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Πεπίλητη 

 

Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε ζέκα ην «Σελεθεδέλην ρνιείν ηεο Θεζζαινλίθεο» 

εθαξκόζηεθε ζε έλα δεκόζην λεπηαγσγείν ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Βαζηθόο 

ζηόρνο, απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα αληηιεθζνύλ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ 

κέζα από ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηεο πόιεο ηνπο ηελ αλάγθε γηα ζηήξημε παηδηώλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ην πξνζθπγηθό ηξαύκα, έξρνληαη από άιια κέξε ηνπ θόζκνπ θαη 

θνηηνύλ καδί ηνπο ζην ίδην λεπηαγσγείν. Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία ηνπ λεπηαγσγείνπ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ελόο 

ππαξθηνύ, επίθαηξνπ θαη ηξαπκαηηθνύ ζέκαηνο όπσο είλαη ην πξνζθπγηθό κέζα από 

ηελ ηνπηθή ηζηνξία, κε ηελ αμηνπνίεζε ζύγρξνλσλ εξγαιείσλ (λέεο ηερλνινγίεο), 

ζπγθεθξηκέλσλ κεζνδνινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ (ηζηνξηνγξακκή, επηζθέςεηο ζε 

κνπζείν θαη ζην «Σελεθεδέλην ρνιείν») θαη επράξηζησλ νξγαλσκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (αθεγήζεηο κηθξντζηνξηώλ παηδηθήο ινγνηερλίαο, εηθαζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, δεκηνπξγία απηνζρέδησλ πνηεκάησλ θαη ηξαγνπδηώλ, δεκηνπξγία 

εξώσλ από ηελεθεδάθηα, δεκηνπξγία αθεγήζεσλ θ.ά.). Ζ πνξεία δξαζηεξηνηήησλ 

απηνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, νη ζηόρνη, νη ζθνπνί, ε κεζνδνινγία ηνπ θαη 

ηα ζπκπεξάζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζην πιαίζην ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: Σνπηθή ηζηνξία, Πξνζθπγηθό Σξαύκα, Πξνζρνιηθή Αγσγή θαη 

Δθπαίδεπζε. 

 

Θευπηηικό πλαίζιο 

Σν 1923 ηδξύζεθε ζηελ απιή ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ ν «Μέγαο Αιέμαλδξνο» 

(Σδηνύηδηα, 2002), ζηελ πεξηνρή ηεο Σνύκπαο Θεζζαινλίθεο, ην θαηαζθεπαζκέλν 

από ηελεθέδεο, πξώην ζρνιείν ησλ πξνζθύγσλ. Σν ζρνιείν απνθηά ηνλ 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό «ηελεθεδέλην» από ηνλ ηδηόηππν ηξόπν 

θαηαζθεπήο ηνπ, θαζώο ηα νηθνδνκηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ πεηακέλνη 

από ηνπο ζπκκάρνπο ηελεθέδεο, από ηελ επνρή ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη 

νπνίνη κεηαπνηήζεθαλ από ηνπο «ηελεθεηδήδεο» πξόζθπγεο ηνπ 1922 πνπ κεηνίθηζαλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Σνύκπαο. Έρεη, από ηόηε κέρξη ζήκεξα, ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

ηνπηθή ηζηνξία ηεο πεξηνρήο σο ηνπσλύκην θαη ηόπνο κλήκεο. 
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Σν όλνκα ην «Σελεθεδέλην ρνιείν» δίλεηαη από ηόηε ζε όια ηα ζρνιεία πνπ 

ηδξύζεθαλ ζηελ ίδηα γεσγξαθηθή πεξηνρή, (ην 1936 κεηαθέξζεθε ζε θνληηλό ρώξν, 

έμσ από ηελ απιή ηνπ νξθαλνηξνθείνπ, εθεί πνπ βξίζθεηαη, ζήκεξα ην 56
ν
 

Νεπηαγσγείν Θεζζαινλίθεο, έλα από ηα ιίγα πνιπζέζηα λεπηαγσγεία ηεο ρώξαο). Σν 

«Σελεθεδέλην ρνιείν» ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη έλα θαιό παξάδεηγκα αληηκεηώπηζεο 

ηνπ ηζηνξηθνύ πξνζθπγηθνύ ηξαύκαηνο κε ζεηηθό ηξόπν, κέζα από ηελ ίδηα ηε δσή 

ηεο πόιεο θαη ησλ θαηνίθσλ ηεο. Έλαο ηόπνο κλήκεο ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ηνπηθή 

