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"The Secret of Fire"

“Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire”

Το "The Secret of Fire" υπήρξε ένα διαδραστικό διαδικτυακό project, που κινήθηκε στα όρια του ρεαλισμού και
της φαντασίας και στο οποίο βασικοί ήρωες του “The Jungle Book” μεταμορφώθηκαν σε Virtual Participants
της διαδικασίας, προκειμένου να αλληλοεπιδράσουν με τους συμμετέχοντες στο project εκπαιδευτικούς. Ήταν ένα
"διαδικτυακό παραμύθι" το οποίο μετέφερε τη λογική του Gamification στη διαδικτυακή μάθηση, με τη χρήση
μηχανισμών παιχνιδιού στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Το project υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο του ετήσιου (2017-2018) αφιερώματος της
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας με τίτλο "Διδακτικές προ(σ)κλήσεις στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης". Το ετήσιο αφιέρωμα έγινε στην προοπτική του 2ου διεθνούς Συνεδρίου βιωματικής μάθησης με
θέμα: "Διδακτικές τάσεις και προκλήσεις στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης" (27-29/04/2018).
Στόχος του project ήταν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν να έρθουν σε επαφή με μοντέλα και τεχνικές που αναπτύσσουν το κοινωνικό περιεχόμενο της μάθησης στη διαδικτυακή εκπαίδευση, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ως τελικό προϊόν ένα αποθετήριο θεωρητικών αρχών και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τις σύγχρονες τάσεις της διδακτικής στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης.
Η διαδικασία ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Οι συμμετέχοντες
ξεκινούσαν από το πρώτο επίπεδο (Level) και έπρεπε περνώντας μέσα από πέντε επίπεδα (Levels) να φτάσουν
στο πέμπτο επίπεδο (Level).
Για να το πετύχουν αυτό θα έπρεπε ανά επίπεδο να εκτελούν τις οδηγίες και να ξεπερνούν τα εμπόδια και τις δοκιμασίες που συναντούσαν εξασφαλίζοντας από το Μόγλη πέντε πιστώσεις (credits) (ένα credit ανά επίπεδο).
Βασική προϋπόθεση για να πάρουν από το Μόγλη τα credits ήταν να εξασφαλίσουν ανά επίπεδο δύο παράσημα
(badges): της εξερεύνησης και της κοινωνικότητας. Ο Μπαγκίρα έδινε το παράσημο της εξερεύνησης σε όσους
ανά επίπεδο εκτελούσαν τις δραστηριότητες που συναντούσαν εκεί και ο Μπαλού το παράσημο της κοινωνικότητας σε όσους συμμετείχαν στις συζητήσεις και αλληλοεπιδρούσαν με τους άλλους. Βεβαίως και καθώς συνέβαιναν
όλα αυτά ο φοβερός τίγρης Σιρ Χαν, μπορούσε να αφαιρέσει ένα credit, κατεβάζοντας επίπεδο όποιον δεν συμμετείχε ενεργά και ουσιαστικά στη διαδικασία.
Όσοι ολοκλήρωναν και το πέμπτο επίπεδο έπαιρναν από το Μόγλη τη δάδα με την οποία έμπαιναν στο μικρό και
γραφικό χωριό των ανθρώπων, στα βάθη της Ινδικής ζούγκλας, όπου και έβρισκαν την επιστολή του Μόγλη η
οποία και τους αποκάλυπτε το μυστικό της φωτιάς…
Σπύρος Κιουλάνης
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Το βασικό σενάριο
«Κυνηγημένος από τον απειλητικό και εκδικητικό τίγρη της Βεγγάλης, τον
Σιρ Χαν, ο Μόγλης, χάνεται στα βάθη της εξωτικής και απόμακρης ζούγκλας της Βιρμανίας, όταν απαγάγεται από τον Λούη, το βασιλιά μιας αποικίας άγριων και πονηρών μαϊμούδων. Ο στόχος του Λούη είναι να αποσπάσει από το Μόγλη το μυστικό της φωτιάς που θα κάνει την εκπαιδευτική
διαδικασία στο βασίλειό του συναρπαστική, ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική. Ξέρει πολύ καλά ότι ο Μόγλης γνωρίζει το μυστικό της φωτιάς και για
το λόγο αυτό θα επιστρατεύσει κάθε μέσο για να πετύχει το σκοπό του. Στην
αρχή χρησιμοποιεί γλυκόλογα, αλλά αν ο Μόγλης δεν του πει αυτό που θέλει να μάθει τότε είναι βέβαιο πως θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο!
Ο Μόγλης, δείχνει να έχει κότσια και αυτοπεποίθηση και επιμένει πως δεν
ξέρει "πώς βάζει ο άνθρωπος φωτιά", ωστόσο η επιβίωση στην αφιλόξενη
ζούγκλα της Βιρμανίας ποτέ δεν είναι δεδομένη! Μοιάζει σκληρός, αλλά
είναι και ευάλωτος συναισθηματικά. Αντιστέκεται και κρατά καλά κρυμμένα τα πέντε credits που μπορούν να ξεκλειδώσουν τη σχετική αλήθεια. Θέλει να δώσει τα credits μόνο σ’ αυτούς που πραγματικά τα αξίζουν και μοχθούν γι' αυτά. Ωστόσο, η πίεση που δέχεται από το Λούη είναι μεγάλη... Γνωρίζει βέβαια πως οι φίλοι του, μια
τεράστια αρκούδα ο Μπαλού και ο επιβλητικός και μεθοδικός πάνθηρας Μπαγκίρα τον αναζητούν και δε θα τον
αφήσουν μόνο. Ο Μπαλού είναι πιστός φίλος του Μόγλη. Έχει ανατρεπτική σκέψη και σίγουρα δεν είναι ένας
τύπος που ταιριάζει με τον μέσο όρο. Έχει τους δικούς του κανόνες και ενθαρρύνει τον Μόγλη να κάνει το ίδιο.
Είναι γοητευτικός και με ξεχωριστό χιούμορ, όμως πάντα έτοιμος να μπλέξει σε φασαρίες. Ευτυχώς στις δύσκολες στιγμές ο πάντα μεθοδικός και σοφός Μπαγκίρα, κρατά τις ισορροπίες, με πειθαρχία και λογική. Όμως στα
βάθη της Ασιατικής ζούγκλας καλά κρυμμένος στην πυκνή βλάστηση πάντα θα καραδοκεί ο φοβερός και τρομερός Σιρ Χαν. Ίσως δεν εμφανιστεί ποτέ, όμως κάθε συνάντηση μαζί του, μπορεί να αποβεί μοιραία. Είναι έτοιμος
να κατασπαράξει όποιον βρεθεί στο δρόμο του. Δε φοβάται απολύτως κανέναν, παρά μόνον τη φωτιά...».
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Ο στόχος
«Με τη βοήθεια του Μπαλού και του Μπαγκίρα να ελευθερώσουμε το Μόγλη από τα χέρια
του Λούη και να τον προστατεύσουμε από τις άγριες διαθέσεις του Σιρ Χαν. Για να συμβεί
αυτό θα πρέπει ξεπερνώντας τις δοκιμασίες κάθε επιπέδου να πείσουμε το Μόγλη να μας
εμπιστευθεί τα πέντε credits (ένα credit ανά επίπεδο) που ξεκλειδώνουν διαδοχικά τα επίπεδα και οδηγούν στον τελικό στόχο που είναι το άναμμα της δάδας στο πέμπτο επίπεδο. Ωστόσο, επειδή ο Μόγλης αγαπά και εμπιστεύεται τους δύο φίλους του, τον Μπαλού και τον
Μπαγκίρα, πριν μας εμπιστευθεί το κάθε credit θα πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει από αυτούς το παράσημο της εξερεύνησης (exploration) από τον Μπαγκίρα και το παράσημο της
κοινωνικότητας (socialization) από τον Μπαλού. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας
ανοικτά, καθώς κάθε συνάντηση με το Σιρ Χαν μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική...».
Το project ξεκίνησε με ένα βίντεο το οποίο αφορά την απόδοση στα ελληνικά του "I wanna be like you" από
την ταινία "The Jungle Book", by Disney and partners - Jungle Book (1967), το οποίο παρουσιάζει το περιστατικό της απαγωγής του Μόγλη από το Λούη και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι φίλοι του Μπαλού και
Μπαγκίρα για να τον σώσουν.

https://youtu.be/VqF5T8DO_5w
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ LEVEL
Οι οδηγίες που δόθηκαν στους συμμετέχοντες για την κατάκτηση του 1ου Level ήταν:
«Θεωρώντας ότι το πιο πάνω Σενάριο είναι η αρχή του project στο οποίο συμμετέχετε, μπείτε στο παιχνίδι και
ξεκινήστε να γράφετε τη συνέχεια σύμφωνα με τη δική σας οπτική. Γνωρίσατε πλέον τους πρωταγωνιστές και είστε έτοιμοι να δώσετε στο Μόγλη τη δική σας βοήθεια. Αρχικά συστηθείτε στο Μόγλη και μιλήστε του για τον εαυτό σας και για τις προσδοκίες σας από τη συμμετοχή σας στο project. Σκεφτείτε τη φράση "Education is not the
Filling of a Pail, but the Lighting of a Fire" και μιλήστε στο Μόγλη για το άναμμα της φλόγας που μπορεί να
δώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία μία διαφορετική διάσταση. Ο Λούη, πιστεύει πως αν μάθει από το Μόγλη το
μυστικό όλα θα αποκτήσουν μια μαγική διάσταση και θα γίνουν γι' αυτόν και για το βασίλειό του εύκολα. Ωστόσο,
ο Μόγλης μοιάζει να είναι βέβαιος πως τα credits θα πρέπει να τα πάρουν αυτοί που αγωνίζονται και μοχθούν γι´
αυτά. Αυτοί που δεν ψάχνουν για μαγικές συνταγές, που δεν αντιγράφουν, αλλά αγωνίζονται γι´ αυτό που πιστεύουν και αγαπούν. Μιλήστε για όλα αυτά στο Μόγλη και ίσως τον πείσετε τελικά πως εσείς είστε αυτοί που αξίζετε
τα credits. Και μη ξεχνάτε πως για να τον πείσετε θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει και τα δύο παράσημα από τους
πιστούς του φίλους. Δείξτε, λοιπόν θάρρος, πίστη στις δυνάμεις σας και ετοιμότητα καθώς ο Λούη πάντα παραμονεύει...».

