθούσανε να ~ρoύνε τρόπο για

να δημιουργούν το ασφαλές περΦάλλον όποτε το χρειάζονταΙ. Η λύση για το

ασφαλές περΦάλ/ον, και στα δύο τμήματα επικεντρώθηκε στη γέφυρα

σεντόνΙ. Οι πιο κάτω διάλογοι το αποδεικνύουν.

Διάλονος στο α'τμήμα νια το εάν τελικά οι λέξεις είναι εμπόδιο νια να παίξουμε με κάποιο

παιδάκι που δε μιλάει την 'δια νλώσσα με εμάς;

ΠΙ:-Μπορούμε να κάνουμε κινήσεις και να καταλάΡει.

Π2:-Αν Kaταλάpεl, μετά που θα ρροίιμε σεντόνι νια να καθίσουμε;

ΠΙ:-ΤΟ σεντόνι θα ε'ναl εκε' που θα παίζουμε.

Π3:-Τι δηλαδή το χαλ' θα το κάνουμε σεντόνι;

Διάλονος στο D' τμήμα για απορ'ες που αφορούν την επικοινωνία μεταξίι παιδιών που δεν

έχουν την Ιδια μητρική γλώσσα, αναπτίιχθηκε σε ασφαλές για τα παιδιά κλίμα, και στο D'

τμήμα.

-Αρχικά ένινε αναφορά σε παιχν'δια κίνησης, Π.χ. κρυφτό, κυνηνητό Κ,α. και στη συνέχεια η

συζήτηση οδηγήθηκε νια το παιχνίδι στο μπακάλlΚΟ. Κάποια παιδιά εξέφρασαν τον

προΡληματισμό ότι εάν ένα παιδί δε ζητήσει το αλάτι στα ελληνικά, το άλλο παιδί δε θα

καταλάΡεl να του δώσει αλάτι εάν το πει αλλιώς. Μετά από συζήτηση, τα παιδιά πρότειναν

λίισεις νια το τι μπορούν να κάνουν και τα δίιο παιδιά ώστε να μπορέσουν να παίξουν μαζί.
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Τα παιδιά που εξέφρασαν τον πρo~λημαTlσμό. άρχισαν να μην έχουν τόσες επιφυλάξεις στο

θέμα της διαφορετικής γλώσσας μετά τις λύσεις που προτάθηκαν.

-Όταν ΣVζητήσαμε γιο όλα ουτά που ζωγραφίσονε. κάποιο παιδάκια είπαν ότι ζωγράφισαν το

μέρος που θα ήθελον να υπάρχει μία γέφυρα-σεντόνι.

«στην παιδική χαρά παίζω με παιδάκι που μιλάνε άλλη γλώσσα αλλά δεν έχουμε σεντόνι KOI

το έΡαλα.>ι-

-Κυρία να πάρουμε το σεντόνι στην QUAri;

-Μόνο στην αυλr\ θα μπορούσατε να το Ράλετε;

Ακούστηκαν όλα ουτά που ζωγράφισαν.

Τέλος ΣVμφωνήσαμε να μην παίρνουμε το σεντόνι σε όλα ουτά τα μέρη γιατί είναι δύσκολο.

αλλά να ζωγραφίσουμε στο σεντόνι, το μέρος που καταφέρνουμε να μιλάμε με παιδιά που δε

ξέρουν την ίδιο γλώσσα με τη δική μας.

.. Ευρήματα σχετικά με εμ'Π'ειρίες και θέλω των 'ΤΙ'αιδιών C'Tl'tvaVΤI

ατις: διαφορετικές: γλώσσες και την t'Tl'IKoIvwvla ανθρώ'Tl'ων 'ΤΙ'ου δε μιλάνε

την ίδια γλWσσα. (Τελικό στόδιο)

Από ης συνεντεύξεις της 4
ης

ημέρας, ~ασισμένες στη Ζη δραστηριότητα

tIKaσTIKWY, (παράρτημα 5) γνωρίζουμε τα εξής:

~Z4 στα 33 παραδέχονται ότι γνωρίζovν παιδιά που μιλούν εκτός από

ελληνικά, και άλλη γλώσσα. Εκ των οποίων 8 παιδιά (IOO~o) είναι αλλοδαπά.

Ο δισταγμός, κυρίως στα αλλόγλωσσα παιδιά παρουσιάζεται και με άρνηση της

μητρικής τους γλώσσας.

75'}'ο αρνούνται ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά.

Η σιγουριά ότι οι άτυποι κανόνες παύουν να ισχύουν και η ελευθερία χρήσης

όλων των μορφών επικοινωνίας, μετατρέπουν το ποσοστό αυτό σε 87,5~o

-μετά 7 από τα 8 αναφέρουν ότι γνωρίζουν παιδιά που μιλούν εκτός από

ελληνικά και άλλη γλώσσα, (ποσοστό87,5'}'ο)

-Μετά 1 από τα 8 δεν παραδέχονται ότι μιλούν τα ίδια εκτός από τα ελληνικά

και άλλη γλwσσα, τη μητρική τους. (12,5';', ';',)

·8 Παιδιά, (100';',) .αναφέρουν ότι η εκμάθηση της ελλην,κής γλwσσας δεν

είναι εύκολη.
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~8 Παιδιά (100'10) παρουσιάζουν μΙα δυσαρέσκεια στο ότι δεν τους

επιτράπηκε να χρησιμοποιήσουν παράλληλα τις δύο γλώσσες, ή να

χρησιμοποιούν και άλλους τρόπους επικοινωνίας, εκτός από τις ελληνικές

λέξεις.

4.7. Σuμπέραaμα

Στο VΠOKεφάλOIO αυτό θα παρουσιάσουμε σvγKεντρωΤΙKά τη σvμt>ολή

της δραματικής τέχνης στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, Συνδυάζοντας τη

θεωρία στο σύνολό της, τα ευρήματα της έρευνας και λαμt>άνονταςvπόψιν την

κατεύθυνση που μας δίνουν τα ερευνητικό ερωτήματα, συμπεραίνουμε ότι η

δραματική τέχνη καλλlεργεΙ τις t>aσlκές αρχές του Helmut Essinger (Helmut

στο Μάρκου, 1996t>:26-27) που διέπουν το διαπολιτισμικό μοντέλο

εκπαίδευσης, δίνει απαντήσεις στα ερευνητικό ερωτήματα και στηρίζει

ευρήματα άρθρων που έχουμε ήδη αναφέρει για να στηρίξουμε το πρόγραμμα

που υλοποιήθηκε.

ΑρχΙζοντας από κάποια ευρήματα των άρθρων που παραθέσαμε στο

θεωρητικό πλαίσιο για να στηρΙξουμε το πρόγραμμά μας, και συνδέοντάς τα με

τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, συμπεραΙνουμε ότι, ανάμεσα στους

«πολλούς εκπαιδευτικούς» που αισθάνονται να διστακτικοί ή απροετοίμαστοι

στο κάλεσμα διαχεΙρισης μιας διαπολιτισμικής τάξης, μπορούμε να

προσθέσουμε και τις νηπιαγωγούς των δύο τμημάτων. Το συμπέρασμα αυτό

το στηρίζουμε στο ότι τα παιδιά της κυρΙαρχης ομάδας του α' τμήματος, δεν

γνωρίζανε την ίmαρξη αλλοδαπών παιδιών ανάμεσά τους. Στο ~. τμήμα, η

στάση της εκπαιδευτικού, ενισχύει αυτό που αναφέρεται στο άρθρο των

ΓKό~αρης χ. και Νιώτη Ν. (2003), ότι η καλή διάθεαη εφαρμογής της

διαπολιτισμικήςιδέας μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα και αποτελεΙ ένα ακόμη

παράδειγμαπου καθίσταται υποστηρικτικόαυτού του άρθρου.
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Στο κεφάλαιο «δραματική τέχνη και ταυτότητα». αναφέραμε ότι η

ενασχόληση με μορφές δραματικής τέχνης μπορούν να C>οηθήσοuν τον

συμμετέχοντα στη διαμόρφωση της πολιτισμικής του ταυτότητας και στην

απόκτηση διαπολιτισμικής ικανότητας. Από τα ευρήματα. γνωρίζουμε ότι

υπάρχουν παιδιά που αρχικά δεν παραδέχονται τη μητρική τους γλώσσα και

αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες σχετικά με εμπειρίες και επιθυμίες

που αφορούν την επικοινωνία αλλόγλωσσων παιδιών. Αυτά είναι δύο στοιχεία

που συνθέτουν την εθνική ταυτότητα του ατόμου. Εάν περάσουμε στη

σύγκριση της αρχικής και τελικής ενότητας των ευρημάτων όπως

παρουσιάζονται πιο πάνω. διαπιστώνουμε ότι τα στοιχεία που συνθέτουν την

εθνική ταυτότητα των παιδιών αλλάζουν. Η παραδοχή των σωστών

στοιχείων που συνθέτουν την εθνική τους ταυτότητα, από τα ίδια τα παιδιά,

αποτελεί το πρώτο C>ήμα που δειχνεl τη διάθεση των παιδιών να σεc>αστούν

την πολιτισμική τους ετερότητα. Ας θυμηθούμε ακόμη ότι ο σεC>ασμός της

πολιτισμικής ετερότητας, αποτελεί μια από τις τέσσερις C>ασlκές αρχές του

διαπολιτισμικού μοντέλου εκπαίδευσης.

Για να δούμε να εκτυλίσσονται η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και τελικά

η εξάλειψη στερεοτύπων, προκαταλήψεων και συμπεριφορών(3 C>ασlκές

αρχές του διαπολιτισμικού μοντέλου) που αφορούν τη γλώσσα, αναγκαίο είναι

να γίνει ένα C>ήμα που συνάδει με την εκδήλωση της ευαισθητοποίησης των

παιδιών σε σχέση με λέξεις διαφορετικών γλωσσών και την αναγνώριση μη

λεκτικών τρόπων επικοινωνίας. Από τα ευρήματα, η εκδήλωση της

ευαισθητοποίησης είναι ευδιάκριτη και άμεση. Αυτό δείχνει ότι οι

στερεOΤUΠIKές συμπεριφορές για τη γλώσσα των αλλόγλωσσων παιδιών,

φαινεταl ότι δεν είναι c>αθιά ριζωμένες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Πιθανόν, η αποστασιοποίηση ή απομάκρυνση των μονόγλωσσων παιδιών της

κυρίαρχης ομάδας από την ομάδα των παιδιών που είναι δίγλωσσα, καθιστά

ευδιάκριτο ένα γλωσσικό ρατσισμό, ο οποιος c>ασίζεταl σε μια φιλοσοφία των
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ενήλικων. Επομένως, είναι άμεση η ανάγκη για την αντιμετώπιση του

θέματος με τρόπο αποτελεσματικό στη συγκεκριμένη ηλικία. Σε περίπτωση

που το θέμα αντιμετωπιστεί επιφανειακά, ΟΙ στερεοτυπικές συμπεριφορές

που αφορούν τη γλώσσα θα αρχίσουν να εδραιώνονται και τα παιδιά θα

διαμορφώνουν μία φιλοσοφία ανάλογη των ενηλίκων.

Στο κεφάλαιο «δραματική τέχνη και γλωσσικός ρατσισμός» αναψέραμε

ότι ΟΙ δραστηριότητες δραματοποίησης, αναπτύσσουν την επικοινωνία,

καθιστούν τα διαπολιτισμικό θέματα ενδlαψέροντα και αυξάνουν την

περιέργεια που τους ωθεί να εμ~σθVΝoυν σε συτό. Συνδέοντας το θεωρητικό

συτό κομμάτι, με τα ευρήματα της ερευνάς, ΠΡOKιJπΤOυν πληροφορίες που

απαντούν στα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα.

Από τα ευρήματα, γνωρίζουμε ότι αρχικό, τόσο τα παιδιό της κυρίαρχης

ομόδας όσο και τα παιδιό της μη κυρίαρχης, περιορίζονταν στο να μιλούν για

τη γλωσσική διαφορετικότητα, λέγοντας μόνο όσα πιστεύανε ότι θα ήταν

αρεστό στους ενήλικες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην εκφρόζεταl ο δικός

τους αυθορμητισμός, τα 'θέλω' τους και οι απορίες τους. Μετό την

υλοποίηση και της 2~ δραστηριότητας, αναπτύχθηκε ένας αυθορμητισμός που

αφορούσε τη γλωσσική διαφορετικότητα. Τα παιδιό εόν και CιρlσKόταν στη

γωνιό της συζήτησης σε ώρα προγραμματισμένης δραστηριότητας, εκφρόσανε

απορίες που το περιεχόμενό τους μας γνωστοποιεί ότι για ορισμένα παιδιό

δεν παίζουν με αλλόγλωσσα, γιατί δεν ξέρουν πώς να επικοινωνήσουν. Το

ασφαλές κλίμα που είχε δημιουργηθεί συνέCιαλλε στο να εκδηλωθεί ο

αυθορμητισμός κόποιων παιδιών και να απαντήσουν όμεσα, προτείνοντας

λύσεις για αυτές τις απορίες. Επομένως, εόν δεν περιορίσουμε τα παιδιό στη

επικοινωνία μόνο με τη χρήση των λέξεων, θα Cιρoύνε τρόπο να

επικοινωνήσουν και οι διαφορετικές γλώσσες δε θα σταθούν CιασlKό εμπόδιο

στην επικοινωνία τους.
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Οι δραστηριότητες δραματοποίησης προσφέρανε ευκαιρίες που

αναδείκνυαν άλλους τρόπους επικοινωνίας, Από τα ευρήματα, αναδύθηκε ότι

οι δραστηριότητες δραματοποίησης διαπολισμlκά προσανατολισμένες είναι για

τα παιδιά αρκετά ενδιαφέρουσες. προσιτές και παιγνιώδες. Αναλύοντας, τη

διάθεσή τους να παίζουν παιχνίδια κίνησης, μαζί με τα αλλόγλώσσα παιδιά,

Kαταλα~αίνoυμε ότι χρησιμοποιούν τα παιχνίδια κίνησης ως ασπίδα για να

καλύψουν τη διάθεσή τους να επικοινωνήσουν με αυτά τα παιδιά. Οι

δραστηριότητες δραματοποίησης, φαίνονται να αποτελούν προέκταση αυτής

της ασπίδας, πίσω από την οποία τα παιδιά, αρέσκονται δοκιμάζουν μη

λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας.

Για να στηρίξουμε την απάντηση του τρίτου ερωτήματος, αρκεί να

σκεφτούμε ότι αρχικά, άτυποι κανόνες καθιστούν τα παιδιά συγκρατημένα να

διαχειριστούν την επικοινωνία με συνομηλίκους τους που δεν έχουν μητρική

γλώσσα την ελληνική. Στη συνέχεια, από τις έμφυτες απορίες που

εκδηλώνονται και τη διάθεση να ~ρoύνε λύση γι' αυτές, Kαταλa~αίνOυμε ότι τα

παιδιά δεν στέκονται αδιάφορα και παθητικά απέναντι στη διαφορετική

γλώσσα των συνομηλίκων τους. Τέλος η διάθεσή τους, να υπάρχει πάντα

όποτε τη χρειάζονται μία γέφυρα- σεντόνι, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι

έχουν ανάγκη ένα ασφαλές κλίμα μέσα στο οποίο θα χειρίζονται το θέμα της

επικοινωνίας με τα αλλόγλωσσα παιδιά, με το ρυθμό, τον τρόπο και την

κατεύθυνση που εκείνα επιθυμούν. Συνοπτικά αυτά τα τρία σημεία, δείχνουν

την έμφυτη επιθυμία να χειριστούν με κριτικό τρόπο θέματα γλωσσικού

ρατσισμού και να μην αρκεστούν μόνο σε όσα ακούνε από τους ενηλίκους. Οι

δραστηριότητες δραματοποίησης, σύμφωνα με τα ευρήματα, προσέφεραν την

ευκαιρία στα παιδιά να θέσουν σε δοκιμασία και να ελέγξουν τις πραγματικές

απορίες τους, να VΠερβάλOυν προσθέτοντας σε αυτές φανταστικά στοιχεία,

μέσα σε ένα υπαρκτούς- πραγματικούς χώρους, χρησιμοποιώντας τη γέφυρα

σεντόνι (φανταστικός χώρος) για να νιώθουν ασφάλεια. Σύμφωνα με τις
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Γιαννοπούλου και Kαρα~όλτσoυ, τη στιγμή που οι δυο κόσμοι, ο πραγματικός

και ο φανταστικός, σvνvτrάρxovν στο μυαλό γεννιέται η συνειδητοποίηση και η

κριτική σκέψη. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι η διαπολιτισμική

εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο πρέπει να έχει ως στόχο την ανίχνευση και

αποδυνάμωση κάθε είδους προκαταλήψεων και στερεότυπων συμπεpιφopιίJν,

Η αναγνώριση της διαφορετικότητας και η παραδοχή της ισότητας, αποτελεί

τη ~άση τη δημιουργία μιας διαπολιτισμικής, ανθρώπινης και κριτικής

εκπαίδευσης,
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Ζωγραφιές των παιδιών.
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Παράρτημα 1

ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Τα 1Ι'οιδιά ",ου δε μιλούν την ίδια γλώσσα

και το μερμήγκι με τιι; AtttIC;.

Κάπου μέσα στον πλανήτη, κάπου μέσα σε αυτή τη χώρα, ίσως κοι στη

δική μας χώρα, υπάρχει ένα παιδάκι από την Αφρική που του αρέσει πολύ το

μαύρο τριαντάφυλλο, ένα παιδάκι από την κίνα που του αρέσει να φροντίζει

το κίτρινο τριαντάφυλλο, ένα παιδάκι από την Ελλάδα που αγαπά το άσπρο

τριαντάφυλλο που έχει στον κήπο του, και ένα παιδάκι από την Aλ~ανία που

υποσχέθηκε στον εαυτό του να μην αφήσει ποτέ να μαραθεί το κόκκινο

τριαντάφυλλο. Τα παιδιά αγαπούσαν πολύ τα τριαντάφυλλα. Όμως μια μέρα.

ένας ζωγράφος που ταξίδευε πολύ. του αρέσανε, και σκέφτηκε να τα πάρει

για να μπορέσει με την ησυχία του να τα ζωγραφίσει στο σπίτι του. Ο

ζωγράφος έφτιαξε ένα πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφίζοντας τα τέσσερα

Τριαντάφυλλα. Τα παιδιά στεναχωρεθήκανε πολύ που έμειναν χωρίς

τριαντάφυλλα. Τότε πήραν την απόφαση να πάνε να Cιρούνε το ζωγράφο Και

για να τους δώσει πίσω τα τριαντάφυλλα που τόσο αγαπούσαν. Όταν

συνάντησαν το ζωγράφο, του είπαν Το κάθε παιδί στη δική του γλώσσα,

«θέλουμε πίσω τα τριαντάφυλλα». Ο ζωγράφος τους είπε εγώ δε μπορώ να

τα Cιγάλω από τον πίνακα για να σας τα δώσω, μπορείτε να μπείτε όμως

εσείς στον πίνακα για να τα πάρετε. Έτσι και έγινε. Όμως όταν τα παιδιά

μπήκανε στον πίνακα, θέλησαν να εξερευνήσουν τις ομορφιές του και γι αυτό

αποφάσισαν αν ρίξουν μια ματιά στο Cιάθος του πίνακα. Όλα τα παιδιά

ενθουσιάστηκαν με τα πολλά Τριαντάφυλλα που είχε Cιάλει ο ζωγράφος στο

πίνακα, όλα τα παιδιά σκέφτηκαν «το κάθε τριαντάφυλλο από μόνο του ήταν
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όμορφο, αλλά όλα μαζί φαίνονταν ακόμα Πιο όμορφα.» Τα παιδιά μείνανε

έκπληκτα με την τόση ομορφιά και αποφάσισαν να μην πάρουν τα

τριαντάφυλλα και να γυρίσουν στις πατρίδες τους αλλά να μείνουν και εκείνα

μέσα στον πίνακα. Άραγε να γίνανε φίλοι μεταξύ τους, ή δεν γίνανε επειδή

δε μιλούσαν την ίδια γλώσσα, αν έγιναν φiλοl. πώς μιλσuσαv; Τι άραγε να

λέγαν;

Σ:ΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΡΑΜνΘΙΟΥ: οι μέρες μέσσ στσν πίνακα περνσύσαν και τα

παιδιά θαύμαζαν τα τριαντάφυλλα που μέρα με τη μέρα φαίνονταν πιο

λαμπερά και πιο όμορφο. Τις πρώτες αυτές "μέρες τα παιδιά δε μιλούσαν

πολύ μεταξύ τους. Άλλωστε πώς να μιλήσουν; Δε γνωρίζανε τις ίδιες λέξεις.

Μέσα τον πίνακα, υπήρχε KOI ένα μερμηγκάκΙ. Το μερμηγκάκι αυτό ήταν σαν

αυτά που γνωρίζουμε αλλά είχε ένα όνειρο διαφορετικό από όλα τα άλλα

μερμήγκια. Ήθελε να γνωρίσει τον κόσμο. Όμως για να το κάνει αυτό,

πίστευε ότι θα πρέπει να μάθει όλες τις γλώσσες του κόσμου. Γι' αυτό

KOul)aAOUOC στη μυρμηγκοφωλιά εκτός από την τροφή του και καρτελάκια με

λέξεις από διαφορετικές γλώσσες. θχε για παράδειγμα τη λέξη παίζω σε

ΠΟλλές γλώσσες. Τη λέξη καλημέρα σε πολλές γλώσσες και πολλές άλλες

λέξεις. Όταν θα μάθαινε όλες τις λέξεις θα γύριζε όλο τον κόσμο και

εκπλήρωνε το όνειρο του. Τα παιδάκια είδαν τα καρτελάκια που μετέφερε το

μυρμήγκι και απόρησαν.

Το κάθε παιδί ρώτησε στη γλώσσα του το μυρμήγκι τί είναι όλες αυτές

οι λέξεις και το μερμήγκι τους μίλησε για το όνειρο του. Τα παιδάκια

κοιτούσαν το μερμήγκι με μεγάλη έκπληξη. Άραγε σκέφτονταν, πρέπει να

ξέρεις να μιλάς όλες τις γλώσσες για να ταξlδέψεlς σε χώρες που δε μιλάνε

την ίδια γλώσσα με εσένα. Το κάθε παιδάκι που είχε αποφασίσει να μείνει

στον πίνακα, δε μιλoVΣε την ίδια γλώσσα με τα άλλα παιδιά, δε

XρησιμOΠOιoVΣαν τις ίδιες λέξεις και όμως .. ! Και όμως κατάφεραν να γίνουν

φίλοι και να ζούνε μέσα σε αυτό τον πίνακα χωρίς πρo~λήματα. Τα παιδάκια
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Γ

αποφάσισαν να πούνε στο μερμήγκι όλα όσα σκεφτόταν. Υπάρχει μία γλώσσα

που δε στηρίζεται σε λέξεις QKOVytTQ! η φωνή από το παιδάκι από την

Αφρική. Το μερμηγκάκι σάστισε. Μα πώς είναι δυνατόν: ρώτησε. Νά λέει το

παιδάκι από την Κίνα. θέλω να πω στα άλλα παιδιά ότι το τριαντάφυλλο μου

μυρίζει ωραίο, τους χαμογελάω, μυρίζω το τριαντάφυλλο με ευχαρίστηση και

στη συνέχεια το πλησιάζω στη μύτη των παιδιών που δε μιλούνε την ίδια

γλώσσα. Bέ~olα λέει το Παιδάκι από την Aλ~ανία. εγώ τρόμαξα όταν μου

έCιαλε ένα τριαντάφυλλο απότομα μπροστά στη μύτη μου, αλλά αυτό δε θα

συνέCιαινε εάν είχα προοέξει ότι το παιδάκι από την Αφρική μου είχε

χαμογελάσει και έδειχνε ευχαριστημένο όταν Πλησίαζε το τριαντάφυλλο στη

δική του μVτη. Απλά πρέπει να είμαστε παρατηρητικοί λέει το ελληνάκι και

να προσπαθοvμε να Kαταλα~αίνoυμε τί θέλει να μας πει κάποιος που μιλάει

μία γλώσσα διαφορετική από τη δική μας. Το μερμηγκάκι νvσταζε πολι;, και

ήθελε να κοιμηθεί. Ήταν όμως πολι;, προt>ληματισμένο με όλα όσα είχε

ακοVσει. Καθώς πήγαινε προς τη φωλιά του με ένα τσoυ~άλι λέξεις,

αναρωτιόταν με τον εαυτό του εάν πραγματικά χρειάζεται να μάθει όλες

αυτές τις λέξει πριν ταξιδέψει σε μία χώρα που μιλοvν διαφορετική γλώσσα

από αυτές που ξέρει και μιλά. Το μερμηγκάκι, έφτασε στη μερμηγκοφωλιά,

φαλε τις πιζάμες του και πριν ξαπλώσει στο κρΦάτι προσευχήθηκε να δει

ένα όνειρο που θα του έδειχνε αν όλα αυτά που του είπαν τα παιδιά, ήταν

αλήθεια. ; Από την μία σκεφτόταν ότι και οι λέξεις που κου~αλοvσε πάνω

στα καρτελάκια, είναι σημαντικές γιατί αν δεν τις ήξερε, δε θα καταλάt>αινε

τόσο γρήγορα τι του λέγαν τα παιδιά. Από την άλλη όμως τα παιδιά είχαν

καταφέρει να γίνουν φίλοι και ας μιλοvσαν διαφορετική γλώσσα. Αραγε να

ήταν πιο σημαντικές οι λέξεις ή το χαμόγελο και η καλή διάθεση να

καταλάt>ουμε κάποιον που μιλάει διαφορετική γλώσσα:
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Παράρτημα 2

Στο παράρτημα 2 υπάρχουν πληροφορΙες ΟΙ οποίες συνθέτουν το προφίλ

των παιδιών. Οι πληροφορΙες αυτές σχετίζονται με:

·την καταγωγή των παιδιών

-τη σχέση που έχουν με την ελληνική γλώσσα

·τις πιθανές ρατσιστικές ενδείξεις που παρουσιάζουν

-τις παρουσίες τους κατά τη διάρκεια που υλοποιηθήκανε ΟΙ δραστηριότητες

του προγράμματος.