ηζηνξία, αιιά θαη έλα παξάδεηγκα δεκόζηαο ηζηνξίαο (Hayden, 1997; Hurley, 2010; 

Cauvin, 2016) ηελ νπνία εγγξάθνπλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη ηεο πόιεο ηνπνζεηώληαο 

ζεκάλζεηο (πηλαθίδεο) κε ην όλνκα «Σελεθεδέλην ρνιείν» ζηα θηίξηα πνπ ζηέγαζαλ 

ηα επόκελα δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία, «βαθηίδνληαο» ηελ επξύηεξε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ην ηζηνξηθό απηό όλνκα, θαηαζέηνληαο ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

καξηπξίεο θάζε θνξά πνπ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν απηό γηα λα εγγξάςνπλ παηδηά ηεο 

δεύηεξεο, ηξίηεο θαη ηέηαξηεο γεληάο ηνπο, ζηνπο/ζηηο δηεπζπληέο/ηξηεο, 

πξντζηακέλνπο/εο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο. 

Πξνλνκηαθό πεδίν ζπλάληεζεο ηεο ηζηνξίαο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ 

είλαη ε ηνπηθή ηζηνξία ε νπνία εζηηάδεη ζηε ζρέζε ρώξνπ θαη ρξόλνπ. Μειεηά ηηο 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζα λα ηηο ηνπνζεηεί θάησ από έλα θαληαζηηθό 

«κηθξνζθόπην» (κε πνιιά θίιηξα δαλεηδόκελα από ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο 

πξνζεγγίζεηο) θαη παξάιιεια ή αλεμάξηεηα ή αιιειεπηδξαζηηθά κε ηε κειέηε ελόο 

θάπσο πην δηεπξπκέλνπ γεσγξαθηθά πεδίνπ ηεο εζληθήο, γεληθήο θαη παγθόζκηαο 

ηζηνξίαο ην νπνίν ελδηέθεξε εδώ θαη ρξόληα ηελ ηζηνξηνγξαθία θαη δηακόξθσζε 

παξαδνζηαθέο ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο (Groot, 2016; Παιεθίδεο, 2010; Ρεπνύζε, 

2000). ηνηρεία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο πνπ έρνπλ αλαθνξέο ζε ηξαπκαηηθά γεγνλόηα, 

όπσο όια όζα ζπζρεηίδνληαη κε ην πξνζθπγηθό δήηεκα, εηδηθά όηαλ εμεηάδνληαη 

παξάιιεια κε ηηο έλλνηεο ηεο αιιαγήο θαη ηεο ζπλέρεηαο ζην ρξόλν θαη απνδεηθλύνπλ 

όηη νη άλζξσπνη δηαρξνληθά αλαδεηνύλ ηξόπνπο λα μεπεξάζνπλ ηηο ηξαπκαηηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο, λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ ηξαπκαηηθή κλήκε ζε αλαζηνραηηθή θαη 

θξηηηθή (Eyerman, 2013; Κόθθηλνο, & Λεκνλίδνπ, & Αγηδίδεο, 2010; LaCapra, 1999; 

Radstone, 2007) θαη λα κεηακνξθώζνπλ ηε δσή ηνπο ζε έλα πιαίζην επεκεξίαο, 

γαιήλεο θαη εηξεληθήο ζπλύπαξμεο κε ηνπο άιινπο, απνηεινύλ παξαδείγκαηα γηα 

ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο δεηεκάησλ πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνύλ σο 

«δύζθνια», όπσο ην πξνζθπγηθό ηξαύκα ζηε βαζκίδα ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ζε όιεο 

ηηο άιιεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οη εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην πιαίζην ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο 

θαη εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα ην ειιεληθό 

λεπηαγσγείν (ΦΔΚ 304/η. β/13-03-03). Δπίζεο, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

(Μπηξκπίιε et al., 2014) γηα ην Νεπηαγσγείν αλαθέξνπλ ην ζεκαληηθό ξόιν ησλ 

επηζθέςεσλ ζε ρώξνπο κε ηζηνξηθή ζεκαζία, κλεκεία, κνπζεία θ.ά. ζηελ αλάπηπμε 

αλαπαξαζηάζεσλ γηα ηνλ παξειζόλ θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ ζε άιιεο 

επνρέο. Έηζη, ν ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπηθήο 

ηζηνξίαο είλαη κηα ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζην λεπηαγσγείν. 



