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Περίληψη 

Θ ενςωμάτωςθ παιδιϊν προςφφγων ςε ζνα νθπιαγωγείο είναι ζνα 

ευαίςκθτο και προκλθτικό κζμα. Θ ιςτορία κα μποροφςε να αποτελζςει ζνα πεδίο 

ςτο οποίο ο «δικόσ» μασ πολιτιςμόσ ςυνυπάρχει με τον πολιτιςμό των «άλλων». 

χετικζσ κεωρίεσ και εκπαιδευτικά προγράμματα παρουςιάηονται ςτθν παροφςα 

εργαςία. υγκεκριμζνα, κα εςτιάςουμε ςε κεωρίεσ και ζρευνεσ ςχετικά με τθν 

ιςτορία ςτθν εκπαίδευςθ παιδιϊν πρϊιμθσ θλικίασ, ςε κεωρίεσ ςχετικά με το 

τραφμα και ςε εκπαιδευτικά παραδείγματα με ιςτορικό προςανατολιςμό που 

εφαρμόςτθκανςε ζνα ελλθνικό νθπιαγωγείο. 

 

Θ ιςτορία ςτην πρϊιμη παιδική ηλικία. 

Σφγχρονεσ θεωρητικζσ και ερευνητικζσ προςεγγίςεισ 

 

Θ πρϊιμθ παιδικι θλικία (early childhood) αναφζρεται εδϊ ωσ θ θλικία θ 

οποία αντιςτοιχεί ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ των παιδιϊν που ειςάγονται ςε δομζσ 

φροντίδασ και εκπαίδευςθσ (care and education) και τοποκετείται χρονικά μετά τθ 

βρεφικι θλικία. Επειδι οι δομζσ φροντίδασ και εκπαίδευςθσ για τα μικρά παιδιά 

παρουςιάηουν μία μεγάλθ ποικιλομορφία ςε παγκόςμιο επίπεδο ςε ςχζςθ με τθν 

θλικία ειςαγωγισ ς’ αυτζσ, με τον εκπαιδευτικό προςανατολιςμό τουσ και τα 

προγράμματα που εφαρμόηονται, κα ορίςουμε για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 

εργαςίασ τα ζτθ αυτά ςφμφωνα με τισ πρακτικζσ που ακολουκοφνται ςτο ελλθνικό 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα, δθλαδι όταν αναφερόμαςτε ςτον όρο «πρϊιμθ παιδικι 
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θλικία» κα εννοοφμε τα παιδιά 4 ζωσ 8 ετϊν (τα παιδιά που φοιτοφν ςτο 

νθπιαγωγείο και ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του δθμοτικοφ ςχολείου). 

Θ ιςτορικι εκπαίδευςθ ςτθν πρϊιμθ παιδικι θλικία είναι ζνα κζμα που 

εμφανίηεται ςτθν παγκόςμια επιςτθμονικι βιβλιογραφία από τισ αρχζσ (περίπου) 

του 1980. Σα ηθτιματα που απαςχολοφν τουσ ερευνθτζσ ζχουν τθν αφετθρία τουσ 

ςτον προβλθματιςμό ςχετικά με τον τρόπο ςυγκρότθςθσ τθσ ιςτορικισ ςκζψθσ και 

ςυνείδθςθσ. Θ διαμόρφωςθ ιςτορικισ ςκζψθ και ςυνείδθςθσ ςυςχετίηεται, επίςθσ, 

με το ςχολικό περιβάλλον και τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν ανάλογα με τθν θλικία 

τουσ. Οι πρϊτεσ κεωρίεσ και ζρευνεσ που προβάλλονται προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι 

είναι οι κοινωνικοπολιτιςτικζσ κεωρίεσ τθσ μάκθςθσ (Sociocultural Theory, SCT) με 

ιδρυτι τον γνωςτικό ψυχολόγο Lev Vygotky. τισ κεωρίεσ αυτζσ αναδεικνφεται ο 

ρόλοσ του περιβάλλοντοσ, τθσ οικογζνειασ, τθσ ομάδασ ςυνομθλίκων, τθσ ηϊνθσ 

επικείμενθσ ανάπτυξθσ, θ ςχζςθ τθσ γλϊςςασ με τθ νόθςθ ςτθ διαδικαςία μάκθςθσ 

και ςτθν πορεία εξζλιξθσ του παιδιοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον. φμφωνα με τισ 

κεωρίεσ αυτζσ, θ ανκρϊπινθ νόθςθ διαμεςολαβείται από ςυμβολικοφσ παράγοντεσ, 

όπωσ θ γλϊςςα και άλλα ςυμβολικά ςτοιχεία (ψυχολογικά, ατομικά, άλλα 

επιτεφγματα του πολιτιςμοφ). Κοινωνικοί, ψυχολογικοί και πολιτιςμικοί παράγοντεσ 

μεταβιβάηονται από τισ προθγοφμενεσ γενιζσ (οικογζνεια), τθ ςχολικι επίδραςθ και 

τισ ομάδεσ ςυνομθλίκων (Cole, 2003; Lantolf, 2000; Wertsch, 1998). Ζρευνεσ 

ςχετικζσ με τθν ιςτορικι ςκζψθ και κατανόθςθ που ζχουν επθρεαςτεί από τισ 

προθγοφμενεσ κεωρίεσ (SCT), αναφζρουν ότι θ ιςτορικι κατανόθςθ των παιδιϊν 

επθρεάηεται από το περιβάλλον τουσ (Barton, & Levstik, 2004; Barton, & Mccully, 

2005). Αυτι θ οπτικι ςυνδζει τθν ιςτορία και τθ διδακτικι τθσ με τθ γνωςτικι 

ψυχολογία και ανοίγει ζνα νζο πεδίο επιςτθμονικϊν ερευνϊν ςχετικά με τισ 

αντιλιψεισ, τισ αναπαραςτάςεισ, τισ ερμθνείεσ που αποδίδουν οι μακθτζσ/τριεσ και 

οι εκπαιδευτικοί ςτθν προςζγγιςθ του ιςτορικοφ παρελκόντοσ. 

Επιπλζον, θ κζςθ του Bruner ότι «όλα τα επιςτθμονικά αντικείμενα μποροφν 

να διδαχτοφν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ με αξιόπιςτθ και ζντιμθ μορφι, 

με ςεβαςμό ςτισ διανοθτικζσ ανάγκεσ των παιδιϊν» ανοίγει το δρόμο για τθ μελζτθ 

τθσ ςχζςθσ τθσ ιςτορίασ με τθν προςχολικι εκπαίδευςθ (Bruner, 2003). Θ διεφρυνςθ 

τθσ διδαςκαλίασ τθσ ιςτορίασ ςτθ βακμίδα ειςαγωγισ ςτθν πρωτοβάκμια 

εκπαίδευςθ (για το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα είναι το νθπιαγωγείο) ι ςτα ζτθ 
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μετάβαςθσ από το νθπιαγωγείο και τον βρεφικό ςτακμό ςτο δθμοτικό ςχολείο, 

ανοίγει τθ ςυηιτθςθ για τθ διδαςκαλία τθσ ιςτορίασ χωρίσ τθ χριςθ ςχολικοφ 

εγχειριδίου ι ςυμπλθρωματικά τθσ χριςθσ του. Ζτςι, το κζμα αφορά και τισ άλλεσ 

τάξεισ του πρωτοβάκμιου ςχολείου (όπωσ τθν πρϊτθ και τθ δευτζρα δθμοτικοφ) ι 

ακόμθ και μεγαλφτερεσ τάξεισ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτθν περίπτωςθ που εφαρμόηονται προγράμματα ςυμπλθρωματικά 

του ςχολικοφ εγχειριδίου. 

Από τθ δεκαετία του 1980 μζχρι τισ μζρεσ μασ μια ςειρά από επιςτθμονικζσ 

ζρευνεσ που εμφανίηονται δθμοςιευμζνεσ αργά αλλά ςτακερά ςτθν παγκόςμια 

βιβλιογραφία επιβεβαιϊνουν τθν αντίλθψθ ότι θ ιςτορικι εκπαίδευςθ μπορεί να 

αρχίςει από το νθπιαγωγείο και τθ μετατρζπουν ςε βεβαιότθτα. Αναδεικνφουν τουσ 

περιοριςμοφσ και τα οφζλθ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ τθσ ςκζψθσ του παιδιοφ και 

άλλεσ ψυχολογικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςμικζσ ςυνιςταμζνεσ που αφοροφν τθ ηωι 

των παιδιϊν αλλά και τα εκπαιδευτικά ςυςτιματα. Σα πορίςματα των ερευνϊν 

αυτϊν ξεκινοφν από το να απαντιςουν κετικά ςτθν ειςαγωγι παιδιϊν 

νθπιαγωγείου ςτθν ιςτορικι εκπαίδευςθ και επικεντρϊνονται, ςτθ ςυνζχεια, ςε 

εξειδικευμζνα κζματα, όπωσ είναι θ διερεφνθςθ των δυςκολιϊν αντίλθψθσ τθσ 

ζννοιασ του ιςτορικοφ χρόνου από παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ και οι διδακτικζσ 

προτάςεισ για τθν υπζρβαςθ αυτοφ του εμποδίου, μζχρι το να αναφζρουν 

ςυγκεκριμζνεσ εκπαιδευτικζσ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ με ιςτορικό 

