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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ: ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΧΩΡΩΝ»
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, 2011-12, στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου
πραγματοποιήθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα «Συνάντηση πολιτισμών: Ήθη και
έθιμα χωρών».
Με αφόρμηση την παρουσία στο σχολείο μας μαθητών και μαθητριών από
διαφορετικές χώρες ( Αιθιοπία, Αλβανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Γεωργία, Ελλάδα,
Ρουμανία) αποφασίσαμε να δρομολογηθούν κάποιες δραστηριότητες στα πλαίσια του
προγράμματος, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσει κάθε μαθητής/τρια την αξία της
πολιτιστικής του/της κληρονομιάς, να γνωρίσει και να κατανοήσει ο ένας τον
πολιτισμό του άλλου, να εντοπίσουν τα κοινά και τις διαφορές, να αισθανθεί κάθε
παιδί περήφανο για τον τόπο καταγωγής/προέλευσής του και να είναι σε θέση να τον
παρουσιάζει μπροστά σε κοινό.
Έτσι, στα πλαίσια του προγράμματος διεξήγαγαν ενεργό έρευνα σε αυθεντικά
περιβάλλοντα (κάθε μαθητής ή μαθήτρια ερευνούσε το δικό του πολιτισμό σε
συνεργασία με την οικογένειά του/της), ομαδοσυνεργατικά και βιωματικά
(παρασκευή παραδοσιακών γλυκών). Καλλιεργήθηκαν οι δεξιότητες της κριτικής
αναζήτησης και αξιοποίησης πληροφοριών, της αρμονικής συνεργασίας και
συνύπαρξης με τον άλλο συμμαθητή και συμμαθήτρια, του σεβασμό στο διαφορετικό
και της αυτοπαρουσίασης και αυτοεκτίμησης. Παράλληλα, στα πλαίσια αυτού του
προγράμματος το σχολείο προέβη σ’ ένα πλησίασμα προς όλα τα παιδιά, προκειμένου
να δείξει πως το σχολικό περιβάλλον είναι ένας ανοικτός, ασφαλής, δημοκρατικός
χώρος όπου όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ισότιμοι και ο καθένας
ταυτόχρονα κάτι μοναδικό.
Οι δραστηριότητες διεξήχθησαν σε δύο πλαίσια: στην τάξη και στη σχολική
κοινότητα. Στα πλαίσια της τάξης έγιναν παρουσιάσεις από τους μαθητές και τις
μαθήτριες των τόπων καταγωγής, της προσωπικότητας τους, των εθίμων σε διάφορες
εποχές (Απόκριες, Πάσχα κ.α.). Στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας
πραγματοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη γιορτή, όπου παρουσιάστηκαν τα ήθη και τα
έθιμα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σε αυτές τις επτά(7) χώρες. Η έρευνα, η
συγκέντρωση των πληροφοριών και η παρουσίαση έγινε από τα ίδια τα παιδιά.
Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και τους γονείς των παιδιών
ετοίμασαν εδέσματα παραδοσιακά του τόπου τους και κέρασαν όλα τα παιδιά του
σχολείου.
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε σχετίζονταν με την τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων και τη δυσκολία μερικών παιδιών να παρουσιάσουν το έργο τους
σε κοινό. Και οι δύο δυσκολίες ξεπεράστηκαν με την ενθάρρυνση, την κατανόηση και
τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία.
Η υπεύθυνη του Προγράμματος
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