Σν λέν πξνζθπγηθό δξάκα πνπ βηώλνπλ νη πιεζπζκνί ηεο Μέζεο Αλαηνιήο εμαηηίαο 

ηνπ πνιέκνπ ζηε πξία, έθεξε ζηε ρώξα καο παηδηά πξνζθύγσλ πνπ θνηηνύλ ζηα 

ειιεληθά λεπηαγσγεία. Δηδηθά, ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο θνηηνύλ ηα 

ηειεπηαία δύν ρξόληα παηδηά πξνζθύγσλ κε ζπξηαθή, θνπξδηθή, αξαβηθή θαηαγσγή 

θ.ά. ε έλα από απηά ηα λεπηαγσγεία (ζε λεπηαγσγείν ησλ Ακπεινθήπσλ) 

εθαξκόζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2018-2019 έλα εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ζέκα ην «Σελεθεδέλην ρνιείν». Έηζη, δηαθνξεηηθέο 

επνρέο (αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα θαη ζήκεξα), δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Θεζζαινλίθεο (Ακπειόθεπνη θαη Σνύκπα), δηαθνξεηηθνί ιανί (έιιελεο θαη άξαβεο, 

θνύξδνη) πνπ ζπλαληήζεθαλ ζε κία πόιε, έλα θνηλό ηζηνξηθό δήηεκα κε ηε ζθξαγίδα 

ηνπ ηξαύκαηνο, όπσο είλαη ην πξνζθπγηθό, δεκηνύξγεζαλ ηνπο βαζηθνύο άμνλεο γύξσ 

από ηνπο νπνίνπο αλαπηύρζεθε ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζα παξνπζηάζνπκε 

ζηε ζπλέρεηα κε θύξην ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ηζηνξηθνύ ηξαύκαηνο κε ζεηηθό 

ηξόπν, όπσο επίζεο θαη ηε γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ηα ηδηαίηεξα 

πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ηεο. 

Σηόσοι ηος ππογπάμμαηορ 

Οη βαζηθνί ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: α) ε γλσξηκία ησλ παηδηώλ κε ζηνηρεία 

ηνπηθήο ηζηνξίαο ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο, β) ε γλσξηκία κε ην πξνζθπγηθό 

δήηεκα, γ) ε δεκηνπξγία ελζπλαίζζεζεο γηα παηδηά πξνζθπγηθώλ πιεζπζκώλ κε 

ζηόρν ηελ απνδνρή θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο ελζσκάησζεο παηδηώλ πξνζθύγσλ ζην 

ειιεληθό λεπηαγσγείν, δ) ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, ε) ε γλσξηκία κε 

έλα άιιν λεπηαγσγείν ηεο πόιεο πνπ έρεη ηδηαίηεξε ηζηνξία («Σελεθεδέλην ζρνιείν») 

θαη ε επίζθεςε ησλ παηδηώλ ζ’ απηό, ζη) ε γλσξηκία ησλ παηδηώλ κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ηζηνξηθνύ ρξόλνπ θαη ε ηνπνζέηεζε ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό 

ηνπο πιαίζην, δ) ε δεκηνπξγία θαη ε έθθξαζε, ε) ε αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα 

γξακκαηηζκώλ (γισζζηθνύ, νπηηθνύ, ηζηνξηθνύ, ηερλνινγηθνύ). 

Δπηκέξνπο ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: α) ε γλσξηκία ησλ παηδηώλ κε ηε ζεηηθή 

ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ηνπ δηαδηθηύνπ σο εξγαιείνπ αλαδήηεζεο 

πιεξνθνξηώλ (βίληεν κε ηζηνξηθό πιηθό γηα ην Σελεθεδέλην ζρνιείν θαη ηε δσή ησλ 

πξνζθύγσλ ζηελ Σνύκπα, θσηνγξαθίεο, πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν), β) ε 

δεκηνπξγία θαη ε απνθσδηθνπνίεζε ρξνληθώλ γξακκώλ κε ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ γεγνλόησλ ζην ρξόλν, γ) ε γλσξηκία ησλ παηδηώλ κε ηζηνξηνγξαθηθό πιηθό 

(θσηνγξαθίεο- ληνθνπκέληα από ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πξνζθύγσλ ζην 