προςανατολιςμό ςτο νθπιαγωγείο και τον τρόπο με τον οποίο τισ εφαρμόηουν οι 

εκπαιδευτικοί. 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ κα αναφερκοφμε ςε μερικά από τα 

πορίςματα αυτϊν των ερευνϊν, ςυνοπτικά, για να αποκτιςουμε μία εικόνα ςχετικά 

με το ενδιαφζρον των επιςτθμόνων για το κζμα και τα ςυμπεράςματα ςτα οποία 

ζχουν καταλιξει. Οι πρϊτεσ ςχετικζσ ζρευνεσ μελζτθςαν το ρόλο των ιςτορικϊν 

πθγϊν ςτθ διδαςκαλία και ςυμπζραναν ότι το ιςτορικό παρελκόν μπορεί να 

προςεγγιςτεί από παιδιά μικρισ θλικίασ, χωρίσ τθ χριςθ ςχολικοφ εγχειριδίου, με 

αξιόπιςτο τρόπο και με τθν καλι οργάνωςθ των ιςτορικϊν πθγϊν από τουσ/τισ 

εκπαιδευτικοφσ (Levstik , 1983). Σο ενδιαφζρον των ερευνθτϊν για τθ δυςκολία 

αντίλθψθσ τθσ ζννοιασ του ιςτορικοφ χρόνου οδιγθςε ςε ζρευνεσ που υποςτιριξαν 

ότι ενϊ οι χρονολογίεσ δεν ζχουν νόθμα για τα παιδιά νθπιαγωγείου, αυτά 
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αντιλαμβάνονται κάποια ςτοιχεία του ιςτορικοφ χρόνου, οπότε θ ειςαγωγι τθσ 

ζννοιασ αυτισ ζχει νόθμα ςτθν εκπαίδευςι τουσ, υπό προχποκζςεισ  και με 

κατάλλθλο γι’ αυτά τρόπο) (Barton, & Levstik, 1996). Άλλοι ερευνθτζσ ιταν πιο 

ζνκερμοι υποςτθρικτζσ τθσ ειςαγωγισ τθσ ζννοιασ του ιςτορικοφ χρόνου ςτθν 

προςχολικι αγωγι και εκπαίδευςθ κακϊσ υποςτιριξαν ότι είναι λογικό να αρχίηει 

νωρίσ θ εκπαιδευτικι προςζγγιςθ του ιςτορικοφ χρόνου, επειδι είναι μία ζννοια θ 

ανάπτυξθ τθσ οποίασ δεν εξαρτάται από τθν ανάπτυξθ τθσ γλϊςςασ, αλλά διατθρεί 

τθ δικι τθσ αυτονομία ςτθ ςκζψθ των παιδιϊν. Οπότε, όςο νωρίτερα αρχίηει θ 

διδαςκαλία τθσ τόςο περιςςότερο χρόνο ζχουν τα παιδιά για να τθν αναπτφξουν 

(Groot-Reuvekamp, & Boxtel, etal. , 2014). 

Θ διερεφνθςθ εκπαιδευτικϊν και μεκοδολογικϊν προςεγγίςεων ςχετικά με 

τθν ειςαγωγι παιδιϊν πρϊιμθσ θλικίασ ςτθν ιςτορικι εκπαίδευςθ οδιγθςε ςε 

ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα ςχετικά με το πϊσ μποροφμε να οργανϊςουμε ςτθ 

διδακτικι πράξθ το εγχείρθμα αυτό. Ζτςι κάποιοι ερευνθτζσ, όπωσ θ Cooper (2002), 

κατζλθξαν ότι θ διερεφνθςθ του ιςτορικοφ παρελκόντοσ μπορεί να γίνει με τθ 

χριςθ των ιςτορικϊν πθγϊν από το περιβάλλον (μνθμεία, κτίρια με ιςτορικι αξία 

κ.ά.). Εάν γίνεται με κατάλλθλο τρόπο μπορεί να βοθκιςει και ςτθν ανάπτυξθ 

άλλων δεξιοτιτων, όπωσ θ ανάπτυξθ λεξιλογίου, προφορικισ ζκφραςθσ, θ 

καλλιζργεια των αφθγιςεων, δθλαδι να ενιςχφςει τθ γλωςςικι ανάπτυξθ των 

παιδιϊν (Cooper, 1992, 2002).Πρόςφατθ ζρευνα (Skjaeveland, 2017) ζδειξε ότι 

εκπαιδευτικοί που εφαρμόηουν προγράμματα με ιςτορικό προςανατολιςμό ςτο 

νθπιαγωγείο ςυνδυάηουν μια ςειρά από μεκόδουσ όπωσ είναι οι προςωπικζσ 

μαρτυρίεσ των ενθλίκων, θ προςωπικι και οικογενειακι ιςτορία των παιδιϊν, 

επιχειρϊντασ να δθμιουργιςουν μία βιωματικι προςζγγιςθ του ιςτορικοφ 

παρελκόντοσ. 

τα ςυμπεράςματα αυτά κα προςκζςουμε και τα αναλυτικά προγράμματα 

από διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, από τισ ΘΠΑ και τθν Αυςτραλία που αναφζρουν 

ςαφϊσ τθ γνωριμία των παιδιϊν με το ιςτορικό παρελκόν. Σο περιεχόμενο και ο 

τρόποσ προςζγγιςθσ επθρεάηεται από τισ κεωρίεσ μάκθςθσ και από άλλεσ κεωρίεσ 

τισ οποίεσ κάκε αναλυτικό πρόγραμμα υιοκετεί (Φαρδι, 2009). τα ελλθνικά 

αναλυτικά προγράμματα για το νθπιαγωγείο θ γνωριμία των μικρϊν παιδιϊν με το 

ιςτορικό παρελκόν ςυςχετίηεται με το περιβάλλον και τθν τοπικι ιςτορία (ΦΕΚ 
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304/τ. Β/13-03-03) και θ ιςτορία ωσ αυτόνομο γνωςτικό αντικείμενο αναφζρεται 

ςτο κεφάλαιο των κοινωνικϊν επιςτθμϊν (ΙΕΠ, 2014). 

 

Θεωρίεσ Ιςτορικοφ Τραφματοσ και Προςφυγικό Ηήτημα. 

 

Σο Ιςτορικό Σραφμα (Historical Trauma) και οι κεωρίεσ ςχετικά μ’ αυτό 

(Historical Trauma Theory) αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ μεγάλου αρικμοφ ανκρϊπων 

για μεγάλο χρονικό διάςτθμα (long-term, masstrauma) ςε καταςτάςεισ που 

απειλοφν τθ ςωματικι, ψυχικι υγεία των ανκρϊπων και τθν ίδια τουσ τθ ηωι. 

Ιςτορικά και ςε παγκόςμιο επίπεδο αυτζσ οι καταςτάςεισ είναι: θ αποικιοκρατία, θ 

ςκλαβιά, οι πόλεμοι, οι γενοκτονίεσ, το προςφυγικό ηιτθμα. Σο Ιςτορικό Σραφμα 

μεταβιβάηεται γενεαλογικά και επθρεάηει τουσ ανκρϊπουσ ςε πολλοφσ τομείσ και 

πεδία όπωσ: θ ψυχολογία, θ οικονομία, θ πολιτικι, θ κοινωνία, ο πολιτιςμόσ, το 

περιβάλλον (Κόκκινοσ, 2015; Κόκκινοσ & Λεμονίδου & Αγτηίδθσ, 2010; Sotero, 2006). 

Θ ζννοια τθσ «διαγενεαλογικισ μεταβίβαςθσ του τραφματοσ» αναφζρεται, εδϊ, 

εκτόσ των άλλων και με τθν ψυχολογικι τθσ ςθμαςία. Σα παιδιά αποτελοφν ζναν 

ευαίςκθτο πλθκυςμό, ευάλωτο ςε καταςτάςεισ «μθ κανονικότθτασ», αναςφάλειασ, 

ςε περιβάλλοντα βίασ, ςτισ κακουχίεσ και ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. 

Με τον όρο «τραφμα» αναφερόμαςτε ςε πολλζσ και ποικιλόμορφεσ 

διαδικαςίεσ που ςυμβαίνουν ςε ατομικό (ψυχολογικι διάςταςθ) και ςε κοινωνικό 

(social trauma) επίπεδο. Θ ψυχολογικι διάςταςθ του τραφματοσ ςυςχετίηεται με το 

βιωμζνο τραφμα και τα ςτάδιά του (acting out) (πζνκοσ, απϊκθςθ, εκδραμάτιςθ), 

ενϊ θ επεξεργαςία του τραφματοσ (working through) αναφζρεται ςτθν προςπάκεια 

αποτραυματοποίθςθσ (detraumatization) (Κόκκινοσ, 2015; Μάτςα, 2012), 

διαχείριςθσ του εςωτερικευμζνου τραυματικοφ φορτίου και αντιμετϊπιςθσ των 

ςυνεπειϊν του. Θ επεξεργαςία του τραφματοσ και θ ςυμφιλίωςθ μ’ αυτό είναι μία 

πολφπλοκθ και μακροχρόνια διαδικαςία κατά τθν οποία πολλά εςωτερικευμζνα 

επϊδυνα ςυναιςκιματα και αναμνιςεισ δεν γίνονται αντιλθπτά/εσ από το άτομο 

και απωκοφνται. Κάποιεσ ςυνζπειεσ του τραφματοσ, όπωσ είναι το μετατραυματικό 

ςτρεσ, δυςχεραίνουν το μεταςχθματιςμό τθσ τραυματικισ μνιμθσ ςε ζνα κετικά 

βιωμζνο παρόν και εμποδίηουν τον ψυχολογικό μεταβολιςμό του τραφματοσ. Ζτςι, 

θ αποδοχι του τραφματοσ και θ επεξεργαςία του, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ είναι 



6 
 

εξαιρετικά δφςκολο να γίνει από το ίδιο το άτομο. Για το λόγο αυτό οι παρεμβάςεισ 

ειδικϊν (ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κεραπευτϊν, εκπαιδευτικϊν), οι οργανωμζνεσ 

δράςεισ και οι υπθρεςίεσ κρατικϊν ι μθ κρατικϊν δομϊν (φορείσ εκπαίδευςθσ, 

υγείασ και πρόνοιασ κ.ά.), αλλά και ο ρόλοσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ (τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, οι ςτάςεισ και οι παρεμβάςεισ των εκπαιδευτικϊν), οι 

δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ και ζρευνεσ ςτθν ελλθνικι και διεκνι βιβλιογραφία ςχετικά 

με το κζμα είναι παράγοντεσ που λειτουργοφν υποςτθρικτικά ςτθν επεξεργαςία του 

τραφματοσ. 