ΣΤΟ FORUM ΤΟΥ 1ου LEVEL
Στο forum του 1ου Level ανοίχθηκαν συνολικά 165 συζητήσεις στις οποίες δόθηκαν συνολικά 2048 απαντήσεις.
Συζητήσεις στο πρώτο επίπεδο
ΕΠΙΠΕΔΟ
1o

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
165

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
2048

Ακολουθούν κάποιοι ενδεικτικοί διάλογοι από το πρώτο forum του project:

-

-
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Κ.Ι: Όμως, καθώς ξεκίνησε δυναμικά η σχολική χρονιά, διαπιστώνω πως έχω κάπως "χαθεί" στον κυκεώνα των αναρτήσεων στο φόρουμ! Καταιγισμός αναρτήσεων, υποβολή νέων θεμάτων και να που βρέθηκα να "πλέω!" στον ωκεανό των τύψεων! Θα καταφέρω, άραγε, να προλάβω, να καλύψω το διάστημα
που έχουν ήδη διανύσει οι συμμαθητές μου;
Ε.Γ: Μην έχεις ενοχές φίλη Κυριακή. Όλοι μας εδώ μέσα θα σε βοηθήσουμε για να μας βοηθήσεις... Αρκεί να κρατήσεις αναμμένη τη φλόγα!
Μόγλης: Γεια σου Κυριακή. Μα τι λες είναι δυνατόν να έχεις τύψεις; εδώ στη ζούγκλα δεν έχουμε ρολόγια ο ήλιος ανατέλλει - δύει και εμείς συνεργαζόμαστε .. μαζεύουμε υλικά και με αυτά γινόμαστε μια ομάδα. Μια δυνατή ομάδα που κανένας Σιρ Χαν ή Λούη δε θα μπορεί να πειράξει. Δεν έχει σημασία η ποσόThe Secret of Fire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

τητα και πολύ περισσότερο ο χρόνος που θα κανείς κάτι. Αυτό που έχει σημασία είναι να κρατάς αναμμένη τη φλόγα. Τη φλόγα που θα γίνει κάποια στιγμή φωτιά. Ναι;
Α.Ν: Μην ανησυχείς Κυριακή! Μόνο επιμονή και υπομονή, όλα θα πάνε καλά!!
Κ.Ι: Σας ευχαριστώ πολύ για την ένθερμη υποστήριξη! Όχι, δεν προτίθεμαι να επιτρέψω στους "ύποπτους, κακούς ανέμους" να σβήσουν την φλόγα μου! Προς στιγμήν ένιωσα μέσα μου κάποια αδυναμία,
φόβο, άγχος πως θα μείνω πίσω σας, πολύ πίσω και δεν θα καταφέρω να σας πλησιάσω! Προφανώς ήταν η στιγμή που είχε αναλάβει δράση "Το γνωστό Μαύρο Καπέλο!" Ευτυχώς, όμως, η κατάσταση περιήλθε και πάλι στα "χέρια¨ του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΑΠΕΛΟΥ και αρχίζω να παρακολουθώ, να συμμετέχω, να
παρατηρώ και να προσπαθώ! Συνεχίζουμε ακάθεκτοι!
Μόγλης: … Συγχαρητήρια!! Βλέπεις που τα κατάφερες; Ήμουν σίγουρος πως θα ήσουν μαζί μας! Το
πρώτο credit από μένα είναι δικό σου για να προχωρήσεις στο επόμενο επίπεδο! Κράτα τη φλόγα αναμμένη.. Τα λέμε σύντομα!
Ι.Κ: Θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο σενάριο είναι ελκυστικό για τα παιδιά, αρχίσαμε σήμερα στο νηπιαγωγείο, ένα project με το ίδιο θέμα: πώς θα σώσουμε τον Μόγλη; Τα παιδιά θα δουλέψουν σε ομάδες
των 3 και θα καταγράφω την πορεία των διαθεματικών δραστηριοτήτων, ακολουθώντας τα βήματα των
learning stories, προσαρμοσμένα στον χαρακτήρα της τάξης μας και με κάποιες δικές μου προσθήκες. Η
κάθε ομάδα θα δουλεύει με το ρυθμό της και θα αυτοαξιολογείται. Ελπίζω κάποια στιγμή, να μπορέσω να
σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα.
Α.Π: Καλησπέρα Ιωάννα… Βρίσκω την ιδέα σου καταπληκτική! Είμαι σίγουρη πως οι μικροί μαθητές θα
ενθουσιαστούν με το project και πάνω από όλα θα καταφέρεις να ενώσεις τους μαθητές σου καθώς θα
αγωνίζονται όλοι μαζί να σώσουν τον Μόγλη! Καλή συνέχεια!
Μόγλης: Γεια Ιωάννα. Τι ωραία!!! μακάρι να ήμουν κι εγώ εκεί. Να δώσεις στα παιδιά πολλά φιλιά.
Θα περιμένω με αγωνία κάποια στιγμή να δω ή να ακούσω για το πως πήγε το μάθημα. Με αγάπη Μόγλης.
Δ.Κ: Πολύ καλή η ιδέα σου Ιωάννα! Πραγματικά "ζηλεύω" τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής και της
πρωτοβάθμιας για την ευελιξία που τους δίνεται στην υλοποίηση τέτοιων πρότζεκτ. Εμείς που δουλεύουμε
στα Λύκεια είμαστε, δυστυχώς, δέσμιοι του Αναλυτικού και της Μηνιαίας παρακολούθησης της Ύλης στα
Πανελλαδικά μαθήματα.
Μπαλού: Πολύ καλή σκέψη η εφαρμογή στη τάξη σου νομίζω ότι τα αποτελέσματα αλλά και όλη η πορεία του μαθήματος θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ ,αν έχεις τη καλοσύνη και την διάθεση θα σε παρακαλούσα να μας κρατάς ενήμερους Ευχαριστώ πολύ Baloo
Ι.Κ: Πώς θα μπορούσα να αντισταθώ σε ένα τόσο γλυκό αρκουδάκι!!!!
Με ευχαρίστηση, θα το κάνω..

Σιρ Χαν: Χαίρεται! Βλέπω κάποιοι δεν έχετε πάρει το αστείο αστεράκι του Μόγλη ή άντε να πήρατε ένα!
Αξίζει τον κόπο τόση προσπάθεια; Για δείτε εμένα! Αν έρθετε μαζί μου θα έχετε δύναμη, χρήμα, εξουσία
και πάνω από όλα δε θα με έχετε απέναντί σας... Θα περιμένω για λίγο μόνο τις προτάσεις σας.
Μπαλού: ωραία στολή ! είναι η καλή σου;
Μ.Λ: Δεν ξέρω για χρήματα κι εξουσία, αλλά περισσότερη δύναμη από τη συλλογικότητά μας δε χρειαζόμαστε! ΥΓ: Με γεια και το κοστούμι!
Κ.Ι: Να που ο Σιρ Χαν φόρεσε τα καλά του (!) και άλλαξε "τροπάριο!" Αρκετά έξυπνη η κίνησή σου, φιλαράκο! Λυπάμαι κάπως που δεν θα πιάσεις τα "ψάρια" που ονειρεύεσαι! Η κοινότητα των εκπαιδευτικών που απαρτίζουν την συγκεκριμένη «εκπαιδευτική ζούγκλα!» γνωρίζει πολύ καλά πού να στραφεί σε
περίπτωση ανάγκης, προβληματισμού, εμποδίων και άλλων ατυχών θεμάτων! «Εκπαιδευτικοί Ενωμένοι
Ποτέ στα Δίχτυα του Σιρ Χαν παραδομένοι!»
Ε.Μ: η αδυναμία βλέπω οδηγεί στην οργή κι αυτή στο χλευασμό, την ειρωνεία και την υποτίμηση...μάλλον ξέχασες ότι έτσι δημιουργείς μια πρόκληση, πεισμώνεις τον αντίπαλο και τον κάνεις να αγωνιστεί περισσότερο για τους στόχους του...εδώ που τα λέμε, το κουστούμι ταιριάζει με την αλαζονεία, αλλά "τα ράσα δεν κάνουν τον παπά"...αντίθετα η θέληση, η αναζήτηση, η αλληλοβοήθεια, η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων μας οδηγούν μπροστά...
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Χ.Δ: Με αφορμή αυτά που απάντησε ο συνάδελφος Χ.Τ. σε ερώτηση μου, θυμήθηκα ένα περιστατικό από
την πρώτη χρονιά που δούλεψα σε τμήμα. Μπήκα στα μέσα της χρονιάς σε τάξη Elementary C λόγω αποχώρησης καθηγήτριας. Έχοντας λάβει πληροφορίες από το αφεντικό μου ότι το τμήμα δεν είναι "καλό"
μπήκα στην τάξη με αυτή την προδιάθεση και όντως διαπίστωσα ότι κυρίως ο προφορικός λόγος των
παιδιών ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Το επόμενο μάθημα είχε σαν θέμα την επίσκεψη σε ζωολογικό κήπο
και το αφεντικό μου μου είπε να τους πω κάποια πράγματα για τους ζωολογικούς κήπους, τον εγκλεισμό
των ζώων κτλ. Με το που τελείωσε η διαδικασία της ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου αγνόησα τις
οδηγίες της και άρχισα να κάνω ερωτήσεις στα παιδιά πάνω στο τι ξέρουν τα ίδια για τους ζωολογικούς
κήπους, τι τους αρέσει και τι όχι κτλ... Να μην τα πολυλογώ...Μέσα σε 10' γινόταν ένα απίστευτο debate
στην τάξη με 2 αντικρουόμενες απόψεις για τον εγκλεισμό των ζώων. Μισά Αγγλικά, μισά ελληνικά αλλά
όλοι προσπαθούσαν να εκφραστούν στα αγγλικά!
Κ.Μ: Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που θα ενεργοποιήσουμε τα κίνητρα των μαθητών μας. Πόσο μάλλον όταν το περιεχόμενο της μάθησης είναι ενδιαφέρον για τους ίδιους και προσφέρει ευκαιρίες για να
εκφράσουν οι ίδιοι οι μαθητές τις απόψεις τους.
Μπαγκίρα: Μέχρι να έρθει ο Μόγλης, πάρε το Παράσημο της Εξερεύνησης από τον Μπαγκίρα!
Χ.Δ: ωωω ευχαριστώ σε Μπαγκίρα!