ζπλνηθηζκό ηεο Σνύκπαο θαη ζην «Σελεθεδέλην ρνιείν», δ) ε γλσξηκία ησλ παηδηώλ 

ηνπ ζεκεξηλνύ λεπηαγσγείνπ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ παηδηώλ 

κηαο άιιεο επνρήο, ε) ε γλσξηκία κε ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηεο εθπαίδεπζεο (αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο, αξηζκόο παηδηώλ αλά ηκήκα, ρξήζε εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ, όπσο ν καπξνπίλαθαο θ.ά.), ζη) ε δεκηνπξγία αθεγήζεσλ γηα ην 

παξειζόλ από ηα ίδηα ηα παηδηά, δ) ε δεκηνπξγία εηθαζηηθώλ έξγσλ, πνηεκάησλ, 

ζεαηξηθώλ δξώκελσλ από ηα ίδηα ηα παηδηά κε ηε βνήζεηα ησλ λεπηαγσγώλ ηνπο. 

Μεθοδολογικέρ πποζεγγίζειρ 



Ζ πνξεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηεξίρηεθε ζηε κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηνγξακκήο 

(«Storyline») (Ζιηνπνύινπ, 2005). Απηή ε κεζνδνινγία δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε 

ηε δεκηνπξγία ρξνληθώλ γξακκώλ (Timelines) θαη ηελ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνύ ρξόλνπ 

πνπ είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ζηηο ηζηνξηθέο αθεγήζεηο θαη ζηελ δηδαθηηθή ηεο 

ηζηνξίαο. Δίλαη κία κεζνδνινγία πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε όια ηα γλσζηηθά πεδία 

θαη ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. ην πεδίν ηεο ηζηνξίαο θαη, εηδηθά ζηελ 

πξνζρνιηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε είλαη κία ρξήζηκε πξνζέγγηζε, επεηδή δηεπθνιύλεη 

ηα παηδηά ζηε δεκηνπξγία αθεγήζεσλ. Ζ «ηζηνξηνγξακκή» είλαη κία δηαδηθαζία 

δηεξεύλεζεο «ζθελώλ» θαη «επεηζνδίσλ» ελόο ζέκαηνο, ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε ζεηξά 

θαη δεκηνπξγίαο κηαο «ηζηνξίαο» (story) κε βάζε απηά ηα επεηζόδηα. Έηζη, δίλεη ζηα 

παηδηά ηε δπλαηόηεηα από ηε βαζκίδα, αθόκε, ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο λα 

δηεξεπλνύλ ην ηζηνξηθό παξειζόλ, ηα γεγνλόηα θαη ηηο πξνεγνύκελεο αθεγήζεηο γη’ 

απηό θαη λα δεκηνπξγνύλ ηηο δηθέο ηνπο αθεγήζεηο θαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθό λα 

εηζάγεη ηζηνξηνγξαθηθό πιηθό (πεγέο) κε ζθνπό ηελ παξαηήξεζε, ηε κειέηε θαη ηελ 

ελεξγεηηθή, θξηηηθή θαη αλαζηνραζηηθή πξνζέγγηζή ηνπο. Ζ αθεηεξία θαη ε αθνξκή 

ηεο έλαξμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ηεο 

ηζηνξηνγξακκήο, είλαη κία ηζηνξία-έλαπζκα (θαληαζηηθή ή πξαγκαηηθή), κία 

αθήγεζε. ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά δηαηππώλνπλ εξσηήζεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ κία 

ζεηξά, κία γξακκή, κία πνξεία δξαζηεξηνηήησλ, ώζηε ζην ηέινο ηα αξρηθά 

εξσηήκαηα λα απαληεζνύλ από ηα ίδηα ηα παηδηά θαη λα δεκηνπξγεζεί ε ηειηθή 

αθήγεζε. Άιιεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην απηνύ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε δηδαζθαιία δηακέζνπ ηεο ηέρλεο (εηθαζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ζεαηξηθό παηρλίδη θαη ζεαηξνπνηεκέλα δξώκελα), ε αμηνπνίεζε ησλ 

ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο (ρξήζε δηαδηθηύνπ θαη πνιπκεζηθώλ 

εθαξκνγώλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή), ηερληθέο δεκηνπξγηθήο γξαθήο, 