Θ ιςτορικι εκπαίδευςθ ζχει τον δικό τθσ διακριτό ρόλο ςτθν επεξεργαςία 

του τραφματοσ τόςο ςε τυπικό επίπεδο (ςτθν επίςθμθ εκπαιδευτικι πολιτικι, ςτα 

ςχολικά εγχειρίδια, ςτα αναλυτικά προγράμματα), όςο και ςε άτυπο (ςτθ ςχζςθ τθσ 

δθμόςιασ ιςτορίασ με το ςχολικό περιβάλλον, ςτισ ςχολικζσ γιορτζσ επετείουσ και 

εκδθλϊςεισ, ςτο «κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα» που διαμορφϊνεται από πλικοσ 

κακθμερινϊν πρακτικϊν). Θ προςζγγιςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ με ςκοπό τθν 

επεξεργαςία του τραφματοσ του «άλλου», ςτθν περίπτωςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ 

του παιδιοφ-πρόςφυγα που φοιτά ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ ςυμπεριλαμβάνει τθν 

αλλθλεπιδραςτικι ςχζςθ ανάμεςα ςτθν ιςτορία τθσ χϊρασ προζλευςθσ, τθσ χϊρασ 

υποδοχισ και ςε επιλεγμζνα ςτοιχεία τθσ παγκόςμιασ ιςτορίασ. Θ παρατιρθςθ αυτι 

ανοίγει ζνα «μονοπάτι» (pathway) για τθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων με ιςτορικό προςανατολιςμό και εςτίαςθ ςτθν εκπαίδευςθ 

προςφφγων, για τθν ανανζωςθ των προςεγγίςεων του ιςτορικοφ παρελκόντοσ ςτα 

ςχολικά εγχειρίδια και τθν προοπτικι τθσ αναγνϊριςθσ ενόσ διευρυμζνου ορίηοντα 

ς’ αυτά όπωσ, επίςθσ, και για τθν επιςτθμονικι κεωρία και ζρευνα. 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ κα εςτιάςουμε ςτο προςφυγικό ηιτθμα, 

ςτα βιϊματα των παιδιϊν προςφφγων και ςτισ αναπαραςτάςεισ των παιδιϊν τθσ 

χϊρασ υποδοχισ, ςχετικά με το κζμα. Επιπλζον, κα αναφερκοφμε ςε εκπαιδευτικά 

παραδείγματα που αξιοποιοφν τθν ιςτορία και δθμιουργοφν κετικά «μονοπάτια» 

επεξεργαςίασ και αντιμετϊπιςθσ του προςφυγικοφ τραφματοσ μζςα ςτο 

νθπιαγωγείο. 

τόχοσ μασ είναι να αποδείξουμε ότι μποροφμε να πετφχουμε τθν 

ενςωμάτωςθ παιδιϊν προςφφγων ςτθν ομάδα ελλινων ςυνομθλίκων. Με τον όρο 

«ενςωμάτωςθ» αναφερόμαςτε ςε μια δυναμικι διαδικαςία αλλθλεπίδραςθσ των 
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παιδιϊν προςφφγων με τα υπόλοιπα παιδιά του νθπιαγωγείου. Αναφερόμαςτε ςε 

μια δθμιουργικι, ενεργθτικι αποδοχι του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ 

υποδοχισ από τα παιδιά προςφφγων και ςε μία κετικι αποδοχι των παιδιϊν 

προςφφγων από τα παιδιά τθσ χϊρασ υποδοχισ. Αυτι θ δυναμικι διαδικαςία 

διαμορφϊνεται από τθν προςδοκία μιασ αλλαγισ ςτθ ςυμπεριφορά και ςτισ 

ςυνικειεσ των ατόμων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ κετικϊν ςτάςεων από τθν πλευρά 

των προςφυγόπουλων για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ φιλοξενίασ (Lerner, 

2012; McBrien&Day, 2012) και κετικϊν ςυμπεριφορϊν των παιδιϊν τθσ χϊρασ 

υποδοχισ προσ τα παιδιά προςφφγων. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου κάκε 

παιδαγωγικι ςτρατθγικι, ψυχολογικι προςζγγιςθ και διδακτικι μεκοδολογία κα 

πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει τα βιϊματα και τισ προγενζςτερεσ εμπειρίεσ των 

παιδιϊν προςφφγων και να προβλζπει τρόπουσ διαχείριςισ τουσ με ςκοπό τθν 

ωφζλιμθ ψυχολογικι και μακθςιακι εξζλιξθ των παιδιϊν, τθν υπεράςπιςθ των 

δικαιωμάτων και ςυμφερόντων τουσ (Dolan, 2014) και τθν επεξεργαςία του 

τραφματοσ. 

Οι ψυχολογικζσ προςεγγίςεισ τθσ ενςωμάτωςθσ παιδιϊν προςφφγων ζχουν 

ωσ κεντρικό ςθμείο τθν αντιμετϊπιςθ των μετατραυματικϊν διαταραχϊν 

(Posttraumatic Stress Disorder, PTSD) οι οποίεσ ςε ζνα νζο ςχολικό περιβάλλον, 

ακόμθ, και από τθν θλικία του νθπιαγωγείου είναι πικανόν να εκδθλωκοφν με 

ςοβαρά ςυμπτϊματα όπωσ διαταραχζσ άγχουσ, αυξθμζνθ επικετικότθτα, αρνθτικι 

προςαρμοςτικότθτα, ςτοιχεία ΔΕΠΤ. Οι κετικζσ εμπειρίεσ και αλλαγζσ ςτθν περίοδο 

τθσ μετατραυματικισ προςαρμογισ (μετατραυματικι ανάπτυξθ, Post-Σraumatic 

growth) και θ απουςία ψυχοπακολογίασ μετά από τθν ζκκεςθ ςε τραυματικά 

γεγονότα (ψυχικι ανκεκτικότθτα, resilience) είναι δφο ςθμαντικοί παράγοντεσ 

αποφυγισ μετατραυματικϊν διαταραχϊν, ςφμφωνα με ςχετικά πρόςφατθ ζρευνα 

(Ssenyonga & Owens & Olema, 2013). τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κα 

παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια είναι φανερι θ επιλογι τθσ νθπιαγωγοφ θ 

επεξεργαςία του τραφματοσ να ςυνδεκεί με μια εκπαιδευτικι διαδικαςία 

δθμιουργίασ κετικοφ παιδαγωγικοφ κλίματοσ με ευχάριςτεσ, παιγνιϊδεισ, 

ενδιαφζρουςεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ που αυξάνουν τα κίνθτρα των παιδιϊν για 

ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και μετατρζπουν τθν τυπικι μάκθςθ ςε 
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ελκυςτικι και δθμιουργικι πορεία για τθν επίτευξθ των ςτόχων των 

δραςτθριοτιτων και τθν ολοκλιρωςθ των ζργων των παιδαγωγικϊν εφαρμογϊν. 

Οι παιδαγωγικζσ ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ του μετατραυματικοφ ςτρεσ 

και, ςτθ ςυνζχεια, τθσ διαδικαςίασ ενςωμάτωςθσ διαμορφϊνουν μία ιδιαίτερθ 

παιδαγωγικι ςυνκικθ ευαιςκθτοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν, παιδιϊν και γονζων ςε 

οριςμζνα ςτοιχεία κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ χαρακτιρα τα οποία μποροφν να 

ςυνοψιςτοφν ςτα εξισ: ςτθ διαφορετικότθτα των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων και τθσ 

γλϊςςασ ανάμεςα ςτο άτομο (παιδί πρόςφυγασ) και ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

(ςτθν περίπτωςι μασ ςτο ελλθνικό νθπιαγωγείο),ςε κζματα ταυτότθτασ, ςτο 

κοινωνικό υπόβακρο τθσ οικογζνειασ προςφφγων, ςτισ κοινωνικοοικονομικζσ 

ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ μεγαλϊνει το παιδί, ςε κζματα διάκριςθσ και 

ξενοφοβίασ, ςτο «πολιτιςμικό ςοκ» που, ενδεχομζνωσ, βιϊνει το παιδί (Stekalova & 

Hoot, 2008). 