Οι πληροφορίες καθίστανται γνωστές σε εμάς τόσο μέσα από παρατήρηση

της συμπεριφοράς των παιδιών, όσο και μέσα από συζητήσεις που

πραγματοποιήσαμε με τις νηπιαγωγούς των δύο τμημάτων αλλά και την

αναΠληρώτρια νηπιαγωγό στο ~. τμήμα.

1ο νηπιαγωγείο

~. τμήμα

Ιστορικό τwν "οιδιών του νητrΙOγωγείOυ σχετικά με τη γλώσσα:

Σlλ~έστερ Γεννήθηκε στην AAC>avia (στα Τίρανα) από Αλc>aνσύς γονείς.

Μιλάει και Kαταλα~αίνεl καλά την ελληνική γλώσσα. Παίζει

με παιδάκια από την Ελλάδα.

Ανδρέας Γεwήθηκε στην Aλ~ανία από Aλ~ανoύς γονείς. Μιλάει

σπαστά και πολλές φορές μπερδεμένα την ελληνική γλώσσα.

ΜΙλάει μόνο με την Έλενα και την Κρεόλα γιατί είναι τα μόνα

παιδιά στο νηπιαγωγείο τα οποία φανερά, θέλουν να

χρησιμοποιούν και τις δύο γλώσσες. Κάποια παιδάκια από

την Ελλάδα τον κοροϊδεύουν.

Αλέξανδρος Γεwήθηκε στην Aλ~ανία από Aλ~ανoύς γονείς. Μιλάει την

Ελληνική γλώσσα. Ο φίλος του είναι Έλληνας, ο Μανόλης,

αλλά δε ξέρει ότι ο Αλέξανδρος μιλάει και Aλ~ανΙKά. Δε

θέλει να το μάθει' Kαταλα~αίνεl την Ελληνική γλώσσα. Όταν

δεν Kαταλα~αίνει, στρέφει αλλού την προσοχή των γύρω του

λέγοντας κάτι άλλο.

Ελενίτα Γεννήθηκε στην Aλ~ανία από Aλ~ανoύς γονείς. Μιλάει
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σπαστά την ελληνική γλώσσα. Μιλάει μόνο με την Κρεόλα και

τον Ανδρέα. Όταν δεν είναι κοντά της αυτά τα δύο παιδιά. η

Ελενίτα μόνο ζωγραφίζει. Δεν Kαταλα~αίνεl σχεδόν καθόλου

την ελληνική γλώσσα.

Έλενα Γεννήθηκε στην Aλ~ανία από Aλ~ανoύς γονείς. Δε μιλάει

σχεδόν καθόλου ελληνικά. Κάνει παρέα μόνο με την Κρεόλα

και μιλούν κρυφά Aλ~ανIKά. Δεν Kαταλα~αΙνεl καλά την

ελληνική γλώσσα.

Κρεόλα Γεννήθηκε στην Aλ~ανία Η μητέρα της Κρεόλα είναι Ελληνίδα

ενώ ο πατέρας της Aλ~ανός. Μιλάει σπαστά την ελληνική

γλώσσα. (προνήπιο). Κάνει παρέα με την Έλενα. την Ελενίτα

και τον Ανδρέα. Kαταλα~αίνεl καλά την ελληνική γλώσσα.

Σπύρος Γεννήθηκε στη Γερμανία από γονείς Έλληνες. Στη Γερμανία

μιλούσε γερμανικά, ενώ τώρα μιλάει όχι και τόσο καλά

ελληνικά.

Δημήτρης Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς. Κάνει παρέα με

Παιδάκια από την Aλ~ανία, και κάθε φορά παρατηρείτε

λογομαχία κυρίως με τον Σlλ~έστερ για εθνικά ζητήματα.

(π.χ. σημαία)

Μανόλης Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς. Ο φίλος του

είναι Aλ~ανός αλλά δε ξέρει ότι μιλάει αλ~ανIKά. Αν ήξερε

κάτι τέτοιο, δε θα του μιλούσε.

Αλέξανδρος Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς. Παίζει κυρίως

με παιδάκια από την Ελλάδα.

Ντίνος Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς. (προνήπιο)

Παίζει κυρίως με παιδάκια από την Ελλάδα.

Βαγγέλης Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Μαρία Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς. Παίζει μόνο με

παιδάκια από την Ελλάδα.

Ειρήνη Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς. Παίζει μόνο με

παιδάκια από την Ελλάδα.

Λίνα Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς. Παίζει μόνο με

παιδάκια από την Ελλάδα.

Τζένη Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς. Παίζει μόνο με

παιδάκια από την Ελλάδα.

Δήμητρα Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς. Παίζει μόνο με

παιδάκια από την Ελλάδα.
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α' τμήμα

Ιστορικό των 'Παιδιών του νη,ιιαγWΓείOυ σχετικά με τη γλώσσα:

Κωνσταντίνος Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Απόστολος Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Γεώργιος Γ εννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Χρήοτος Γ εννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Βασίλης Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Γιάννης Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Γιώργος Γεννήθηκε στην Ελλάδα από θληνες γονείς.

Παύλος Γεννήθηκε στην Ελλάδα από θληνες γονείς.

Αλέξανδρος Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Χαράλαμπος Γεννήθηκε στην Ελλάδα από 'Ελληνες γονείς.

Ευαγγελία Γεννήθηκε στην Ελλάδα από 'Ελληνες γονείς.

Αρσενία Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Σοφία Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Παρασκευή Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Χρύσα Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Χριστίνα Γεννήθηκε στην Ελλάδα από Έλληνες γονείς.

Ιωάννα Γεννήθηκε στην Aλ~ανία από Aλ~ανoύς γονείς. Δεν κάνει

παρέα με τα παιδάκια από το νηπιαγωγείο. ΜΙλάει πολύ λίγο

κοι σπαστά την Ελληνική γλώσσα και καθόλου αλj)aνlκά μέσα

στο νηπιαγωγείο. (προνήπιο)

Αλεξάνδρα Γεννήθηκε στην Aλ~ανία από Aλ~ανoύς γονείς. Δεν κάνει

παρέα με τα παιδάκια από το νηπιαγωγείο. Μιλάει πολύ λίγο

την ελληνική γλώσσα κοι καθόλου αλ~ανlKά μέσα στο

νηπιαγωγείο.

Χρήσιμες ακόμη, πληροφορίες ακόμη, αποκομίσαμε από τις νηπιαγωγούς των

δύο τμημάτων καθώς επίσης και από την αναπληρώτρια νηπιαγωγό ή οποία

παρα~ρlσKόταν στο ~ . τμήμα τις τρις τελευταίες ημέρες, όπου

πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση και την πρώτη ημέρα όπου υλοποιήθηκαν

οι δραστηριότητες.

Από την παρατήρηση εντοπίσαμε κάποιες ρατσιστικές ενδείξεις που έχουν

ως εξής: Στο νηπιαγωγείο υπάρχει ένα παζλ·τoυ~λάKlα. τα οποία συνθέτουν
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την ελληνική σημαία. Είναι ένα από τα παιχνίδια των παιδιών με το οποίο

ασχολούνται τρις και τέσσερις φορές μέσα στο ωράριο του ολοήμερου

νηπιαγωγείου. Η ομάδα των παιδιών που δείχνει ενδιαφέρον για τα

τoυ~λάKlα που συνθέτουν την ελληνική σημαία, είναι σχεδόν ΣVΓKεκριμένη.

Ένα παιδάκι που κατάγεται από την Ελλάδα και δύο παιδάκια που κατάγονται

από την Aλ~ανία παίρνουν ενεργά μέρος στη διαφωνία σχετικά με τη σημαία

και κάποιες φορές, καθίστανται ως παρατηρητές και μόνο, και άλλα παιδάκια,

από την Ελλάδα και από την Aλ~ανία. Εντυπωσιακό-συγκλονιστικό θα

μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το γεγονός, ότι παιδάκια 4 ετών από την

Aλ~ανία προσπαθούσαν και ήθελαν έστω με τα κομμάτια που συνθέτουν την

ελληνική σημαία, να συνθέσουν και την αλ~ανlKή σημαία. Χαρακτηριστικοί

διάλογοι: Σlλ~έστερ: Πρώτα θα κάνουμε την Αλ~ανlκή.

Δημήτρης: Όχι! Πρώτα την Ελληνική....

Σlλ~έστερ: Ναι, όμως μετά κάνω και την Aλ~ανΙKή!

Δημήτρης:Όχι, δε θα την κάνεις!...

Εγώ: Σlλ~έστερ. τι παίζεις;

Σlλ~έστερ: Δε παίζω, φτιάχνω την σημαία. Θέλώ να φτιάξω την αλ~ανlKή

αλλά με αυτά (τα τoυ~λάKlα) είναι δύσκολο....Η αδερφή μου τη μισεί την

Ελληνική σημαία.

Εγώ: Εσύ τη μισείς;

Σlλ~έστερ: Όχι, δε τη μισώ, αλλά θέλω να φτιάξω και την αλ~ανlκή. Στο

σπίτι μου, έχω παζλ με την Aλ~ανlKή σημαία. Θα μάθω και να τη

ζωγραφίζω.

Αντρέας: Κυρία πήγα στην Aλ~ανία.

Νηπιαγωγός: Και τι καλό μας έφερες

Δημήτρης: Μπελάδες. Μπελάδες μας έφερε κυρία.
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Τέλος, όσον αφορά τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τόσο τα μονόγλωσσα όσο

και τα δίγλώσσα παιδιά, πληροφορούμαστε τα εξής: Σύμφωνα με την

αναΠληρώτρια νηπιαγωγό «τα κορίτσια από την Aλ~ανία δε ξέρουν καλά την

ελληνική γλώσσα. Δεν κάνουν παρέα με τα παιδάκια από την Ελλάδα,

παίζουν μεταξύ τους και αρκετά συχνά, όταν νομίζουν ότι δε του ακούει

κανένας, μιλούν aAClaVIKCI. Προσπαθούν να το κρύψουν. Τους έχω ρωτήσει

να μου πούνε κάποια λέξη στα aAj)aVIKCI: ή στα γερμανικά αλλά δε μου λένε

τίποτα, ή λένε ότι δεν ξέρουν.» Ενώ από τη νηπιαγωγό του J)' τμήματος

πληροφορούμαστε ότι «τα αγόρια από την AAJ)avia, παίζουν με τα αγόρια από

την Ελλάδα και ας διαφωνούν πότε-πότε. Τα αγόρια όμως από την AAJ)avia

μιλούν καλό τα ελληνικά. Ο Αντρέας που δεν τα μιλά καλά, προτιμά να

παίζει με τα κορίτσια από την Aλ~ανία. Δεν τους επιτρέπω να μιλάνε

αλ~ανIKά.» Ακόμη, η νηπιαγωγός του α' τμήματος δήλωσε ότι «τα παιδάκια

από την Ελλάδα, δε γνωρίζουν ότι κάποια από τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο

τους κατάγονται από την Aλ~ανία. Πιστεύουν απλώς ή ότι είναι

συνεσταλμένα ή ότι δε μιλάνε καλά.»
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Παράρτημα 3

Στο παράρτημα 3 παρουσιάζεται αναλυτικά τα Στάδια-Δομή.

ι.' τμήμα 1°V νη-ιrιoγwγεloυ Καλαμ",άκο(

Δραaτφιότητε( 1nc ημέρας

1η δραοτηριότητα:

Στόχοι;: Η συλλογή απόψεων των παιδιών γιο τις διαφορετικές γλώσσες κοι

την επικοινωνία ανθρώπων που δε μιλάνε την Ιδια γλώσσα.

Πορεία;. Παρουσίασα στα παιδιά τις εικόνες με τα παιδιά και τα

τριαντάφυλλα και αφού έγινε αυτό, τους δlά~ασα το παραμύθι. Στη συνέχεια

πραγματοποιήθηκε μΙα συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το παραμύθι, και

κατόπιν τα παιδιά παροτρύνθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά

με τη γλώσσα. Οι απόψεις που καλέστηκαν να εκφέρουν τα παιδιά έγινε με

αφορμή τον προt>λημαTlσμό που τέθηκε στο παραμύθι, Δηλαδή εάν μπορούν

τα παιδιά που μιλάνε διαφορετική γλώσσα. να γίνουν φΙλοl.

Α",όψειι; των 'Παιδιών:

- Τι γλώσσα λέτε να μιλούν αυτά τα 'Παιδιά 'Που ~λέ'Πετε;

ΛαμjJάνοv.τας υπόψη ότι: 7 παιδάκια από την. ΕΛΛάδα μlΛούv.μόvο μια γΛώσσα,

6 παιδάκια από την. ΑΛβαν/α ε/ναl δ/γΛιvσσα παιδιά. και 1 εΛΛηνάκι δ/γΛιvσσo

έχουμε τις εξης aπαv.fήσεις:

4 από τα 7 παιδιά απάντησαν ότι τα παιδιά στο παραμύθι μιλούν ελληνικά

(Αλέξανδρος, Ντίνος Δήμητρα)

3 από τα 7 απάντησαν ότι τα ασπράκια μιλούν ελληνικά και τα άλλα δύο άλλη

γλώοοα. (Λίνα, Τζένη, Δημήτρης)

1 από τα 6 δίγλωσσα παιδιά ρώτησε από πού είναι τα λευκά παιδάκια και

όταν γνώριζε πλέον ότι το ένα είναι από την AAt>avla και το άλλο από την
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Ελλάδα, απάντησε ότι το αλ~ανάKI μιλάει αλ~ανlKά το κινεζάκι κινέζικα το

ελληνάκι ελληνικά και το αφρικανάκι αφρικάνικο. (rIAl)tσTtP)

2 από τα 5 είπε ότι το aAj)αYάKI μπορεί να μιλάει και σλj)aνlκά και ελληνικά,

το κινεζάκι κινέζικα, το αφρικανάκι αφρικάνικα και το ελληνάκι ελληνικά.

(Κρεόλα)

3 από τα 5 αντιστοίχησαν σε κάθε παιδάκι μία γλώσσα. Τη γλώσσα της

χώρας του, δηλαδή ότι το αλj)ανάκι μιλάει αλj)aνlκά το κινεζάκι κινέζικα το

ελληνάκι ελληνικά και το αφρικανάκι αφρικάνικο. (Ελενίτα & Έλενα)

1 από το 1 παιδί επΙσης αvτιστoίχησε σε κάθε παιδί τη γλώσσα της χώρας

από την οποία γνώριζε ότι κατάγεται. (Σπύρος)

-Άραγε τα 'Παιδιά, το κινεζάκι. το αφρlκανάκι. το α~ανάKI και το

ελληνάκι. να γίνανε φίλοι;

3 από τα 7 απάντησαν ότι δε γίνανε ψΙλοl γιατί δε μιλούσαν την ίδια γλώσσα.

4 από τα 7 είπαν ότι γίνανε φίλοι γιατί θέλανε να παίξοw.

5 από τα 6 εlπαν ότι γίνανε φίλοι γιατί θέλουν να παΙξουν

1από το 1 είπε ότι μπορεί να έγιναν φίλοΙ.

-Όσοι λέτε ότι γίνανε φίλοι, τrw, νομίζετε ε"ΙKOΙYωVOύaαν; Είχαν ~ρει

κά"οlο τρότro να μιλάνε;

4 από τα 7 είπαν ότι μάθανε ελληνικά

5 από τα 6 είχαν την Ιδια άποψη

1από 1 σvμφώνησε επίσης ότι μάθανε ελληνικά.

- Τι σα, κάνει να "laTεύεται ότι μάθανε ελληνικά και δε μάθανε κά"οια

άλλη γλώσσα;

2 aπό τα 7 είπα ότι είναι πιο εύκολα.

5 από τα 7 δεν rίθελαν να απαντήσουν

1aπό τα 6 είπε: γιατί μετά θα πάνε στην Ελλάδα.
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5 από τα 6 δεν ήθελαν να απαντήσουν

1 από το 1 δεν ήθελε να απαντήσει,

Ζη δραστηριότητα:

Στόχος: Πραγματοποιήθηκε η συλλογή των προσωπικών απόψεων των

παιδιών για το τι στάση θα κρατούσαν εκείνα απέναντι στα παιδιά που μιλούν

•
διαφορετική γλώσσα; Οι απόψεις αυτές θα αποτελέσουν μέτρο σύγκρισης

Πορεία:. Παρότρυνα τα παιδιά να ζωγραφίσουν τα παιδιά μέσα στον πίνακα

και να προσθέσουν και τον εαυτό τους. Στη συνέχεια πήρα συνέντευξη από

κάθε παιδί με ~άση τη ζωγραφιά. Οι ouνεντεύξεις 'Ωαροuoιάζονταl στο

"αράρτημα 3.

Δραστηριότητες 2'" ημέρας

3" δραστηριότητα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με αφορμή το παραμύθι επακολουθεί συζήτηση, Στη συζήτηση αναφέρθηκε

ότι

Μετά τη συζήτηση υπενθύμισα ότι το μερμήγκι στο παραμύθι ~ρίσKεταl σε

δίλημμα το οποίο το παρουσίασα ξανά «είναι πιο σημαντικές οι λέξεις ή το

χαμόγελο και η καλή διάθεση να Kαταλά~oυμε κάποιον μου μιλάει

διαφορετική γλώσσα από εμάς;» Τα παιδιά στο παραμύθι, υπέδειξαν ένα

τρόπο να επικοινωνίας ανθρώπων που δε μιλούν την ίδια γλώσσα. Για να

καταστεί όμως ισόρροπο το δίλημμα και για ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά και

στις διαφορετικές λέξεις παρουσίασα στα παιδιά τα καρτελάκια που μάζευε

το μερμήγκι. Συζητήσαμε με τα παιδιά για το τι μπορεί να είναι αυτά τα

καρτελάκια, τι άραγε να γράφουν, σε ποια γλώσσα να το γράφουν κ.α. Μετά

τη συζήτηση τα παιδιά ρωτήθηκαν εάν έχουν περιέργεια να δούνε τι λέξη

παίζω και σε άλλες γλώσσες. Όλα τα παιδιά δείξανε ενδιαφέρον για όλες τις
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γλώσσες. Στη συνέχεια παρότρυνα τα παιδιά να παρουσιάσουν τρόπους με

τους οποίους θα μπορούσαν να παίξουν με τα καρτελάκια και τις λέξεις που

αναγράφονται πάνω. Προτείνανε δύο παιχνίδια. Στο ένα παιχνίδι τα

καρτελάκια είχαν ΣUμ~OλlKή χρήση ενώ με το δεύτερο παιχνίδι δίνανε

σημασία στις λέξεις. Δηλαδή προτείνανε να μπερδέψουν τα καρτελάκια, να

~ρoίινε τα ίδια και να μαντέψοwε σε ποια γλώσσα είναι γραμμένη η κάθε

λέξη. Κατόπιν επανήλθαμε στο δίλημμα του μερμηγκιού και αυτό καθίσταται

αφορμή για δραματοποίηση .

ΚΑΘΑΥΤΟ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

A)Aφόρμηaη: Με αφορμή το παραμύθι που τελικά το μερμήγκι αποκοιμιέται,

παρότρυνα τα παιδιά να 'κοιμηθούν' πάνω σε ένα μεγάλο φύλο ώστε να δούμε

το όνειρο που είδε το μερμήγκι. Το όνειρο αυτό στάθηκε αφορμή και για

apxiaow να παίρνουν ενεργά μέρος και να διαμορφώνουντο όνειρο.

B)Xwριαμ6ς σε ρόλους: Όνειρο: Μέσα σε αυτό το κλίμά, περιέγραψα την

αρχή του ονείρου. Το μερμηγκάκι CJλέπεl μία ζυγαριά. Από τη μία πλευρά της

ζυγαριάς είναι ένα μερμηγκάκι και από την άλλη πλευρά είναι το αλ~ανάKI, το

κινεζάκι, το ελληνάκι και το αφlκανάκι. Όταν η ζυγαριά γείρει προς την

πλευρά των παιδιών το μερμηγκάκι θα Kαταλά~εl ότι έχουν δίκιο τα παιδιά,

αν η ζυγαριά γείρει προς το μέρος το δικό του θα εξαΚΟλουθήσει να πιστεύει

ότι χρειάζεται να μάθει όλες τις λέξεις για να γυρίσει τον κόσμο και να κάνει

παρέα με παιδιά που μιλούν διαφορετική γλώσσα από εκείνο. Παρότρυνα τα

παιδιά να σηκωθούνε σιγά- σιγά για να δούμε προς τα πού θα γείρει η ζυγαριά.

Στην αρχή τους παρότρυνα να περπατήσουν ελεύθερα στο χώρο και στη

συνέχεια να δημιουργήσοwένα κύκλο καθώς περπατάνε. Καθώς τα παιδιά

περπατούσανε, ανέφερα ότι οι δύο πάγκοι δεξιά και αριστερά θα είναι η

ζυγαριά μας. Όποιο παιδί ακούει το όνομα του θα κάθεται στον ένα πάγκο, ή

στον άλλο. Όσα παιδιά είναι από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, θα είναι και
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από την άλλη. Δε πρέπει να γείρει η ζυγαριά γιατί αν γείρει θα ξυπνήσει το

μερμηγκάκι χωρίς να δει το όνειρο του μέχρι το τέλος. Γι' αυτό καθόμαστε

σιγά -σιγά.

Γ)Στάδιο 1Ι'ροετοιμaaίας:. Στη συνέχεια υπενθύμισα ότι είμαστε πάνω σε μία

ζυγαριά και ο παραμικρός θόρυ~oς, η παραμικρή κίνηση που θα γίνει μόνο

από τη μία πλευρά και όχι και από τις δύο, θα γείρει τη ζυγαριά και κάποιοι

θα πέσουν από τη ζυγαριά. Ανέφερα ακόμη, ότι όποια παιδάκια θα ακούνε το

όνομά τους, θα σηκώνονταΙ. Όποιος ακούει πρώτος το όνομά του, θα κάνει

μία κίνηση, και το ζευγάρι του, το άλλο παιδάκι που ακούει το όνομά του, θα

κάνει ακρΦώς το ίδιο. .

Δ)Στάδιο Σύνθεσης:. Στο στάδιο αυτό παρότρυνα τα παιδιά να

δημιουργήσουν ανά ομάδες ένα κύκλο, ήχησα ήσυχα και αργά· αργά καθώς ο

παραμικρός ήχος ή η παραμικρή γρήγορη κίνηση, θα τους ρίξει από τη

ζυγαριά. . Τα παιδιά τοποθετήθηκαν όρθια σε κύκλο. Αφού δημιουργήσανε

κύκλο, τους παρότρυνα να σκεφτούνε και να εκφράσουν τις απόψεις τους

ψιθυριστά. «Η μία ομάδα θα σκεφτεί τρόπους που να υποστηρίζει ότι το

μερμηγκάκι έχει δίκιο και η άλλη, ομάδα θα σκεφτεί και θα προσπαθήσει να

~ρει τρόπους που να δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν δίκιο. Υπενθυμίζω ότι

μερμηγκάκι πίστευε ότι πρέπει να μάθει όλες τις γλώσσες για να ταξιδέψει σε

άλλες χώρες και να επικοινωνήσει εκεί με παιδιά που δε μιλούν την ίδια

γλώσσα με εκείνο. Τα παιδάκια, πίστευαν ότι δε χρειαζόμαστε να ξέρουμε

όλες τις γλώσσες για να κάνουμε παρέα και να μιλήσουμε με παιδιά που δε

μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμάς. Ακόμη όσα λέμε στην ομάδα, τα λέμε

ψιθυριστά πρώτον για να μην πέσουμε από τη ζυγαριά και δεύτερον για να μην

ακούσει η άλλη ομάδα τι λέμε.». παιδιά μετά τις συζητήσεις τους στις ομάδες,

παροτρύνθηκαν να καθίσουν πάνω στους πάγκους· ζυγαριά. Σε αυτό το

σημείο περνάμε στο επόμενο στάδιο.
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Ε)Σ.τάδιο Έκφρaοηc: Κατόπιν αφού κατάφεραν να ισορροπήσουν,

παροτρύνθηκαν να σηκώνεται ένα παιδί από κάθε ομάδα για να υποστηρίξουν

είτε την άποψη του μερμηγκιού, είτε την άποψη των παιδιών. Έθεσα πάλι το

δίλημμα και παρότρυνα τα παιδιά να πάρουν θέση.