Ε.Τ: Θα ήθελα να προσθέσω στην ιστορία της περιπέτειας του Μόγλη ότι στην εκπαίδευση μεγάλη σημασία έχει και το αρχαίο ρητό (τά γαθά κόποις κτ νται) τα αγαθά αποκτιούνται με κόπους Η φράση αυτή
ανήκει στον Επίμαρχο (Επίχαρμος, απόσπασμα 36), ο οποίος ήταν κωμωδιογράφος και φιλόσοφος από
την Κω. Αναδείχθηκε ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της αρχαίας Ελλάδας. …… Οι άνθρωποι που
καταβάλουν προσπάθεια με σκληρό τρόπο να μάθουν μια δεξιότητα ή να βελτιώσουν μια ικανότητά τους
για παράδειγμα να μάθουν να οδηγούν ή να λύνουν ένα μαθηματικό πρόβλημα, μπορεί στην αρχή να
νιώθουν αυξημένο στρες, όμως στη συνέχεια, όταν τα καταφέρουν, όχι μόνο νιώθουν άμεση ευχαρίστηση,
αλλά επιπλέον αυξάνουν το επίπεδο ικανοποίησης και ευτυχίας που αισθάνονται καθημερινά σε μακροχρόνια βάση. Κύριε Λούη διάβασε τί έχω γράψει ποιο πάνω και ξανασκέψου τις πράξεις σου.....
Μόγλης: Καλά του τα λες Ευθαλία. Θα πρέπει από κάπου να τ’ ακούσει..
Μπαγκίρα: Ναι, Ευθαλία, καλά τα λες κι ευχαριστούμε πολύ που βοηθάς να περιορίσουμε τον αυθορμητισμό του Μπαλού. Η δημιουργική μάθηση, ωστόσο, δεν αποκλείει τη χαρά και το παιχνίδι. "Παίζων
παίδευε τους νέους" προτρέπει ο Πλάτωνας.
Μπαλού: πέστα Μαρία μου γιατί κάποιοι πάνε να μου κόψουν τη φόρα
Σ.Μ: Καλή αρχή σε όλους! Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας!!! Συμφωνώ μαζί σου, Μαρία! Η παιγνιώδης μάθηση είναι αυτή που έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στους μαθητές. Για παράδειγμα, οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής, όχι μόνο κινητοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, αλλά και αποτυπώνονται
εντονότερα στο μυαλό τους. Στη δική μου περίπτωση, οι μικροί μαθητές της Β' Γυμνασίου μιλούσαν για
τις δημιουργικές δράσεις που κάναμε ακόμα και όταν φοίτησαν στο λύκειο!
Ε.Λ: Έρχομαι κ εγώ να συμφωνήσω! Στόχος είναι οι μαθητές ν΄ αγαπήσουν τη μάθηση και να την επιδιώκουν, χωρίς να είναι κάτι καταναγκαστικό. Η δημιουργική γραφή είναι μία περιπέτεια που κινητοποιεί
τη φαντασία και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ξεδιπλώσουν τα ταλέντα τους!
Λούη: Μόνο ρητά και στην ουσία τίποτα. Μάθε να στηρίζεσαι στα πόδια σου, όλα τα περιμένεις από τους
άλλους. Εδώ δεν είναι θέατρο, oύτε παιδικός σταθμός να λέμε ιστορίες. Προσγειωθείτε στην πραγματικότητα και στον πραγματικό κόσμο και όχι τον φανταστικό αυτόν που θέλετε. Ελάτε μαζί μου να σας διδάξω σωστά και αληθινά. Κάποια πράγματα που θα κάνουν καλό τα διδάσκουμε και τα κάνουμε γνωστά.
Δεν τα κρατάμε για τον εαυτό μας για να δείξουμε ότι είμαστε κάτι.
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Α.Κ: Μόγλη, ειλικρινά δεν είχα ξανακούσει αυτό τον όρο (Gamification)….. Βλέπω και ξαναβλέπω, δε,
αυτή τη φράση (Education is not the Filling of a Pail, but the Lighting of a Fire), αλλά ακόμα κι εγώ δεν
έχω καταλήξει τι στο καλό είναι αυτό το Education και τι στόχο έχει... Γι' αυτό είμαι εδώ, ψάχνω για ένα
ακόμα κομμάτι του παζλ σε αυτά ακριβώς τα θέματα: Πώς θα δομήσεις ένα πετυχημένο "εκπαιδευτικό"
παιχνίδι, και πώς θα ανάψεις τη φλόγα! Μάλλον αν πετύχεις το ένα, θα πετύχεις και το άλλο, καλά λέω?
Εσείς στη ζούγκλα θα το έχετε δει, τα μικρά μαθαίνουν παίζοντας πώς να κυνηγούν και να προστατεύονται. Ακόμα και ο Σιρ-Χαν έτσι θα τα έμαθε τα κόλπα του, παίζοντας. Τα παιχνίδια έχουν λογικούς κανόνες, είναι αβίαστα και διασκεδαστικά. Η φλόγα δε, είναι η έμπνευση, κι αυτή είναι κίνητρο από μόνη της.
Γι' αυτό τη θέλει ο Λούης. Προβληματίζομαι όμως. Μήπως απλά να του πεις το μυστικό? Κι αν είναι ικανός από μόνος του, ας την ανάψει!
Μπαλού: O Λούης είναι ικανός για ότι κακό μπορείς να σκεφτείς στην εκπαίδευση είναι αυτός που πατάει φρένο αυτός που τα θέλει όλα δικά του, όλα έτοιμα από τους άλλους και ως βασιλέας να διοικεί το μαθητικό του βασίλειο ! όχι δε πρέπει τέτοια άτομα να έχουν εξουσία - δύναμη, γνώση, αυτά πρέπει να τα
έχει ο άνθρωπος που εργάζεται τίμια και συνειδητά για το κοινό συμφέρον και κατ’ επέκταση για το δικό
του.
Α.Κ: Δεν είμαι σίγουρη ότι συμφωνώ με αυτό, Μπαλού. Σίγουρα το εγώ μου δεν θέλει άτομα σαν τον
Λούη γύρω μου, να λουφάρουν, να παραπλανούν, να σαμποτάρουν και να καρπώνονται τους κόπους των
άλλων. Αλλά δεν νομίζω ότι η άμυνα ή η επίθεση έχει κάτι να προσφέρει σε ένα τέτοιο άτομο. Άλλωστε,
Λούηδες θα υπάρχουν πάντα, τουλάχιστον μέχρι να τελειοποιήσουμε, σαν ανθρώπινο είδος, την εκπαίδευση! Αλλά και πώς έγινε να έχει εξουσία, τελικά, ο Λούης; Γιατί να κυριαρχεί αυτός στις μαϊμούδες;
Ξέρω, δεν είναι ακριβώς RPG εδώ πέρα, απλά αναρωτιέμαι.
Μόγλης: Ναι Κατερίνα πόσο δίκαιο έχεις! Παίζοντας πραγματικά μαθαίνουμε! Ξέρεις εγώ μεγάλωσα σε
μια αγέλη λύκων και συμπεριφερόμουν σα μικρό λυκόπουλο. Μετά κυνηγημένος από τον Σιρ χαν συνάντησα τον τρελό Μπαλου τον αρκούδο κι έμαθα παίζοντας μαζί του πολλά κόλπα για να παλεύω με τα
άγρια θηρία. Γνώρισα και τον Μπαγκίρα κι έμαθα πολλά και από αυτόν. Έμαθα να σκέφτομαι με σύνεση.. κι όλα αυτά παίζοντας και γελώντας. Χαίρομαι που το πιστεύεις και το λες κι εσύ. Δασκάλα είσαι
Κατερίνα; εδώ πιο κάτω λένε μερικά μίλια δυτικά από το βασίλειο του Λούη έχει ένα σχολείο και θέλω
τόσο να πάω..
Α.Κ: Είμαι δασκάλα, Μόγλη, και θα ήθελα πολύ να σου μάθω όλα όσα θα ήθελες να ξέρεις. Αλήθεια, έχεις σκεφτεί τι θα ήθελες να μάθεις?...Όταν τελειώσει η περιπέτειά σου και πας στο σχολείο, ελπίζω η
δασκάλα ή ο δάσκαλός σου να έχει περάσει τα επίπεδα, για να αναζωπυρώσει και τη δική σου φλόγα, μετά από τόση ταλαιπωρία!
Κ.Μ: Κατερίνα δεν ξέρεις πόσο ωραία ακούγεται στα αυτιά μου αυτό το τελευταίο σχόλιό σου "Είμαι
δασκάλα, Μόγλη, και θα ήθελα πολύ να σου μάθω όλα όσα θα ήθελες να ξέρεις". Πολύ έντονο γιατί μου
δημιουργεί εικόνες στο μυαλό μου. Εικόνες μιας δασκάλας που θέλει να ξυπνήσει τους μαθητές της. Λες
να είναι εύκολο στην πράξη; Νομίζω όχι. Μακάρι δηλαδή να μπορούσαμε τόσο εύκολα πατώντας ένα
κουμπί, το κουμπί δηλαδή της θέλησή μας να ανάψουμε τη φλόγα κάποιου. Ελπίζω να καταλάβουμε τι είναι αυτό που κάνει να φλόγα να ανάβει. Και όχι μόνο να ανάψει αλλά και να μείνει αναμμένη. Γιατί και
με σπίρτα μπορείς να ανάψεις μια φωτιά, αλλά για να κρατήσει πρέπει να βάλεις και λίγο πετρέλαιο, μέχρι να πάρουν καλά τα ξύλα και να καούν. Δεν ξέρω τι γίνεται βέβαια στο τέλος που γίνονται κάρβουνο...Γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος... χαχαχα.. Καλό σου βράδυ!
Μπαλού: Μπράβο το παράσημο της κοινωνικότητας είναι δικό σου!! Baloo.
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ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ LEVEL
Οι συμμετέχοντες στο 2ο Level έπρεπε να δουν δύο ταινίες και να γράψουν από μία σύντομη κριτική για αυτές
σε σχέση με την εποχή μας ως προς τα σύγχρονα πολιτισμικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά δεδομένα. Η διαδικασία ακολούθησε τη λογική της μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία με έμφαση στην κινηματογραφική
παιδεία και συγκεκριμένα το μοντέλο τα «3 Cs» της Bazalgette, (2009) δηλαδή Critical (κριτική προσέγγιση),
Cultural (πολιτιστική προσέγγιση), Creative (δημιουργική προσέγγιση).

Οι δύο ταινίες:

ΑΙΘΟΥΣΑ 1: Ανάμεσα στους Τοίχους - Entre Les Murs 2008 | Έγχρ. | Διάρκεια: 128'
Γαλλική ταινία, σε σκηνοθεσία Λοράν Καντέ με τους: Φρανσουά Μπεγκοντό, Βενσάν Καϊρ, Εσμεραλντά Κερτανί, Καρλ Νανόρ
Σε μια υποβαθμισμένη συνοικία του Παρισιού, ένας νεαρός καθηγητής και οι 25 μαθητές μιας τάξης του λυκείου ξεκινούν μια σχολική χρονιά η οποία θα βάλει σε δοκιμασία τις αξίες και τα πιστεύω τους...

ΣΤΟ FORUM ΤΟΥ 2ου LEVEL
ΕΠΙΠΕΔΟ
2o

8

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
144

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1653
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Ακολουθούν ενδεικτικά κάποιοι διάλογοι