φμφωνα με τα προθγοφμενα, βαςικοί ςτόχοι για το ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ενςωμάτωςθσ παιδιϊν προςφφγων 

μπορεί να είναι οι εξισ: θ δθμιουργία κετικϊν εμπειριϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον 

και ςτο νθπιαγωγείο, θ ανάπτυξθ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ (αντιμετϊπιςθ ςτρεσ και 

άγχουσ, αντιμετϊπιςθ ςυμπτωμάτων μετατραυματικοφ ςτρεσ), θ αφξθςθ των 

ςτοιχείων πολιτιςμοφ με τα οποία ζρχονται ςε επαφι τα παιδιά του νθπιαγωγείου 

(ςτοιχεία και από τισ δφο χϊρεσ, προζλευςθσ και υποδοχισ), θ ανάπτυξθ 

ςυμπεριφορϊν αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ, θ αφξθςθ των γραμματιςμϊν 

(literacy), θ ανάπτυξθ και καλλιζργεια ενςυναίςκθςθσ. Θ ιςτορία ωσ επιςτθμονικό 

πεδίο λειτουργεί προνομιακά για τθν επίτευξθ των προθγοφμενων ςτόχων, επειδι 

προςκζτει, ακόμθ, μία διάςταςθ: αυτι του χρόνου.Θ αναηιτθςθ και διερεφνθςθ 

κετικϊν ςτοιχείων αντιμετϊπιςθσ (positivepathways) προθγοφμενων ιςτορικϊν 

τραυμάτωνκαι θ αφξθςθ των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων με τα οποία ζρχονται τα 

παιδιά ςε επαφι με κατάλλθλο για τθν θλικία τουσ τρόπο διερευνϊντασ το ιςτορικό 

παρελκόν ωσ «μικροί ερευνθτζσ τθσ ιςτορίασ» (Bruner, 2003)δθμιουργοφν ζνα 

γόνιμο πλαίςιο εργαςίασ για τθν ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

ενςωμάτωςθσ ςτο ελλθνικό νθπιαγωγείο. 

τθ ςυνζχεια κα αναφερκοφμε ςε δφο εκπαιδευτικά προγράμματα με 

ιςτορικό προςανατολιςμό που εφαρμόςτθκαν ςε ζνα νθπιαγωγείο τθσ δυτικισ 
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Θεςςαλονίκθσ κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν ετϊν 2017-2018 και 2018-2019. Σα 

προγράμματα αναφζρονται ωσ παραδείγματα και ωσ «μελζτεσ περίπτωςθσ» (case 

studies)(Cohen & Manion & Morrison, 2007; Cohen & Manion, 1997) που ςτοχεφουν 

ςτθν αποδοχι παιδιϊν προςφφγων από τα παιδιά του νθπιαγωγείου και ςτθν 

ενςωμάτωςθ παιδιϊν προςφφγων ςτθν ομάδα ςυνομθλίκων. 

 

Το πρϊτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

«Το Τενεκεδζνιο Σχολείο τησ Θεςςαλονίκησ» 

 

Σο πρϊτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο οποίο κα αναφερκοφμε είναι ζνα 

πρόγραμμα τοπικισ ιςτορίασ. Θ τοπικι ιςτορία, επιλζγεται, ςτθν περίπτωςθ αυτι 

ωσ ζνα προνομιακό πεδίο ςυνάντθςθσ τθσ ιςτορίασ με τθν κακθμερινι ηωι των 

ανκρϊπων διερεφνθςθσ τθσ ςχζςθσ χϊρου και χρόνου και εςτίαςθσ ςε ζναν 

οριςμζνο τόπο και ςτισ δραςτθριότθτεσ των ανκρϊπων ς’ αυτόν (Groot, 2016; 

Παλθκίδθσ, 2010; Ρεποφςθ, 2000). το πεδίο τθσ τοπικισ ιςτορίασ λεπτομζρειεσ που 

ςυχνά ξεχνιοφνται ι αποςιωποφνται από τα «μεγάλα αφθγιματα» τθσ γενικισ, 

εκνικισ, πολιτικισ και ςτρατιωτικισ ιςτορίασ, φωτίηονται και μποροφν να 

αναδειχτοφν ςε επιςτθμονικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Από τθν ιςτορία ενόσ 

τόπου και από τθ μελζτθ τθσ κακθμερινισ ηωισ των ανκρϊπων ς’ αυτόν (τοπικι 

ιςτορία και ιςτορία κακθμερινισ ηωισ) είναι πικανόν να αναδειχκοφν πολλζσ 

ιςτορίεσ επιβίωςθσ από τραυματικά παρελκοντικά γεγονότα. Θ γνωριμία των 

παιδιϊν μ’ αυτζσ τισ ιςτορίεσ είναι μία εκπαιδευτικι πρόταςθ θ οποία ςτοχεφει 

ςτον μεταςχθματιςμό τθσ τραυματικισ μνιμθσ ςε παραδειγματικι, ςτθν 

επεξεργαςία του τραφματοσ (working through) και ςτθν αποτραυματοποίθςθ 

(detraumatization) (Κόκκινοσ, 2015). 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το νθπιαγωγείο με κζμα το «Σενεκεδζνιο 

χολείο» εφαρμόςτθκε κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019 ςε ζνα 

νθπιαγωγείο τθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ, αλλά αναφζρεται ςε ζνα ςχολείο τθσ 

Σοφμπασ (ανατολικά τθσ πόλθσ) με μία ιδιαίτερθ ιςτορία που ξεκινά από το 1923. 

Σότε, ιδρφκθκε ςτθν αυλι του Ορφανοτροφείου ο «Μζγασ Αλζξανδροσ» το πρϊτο 

ςχολείο των προςφφγων, καταςκευαςμζνο από τενεκζδεσ. Σο ςχολείο αποκτά τον 

χαρακτθριςμό «τενεκεδζνιο» από τον ιδιότυπο τρόπο καταςκευισ του, κακϊσ τα 
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οικοδομικά υλικά που χρθςιμοποιικθκαν ιταν πεταμζνοι από τουσ ςυμμάχουσ 

τενεκζδεσ από τθν εποχι του Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου, οι οποίοι μεταποιικθκαν 

από τουσ «τενεκετηιδεσ» πρόςφυγεσ του 1922 που μετοίκθςαν ςτθ Θεςςαλονίκθ. 

Σο όνομα «τενεκεδζνιο χολείο» δίνεται από τότε ςε όλα τα ςχολεία που ιδρφκθκαν 

ςτθν ίδια γεωγραφικι περιοχι και τθν χαρακτθρίηει ωσ τοπωνφμιο. Θ ιςτορία του 

και τα ίχνθ τθσ μνιμθσ τα οποία οι κάτοικοι τθσ περιοχισ εγγράφουν ςτον τόπο 

αποτελεί μία καταγραφι δθμόςιασ ιςτορίασ (Hayden, 1997; Hurley, 2010; Cauvin, 

2016) και ζνα παράδειγμα ςυγκινθςιακά φορτιςμζνο. 

Σο «Σενεκεδζνιο χολείο» ωσ κζμα διερεφνθςθσ τοπικισ ιςτορίασ για το 

νθπιαγωγείο, ζχει τα εξισ πλεονεκτιματα: α) είναι ςχολείο και, μάλιςτα, ςιμερα 

ςτεγάηει νθπιαγωγείο, οπότε μποροφμε να μιλιςουμε για κάτι που είναι οικείο ςτα 

παιδιά, κακϊσ μποροφν να ηιςουν μζςα ς’ αυτό, να φοιτιςουν εκεί και να το 

επιςκεφτοφν εάν φοιτοφν ςε άλλα νθπιαγωγεία, β) ζχει καταςκευαςτεί από ζνα 

υλικό (τουσ τενεκζδεσ) που μπορεί να μεταποιθκεί και μασ επιτρζπει να 

δθμιουργιςουμε δικά μασ ζργα (εικαςτικά, ιρωεσ κουκλοκζατρου από 

ανακυκλϊςιμα τενεκεδζνια υλικά κ.ά.) και γ) το ζχουν ιδρφςει και καταςκευάςει 

άνκρωποι τθσ τρίτθσ προθγοφμενθσ γενιάσ, άνκρωποι ςτθν θλικία των παπποφδων 

και των γιαγιάδων των παιδιϊν του νθπιαγωγείου που ζηθςαν το προςφυγικό 

ηιτθμα προερχόμενοι από τθ Μικραςία και τον Πόντο. Μποροφμε, λοιπόν, να 

προςεγγίςουμε τθν ζννοια του ιςτορικοφ χρόνου μζςα από τθ διαδοχι των γενεϊν 

(Wilschut, 2010) και να δείξουμε ςτα παιδιά ότι το προςφυγικό ηιτθμα είναι 

διαχρονικό και δεν αφορά μόνο παιδιά από άλλεσ χϊρεσ, αλλά και ανκρϊπουσ μιασ 

άλλθσ εποχισ που ζχουν ηιςει ςτθ δικι τουσ χϊρα. 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόςτθκε ςτο νθπιαγωγείο κατά τθ 

διάρκεια τριϊν μθνϊν, περίπου (ο χρόνοσ ςτον οποίο υλοποιικθκε μοιράςτθκε 

ιςόρροπα ςτο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα και παράλλθλα με τισ άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ του νθπιαγωγείου). τόχοι του προγράμματοσ ιταν: 1) θ γνωριμία 

των παιδιϊν με ςτοιχεία τοπικισ ιςτορίασ τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, 2) θ 

γνωριμία με το προςφυγικό ηιτθμα, 3) θ δθμιουργία ενςυναίςκθςθσ για παιδιά 

προςφυγικϊν πλθκυςμϊν με ςτόχο τθν αποδοχι και τθ διευκόλυνςθ τθσ 

ενςωμάτωςθσ παιδιϊν προςφφγων ςτο ελλθνικό νθπιαγωγείο κ.ά. Οι 

μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ του προγράμματοσ ιταν: 1) Δθμιουργία «Γραμμισ τθσ 
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Αφιγθςθσ» (Storyline) (Θλιοποφλου, 2005), 2) Θ διδαςκαλία διαμζςου τθσ τζχνθσ, 3) 

Οι ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ και θ πλθροφορικι με κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ για το 

νθπιαγωγείο, 4) Σεχνικζσ δθμιουργικισ γραφισ, 5) Παρατιρθςθ και υηιτθςθ 

ιςτορικϊν πθγϊν (οπτικϊν ντοκουμζντων, φωτογραφιϊν), 6) Δθμιουργία και 

αποκωδικοποίθςθ χρονικϊν γραμμϊν (Timelines). 