Εάν και δεν ήταν εύκολο για όλα τα παιδιά να συμμετάσχουν στο στάδιο της

έκφρασης, ακούστηκε χαρακτηριστικά ο παρακάτω διάλογος:

-πρέπει να μάθουν να μιλούν ελληνικά

-δε πρέπεΙ. Όλα τα παιδάκια θέλουν να παίζουν.

-Πρέπει όμως να μιλάνε

-Ξέρουν να παίζουν.

-Δε μπορούν όλα τα παιχνίδια.

-Μπορούν, εσύ δε θέλεις να Kαταλά~εlς.

ΑξlΟλόγηοη : Από τη ζυγαριά πέσανε κάτω τα παιδιά που υποστηρίζανε το

μερμήγκι .καθώς οι απόψεις που ακούστηκαν από την άλλη ομάδα ήταν

περισσότερο δυνατές. Το δίλημμα λύθηκε και τα παιδιά επανήλθαν στην αρχή

της δραματοποίησης. Δηλαδή παρότρυνα τα παιδιά να πέσουν πάλι πάνω σε

στο τεράστιο φύλο που ήταν και πριν και θα, 'κοιμηθούν'. Τα παιδιά

αναπαριστούν το πώς κοιμούνται και σιγά -σιγά αρχίζουν να ξυπνάνε.

«Σηκωνόμαστε αργά-αργά, ανοίγουμε τα ματάκια, τεντώνουμε τα χεράκια για

να ξεπιαστούμε ...καl καθόμαστε στους πάγκους. Όλο αυτό ήταν το όνειρο που

είδε το μερμήγκι. Στο σημείο αυτό επακολούθησε συζήτηση. Στην ερώτηση

τι τους άρεσε περισσότερο, ακουστήκανε ούτε λίγο, ούτε πολύ, όλο όσα

πραγματοποιήθηκαν. Δόθηκε όμως περισσότερη έμφαση στο στάδιο της

έκφρασης. Παιδάκια στην πλειοψηφία από την Aλ~ανία, ανέφεραν ότι τους

άρεσε όσα ειπώθηκαν στο στάδιο της έκφρασης και uπoστηρίζανε

αντlκρούανε ότι επικοινωνούμε μόνο με τις λέξεις.
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Γ

4
η
Δραστηριότητα

Στόχος::Η συλλογή απόψεων γύρω από τη λέξη «παίζω», καθώς επίσης και

ο ~αθμός ευαισθητοποίησης μετά τη δραματοποίηση.

nopcia:. Παρότρυνα τα παιδιά να ζωγραφίσουν, τη ζυγαριά, τις λέξεις στα

καρτελάκια του μερμηγκιού. τον εαυτό τους και τα άλλα παιδιά σε όποια

θέση θέλουν. Κατόπιν επακολούθησεσυνέντευξη με Cιάση τη ζωγραφιά. Οι

συνεντεύξεις τrαρατIθενται στο τrαράρτημα 3

Δραστηριότητες 3
ης

ημέρας

5" ΔΡαστηριότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. Παρότρυναα τα παιδιά να σκεφτούν μία φανταστική γλώσσα και πως θα

μιλούσαν σε αυτή τη γλώσσα. Τα παιδιά μιλούσανε τη γλώσσα των φρούτων.

Κάποιο δtάλεξε να μιλήσει όπως το κεράσι, κάποιο άλλο όπως το μήλό Κ.Ο.Κ.

2. Κατόπιν παρουσίασα στα παιδιά ένα καπέλο. και αφού ενημέρωσα 11

περιέχει μέσα το καπέλο, τα παιδιά τραj)άνε στην τύχη ένα χαρτί από καπέλο,

"Οταν τους ζήτησα να πούμε στη φανταστική γλώσσα το όνομά τους, λέγανε το

λέγανε κυρίως όπως κανονικά ακούγεται. Δεν παρατηρήθηκε όμως το ίδίο

και για το σvναίσθημα που αναγραφόταν στο χαρτάκι που τράj)ηξαν. Στη

συνέχεια, παρίσταναν σε ένα καθρέφτη το σwαίσθημα. Κοίταζαν τον

καθρέφτη με μεγάλη έκπληξη και δοκίμαζαν με αφοσίωση το σvναίσθημα. Τα

άλλα παιδιά κοιτούσαν έκΠληκτα και όταν ρωτούσα «πως φαίνεται το

πρόσωπό του;» λέγανε το σvναίσθημα ενώ σε κάποιες περιπτώσει

ακούγονταν και αντιρρήσεις όπως «κυρία δε φαίνετε πολύ λυπημένος»,

3. Τέλος, δοκίμασαν όλα τα παιδιά από μία παντομίμα. Μετά το τέλος του

τρίτου j)ήματος της εισαγωγής στη δραματοποίηση έθεσα την ερώτηση:
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'Oιroιo 'Παιδάκι οηΚWVόταν 'Πάνw Xρηgιμoτroιoύσε τις λέξεις για να μας

μιλήσει;

Σχεδόν ομόφωνα είπαν όχι ενώ οι απόψεις ποu ακοuστηκαν έκλειναν ότι

μιλοuσε με κινήσεις, ενώ κάποιες άλλες λιγότερο δημοφιλής και ποu

επέφεραν αντιρρήσεις λέγανε ότι μιλοuσε με τα χέρια, ή με τα πόδια.

ΚΑΘΑΥΤΟ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α)Αφόρμηοη:Με αφορμή την τελΕUταία παντομίμα και με μοuσική uπόκριση,

παρότρuνα τα παιδιά να . κινηθοuν αuτοοχέδια στο χώρο. και όταν η μοuσική

σταμάτησε, ακοuγοντας την αφήγηση, τα παιδιά αναπαριστάνε ότι είναι μέσα

σε μία μικρή ~άΡKα η οποία είναι έτοιμη να αναποδογuρίσει από τα ορμητικά

νερά. Τα παιδιά προσπάθησαν να κρατήσοuν την ισορροπία της ~άΡKας.

B)XWΡισμός σε ρόλους: Ο χωρισμός σε ρόλους, πραγματοποιήθηκε με τη

συνέχεια της αφήγησης της προηγοuμενης παντομίμας. Με την αφήγηση

δημιοuργησα στα παιδιά νοερές εικόνες για τα ορμητικά νερά TOU ποταμο';

ποu τελικά αναποδογuρισαν τη ~άΡKα. Τα παιδιά κολuμπησαν για να ~youv

από το ποτάμι και να φτάσοuν μέχρι τις δuο όχθες Tou ποταμοU.

Αναφέροντας το όνομα κάθε παιδιο'; και TOU έλεγα προς πια όχθη θα

κολuμπήσει το κάθε παιδί. Με αuτό Τον τρόπο δημιοuργήθηκαν δuο ομάδες.

Γ)Στάδιο 'Προετοιμαaiας: Αφο'; έγινε ο διαχωρισμός των ομάδων τα παιδιά

δόθηκε ο χρόνος ποu χρειαζόταν για να σκεφτοuν και να προετοιμαστοuν

για το επόμενο στάδιο. Με την αφήγηση ότι τα παιδιά μποροuν να ξαπλώσοuν

να ξεκοuραστοuν καθώς αισθάνονται πολ'; κοuρασμένα από το KOΛUμπι τα

παιδιά ξαπλώσανε κάνοντας πως ξεκοuράζονται και OKOUyavt παράλληλα το

πιο κάτω σενάριο.

napow!aqη ΊTενaploιι: Η μία ομάδα μιΛάει εΛΛηνικά ενώ τα παιδιά της άΛΛης

ομάδας μιΛάνε άΛΛες γΛώσσες .Στόχος τους εΙναι να δημιουργήσουν μΙα

γέφυρα για να εvώσoυν. τις δύο όχθες. Αυ.τό θα γ/νει εάν. οι δύο ομάδες
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Γ

κaτaφeΡΟUν, να επικοινωνήσουν 'με παντομίμα. ΤΌ παιδ,ό και των δύο

ομάδων. σXέφτoVιται το κάθε iva ξεχωριστό τι θα 'ήθεΛε να πει στα παιδιό της

άΛΛης ομάγος

Δ)Στάδιο Σίινθεσηι;: Με.τά την αφήγηση του σεναρίου, παρότρυνα τα παιδιά

να σηκωθούνε και ανά ομάδα να κάνουν ένα κύκλο. Τα παιδιά συζήτησανανά

ομάδα τι παντομίμα θα κάνουν κοι δοκιμάζουν στο χώρο τους τις πρώτες

επινοήσεις..

Ε)Στάδιο Έκφρασης: Σε αυτό το στάδιο η κάθε μία από τις ομάδες

παρίστανε με σειρά την παντομίμα που έχει ετοιμάσει και η άλλη ομάδα την

αποκωδικοποιήσει. -στον τελείωσε η αποκωδικοποίηση της κάθε παντομίμας,

περάσαμε στο τέλος της δραματοποίησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δραματοποίηση τελείωσε με τη γέφυρα που τους ενώνει. Το σεντόνι

παριστάνει τη γέφυρα και απλώθηκε πάνω από το υποτιθέμενο ποτάμι. -στον

απλώθηκε το σεντόνι, τα παιδιά μαζευτήκανε και καθίσανε πάνω σε αυτό και

έτσι επακολούθησε συζήτηση για την εμπειρία του ταξιδιού.

Ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις:

Τι είναι αυτό 'Που σας άρεσε 'Περισσότερο;

-αναφέρθηκαν σε όλα όσα γίνανε.

Τελικά, μιλάμε μόνο με τις λέξεις;

-με κινήσεις, με τα χέρια μας, με το πρόσωπό μας, με το στόμα μας.

Αν ένα 'Παιδάκι δεν ξέρει την ίδια γλώσσα με εμάς, μ'Πορούνε να κάνουμε

'Πράγματα μαζί του, να 'Παίξουμε, ή οτιδή'Ποτε άλλο;

-Αρχικά αναφέρθηκε ότι μπορούνε να παίζουνε παιχνίδια κίνησης, Π.χ.

κρυφτό, κυνηγητό κ.α. και στη συνέχεια η συζήτηση οδηγήθηκε για το

παιχνίδι στο μπακάλικο. Κάποια παιδιά εξέφρασαν τον ΠΡOCιληματισμό ότι δε

θα KaTaAάt>tI να του δώσει αλάτι εάν το πει αλλιώς. Συζητήσαμε το θέμα

που προέκυψε και τα παιδιά πρότειναν λύσεις για το τι μπορούν να κάνουν και
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τα δύο παιδιά ώστε να μπορέοουν να παίξουν μαζl. Τα παιδιά που εξέφρασαν

τον πρo~λημαTloμό. άρχισαν να μην έχουν τόσες επιφυλάξεις στο θέμα της

διαφορετικής γλώσσας μετά τις λύσεις που προτάθηκαν. Αφού συζητήθηκε

το θέμα και λυθήκανε οι πρo~λημaτloμol των παιδιών, διευκρίνισα ότι το

σεντόνι, ήταν μία γέφυρα που μας ένωσε. Τη γέφυρα μπορούμε να τη

φτιάξουμε και οπό άλλα υλικά. Αν καταφέρουμε να παίξουμε με ένα παιδάκι

δε μιλάει τη γλώσσα που μιλάμε εμείς, η γέφυρα που μπορεί να μας ενώσει,

μπορεί αν είναι η μοκέτα πάνω στη οποία παίζουμε, η αυλή που ~γαίνoυμε

διάλειμμα. γενικότερα ο χώρος που f!ιρισκόμαστε με το παιδάκια που μιλάνε

μία άλλη γλώσσα που εμείς δε τη γνωρίζουμε.

Στη συνέχεια παροτρύνθηκαν να ζωγραφίοουν τη γέφυρα-σεντόνι.

Ζωγραφίσανε το σεντόνι με πολύ αφοσίωση. Ζωγραφίσανε το σχολείο τους,

παιδική χαρά, σπίτια, θάλασσες, j)ουνά. δρόμους, ήλιο j)ροχή, ουράνιο τόξο.

Όταν ouζητήσαμε για όλα αυτά που ζωγραφίσανε. κάποια παιδάκια είπαν ότι

ζωγράφισαν το μέρος που θα ήθελαν να υπάρχει μία γέφυρα-σεντόνΙ.

«στην παιδική χαρά παίζω με παιδάκι που μιλάνε άλλη γλώσσα αλλά δεν

έχουμε σεντόνι και το έj)αλα.»

-Κυρία να πάρουμε το σεντόνι στην αυλή;

-Μόνο στην αυλή θα μπορούσατε να το j)άλετε;

Ακούστηκαν όλα αυτά που ζωγράφισαν.

Τέλος ouμφωνήσαμε να μην παίρνουμε το σεντόνι σε όλα αυτά τα μέρη γιατί

είναι δύσκολο, αλλά να ζωγραφίσουμε στο σεντόνι, το μέρος που

καταφέρνουμε να μιλάμε με παιδιά που δε ξέρουν την ίδια γλώσσα με τη δική

μας.

4" Ημέρα

Την 4" ημέρα, ανακάλεσα στη μνήμη των παιδιών με όλες τις

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν και κατόπιν επανέλαj)α τη 2"
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δραστηριότητα. Οι σvνεντεύξεις της 4ης ημέρας ",αρατίθενταl στο

"αράρτημα 4

α 'τμήμα l
ΟΥ

νηπιαγWΓείoυ Καλαμπάκας.

Δραστrφlότητες 1rκ ημέρας

1" δραστηριότητα:

Στόχος: Η συλλογή απόψεων των παιδιών για τις διαφορετικές γλώσσες και

την επικοινωνίαανθρώπωνπου δε μιλάνε την ίδια γλώσσα.

Πορεία:. Παρουσίασα στα παιδιά τις εικόνες με τα παιδιά και τα

τριαντάφυλλακαι αφού έγινε αυτό, τους δlά~ασα το παραμύθι. Στη συνέχεια

πραγματοποιήθηκε μία συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το παραμύθι, και

κατόπιν τα παιδιά παροτρύνθηκαννα εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά

με τη γλώσσα. Οι απόψεις που καλέστηκαν να εκφέρουν τα παιδιά έγίνε με

αφορμή τον πρo~ληματισμόπου τέθηκε στο παραμύθι. Δηλαδή εάν μπορούν

τα παιδιά που μι/,άνε διαφορετικήγλώσσα, να γίνουν φίλοι.

Απόψεις των παιδιών:

- Τι γλώσσα λέτε να μιλούν αυτά τα παιδιά ",ου ~λέπετε;

Κάποια παιδιά είπαν και τα υπόλοιπα συμφώνησαν ότι το αλ~ανάKI μιλάει

αλ~ανlKά το κινεζάκι κινέζικα το ελληνάκι ελληνικά και το αφρικανάκι

αφρικάνlκα

-Άραγε τα ",αιδιά, το κινεζάκι, το αφρlκανάκι, το α}ltανάκι και το

ελληνάκι, να γίνανε φίλοι;

Η ομόφωνη απάντηση των παιδιών ήθελε τα παιδάκια από το παραμύθι να

γίνανε φίλοι.

-Όσοι λέτε ότι γίνανε φίλοι, πως νομίζετε ε",IKOIVUΙVOύaαν; Είχαν βρει

κάποιο τρό",ο να μιλάνε;

141



- 10 από τα παιδάκια απάντησαν ότι μιλούσαν ελληνικά

-6 από τα παιδάκια μαζί και το αλ~ανάKI, πρo~ληματίστηKανκαι έδωσαν την

απάντηση 'δε ξέρω'.

- Τι σα, κάνει να 1flσTtUtTOI ότι μάθανε ελληνικά και δε μάθανε κά1fοlα

άλλη γλώσσα;

Και σε αυτή την απάντηση vπήpxε σχεδόν ομοφωνία, όσα παιδάκια θέλησαν

να απαντήσουν, είπαν ότι είναι πιο εύκολα τα ελληνικά.

2' δραστηριότητα:

Στόχοc: Πραγματοποιήθηκε η συλλογή των προσωπικwν απόψεων των

παιδιwν για το 11 στάση θα κρατoUΣαν εκείνα O1fiVΑVΤI στα 1fαlδlά 1fOU

μιλούν διαφορετική γλώσσα: Οι απόψεις αυτές θα αποτελέσουν μέτρο

ΣVΓKρlσης

Πορεία:. Παρότρυνα τα παιδιά να ζωγραφίσουν τα παιδιά μέσα στον πίνακα

και να προσθέσουν και τον εαυτό τους. Στη συνέχεια πήρα συνέντευξη από

κάθε παιδί με ~άση τη ζωγραφιά Οι συνεVΤείIξεl' "αρατίθεvται στο

παράρτημα 4.

2" ημέρα

Τη 2rι ημέρα έγινε μόνο η μία δραστηριότητα και όχι και οι δύο γιατ! η

νηπιαγωγός είχε κάνει ήδη δύο δραστηριότητες μέσα στην ημέρα και ο

χρόνος περιορίστηκε.

31\ δραστηριότητα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με αφορμή το παραμύθι επακολουθεί συζήτηση. Στη συζήτηση αναφέρθηκε

ότι

-σε 9 παιδιά άρεσε το όνειρο που θα δει το μερμήγκι

- σε 2 παιδιά από την ομάδα αρέσανε αυτά που είπαν τα παιδιά στο παραμύθι
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•

- 5 θέλανε να δούνε τις κάρτες που μάζευε το μερμήγκι

-2 δεν εκφράσανε άποψη

Μετά τη συζήτηση υπενθύμισα ότι το μερμήγκι στο παραμύθι ~ρίσKεταl σε

δίλημμα το οποίο το παρουσίασα ξανά ~είναl ΠΙΟ σημαντικές ΟΙ λέξι::lς ή το

χαμόγελο και η καλή διάθεση να Kaταλά~σuμε κάποιον μου μιλάει

διαφορετική γλώσσα από εμάς;» Τα παιδιά στο παραμύθι, υπέδειξαν ένα

τρόπο να επικοινωνίας ανθρώπων που δε μιλούν την ίδια γλώσσα. Για να

καταστεί όμως ισόρροπο το δίλημμα και για ευαισθητοποιήσουντα παιδιά και

στις διαφορετικές λέξεις παρουσίασα στα παιδιά τα καρτελάκια που μάζευε

το μερμήγκι. Έριξα τα καρτελάκια στη μοκέτα και τα παιδιά CΠ\KωθήKOνε

από τους πάγκους καθίσανε στη μοκέτα και ΓUρίσανε τα καρτελάκια από την

πλευρά που είναι γραμμένη η λέξη ·παίζω'. Η νηπιαγωγός έ~αλε πάλι τα

παιδιά να καθίσουν στους πάγκους και γι αυτό το λόγο μοΙρασα τα

καρτελάκια στα παιδιά. Τα παιδιά ρωτούσαν σε ποια γλώσσα είναι γραμμένη

η κάθε λέξη. Επειδή όμως με ρωτούσαν όλοι μαζί, παρότρυνα τα παιδιά να

χωρίσουν πρώτα μεταξύ τους τα καρτελάκια και αφού κάποιος μαζέψει όλα

τα καρτελάκια με τη λέξη παίζω στα κινέζικα , κάποιος άλλος αυτά που

γράφουν 'παίζω' στα ελληνικά κοκ τα τους τα πω.

-Υπήρχε μία προτίμηση πρώτα για τις γλώσσες που είχαν ακουστεί την

προηγούμενη ημέρα και μετά για τις άλλες.

-τα παιδιά που την προηγούμενη ημέρα είχαν ζωγραφίσει αμερικανάκια ή

είχαν δηλώσει ότι θέλουν να μάθουν 'αμερικάνικα' είπαν και τώρα ότι

θέλουν να μαζέψουν μόνο τα καρτελάκια που γράφουν τη λέξη παίζω στα

'αμερικάνικα'.

-το αλ~ανάKI ήθελε να μαζέψει τα καρτελάκια με τη λέξη παίζω στα ελληνικά

- ένα παιδάκι ήθελε να μαζέψει τα καρτελάκια με τη λέξη παίζω στα

αλ~αKIKά
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- 4 παιδάκια θέλανε να μαζέψουν τα καρτελάκια με τη λέξη παίζω στα

αλ~αKIKά

-η προτίμηση για τα uπόλolπα καρτελάκια γινόταν με τον εξής τρόπο. Τα

παιδιά κρατούσαν στα χέρια τους καρτελάκια με τη λέξη 'παίζω' γραμμένη

σε δύο τρις ή και τέσσερις γλώσσες. Με ρωτούσαν αυτό σε ποια γλώσσα

είναι-αυτό σε ποια γλώσσα είναι και δlαλέγανε ανάμεσα σε αυτές.

-Γενικότερα υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός να μάθουν πως είναι η λέξη

παίζω οε άλλες γλώσσες.

Στη ovνέXεια παρότρυνα τα παιδιά να παρουσιάσουν τρόπους με τους

οποίους θα μπορούσαν να παίξουν με τα καρτελάκια και τις λέξεις που

αναγράφονται πάνω. Το παιχνίδι που είπαν έχει ως εξής: να ρίξουνε τα

καρτελάκια στη μοκέτα, να τα γυρίσουνε για να ~λέπoυνε τις λέξεις και «να

~ρoύνε τις ίδιες», να τις κατηγοριοποιήσουν.

Κατόπιν επανήλθαμε στο δίλημμα του μερμηγκιού και αυτό καθίσταται

αφορμή για δραματοποίηση

ΚΑΘΑΥΤΟ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α)Αφόρμηση: Με αφορμή το παραμύθι που τελικά το μερμήγκι αποκοιμιέταl,

παροτρύνω τα παιδιά να 'κοιμηθούν' πάνω σε ένα μεγάλο φύλο ώστε να δούμε

το όνειρο που είδε το μερμήγκι. Το όνειρο αυτό στέκεται αφορμή και για

αρχίσουν να παίρνουν ενεργά μέρος και να διαμορφώνουν το όνειρο.

κατά την παρότρυνση μου να κοιμηθούν τα παιδιά πάνω σε ένα φύλο, φύγανε

από τη γωνιά της συζήτησης και πήγαν δίπλα στη γωνιά της μεταμφίεσης και

πήραν μαξιλαράκια και υφάσματα για να κοιμηθούν. Κάποια παιδιά πρoλά~ανε

να ~άλOUΝ τα υφάσματα και τα μαξιλαράκια κάτω από το κεφάλι τους ενώ

κάποια άλλα τα σταμάτησε η νηπιαγωγός καθώς τρόμαξε με την αναστάτωση.

Επομένως κάποια παιδιά ~άλανε το χέρι τους κάτω από το κεφάλι για να

κάνουν ότι είναι πάνω σε ένα φύλο. Ά.φησα το χρονικό περιθώριο στα παιδιά

144

,
ι

Ι

Ι

Ι
r
•

Ι

Ι

[

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

L
Ι

Ι

Ι

Ι



r

να προετοιμαστούν για να παριστάνουν πως κοιμούνται. Μέχρι αυτό το

σημείο ακουγόταν κάποια παιδιά που μιλούσαν. Μόλις ώμος ακούνε ότι το

μερμηγκάκι κάνει ησυχία όταν κοιμάται, επικράτησε απόλυτη ησυχία.

Β)Χwριομδc σε ρόλοuc: Vvcιpo: Μέσα σε αυτό το κλίμά, περιέγραψα την

ορχή του ονείρου. Το μερμηγκάκι ~λέπεl μία ζυγαριά. Από τη μία Πλευρά της

ζυγαριάς είναι ένα μερμηγκάκι KOI από την άλλη πλευρά είναι το αλj)aνάκι, το

κινεζάκι. το ελληνάκι κοι το αφlκανάκι. Όταν η ζυγαριά γείρει προς την

πλευρά των παιδιών το μερμηγκάκι θα κaταλάj)ει ότι έχουν δίκιο τα παιδιά,

ον η ζυναριά γείρει προς το μέρος το δικό του θα εξαΚΟλουθήσει να πιστεύει

ότι χρειάζεται να μάθει όλες τις λέξεις γιο να γυρίσει τον κόσμο και να κάνει

παρέα με παιδιά που μιλούν διαφορετική γλώσσα από εκείνο. Παροτρύνω τα

παιδιά να σηκωθούνε σιγά· σιγά για να δούμε προς τα πού θα γείρει η ζυγαριά.

Στην αρχή τους παροτρύνω να περπατήσουν ελεύθερα στο χώρο και στη

συνέχεια να δημιουργήσουν ένα κύκλο καθώς περπατάνε. Καθώς τα παιδιά

περπατάνε, αναφέρω ότι οι δύο πάγκοι δεξιά ΚQΙ αριστερά θα είναι η ζυγαριά

μας. Όποιο παιδί ακούει το όνομα του θα κάθεται στον ένα πάγκο, ή στον

άλλο. Θα προσέχανε, όσα παιδιά θα ήταν από τη μία πλευρά να είναι και aπό

την άλλη για να μην γείρει η ζυγαριά. Δε πρέπει να γείρει η ζυγαριά γιατί αν

γείρει θα ξυπνήσει το μερμηγκάκι χωρίς να δει το όνειρό του μέχρι το τέλος.