- Ε.Γ: Το μυθιστόρημα του Φ. Μπεγκοντό έχει αποδοθεί πολύ σωστά από το σκηνοθέτη Λ. Καντέ και περιγράφει τη λειτουργία μιας πολυπολιτισμικής τάξης και τις διαπροσωπικές σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Κάτι που συναντούμε στα σημερινά σχολεία της χώρας μας και άλλων χωρών. Διαφορετικές
γλώσσες, θρησκείες, κουλτούρες αλλά ένας κοινός στόχος: η γνώση. Ένας εκπαιδευτικός που πρέπει να
προσπαθήσει να κερδίσει όλους τους μαθητές, να βρει το κλειδί που θα τους ξεκλειδώσει ή καλύτερα
να βρει το σπίρτο που θα ανάψει τη φλόγα τους. Και όλα αυτά χωρίς χρήση απαρχαιωμένων μεθόδων,
τιμωρίας και επιβολής. Ο τρόπος μάθησης πρέπει να είναι δημιουργικός, με φρέσκιες μεθόδους και τεχνικές που θα συμβάλουν στη συνεργασία, την εξερεύνηση, την ομαδικότητα, την πρόκληση, το κίνητρο, το άναμμα της φλόγας και όχι τη στείρα μεταβίβαση της γνώσης. Σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο ο
εκπαιδευτικός που πρέπει να είναι υποκινητής της διαδικασίας, σύμβουλος, υποστηρικτικός, καθοδηγητής και όχι από θέση ισχύος. Ο χειρισμός μιας τέτοιας ομάδας δεν είναι εύκολος, απαιτεί ιδιαίτερους
χειρισμούς και εξοικείωση.
- Β.Π: Με τρόπο εύγλωττο βλέπουμε και ακούμε μια τόσο παλιά και τόσο καινούρια ιστορία, δική μας,
των άλλων με εστίαση "χωρική" που όμως έχει τεράστιο ανάπτυγμα, ώστε ο ορισμένος χώρος γίνεται
ανοριοθέτητος. Ουσιαστικά ακούμε το αφήγημα της εκπαίδευσης με τον πιο αυτοαναφορικό και απερίφραστο τρόπο, με την τεχνικής της μιας ανάγνωσης, όσο και "διακειμενικό" όπου χωρά παράξενα η
αναδημιουργική ανάγνωση του καθενός μας. Κάτι παραλείπεις, κάτι αναπλαισιώνεις κερδίζεις ένα είδος διαδραστικής παράλληλης γνώσης που δεν αθροίζεται, αλλά πολλαπλασιάζεται. Μπαίνοντας στην
αίθουσας προβολής ξέρεις τι περιμένεις να δεις, το θέμα είναι το πώς και το γιατί να δεις το ίδιο αφήγημα ή "κατασκευή". Οι ρόλοι και τα εκφωνήματα του δασκάλου και των μαθητών κρατούν την αλήθεια του
σχολείου τόσο καθαρή, τόσο σοκαριστική που μοιάζει να εκφέρεται αυτοσχεδιαστικά, όπως αν κάποιος
παπαράτσι τρύπωνε στα ένδον της τάξης απρόσκλητος. Σημαντικό φαίνεται όχι μόνο αυτό που λέγεται,
αλλά και εκείνο που σιωπάται: πόσο έχει αντίκρισμα η γνώση, τι/γιατί μαθαίνουμε, ποιος είναι ο καλός
δάσκαλος - ο επιτρεπτικός, ο τιμωρητικός, ο ανθεκτικός, ο διαλεκτικός, ο καινοτόμος, ο σωκρατικός, ο
επικούρειος, ο στωικός, ο μοντέρνος ή ο μεταμοντέρνος, ο "διαπολιτισμικός" - απέναντι σε μια νεολαία τόσο ανεπιτήδευτα αυθεντική, χωρίς τις μεγάλες συμβάσεις των μεγάλων.
- Μπαλού: ωραίες σκέψεις Μπράβο αγαπητή μου Β. αν θέλεις και έχεις χρόνο θα ήθελα την άποψή σου
για την πρώτη ταινία και ειδικά στο σημείο που πιέζει ο καθηγητής την μαθήτρια να του ζητήσει συγνώμη είναι μία σκηνή που έχει προβληματίσει!!
- Ο.Γ: Πραγματικά Β ο ρεαλισμός της ταινίας με σόκαρε. Η ένταση δε που σου δημιουργούσαν οι διάλογοι
ήταν απίστευτη, καθώς ένιωθες πως ήσουν παρών στην τάξη και περίμενες με ανυπομονησία τη συνέχεια. Η δε ατάκα της μαθήτριας στο τέλος νομίζω πως είναι αφορμή για αυτοκριτική σε πολλούς από
εμάς.
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ΑΙΘΟΥΣΑ 2: «Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται» του Daniel Losset.2006 | Έγχρ. |
Διάρκεια: 1.32.50'
Πρόκειται για μία ταινία το σενάριο της οποίας στηρίζεται στη ζωή του Γάλλου παιδαγωγού και μεταρρυθμιστή Φρενέ (Celestin Freinet 1896-1966). Βασικές αρχές της παιδαγωγικής του οποίου ήταν (Freinet, 1993):


η παιδαγωγική της εργασίας, δηλαδή οι
μαθητές να ενθαρρύνονται να μάθουν
κατασκευάζοντας προϊόντα ή προσφέροντας υπηρεσίες,



η μάθηση που βασίζεται στην δοκιμή
και στο λάθος,



η συνεργατική μάθηση,



τα κέντρα ενδιαφέροντος των παιδιών,
δηλαδή τα ενδιαφέροντα και η φυσική
τους περιέργεια ως σημεία εκκίνησης
για μία διαδικασία μάθησης. Η μέθοδος του περιβάλλοντος, δηλαδή η αυθεντική μάθηση με την χρήση των
πραγματικών εμπειριών των παιδιών.

Ακολουθούν ενδεικτικά κάποιοι διάλογοι

- Δ.Μ: Τα περισσότερα διδακτικά μοντέλα που χρησιμοποίησε ο Freinet στις σχολικές τάξεις της μεσοπολεμικής Γαλλίας στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομητισμού και κυρίως του κονστραξιονισμού
(Project-based learning, Collaborative learning, Learning by doing κ.λπ.) είναι πλέον αποδεκτά από
την παιδαγωγική κοινότητα και εφαρμόσιμα στα Α.Π.Σ. Η επίδραση του Vygotsky είναι εμφανής στις
μεθόδους του δασκάλου, πράγμα που αποδεικνύεται και από τις επαφές του με συναδέλφους στην
Ε.Σ.Σ.Δ. μέσω του συνδικάτου. Τα μοντέλα, λοιπόν, αυτά σήμερα όχι μόνον συμπεριλαμβάνονται στην
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και "επιβάλλονται" κατά κάποιο τρόπο, καθώς αποτελούν τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο μάθησης στα σύγχρονα κοινωνικά περιβάλλοντα. Συνεπώς, αν ο Freinet δίδασκε σ'ένα
σύγχρονο ελληνικό ή γαλλικό σχολείο, δε θα υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις, ειδικά, αν είχε από την αρχή έρθει σε επαφή με τους γονείς των μαθητών και παράγοντες της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντάς τους για τις τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει στη διδασκαλία του, ώστε κι αυτοί να τον βοηθήσουν
σε κάθε του εγχείρημα. Βέβαια, και η εποχή μας δεν είναι από τις "ευκολότερες" καθώς και σήμερα
υπάρχουν αντιδράσεις συντηρητικών και ακροδεξιών κύκλων που προσπαθούν να ανακόψουν με διάφορους τρόπους την καινοτόμο προσπάθεια προοδευτικών δασκάλων (βλ. αντιδράσεις στην εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, στα νέα διδακτικά εγχειρίδια των Θρησκευτικών, στη θεματολογία της Θεματικής Εβδομάδας κ.λπ.), που σε πολλά σημεία θυμίζουν τους αντιδραστικούς της ταινίας που διαδήλωναν έξω από το σχολείο. Φυσικά, ο πραγματικός δάσκαλος δεν πτοείται από τα παραπάνω και αγωνίζεται πάντα για την ασφάλεια και την πρόοδο των μαθητών του.
- Α.Σ: Πιστεύετε ότι στο σημερινό σχολείο η έκδοση και δημοσίευση του ονείρου του μικρού μαθητή θα
ήταν αποδεκτή από την κοινότητα σαν παιδαγωγική-εκπαιδευτική πρακτική;
- Δ.Μ: Πιστεύω πως ναι. Βέβαια, εξαρτάται τόσο από την ηλικία των μαθητών όσο και από την κοινωνία
μέσα στην οποία λειτουργεί το σχολείο. Όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, όλοι γνωρίζουμε πως όσο
μεγαλύτερα είναι τα παιδιά (μαθητές Λυκείου) τόσο πιο δύσκολα εξωτερικεύουν τις επιθυμίες και τα
όνειρά τους. Άρα θα ήταν δύσκολο να αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης και δημοσίευσης σε
κάποιο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, που πιθανόν θα χρησιμοποιούσε ως εργαλείο ένας εκπαιδευτικός,
μια τάξη ή ένα ολόκληρο σχολείο. Στο Δημοτικό πιστεύω πως θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Τώρα, σχετικά
με το δεύτερο παράγοντα, την κοινωνική γεωγραφία της περιοχής όπου ανήκει το σχολείο, θα τολμούσα να πω πως αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα στην αποδοχή ή μη τέτοιων πρακτικών. Όλοι
γνωρίζουμε πως, όπως και στη Γαλλία έτσι και στη χώρα μας, υπάρχουν περιοχές ανοιχτές στην καινο-
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τομία και τις νέες παιδαγωγικές αρχές και άλλες συντηρητικές και "βολεμένες" στις υπάρχουσες εδώ
και δεκαετίες νόρμες. Όπως και να χει το πράγμα, ο δάσκαλος θα πρέπει να κοιτάει μπροστά και να
συγκρούεται με οτιδήποτε που βιαίως θα σταθεί μπροστά του ως εμπόδιο στην πρόοδο των μαθητών
του. Ελευθερία έκφρασης, εφαρμογή του Α.Π.Σ. εμπλουτισμένο με καινοτόμες δράσεις και πρακτικές
και δημιουργία ενεργών δημοκρατικών πολιτών με δική τους άποψη. Αυτά θα πρέπει να αποτελούν τη
σημαία του δασκάλου στο εκπαιδευτικό του έργο.
- Ε.Λ: Συμφωνώ Δ..! Φαντάζει δύσκολο να αλλάζουμε διαρκώς μεθόδους διδασκαλίας και προσέγγισης
των μαθητών. Ίσως τις περισσότερες φορές και να φοβόμαστε να το κάνουμε έχοντας στο μυαλό μας
ότι το αποτέλεσμα δε θα μας δικαιώσει. Πρέπει όμως να προοδεύουμε και να προσαρμοζόμαστε στα
νέα δεδομένα, προκειμένου να βοηθήσουμε τους μαθητές αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς μας, σαν
δάσκαλοι που είμαστε.
- Δ.Μ: Έτσι ακριβώς είναι Ευαγγελία. Το αποτέλεσμα πάντα μας δικαιώνει, αλλά όχι βραχυπρόθεσμα. Αν
κάθε χρονιά εφαρμόζουμε και κάτι καινούριο ή συνεχίζουμε ένα εγχείρημα που ξεκινήσαμε την προηγούμενη χρονιά, τότε σε λίγα χρόνια θα δρέψουμε τους καρπούς μας. Προσπαθώ κάθε χρόνο στην τάξη
να εφαρμόζω και κάτι νέο και κάθε επόμενο σχολικό έτος διαπιστώνω ότι και τα παιδιά χαίρονται περισσότερο το μάθημα, αλλά και εγώ μένω πιο ικανοποιημένος από τον εαυτό μου. Καλή συνέχεια!
- Α.Γ: Το να δημοσιεύσει σήμερα κάποιος εκπαιδευτικός τα όνειρα μικρών μαθητών στην σχολική κοινότητα δεν θα αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα αλλά για τα μεγαλύτερα παιδιά θεωρώ ότι η κοινωνία δεν
είναι έτοιμη να ακούσει τι θα μας έλεγαν αν ελεύθερα τα αφήναμε να μας τα περιγράψουν.
- Δ.Μ Συμφωνώ απόλυτα Κ... Είναι κι αυτό ένα θέμα. Η πολύ γνωστή ταινία του Θόδωρου Μαραγκού
"Μάθε παιδί μου γράμματα" θέτει ξεκάθαρα το ζήτημα αυτό.
- Λούη: Αυτά φίλε μου καλέ, εάν τα διαβάσει ένας μαθητής θα φύγει από το παράθυρο της τάξης. Στην Ελλάδα ζούμε εάν κατάλαβες
- Δ.Μ: Δε νομίζω Λούη, αντιθέτως, έτσι τα κρατάμε στο σχολείο. Τα παιδιά είναι ανοιχτά σε κάθε καινοτόμο προσπάθεια του δασκάλου τους. Φεύγουν από τα παράθυρα μόνο όταν βαριούνται στο μάθημα.
Και φυσικά, βαριούνται όταν ο δάσκαλος είναι μονότονος, μονόχνοτος, κουραστικός και άκαμπτος στη
διδασκαλία του. Όταν χρησιμοποιεί μεθόδους παρωχημένες και εκφράζει απόψεις ξεπερασμένες που
δεν ανταποκρίνονται στη εποχή μας και δεν έχουν καμιά απήχηση στα ενδιαφέροντα των μαθητών.
Έλα Λούη μαζί μας, έστω και για λίγο, και...δε θα χάσεις. Με λίγη υπομονή και ανοχή, ίσως φτάσεις
και στο μυστικό της φωτιάς.
- Μπαλού: Δεν θα ήταν αποδεκτή ! πιστεύω ότι θα είχε τα ίδια ίσως και χειρότερα αποτελέσματα
- Δ.Μ: Γιατί πιστεύεις, Μπαλού, ότι δε θα ήταν αποδεκτή; Πιστεύεις πως δεν έχει ωριμάσει ακόμα τόσο η
κοινωνία μας ώστε να δεχθεί κάποιες μεθόδους σαν του δασκάλου της ταινίας;
- Μπαλού: Το όνειρο του καθενός είναι ένα προσωπικό δεδομένο αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ,η καινοτομία και ο μοντερνισμός δεν πρέπει να πατούν πάνω σε κάποιες ηθικές αρχές όπως η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ,από αυτή την άποψη το είπα Δεν έχει να κάνει με τη πρόοδο αυτό το γεγονός, μη το βλέπεις ότι πρέπει για το καλό της προόδου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας να τα κάνουμε όλα, (δεν είμαι συντηρητικός απλά είμαι προσεκτικός)
- Ε.Λ: Χαίρομαι τόσο πολύ μ' αυτή τη συζήτηση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας γι’ αυτόν τον φωτισμένο άνθρωπο που οραματιζόταν το ελεύθερο, δημοκρατικό σχολείο το οποίο θα προσέφερε ολιστική αλλά
ταυτόχρονα και εξατομικευμένη εκπαίδευση, όπου κάθε μαθητής θα μπορούσε να βρει μέσα από την
έκθεσή του σε πολλαπλά ερεθίσματα αυτό που πραγματικά του άρεσε έτσι ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του στο έπακρο!
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ΤΟ ΤΡΙΤΟ LEVEL
Στο τρίτο Level οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα συνοπτικό σχέδιο διδασκαλίας που να βασίζεται στους παρακάτω άξονες:






Τάξη, μάθημα, διδακτική ενότητα.
Ομάδα στόχος
Οργάνωση διδασκαλίας (μέθοδοι διδασκαλίας)
Θεωρητικά δεδομένα των
τεχνικών και μεθόδων
Εποπτικά μέσα και υλικά
που θα χρησιμοποιηθούν





Αξιολόγηση της διδασκαλίας
(τεχνικές αξιολόγησης)
Συμπεράσματα από την εφαρμογή (προαιρετικά)
Κριτική ανάλυση της διδασκαλίας (προσωπική εκτίμηση θετικών στοιχείων, αδυναμιών, δυσκολιών του σχεδιασμού και της εφαρμογής
της διδασκαλίας

Βασική προϋπόθεση ήταν στο σχέδιο αυτό να χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι συνεργατικής
και δημιουργικής μάθησης.

ΣΤΟ FORUM ΤΟΥ 3ου LEVEL
Στο τρίτο επίπεδο ανοίχθηκαν 64 συζητήσεις οι οποίες αντιστοιχούσαν με αντίστοιχες διδακτικές προτάσεις,.
ΕΠΙΠΕΔΟ
3o

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
64

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1548

Ακολουθούν στη συνέχεια ενδεικτικά τίτλοι από κάποιες διδακτικές προτάσεις που κατατέθηκαν:
-

Animals
Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την
τέχνη – Το ανθρώπινο σώμα σε κίνηση
Το ψαράκι της γυάλας,
Μ. Χάκκας…μία διαδικτυακή προσέγγιση.
Η θέση της γυναίκας
Κύτταρο η μονάδα της ζωής
Εικονικό περιβάλλον προσομοίωσης για
την Φυσική
I love mysteries!!!
Σενάριο γαλλικών
Εξερευνώντας το διάστημα

-

-
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Η καφέ αρκούδα μέσα από μια περιβαλλοντική ματιά!
Διδάσκοντας την "παράγραφο" με τη χρήση των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών
Παίζουμε στη γλώσσα της β γυμνασίου
Η τάξη σχεδιάζει και προγραμματίζει τα
ρομποτάκια της
Όταν τα μαθηματικά… βγαίνουν από την
τάξη…
Οι περιπέτειες του Οδυσσέα και τα 6 σκεπτόμενα καπέλα
Μουσειακή εκπαίδευση
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Ένα από τα σχέδια μαθήματος που κατατέθηκαν ήταν το παρακάτω:
Οι περιπέτειες του Οδυσσέα και τα 6 σκεπτόμενα καπέλα (από Ε.Τ).
ΤΑΞΗ: Γ΄ Δημοτικού
ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
ΣΚΟΠΟΣ: Ανάπτυξη της δημιουργικότητας των
μαθητών

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
- Γνωστικοί: Γνωριμία με τον Οδυσσέα και τις
περιπέτειές του
- Συναισθηματικοί: Προσπάθεια ενσυναίσθησης
- Μεταγνωστικοί: Εξέταση παραμέτρων για τη
δημιουργική επίλυση προβλημάτων
ΜΕΘΟΔΟΣ: Τα 6 σκεπτόμενα καπέλα του De Bono

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:
Αρχικά γίνεται παρουσίαση των γεγονότων του μύθου ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να έχουν μια
ιδέα για την υπόθεση. Οι μαθητές χωρίζονται σε
ομάδες, με την κάθε ομάδα να αντιπροσωπεύει ένα
καπέλο. Προκειμένου να καθοριστεί ποιο καπέλο θα
αντιπροσωπεύει κάθε ομάδα, μπορεί να γίνει κλήρωση. Στη συνέχεια με χαρτόνι του κατάλληλου
χρώματος και με ό,τι άλλα υλικά θέλουν, η κάθε ομάδα κατασκευάζει το καπέλο που της αντιστοιχεί
ώστε να ξεχωρίζει ποια ομάδα αντιπροσωπεύει το
κάθε καπέλο. Δημιουργείται ένα είδος συμβουλίου,
δηλαδή, από τους μαθητές και κάθε φορά που ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του συναντούν κάποια
δυσκολία οι ομάδες συσκέπτονται και ακούγονται
όλες οι απόψεις από όλες τις πλευρές της σκέψης για
το τι είναι πιο σωστό να κάνουν. Μπορεί εδώ να
αξιοποιηθεί η τεχνική της δραματοποίησης και έτσι
οι ομάδες να αντιπροσωπεύουν τους συντρόφους του
Οδυσσέα. Ένας μαθητής μάλιστα μπορεί να είναι ο
ίδιος ο Οδυσσέας (στην ομάδα του πράσινου καπέλου που συμβολίζει τη δημιουργικότητα).
Υπάρχει ένας αφηγητής που εξιστορεί τα γεγονότα
μέχρι την προβληματική κατάσταση που παρουσιάζεται κάθε φορά. Για να μη στερηθεί κανένας μαθητής την ευκαιρία να ανήκει σε κάποια από τις ομάδες και να μπει στη διαδικασία να λύσει δημιουργικά
ένα πρόβλημα, αυτό τον ρόλο μπορεί να τον αναλάβει ο δάσκαλος ή η δασκάλα. Κάθε φορά που παρουσιάζεται μια προβληματική κατάσταση δίνεται
χρόνος στις ομάδες ώστε να συσκεφθούν, να αποφασίσουν και να ανακοινώσουν τη σκέψη τους στις
άλλες ομάδες
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Έτσι, τελειώνοντας τη σύσκεψη στις ομάδες, γίνεται
συζήτηση μέσα στην τάξη, μεταξύ των ομάδων, η
κάθε ομάδα παρουσιάζει τη σκέψη και την άποψή
της επί του θέματος και τέλος πρέπει να βγει μια
τελική απόφαση. Αφού έχουν ζυγίσει όλες τις εκδοχές και τις εναλλακτικές λύσεις, πρέπει όλες οι ομάδες να καταλήξουν σε μια κοινή λύση προκειμένου
να μπορέσει να προχωρήσει και ο μύθος. Ίσως οι
αποφάσεις που θα παίρνονται κάθε φορά να οδηγούν σε μια διαφορετική εξέλιξη του μύθου, εφόσον
το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας
των μαθητών και η ένταξή τους σε προβληματικές
καταστάσεις ώστε να μπορούν να τις επιλύουν δημιουργικά.
Συνεχίζεται η ίδια διαδικασία για κάθε προβληματική κατάσταση που συναντά ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του και αν στο τέλος τους χάσει και μείνει
μόνος, όπως και στον αυθεντικό μύθο, οι μαθητές
μπορούν να συνεχίσουν όχι ως σύντροφοι του Οδυσσέα, αλλά ως σκέψεις μέσα στο μυαλό του που
τον συμβουλεύουν τι πρέπει να κάνει. Άρα μπορεί να
συνεχιστεί η δραστηριότητα μέχρι να φτάσει ο Οδυσσέας στην Ιθάκη, περνώντας πρώτα από το νησί
της Καλυψώς και το νησί των Φαιάκων.
Στο τέλος της δραστηριότητας θα ήταν καλό να γίνει
ένας απολογισμός, ώστε να φανεί τι άρεσε στους
μαθητές και αν πέτυχε αυτό που είχε σκοπό ο δάσκαλος/η δασκάλα. Ένα είδος αυτοαξιολόγησης,
δηλαδή, όπου οι μαθητές μπορούν να εκφραστούν
ελεύθερα, δημιουργικά, να πουν τι τους άρεσε περισσότερο, τι τους έκανε εντύπωση, τι θα άλλαζαν
και τι έμαθαν από όλη αυτή τη διαδικασία.
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ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ LEVEL
Οι οδηγίες που δόθηκαν στους συμμετέχοντες στο τέταρτο Level ήταν:
«Επιστρέψτε στο forum του τρίτου Level δείτε τις αναρτήσεις (σχέδια διδασκαλίας) των συναδέλφων σας και επιλέξτε μία από αυτές, με δικά σας κριτήρια, τα οποία δε χρειάζεται να αναφέρετε και μελετήστε την. Στη συνέχεια
μπείτε στο forum του τέταρτου Level στο οποίο βρίσκεστε και κάντε μία κριτική και δημιουργική προσέγγιση του
σχεδίου διδασκαλίας που επιλέξατε, σύμφωνα με τα εργαλεία SWOT και TOWS Analysis…
Αρχικά γράψτε για τη διδασκαλία που επιλέξατε ποια είναι τα δυνατά της σημεία, ποιες οι αδυναμίες, ποιες
οι ευκαιρίες και ποιες οι απειλές».