Θ πορεία των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ ξεκινά με τθν ιςτορία-

αφόρμθςθ του «Σενεκεδζνιου χολείου» θ οποία ειςιγαγε το κζμα ςτα παιδιά 

(Ιακϊβου, 2016) με ευχάριςτο και παιγνιϊδθ τρόπο. τθ ςυνζχεια, ζγινε 

επεξεργαςία τθσ ιςτορίασ (ςυηιτθςθ, εξιγθςθ, κατανόθςθ) και οργανϊκθκε 

δραςτθριότθτα δθμιουργίασ και ζκφραςθσ με τθν καταςκευι των κεντρικϊν θρϊων 

τθσ ιςτορίασ από τενεκεδάκια (ανακυκλϊςιμα υλικά τα οποία ζφεραν τα παιδιά 

κακαρά από τα ςπίτια τουσ). ε επόμενθ δραςτθριότθτα δραματοποιικθκε μζροσ 

τθσ ιςτορίασ με ρόλουσ τουσ τενεκεδζνιουσ ιρωεσ. Θ δραςτθριότθτα τθσ 

δραματοποίθςθσ λειτοφργθςε ωσ αξιολογικι δραςτθριότθτα αυτοφ του 

ειςαγωγικοφ κφκλου των δραςτθριοτιτων. Μζςα από τουσ διαλόγουσ που 

δθμιοφργθςαν τα παιδιά φάνθκε ο βακμόσ κατανόθςθσ τθσ ιςτορίασ και 

εμπλουτίςτθκαν οι γνϊςεισ και αναπαραςτάςεισ τουσ ςε πεδία όπωσ θ γλϊςςα 

(ανάπτυξθ λεξιλογίου κ.ά.) και θ δθμιουργία και ζκφραςθ. Επίςθσ, εξοικειϊκθκαν 

με ζννοιεσ ιςτορικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ ο ιςτορικόσ χρόνοσ. Αφοφ ολοκλθρϊκθκε 

αυτόσ ο κφκλοσ των δραςτθριοτιτων περάςαμε ςτο επόμενο μζροσ του 

εκπαιδευτικοφ μασ προγράμματοσ με τθ μζκοδο τθσ δθμιουργίασ «Γραμμισ τθσ 

Αφιγθςθσ» (Storyline). 

Σα παιδιά διατφπωςαν ερωτιςεισ  ςχετικζσ με τθν προθγοφμενθ αφιγθςθ, 

ϊςτε να δθμιουργθκεί μία ςειρά δραςτθριοτιτων με τισ οποίεσ κα διερευνθκεί θ 

εποχι εκείνθ, θ ηωι των ανκρϊπων που ιρκαν πρόςφυγεσ ςτθν περιοχι, θ ηωι των 

παιδιϊν τουσ ςτο νζο τουσ ςχολείο, ςτοιχεία από τον ιςτορικό χρόνο και τόπο. Οι 

ερωτιςεισ που διατφπωςαν τα παιδιά ιταν: «Σι ςθμαίνει και γιατί υπάρχει;» (το 

Σενεκεδζνιο χολείο), «Πϊσ μάκαιναν γράμματα τα παιδιά του Σενεκεδζνιου 

χολείου;», «Πϊσ το ζφτιαξαν;», «Πϊσ ακοφγονταν οι Σενεκζδεσ;», «Πϊσ ιταν από 

μζςα; Είχε ρολόϊ, παιχνίδια, υπολογιςτι;». 

Θ πρϊτθ ενότθτα των δραςτθριοτιτων που ςχεδιάςτθκε και εφαρμόςτθκε 

για να απαντθκοφν τα ερωτιματα των παιδιϊν αντιςτοιχοφςε ςε παρατιρθςθ και 
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μελζτθ ιςτορικϊν πθγϊν (οπτικϊν ντοκουμζντων) τθσ εποχισ. Οι πθγζσ αυτζσ ιταν 

χαρακτθριςτικζσ και αυκεντικζσ φωτογραφίεσ τθσ εποχισ από το βιβλίο το 

«Σενεκεδζνιο χολείο τθσ Θεςςαλονίκθσ. Σο ςχολείο των προςφφγων» (Σηιοφτηια, 

2002). Θ μελζτθ του ιςτοριογραφικοφ υλικοφ ζγινε ςε δφο κεματικζσ ενότθτεσ, θ 

πρϊτθ με κζμα τθ «Μικραςιατικι Καταςτροφι» και θ δεφτερθ τθ «Ηωι των 

Προςφφγων» τθσ Θεςςαλονίκθσ. Επιπλζον, τα παιδιά μελζτθςαν οπτικοποιθμζνο 

ιςτοριογραφικό υλικό από το διαδίκτυο, ομαδοποίθςαν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ και 

διατφπωςαν τισ απαντιςεισ τουσ οι οποίεσ καταγράφθκαν από τθ νθπιαγωγό ςε 

χαρτί του μζτρου και τοποκετικθκαν ςε εμφανζσ ςθμείο του νθπιαγωγείου. Από 

τθν αρχι ζωσ το τζλοσ αυτισ τθσ ενότθτασ των δραςτθριοτιτων δθμιουργικθκε 

χρονικι γραμμι. Σα παιδιά ζμακαν να αποκωδικοποιοφν τα δεδομζνα τθσ μζςα από 

το παιχνίδι, υπολογίηοντασ το χρόνο αντίςτροφα, από το παρόν προσ το παρελκόν. 

Παιγνιϊδθ ςτοιχεία τθσ χρονικισ γραμμισ ιταν θ χρυςι κλωςτι πάνω ςε χαρτόνι 

και το ποιθματάκι με το οποίο άρχιηε το ταξίδι τθσ ςτο χρόνο ςαν αυτό που 

ςυνθκίηεται πριν από τισ παιδικζσ αφθγιςεισ: «Χρυςι κλωςτι δεμζνθ/ςτο κουβάρι 

του χρόνου τυλιγμζνθ/δωςτθσ κλϊτςο να γυρίςει/ςτο Σενεκεδζνιο χολείο να μασ 

οδθγιςει». 

ε επόμενθ ενότθτα των δραςτθριοτιτων τα παιδιά δθμιοφργθςαν τθ δικι 

τουσ αφιγθςθ για τθν πραγματικι ιςτορία του «Σενεκεδζνιου χολείου» και 

παριγαγαν πρωτότυπα ζργα δθμιουργίασ και ζκφραςθσ (εικαςτικά, ποιιματα, 

κεατρικζσ αναπαραςτάςεισ και δρϊμενα). Καταςκεφαςαν το δικό τουσ «Σενεκεδζνιο 

χολείο» με ζναν τενεκζ λαδιοφ. Ετοίμαςαν κάρτεσ με ευχζσ για τα παιδιά που 

φοιτοφν ςιμερα ςτο «Σενεκεδζνιο χολείο», δθμιοφργθςαν ζνα τραγοφδι για το 

«Σενεκεδζνιο χολείο». 

τθ ςυνζχεια, οργανϊκθκε επίςκεψθ ςτο «Παιδικό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ», 

με ςκοπό να γνωρίςουν τα παιδιά ςτοιχεία τθσ κακθμερινισ ηωισ και τθσ 

εκπαίδευςθσ παιδιϊν από παλαιότερεσ εποχζσ και από τθν εποχι των αρχϊν του 

προθγοφμενου αιϊνα. Μία δεφτερθ επίςκεψθ πραγματοποιικθκε ςτο νθπιαγωγείο 

που ςτεγάηεται ςιμερα ςτο κτίριο του «Σενεκεδζνιου χολείου», με ςτόχο τθ 

βιωματικι γνωριμία των παιδιϊν με τον χϊρο, τθν ςυγκριτικι προςζγγιςθ των 

χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων του χϊρου, όπωσ αυτά ζχουν αλλάξει από το παρελκόν 

ςτο παρόν και τθν παρατιρθςθ ςτοιχείων ςυνζχειασ και αλλαγισ ςτο χρόνο και τον 
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χϊρο. Εκεί τα παιδιά των δφο νθπιαγωγείων ςυναντικθκαν και αντάλλαξαν τα 

δϊρα τουσ (καταςκευζσ, αφθγιςεισ, ποιιματα και τραγοφδια). 