παξαηήξεζε, ζπδήηεζε, αλάιπζε ηζηνξηθώλ πεγώλ (νπηηθέο πεγέο, θσηνγξαθίεο σο 

ηζηνξηθά ληνθνπκέληα, κνπζεηαθά αληηθείκελα, αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο), 

δεκηνπξγία θαη απνθσδηθνπνίεζε ρξνληθώλ γξακκώλ. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί 

ζπλνπηηθά ε πνξεία δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Ποπεία Δπαζηηπιοηήηυν 

Ζ ηζηνξία-αθήγεζε πνπ εηζήγαγε ην παηδηά ζην ζέκα ήηαλ ην βηβιίν ηεο Άλλαο 

Ηαθώβνπ κε ηίηιν «Σν Σελεθεδέλην ρνιείν» (εηθνλνγξάθεζε Αγγειηθή Γειερά, εθδ. 

Θύξα, 2016), έλα βηβιίν παηδηθήο ινγνηερλίαο πνπ βνεζάεη ηα παηδηά λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηελ ηζηνξία ηνπ Σελεθεδέληνπ ρνιείνπ κε παξαζηαηηθό θαη παηγληώδε 

ηξόπν. Μεηά από ηελ αλάγλσζε θαη ηε ζπδήηεζε ηνπ βηβιίνπ ηα παηδηά 

θαηαζθεύαζαλ ηνπο θεληξηθνύο ήξσεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Ηαθώβνπ κε ηελεθεδέθηα πνπ 

έθεξαλ από ην ζπίηη ηνπο (θαζαξά θαη αλαθπθιώζηκα πιηθά) θαη δξακαηνπνίεζαλ 

κέξνο ηεο ηζηνξίαο κε ξόινπο ηνπο ηελεθεδέληνπο ήξσεο. Έηζη, ε ηζηνξία έγηλε 

θαηαλνεηή θαη ήηαλ δπλαηό λα πεξάζνπκε ζην θύξην κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο 

πξνγξάκκαηνο κε ηε κέζνδν ηεο «ηζηνξηνγξακκήο». 

ηε ζπλέρεηα, ηα παηδηά δηαηύπσζαλ ζρεηηθέο κε ηελ πξνεγνύκελε αθήγεζε 

εξσηήζεηο κε ζθνπό λα εθθξάζνπλ ηηο απνξίεο ηνπο θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο 



ηνπο κε λέεο ζρεηηθά κε εθείλε ηελ επνρή θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ 

παηδηώλ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ: «Ση ζεκαίλεη θαη γηαηί ππάξρεη;» (ην Σελεθεδέλην 

ρνιείν), «Πώο κάζαηλαλ γξάκκαηα ηα παηδηά ηνπ Σελεθεδέληνπ ρνιείνπ;», «Πώο ην 

έθηηαμαλ;», «Πώο αθνύγνληαλ νη Σελεθέδεο;», «Πώο ήηαλ από κέζα; Δίρε ξνιότ, 

παηρλίδηα, ππνινγηζηή;». Γηα λα αλαδεηεζνύλ απαληήζεηο γηα ηηο εξσηήζεηο απηέο 

ζρεδηάζηεθαλ θαη εθαξκόζηεθαλ δξαζηεξηόηεηεο, ώζηε κε ζπκκεηνρηθό θαη 

ελεξγεηηθό ηξόπν ηα παηδηά λα δηεξεπλήζνπλ ην ζέκα θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ινγηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηνπ «Σελεθεδέληνπ 

ρνιείνπ». 

Ζ πξώηε ελόηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ αθνξνύζε ηελ παξαηήξεζε θαη ηε κειέηε ησλ 

ηζηνξηθώλ πεγώλ (νπηηθώλ ληνθνπκέλησλ) ηεο επνρήο πνπ επηιέρηεθαλ από ην βηβιίν 

ην «Σελεθεδέλην ρνιείν ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν ζρνιείν ησλ πξνζθύγσλ» 

(Σδηνύηδηα, 2002) θαη έδεηρλαλ ζθελέο από ην πξνζθπγηθό δξάκα (κεηαθίλεζε 

πιεζπζκώλ, ζηηγκέο από ηελ θαζεκεξηλή δσή ζηηο λέεο θαηνηθίεο θ.ά.). Ζ κειέηε ηνπ 