S=Strengths: Πλεονεκτήματα, δυνάμεις
W=Weaknesses: Αδυναμίες, περιορισμοί, σφάλματα ή ελλείψεις
O=Opportunities: Ευκαιρίες
Τ=Threats: Απειλές
Στη συνέχεια μετασχηματίστε τον πίνακα SWOT σε TOWS σύμφωνα με τα παρακάτω:
(S-T) Εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων για να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι απειλές
(S-O) Εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες
(W-T) Αμυντικές τακτικές για να περιοριστούν τα αδύναμα σημεία και να αποφευχθούν οι απειλές
(W-O) Βελτίωση των αδύναμων σημείων που εμποδίζουν την αξιοποίηση των ευκαιριών

ΣΤΟ FORUM ΤΟΥ 4ου LEVEL
Στο τέταρτο επίπεδο ανοίχτηκαν 56 συζητήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε αντίστοιχες προσεγγίσεις των σχεδίων
που εκτέθηκαν στο τρίτο επίπεδο:
ΕΠΙΠΕΔΟ
4o

14

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
56

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1051
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Ακολουθεί κριτική και δημιουργική προσέγγιση του σχεδίου διδασκαλίας που παρουσιάσαμε στο τρίτο επίπεδο, δηλαδή του «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα και τα 6 σκεπτόμενα καπέλα (από Ε.Τ).
Από Δ.Μ.
Σχέδιο Μαθήματος: «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα και τα 6 σκεπτόμενα καπέλα» Μάθημα: Ιστορία (από Ε.Τ).
Τάξη: Γ’ δημοτικού
Διδακτική Ενότητα: Οι περιπέτειες του Οδυσσέα

SWOT
Strength: Η πρωτοτυπία του σεναρίου, η οποία έγκειται στην εφαρμογή των 6 καπέλων του De Bono
σε πεδίο στο οποίο καλείται ο ήρωας μιας περιπέτειας να αντιμετωπίσει δύσκολες και προβληματικές
καταστάσεις. Νομίζω πως ο παραπάνω είναι ένας
από τους πιο ενδεδειγμένους τρόπους εξομάλυνσης
της παραπάνω ενότητας καθώς με παιγνιώδη τρόπο
προσελκύει τους μαθητές να βιώσουν συναισθήματα
που ενδεχομένως βίωσε κι ο ήρωας του έπους.
Weaknesses: Η μη χρήση κάποιων Τ.Π.Ε. εργαλείων, όπως για παράδειγμα λογισμικών απεικόνισης
των σημείων όπου ο Οδυσσέας ήρθε αντιμέτωπος με
μυθικά τέρατα και φυσικά στοιχεία ή η διαθεματική
προσέγγιση της ενότητας π.χ. με τη Λογοτεχνία (έργα

με αναφορές στον Οδυσσέα, την Πηνελόπη κλπ.) και
τη Γλώσσα (παραγωγή μικρών κειμένων επιχειρηματικού είδους).
Opportunities: Παρέχονται μεγάλες δυνατότητες
επέκτασης και εφαρμογής του σεναρίου στην ίδια ή
και σε μεγαλύτερες τάξεις (Α΄ Γυμνασίου με Οδύσσεια, Β΄ Γυμνασίου με Ιλιάδα).
Threats: Υπάρχει η πιθανότητα κάποιο μέλος ομάδας ενός συγκεκριμένου «καπέλου» να δυσκολεύεται
στην κατανόηση του ρόλου (τρόπου σκέψης) που του
προσδιορίζει το «καπέλο» λόγω της ιδιοσυγκρασίας
του κι έτσι να θεωρεί ανούσιες τις σκέψεις της δικής
του ομάδας και ενδιαφέρουσες αυτές των άλλων
«καπέλων».

Μετασχηματισμός του SWOT σε TOWS
S-T: Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να εκφραστούμε
μέσα από τα 6 καπέλα του De Bono. Όλοι χρησιμοποιούμε όλους τους τρόπους σκέψης με τη διαφορά
ότι ΕΝΑ από τα καπέλα μας χαρακτηρίζει περισσότερο λόγω του χαρακτήρα μας. Συνεπώς, για να μη
μείνει δυσαρεστημένος κανένας μαθητής θα πρέπει –
πέρα από την πλήρη κατανόηση της ιδιότητας του
κάθε καπέλου – να περάσει απ’ όλα τα καπέλα και
να καταλήξει σ’ αυτό που τον εκφράζει περισσότερο.
S-O: Τα 6 καπέλα του De Bono δίνουν τη δυνατότητα επέκτασης και εφαρμογής του συγκεκριμένου σεναρίου και στις δύο πρώτες τάξεις του γυμνασίου.
Ενδιαφέρον θα είχε η εφαρμογή μιας παραλλαγής
του σεναρίου και στο μάθημα της Ιλιάδας, όπου τα
καπέλα θα μοιραζόντουσαν σε μαθητές που θα υποδύονταν βασιλιάδες και ολύμπιους θεούς.
W-T: Εμπλοκή και των Τ.Π.Ε. στο σενάριο (μιλάω
πάντα για εργαλεία αντίστοιχα προς το ηλικιακό επί-
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πεδο των μαθητών) και ανάπτυξη - κυρίως μέσω του
μαθήματος της Λογοτεχνίας - της ενσυναίσθησης
των μαθητών, ώστε να μπορούν να βλέπουν τις καταστάσεις καλύτερα κάτω από το χρωματιστό καπέλο που κάθε φορά τους λαγχάνει.
W-O: Σε περίπτωση έλλειψης ψηφιακού υλικού ή
αδυναμίας χρήσης του ήδη υπάρχοντος για διάφορους λόγους, μπορούμε να μετατρέψουμε την παραπάνω αδυναμία σε μια πολύ καλή ευκαιρία περαιτέρω χρήσης των διδακτικών μας εγχειριδίων. Ούτως
ή άλλως πιστεύω πως πάντα από κει ξεκινάμε κι
εκεί πολλές φορές καταλήγουμε. Η ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων με ήρωες που καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα και διλήμματα μας εισάγουν και στο πλαίσιο της διαθεματικότητας σε σχέση
με το μάθημα της Ιστορίας στο οποίο αναφέρεται το
Σχέδιο Μαθήματος. Εξάλλου, μ’ αυτόν τον τρόπο
ενισχύεται και η ενσυναίσθηση, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή των 6 καπέλων.
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ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ LEVEL
Οι οδηγίες που δόθηκαν στους συμμετέχοντες στο πέμπτο Level ήταν:

(α) Μπορείτε να δείτε τις λέξεις που επέλεξαν ως περισσότερο σημαντικές ως προς την προοπτική του σχολείου
του μέλλοντος, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη διαδικτυακή επιμόρφωση της ΔΔΕ Δράμας “Building the
school of the future”. Δείτε το βίντεο και βάλτε στο «καλάθι αγορών σας» σας τέσσερις με πέντε λέξεις προκειμένου να τις δώσετε στο Μόγλη ως αντάλλαγμα για το πέμπτο credit.

(β) Διαβάστε το ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου «Δεκατέσσερα παιδιά» και βάλτε στο καλάθι σας τέσσερις με
πέντε στίχους προκειμένου να τους δώσετε ως αντάλλαγμα στο Μόγλη για το πέμπτο credit.
«…Εν αρχή ην η αγάπη…» ... Κι έβλεπες
πως άνοιγε τάχα μια πόρτα στον ύπνο σου.
Πως μπαίναν τα δεκατέσσερα παιδιά λυπημένα
και στεκόντουσαν γύρω σου. Τα μάτια τους θύμιζαν
σταγόνες σε τζάμια: «Έλεος! Έλεος! Έλεος!…»
Τινάζοντας τη βροχή και το χιόνι από πάνω τους,
τα ζύγιαζες με το βλέμμα σου σα να ‘θελες να τους
κόψεις
την ευτυχία στα μέτρα τους, ενώ η άρπα συνέχιζεν
απαλά μες στον ύπνο σου: «… Ό,τι θέλει κανείς
μπορεί να φτιάξει με την αγάπη. Ήλιους κι αστέρια,
ροδώνες και κλήματα…». Αλλά εσύ προτιμούσες
μποτίτσες φοδραρισμένες με μάλλινο,
πουκάμισα κλειστά στο λαιμό –
γιατί φυσάει πολύ στο Καλέντζι!
Έβλεπες πως ράβεις με τα δυο σου χέρια
έβλεπες πως ζυμώνεις με τα δυο σου χέρια
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κι ονειρευόσουν πως μπαίνεις στην τάξη
με δεκατέσσερις φορεσιές,
με δεκατέσσερα χριστόψωμα στην αγκαλιά σου.
Αλλά ξύπναγες το πρωί κι άκουγες που έβρεχε.
Σε δίπλωνε σα μια λύπη τ’ αδιάβροχο σου
κι ο δρόμος για το σχολειό γινόταν πιο δύσκολος.
Βάδιζες κι είχες σκυμμένο το πρόσωπο
σαν να ‘ταν κάποιον απάνω σου και να σ’ έκρινε
για τ’ άδεια σου χέρια. Σαν να ‘φταιγες μάλιστα,
σ’ όλη τη διαδρομή σε μπάτσιζε το χιονόνερο.
Έμπαινες στο σχολειό κι όπως τ’ αντίκριζες
μοιραζόταν σε δεκατέσσερα χαμόγελα το πρόσωπο
σου.
Θυμόσουν πως η αγκάλη σου ήταν μισή
κι ανεβαίνοντας πάνω στην έδρα σου
άνοιγες τη λύπη σου και τα σκέπαζες,
όπως ο ουρανός σκεπάζει τη γη. […]»
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(γ) Δείτε τον πίνακα “The children’s class”, του Henri Jules Jean Geoffroy μπείτε στη θέση της εκπαιδευτικού
και προσθέστε τρεις με τέσσερις λέξεις που μπορούν να αλλάξουν την κουλτούρα της τάξης. Τοποθετήστε τις λέξεις αυτές στο καλάθι σας προκειμένου να τις δώσετε στο Μόγλη ως αντάλλαγμα για το πέμπτο credit.

(δ) Δείτε τον πίνακα "The naughty school children"
του Theophile - Emmanuel Duverger δώστε σ' αυτόν
ένα δικό σας τίτλο και βάλε τον στο καλάθι προκειμένου να τον δώσετε στο Μόγλη ως αντάλλαγμα για το
πέμπτο credit.

(ε) Γράψτε την τελική επιστολή στο Μόγλη στην οποία να του εξηγείτε γιατί να σας εμπιστευθεί το πέμπτο credit.
Θυμηθείτε στην επιστολή σας να βγάλετε από το καλάθι σας και να συμπεριλάβετε σε ένα ενιαίο κείμενο τις τέσσερις με πέντε λέξεις των εκπαιδευτικών που επιλέξατε - λέξεις με τις οποίες ξεκλείδωσαν το σχολείο του μέλλοντος, τους στίχους που επιλέξατε από το ποίημα "14 μαθητές" του Νικηφόρου Βρεττάκου, τον τίτλο που δώσατε
στον πίνακα "The naughty school children" του Theophile-Emmanuel Duverger, καθώς και τις λέξεις με τις οποίες θα αλλάζατε την κουλτούρα της τάξης στη θέση της εκπαιδευτικού στον πίνακα “The children’s class”, του
Henri Jules Jean Geoffroy.