Γι' αυτό καθόμαστε σιγά ·σιγά

Γ)Στάδιο 1Ι'ροετοlμασlαc:. Στη συνέχεια υπενθυμίζω ότι είμαστε πάνω σε μία

ζυγαριά και ο παραμικρός θόρυj)ος, η παραμικρή κίνηση που θα γίνει μόνο

από τη μία πλευρά και όχι και aπό τις δύο, θα γείρει τη ζυγαριά και κάποιοι

θα πέσουν από τη ζυγαριά. Αναφέρω ακόμη, ότι όποια παιδάκια θα ακούνε το

όνομά τους, θα σηκώνονται' Όποιος ακούει πρώτος το όνομά του, θα κάνει

μία κίνηση, και το ζευγάρι του, το άλλο παιδάκι που άκουσε το όνομά του, θα

κάνει αKριj)ώς το ίδιο. Δύο παιδάκια, 'πέσανε από τη ζυγαριά' καθώς
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μιμούνταν εκτός από το ζευγάρι τους και άλλα παιδιά. Τα παιδιά κάνανε τις

μιμήσεις με απίστευτη αφοσίωση και συγκέντρωση.

Δ)Στάδιο Σύνθεσης:. Στο στάδιο αυτό παρότρυνα τα παιδιά να

δημιουργήσουν ανά ομάδες ένα κύκλο, rιχησα ήσυχα και αργά- αργά καθώς ο

παραμικρός rιχoς ή η παραμικρή γρήγορη κίνηση, θα τους ρίξει από τη

ζυγαριά.. Τα παιδιά τοποθετήθηκανόρθια σε κύκλο με μία μικρή δυσΚΟλία.

Αυτό θεωρώ ότι οφείλεται στο χώρο ο οποίος ήταν σχετικά μικρός. Αφού

δημιουργήσανε κύκλο, τους παρότρυνα να σκεφτούνε και να εκφράσουν τις

απόψεις τους ψιθυριστά. «Η μία ομάδα θα σκεφτεί τρόπους που να

υποστηρίζει ότι το μερμηγκάκι έχει δίκιο και η άλλη, ομάδα θα σκεφτεί και θα

προσπαθήσει να ~ptl τρόπους που να δείχνουν ότι τα παιδιά έχουν δίκιο.

Υπενθυμίζω ότι μερμηγκάκι πίστευε ότι πρέπει να μάθει όλες τις γλώσσες

για να ταξιδέψει σε άλλες χώρες και να επικοινωνήσει εκεί με παιδιά που δε

μιλούν την ίδια γλώσσα με εκείνο. Τα παιδάκια, πίστευαν ότι δε χρειαζόμαστε

να ξέρουμε όλες τις γλώσσες για να κάνουμε παρέα και να μιλήσουμε με

παιδιά που δε μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμάς. Ακόμη όσα λέμε στην ομάδα,

τα λέμε ψιθυριστά πρώτον για να μην πέσουμε από τη ζυγαριά και δεύτερον

για να μην ακούσει η άλλη ομάδα τι λέμε.», Τελικά οι δύο ομάδες γίνανε έξι.

Τα παιδιά ενώ άρχισαν να συζητάνε, και όπως Kατάλα~α ακούστηκαν δύο

τρις απόψεις σε κάθε ομάδα, χωρίστηκαν για να υποστηρίξουν τις απόψεις

αυτές σε ξεχωριστές ομάδες. Θεωρώ ότι εάν τα παιδιά είχαν το χώρο να

σχηματίσουν δύο κύΚλους καθιστά στη μοκέτα, θα είχαμε τη σύνθεση δύο

ομάδων και όχι έξι. Τα παιδιά μετά τις συζητήσεις τους στις ομάδες,

παροτρύνθηκαν να καθίσουν πάνω στους πάγκους- ζυγαριά. Σε αυτό το

σημείο περνάμε στο επόμενο στάδιο.

Ε)Στάδιο Έκφρασης: Κατόπιν αφού καταφέραν να ισορροπήσουν,

παροτρύνθηκαννα σηκώνεται ένα παιδί από κάθε ομάδα για να υποστηρίξουν

146

ί

Ι

Ι

Ι

r
Ι

Ι

Ι
Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



είτε την άποψη του μερμηγκιού, είτε την άποψη των παιδιών. Έθεσα πάλι το

δίλημμα και παρότρυνα τα παιδιά να πάρουν θέση.

Τα παιδιά ενώ στο προηγούμενο στάδιο συζητούσαν στις ομάδες τους, ήταν

συγκρατημένα στο να εκφράσουν τις aπόψεις τους.

-δε μπορούμε να μιλάμε αν δε ξέρουμε τις λέξεις

-μπορούμε

-πως;

-Αμα πάω στο φούρνο, δείχνω το κουλούρι και μου το δίνει.

Αξιολόγηση: Από τη ζυγαριά πέσανε κάτω τα παιδιά που υποστηρίζανε το

μερμήγκι .καθώς οι απόψεις που ακούστηκαν από την άλλη ομάδα ήταν το

δίλημμα θα λύθηκε και τα παιδιά επανήλθαν ν αρχή της δραματοποίησης.

Δηλαδή παρότρυνα τα παιδιά να πέσουν πάλι πάνω σε στο τεράστιο φύλο που

ήταν και πριν και θα, 'κοιμηθούν'. Τα παιδιά αναπαριστούν το πώς κοιμούνται

και σιγά -σιγά αρχίζουν να ξυπνάνε. «Σηκωνόμαστε αργά-αργά, ανοίγουμε τα

ματάκια, τεντώνουμε τα χεράκια για να ξεπιαστούμε ...και καθόμαστε στους

πάγκους. Όλο αυτό ήταν το όνειρο που είδε το μερμήγκι, Στο σημείο αυτό

επακολουθεί συζήτηση.

4
η

Δραστηριότητα

Στόχος::Έγινε η συλλογή απόψεων γύρω από τη λέξη «παίζω», καθώς

επίσης και ο ~αθμός ευαισθητοποίησης μετά τη δραματοποίηση.

Πορεία:. Παρότρυνα τα παιδιά να ζωγραφίσουν, τη ζυγαριά, τις λέξεις στα

καρτελάκια του μερμηγκιού, τον εαυτό τους και τα άλλα παιδιά σε όποια

θέση θέλουν. Κατόπιν επακολούθησε συνέντευξη. Οι ΣVΝεVΤείIξεις:

",αρατίθεVΤαl στο ",αράρτημα 3.
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5" Δραστηριότητα

ΕΙΣ:ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

1. Παρότρυνα τα παιδιά να σκεφτούν μία φανταστική γλώσσα και πως θα

μιλούσαν σε αυτή τη γλώσσα.

Στην αρχή αναφέρθηκε ότι δε ξέρουν να μιλάν άλλη γλώσσα. Όταν επισήμανα

ότι δε θέλω να ~ρoύνε και να μιλήσουν σε μΙα γλώσσα που υπάρχει, αλλά σε

μία γλώσσα της φαντασίας μας, τότε κάποια παιδάκια άρχισαν να το

σκέφτονται, Ανέφερα για παράδειγμα να σκεφτούμε πώς θα μιλούσε μία

μπανάνα εάν εlχε στόμα. Ή πως θα μιλούσε το αγαπημένο τους παlχνlδι εάν

είχε στόμα και μπορούσε να μιλήσει;

-6 παιδάκια από την Ελλάδα και 1 αλ~ανάKI, μιλήσανε μπανανέζlκα

-10 αναφέρανε ότι θέλουν να μιλήσουν στη γλώσσα από το αγαπημένο τους

παιχνίδι αλλά δεν ήξεραν πώς να μιλήσουν. Κάποια από τα 7 προηγούμενα

παιδάκια προθυμοποιήθηκαν να τους ~oηθήσoυν.

2. Κατόπιν παρουσlασα στα παιδιά ένα καπέλο, και αφού ενημέρωσα τι

περιέχει μέσα το καπέλΟ, τα παιδιά τρα~oύσανε στην τύχη ένα χαρτl από

καπέλο, Τους ζητήθηκε να πούνε σε φανταστική γλώσσα το όνομά τους και

κατόπιν αφού αναγνωρlσουν το συναΙσθημα που αναγράφονταν και

αναπαριστάνονταν στο χαρτάκι, να το πούνε και αυτό σε φανταστική γλώσσα

της αρεσκεΙας τους. 12 παιδάκια δεν αλλάζανε το όνομά τους στη φανταστική

γλώσσα και ανέφεραν ότι δε γνωρlζανε πως να πούνε για παράδειγμα τη λέξη

χαρούμενος στη φανταστική γλώσσα. Για τα συναισθήματα που αναγραφόταν

στο χαρτάκι, ζητήθηκε η ~oήθεlα από τα υπόλοιπα παιδιά, και σε κάθε

συναΙσθημα, ακούγονται 2-3 φανταστικές λέξεις. Στη συνέχεια το κάθε παιδl

παριστάνει στον καθρέφτη το συναlσθημα. Αφού πειραματιστεl με τις

εκφράσει του προσώπου και καταλήξει ότι με μΙα έκφραση παριστάνει ένα

συναΙσθημα, το δεlχνεl στα παιδιά μετά από παρότρυνση. Η παρότρυνση

]48

i
[

[

[

r
[

ι

[

r

[

[

Ι

['

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



7

γίνετε με τον εξής τρόπο: Για να δούνε KOI τα άλλα παιδιά πως φαίνεσαι όταν

πχ νιώθεις θυμωμένος. Όταν θα δείτε ότι ο π.χ. Γιάννης φαίνετε έτσι, θα

αναρωτηθείτε αν όντως είναι θυμωμένος;

3. Τέλος, όλα τα παιδιά δοκίμασαν από μία παντομίμα. Σηκώνονταν ένα

ένα παιδάκι. Κάποια παιδιά ~ρήKανε από μόνα τους κάτι να παριστάνουν ενώ

κάποια άλλα τους ψιθύριζα στο αφτί τι μπορούσαν να παριστάνουν. Τα παιδιά

λέγανε ελεύθερα ότι νομίζανε ότι το συγκεκριμένο παιδί κάθε φορά

παριστάνει. Το κοριτσάκι, από την AAf!lavia, σε αυτό το σημείο παρίστανε ότι

πίνει νερό. Τα παιδάκι λέγανε, πίνει χυμό, πίνει νερό, πίνει πορτοκαλάδα κ.α.

Όταν ρώτησα το κοριτσάκι αν πίνει νερό. εκείνο μου απάντησε στα aλ~ανlKά

«πίνω νερό» Στη συνέχεια λέω στα παιδιά. 'τελικά το j)ρήκατε, πίνει νερό.

Ένα παιδάκι λέει: όχι δε το j)ρήκαμε, δε είπε αυτό ....

ΚΑΘΑΥΤΟ ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α)Αφόρμηση: Με αφορμή την τελευταία παντομίμα, παρότρυνα τα παιδιά να

παίξουμε μία ομαδική παντομίμα. Με μουσική υπόκρουση, όλα τα παιδιά

κινήθηκαν αυτοσχέδια στο χώρο και όταν η μουσική σταμάτησε, τα παιδιά

παροτρύνθηκαν να αναπαριστήσουν ότι είναι μέσα σε μία μικρή j)άρκα η οποία

είναι έτοιμη να αναποδογυρίσει από τα ορμητικά νερά.. Τα παιδιά

προσπάθησαν να κρατήσουν την ισορροπία της j)άρκας.

Β)Χωριαμός σε ρόλους: Ο χωρισμός σε ρόλους, πραγματοποιήθηκε με τη

συνέχεια της αφήγησης της προηγούμενης παντομίμας. Με την αφήγηση

δημιουργήθηκαν στα παιδιά νοερές εικόνες για τα ορμητικά νερά του ποταμού

που τελικά αναποδογυρίζουν τη j)άρκα. Τα παιδιά κολύμπησαν για να j)youv

από το ποτάμι και να φτάσουν μέχρι τις δύο όχθες του ποταμού. Λέγοντας

το όνομα κάθε παιδιού και την όχθη, τα παιδιά πήγαιναν είτε προς τη μία είτε

προς την άλλη όχθη. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν δύο ομάδες.
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Γ)Στάδιο ,"ροετοιμοσίο(: Αφού έγινε ο διαχωρισμός των ομάδων, έδωσα το

χρόνο που χρειαζόταν στα παιδιά για να σκεφτούν και να προετοιμαστούν για

το επόμενο στάδιο. Με την οφήγηση τα παιδιά μπόρεσαν να ξαπλώσουν να

ξεκουραστούν καθώς αισθάνονται πολύ κουρασμένα οπό το κολύμπι και σε

αυτό το σημείο τους δόθηκε ο χρόνος να σκεφτούν ατομικά.

ΠaΡοw/aι:rη σενap/cυ:Η μlσ ομάδα μιΛάει εΛΛηνικά ενώ τα παιδιά της άΛΛης

ομάδος μlΛάνε άΜες γΛώσσες... ΘΙΛετε νσ τους πείτε Υισ παράδειγμa ότι θα

φτιάξετε βάρκα κοι θα πάτε να τους πάρετε, σΑΛά δε σος κστσΑΟβα!νουν. η δε

μπορούνε να σος ακούσουν. επειδή ΟΙ δύο όχθες ε/ναι σρκετά σπoμOHpυqμένες.

Γι συτό πρέπει να Ρρε!τε ένα τρόπο γισ νσ τους δείξετε τι θέΛετε να

πείτε. ...Μόνο ότσν. θα σος κστσΑάβουν. θα εμφαvι(ΠεΙ μ;α γέφυρα που θα

εVΏσει τις δύο όχθες ...Η γέφυρα σε εμάς θα t;VaJ iVG (ftVΤdVI που θa το

χρωματΙ"ετεε"εΙς.

Δ)Στάδιο Σύνθεσης: Παρότρυνα σε κάθε ομάδα να σκεφτεί τι θα ήθελε να

πει στα παιδιά της άλλης ομάδας και να σκεφτούνε πως θα μπορούσαν να το

πούμε αυτό, χωρΙς τις λέξεις. Τα παιδιά σκεφτήκανε τη θα λέγανε, αλλά δε

το συζητούσανε μεταξύ τους. Θέλανε να μου το πούνε εμπιστευτικά για να

τους δώσω την έγκριση, Όταν τους αποθάρρυνα λέγοντας ότι «νομίζω ότι

είναι καλύτερα να το συζητήσεις με την ομάδα σου, τότε μόνο ένα παιδί από

κάθε ομάδα, πρότεινε στην ομάδα του μία παντομίμα. Δεν παρατηρήθηκε

καμία αντίρρήση από κανένα παιδί, Παρότρυνα τα δύο παιδιά να το

συζητήσουν με την ομάδα τους αλλά, κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε, Τα πιο

δραστήρια άτομα σκέφτηκαν και αποφάσισαν τη παντομίμα θα κάνουν. Σε

αυτό το σημείο, υπενθύμισα συνοπτικά το σενάριο και περάσαμε στο επόμενο

της δραματοποίησης.

Ε)Στάδιο Έκφρασης: Σε αυτό το στάδιο η κάθε μία από τις ομάδες

παριστάνει με σειρά την παντομίμα που έχει ετοιμάσει και η άλλη ομάδα

προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την παντομίμα. Όταν τελείωσε η
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aπOKωδΙKOΠOίηση της κάθε παντομίμας. το σεντόνι απλώθηκε για να

παριστάνει τη γέφυρα. Όταν το σεντόνι απλώθηκε και κάλυπτε τη μοκέτα, τα

παιδιά πήραν την πρωτo~oυλlα να καθίσουν πάνω σε αυτό.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η δραματοποίηση τελείωσε με τη γέφυρα που τους ενώνει. Το σεντόνι

παριστάνει τη γέφυρα και απλώθηκε πάνω από το υποτιθέμενο ποτάμΙ. Η

ουθόρμητη αυτή κlνησή τους, ~oήθησε να συζητήσαμε γιο την εμπειρία του

ταξιδιού τους. Όπως κάθονταν τα παιδιά πάνω στη γέφυρα-σεντόνι τους

ρώτησα τη ήταν αυτό που τους άρεσε περισσότερο; Με αφορμή την πρόταση

ενός παιδιού που είπε ότι του άρεσε που μιλήσανε χωρίς λέξεις, ρώτησα εάν

τελικά ΟΙ λέξεις είναι εμπόδιο για να παίξουμε με κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει την ίδια γλώσσα με εμάς;

ΠΙ:-Μπορούμε να κάνουμε κινήσεις και να Kαταλά~ει.

Π2:-Αν Kαταλά~εl, μετά που θα ~ρoύμε σεντόνι για να καθΙσουμε;

ΠΙ:-Το σεντόνι θα είναι εκεΙ που θα παίζουμε.

Π3:-Τι δηλαδή το Xαλl θα το κάνουμε σεντόνι;

ΔιευκρΙνlσα ότι το σεντόνι, ήταν μΙα γέφυρα που μας ένωσε. Τη γέφυρα

μπορούμε να τη φτιάξουμε και από άλλα υλικά. Αν καταφέρουμε να παΙξουμε

με ένα παιδάκι δε μιλάει τη γλώσσα που μιλάμε εμείς, η γέφυρα που μπορεl να

μας ενώσει, μπορεί αν είναι η μοκέτα πάνω στη οποΙα παΙζουμε, η αυλή που

~γαΙνoυμε διάλειμμα, γενικότερα ο χώρος που ~ρισKόμαστε με τα παιδάκια

που μιλάνε μία άλλη γλώσσα που εμεΙς δε τη γνωρίζουμε.

Στη συνέχεια παροτρύνθηκαν να ζωγραφίσουν τη γέφυρα-σεντόνι.

ΖωγραφΙσανε το σεντόνι με πολύ ένταση χωρΙς να σχεδιάζουν κάτι

συγκεκριμένο. Ειχαν καλύψει σχεδόν όλη τη λευκή επιφάνια και τα παιδιά

συνέχιζαν με πλήρη αφοσlωση να χρωματίζουν ακανόνιστα με τα λαδοαπστέλ

J51



στο σεντόνι. "Ολσ αυτό σταμάτησε με την παρέμ~ασrι της νηπιαγωγού ή οποία

ήθελε να παίξει στα παιδιά κουκλοθέατρο. Όταν τα παιδιά

4" ημέρα

ΤΙ'\Υ 4" ιιμέρα. τα παιδιά συγκεντρώθηκαν σΗ\ γωνιά της σuζήτησl1ς KQI

ανακάλεσα στη μνήμη τους όλες τις δραστηριότητες που

πραγματοποιήθηκαν. Κατόπιν επανέλα~ τη 2" δραστηριότητα.

Στόχος της συγΚΕκριμένης δραστηριότητας ήταν η συλλογή των

προσωπικών απόψεων των παιδιών για το τι στάση θα κρατούσαν εκείνα

απέναντι στα παιδιά που μιλούν δlαφορεTlκή γλώσσα: Οι απόψεις αυτές

όντως αποτέλεσανμέτρο σύγκρισης.

Πορεία:.Παρότρυνα τα παιδιά να ζωγραφίσουν: τα παιδιά μέσα στον πίνακα

και να προσθέσουν και τον εαυτό τους. Τα παιδιά ζωγράφισαν τον πίνακά

τους και σχεδόν όλα προσθέσανε τα καρτελάκια πάνω στα οποία

αναγράφονταν λέξεις και τη ζυγαριά από το όνειρο της δραματοποίησης της

δεύτερης ημέρας. Στη συνέχεια πήρα συνέντευξη από κάθε παιδϊ με ~άση

τη ζωγραφιά. Οι ΣUΓKεKριμένες ζωγραφιές των παιδιών, από μόνες τους

αποτελούν πυρήνα που γεννά ερωτήσεις για να υλοποιήσουμε το στόχο της

δραστηριότητας. Οι ouνεντεύξεις: τrαρατΙθεvτol στο τrαράστημα 4.
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Παράρτημα 4
Στο παράρτημα 4 υπάρχουν οι συνεντεύξεις, από την 4" δραστηριότητα του

α' τμήματος

Kl.INσTσvrίνoς.

-Κωνσταντίνε θέλεις να μου πεις τι ζwγράφισες;

-ΖωγΡάφlσα το κινιζάκι. το εΜηνάκ., το αλΡανάκl. κι άΜο κινιζάκι και ιδώ ιίμαl εγώ.

-Αν σvναvτoUσις αυτά τα παιδάκια ΠΟΥ δε KaταλαlX!ίνoυν την ελληνική γλώσσα, και ήθελες

να παίξεις μαζί τους, θα έκανες ότι έκανε το μερμηγκάκι, με τις λέξεις, ή θα ήταν αρκετό

μόνο να θέλετε να παίξετε μαζί:

-Θα μάθαινα τις λέξεις όπως το μεΡγlγκάκl που μάζευε τα καpτtAάI(IQ και θα τους έλεγα να

naitOlJl,Jt.
-Αν χάναμε τις λέξεις οπό τα καρτελάκια. θα καταλάραιναν αν τους μιλούσες ελλrινlKά και

τους tλεγες ότι θέλεις να παΙξεις μαζί τους;

-Δι θα καταλάραινσν.

-Αφο" δε θα κσταλόΡΟlναν, θα tncntcr; μαζί τους:

-Θα έπαιζα, αλλά πως θα έπαιζα:

-Υπάρχει κάποιος τρόπος να τους δείξεις ότι θέλεις να παίξεις μαζί τους;

-~μα τους δείξω ένα παιχνίδι. ή άμα παίζουμε κρυφτό ή κυνηγητό που το ξέρουμε όλοι.

-Θα σου ήταν εύκολο να μάθεις όλες τις λέξεις μου μάζευε το μερμηγκάκι;

-Είναι δύσκολο.

ΑwόΙΠΟλΟΙ;

-Απόστολε, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Εδώ είναι η ζυγαριά, τον εαυτό μου και τα καρτελάκια.

-Ποια καΡΤΕλάκια είναι αυτά,

-Τα αλ~ανlKά καρτελάκια και τα ελληνικά.

-Λες το μερμηγκάκι να προτιμούσε περισσότερο τα καρτελάκια με τις αλ~ανlKές και τις

ελληνικές λέξεις;

-Nαl. Και ο Αντρέας μιλάει αλ~ανIKα.(ΠαlδαKI από το απέναντι νηπlαvωγείo που

συναντιούνται στην αυλή)

-ΠαΙζεταl μαζί με τον Αντρέα;

-Μόνο όταν ~γαίνoυμε διάλυμα.

-Και μιλάει αλ~ανIKά;

-Μερικές φορές. Κυρία να του δώσουμε τα KαρτελiιKια για να μάθει ελληνικά;

-Να του τα δώσουμε, αλλα πιστεύεις ότι χρειαζεται να μάθει να μιλάει πολύ καλά ελληV1κά

για να παΙξετε μαζί;

-Στο διάλειμμα παΙζouμε κυνηγητό αλλά όταν δεν έχουμε διάλειμμα δε παίζει.

-Νομίζω ότι μόνο που ξέρει ότι εσV θέλεις να παίζεις μαζί του. αυτό τον κάνει να χαίρεται

και όσο παίζεις μαζί του και σε ακούσει να μιλάς ελληνικά, μαθαίνει κάποιες λέξεις. Μετά

όταν δε μπορε! να Kαταλά~ει κάτι που του λένε τα παιδάκια στα ελληνικά, μπορείς να του τις

εξηγείς και να τον αφήνεις να μιλαει όπως μπορεί.

-Στην αρχή δε μιλούσε πολύ, τώρα ~ς μιλάει πιο πολύ.

-ΩραΙα, θα ~oηθήσouμε και εΣU και εγώ τον Αντρέα να μπορέσει να παίξει με τα άλλα

παιδάκια. Εντάξει;

-!'Jαl.

-!'Jα σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Θα σου "'ταν εύκολο να μάθεις όλες τις λέξεις μου μάζευε το

μερμηγκάκι;

- OXL, είναι πολύ δύσκολο.
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Αλί:ξανδρος

-Αλέξανδρε θέλω.;; να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Ζωγράφισα το ζωγράφο που κάνει ζωγραφιές, λουλούδια.

-Αν σvναντoύσις avτά τα παιδάκια που δε Kατaλα~QiVOvv την ελληνική γλώσσα, KOI ήθελες

να παίξεις μαζί τους, θα έκανες ότι έκανε το μφμl1vκάκl. μι τις λέξεις, ή θα ήταν αρκετό

μόνο να θέλετε να παίξετε μαζί;

-Αμα μιλούσαν ξένα, θα τους μάθαινα εΜηνlκά, άμα μιλοVoαν ελληνικά. ελληνllιά.

-Το μερμηγκάκι, αν π';γαινι στην Αφρική, θα μάθαινε αφρικάνικα:

-Όχι, θα μάθαινε ελληνικά.

-Αν έχανε τις λέξεις από τα καρτελάκια, και δε μπορούσε να μάθει oVf[ αφρικάνικά ούτε

ελληνικά. τι θα έκανε;

-Δε ξέρω. Μπορεί να έπαιζε μόνο κυνηγητό.