ηζηνξηνγξαθηθνύ πιηθνύ έγηλε ζε δύν ζεκαηηθέο ελόηεηεο: α) Μηθξαζηαηηθή 

Καηαζηξνθή θαη β) ε Εσή ησλ Πξνζθύγσλ ζηε Θεζζαινλίθεο. Σα παηδηά είδαλ, 

επίζεο, νπηηθνπνηεκέλν ηζηνξηνγξαθηθό πιηθό πνπ ππάξρεη ζην δηαδίθηπν ζρεηηθό κε 

ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο, νκαδνπνίεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θαη έδσζαλ ηηο 

δηθέο ηνπο απαληήζεηο ζηα αξρηθά εξσηήκαηα. ηε ζπλέρεηα, δεκηνύξγεζαλ κία 

ρξνληθή γξακκή γηα λα ηνπνζεηήζνπλ ηα γεγνλόηα ζε κηα ζεηξά. Ζ γξακκή απηή έγηλε 

πάλσ ζε ραξηόλη θαη κηα ρξπζή θισζηή μεθηλνύζε αλάπνδα από ην ζήκεξα κε θύξηα 

ζεκεία ζην παξόλ ην έηνο 2019 θαη πξνρσξνύζε πξνο ηα πίζσ ζηα έηε γέλλεζεο ησλ 

παηδηώλ, κέρξη ην 1923 θαη ην 1922. Γηα λα αξρίζεη ε θισζηή ην ηαμίδη ηεο 

δεκηνπξγήζεθε έλα πνηεκαηάθη ζαλ απηό πνπ ζπλεζίδνπκε λα ιέκε ζηα λεπηαγσγεία 

πξηλ από ηελ αθήγεζε ηζηνξηώλ: «Υξπζή θισζηή δεκέλε/ζην θνπβάξη ηνπ ρξόλνπ 

ηπιηγκέλε/δσζηεο θιώηζν λα γπξίζεη/ζην Σελεθεδέλην ρνιείν λα καο νδεγήζεη». 

Μεηά ηε κειέηε ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνύ πιηθνύ, ηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ ζηηο 

αξρηθέο εξσηήζεηο θαη ηε δεκηνπξγία ρξνληθήο γξακκήο ήηαλ αξθεηέο νη γλώζεηο θαη 

νη πιεξνθνξίεο πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα παηδηά γηα λα εηνηκάζνπλ κία αθήγεζε 

γηα ην «Σελεθεδέλην ρνιείν»: «Σν 1922 νη Σνύξθνη έδησμαλ ηνπο Έιιελεο από ηε 

κύξλε. Οη Έιιελεο έγηλαλ πξόζθπγεο θαη πξνζθπγόπνπια. Μπήθαλ ζηα πινία. 

Μαδί ηνπο κπόξεζαλ λα πάξνπλ κόλν ηα απαξαίηεηα. Γελ πήξαλ ιεθηά γηαηί ηα 

έθαςε ε θσηηά. Με ηα πινία έθηαζαλ ζηελ Διιάδα, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ 

Σνύκπα. Σν 1923 ηδξύζεθε ην Σελεθεδέλην ρνιείν. Σν είραλ θηηάμεη κε ηελεθέδεο νη 

ηελεθεηδήδεο. Ο δάζθαινο κάζαηλε γξάκκαηα ζηα παηδηά θαη έγξαθε ζηνλ 

καπξνπίλαθα κε θηκσιία. Σα παηδηά κεγάισζαλ θαιά δνύιεςαλ θαη έθηηαμαλ έλα λέν 

ζρνιείν κε θαλνληθά πιηθά ζηε ζέζε ηνπ Σελεθεδέληνπ.» 

Μία άιιε ελόηεηα δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ αθηεξσκέλε ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

έθθξαζε. Έηζη, ηα παηδηά δεκηνύξγεζαλ κε έλαλ ηελεθέ ιαδηνύ ην δηθό ηνπο 

«Σελεθεδέλην ρνιείν». Δπηθόιιεζαλ ραξηί πάλσ ζηνλ ηελεθέ, δσγξάθηζαλ ζηνηρεία 

ηνπ ζρνιείνπ (παξάζπξα, ην δάζθαιν, ηα παηδηά πνπ παίδνπλ, πνπ ζθαξθαιώλνπλ 

ζηε ζηέγε θ.ά.). Δηνίκαζαλ θάξηεο κε επρέο γηα ηα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζήκεξα ζην 