Θ τελευταία ενότθτα με τθν οποία ολοκλθρϊκθκε το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα αφιερϊκθκε ςε δραςτθριότθτεσ παρουςίαςισ του ςτουσ γονείσ του 

νθπιαγωγείου κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου λιξθσ του ςχολικοφ ζτουσ. Ζτςι, οι 

γονείσ των παιδιϊν ενθμερϊκθκαν για τθν πορεία των δραςτθριοτιτων, 

παρακολοφκθςαν τθν αφιγθςθ που δθμιοφργθςαν τα ίδια τα παιδιά για τθν 

πραγματικι ιςτορία του «Σενεκεδζνιου χολείου» και άκουςαν το τραγοφδι των 

παιδιϊν γι’ αυτό. 

ε όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ, από τισ δραςτθριότθτεσ αφόρμθςθσ 

μζχρι τισ δραςτθριότθτεσ ολοκλιρωςθσ, τα παιδιά απολάμβαναν τθν πορεία και τθν 

εξζλιξι του, ςε ζνα παιδαγωγικό πλαίςιο χαράσ, παιχνιδιοφ και δθμιουργίασ. Όλοι 

οι αρχικοί ςτόχοι του προγράμματοσ προςεγγίςτθκαν με επιτυχία και, επιπλζον, ο 

κετικόσ τρόποσ προςζγγιςθσ του προςφυγικοφ ηθτιματοσ και θ επεξεργαςία τθσ 

τραυματικισ μνιμθσ μζςα από δθμιουργικζσ και ευχάριςτεσ δραςτθριότθτεσ 

ανζδειξαν το μινυμα τθσ πορείασ των ανκρϊπων από τθν καταςτροφι ςτθ 

δθμιουργία, από το προςφυγικό δράμα και τθν εγκατάςταςθ ςτο νζο τόπο, ςτθν 

επιβίωςθ και ςτθν αναηιτθςθ αγακϊν εκπαίδευςθσ και παιδείασ με τθν ελπίδα τθσ 

βελτίωςθσ τθσ ηωισ των παιδιϊν. 

 

Το δεφτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

«Φωτογραφία μια τζχνη που μασ ενϊνει». 

 

Θ ιδζα τθσ γνωριμίασ των παιδιϊν με τθν τζχνθ τθσ φωτογραφίασ ςτθρίχτθκε 

ςτο γεγονόσ ότι θ δφναμθ τθσ εικόνασ γεφυρϊνει τα χάςματα τθσ επικοινωνίασ από 

τθν ζλλειψθ γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ τθσ χϊρασ υποδοχισ παιδιϊν προςφφγων, είναι 

μία εφαρμοςμζνθ τζχνθ με τθν οποία εξοικειϊνονται τα παιδιά ςτθν κακθμερινι 

τουσ ηωι επειδι ζχουν εμπειρίεσ φωτογράφθςθσ από τθ μικρι τουσ θλικία 

(οικογενειακζσ φωτογραφίεσ, λιψεισ από κακθμερινζσ ςυςκευζσ όπωσ είναι τα 

κινθτά κ.ά.) (Φαρδι, Κ. & Χρθςτινίδθσ, Γ., 2018). το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

κα παρουςιαςτεί ςτθν ενότθτα αυτι, θ τζχνθ τθσ φωτογραφίασ αξιοποιείται για 

διδακτικι χριςθ με ςκοπό να δθμιουργθκοφν κετικζσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ και να 
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δοκοφν ευκαιρίεσ ςτα παιδιά για ςυμμετοχι και αλλθλεπίδραςθ. Επιπλζον, ςτοιχεία 

ιςτορίασ τθσ πόλθσ και ιςτορικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ θ απεικόνιςθ του ιςτορικοφ 

χρόνου ςτισ φωτογραφίεσ μνθμείων τθσ πόλθσ και θ προςζγγιςθ τθσ κακθμερινισ 

ζννοιασ του χρόνου και τθσ ζννοιασ του ιςτορικοφ χρόνου με τθ δθμιουργία 

χρονικϊν γραμμϊν και αφθγιςεων μετά από τθ φωτογράφιςθ χαρακτθριςτικϊν 

δραςτθριοτιτων του νθπιαγωγείου λειτουργοφν με προςτικζμενθ αξία ςτθν 

εκπαιδευτικι πράξθ αυξάνοντασ τουσ γραμματιςμοφσ και τισ κετικζσ μακθςιακζσ 

εμπειρίεσ. Θ τζχνθ τθσ φωτογραφίασ, ςτοιχεία ιςτορικισ εκπαίδευςθσ και θ 

οργάνωςθ τθσ παιδαγωγικισ και εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι οι τρεισ άξονεσ 

που δθμιουργοφν ζνα πλαίςιο ςτθ διδακτικι πράξθ κατάλλθλων ςυνκθκϊν 

καλλιζργειασ και ανάπτυξθσ κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων, όπωσ, 

επίςθσ και κετικοφ κλίματοσ για τθν ενςωμάτωςθ παιδιϊν με διαφορετικά 

πολιτιςμικά ςτοιχεία, όπωσ τα παιδιά προςφφγων. 

Σο πρόγραμμα που παρουςιάηεται ςτθν ενότθτα αυτι ςχεδιάςτθκε και 

εφαρμόςτθκε ςτο νθπιαγωγείο με κεντρικό ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ ενόσ παιδιοφ-

πρόςφυγα ςτθν ομάδα ςυνομθλίκων του νθπιαγωγείου το οποίο κα αποκαλοφμε 

ςτθ ςυνζχεια Α. Ο Α. γεννικθκε ςτθ υρία και φοίτθςε ςτο νθπιαγωγείο τθσ Δυτικισ 

Θεςςαλονίκθσ μετά από πολυετι και επϊδυνθ μετάβαςθ από τθ χϊρα γζννθςισ 

του ςτθν Ελλάδα θ οποία ιταν γι’ αυτόν, τθν αδερφι του και τθ μθτζρα του θ χϊρα 

«αιτιματοσ πρϊτου αςφλου», επειδι θ οικογζνειά του είχε ενταχκεί ςε πρόγραμμα 

επανζνωςθσ οικογενειϊν του ΟΘΕ με ςκοπό τθ μετάβαςι του ςε άλλθ χϊρα τθσ 

ευρωπαϊκισ ζνωςθσ ςτθν οποία βριςκόταν, ιδθ, ο πατζρασ του. Σισ πρϊτεσ 

εβδομάδεσ φοίτθςισ του ςτο ελλθνικό νθπιαγωγείο τα ςτοιχεία μετατραυματικοφ 

ςτρεσ ιταν εμφανι ςτθν ςυμπεριφορά του1. Σο γεγονόσ ότι ο πατζρασ του ιταν 

φωτογράφοσ βοικθςε τθ νθπιαγωγό να ςχεδιάςει και να εφαρμόςει ζνα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κζμα τθ φωτογραφία. Ο ίδιοσ επιςκζφτθκε το 

νθπιαγωγείο ωσ πατζρασ του Α. και ωσ φωτογράφοσ και μίλθςε ςτα παιδιά για τθν 

τζχνθ του (ςτα αγγλικά με μετάφραςθ τθσ νθπιαγωγοφ), ζδειξε τθ φωτογραφικι του 

μθχανι και τουσ φακοφσ τθσ, φωτογράφιςε παιδιά και εκπαιδευτικοφσ, και μασ 

χάριςε εκτυπωμζνεσ φωτογραφίεσ από τθν περιιγθςι του ςτθν πόλθ. 

                                                      
1
Σα προθγοφμενα ςτοιχεία αναφζρονται με τθν άδεια του πατζρα του Α. 
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Πριν να αναφερκοφμε ςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ 

που το ςυνδζουν με τθν ιςτορικι εκπαίδευςθ κα παρακζςουμε μερικά γενικά 

ςτοιχεία για το πρόγραμμα (διάρκεια, ςτόχοι-ςκοποί, μεκοδολογία), με ςκοπό να 

γίνει κατανοθτό το πλαίςιο δραςτθριοτιτων που κα παρουςιαςτοφν ςτθ ςυνζχεια. 

Σα ςτοιχεία αυτά είναι: 

Θ διάρκεια του προγράμματοσ: Πζντε μινεσ περίπου (με ιςόρροπθ 

κατανομι των δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ ςε δφο ι τρεισ ϊρεσ ςτο 

εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα παράλλθλα με τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ του 

νθπιαγωγείου). 

Οι κφριοι ςτόχοι: 1) Θ ενςωμάτωςθ ενόσ παιδιοφ πρόςφυγα ςτθν ομάδα 

ςυνομθλίκων, 2) Θ αντιμετϊπιςθ του μετατραυματικοφ ςτρεσ του παιδιοφ 

πρόςφυγα, 3) Θ ανάπτυξθ ενςυναίςκθςθσ από όλα τα παιδιά του νθπιαγωγείου, 4) 

Θ γνωριμία με τθν τζχνθ τθσ φωτογραφίασ, 5) Θ επαφι με τον ιςτορικό χρόνο μζςα 

από χαρακτθριςτικά μνθμεία τθσ πόλθσ όπωσ απεικονίηονται ςε ςφγχρονεσ 

φωτογραφίεσ και μζςα από φωτογραφίεσ εποχισ, 6) Θ ανάπτυξθ κακθμερινϊν 

εννοιϊν για το χρόνο (θ ιςτορία μιασ μζρασ μου ςτο νθπιαγωγείο). 