-Εσένα θα σου ήταν εύκολο να μάθεις όλες τις λέξεις μου μάζευε το μερμrιγκάKI;

-Είναι δύσκολο. Όμως άμα ξεχνοΟΟα. θα τις KOITOUoα πάλι και τα τις μάθαινα.

Γιώργος Ρ.

-Γιώργο θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

•Ενα σπίη, χιόνια, εγώ με τα παιδιά θα παίξουμε χιονοπόλεμο και κρυφτό. KUΡία θα

παίξουμε ξανά ΑVτό με το μερμηγκάκι;

·Θα παίξουμε. ΤΙ σου άρεσε περισσότερο;

-Mov άρεσε που νικήσαν τα παιδάκια ltOV δεν είχαν τα καρτελάκιαόπwς είχε το μερμηγκάκι

και που λέγανε όη δε τα θέλουν.

-Εσύ αν συναντούσες αυτά τα παιδάκια που δε καταλαραίνοΙΝτην ελληνική γλώσσα, και

ήθελες να παίξεις μαζί τους, θα έκανες όη έκανε το μερμηγκάκι,με ης λέξεις, ή θα ήταν

αρκετό μόνο να θέλετε να παίξετε μαζί;

-Αμα ήθελα να παίξω και ήθελα και τα παιδάκια, θα έκανα κάποιες κινήσεις για να

καταλάρουν.

-Σε περίπτωσηπου ήξερες να μιλάς τις γλώσσες που ήξεραν και τα άλλα παιδάκια, θα σου

ήταν εύκολο να παΙξεlς μαζΙ τους;

·ΜπορεΙ να είναι, αλλά είναι δύσκολο να μάθω όλες ης άλλες λέξεις.

Παύλος

-Πα\ιλο, θέλεις να μου πεις η ζωγράφισες;

- Ενα μαυράκι, εγώ, το κινεζάκι και το αλρανάκι.

-Αν σvναντoUΣες αvτά τα παιδάκια που δε καταλαΡαίνουν την ελληνική γλώσσα, και ήθελες

να παίξεις μαζί τους, θα έκανες όη έκανε το μερμηγκάκι, με ης λέξεις, ή θα ήταν αρκετό

μόνο να θέλετε να παίξετε μαζΙ;

-Θα μάθαινα αμερικάνικα.

-Τα παιδάκι όμως αυτά δε ξέροΙΝ να μιλάν ΑVΤή τη γλώσσα;

-Πρέπει να ξέρουν. Και εγώ θα μάθω.

·Αν δεν υπήρχε τρόπος να μαθαίνατε ΑVΤή τη γλώσσα, θα μπορούσατε να παίξετε;

-Όχι.

·Θα σου "'ταν εύκολο να μάθεις όλες ης λέξεις μου μάζευε το μερμrιγKάKI;

·Όχl, όμως αμερικάνικα, πρέπει.

Χρηστος.

·Χρήστο, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Τη ζυγαριά, τα ανθρωπάκια που κάθονται, και την κυρία.
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-Αν συναντούσες αυτό τα παιδάκια που δε καταλαραίνουν την ελληνική γλώσσα, και ήθελες

να παίξεις μαζί τους, θα έκανες ότι έκανε το μερμηγκάκι, με τις λέξεις, ή θα ήταν αρκετό

μόνο να θέλετε να παίξετε μαζί;

-Αν ήθελα να παίξω και θέλανε και τα όλλα παιδάκια, θα παίζαμε και ας μη μιλούσαν

ελληνικά.

-Θα σου ήταν είικολο να μάθεις όλες τις λέξεις μου μάζευε το μερμηγκάκι;

-Όχι.

-Τα παιδάκια που ήταν από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς και υποστηρίζανε το μερμηγκάκι με

τις λέξεις, μπορεί να πιστείιανε ότι είναι είικολα να μάθει κανείς να μιλάει ΠΟλλές γλώσσες;

-Μπορεί να λέγανε ότι είναι δίισκολο και να δείχνανε τα καρτελάκια.

Αρσενία

-Αρσενία, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες:

-Τα ελληνικό καρτελάκια,

-Τι θα .μπορούσες να κάνεις με αυτά τα ελληνικά καρτελάκια:

-Θα τα έδειχνα στα ανθρωπάκια nOU δε θα καταλάραιναν.

-Αν ΣUνανΤOύσες αuτά τα παιδάκια nOU δε KaTaAαPaivOUV την ελληνική γλώσσα, και ήθελες

να παίξεις μαζί τοuς, θα έκανες άτι έκανε το μερμηγκάκι, με τις λέξεις, ή θα ήταν αρκετό

μόνο να θέλετε να παίξετε μαζί;

-Θα έδειχνα τα καρτελάκια.

-Αν χάναμε τις λέξεις από τα καρτελάκια, θα καταλάραιναν αν TOUC; μιλούσες ελληνικά και

TOUC; έλεγες ότι θέλεις να παίξεις μαζί τοuς;

-Όχι. Θα TOUC; έκανα μία ζωγραφιά.

-Θα σοu ήταν εύκολο να μάθεις όλες τις λέξεις μοu μάζεuε το μερμηγκάκι:

-Όχι.

Γιάννης

-Γιάννη, θέλεις να μoU πεις τι ζωγράφισες:

-Ζuγαριά.

-Από την πίσω πλεuρά τι ζωγράφισες;

-Ζωγράφισα nou περπατούσαμεμετά τη ζuγαριά. (εννοούσε πριν).

-tou άρεσε αuτό περισσότεροαπό τη ζuγαριά:

-Mou άρεσε nou πέσαμε από τη ζuγαριά.

-Αλήθεια, τη καταλάραμεόταν έγειρε η ζVΓαριά και πέσαμε:

-Ότι δε χρειαζόμαστεόλα τα καρτελάκια με τις λέξεις για να παίξοuμε.

-Εσύ τι πιστεύεις,αν συναντούσεςαuτά τα παιδάκια nOU δε καταλαDαίνοuν την ελληνική

γλώσσα, και ήθελες να παίξεις μαζί τοuς, θα έκανες ότι έκανε το μερμηγκάκι, με τις λέξεις, ή

θα ήταν αρκετό μόνο να θέλετε να παίξετε μαζί;

-Αμα θέλαμε να παίξαμα, θα πάιξαμε χωρίς τις λέξεις.

-Ένα παιδάκι nOU ήταν από την άλλη πλεuρά της ζVΓαριάς, τι λες να έλεγε γΙ' αuτό;

- Μπορεί να μάθαινε τις λέξεις.

-Αν μάθαινε τις λέξεις, μπορεί να ήταν πιο εύκολο να παίξει με τα άλλα παιδάκια:

-Αμα ήξερε τις λέξεις, θα έπαιζε πολλά παιχνίδια, άμα όμως δεν τις μάθαινε, μπορεί θα

έπαιζε κuνηγητό.

-Αν χάναμε τις λέξεις από τα καρτελάκια, θα καταλάDαιναν αν Touc; μΙλούσες ελληνικά και

TOUC; έλεγες ότι θέλεις να παίξεις μαζί TOUC;;

-Θα σοu ήταν εύκολο να μάθεις όλες τις λέξεις μοu μάζεuε το μερμηγκάκι:

-Είναι λίγο δύσκολο.
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Πapασκιυή

•Παρασκευή, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες:

·ΖωγΡάφlσα ένα αλΡανάκl, ένα κινεζάκι, ένα aφρlκaνάκι και ένα cAλl1vdKI.

-Αν συναντούσες αυτά τα παιδάκια που δε KQTaλaC\aivovv την ελληνική γλώσσα. και ήθελες

να πalξεlς μαζί τους, θα έκανες ότι έκανε το μερμηγκάκι, με τις λέξεις, ιl θα ήταν aρKετό

μόνο να θέλετε να παΙξετε μαζί:

-Δε θέλω να παίξω μαζl τους.

-Αν μιλούσαν ελλl1νlκά θα έπαιζες μαζί τους;

~Nαl όμως δε μιλάνε.

-Θα σου ήταν εύκολο να μάθεις όλες Τις λέξεις μου μάζευε το μερμηγκάκι;

-Είναι δύσκολο.

Σοφία.

-ΣοφΙα θέλεις να μου πεις ΤΙ ζωγράφισες:

•Έκανα μΙα ζυγαριά. εδώ είμαι ενώ. το κινεζάκι. εδώ ε/ναι το ελ/l1νάκl, το aADavdKI. το

μαυράκι.

-Αν συναντούσες αυτά τα παιδάκια που δε καταλαDαΙνοvν την ελληνική γλιίισσα, και ήθελες

να παίξεις μαζί τους, θα έκανες όTl έκανε το μερμηγκάκι, με τις λέξεις, ή θα ήταν αρκετό

μόνο να θέλετε να παΙξετε μαζΙ;

-Στη ζvγαριά δε νΙκησαν οι λέξεις.

-Εσύ ιlθελες να VIKιloovv οι λέξεις;

-Αμα δε ξέρovν ελληνικά πως θα με καταλάC>ουν;

-Όταν παΙζεταl το παlχνΙδl 'C>ασιλιά-C>ασιλιά' και δε μιλάτε, πως C>piOKtl ιl άλλη ομάδα τι

δουλειά κάνετε;

-Kάνovμε κινήσεις;

-Aρa εάν σvναντoύσες παιδάκια που δε KaTaAάC>olvav την ελληνlKιl γλώσσα, και ιlθελες να

τους πεις να παίξεις μαζί τους, τι θα μπορούσες να κάνεις;

-Να τους έδειχνα ένα παιχνίδι,

-ΕΙδες που τελικά C>ρήκες ένα τρόπο. Έχω όμως μΙα ακόμη απορΙα, θα σου ήταν εύκολο να

μάθεις όλες Τις λέξεις μου μάζευε το μερμηγκάκι;

-Θα cIval δύσκΟλΟ.

Euαγγελία

-Ειιαγγελία, θέλεις να μου πεις ΤΙ ζωγράφισες;

-Ένα μαυράκι, ένα αλc>ανάκι, ένα ελληνάκι, ένα κινεζάκι, μΙα ζυγαριά.

-Αν σvναντoύσες αvτά τα παιδάκια που δε KaTaAaC>aivovν την ελληνική γλώσσα, και ιlθελες

να παίξεις μαζί τους, θα έκανες όTl έκανε το μερμηγκάκι, με τις λέξεις, ή θα ιlταν αρκετό

μόνο να θέλετε να παΙξετε μαζΙ;

-Χρειαζόμαστε τις λέξεις.

-Αν χάναμε Τις λέξεις από τα καρτελάκια, θα KaTQAάC>olvav αν τους μιλούσες ελληνικά και

τους έλεγες όTl θέλεις να παΙξεlς μαζΙ τους;

-Όχι.

-Θα μπορούσες με κάποιο τρόπο να τους δείξεις όTl θέλεις να παίξεις μαζΙ τους

-Θα έπαιζα κυνηγητό.

-Αλλο παlχνΙδι θα μπορούσες να παίξεις;

-Μόνο κρυφτό, όχι άλλο.

-Θα σου ήταν εύκολο να μάθεις όλες τις λέξεις μου μάζευε το μερμηγκάκι;

-Όχι.
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J

Γιώργος

-Γιώργο, θέλεις να μου πεις 11 ζωγράφισες;

-Ζωγράφισα μΙα ζυγαριά κοι ΤΟ μοοράκι.

-Αν συναντούσες το μαυράκι, ή άλλο παιδάκια που δε Koτoλapaίνovν την ελληνική γλώσσα,

και ήθελες να παίξεις μαζί τους. θα έκανες ότι έκανε το μερμF\vκάκl, με τις λέξεις, ή θα "τον

ορκετό μόνο να θέλετε να παίξετε μαζί;

-Αν παίζουμε κυνηγητό, θα το ξέρουν, αλλά αν κουραστω, δε θα κaτaλάρουν ότι λαχάνιασο.

-Πώς κάνεις όταν λαχανιάζεις;

-(Παριστάνει πως κάνει όταν λαχaνιάζει).

-Ένα παιδάκι που δε μιλάει και δε KOTaλapalνει TI'\V cAAI'\VIK'; νλώσσα, πως νομίζεις ότι κάνει

ότον λαχανιάζεl;

-(Παριστάνει πάλι το ίδιο).

-Δηλαδή όταν κάνει έτσι δείχνει ότι λαχάνιασε;

-Ναι.

-Επομένως, μήπως θα σε καταλάΡαινε αν πρόσεχε ότι στομaτοίισες να τρέχεις, και έκανες

ότι λαχάνιασε ς;

-Ναι.

-Θα σου ήταν εύκολο να μάθεις όλες τις λέξεις μου μάζευε το μερμl,\γκάκι;

-Όχι.

Χρύσα

-Χρύσα, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Ένα αφρικανάκι. ένα κινεζάκι, και ενώ.

-Αν συναντούσες αυτά τα παιδάκια που δε Kαταλαrιαίνoυν TI'\V ελλF\νlKή γλώσσα. και ήθελες

να παΙξεlς μαζί τους, θα έκανες ότι έκανε το μερμl,\γκάκι. με τις λέξεις, ή θα ήταν αρκετό

μόνο να θέλετε να παΙξετε μαζί;

-Δε ξέρω.

-Θα σου ήταν εύκολο να μάθεις όλες τις λέξεις μου μάζευε το μερμl,\γκάκι;

-Όχι.

-Αν δεν ήξερες να μιλάς κινέζικα για παράδειγμα και συναντούσες ένα κινεζάκι που δε ήξερε

ελλl,\νlκά. θα μπορούσες να παίξεις μαζί του;

-Ναι.

-Τι θα του έλεγες;

-Δε θα του έλεγα. Θα του έδειχνα το παιχνίδι και θα κοιτούσα αν είναι χαρούμενο

-Πως θα Kαταλάrιαlνες ότι θα είναι χαρούμενο και θέλει να παίξει.

-Θα χαμογελούσε.

-Δl,\λaδή θα το κοιτούσες στο πρόσωπο για να δεις αν χαμογελάει;

-Ναι.

-Αν δε χαμογελούσε;

-Δε θα παίζαμε.

ΣτίλlΟΙ;

-Στέλιο. θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Δε ξέρω.

-Ενώ rιλέπω πολλά χρώματα σε αuτή τ" ζωγραφιά. ποια χρώματα είναι αυτά;

-Το καφέ, το γκρι και το μπλε.

-Εδώ στ" μέΦ\ τ" δεΙχνεl;

-Ένα παιδάκι;

-Ποιο παιδάκι είναι αυτό;

-Ενώ.
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-Αν σιινavτoίισες Στέλιο, παιδάκια που δε KαTaAαlk!iνouν την ελληνικ" γλώσσα, και ήθελες

να παίξεις μαζί τoVΙ;, θα έκανες ότι έκανε το μερμηγκάκι, με τις λέξεις, r\ θα "ταν αρκετό

μόνο να θέλετε να παίξετε μαζί;

-Δε θα μάθαινα όλες τις λέξεις. Θα έπαιζα.

-Θα KαTaAάlk!lvtI; εάν θέλανε να παίξουνε;

·Ναι.

-Πως θα το Kαταλά~αινες αυτό;

·Θα ΚΟΙΤάξω αν είναι xαρoUμενα.

-Πιστεύεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς να μιλά πολλές γλώσσες;

·Είναι δύσκολο.

Ιωάννα.

-Ιωάννα, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Εγώ έκανα ένα παιδί και ένα κρασί.

-Το παlδΙ αυτό σε ποια γλώσσα μιλάει;

-Στο ελληνικά.

-Μιλάει μόνο μία γλώσσα r\ μιλάει και άλλη;

-Μιλάει και άλλη;

-Ποια γλώσσα μιλάει;

-Δε λέω.

-Αν σvνσντoίισες αυτά τα παιδάκια που δε KαταλάlXιιναν τι γλώσσα που μιλάς εσύ, και ήθελες

να παίξεις μαζί τους, θα έκανες ότι έκανε το μερμηγκάκι, με τις λέξεις, r\ θα "ταν αρκετό

μόνο να θέλετε να παίξετε μαζί;

-Πρέπει να μάθω ελληνικά αλλi:J, μπορώ να παίξω και χωρίς να μάθω.

·Αν ένα παιδάκι δε καταλαβαίνει τι γλώσσα που μιλάμε, πως μπoρoUμε να παίξουμε μαζί του;

·Να του δείXΝUΙ.

·IWΆννα είναι εύκολο να μάθει κανείς να μιλάει και αλβανικά και ελληνικά και άλλες γλώσσες;

-Αλβανικά είναι εύκολο, άλλες γλώσσες όχι.

-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από τα ελληνικά;

·Όχι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Συνεντεύξεις ι rκ και 4rκ ημέρας ΤWV δύο τμημάτων του l°U
νητrιaγwγεiou.

IuνtVTtiιttIC Ι'" ruιtpac

Α",ό 21'1 δραστηριότητα

2' τμήμα

1.IιAl)iσTCP

-ΣlλΡ,έστερ,θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Τριαντάφυλλαπου ήταν στο πσραμίιθι.

- Τα παιδάκια δεν ήθελες να τα

ζωγραφίσεις;

-Είναι πίσω από τα λουλοίιοισ και δε

φαίνονται.

-Παίζουν;

-Παίζουν κρυφτό.

-Μιλάνε την ίδια γΛώσσα:

-Όχι, αλλά τη μάθανε. Μπορεί να μη

θέλανε να τη μάθουνε αλλά να μόνο να

παίξουνε.

-Ποια γλώσσα μάθανε:

-Ελληνικά.

-Εσύ ποια γλωοσα θα ήθελες να μάθουνε:

• Δε ξέρω.

-Έχεις γνwρίσει παιδάκια που μιλόνε μία

γλώσσα που εσV δεν την ήξερες;,

-Να ..

-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;

-Όχι.

-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

IuνtVTtiιttIC 4'" ημtραc

Α"ό 2" δραστηριότητα

20 τμήμα

IIAj}tσttp

-ΣlλΡ,έστερ, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Ζωγράφισα εμένα, ένα κινεζάκι, ένα

αφρικανάκι και ένα ελληνάκι,

-Τα παιδάκια που ζωγράφισες μιλοίιν την

Ιδια γλώσσα;

-ΌχΙ. ΤΟ κινεζάκι μιλάει κινέζικα, το

αφρικσνάκι αφρικάνlκα, το ελ/ηνάκια

ελληνικά και εγώ μιλάω αλρσνικά και

ελληνικά.

-Τι κάνουν εκεί όλα μαζί;

-Παίζουν.

-Πως καταφέρνουν να παίζουν, αφοίι δε

μιλοίιν την ίδια γλώσσα;

-Με κινr\σεις μέχρι να μάθουν μία γλώσσα.

-Ποια γλώσσα θα "θελες να μάθουν;

-ΑλΡσνlκά.

-Όταν άρχισες να κάνεις παρέα με παιδάκια

που δε μιλοίισαν αλΡανlκά, τους μιλοίισες

στα ελληνικά, αλρανικά r\ έκανες κάποιες

κινr\σεις για να τους δεΙξεlς τι "θελες να

πεις;

-Έπρεπε να μάθω ελληνικά. Με κινr\σεις δε

με παίζανε, οι κινr\σεις εΙναι πιο είικολες.
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ελληνικά:

-Μπορεί να είναι Μγα δίιοκολο.

2 Ανδρέας (άτυπη σvνίντευξη με τη μορφή

συζήτησης)

....•-Έχεις γνωρίσει ποιδάκιο που μιλάνε μία

γλώσσα που εσύ δεν την ήξερες:,

-Ναι.

-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά:

-Πολίι μιλάω AAj}oνIKQ.

-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικό:

-Είναι δύσκολο.

3 Αλέξανδρος

-Αλέξανδρε, θέλεις να μου πεις τι έχεις

ζwγραφίσεl:

-Εγώ.

-Τα άλλα παιδάκια δεν ήθελες να τα

ζwγραφίσεl:

-Όχι.

-Λες να είναι κάπου όλα μαζί ή όχι:

-Παίζουν το καθένα μόνο του γιατί δε

μιλάνε την ίδια γλώσσα.

-Για να παίξουν μαζί δύο παιδάκια θα

πρέπει να μιλάνε την ίδια γλώσσα:

Έπρεπε να μιλάω.

-Σου ήταν εύκολο να μάθεις Ελληνικά:

-Σε ποια γλώσσα προτιμάς να μιλάς;

-AλιmνΙKά.

-Θα ήθελες να μάθεις στους φίλους σου

AAj}aVIKO:

-Αν μπορούσα θα μάθαινα στα παιδάκια

aAj}aνIKό.

2 Ανδρέας (άτυπη συνέντευξη με τη μορφή

συζήτησης)

....-Σου ήταν εύκολο να μάθεις Ελληνικό:

-Όχι.

-Σε ποια γλώσσα προτιμάς να μιλάς:

-Aλj}ανIKό.

-Θα ήθελες να μάθεις στους φίλους σου

AAj}aVIKO:

-Να μιλάνε όλοι,

Αλέξανδρος

-Αλέξανδρε, θέλεις να μου πεις τι

ζwγρόφισες;

-Είναι δύο παιδάκια από την Αλβανία,

πιάνονται χέρι-χέρι. Κοίτα κυρία, πιάνονται

χέρι -χέρι δυνατά.

-Τα παιδάκια που ζwγράφισες μιλούν την

ίδια γλώσσα;

-Naι, είναι στην Αλβανία και μΙλούν

αλβανικά.

-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

ελληνικά;
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-Ναι, αλλιώς δε μας KαTαλα~αIνoυν.

-ΠοΙα γλώσσα θα ήθελες να μάθουν για να

παίξουν;

-AAl)aVIKQ.

-Έχεις γνωρίσει παιδάκια που μιλάνε μΙα

γλιίισσα που εσύ δεν την ήξερες;.

-Όχι.

-Θα ήθελες να γνωρίσεις;

·Ναι.

-Έχεις γνωρίσει παιδάκια που μιλάνε μΙα

γλιίισσα που εσύ δεν την ήξερες;,

-Όχι.

-Θα ήθελες να γνωρίσει ς:

-Ναι.

-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελ/ηνlκά;

-Όχι.

-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελ/ηγlκά;

-Δε ξέρω

4

-Ναι, μιλόω OAi)aVIKQ. Κυρία εγιίι είμαι από

την AAl)avia.

-Όταν όρχισες να κάνεις παρέα με παιδάκια

που δε μιλούσαν aAi)aVIKQ. KαTOAQl)aIvtt; τι

λέγανε;

-μερικές φορές ναι, όμως μερικές φορές δε

KaraAQl)oIνo.

-Και όταν δε κaτaλόl)aινες, τι τους έλεγες;

-ΤΙποτα.

-Πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να σου πούνε

με κάποιο άλλο τρόπο, εκτός από τις Λέξεις

όσα δεν Kαταλά~αlνες;

-Ναι! Θα μπορούσαν να κάνουν κινήσεις.

Να μου δεΙξουν.

-Σου ήταν εύκολο να μάθεις Ελληνικά;

-Όχι.

-Σε ποια γΛώσσα προτιμάς να μιλάς;

-Στα αλ~ανΙKά.

-Θα ήθελες να μάθεις στους φΙλους σου

Aλ~ανΙKά;

-Αν γινόταν θα τους μάθαινα.

ΕλενΙτα

-Ελενίτα, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Eινal ένα μαυράκι, εγώ. και παΙζουμε

μπάλα.

-Τα παιδάκια που ζωγράφισες μιλούν την

Ιδια γλώσσα;

-Όχι.

-Πως καταφέρνουν να παίζουν, αφού δε

μιλούν την ίδια γλώσσα;

- Με κινήσεις και τη μπάλα. Θέλει να

παΙξεl μαζί μου.
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5 Έλενα

-Έλενο θέλεις να μου πεις τι έχεις

ζUΙyραφίσιι;

-Ένας πίνακας.

- Και τι έχει ~άλιl μέσα οε ουτό τον πίνακα;

-Τίποτα.

-Τίποτα; Ενώ ρ,λέπω ότι έχεις ~άλει τόσα

πολλά χρώματα μέσα σε αυτό τον nfνoKo.

-Παιδάκια.

-Έχεις Γχiλει και παιδάκια:

-Ναι.

-Μιλάς 1\,01 άλλη γλώσσα εκτός από

ελληνικά;

- Ναι.

- Ποια άΜη γλώσσα: Θέλεις να μου πεις:

-Nαl, Aλrι,σνΙKCι.

-Όταν άρχισιι; να κάνεις παρέα με παιδάκια

που δε μιλούσαν αAj)avIKCJ. τους μιλούσες

στα ελληνικά, oλj)ανΙKά ή έκανες κάποιες

κινήσω; για να τους δείξεις τι "θελε< να

πεις;

- Στο σπίTl μιλούσα αλΓ>ανlκά aλJiJ. η μa)Jά

μου έλεγε να μιλάω ελληνικά και όταν δε

μπορώ, έκανα κινήσεις. Εδώ όμως δε

γίνεται

-Σου ήταν εύκολο να μάθεις Ελληνlκά;

-Όχι

-Σε ποια γλώσσα προτιμάς να μιλάς;

-Στα αλρ,σνlκά.

-Θα ήθελες να μόθεις στους φίλους σου

Αλρ,ανlκά:

-Ναι.