ΣΤΟ FORUM ΤΟΥ 5ου LEVEL
Στο πέμπτο επίπεδο άνοιξαν 44 συζητήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε 44 επιστολές προς το Μόγλη.
ΕΠΙΠΕΔΟ
5o
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ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
44

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
474
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Ακολουθούν ενδεικτικά κάποιες από τις επιστολές στο Μόγλη

Από Α.Γ:
Αγαπητέ Μόγλη, ποτέ δε θεώρησα τις τάξεις μου
ζούγκλα όπου επικρατεί ο νόμος του ισχυρότερου
και ποτέ δεν αντιμετώπισα τους μαθητές μου ως αφελή, άβουλα θύματα των καταστάσεων ή του "συστήματος".
Τα σχολεία μας έχουν ως πρωταρχικό σκοπό να
φτιάξουν ενεργητικούς, σκεπτόμενους κριτικά μαθητές που θα θέλουν να μάθουν και θα αγαπούν τη
γνώση ώστε αργότερα να γίνουν και ενεργοί, συνειδητοποιημένοι πολίτες που δε θα παρασύρονται από
επίδοξους Λούηδες, ακόμη κι αν αυτοί είναι βασιλείς στην τάξη των πιθήκων. Ας σταματήσουμε λοιπόν, όλοι μας, όσο μικρά γρανάζια στο εκπαιδευτικό
σύστημα κι αν είμαστε, να αναθεματίζουμε τα κακώς
κείμενα και ας διαφυλάξουμε το μυστικό της φωτιάς.
Της φωτιάς που σιγοκαίει στην ψυχή και τη ματιά
όλων των μαθητών μας ανεξαιρέτως. Ας ανάψουμε
τη φλόγα της γνώσης, της όρεξης για μάθηση, του
διερευνητικού πνεύματος και της δημιουργικής, μαθησιακής περιέργειας πρώτα σε εμάς, έπειτα στους
μαθητές μας, στους συναδέλφους μας, στους προϊσταμένους μας. Ας προχωρήσουμε πέρα από την
επιφάνεια, το θεαθήναι, τους χορούς και τα πανηγύρια, τα κενά ουσίας προσχήματα και ας μοιραστούμε
όλοι μαζί το δώρο της φωτιάς, της αγάπης για τη
μάθηση και τα βιβλία, της ομορφιάς και της αξίας
της γνώσης. Ας μεταλαμπαδεύσουμε όλοι μαζί αξίες,
τεχνικές και στρατηγικές μάθησης, καλές πρακτικές
και φρέσκιες ιδέες.
Ας φωνάξουμε όλοι μαζί όσο πιο δυνατά μπορούμε:
«ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ για ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ & ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ με ΧΑΜΟΓΕΛΟ,
ΣΥΝΕΠΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», "Ο ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ για τον ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ είναι μια συνεχής
ΠΡΟΚΛΗΣΗ και χρειαζόμαστε όλοι ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ".
Γιατί όπως λεν κι οι στίχοι του Βρεττάκου, αγάπη
είναι το ξεκίνημα πριν μπεις στην τάξη, και τους
μαθητές μας τους θέλουμε ευτυχισμένους, με φωτεινά χαμόγελα, να τους «σκεπάζουμε» με αγάπη, ενδιαφέρον και λάμψη στη ματιά μας:

««…Εν αρχή ην η αγάπη…» ...
... σα να ‘θελες να τους κόψεις
την ευτυχία στα μέτρα τους ...
Έμπαινες στο σχολειό κι όπως τ’ αντίκριζες
μοιραζόταν σε δεκατέσσερα χαμόγελα το πρόσωπο
σου.
... και τα σκέπαζες,
όπως ο ουρανός σκεπάζει τη γη. […]»
Τους θέλουμε τους μαθητές μας να θέλουνε να μάθουν και να μαθαίνουν συνεχώς. Άραγε είναι απλά
naughty ή μήπως απλά tired και miserable? Ας αναρωτηθούμε όλοι μαζί. Κι ας πορευτούμε αναλόγως.
Γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πάμε μπροστά, να
προχωράμε βήμα - βήμα παραπέρα, στα μονοπάτια
της αυτογνωσίας, της γνώσης, της μεταγνώσης. Γιατί
κάθε μέρα βλέπω και μαθαίνω κάτι καινούριο και
ενδιαφέρον από τους μαθητές μου. Δεν τους διδάσκω μόνο εγώ.
Μαθαίνω κι εγώ από αυτούς.
Μόνο αν αυτή η σχέση αλληλεξάρτησης λειτουργεί
με αλληλοσεβασμό και αλληλοαποδοχή των περιορισμών και των δυνατοτήτων του καθενός, μόνο τότε
θα αγαπήσουμε την τάξη, το σχολείο, τη γνώση. Και
θα γίνουμε όλοι καλύτεροι. Καλύτεροι μαθητές, καλύτεροι δάσκαλοι, καλύτεροι πολίτες, καλύτεροι άνθρωποι.
Μόνο τότε θα μπορέσουμε να αλληλοπροστατευτούμε από κάθε επίδοξο επικίνδυνο Σιρ Χαν και από
κάθε λαοπλάνο Λούη που προσπαθεί να μας ξεγελάσει με γαλιφιές και λόγια αδειανά.
Μόνο αν αλληλοϋποστηριζόμαστε και κρατάμε αναμμένη τη δάδα της γνώσης μέσα από το βίωμα, τη
δράση, τη διερευνητική μάθηση, τη μεταγνώση.

Από Μ.Π:
Αγαπητέ Μόγλη, σου γράφω για να μοιραστώ μαζί
σου κάποιες ακόμα σκέψεις μου. Στην αρχή σκέφτηκα να πω τελευταίες σκέψεις μου… αλλά ποτέ δεν
ξέρεις… Τον τελευταίο καιρό, κάποια κουβέντα με

18

μια φίλη μου υπενθύμισε την αξία της ευγνωμοσύνης. Θέλω, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για το πρώτο
«συγχαρητήρια», τα «μπράβο», τους συνεργάτες φίλους σου, την ενθάρρυνση, την επιβράβευση, τον
The Secret of Fire

κόπο που έκανες να με διαβάζεις και την τελευταία
προσφώνηση: «Καλή μου φίλη Μ…».
Με τη συμμετοχή μου στην όλη διαδικασία πήρα
πολλά. Τη χαρά της συμμετοχής, την έμπνευση για
καινοτόμες ιδέες και δράσεις, τη μελέτη εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, την ανταλλαγή απόψεων, ένα παράδειγμα διαφορετικής συνεργασίας, τη
γνωριμία με αξιόλογους εκπαιδευτικούς, γενικές και
ειδικές γνώσεις. Να ευχαριστήσεις, σε παρακαλώ,
όλους όσους συνέδραμαν σ΄ αυτό.
Σ΄ αυτό το τελευταίο γράμμα και με την έμπνευση
από όλα αυτά τα έργα τέχνης θα σου περιγράψω το
όραμά μου. Ονειρεύομαι ένα σχολείο που θα έχει
μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα ενταγμένες τις τέχνες. Κάθε μαθητής θα περνάει δοκιμαστικά από
όσες του κινούν το ενδιαφέρον και θα επιλέγει με
ποια/ποιες θέλει να ασχοληθεί. Οι καθηγητές θα
θέλουν να είναι καθηγητές και θα προσπαθούν να
βελτιώνονται … «έβλεπες πως ζυμώνεις με τα δυο
σου χέρια» και θα θέλουν να κάνουν βήματα ειλικρινούς αγάπης προς τους μαθητές «Θυμόσουν πως
η αγκάλη σου ήταν μισή …άνοιγες τη λύπη σου και
τα σκέπαζες» … γιατί «Ό,τι θέλει κανείς μπορεί να
φτιάξει με την αγάπη». Θα είναι εκπαιδευμένοι στις
αξίες που θα τους εμπνεύσουν, σε παιδαγωγικά θέματα, στη διαχείριση της τάξης, σε επίλυση προβληματικών καταστάσεων και σε εναλλακτικές μορφές
διδασκαλίας (π.χ. με παιχνίδι ρόλων για τον σχολικό
εκφοβισμό). Θα υπάρχει ειδικός διαμεσολαβητής ή
ψυχολόγος για στήριξη των μελών του σχολείου που
χρειάζονται βοήθεια. Το σχολείο δεν θα έχει στόχο
τις πανελλήνιες, ούτε την επαγγελματική αποκατάσταση. Θα στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της ανθρωπιάς, του σεβασμού στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, αλλά και στην παροχή των βασικών γνώσεων. Μέσα στους στόχους του θα είναι η συμμετοχή
όλων των μαθητών στις γιορτές που θα εμπλουτιστούν και θα αυξηθούν. (Μια προτεινόμενη ιδέα

είναι: Εκτός από τις 28/10, 17/11, 25/3 που ισχύουν
σύμφωνα με το νόμο στο λύκειο, να προστεθούν οι
23/12 για τα Χριστούγεννα, η 30/1 ως γιορτή της
παιδείας, η γιορτή του Πάσχα μέσα στον Απρίλιο και
η γιορτή λήξης.
Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα βιώσουν βήμαβήμα από την αρχή ως το τέλος τη δική τους δημιουργία. Μα και θα αποκτήσουν μια άλλη κοσμοθεωρία ψάχνοντας κάθε χρόνο, σε κάθε αφιερωμένη
μέρα, σε κάθε στιγμή και γενικά στη ζωή τους απάντηση στην ερώτηση: «Τι θα γιορτάσω σήμερα;»
Το σχολείο όμως θα έχει ενταγμένο σε καθημερινή
βάση και τον αθλητισμό. Με μια αντίστοιχη διαδικασία οι μαθητές θα επιλέξουν το/τα άθλημα/τα που
θα τους βοηθούν να έχουν ένα υγιές σώμα, να εκτονώνονται και να χαίρονται παίζοντας.
Με την ενασχόλησή τους με τις τέχνες και τον αθλητισμό θα αναδειχθεί η μοναδικότητα του καθένα
αλλά και θα μάθουν βιωματικά τη σημαντικότητα
της συνεργασίας. Με αυτό τον τρόπο πιστεύω ότι θα
ασχοληθούμε με τον άνθρωπο ως πρόσωπο και κατ΄
επέκταση θα βοηθηθεί η μεταμόρφωση της κοινωνίας.
Και ποιος ξέρει; Ίσως το χαμόγελο γίνει συχνότερο,
ίσως ακουμπήσουμε και την Αγάπη… Μόγλη, 252
παιδιά –γιατί νιώσαμε παιδιά επιλέγοντας να μπούμε
στο παιχνίδι-συμμετείχαμε στο «μυστικό της φωτιάς», 251 χωρίς εσένα… και εσύ από τη θέση σου
… «όπως τ’ αντίκριζες μοιραζόταν σε δεκατέσσερα
(ποιητική αδεία για 251!!!) χαμόγελα το πρόσωπο
σου». Και γι΄ αυτό εύχομαι καλή συνέχεια σε όλο το
έργο σου και φωτεινές ιδέες, χαρές, παιχνίδια και
όμορφες συνεργασίες στην προσωπική και επαγγελματική ζωή σου. Αγαπητέ Μόγλη, τι γιορτάζουμε
σήμερα; Το τέλος ή την αρχή;