«Σελεθεδέλην ρνιείν» θαη δήηεζαλ λα ηα επηζθεθηνύλ γηα λα ηνπο δώζνπλ ηα δώξα 

ηνπο. Γεκηνύξγεζαλ έλα ηξαγνύδη γηα ην «Σελεθεδέλην ρνιείν» γηα λα ην 

ηξαγνπδήζνπλ καδί κε ηα παηδηά ηνπ. Ζ κνπζηθή ηνπ ηξαγνπδηνύ ήηαλ από ην γλσζηό 

ηξαγνύδη «Γηνύπη-γηα-γηα, γηνύπη-γηνύπη-γηα». Οη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνύ, βξέζεθαλ κε 

ηε κέζνδν ηεο δεκηνπξγηθήο γξαθήο. Σα παηδηά έιεγαλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ε 

λεπηαγσγόο βνεζνύζε γηα λα κπνπλ νη ιέμεηο ζηε ζεηξά θαη λα βξεζεί ε ξίκα. Σν 

ηξαγνύδη ήηαλ: «Γηνύπη, γηα, γηα, γηνύπη, γηνύπη γηα/Σν Σελεθεδέλην ρνιείν κηα 

θνξά/Δίρε ηξνκεξά παηδηά/Δίρε δάζθαιν θαιό/Πνπ έδησρλε ην θόβν καθξηά/Γηνύπη, 

γηα, γηα, γηνύπη, γηνύπη γηα/Ο πεηξνπόιεκνο απαγνξεπόηαλ απζηεξά/Ο αέξαο ζαλ 

θπζνύζε/Σνπο ηελεθέδεο ηνπο θνπλνύζε/Μπακ, κπακ, κπακ, κπακ,/Έθαλε 

ηξειά/Γηνύπη, γηα, γηα, γηνύπη, γηνύπη, γηα/Σα παηδηά κεγάισζαλ θαιά/Έγηλαλ 

ζπνπδαία θαη ηξαλά/Καη καζαίλνπκε γη’ απηά/Καη πεξλάκε όινη κηα ραξά!» 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ν πξνεγνύκελνο θύθινο δξαζηεξηνηήησλ ζην λεπηαγσγείν 

επηζθεθηήθακε πξώηα ην «Παηδηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο» κε ζθνπό ηα παηδηά λα 

γλσξίζνπλ ζηνηρεία από ηελ θαζεκεξηλή δσή παηδηώλ ζε άιιεο επνρέο θαη κεηά ην 

«Σελεθεδέλην ρνιείν». Δθεί ηα παηδηά μελαγήζεθαλ από ηηο λεπηαγσγνύο ζηνπο 

ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ, όπσο είλαη ζήκεξα. Καη έδσζαλ ηα δώξα ηνπο ζηνπο 

ζεκεξηλνύο καζεηέο απηνύ ηνπ ζρνιείνπ (ην «Σελεθεδέλην ρνιείν» πνπ 

δεκηνύξγεζαλ από ηνλ ηελεθέ ιαδηνύ θαη ηηο θάξηεο κε ηηο επρέο). Σνπο αθεγήζεθαλ 

ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ ηνπο θαη ηξαγνύδεζαλ όια καδί ην ηξαγνύδη 

ηνπ ζηνπο ξπζκνύο ηνπ «γηνύπη-γηα-γηα». Πήξαλ δώξα από ηα παηδηά ηνπ 

«Σελεθεδέληνπ ρνιείνπ» θαη ππνζρέζεθαλ όηη κε ηελ πξώηε επθαηξία ζα 

ζπλαληεζνύλ μαλά. 

Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα νινθιεξώζεθε κε δξαζηεξηόηεηεο παξνπζίαζήο ηνπ 

ζηνπο γνλείο ηνπ λεπηαγσγείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηή ιήμεο ηνπ ζρνιηθνύ 

έηνπο. Ζ λεπηαγσγόο ελεκέξσζε ηνπο γνλείο γηα ην πξόγξακκα θαη ηελ πνξεία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα παηδηά αθεγήζεθαλ ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηνπ θαη 

ηξαγνύδεζαλ ην ηξαγνύδη πνπ δεκηνύξγεζαλ γη’ απηό. 