Έλενα

-Έλενα θέλεις να μου πεις τι ζωγραφίζεις;

- εγώ, (δείχνει) παίζω κρυφτό.

-Μόν., σου παίζεις κρυφτό;

-·Οχl.

·Ποια άλλιJ παιδάκι είναι;

-Το κινεζάκι, το αφρικανάκι.

-Τα παιδάκια ΑVτά μιλούν τ.,ν ίδια γλώσσα;

-Ναι.

-Ποια γλώσσα μιλάνε;

-Ελληνικά.
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-Κοι τι κάνουν αυτό τα παιδάκια: -ΜΙλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

-ΠalχνΙτι. ελληνικά:

-Παίζουν κάποιο παιχνίδι; -Ναι,

-ΠαΙζεlς και εΣV μαζί τους: -Ποια γλώσσα μιλάς;

·Ναι . -AADaVIKa.

•Τα παιδάκια αυτό μιλάνε την ίδια γλώσσα; -Όταν άρχισες να κάνεις παρέα με παιδάκια

-Όχι. που δε μlλοίισαν aADaVIKa. τους μιλούσες

-ΠalχνΙτι με όλα. οτα ελληνικά, aADaVIKQ ή έκανες κάποιες

-ΠαΙζουν όλα μαζί ένα παιχνίδι; κινήσεις για να τους δεΙξεl, τι ήθελες να

-Ναι. πεις:

•Έχεις γνωρίσει παιδάκια που μιλάνε μία -Δε μιλάω.

γλώσσα που coV δεν την ήξερες:. -Σου ήταν εύκολο να μάθεις Ελληνικό;

-Όχι. -'OXI.

-Θα ήθελες να γνωρίσεις; -Σε ποια γλώσσα προτιμάς να μιλάς;

·Ναι. ·ΆλDανlκό.

-Μιλάς και άλλη γλωοσσ εκτός από -Θα ήθελες να μάθεις στους φίλους σου

Ελληνικά: Aλρ,aνIKo;

-Όχι. -Ναι.

-Νομίζεις ότι είναι ευκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Δε ξέρω.

6 t(ρe:όλα Κρe:όλα

-Κρεόλα θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες; -Κρεόλα, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Δvο παιδάκια, δvο λουλουδάκια, -Ναι. Ειναl η μαμά μου που φωνάζει τα

-Αυτά τα παιδάκια ποια είναι: παιδάκια να φάνε.

-Το κινεζάκι το κόκκινο. -Ποια παιδάκια φωνάζει να φάνε:

-Μιλάνε την Ιδια γλώσσα; -Εμένα, τη Μαρία και τη Κατερίνα (Η ΜαρΙα

-Ναι. και η Κατερίνα είναι κοριτσάκια στη γειτονιά

-Θα ήθελες να παίξεις με αυτά τα παιδιά: της Κρεόλα. Η ΜαρΙα είναι από την Κίνα και

-Ναι. η ΚατερΙνα από Ελλάδα.).

-Έχεις γνωρίσει παιδάκια που μιλάνε μΙα •Τα παιδάκια αυτά μΙλοvν την Ιδια γλώσσα;

γλώσσα που εσV δεν την ήξερες;. • Ναι. Όμως όχι πάντα.

-Ναι. -Και παίζουν μαζΙ παρόλο που δε μιλοvν την
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·Μ.λάς κα. άλλη γλώσσα εκτός σπό

Ελληνικά;

·Ναl.

-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

·Όχl.

7 ΣWΎΡoς

-Θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Το κίτρινο, το μαύρο κσl το κόκκινο

λουλούδι.

·Αυτά τα παιδάκια από πού είναι;

-Από την Αφρική, από την Αλβανίσ. από την

Καλαμπάκα. και εδώ είμα. εγώ.

-Εσύ από πού είσαι;

·Από Γερμανία και aπό Καλαμπάκα.

• Τα παιδάκια αυτά μιλούν την ίδια γλώσσα;

·Όχl.

-Σε ποια γλώσσα μιλά το κάθε παιδάκι;

-Αυτό αφρlκιΜκα, αυτό αλDOVΙKά, αυτό

ελληνικά και ενώ. ελληνικά.

-Τα παιδάκια αυτά παίζow;

Ιδια γλώσσα;

-Ναι.

-Όταν μΙα από τις φίλες σου μιλάει κινέζικα

η ελληνικά και δεν τις KαταλαjΚιίνεlς, τι

κάνεις;

-Τις λtω να μου δείξουν.

·Εδιί.ι στο αχολείο, το κάνεις αυτό;

-Όχι.

-Το προσπάθησες;

-Εδώ πρέπει να μιλάω ελληνικά.

-Σου ήταν εύκολο να μάθεις Ελληνικά;

·Όχl.

·Σε πο.α γλώσσα προτιμάς να μιλάς:

·Στα αλβαν.κά.

·60 ήθελες να μάθεις στους φίλους σου

Αλβανικά:

-Nαl.

ΣWΎΡoς

-Σπύρο θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες:

·ΕΙναl ένα παιδό:κι από την ΑλΡανία, αυτό

από την Αλβανία, Ενώ στην Καλαμπάκα και

εγώ στη Γερμανία.

-Τα παιδάκια που ζωγράφισες μιλούν την

ίδια γλώσσα:

-Αυτό αλDαν.Kά, αυτό ελληνικά, εγώ στην

Καλαμπάκα ελληνικά, ενώ στη Γερμανία

άλλη γλώσσα.

-Το πρώτο και το δεύτερο παιδάκι. είνOl το

ίδιο απλά μιλάει διαφορετικήνλώσσα;

-Όχι, είναι aπό Aλ~α, κα, AλJ)ανία.

-Τ. κάνουν εκεl όλα μαζί:

-Παίζουν.
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·Όχl.

·Κάνouν κάτι άλλο;

·λυτά τα δύο(παιδάκι από την AAj)avia και

αφρικανάκι) δε κάνουν τίποτα, γιατί μιλάνε

άλλη γλώσσα. Εαίι και το παιδάκι από την

Καλαμπάκα κάνετc παρέα;

-Όχι.

·Γιατί, δε μιλάτε την ίδια γλώσσα;

-Περίπου ίδια.

•Έχεις ΓΝUΙρίσεl παιδάκια ΠQΙJ μιλάνε μία

γλώσσα που εαίι δεν την ήξερες;.

-Νσι.

-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;

-Όχι.

-Νομίζιις ότι ιίναι εύκολο να μάθιι κανείς

ελληνικά;

·Όχι. Ειναl λίγο δύσκολο.

8 Δημήτρης

-Δημήτρη θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Είναι το μαυράκι, το μαύρο λΟΙΙλοόδl, το

κιτρινάκι, το ασπράκι, με το ασπρο λουλούδι

και το άλλο ασπράκι.

•Τον εαυτό σου δεν τον ζωγράφισες;

·Όχl δεν ήθελα.

- Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την ίδια γλώσσα;

•Τα ασπράκια ναι, και παίζουν μπάλα.

•Τα άλλα παιδάκια;

-Πως καταφέρνουν να πα/ζουν, αφού δε

μιλούν την Ιδια γλώσσα;

-Mc κινήσεις. Κάνουν έτσι (διίχνεl) και

έτσι (δείχνιl) και άλ/ιJ.

·Εσύ θα έπαιζες μαζΙ τους;

·Ναl.

·MιλiJς και άλλη γλώσσα εκτός από

ιλληνικά;

·Γερμανικά, αλλό τώρα δε θυμάμαι.

-Όταν άρχισις να κάνεις παρέα με παιδάκια

που δε μιλούσαν αAj)avIKd, τους μιλοίιοες

στα ελληνικά, αλj)ανικά ή έκανες κάποιες

κινήσεις για να τouς δεΙξιlς τι ήθελες να

πιις;

·Σou ήταν ιύκολο να μάθεις Ελληνικά;

-Όχι.

·Σε ποια γλώσσα προτιμάς να μιλάς;

-Σε ελληνικά και γερμανικά.

-Θα ήθελες να μάθιις στους φίλους σου

Γερμανικά;

-Δε θυμάμαι τώρα.

Δημήτρης

-Δημήτρη θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-εγώ, το κινεζάκι το μαυράκι, η ζυγαριά και

οι λεξεις.

- Τα παιδάκια αυτά μιλάνι: την ίδια γλώσσα;

-Όχι.

-Εσύ θα έπαιζες μι: avτά τα παιδάκια;

-Ν<>.

-Πως θα καταλα~ίνεις όταν δε θα σου

μιλοόσαν ελληνικά;
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-Τα άλλα όχι. Παίζovν, μόνα τους.

• Πως λες αν αισθάνονται που παlζovν

μόνα τους.

•Όχι πολύ καλά.

- Θα μπορούσαν να πάνε να παίξουν μαζl με

τα άλλα δύο παιδάκια;

-Όχι, θέλουν να παlξovν χωριστά.

-Αν ερχότανε ένα παιδάκι στο νηπlαΝWγείO

που δεν ήξερε ελληνικά, θα έπαιζες μαζl

του;

-Ναι, άμα δεν ήξερε ελληνικά. θα έκανα

κινήσεις για να με καταλάρεl.

- Έχεις γνωρlσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνι κά και άλλη γλωσσα;

-Όχι,

-Θα ήθελες να γνωρίσεις;

-Ναι.

-Μιλάς και άλλη γλωσσα εκτός από

Ελληνικά;

-Όχι.

-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς κάποια άλλη

γλωσσα;

-Όχι.

9 Μανόλης

ερψτήqει{ (f}{tnKir με τη ζωvικιφιά.

1 -Μανόλη, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Δύο παιδάκια. Ένα κινεζάκι και ενώ.

-Θα μου έδειχναν τα καρτελάκια και άμα δε

καταλάραινα θα κάναν κινήσεις.

• Έχεις γνωρlσεl κάποιο παιδάκι που δε

μΙλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλωσσα;

-Ναι.

·Παίζεις μαζl τους;

-Όχι.

-Δεν παlζovν καλά;

-Δε μιλάνε όλο ελληνικά.

-Σε ενοχλεl αυτό;

-Η κυρία τους λέει να μιλάνε ελληνικά.

-Μιλάς και άλλη γλωσσα εκτός από

Ελληνικά;

-Όχι.

-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανεlς

ελληνικά;

-Ναι.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς κάποια άλλη

γλωσσα;

-Όχι.

Μανόλης

ερωτήqεις οχετικCς με τη ζωγραφιά.

Ι -Μανόλη. θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Το αλρανάκι. το κινεζάκι, το αφρικανάκι.
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-Τι κάνετε;

-Παίζουμε.

-ΤΟ παιδάκι από την Κίνα, μιλάει κινέζικά;

- Όχι. μιλάει ελλl1νlκά.

Γενικές φψτάσεις.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μΙλάει cAλI1VIKb ή που μιλάει εκτός από τα

cAλI1VIKb και άλλη γλώσσα;

-Όχι

2-Θα ήθελες να γνωρίσεις;

-Όχι.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μΙλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα TI1V

Kαταλάrιαlνες;

-Όχι.

4- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στ" δική

του γλώσσα για να τον Kαταλαrιαίνεlς;

-Όχι.

5 Αν μάθαινε εκείνο τη δική σου ή θα

rιρίσκατε άλλο τρόπο για να Kαταλαrιαίνεlς

11 σου λέει θα έκανες παρέα μαζί του;

-Ναι.

6-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελλl1νlκά;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μΙλάς άλλη

γλώσσα;

-Όχι.

Β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

Ναι.

-Τα παιδάκια αυτά μΙλάνε TI1V ίδια γλώσσα;

-Όχι. Αυτό άλλη, αυτό άλλη αυτό άλλη.

-Τον εαυτό σου το ζωγράφισες;

-Δεν ήθελα.

Γενικές ερωτήσεl(.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκΙ που δε

μιλάει ελλl1νlκά ή που μιλάει εκτός από τα

ελλl1νlκά και άλλη νλώσσα;

-Όχι

2-Θα ήθελες να γνωρίσεις;

-Όχι.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

Kαταλάrιαlνες;

-Όχι.

4- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στ" δική

του γλώσσα για να τον Kαταλαrιαίνεlς;

-Όχι.

5 Αν μάθαινε εκεΙνο τη δική σου ή θα

rιρίσκατε άλλο τρόπο για να Kαταλαrιαίνεlς

11 σου λέει θα έκανες παρέα μαζί του;

-Ναι.

6·Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνlκ6:;

-·Ox l •

7- Θα ι\θελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα;

-Όχι.

Β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελλl1νlκά;

Ναι.
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ΙΟ Αλίξανδρος Ζ ΑΑί:ξανδρος Ζ

ερωτήσεις t!}(ετικές με τη {wvpoffd. ερωτήσεις(IXεrΙKεςμε τη {ωvpaφιd.

Ι-..................... θέλεις να μου πεις τι Ι-Αλέξανδρε. θί:λεις να μου πεις 11

ζwγράφισες; ζwγράφισες;

-Αλέξανδρε. θέλεις να μου πεις 11 -Ένα ασπράκι, εγώ. ένα μαυράκι. ένα

ζwγράφισες; ασπάκι.το πορτοκαλί. το καφέ. το μo~.

-Ένα μαυράκι. ένα ασπράκι. το κόκκινο. - Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την ίδια γλώσσα;

-Τον εαυτό σου τον ζwγράφισες; -Όχι.

-Όχι. - Τι γλώσσα μιλάνε;

- Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την ίδια γλώσσα; -Αλλες γλώσσες.

-Όχι. -Τι όραγε να κάνουν;

-Τι γλώσσα μιλάνε; -Παίζουν

-Πολλές γλώσσες. -Εσύ παίζεις μαζί τους;

-Τι άραγε να κάνουν; -Nal.

-Παίζουν ποδόσφαιρο. -Και καταλαC!αίνειςόταν σου λένε κάτι σε

-Αν C!ρlσκόσΟυνμαζί με αυτά τα παιδάκια, μΙα γλώσσα που εσύ δε γνwpίζεις;

θα έπαιζες μαζί τους; -Θα κάνουνε και κινήσεις και θα KaTaAόC!W.

-Ναι. Γενικες ερωτήσεις.

-Θα καταλάC!αlνες 11 γλώσσα που θα Ι- Έχεις γΝWpίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλούσε το κάθε ένα; μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

-θα μιλούσαν ελληνικά. ελληνικά και άλλη γλώσσα;

Γενικες ερωτήσεις. -Ναι.

1- Έχεις VΝWpiatI κάποιο παιδάκι που δε Ζ-Θα ήθελες να γΝWpίσεις;

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα -Όχι πάντα.

ελληνικά και άλλη γλώσσα; -Ποιες φορές;

-Όχι. -Όταν μιλάει ελληνικά.

2-Θα ήθελες να γΝWpίσεις; -Σε ενοχλεί όταν δε μιλάει ελληνικά;

-Ναι. -Δε πρέπει.

3-Θα ί:Kaνες παρί:α με παιδάκια που θα -Δεν είσαι περίεργος να μάθεις τη γλώσσα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την του;

καταλάC!αlνες; -Δεν είναι Kαλιl.

-Όχι. 6-ΜΙλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

4-Θα ήθελες να μάθεις τη γλώσσα τους; Ελληνικά:
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-Όχι.

5-Αν μάθαινε εκείνο τη δική σου ή αν θα

βρίσκατε κάποιο άλλο τρόπο για να

καταλαβαίνεις τι σου λέει, θα έκανες παρέα

μαζί του;

-Ναι.

6-Μιλάς και άλλη yAWaaa εκτός από

Ελληνικά;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

vAWaaa;

-Όχι.

θ-Νομίζεις ότι είναι ευκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι.

11 Ντίνο,

ερωτήσεις σχετικές υε τη (ωvρaφlά,

Ι-Ντίνο, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Δυο παιδάκια, το μαυράκι και το ασπράκι.

-Τι κάνουν;

-Παίζουν.

-Μιλάνε την ίδια yAwaoa;

-Ναι, Ποια yAwaoa μιλάνε:

-Ελληνικά.

-Τον εαυτό σου τον ζωγράφισες;

-Όχι, δεν ήθελα.

-Θα ήθελες να παίξεις με αυτά τα παιδιά;

-'OXI.

Γενικές φωτήσειζ.

Ι- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη yAWOσo;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

vAWOσo;

-Όχι.

θ-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά:

-Ναι.
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-'ΌχΙ.

2-00 "θελες να γνωρίσεις:

-Νσι.

3-00 έκανες παρέα με παιδάκιαπου θα

μιλούσαν μία γλώσσα. που εσύ δεν θα την

κaταλάClαlνες:

·'OXI •

4- Θα μάθαινες να μιλάς στη δική του

γλώσσα για να μπορέσεις να KαTαλά~εlς τι

σου λέει;

-Όχι.

5-Αν θο μάθαινε εκείνο τη δlκ" σου ή θα

Dρίσκοτε άλλο τρόπο για να KoroAaDofvtII;

τι σου λέει θα κάνατε παρέα:

-Nol.

6-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά:

-Όχι

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα:

-Όχι.

β-Νομίζεις ότι είναι tVKOAO να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι

14 Εφή""

cρwrdocIf gxεrfKic με τη (ωγpaφιά.

1 ·Ειρήνη, θέλεις να μου πεις 11

ζωγράφισες;

-Ένα λουλο(ιδl. ένα t'ιλιo. μΙα ζυγαριά, τα

καρτελάκια και ένα ποαιδάκι.

-Αυτό ΠΙΟ παιδάκι είναι;

-Ενώ.

Γενικές ερωτήσεις.
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15 λΕνα:

- Και δε σε ενοχλεΙ που δε μιλάτε την Ιδια

γλώσσα;

-Όχι,

-ΠαΙζουμε κυνηγητό και το ξέρουν όλα τα

παιδάκια.

cρwτή(JCJ< PXCΤΙKε< UC τη {ωγοαφιά.

Ι-λίνα, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά" που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα:

-Όχι.

2-Θα "θελες να γνωρίσεις;

-Ναι.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μΙα γλώσσα, που εσύ δεν θα την

καταλάDαινες:

-·Οχ ι .

4- Θα "θελες να μάθεις να μιλάς στη δικ"

του γλώσσα για να τον καταλαDαίνεις;

-·OX I .

5 Αν μάθαινε εκεΙνο τη δlκ" σου" θα

DpiOKaTt άλλο τρόπο για να καταλαDαίνεις

τι σου λέει θα έκανες παρέα μαζΙ του:

-Πρέπει να μάθει ελληνικά,

6-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;

-·OX I .

7· Θα "θελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα:

β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά:

λΕνα:

cριψ#σCJC σxCΤIKεςμc τη {wvpafIJId.

• Λίνα θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Ζωγράφισα τη ζυγαριά, τα παιδάκια και τα

καρτελάκια.

-Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την ίδια γλώσσα:

-Όχι, παίζουν και μιλάνε με τις κιν"σεις,

rCVJKic cρwτιtσcιc.
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•Έχω ζωγραφίσει ένα αγοράκι που είναι το

μαυράκι, ένα αγοράκι που είναι το αλ~ανάKI,

ένα κοριτσάκι που είναι το κινεζάκι κι ένα

κοριτσάκι που είμαι εγώ. Και δύο

λουλουδάκια και ένα πίνακα.

2-Τον εαυτό σου τον ζωγράφισες:

3- Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την ίδια

γλώσσα;

-Όχι, μιλάνε άλλη γλώσσα

4-Τι κάνουν όλα αυτά τα παιδάκι μέσα στον

πίνακα;

- Παίζουν κυνηγητό.

5-Παίζουν όλο μαζί;

-Ναι. Εγώ τους είπα να παίξουμε.

6- Τους το είπες στα ελληνικά και το

Kαταλά~ανε;

-Όλα τα παιδάκια ξέρουν να παίζουν

κυνηγητό.

Γενικές ερωτήσεις.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ι; που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα:

-Όχι.

2-0α Ι;θελες να γνωρίσεις;

-Ναι.

3-0α έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

καταλάραινες;

-Δε ξέρω.

4· Αν γνώριζες ένα παιδάκι που δε μιλάει

Ελληνικά, θα μάθαινες να μιλάς στη δlκΙ;

του γλώσσα,θα μάθαινε εκείνο τη δlκΙ; σου

ι; θα ρρίσκατε άλλο τρόπο για να

ι- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ι; που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-Ναι.

2-Παίζεις μαζί τους;

-Όχι.

-Δεν παίζουν καλά;

-Μιλάνε αλρανικά.

-Κοι σε ενοχλεί αυτό;

-Δε πρέπει να μιλάμε αλΡανικά.

5-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;

-Όχι.

6- Θα Ι;θελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα:

-Όχι.

7-Νομίζεlς ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι.
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KαTαλα~αΙνεlς τι σου λέει:

-Θα μάθαινε ελληνικά.

5-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;

-Όχι.

6- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα:

-Όχι.

7-ΝομΙζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανεΙς

ελληνικά;

-Ναι.

16 Τζtνη

ερωτήσεις (ΙΧαικές με τη ζωνωφια.

1-Τζtνη, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Nal. Ζωγράφισα λουλούδια, ένα πΙνακα.

εμένα.

2-Τα παιδάκια από το παραμύθι, τα

ζωγράφισες;

-Δε φαίνονται.

3-ΕΙναι κάπου όλα μαζί;

-Ναι

4-ΤΙ λες να KdvOW;

-Να παΙζουν.

5-0α πας και εσύ να παΙξεις μαζΙ τους:

- Όχι , δε θέλω.

6-Μιλάνε την Ιδια γλώσσα:

-Μιλάνε διαφορετική γλώσσα.

7- Ούτε με το ελληνάκι μιλάς την Ιδια

γλώσσα;

-Δεν εΙναι μαζΙ τους. εΙμαι εγώ εδώ.

(δεΙχνεl τον εαυτό της που τον ζωγράφισε.)

Γενικές ερωτήσεις.

ι- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

TtIvo

ερωτήσεις (1)(εrικές με τη ζωγpaιeιά.

Ι-Τζένη, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες:

-Ναι, Ζωγράφισα ένα μαυράκι, ένα

αφρικανάκι, ένα μαυράκι. Εδώ εΙμαl ενώ,

6-Όλα αυτά τα παιδάκια. μιλάνε την 'δια

γλώσσα;

-Μιλάνε διαφορετική γλώσσα.

Γενικές ερωτήσεις

Ι- Έχεις γνωρΙσεl κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα:

-Ναι.

2-ΠαΙζεlς μαζΙ του:

-Όχι.

-Δε παΙζει καλά;

-Δε ξέρω.

-Τι γλώσσα μιλάει:

-Aλ~ανΙKά, ελληνικά

-Εσύ θα ήθελες να μάθεις aλrιανlKά;

-Όχι.

-Σε ενοχλεΙ που μιλάει αλ~ανΙKά:
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μιλάει ελληvι.-;ά ή πov μιλάει εκτός από τα -Η μαμά μου [Ιπε να μη παΙζω

ελληνικά και άλλη γΛWσoo; 4- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

-'Οχ•• γλωσσα:

2-Θα ήθελες να ννωρΙσεις; ·'Οχ·.

-Όχι. 5-Νομίζεlς ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

3-00 έκανες παρέα με παιδάκιαπου θα ελληνικό;

μιλούσαν μΙα γλώσσα, που εΣV δεν θα την -Ναι.

KαTαλά~αlνες;

-Όχι.

4- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα:

··Οχ•.

5-ΝομΙζεlς ότι ,{ναι εύκολο να μάθει κανεΙς

εΜηνικά;

-Ναι.

17 Δήμητρα Δήμητρα

ειχ.ιιτ!ί"εις οχ&τικΙς με τη ζωγoaφlό. εowτήσεfς σκετικές υε τη ζΨΥΡαιψι'

1-..................... θέλεις να μου πεις τι Ι-Δήμητρα, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες; ζωγράφισες;

- Τριαντάφυλλα, ένα πΙνακα και τον εαυτό -Εγώ, η ζυγαριά και ΟΙ λέξεις,

μου. ΓcνlκΙς εpwτήσειc.

2-Ποlο παιδάκι [Ισαι εσύ; 1- 'Εχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

-Δε φαίνομαι. μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

3·Auτά τα παιδάκια ποια είναι; ελληΥΙ κά κω άλλη γλώσσα;

·Το αφρικανάκι, το ασπράκι, το αλ~άKI. ·Ναι.

4·Μlλάνε την ίδια γλώσσα; 3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

-Ν<>. μlλOUΣΑΝ μΙα γλώσσα, που εσύ δεν θα την

5·Εσύ μιλάς την ίδια γλώσσα με αυτά τα KaταλάlX!ινες;

παιδάκια; -Όχι.

- Όχι. 4- Αν γνώριζες ένα τέτοιο παιδάκι, θα

6·Τι γλώσσα νομΙζεις ότι μιλάνε; ήθελες να του μάθεις να μιλά στη δική του

-Αλλη. γλώσσα,θα μάθαινε εκείνο τη δική σου ή θα
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7-Θα έκανες παρέα με αυτά τα παιδάκια.

-Ναι.

θ-Πώς θα μιλούσες με αυτά τα παιδάκια;

-Δε ξέρω.