Οι μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ: 1) Θ μζκοδοσ Project (ςχζδια εργαςίασ), 2) 

Θ ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ, 3) Θ μθ κατευκυνόμενθ διδαςκαλία και θ 

αυτενεργόσ και βιωματικι μάκθςθ (Frey, 1986; Harris-Helm & Katz, 2002; 

Ματςαγγοφρασ, 2001; Ντολιοποφλου, 2005). 

τθ ςυνζχεια, από τθν πορεία δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ κα 

εςτιάςουμε ςτισ δραςτθριότθτεσ που το ςυνδζουν με τθν ιςτορικι εκπαίδευςθ, 

επειδι ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ εργαςίασ μασ ενδιαφζρει θ ςχζςθ τθσ ιςτορικισ 

εκπαίδευςθσ με τθν επεξεργαςία του τραφματοσ. Αυτι θ ςχζςθ εντοπίηεται ςτα τρία 

επόμενα ςθμεία: 

1) Ο ιςτορικόσ χρόνοσ ςτισ φωτογραφίεσ με μνθμεία τθσ πόλθσ. Ο πατζρασ 

του Α. ηιτθςε πλθροφορίεσ για χαρακτθριςτικά μνθμεία τθσ Θεςςαλονίκθσ από τθ 

νθπιαγωγό. Μαηί με τον Α. περιθγικθκε ςτθν πόλθ και φωτογράφιςε 

χαρακτθριςτικά μνθμεία τθσ ωσ δραςτθριότθτα ελεφκερου χρόνου. τθ ςυνζχεια, 

εκτφπωςε τισ φωτογραφίεσ και τισ χάριςε ςτο νθπιαγωγείο. Ζτςι, δθμιουργικθκε 

μία ζκκεςθ φωτογραφίασ με κζμα τα μνθμεία τθσ πόλθσ ςτο νθπιαγωγείο. 
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2)Οι εκκζςεισ φωτογραφίασ και ο ιςτορικόσ χρόνοσ: Δθμιουργικθκαν δφο 

εκκζςεισ φωτογραφίασ θ μία με τα μνθμεία τθσ πόλθσ όπωσ τα φωτογράφθςε ο 

πατζρασ του Α. (περιγραφι ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν προθγοφμενθ 

παράγραφο) και θ δεφτερθ με φωτογραφίεσ από τθν εποχι του 1940 (οπτικά 

ντοκουμζντα που αναηθτικθκαν από το διαδίκτυο). Θ δεφτερθ ζκκεςθ 

φωτογραφίασ δθμιουργικθκε επειδι κάποιεσ από τισ δραςτθριότθτεσ του 

προγράμματοσ ςυνζπεςαν χρονικά με άλλεσ ςχετικζσ με τθν εκνικι επζτειο τθσ 28θσ 

Οκτωβρίου. Σο ςθμείο ςφνδεςθσ των δφο εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ιταν οι 

εκκζςεισ φωτογραφίασ. τα παιδιά εξθγικθκε το νόθμα και θ λειτουργία μίασ 

ζκκεςθσ φωτογραφίασ και δθμιουργικθκε ειδικόσ χϊροσ μζςα ςτθν αίκουςα του 

νθπιαγωγείου ςτον οποίο οργανϊκθκαν και ετοιμάςτθκαν οι δφο εκκζςεισ. 

3) Σο εργαςτιριο φωτογραφίασ του νθπιαγωγείου. Πρόκειται για ςειρά 

δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ ςτοιχείων τθσ κακθμερινισ ζννοιασ του χρόνου, 

όπωσ θ ςειρά και θ διαδοχι των γεγονότων και προςζγγιςθσ τθσ ζννοιασ του 

ιςτορικοφ χρόνου με βιωματικό τρόπο μζςα από τθ διερεφνθςθ τθσ κακθμερινισ 

ηωισ και τθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ μίασ βιωμζνθσ από τα παιδιά χρονικισ 

περιόδου (π.χ. «θ ιςτορία μιασ μζρασ μου ςτο νθπιαγωγείο», «θ ιςτορία μιασ μζρασ 

μου»). το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουςιάηουμε ςτθν ενότθτα αυτι τα 

παιδιά του νθπιαγωγείου ολοκλιρωςαν μια ςειρά από ζργα με τελικό ςκοπό να 

αφθγθκοφν τθν ιςτορία μιασ μζρασ τουσ ςτο νθπιαγωγείο. Αρχικά, χωρίςτθκαν ςε 

ομάδεσ,ϊςτε κάκε ομάδα να φωτογραφίςει ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ του 

νθπιαγωγείου (προςζλευςθ, παιχνίδι ςτισ γωνιζσ, ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια γνωςτι 

ωσ «παρεοφλα», φαγθτό, διάλειμμα, ηωγραφικι ςτα τραπεηάκια, αποχϊρθςθ). τθ 

ςυνζχεια, αφοφ οι φωτογραφίεσ εκτυπϊκθκαν τα παιδιά επζλεξαν τισ πιο 

χαρακτθριςτικζσ από αυτζσ, τισ τοποκζτθςαν ςε χρονικι ςειρά, τισ επικόλλθςαν ςε 

χαρτόνια ςφμφωνα με τθ χρονικι διαδοχι των «επειςοδίων» που απεικονίηουν, 

δίπλα από τισ φωτογραφίεσ ζγραψαν ζναν χαρακτθριςτικό τίτλο και θ νθπιαγωγόσ 

ανάρτθςε το ζργο τουσ ςε χαρακτθριςτικό ςθμείο τθσ αίκουςασ. τθ ςυνζχεια με τθ 

βοικεια αυτϊν των πινάκων ανάρτθςθσ (παρατθρϊντασ τισ φωτογραφίεσ από τθν 

κακθμερινι ηωι ςτο νθπιαγωγείο) δθμιοφργθςαν μία αφιγθςθ τθσ «ιςτορίασ μιασ 

μζρασ ςτο νθπιαγωγείο», δθλαδι αφθγικθκαν προφορικά και θ νθπιαγωγόσ 
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ζγραψε ςε χαρτί του μζτρου τθν ιςτορία των παιδιϊν που αναρτικθκε ςε εμφανζσ 

ςθμείο για να τθ βλζπουν όλοι/εσ. 

Θ εμπλοκι του Α. και των άλλων παιδιϊν του νθπιαγωγείου με τισ 

δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ δθμιοφργθςε πολλζσ κετικζσ μακθςιακζσ 

εμπειρίεσ και βοικθςε να γνωριςτοφν τα παιδιά μεταξφ τουσ καλφτερα και να 

βρεκοφν ςε πολλζσ ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να ζχουν πολλζσ ευκαιρίεσ για 

παιχνίδι και ανάπτυξθ κοινωνικϊν και διαπροςωπικϊν ςχζςεων. Θ περιιγθςθ του Α. 

ςτθν πόλθ μαηί με τον πατζρα του, θ φωτογράφιςθ των χαρακτθριςτικϊν μνθμείων 

τθσ πόλθσ και ςτθ ςυνζχεια θ φωτογράφιςθ ςτιγμιότυπων και δραςτθριοτιτων από 

τθν κακθμερινι ηωι ςτο νθπιαγωγείο, τα παιχνίδια με τισ εκτυπωμζνεσ 

φωτογραφίεσ (τοποκζτθςθ ςε χρονικι ςειρά των φωτογραφιϊν) και θ δθμιουργία 

αφιγθςθσ, θ ομαδικι φωτογραφία του τμιματοσ του νθπιαγωγείου που ζβγαλε ο 

πατζρασ του Α., εκτφπωςε και τθν χάριςε ςτο νθπιαγωγείο βοικθςαν ςτθν αλλαγι 

ψυχικισ διάκεςθσ του Α. και κατάφερε να νοιϊςει τον εαυτό του ωσ μζλοσ τθσ 

ομάδασ ςυνομθλίκων του νθπιαγωγείου. 

Σα άλλα παιδιά περίμεναν με ανυπομονθςία να γνωρίςουν τον πατζρα του 

Α., να ςυηθτιςουν μαηί του και να μάκουν από αυτόν για τθν τζχνθ τθσ 

φωτογραφίασ. Επιπλζον, ζμακαν ςτοιχεία από τον τόπο καταγωγισ του Α., για τα 

άλλα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του (παπποφδεσ και γιαγιάδεσ), για χαρακτθριςτικά ικθ 

και ζκιμα από τον τόπο του, αγαπθμζνα φαγθτά κ.ά. Οι άλλεσ δραςτθριότθτεσ που 

ακολοφκθςαν (λιψθ φωτογραφιϊν, παιχνίδια με τισ εκτυπωμζνεσ φωτογραφίεσ, 

δθμιουργία πινάκων ανάρτθςθσ, δθμιουργία αφθγιςεων, εκκζςεισ φωτογραφίασ) 

δθμιοφργθςαν κίνθτρα μάκθςθσ αυξάνοντασ το ενδιαφζρον των παιδιϊν για τθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία και τθ ςυμμετοχι τουσ ς’ αυτιν. 

Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο για τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ και τθν 

εκτίμθςθ ςχετικά με το ερϊτθμα: «εάν, τελικά, κατάφερε ο Α. να ενςωματωκεί και 

να αποκτιςει κετικζσ εμπειρίεσ από το ελλθνικό νθπιαγωγείο» είναι οι ηωγραφιζσ 

του. ’ αυτζσ βλζπουμε πϊσ ο κόςμοσ του μζςα ςε τρεισ μινεσ (τόςο κράτθςε θ 

φοίτθςι του ςτο ελλθνικό νθπιαγωγείο) μεταμορφϊκθκε. τισ πρϊτεσ του 

ηωγραφιζσ ςτο νθπιαγωγείο αναπαριςτά παιδιά πίςω από κάγκελα, ενϊ ςτισ 

τελευταίεσ χαροφμενα και φωτεινά παιδιά και ηϊα. τισ ηωγραφιζσ που 

δθμιουργοφςε πριν να φφγει από το νθπιαγωγείο αναπαριςτά τον εαυτό του με ζνα 
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πρόςωπο ςαν τον ιλιο να παίηει ςε ζνα περιβάλλον με κόκκινα λουλοφδια, πράςινο 

γραςίδι και πολλά γράμματα του δυτικοφ αλφαβιτου που ζμακε ςτο νθπιαγωγείο. 

 

 

Συμπεράςματα 

 

Σο «Ιςτορικό Σραφμα» ωσ ζνα κζμα διαχρονικό και επίκαιρο μπορεί να 

αποτελζςει αντικείμενο παιδαγωγικισ προςζγγιςθσ από το νθπιαγωγείο. Σα δφο 

εκπαιδευτικά προγράμματα που παρουςιάςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 

εργαςίασ αποτελοφν «μελζτεσ περίπτωςθσ» οι οποίεσ, ενδεχομζνωσ, να μθν 

μποροφν να γενικευτοφν ςτο ςφνολο των νθπιαγωγείων, ωςτόςο ωσ παραδείγματα 

αναδεικνφουν τισ δυνατότθτεσ προςζγγιςθσ του ιςτορικοφ τραφματοσ ςτο 

νθπιαγωγείο μζςα από τθν τοπικι ιςτορία («Σενεκεδζνιο χολείο») και με τθ 

βοικεια τθσ διδαςκαλίασ διαμζςου τθσ τζχνθσ («Φωτογραφία μια Σζχνθ που μασ 

ενϊνει»). 

το ςφγχρονο νθπιαγωγείο θ φοίτθςθ παιδιϊν προςφφγων λειτουργεί ωσ 

ζνα «προκλθτικό» δεδομζνο για τθν αναηιτθςθ εναλλακτικϊν τρόπων προςζγγιςισ 

του, οι οποίοι, ωςτόςο, κα είναι διανοθτικά και ψυχολογικά κατάλλθλοι για παιδιά 

και ςυμβατοί με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Προγράμματα πουδϊν. Θ Ιςτορία 

ωσ επιςτθμονικό πεδίο και ωσ κοινωνικι επιςτιμθ, ανικει ςτα ςφγχρονα πεδία που 

με αργά, αλλά ςτακερά βιματα εντάςςονται ςτα Ελλθνικά Προγράμματα πουδϊν 

για το νθπιαγωγείο και είναι αναγνωρίςιμο πεδίο ςτο Ελλθνικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα. 

Θ παιδαγωγικι και ψυχολογικι αντιμετϊπιςθ παιδιϊν που ζχουν βιϊςει 

τραυματικά γεγονότα γίνεται ςε δφο (τουλάχιςτον) επίπεδα: α) αντιμετϊπιςθ του 

μετατραυματικοφ ςτρεσ και ενςωμάτωςθ ςτθν ομάδα ςυνομιλικων και β) 

ςχεδιαςμόσ και εφαρμογι κατάλλθλων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που 

βοθκοφν ςτθν «αποδοχι» του άλλου και δθμιουργοφν ςυνκικεσ καλλιζργειασ τθσ 

ενςυναίςκθςθσ ςτο νθπιαγωγείο. 

Θ ιςτορία και θ διδακτικι τθσ ιςτορίασ ωσ πεδίο διερεφνθςθσ τθσ 

ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ και των ιχνϊν (ιςτορικϊν πθγϊν) που αυτι ζχει 

αφιςει μζςα ςτο χρόνο προςφζρει ζνα πλοφςιο υλικό ικανό να δθμιουργιςει το 
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κατάλλθλο παιδαγωγικό και ψυχολογικό περιβάλλον για τθν επεξεργαςία του 

τραφματοσ ςτο νθπιαγωγείο. Θ ιςτορικι ζρευνα αποκαλφπτει ιςτορίεσ ανκρϊπων 

που επιβίωςαν από ιςχυρά τραυματικά γεγονότα και αγωνίςτθκαν για να 

αντιμετωπίςουν το μετατραυματικό ςτρεσ και να βελτιϊςουν τισ ςυνκικεσ τθσ ηωισ 

τουσ. Ο μεταςχθματιςμόσ του βιωμζνου τραφματοσ ςε παραδειγματικι τραυματικι 

μνιμθ, δθλαδι το πζραςμα από το τραυματικό γεγονόσ ςτθ μνιμθ και ςτο βίωμα 

ενόσ κετικοφ παρόντοσ, μπορεί να διευκολυνκεί με τθ γνωριμία των παιδιϊν με τισ 

ιςτορίεσ επιβίωςθσ ανκρϊπων από τραυματικά γεγονότα του παρελκόντοσ. Αυτζσ 

οι ιςτορίεσ λειτουργοφν ωσ κετικοί προβλεπτικοί παράγοντεσ για τθν ενςωμάτωςθ 

παιδιϊν προςφφγων ςτο νθπιαγωγείο και τθν αντιμετϊπιςθ του ςφγχρονου 

προςφυγικοφ ηθτιματοσ. 

Μία άλλθ διάςταςθ τθσ ιςτορικισ εκπαίδευςθσ είναι θ ενθμερότθτα των 

παιδιϊν για ςτοιχεία του ιςτορικοφ χρόνου όπωσ αποτυπϊνονται ςτον τόπο, ςτο 

τοπίο, ςτο περιβάλλον και ςτα ανκρϊπινα επιτεφγματα. Σα μνθμεία είναι μάρτυρεσ 

του παρελκόντοσ και θ απεικόνιςι τουσ ςτθν τζχνθ και, ειδικά, ςτθν τζχνθ τθσ 

φωτογραφίασ μεταφζρει ςτοιχεία του ιςτορικοφ χρόνου ςτο χϊρο του 

νθπιαγωγείου και ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι διαδικαςία. Επίςθσ, θ τζχνθ τθσ 

φωτογραφίασ ζχει πολλζσ εφαρμογζσ ςτθν κακθμερινι ηωι και δίνει τθ δυνατότθτα 

ςτα παιδιά να αιςκθτοποιιςουν ςυγκεκριμζνεσ και ςφντομεσ χρονικζσ περιόδουσ, 

όπωσ είναι μία μζρα τουσ ςτο νθπιαγωγείο και να αφθγθκοφν τθν ιςτορία αυτισ τθσ 

περιόδου διερευνϊντασ ςτοιχεία του ιςτορικοφ χρόνου μζςα από τθν κακθμερινι 

ζννοια του χρόνου (τοποκζτθςθ γεγονότων ςε ςειρά, διαδοχι γεγονότων, 

δθμιουργία αφιγθςθσ με αρχι, μζςθ και τζλοσ). Σα παιδιά προςφφγων με 

διαφορετικά πολιτιςμικά ςτοιχεία από αυτά τθσ χϊρασ που τα υποδζχεται όταν 

εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ φωτογράφθςθσ μνθμείων του τόπου που βρίςκεται 

το νζο τουσ ςπίτι και νθπιαγωγείο ζρχονται ςε επαφι με τα νζα πολιτιςμικά 

δεδομζνα και αλλθλεπιδροφν με τα άλλα παιδιά τθσ ομάδασ ςυνομιλικων. Αυτζσ οι 

νζεσ μακθςιακζσ εμπειρίεσ δθμιουργοφν κλίμα χαράσ και παιχνιδιοφ και 

ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ του μετατραυματικοφ ςτρεσ και ςτθν ενςωμάτωςθ 

των παιδιϊν προςφφγων ςτο νθπιαγωγείο. 

Σα πεδία τθσ πολιτιςμικισ διαφοροποίθςθσ, τθσ επεξεργαςίασ του 

τραφματοσ και τθσ ιςτορικισ εκπαίδευςθσ ςτο νθπιαγωγείο ςυνδζονται άμεςα με 
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επίκαιρα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ηθτιματα. Θ μελζτθ και θ ζρευνά τουσ ζχει 

περιοριςμοφσ, όπωσ θ δυςκολία γενίκευςθσ των ποιοτικϊν ερευνϊν μικρισ 

κλίμακασ (όπωσ είναι θ «μελζτθ περίπτωςθσ»), θ ζλλειψθ εξειδικευμζνου 

προςωπικοφ, θ απουςία εςτιαςμζνων ςτο κζμα δομϊν υποςτιριξθσ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου. Μελλοντικζσ ζρευνεσ είναι πικανόν να διευκολφνουν τθ 

διερεφνθςθ των μελετϊν προσ τισ κατευκφνςεισ αυτζσ και να προςκζςουν νζα 

δεδομζνα ςτα, ιδθ, υπάρχοντα. 
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