Σςμπεπάζμαηα 

Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε ζέκα ην «Σελεθεδέλην ρνιείν» θηλεηνπνίεζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ην ηζηνξηθό παξειζόλ θαη, κάιηζηα, γηα έλα δήηεκα όπσο 

ην πξνζθπγηθό πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνύ ηξαύκαηνο. Ζ πξνζέγγηζε 

ηνπ ζέκαηνο κε ηε βνήζεηα ηεο κεζνδνινγίαο ηεο «Ηζηνξηνγξακκήο», ε δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε δηακέζνπ ηνπ θαηάιιεινπ ηζηνξηνγξαθηθνύ πιηθνύ (νπηηθά 

ληνθνπκέληα), ε δεκηνπξγία αθεγήζεσλ, εηθαζηηθώλ έξγσλ, πνηεκάησλ θαη 

ηξαγνπδηώλ ήηαλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δεκηνύξγεζαλ έλα επράξηζην 

παηδαγσγηθό θιίκα θαη θαηέιεμαλ ζε κία ζεηηθή νπηηθή ησλ ηξαπκαηηθώλ γεγνλόησλ, 

ηνλίδνληαο ηελ πνξεία ησλ αλζξώπσλ από ηελ θαηαζηξνθή ησλ παηξνγνληθώλ εζηηώλ 

ζε έλαλ λέν ηόπν ζηνλ νπνίν μεπεξλνύλ εκπόδηα θαη δπζθνιίεο θαη γξάθνπλ ηε δηθή 

ηνπο μερσξηζηή ηζηνξία ζηνλ ρώξν θαη ην ρξόλν. 



Έλα από ηα δεηνύκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ ζην 

νπνίν εθαξκόζηεθε θαη ππνδέρεηαη παηδηά πξνζθύγσλ από ηε Μέζε Αλαηνιή λα 

αληηιεθζνύλ όηη ην πξνζθπγηθό πξόβιεκα είλαη παγθόζκην θαη δηαρξνληθό. Ζ 

γλσξηκία ηνπο κε ην «Σελεθεδέλην ρνιείν» θαη όιεο νη ζρεηηθέο κε απηό 

δξαζηεξηόηεηεο έδσζαλ ηελ επθαηξία γηα ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζην παξειζόλ θαη ην 

παξόλ κε απνηέιεζκα λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ πξνζθπγηθνύ 

δξάκαηνο (ειιείςεηο βαζηθώλ αγαζώλ, όπσο ε ζηέγε, ε ηξνθή, ειιείςεηο κνξθσηηθώλ 

αγαζώλ, όπσο ηα ζρνιεία, ηα βηβιία ζηνπο πξνζθπγηθνύο πιεζπζκνύο, θαθνπρίεο 

θ.ά.). Έηζη, θαηαλόεζαλ πεξηζζόηεξν ηε ζέζε ησλ πξνζθύγσλ ζπκκαζεηώλ/ηξηώλ 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε ελζπλαίζζεζή ηνπο θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ νκαιή 

έληαμε θαη ελζσκάησζή ηνπο ζην λεπηαγσγείν. 

Απηό ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζα κπνξνύζε ζε έλα επόκελν ζηάδην λα κειεηεζεί 

θαη εξεπλεηηθά σο εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ή κειέηε πεξίπησζεο. Δάλ θαη νδεγεί ζε 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνύλ έλα ηκήκα λεπηαγσγείνπ θαη δελ κπνξνύλ λα 

γεληθεπηνύλ, σζηόζν, έζησ θαη κε απηόλ ηνλ πεξηνξηζκό, δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

δηεξεπλεζνύλ δεηήκαηα όπσο ε αληηκεηώπηζε ηνπ κεηαηξαπκαηηθνύ ζηξεο παηδηώλ 

πξνζθύγσλ, νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηώλ γηα ην πξνζθπγηθό δήηεκα, νη 

αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηε ζεηηθή αληηκεηώπηζή ηνπ (Dryden-Peterson, 2015; 

Lerner, 2012; McArdle, & Spina, 2007; Prag, & Vogel, 2013; Prior, & Niesz, 2013; 

Ssenyonga, & Owens, & Olema, 2013; Stekalova, & Hoot, 2008). ε θάζε πεξίπησζε 

είλαη έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζπλδέεη ηελ ηνπηθή ηζηνξία κε έλα 

νηθνπκεληθό θαη ηξαπκαηηθό δήηεκα, όπσο ην πξνζθπγηθό πνπ αθνξά όινπο ηνπο 

αλζξώπνπο ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ θαη κε θαηάιιειν ηξόπν κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε από ηε βαζκίδα ηνπ λεπηαγσγείνπ. 
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