Γενικές ερwτΠσεIζ.

1- Έχεις γνωρΙσεl κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-Όχι.

2-Θα ήθελες να γνωρίσεις;

-Ναι.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

Kαταλά~αlνες:

-Όχι.

4- Αν γνώριζες ένα τέτοιο παιδάκι, θα

ήθελες να του μάθεις να μιλά στη δική του

γλώσσα. θα μάθαινε εκε'νο τη δική σου ή θα

~pΙσKατε άλλο τρόπο για να Kαταλα~αΙνεlς

τι σου λέει;

-Να μάθει ελληνικά.

5-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνlκά:;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα:

-Όχι.

θ-ΝομΙζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανεΙς

ελληνlκά:;

-Όχι.

ι
σ
τμήμα

18 ΙCιuvoταντΙνoι;

ερwτή(lεις axETIKic με τη ζωΥ/Χ1φιά.

~p'σκστε άλλο τρόπο για να Kσταλσ~αΙνεlς

τι σου λέει:

-Να μάθει ελληνικά.

5-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνlκά;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα:

-Όχι.

θ-Νομίζεις ότι εΙναl εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά:

-Όχι.

ι
σ
τμήμα

ΙCwvoτavrivot;

tPWTnqtIC t!XtTlKic με τη ζωΥ/Χ1φιά.
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Η(ωστσντΙνΣ, θέλεις vσ μου πεις τι

ζωγράφισες;

• Ένσ πίvσκα, τα παιδιά και τσ τριαντάφυλα.

2·Auτό το παιδάκι mo εΙναl;

-Εγώ.

-Τα άλλα παιδάκια πού εΙναι;

-Δε χωράνε, είναι πΙσω από τα λουλούδια,

γι αυτό δε τα Ρλέπουμε.

3· Τα παιδάκια αVΤά μιλάνε την Ιδια

γλώσσα;

-Όχι.

-Τι Kάνouν τα παιδάκια πΙσω από τα

λOυλoVδlo;

-ΠαΙζουν κρυφτό.

·Εσύ παίζεις μαζί τους;

·Nσl.

·Και αε ποια γλώσσα τους μιλάς, τι τους

λες;

·Χαίρομαι.

-Λες να σε καΤαλαΡσΙνουν;

-Με βλέπουν που χαμογελάω και όλοι

ξέρουν να παίζουν κρυφτό.

Γεvrκέ, ερωτόσειζ,

1· Έχεις yνwρίσεl κCιπOΙO παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη Υλιί.ισσα:

-Όχι.

2-Θα ηθελες να γνu.ιpίσεlς;

-Nαl.

3-Θσ έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μΙα γλώσσα, που εσύ δεν θα την

κσταλάΡαlνες;

·Θα μιλούσε ελληνικά.

1-Κwσταντίνε, θέλεις vΣ μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Τα πσιδάκια.

·Ποια παιδάκια εΙναl αυτά;

-ΤΟ αλιχινάκι, το κινεζάκι, το μαυράκι εδώ

εΙμαι εγώ.

-Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την Ιδια γλώσσα;

-ΜιΡlκά ναι μιΡικά όχι.

- Ποισ μιλάνε την Ιδισ γλώσσα;

·Εγώ και το αλΡανάκι,

-Τα άλλα παιδάκια σας καΤαλαΡαίνουν όταν

μιλάτε:

·J(άνoυμε κινήσεις,

Γενικές εoωTmπις,

1- Έχεις ΓΝUΙpΙσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-EIVΣI παιδάκια που πηγαίνουν σε άλλο

όΜUΙς νηπlαγωγεΙο.

2-Θα ήθελες να έρθουν σε αυτό το

νηπιαγωγείο;

•Τα ΡλέΠW στην αυλή.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

καταλόιχιινες;

-Θα κάνανε κινήσεις και θα KαταλόΡαlVΣ,

4- Θα ηθελες όμως vσ μάθαινε εκείνο τη

δική γλώσσα που μιλάς;

·00 τη μάθαινε όταν έρθει εδώ. Εγώ θα

του μιλάω ελληνΙκά και άμα δε κσταλαΡαίνεl

θα του δείχνω,

5·Εσύ θα ηθελες να μάθεις κάποιες λέξεις

από τη δική του γλώσσα;
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4- θα μάθαινε εκείνο τη δικ" γλώσσσ που

μιλάς και εσύ και έτσι θα Kαταλά~αlνεςτι

θα σου έλεγε;

-Ναι.

5-Εσύ θα "θελες να μάθεις κάποιες λέξεις

από τη δlκ" του γλώσσα:

-Όχι.

6-ΜΙλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;

-Όχι.

7-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά:

-Ναι.

20 Γιώργος

ερωτήσειςσχετικ!,με τη ζωγΡαΦιά.

Ι-Γιώργο, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Ένα πίνακα και ένα ανθρωπάκι και ένα

λουλούδι.

-Ποιο παιδάκι είναι αυτό;

-Το εΜηνάκl.

-Τα άλλα παιδάκι που λες να είναι;

-Παίζουν κρυφτό.

-Μιλάνε την ίδια γλώσσα:

-'Oxl, αλλά ξέρουν να παίζουν κρυφτό.

-Εσύ παίζεις μαζί τους:

-Είμαι εδώ κρυμμένος.

ΓενιΧ!, ερωτήσεις.

Ι- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μΙλάει ελληνικά r\ που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-Όχι.

-Μπορεί να μάθαινα.

7-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι.

ΓιWργoς

ερwτησει, οχεΤΙΚ!' με τη ζωγραφιά.

Ι-Γιώργο, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Ένα πίνακα και ένα, δύο τρία ανθρωπάκια

και ένα λουλοVδι.

-Ποια παιδάκια είναι αυτά;

-Εγώ το ελληνάκι. το aAC>aVQKI το μαυράκι.

-Μιλάς την ίδια γλώσσα με αυτά τα

παιδάκια:

-Όχι. Μιλάνε άλλη γλωσσα. Αλλά δε

πειράζει.

Γενικ!, ερωτήσεις.

1- Έχεις γΝWρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά r\ που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλωσσα:

-Ναι.

-Κάνεις παρέα με αυτά τα παιδάκια:

-Μόνο στο διάλειμμα, δεν είναι εδω.
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2-Θο ήθελες να γνωρίσεις; 3·Θο έκανες παρέα με παιδάκια που θα

-Ναι. μιλούσαν μΙα γλώσσα. που εΣV δεν θα την

3-Θο έκανες παρέα με παιδάκια που θα Kαταλό~αlνες;

μΙλούσαν μία γλώσσα, που εσV δεν θα την -Μπορεί να τα Kαταλό~olνα.

KαΤaλά~olνες; 4- Θα ρρΙσκατε ένα τρόπο για να

-Μπορεί να τα καταλόραινα. καΤαλαραΙνεlς τι σου λέει σε μΙα άλλη

4· Θα ρρΙσκατε ένα τρόπο για να γλώσσα;

καταλαραΙνειςτι σου λέει σε μΙα άλλη -Θα έκανε κινήσεις και θα παίζαμε

γλώσσα: 5-Μlλός και όλλrι γλώσσα εκτός από

-Ναι Ελληνικά:

5-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από -Όχι.

Ελληνικό; 7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

-ΌχΙ. γλώσσα;

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς όλλη -Ναι. Όλες.

γλώσσα; θ-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

-Ναι Όλες. ελληνικό;

θ-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανεΙς -Ναι.

ελληνικά;

-Ναι.

2Ι Χρήστος Χρήστος

εριιιτήσειςσχετικέςμε τη (wveoreJd. ερωτήσεις σχετικές με τη lwyρoreJd,

Ι-Χρήστο, θέλεις να μου πεις τι Ι-Χρήστο, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες; ζωγράφισες:

-Έκανα ένα δίχτυ, ένα δεντράκι και δvο -Έκανα ένα σεντόνι, ένα δεντράκι και δvο

παιδάκια. παιδάκια.

-Ποια παιδάκια είναι αυτά: -Ποια παιδάκια είναι αυτά;

-Το αμερικανάκι και το κινεζάκι. -ΤΟ αμερικανάκι και το αλDανάκι.

-Τι κάνουν αυτά τα παιδάκια; -Τι κάνουν αυτά τα παιδάκια;

-Ψάχνουν να ~ρoυν λουλούδια. -Ψάχνουν να ~ρoυν τα καρτελάκια με τις

-Τα άλλα παιδάκι που είναι; λέξεις:

-Κοιμούνται. -Ποια καρτελάκια ψάχνουν:

-Εσίι θα ήθελες να παίξεις με κάποια από -Τα αμερικάνικά και τα αλ~ανIKά.
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QVτά τα παιδάκια;

- Όχι.

-Με κανένα από αυτά;

-Λίγο με το αφρικανάκι, τα άλλα δε μου

αρέσουν

-Το παιδάκι από την Αφρική σε τι γλώσσα

θα μιλούσε όταν θα παίζατε;

-Θα παίζαμε κυνηγητό. Ξέρει να παΙζεl

κυνηγητό.

-Το παιδάκι από την Αμερική, με το παιδάκι

από την Κίνα, και το παιδάκι από την

Aλ~ανία, τι γλώσσα λες να μιλάνε;

-Αμερικάνικά.

Γι:νικές ι:ρtJlτήσcις.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-Όχι.

2-Θα ήθελες να γνωρίσεις;

-Ναι.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

Kαταλά~αινες;

-Όχι.

4- Αν ~ρΙσKατε ένα τρόπο για να

Kαταλα~αΙνεις τι σου λέει;

-Ναι.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του

γλώσσα, ή να μάθαινε εκείνο τη δική σου ή

να ~ρίσKατε ένα άλλο τρόπο για να τον

Kαταλα~αίνεlς;

-Θα μάθαινε ελληνικά.

5-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

-Και αν τα ~ρoύμε τι θα τα κάνουν;

-ΤΟ αλ~ανάKΙ θα μάθει αμερικάνικα.

-Πρέπει να μάθει και άλλη γλώσσα εκτός

από τα αλ~νIKά;

-Πρέπει. ΤΟ αμερικανάκι δε ξέρει κινήσεις.

-Αν ήξερε θα χρειαζόταν να μάθει τη

γλώσσα του;

- Δε ξέρω.

-Εσύ θα ήθελες να παίξεις με κάποια από

αυτά τα παιδάκια;

- Μόνο κυνηγητό.

Γενικές ερtJlτήσεις.

1- Έχεις γνωρΙσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-Τρία παιδάκια.

-Από πού είναι;

-Από την Aλ~ανΙα.

- Τι γλώσσα μιλάνε;

-Ελληνικά όμως άλλα.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

Kαταλά~αlνες;

-Θα Kαταλά~αlνε. Θα έκανα έτσι(δείχνεl)

-Και τι θα Kαταλά~ινε αν του έκανε έτσι;

-Ότι το χαιρετάω κυρΙα.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του

γλώσσα

-Όχι;

-Θα μάθαινε ελληνικά;

-Ναι.

5-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;
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EAAf'!VIKCI;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μαθεις να μιλάς αλλη

γλώσσα;

-Όχι.

β-Νομίζεις ότι εΙναι εύκολο να μάθει κσνεΙς

ελληνlκά;

-Ναι.

22 Βασίλης

ερωτήσειςσχετικέςμε τη {ωγpqφιά;

ι- Bασlλη, θέλεις να μου πεις τι

ζωγραφισες;

-Τον πΙνακα εδώ και ένα λουλούδι,

-Ποιο παιδάκι είναι αυτό που ζωγράφισες;

-Το ελληνάκι.

-Τον εαυτό σου το ζωγράφισες;

-Δεν ήθελα. ΚυρΙα ο καθένας έχει τη

γνώμη του.

-Ναι σιγουρα, ο καθένας έχει τη δική του

γνώμη, EγιίJ δεν εΙμαι εδώ για να σου πω να

έχεις την ίδια γνώμη με μένα, απλά

αναρωτιέμαι, αν γΙνανε φΙλοl τα παιδάκια

από το παραμύθι και αν τελικά γίνανε, πως

επικοινωνούσαν,

-Δε γΙνανε φίλοι. ΤΟ aAC!aVCIKI κοιμαται, τα

άλλα παΙζαν το κάθε ένα μόνο του.

-Εσύ θα ήθελες να ήσουν μαζΙ με αυτα τα

παιδάκια;

-Όχι, δε μ' αρέσει,

4- Πως λες αν αισθάνονται που παίζουν

μόνα τους.

-Αν μάθαιναν ελληνικά δε θα ήταν μόνα

-Όχι,

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα;

-Όχι.

β-Νομίζεις ότι εΙναl εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι,

ΒασΙλης

ερψτόσειςβετικέςμε τη {ωVΡaφιd.

1- ΒασΙλη, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Ένα aAC!avaKI. ένα ελληνάκι • εδώ είμαι

εγώ. Τα καρτελάκια, και το σεντόνι.

-Τι κάνουν αυτά τα παιδάκια;

-ΠαΙζουν.

-Τι παιχνΙδl παΙζουν;

-EγιίJ δεΙχνω ένα καρτελάκι στο aAC!aVCIKI

και αν δε το KaTaAaC!tl κάνω κινήσει για να

το KQTQAάC!CI. Αν δεν το KCToλaC!tl, δε

ζωγραφίζει το σεντόνι.

Γενικές ερωτήσεις.

1· Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδακι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικα και αλλη γλώσσα;

-Ειναι η Κρεόλα και Αντρέας στο διάλειμμα.

Ξέρουν ελληνικά.

3-Θσ έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μΙα γλώσσα, που εσύ δεν θα την

κσταλάC!αlνες;

-Όχι

4- Αν C!ρίσκατε ένα τρόπο για να
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τους.

ΓCVfχiς ερwrήqειc,

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά rί που μιλάει εκτός οπό το

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-Όχι.

2-00 ηθελες να γνωρίσεις;

Όχι.

3·Θσ έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

Ι<.αταλάρ,οlνες;

-Όχι

4- Αν ρ,ρίσκατε ένα τρόπο για να

καταλαρ,αίνεις τι σου λέει;

-Να μάθει ελληνικά;

-Μπορεί να μάθαινε και ελληνικά. Υπάρχει

άλλος τρόπος;

-Δε ξέρω.

• Τι Θα προτιμουσες, να μάθεις να μιλάς

στη δική ΤΟΥ γλώσσα, rί να μάθαινε εκείνα

τη δικη σου rί να ρ,ρΙοl<.Oτε ένα άλλα τρόπο

γιο να τον κατσλαρ,αίνεις;

-Να μάθει ελληνικά. Γι αν υπάρχει άλλος

τρόπος.

5-Μlλάι; ΚΟI άλλrι γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;

~Όxl.

7- Θα rίθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα;

-Όχι.

β-Νομίζεις ότι είναι είικολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Όχι.

καταλαDαίνεlς τι oov λέει;

-Να μάθει ελληνικά αν δε KσTaAaDaivcl, θα

κάνω μία φορά Klνrίσεlς και αν δε

KQTQλaDaivcl πάλι, θα φύγει.

5-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;

·'OXI .

7- Θα rίθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα;

-Όχι.

β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Όχι.
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23 Γιάννης

cρωrήσεις ΣΧεηκές με ra (ω'(JJaφιti.

1-Γlάwη, θέλεις να μου πεις τι

ζwγράφισες:

-ΕΙναl Cιουνά, και αυτά είναι λουλούδια που

εΙναl μικρά, τα χρώματά τους.

-Τα παιδάκια τα ζwγράφισες:

-ΕΙναl κάπου εδώ στα λουλούδια, μαζεύουν

λουλούδια.

-ΕΙναl όλα μαζΙ:

~ΠαΙζw με όλα τα παιδάκια μέσα στα

λουλούδια, Cιουτάμε το κεφάλι μέσα στα

λουλούδια και γελάμε.

3- Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την ίδια γλώσσα

με σένα

-Όχι, αλλά μου μάθανε ότι αυτό είναι Cιουνό.

αυτό είναι λουλούδι,

-Εσύ τους έμαθες κάποια λεξούλα στη δική

σου γλώσσα;

-Και εγώ τους είπα πwς εΙναι το Cιουνό και

το λουλούδι στα ελληνικά.

Γενικές ερwrdσεις.

1- Έχεις γΝWρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα:

-Ναι.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μΙα γλώσσα, που εσύ δεν θα την

καταλάClαlνες:

-Θα KQTaAάClaIva. Θα κάνενε κινήσεις και

θα κοιτούσα και το στόμα τους.

5-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Γιάwης

εpwrήσcις ΣXcrIKic με rn (ωvoaφιti.

1~Γιάννη, θέλεις να μου πεις τι

ζwγράφισες:

-Είναι Cιουνά, και αυτά εΙναl λουλούδια. Εγώ

είμαι κρυμμένος μέσα στα λουλούδια.

-ΠαΙζεlς μόνο σου κρυφτό:

~ Παfζw με όλα τα παιδάκια μέσα στα

λουλούδια, Cιουτάμε το κεφάλι μέσα στα

λουλούδια και γελάμε.

3- Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την ίδια γλώσσα

με σένα

-Όχι. Bλέπw ότι γελάνε.

Γενικές εpwrήσcις.

1- Έχεις γνwρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά κσι άλλη γλώσσα:

-Ναι. Είναι η ΕλενΙτα, και άλλα δε τα

θυμάμαι τώρα.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μΙα γλώσσα, που εσύ δεν θα την

καταλάClαινες:

~Θα παίζαμε και θα καταλάClαινα, θα

γελάμε, θα παίζουμε.

5-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά:

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μΙλάς άλλη

γλώσσα:

-Αύριο, μου εΙπε η ΕλενΙτα αλλά δε

κατάλαClα. Θα τη ρwτήσω και θα μιλάw και

γώ.
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Ελληvικά;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα;

-Δε χρειάζεται,

β-ΝομΙζεlς ότι είναι εύκολο να μάθει κανεΙς

ελληvικά:

-Όχι από την αρχή αλλά μετά μαθαίνεις,

24 Γιώργος

ερωτήσεις qχεTIXές με τη {wγpgffd,

I-ΓΙωΡγο, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες:

-Ένα ανθρωπάκι.

-Ποιο ανθρωπάκι είναι αυτό:

-Το αφρικαvάκι.

-Τα άλλα παιδάκια

-Δε ... είναι μαζί του. δεν ξέρου ... τι λέει;

-Εσύ είσαι μαζΙ με τα άλλα παιδάκια;

-Με το ελληvάκι μόvο.

-Το παιδάκι από τη... Kivo με το παιδάκι από

την AADovio είναι μαζί;

-Όχι.

Γεvιχές εOωTιWεις.

1- Έχεις YVwpiall κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελλl1νlκά ή που μιλάει εκτός από τα

ελλl1vlκά και άλλη γλώσσα;

-Όχι.

2-Θα ήθελες να γνωρΙσεlς;

-Όχι.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσα ... μΙα γλώσσα. που εσύ δεν θα τη...

κσταλάΡαlνες;

β-Νομίζεις ότι εΙναl εύκολο να μάθει καvεΙς

ελλl1vlκά;

-ΜπορεΙ 'Ια (iVOI λΙγο δύσκολο

Γιώργος

tρωTιjσεις (1)(ετιχές με τη (ωγpaφιά.

Ι-Γιωργο, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-τα καρτελάκια και το σεντόνι.

-Και τι γΙνετε με το σεντόνι;

-Το σεντόvι σκεπάζει τις λέξεις,

-Τις χρειαζόμαστε τις λέξεις;

-Ναι όμως όχι πάντα.

-Πότε τις χρειαζόμαστε;

-Ότα μιλάμε ελληvάκια.

-Ότα μιλάμε με παιδάκια που δεν tiVQI από

την Ελλάδα δε τις χρειαζόμαστε:

-Έχουν άλλες λέξεις.

-Τα καρτελάκια αυτά που ζωγράφισες έχουν

αυτές τις λέξεις που λες;

-Είναι τα αλβανικά τα κινέζικα τα μαύρα και

τα ελληvικά.

-Αν ερχότα ... ένα παιδάκι από την AADovio.

ένα παιδάκι οπό την Kivo και ένα παιδάκι

από τη... Αφρική θα έπαιζες μαζί του;

- Θα του έδειχνα τα ελλl1vlκά καρτελάκια

και θα tKOVQ κινήσεις.

-Μόνο τα ελληνικά καρτελάκια θα του
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-Όχι. έδειχνες;

4- Αν DpiOKOTt ένα τρόπο για να -Ναι. Για να μάθει ελληνικά.

KoTaAaDaivtlc; τι σου λέει; ΓεΥlκές ερωτήσει,"

-Ναι. 1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του μιλάει ελλt\vικά ή που μιλάει εκτός σπό τα

γΛWσσσ, ή να μάθαινε εκείνο τη δική σου ή ελληνικά και άλλη γλώσσα;

να ρρίσκστε ένα άλλο τρόπο για να τον -Ναι, μιλάει αλDaνlκά.

KoTαAaDaivtIC;; 2-Αν ερχόταν στο νηπιαγωγείο θα έκανες

-Θα μάθαινε ελληνικά. παρέα μαζί του;

5-Μlλάς: και άλλη γλώσσα εκτός σπό -Πηγαίνει σε άλλο νηπιαγωγείο και δε κάνει

Ελληνικά; παρέα με τα άλλα παιδάκια.

-Όχι. -Μήπως δε θέλει να κάνει παρέα;

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη -Όχι. Τον κοροϊδεύουν.

γλώσσα; - ΤΙ κάνει και τον κοροϊδεύουν;

-Όχι. -Δε KOTaAaDaivtl ελληνικά.

8·Νομlζεlς ότι εlναι εύκολο να μάθει κανεlς 3-Εσύ θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

ελληνικά; μιλούσαν μία γλώσσσ, που εσύ δεν θσ την

·Νσι. κστσλάDσινες;

-Θσ έκσνσ KJvl\atl και θσ μάθαινε.

-Θα Ι\θελες να μάθεις νσ μιλάς στη δικl\ του

γλώσσα,:

·Δε μπορώ.

5-Μιλάς κσl άλλη γλώσσσ εκτός σπό

Ελληνικά;

-Όχι.

7- Θσ Ι\θελες νσ μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα;

-Όχι.

β-Νομίζεις ότι είνσl εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά:

·Νσι,

25 Παύλος Παύλος
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ερωτήσεις qχεrΙKές με τη (ωvpaφ,ά,

Ι-Πάυλο, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Αυτός είμαι ενώ, αυτός είναι ο πίνακας,

αυτό είναι το αμάξι, αυτά είναι τα

τριαντάφυλλα.

-Τα παιδάκια, που είναl;

-Παίζουνε σκοινάκι:

-Μιλάνε TI1V ίδια γλιi.ισσa;

-Όχι. Παίζουν σκοινάκι,

·Εσύ παίζεις μαζί τους;

-Όχι εγώ δε ξέρω σκοινάκι.

Γεν/κ', φwτd"εις.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός aπό ΤΟ

ελληνικά και άλλη γλιίισοο;

-Όχι.

2-Θα ήθελες να γνωρίσεις;

-Ναι.

3-00 έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μΙο γλώσσα. που εού δεν θα TI1V

καταλάc.οινες:

-Όχι.

4· Αν ~ρίσKατε ένα τρόπο για να

Kατaλα~αίνεlς τι σου λέει;

-Ναι.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του

γλιίισσο, ή να μάθαινε εκείνο Trι δική σου ή

να DpIoκarc ένα άλλο τρόπο για να τον

KαTαλα~αΙνεlς;

-Η να μάθει ελληνικά η να ~ρoύμε άλλο

τρόπο.

5-Μιλάς και άλλl1 yAwaaa εκτός από

Ελλl1νlκά;

ερωτήσεις σχετικέςμε τη ζωγΡαφιά.

ι- ΠάυλΟ, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

-Αυτός εΙμαι tyw, αυτό είναι τα καρτελάκια

και αυτό είναι το σεντόνι.

-ΠαΙζεlς μόνος σου με τα καρτελάκια και το

σεντόνι;

-Με το σεντόνι δε μπoρW να παίξω μόνος

μου.

-Σου άρεσε που παίξαμε με το σεντόνι;

-Ναι.

-Θα ήταν καλύτερα να ήταν από τl1 μΙα

Πλευρά παιδάκι που δε θα καταλάc.αιναν

καθόλου ελλl1νlκά;

-Ναι γlατΙ rwpa ήταν εύκολο.

Γενικες ερwτή(1εις.

ι- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελλl1νlκά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλ/1 yAwaaa;

-Αλc.ανάκια.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μΙα vAwaaa, που εσύ δεν θα TI1V

καταλάc.αινες;

-Όχι, όμως μπορw να καταλάDω αν μας

παίξεις πάλι αυτό με το σεντόνι.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στl1 δική του

yAwooa, η να μάθαινε εκείνο τη δικη σου ή

να Dρίσκατε ένα άλλο τρόπο για να τον

καταλαDαΙνεlς;

-Με το καθρέφτl1 και τις κινήσεις.

-Με το καθρέφτl1 πως;

- Θα κοιτούσε αν ήταν χαρούμενος θα

ερχόταν εκεί που έπαιζα.

-Αν ηταν λυΠf1μένος;
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-Όχι.

7- Θα ηθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα;

-Όχι.

β-Νομίζεις ότι εΙναι ευκολο να μάθει κανεfς

ελληνικά;

-Ναι.

26 Αλέξανδρος

φwrήσειςσχπικ/ςμε rη (ωγpaφιά.

Ι-Αλέξανδρε,θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

~ Ανθρωπάκια.

-Ποια ανθρωπάκια είναι αυτά;

-ΤΟ αλj)ανάκl,ΤΟ παιδάκι από την Κίνα, το

αφρικανάκι, και το ελληνάκι.

-Τον εαυτό σου δε τον ζωγράφισες;

~Δε χωρούσε ο πίνακας.

3~ Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την ίδια

γλωσσα;

~ ΤΟ καθένα μιλάει άλλη γλώσσα.

·Εσύ θα έπαιζες με αυτά τα παιδάκια;

-Με αυτό, με αυτό και με αυτό. (δείχνει το

παιδάκι από την ΚΙνα, το αφρικανάκι, και το

ελληνάκι.)

-Με το παιδάκι από την AADavfa δε θα

~·Oxl.

-Δε θα ήθελες αν μάθεις τι έχει;

-Δε θα μπορουσε να μου πει.

-Θα ηθελε όΜWς να παίξει:

-·Οχ ι .

5-Μlλάς και άλλη γλωσσα εκτός από

Ελληνικά:

-·Oxl.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλωσσα:

-Όχι.

β-Νομίζεις ότι εΙναl εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά:

-Ναι.

Αλέξανδρος

εpwrήσειςοχαικ/ςμε rη (ωγpaΦIά

Ι-Αλέξανδρε,θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες:

- Ανθρωπάκια.

-Ποια ανθρωπάκια εΙναι αυτά;

-Το αλDανάκι,ΤΟ κινεζάκι, το αφρικανάκι,

και το ελληνάκι εγω εΙμαι aυτό.

3· Τα παιδάκιααυτά μιλάνε την Ιδια

γλωσσα;

-Μιλάνε με κινησεις.

·Εσύ θα έπαιζες με αυτά τα παιδάκια;

-ΠαΙζω το σεντόνι.

-Τα άλλα παιδάκι το ξέρουν αυτό το

παιχνΙδl:

-Θα j)pOUVC τι κινησεις KάΝW και μετά θα

ζωγραφΙσω το σεντόνι.

-ΠαΙζεις με όλο τα παιδάκια;
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έπαιζες;

-Αφού δε μιλάει ελληνικά.

-Θα ηθελες να του μάθεις:

-Δε ξέρω.

Γενικές ερωτιiσεις.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα:

-Όχι.

Ζ-Θα ήθελες να γνωρίσεις:

-Ναι.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

KαταλάlXιινες:

_·Οχ ι .

4- Αν C!ρίσκατε ένα τρόπο για να

καταλαC!αίνεις τι σου λέει:

-Ναι.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του

γλώσσα, ή να μάθαινε εκείνο τη δική σου ή

να C!ρίσκατε ένα άλλο τρόπο για να τον

καταλαc.αίνεις:

-Na μάθαινε ελληνικά.

5-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά:

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα:

-Όχι.

θ-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά:

-Ναι.

·Ναι.

Γενικές ερωτιjσεις.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μΙλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα:

-Είναι όμως παιδάκια στο άλλο νηπιαγωγείο.

Ζ-Αν ερχόταν σε αuτό το νηπlαΝWγείO θα

έκανες παρέα:

-Στο διάλειμμα παίζουμε κυνηγητό εδώ τι

θα παίζουμε:

-'Οη παίζεις και με τα άλλα παιδάκια.

- Πρέπει να παίξουμε αυτό με το σεντόνι

μετά. Αλλιώς δε θα ξέρει.

3-Επομένως,Θα έκανες παρέα με παιδάκια

που θα μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν

θα την καταλάc.αινες:

-Θα μάθαινε όμως πριν.

-Μπορεί στην αρχή να μην ήξερε και να του

έδειχνες όμως στη συνέχεια θα μάθαινε.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του

γλώσσα,

-Όχι, θα μάθαινε ελληνικά.

5-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά:

-'OXI.

7- Θα ηθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα:

-Μπορεί να μάθω αμερικάνικά. Όμως όχι

τώρα. 'Οταν μεγαλώσw.

θ-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά:

-Ναι.
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27 Χαράλαμπος

ερωτήσειςοχετικέςμε τη {wypafId.

Ι-Χαράλαμπε. θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Τέσσερα ανθρωπάκια. το κινεζάκι. το

aλC!ανάκι. το αφρικανάκι. και το ελληνάκι.

-Τον εαυτό σου το ζωγράφισες;

-Αυτός εΙμαι εγιiι, ο μικρούλης.

~Παίζεις μαζΙ με τα άλλα παιδάκια ή όχι;

-ΠαΙζουμε κυνηγητό.

-Τα άλλα παιδάκια μιλάνε την ίδια γλώσσα

με σένα ή όχι;

-Μιλάνε άλλη γλώσσα αλλά ξέρουν να

παίζουν κυνηγητό.

Γενικές ερωτήσεις.

Ι- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μΙλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-Ναι.

3~Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μΙα γλώσσα, που εσU δεν θα την

καταλάC!αινες;

-Θα καταλάC!αινα αν έκανε κάποιες

κινήσεις.

5-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνlκά;

-Όχι.

7~ Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλώσσα;

-Αμερικάνικα.

β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανεΙς

ελληνικά;

Χαράλαμπος

εΡωτήσεις OXεrΙKές με τη (wvpafId.

Ι-Χαράλαμπε. θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Ζωγράφισα τα καρτελάκια με τις λέξεις.

εδώ είναι η ζυγαριά. Ρίχνει τα παιδάκια στο

ποτάμι.

~H ζυγαριά από μόνη της ρΙχνει τα παιδάκια

στο ποτάμι;

-ΤΟ ένα παιδάκι λέει κάτσε κάτω και το

άλλο δε Kατaλαpαίνει;

-Μήπως είναι αφrιpημένo γι' αυτό δε

καταλαραίνει;

-Μιλάει αλC!ανlκά:

~Yπάρxει κάποιος τρόπος για να το

κατaλάC!ει:

-Να κάνει κινησεις.

•Τι θα μπορούσε να δηλαδή να κάνει;

-Να το φωνάξει και να κάνει έτσι.(δείχνει.)

Γενικές ερωτήσεις.

Ι- Έχεις ΓΝWρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα:

-Ναι,

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μΙα γλώσσα, που εσU δεν θα την

καταλάραινες;

-Αμα μου μιλούσαν aλC!ανικά δε θα

καταλάραινα.

5-Μιλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά:

-Όχι.
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-Ναι.

28 Ευαγγελία

ερωτήσεις σχετικές με τη {ωvcσφιά.

-ΕοογγελΙσ, θέλεις να μου πεις τι

ζwγρόφισες;

-Εδώ εΙμαι εγώ, εδώ είναι το aφΡlkονόkl,

κοι εδώ ε/ναι το αμερικάνόκ •.

-Το παιδάκι από την Aλ~σνΙα και το παιδάκι

από την ΚΙνα που είναι;

-Δεν ήθελα να το Kavw:

-Εσύ παίζεις με το παιδάκι από την Αφρική

κοι ΤΟ παιδάκι από την Αμερική;

-Μόνο με το αμερικανόκι.

rCVIKfc ερwrήqεις.

1- Έχεις γΝUΙρΙσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός σπό τα

ελληνικά και άλλr\ γλώσσα;

-Όχι.

2-Θα ήθελες να γνuιρίσεις;

-Ναι.

3-00 έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλοίισαν μία γλώσσα. που εσύ δεν θο TI\V

κaτσλάDοlνες;

-Όχι.

4- Αν DpIOKOTt ένα τρόπο γιο να

kQraλoDaIvtIC'; τι σου λέει;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλr\

γλώσσα:

-Αμερικάνικα.

θ-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι.

Ευαγγελία

ερωτήσειςσχετικέςμε τη {wvpafIti.

-Εοογγελία,θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Εδώ εΙμαι εγώ, εδώ είναι το κινεζάκι, και

εδώ είναι το αμερικάνόκι.

-Το παιδάκι από την AAl)avia και το παιδάκι

από την Αφρική που είναι;

-Δεν ήθελα να το κάνω;

-Εσύ παίζεις με το παιδάκι από την Κίνα και

το παιδάκι από την Αμερική;

-Μόνο με το αμερικανάκι.

-Και σε KaTaAal)aivtI όταν μιλάς ελληνικά;

-Κάνω κινήσεις.

-Με τα άλλα παιδάκι γιατί δε θέλεις να

παίξεις;

-Δε KaTaAal)aIvOUV.

ΓεVfκi, εριιιτΠσεις.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-Είναι κάτι αλl)ανάκια που δε KaTaAal)aivouν

ελληνικά.

3-0α έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

καταλάl)αινες;
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5-Μlλός κοι άλλη γλώσσα εκτός από -Θα Kατaλά~alνa με κινήσεις.

Ελληνικά; 5-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός οπό

-Ναι. Ελληνlκό:;

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη -Όχι.

γλώσσα: 7~ Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς όλλη

~AμεΡIKόνIKσ. γλωσσσ:

Β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς -Αμερικάνικο.

ελληνlκό:; Β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

-Ναι. ελληνικά;

-Ναι.

29 Αρσενίσ. ΑρσενΙσ.

ερωτήσειςσχετικέςμε τη ζωγραφιά. εΡωτψ:ιειςσχετικέςυε τη ζωγΡαφlά.

Ι-ΑρσενΙα, θέλεις να μου πεις τι Ι-Αρσενίσ. θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες; ζωγράφισες;

-Ένας πίνακα κοι ζωγραφιές, έχει και -Ένας πίνακα κοι ζωγραφιές.

κάγκελο. Γενικές ερωτή(1ει(.

-Εσίι και τα άλλα παιδάκια; 1- Έχεις γνwρίσει κάποιο παιδάκι που δε

-Το παιδάκια παίζουν κρυφτό και εγιiJ δεν μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

εΙμαι μαζί τους. ελληνικά και άλλη γλώσσα:

~ Τα παιδάκια που παlζovν κρυφτό μιλάνε -Ναι.

την ίδια γλώσσα με σένα: 3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

~Όχι. Μιλάνε μία γλώσσα που δε την μιλούσαν μΙα γλώσσα, που εσύ δεν θα την

κoταλα~αίνw. καταλάC!αlνες:

·Ι(οι γι' αυτό δε κάνεις παρέα μαζl τους: ~Θα έκανα ζωγραφιές.

-Δε θέλω. ~Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του

Γενlκές εοωτή(1εις. γλώσσα, ή να μάθαινε εκείνο τη δική σου ή

1· Έχεις γνwρίσει κάποιο παιδάκι που δε να ~ρlσκατε ένα άλλο τρόπο για να τον

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα καταλaC!αίνεις;

ελληνικά και άλλη γλώσσα: -Θα ζωγράφιζα.

~Όχl. 5-Μlλάς κοι άλλη γλώσσα εκτός από

2-Θα ήθελες να γνωρίσεις: Ελληνικά;

-Όχι. ~Όχι.
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3-00 έκανες 'Παρέα με παιδάκια που θα

μιλουσαν μΙα γλώσσα, που εσύ δεν θα την

KαTaλά~α.νες;

4· Αν ~ρίσκατε ένα τρόπο για να

KαTaλα~αίνεlς ΤΙ σου Λέει;

·Ναι,

·Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του

νλωσσα, ή να μάθαινε εκείνο τι\ δική σου ή

να ~ρIσKOτε ένα άλλο τρόπο για να τον

κΟΤαλαραΙνεlς;

-Θα μάθαινε ελληνικά.

5-Μlλάς και άλλl\ γλώσσα εκτός από

Eλλl\νlKά;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλr\

νλώσσα;

-Αμερικάνικα.

β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι.

30 Σοφία

ερωτήσεις οχετlκές UE τη {WVOOffQ.

Ι-Σοφία, θέλεις να μου πεις τι ζωγρόφισες;

-Αυτό είναι το μαυράκι, αυτό είναι το

αλρανaκι, αυτό είμαι εγώ, εδώ είναι ο

πίνακας.

-Το παιδάκι από την Κίνα δε το

ζωγραφισες;

-Δεν ήθελα.

-Τα παιδάκι που ζωγράφισε ξέρουν

cλAI\VIKQ;

•Το aλρανάKI ξέρει το μαυράκι δε ξέρει.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλl\

γλώσσα:

-Αμερικάνικα.

β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά:

-Ναι.

Σοφία

ερωτήσειςοχαι/(έςμε τη {ωvροφιa.

Ι-Σοφία, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες;

·Ζωγράφισα το μαυράκι, το κινεζάκι, το

αλΡνάκl και εγώ. Εδώ είναι τα καρτελάκια.

-Τα παιδάκι αυτά που ζωγράφισεςμΙλάνε

την ίδια γλώσσα;

-Όταν είναι εδώ μιλάνε ελληνικά.

-Ξέρουν όλα να μιλάνε ελληνικά:

-Να δούνε τα καρτελάκια.

·Θα έπαιζες μαζί τους;

·Ναι.
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•Παίζεις μαζί με αυτά τα παιδάκια; Γεv/κές EOWrn(1'E/(.

-Ναι. 1- Έχεις vνωpΙσει κάποιο παιδάκι που δε

-ΤΟ μaίιρO παιδάκι που ζωγράφισες, σος μιλάει ελληνικά ή που μΙλάει εκτός από τα

KoraλaC>aivtI όταν παίζεται; ελληνικά και άλλη γλωoσa;

<Ξ.έρεl να παίζει κρυφτό. -Μιλάει όμως ελληνικά.

-Το παιδάκι από τ.,ν Κlνα λες να θέλει και 3-00 έκανες παρέα με παιδάκια που θα

αυτό να παίξει μαζl σας; μιλούσαν μΙα γλώσσα, που εσύ δεν θα την

-Δε θέλω. κατaλάC>ΟLνες;

·Υπάρχει κάποιος λόνος που δε θέλεις; ·Όχι,

-Δε ξέρει να παίζει κρυφτό. 4· Αν C>pioκarc ένα τρόπο για να

Γεvιχές l:euιrήdεις, KOTaAaC>aivtIC;: τι σου λέει;

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε -Θα έκανα,

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα -Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στ", δική του

ελληνικά και άλλrι γλώσσα; γλώσσα. ή να μάθαινε εκείνο τη δική σου ή

-Όχι. να ~ρίσKατε ένα άλλο τρόπο για να Τον

2-Θα ήθελες να γνωρίσεις; Kαταλα~αίνεlς;

-Ναι. -Να μάθαινε ελληνικά.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα 5-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

μιλούσαν μΙα γλώσσα. που εσύ δεν θα την Ελληνικά;

καταλάl)αινες; -Όχι.

-Όχι. 7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

4- Αν Ι)ρίσκατε ένα τρόπο για να γλώσσα;

Kαταλα~αίνεlςτι σου λέει; -Ναι, αμερικάνικα.

-Θα έκανα. β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του ελληνικά;

γλώσσα. ή να μάθαινε εκείνο τη δική σου ή -Ναι.

να ~ρΙσKατε ένα άλλο τρόπο για να τον

καταλαl)αίνεις;

-Να μάθαινε ελληνικά.

5-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη
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γλώσσα;

-Νσι. αμερικάνικα.

β-Νομίζεις ότι είναι είικολο να μάθει κανείς

ελληνικό;

-Ναι.

31 Παρασκευή

ερψτήσεις l!Xεrlκές με τη {WvpqeJd:

Ι-Παρσσκευη θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες:

-Ένα πίνακα, ο μαυρος. εδιiι μπροστά ένα

λουλουδάκι, και δε φαίνεται το σιiιμα του.

-Αυτό ποιο κοριτσάκι εΙναl;

-ΤΟ ελληνeιKI.

-Τα άλλα παιδάκια που είναι;

-ΕΙναl πιο πΙσω και παίζουν.

-Παίζουν μαζί με το ελληνeιKI;

-Οχι το ελ/ηνeιKI παΙζεl μόνο του.

-Τον εαυτό σου τον ζωγράφισες:

-ενώ είμαι το ελ/ηνάκι,

3- Τα παιδάκια αυτά μιλάνε την ίδια

γλώσσα;

-EVΏ μΙλάω ελληνικά. τα άλλα παιδάκια

μιλάνε άλλη γλώσσα.

-Εσίι πως και δε παίζεις μαζί τους;

-Δε θέλω.

Γενικές ερωτήσεις.

1- Έχεις ννωρΙσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά Γι που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα:

-Οχι.

2-Θα ήθελες να γνωρίσεις;

-Οχ ι

Παρασκευή

ερψτήσεις l!Xετικές με τη (ωlΦαφιι:1.

Ι-Παρασκευή θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Ένα παιδάκι. ενώ, καρτελάκια.

-Αυτά ποια παιδάκια είναι;

-Ενώ και η φίλη μου.

-Παίζεται με τα καρτελάκια;

-Ναι.

-Μαθαίνετε κάτι από τα καρτελάκια;

-Λέξεις.

-Σε ποια γλώσσα είναι αυτές οι λέξεις;

-Στα αμερικάνικα.

-Τα καρτελάκια που δεν γράφουν λέξεις σε

άλλη γλώσσα τι τα κάνετε;

-Τα πετάμε.

Γεvlκές ερωτιj(ιεις.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλώσσα;

-Όχι.

2-Θα ήθελες να γνωρίσεις;

-Όχι

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα την

καταλάDαlνες;

-Όχι.
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3-00 έκανες παρέα με παιδάκια που θα 4- Αν ~pίσKατε ένα τρόπο για να

μιλούσανμία γλιίισσα. που εσύ δεν θα την Kαταλα~αΙνεlς τι σου λέει:

I(αταλά~oινες; -Θα μάθαινε ελληνlκά;

-Όχι. -ΜπορεΙ να μάθαινε ελληνικά, μπορεί να

4- Αν C>ρioκaTt ένα τρόπο για να σκεφτόσαστανκαι κάποιο άλλο τρόπο.

κaταλaC>αΙνειςτι σου λέει; 5-Μlλάς και άλλη γλώσσα εκτός από

-Θα μάθαινε ελληνικά; Ελλllvικά;

-Μπορεί να μάθαινε ελληνικά. μπορεί να -Όχι.

σκεφτόσαστανκαι κάποιο άλλο τρόπο. 7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

5-Μlλός και άλλη γλώσσα εκτός από γλώσσα;

Ελληνlκά; -Όχι.

-Όχι. 8-Νομίζεlςόη είναι ευκολο να μάθει κανείς

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη ελληνικά;

γλωσσα; -Ναι.

-Όχι.

β-Νομίζεις ότι είναι ευκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι.

32 Χρύσα Χρύσα

ερωτήσεις σχεrΙKές με τη lωvoaφιά. ερωτήσεις oxεrΙKές με τη ΖWνoaφιι1.

Ι-Χρύσα, θέλεις να μου πεις τι ζωγράφισες; Ι-Χρύσα. θέλεις να μου πεις η ζωγράφισες;

-Είναι ένας πίνακας με ένα παιδάκι. -Ένα καρτελάκια, ένα σεντόνι, τα παιδάκια.

-Ποιο παιδάκι είναι; -Ποια παιδάκι είναι αυτά;

-Είναι η μαμά μου, εγώ το αφρικανάκι, και -Το αφρικανάκι το κινεζάκι.

το κινεζάκι. -Τι κάνουν;

-Το αλa~άνάKI δε το ζωγράφισες; -Παίζουν με το σεντόνι και τα καρτελάκια;

-Δε το θέλει η μαμά μου. -Πώς παίζουνε;

·Εσύ με το παιδάκι από την Aλ~ανία θα -Παίζουν με ης λέξεις και ης κινήσεις.

έπαιζες; -Aρaγε σε ποια γλωσσα να μΙλάνε;

-Αμα ήξερε ελληνικά. -Σε όλες,

Γενικές εοωτήσεις, Γενικές ερωτήqειζ.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε 1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε
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μιλάει ελλl\YIKCι ή που μιλάει εκτός από τα

ελλ.,,'IKCι και άλλη γλώσσα;

-ΌχΙ.

2-00 ήθελες να γνωρίσεις;

·Na•.

3·Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που εσύ δεν θα τl\ν

καταλάClαlνες;

-Όχι.

4- Αν CtpiOKOΤt ένα τρόπο για να

KoToλoCtoivtII; τι σου λέει;

-Ναι.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στ" δική του

γλώσσα, ή να μάθαινε εκείνο τη δική σου ή

να ~ρlσκατε ένα άλλο τρόπο για να τον

καΤαλαCtαiνεlς;

-Θα μάθαινε ελλrινΙKCι.

5-Μlλάς και άλλrι γλώσσα εκτός από

Ελληνικά;

-'OXI.

7· Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλrι

γλώσσα;

-Αγγλικά.

β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

33 Χριστίνα

εpωτιjqεις σxεrΙKέ, με τη ΖWγpαfIJιά.

-Χριστίνα, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Έχω ζωγραφΙσει ένα πίνακα, το λουλούδι

και το κοριτσάκι.

•Ποιο κοριτσάκι εΙναl αυτό;

μιλάει ελλrινΙKά ή που μιλάει εκτός από τα

ελλrινΙKά και άλλΓ\ γλιiισσα;

-Ναι. Μιλάει άλλΓ\ γλιiισσα.

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλιiισσα. που εσύ δεν θα τrιν

καταλάC!αινες;

-Όχι.

4- Αν ClpioκaTt ένα τρόπο για να

καταλαClαίνεlς τι σου λέει;

-Θα έκανα κινήσεις.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στrι δική του

γλιiισσα, ή να μάθαινε εκείνο τrι δική σου για

να τον καταλαClαίνεlς;

-Μπορεί να μάθαινε ελλΓ\νlκά. εΝW όμως θα

KaTQAάC!alva.

5-Μlλάς και άλλrι γλιiισσα εκτός από

EλλrινΙKά;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλιiισσα;

-Αγγλικά.

β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελλrινΙKά;

-Ναι.

Χρlστlνα

ι:ρωτ""εlζl!)(cTlKic υι: τη (ωvoοφιά.

-Χριστίνα, θέλεις να μου πεις τι

ζωγράφισες;

-Έχω ζωγραφίσει τα παιδάκια, εδιiι είμαι

ενιiι ΚΟλυμπάμε

-Τα καρτελάκια με τις λέξεις εlναι στο νερό;
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·Εγώ.

•Τα άλλα παιδάκια:

-Δεν ήθελα να τα ζωγραφίσω.

ΓεVΙKές εewτdqεις,

1- Έχεις ννωρίσεl κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά rΊ που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλιiισσα;

-Όχι.

Ζ-Θα ήθελες να vνωρίσειι;;

-Ναι.

3-0α έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μιλούσαν μία γλώσσα, που ιΣV δεν θα την

KαΤaλά~αlνες;

-Όχι.

4- Αν ~pfσKατε ένα τρόπο για να

KαταλαCιαίνειι;τι σου λέει;

-Ναι.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του

γλιiισσα, ή να μάθαινε εκείνο τη

δική σου ή να Cιpfσκατ! ένα άλλο τρόπο για

να τον KαταλαCιαίνεlς;

-Όταν μεγαλώσωθα αποφασίσω.

5-Μlλάι; και άλλη γλώσσα εκτός από

Ελληνlκά;

-Όχι.

7- Θα ήθελες να μάθεις να μΙλάς άλλη

γΛώσσα;

-Ναι, αμερικάνικα.

β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι.

34ΙωάνναΔεν ήθελε να μιλήοει

-Ναι Κολυμπάμενα τα πιάσουμε.

·Εσύ με τα άλλα παιδάκια που ζωγράφισες

μιλάτε την ίδια γλwοσα:

·OXI. Αυτό μιλάει κινέζικα, aυτό αλ~ανlKά,

αυτό αφρικάνlκα.

·Καl Kαταλα~αίνεις τι οου λένε;

-Μου δέlχνανε τα καρτελάκια.

-Και rwpa που τα καρτελάκια είναι στο

νερό:

•TWpa κάνουν κινήσεις.

Γεvικές ερωτήσΕις.

1- Έχεις γνωρίσει κάποιο παιδάκι που δε

μιλάει ελληνικά ή που μιλάει εκτός από τα

ελληνικά και άλλη γλwσοα:

-Μιλάει αλ~ανIKά,

3-Θα έκανες παρέα με παιδάκια που θα

μΙλούσαν μία γλwσσα, που εσύ δεν θα την

KαΤαλά~αινες;

-Οχι. Αν έκανε κινήσεις θα Kαταλά~αινα.

-Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς στη δική του

γλwοσα, ή να μάθαινε εκείνο τη

δική σου

-Όχι

5·Μlλάς και άλλη γλwσσα εκτός από

Ελληνικά;

·'Οχι.

7· Θα ήθελες να μάθεις να μιλάς άλλη

γλwσσα:

-Ναι, αμερικάνικα,

β-Νομίζεις ότι είναι εύκολο να μάθει κανείς

ελληνικά;

-Ναι.
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