Από Α.Μ:
Αγαπητέ Μόγλη, σου γράφω για να κάνουμε μαζί
έναν απολογισμό του ταξιδιού μας. Ξεκινήσαμε μαζί
πριν από περίπου δύο μήνες, ένα ταξίδι στην ανακάλυψη και τη δημιουργικότητα. Γίναμε μια μεγάλη
ομάδα εκπαιδευτικών ντετέκτιβ της γνώσης οι οποίοι αρχικά προβληματιστήκαμε με τη φράση:
"Education is not the Filling of a Pail, but the
Lighting of a Fire" και για να χαλαρώσουμε και να
σκεφτούμε καλύτερα είδαμε μαζί τρώγοντας πατατάκια την ταινία «Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να
ονειρεύονται» του Daniel Losset, όπου δεν υπήρχαν
οι αναχρονιστικοί τρόποι επιβολής τάξης. Όλο αυτό
The Secret of Fire

μας οδήγησε να προτείνουμε σχέδια μαθήματος τα
οποία δημιουργήθηκαν με αγάπη προς το μαθητή,
καλλιεργώντας τον αλληλοσεβασμό, την αλληλεπίδραση, τις ίσες ευκαιρίες, την προσωπική ανάπτυξη
και τέλος την ανατροφοδότηση. Με κύριο φώς και
οδηγό την ενσυναίσθηση, την ομαδικότητα, την προσέγγιση, το παιχνίδι και βέβαια το χαμόγελο επεξεργαστήκαμε τα σχέδια μαθήματος άλλων συναδέλφων
και συνοδοιπόρων. Τέλος μες την καρδιά μας μίλησαν οι στίχοι του Βρεττάκου:
Τα σύννεφα έχουν μπει μες στην τάξη.
Αντίκρυ σου κι ο Χριστός παραδέρνει σε αμηχανία.
Θαρρείς και σηκώνει στα αλήθεια τα χέρια του
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ενωμένα στο φως που πέφτει από πάνω του.
Νιώθει στενόχωρα όπως τα μεσάνυχτα στη Γεθσημανή
και δεν είμαι εκεί να σου χτυπήσω τον ώμο
και δεν είμαι εκεί να σου ειπώ: Δός του θάρρος,
βοήθησέ τον να βγει από τη δύσκολη θέση,
κατέβαινε, διάσχισε την αίθουσα γρήγορα,

μην τον αφήνεις εκτεθειμένο στα βλέμματα των παιδιών,
δός του ένα βιβλίο να κάνει πως συλλαβίζει,
δός του ένα βιβλίο να κρύψει τα μάτια του.
Φτάνοντας εδώ νιώθω την αλλαγή μέσα μου και σε
ευχαριστήσω.

Από Κ.Β:
Αγαπητέ Μόγλη, σου γράφω αυτή την επιστολή για
να σου εκθέσω κάποιες μου σκέψεις με αφορμή τα
πολύ εύστοχα ερεθίσματα που λάβαμε ως αφόρμηση
στο τελευταίο αυτό credit, όπως το γεμάτο νόημα
βίντεο των συναδέλφων μας στο ταξίδι της γνώσης
για «το χτίσιμο του σχολείο του μέλλοντος», το εξαιρετικό
ποίημα
του
Νικηφόρου
Βρεττάκου «Δεκατέσσερα παιδιά» και φυσικά τα δύο εκπληκτικά έργα τέχνης.Καλέ μου φίλε σήμερα οι απαιτήσεις των καιρών μας δοκιμάζουνε ... για να
πετύχουμε στο ταξίδι αυτό της γνώσης και της φλόγας και για να ανάψουμε ο καθένας με τον δικό του
τρόπο του τη φλόγα της μάθησης και να την μεταλαμπαδεύσουμε από μαθητή σε μαθητή, από σχολείο σε
σχολείο και από γεωγραφική περιοχή σε περιοχή
οφείλουμε να μείνουμε πιστοί στις αρχές μας και να
οπλιστούμε με νέα εφόδια και οράματα όπως αυτά
που πολύ εύστοχα κατέγραψαν οι συνάδελφοί
μας στο βίντεο που μας προτάθηκε και σε ανάλογο
διαδικτυακό ταξίδι. Βλέπεις, οι καιροί όπου οι μαθητές-τριες μας φορούσαν ποδιές και ήταν προσηλωμένοι ο καθένας ατομικά στο βιβλίο, όπως πολύ
εύστοχα αποτυπώνεται στο “The children’s class”
του Henri Jules Jean Geoffroy, όπου η ανία, η πλήξη, η μετωπική διδασκαλία και το δασκαλοκεντρικό
μοντέλο είναι φανερά, έχουν περάσει χωρίς επιστροφή. Το ίδιο ισχύει και για την ατμόσφαιρα που
αποτυπώνεται στο έργο με τίτλο "The naughty
school children" του Theophile Emmanuel
Duverger όπου οι βαριές τιμωρίες, τα κλάματα και η
ταπείνωση του μαθητή ήταν αποδεκτές. Ευτυχώς
στις μέρες κι αυτά αποτελούν παρελθόν. Η τιμωρία
και οι προσβλητικές ποινές έχουν δώσει τη θέση
τους στον διάλογο, στον κριτικό στοχασμό,
στο σεβασμό στα αισθήματα των μαθητών μας
και τη διαφορετικότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες
τους. Οι σύγχρονες διδακτικές πρακτικές έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στους μαθητές μας, έχουν
δημιουργήσει νέα παράθυρα ευκαιρίας στον τρόπο
που λαμβάνουν την πληροφορία και έχουν ανοίξει
νέα μονοπάτια στη γνώση και στη μάθηση. Ο/Η σύγχρονος/-η εκπαιδευτικός είναι διορατικός/-η, έχει
μελετήσει την ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου, έχει διάθεση για συνεργασία, για καινοτομία,
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για διαθεματικότητα και ανοιχτές κεραίες στην μάθηση μέσω των τεχνών και των εφαρμογών της τεχνολογίας. Έχει κατανοήσει ότι δεν υπάρχουν «άτακτοι» μαθητές, αλλά μαθητές που δεν αγαπηθήκαν,
μαθητές που ενδεχομένως οι γονείς τους, οι δάσκαλοί τους και γενικότερα ο κοινωνικός τους περίγυρος δεν έψαξε μέσα τους αρκετά βαθιά να αφαιρέσει
τη θλίψη ... δεν προσπάθησαν άραγε κάποιοι από
αυτούς αρκετά ... όσο θα ήθελαν ... όσο θα τους άξιζε ... Ο/Η σύγχρονος/-η εκπαιδευτικός έχει αφήσει
πίσω του τις ταμπέλες και τους χαρακτηρισμούς, έχει
επιμεληθεί με άλλη ματιά την αίθουσα και το σχολικό περιβάλλον. Δεν διστάζει να πειραματιστεί, με
στόχο, σκοπό, μέθοδο και αναστοχαστική διαδικασία για να καλλιεργήσει δεξιότητες και να σφυρηλατήσει χαρακτήρες μέσα από παιγνιώδης δραστηριότητες, μέσα από πραγματικά προβλήματα, μέσα από
εκπαιδευτικές δράσεις και εκδρομές που θα αναζωπυρώσουν τη διάθεση για μάθηση, τις ευαισθησίες
για το περιβάλλον και τα σύγχρονα προβλήματα.
Δράσεις με νόημα που θα ισχυροποιήσουν το χαρακτήρα και τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά, θα
οξύνουν την κριτική τους ικανότητα, τη φαντασία
τους τη διάθεσή τους για γνώση, για βελτίωση, για
χαρά και δημιουργία, διεργασίες και όραμα που αποδίδονται πολύ εύστοχα και στα λόγια του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου «Δεκατέσσερα παιδιά»:
« ... Έβλεπες πως ράβεις με τα δυο σου χέρια
έβλεπες πως ζυμώνεις με τα δυο σου χέρια
κι ονειρευόσουν πως μπαίνεις στην τάξη
με δεκατέσσερις φορεσιές,
με δεκατέσσερα χριστόψωμα στην αγκαλιά σου ... »
Ας συνεχίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι τον αγώνα μας
για να ανάψει και να παραμείνει αναμμένη στο διηνεκές η φλόγα της γνώσης και της καινοτομίας, για
να ανεβάσουμε τους στόχους μας και τα οράματά
μας και κυρίως των ίδιων των μαθητών/-τριών μας
λίγο ψηλά ... λίγο ψηλότερα!
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό, Ο φίλος σου
και συνοδοιπόρος, Κ
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Από Γ.Ε:
Αγαπητέ Μόγλη, φίλε μου μοναδικέ, αγαπημένε
φίλε των παιδικών μου χρόνων κι όλων των παιδικών ονείρων, γητευτή κι ατρόμητε, ας μην μιλάμε
για το άναμμα της φλόγας. Η φωτιά καίει αέναα μέσα μας… μια φωτιά δίχως τέλος, αφού εν αρχή είναι η αγάπη που καίει άσβεστη και μελωδεί γεμίζοντας το γυμνό σου δωμάτιο, κάθε γυμνό δωμάτιο,
κάθε γυμνή τάξη… Οι παλιοί τοίχοι της γνώσης ορθώνονται και ορθώνονται ξανά κάθε φορά
που τη σκανταλιά διαδέχεται ένα δάκρυ. Κάθε φορά
που αμελούμε να δώσουμε χώρο στο θαυμάσιο και
να αφήσουμε ήλιους και αστέρια και ροδώνες και
κλήματα να γεμίσουν την αίθουσα με τις φωνές και
τα λαμπερά ματάκια. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, εγκλωβισμένοι σε θεσμικά πλαίσια και υποχρεώσεις να μην ξεχνάμε να δίνουμε χώρο στο θαυμάσιο. Ας αφήσουμε αυτή τη φωτιά να μεταλαμπαδεύεται, δίχως τέλος, ελευθέρα, μέσα από τα νήματα
που δένουν τη δημιουργικότητα, την ομαδικότητα,
το παιχνίδι και την επιλογή με τη γνώση. Ας γίνουμε
η αγωγοί του πολιτισμού, όχι ως αναιμικές παρουσίες της υποχρέωσης αλλά ως υποκινητές της ανακάλυψης, της δράσης, της χαράς. Ας βοηθήσουμε να
αναπτυχθούν μέσα από βιωματικές διεργασίες
οι μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών μας ώστε να μην ανησυχούμε πια για τη φλόγα, τα μυστικά
της και τους αντι-ήρωες που θα την κλέψουν. Είμαστε φωτιά! Κανείς δεν μπορεί να μας κλέψει, κανείς
δεν μπορεί να μας σβήσει… έτσι συμβαίνει όταν αγαπάς. Ας ανακατέψουμε στη σούπα των καιρών με
τη σκληρή πραγματικότητα τη γνώση, την παιγνιώδη
διάθεση, την εμπιστοσύνη και ας γίνουμε ο καθένας
από εμάς ένα ολόκληρο σχολείο, το σχολείο που
ονειρευόμασταν ως μαθητές…
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Αναμφίβολα θα έρθουν δύσκολες στιγμές που θα
νιώσουμε ότι τα σύννεφα έχουν μπει μες στην τάξη και ότι Αντίκρυ κι ο Χριστός παραδέρνει σ’
αμηχανία. Μην τον αφήνεις εκτεθειμένο στα
βλέμματα των παιδιών, δωσ’ του ένα βιβλίο να
κάνει πως συλλαβίζει, δωσ’ του ένα βιβλίο να
κρύψει τα μάτια του. Πολύ περισσότερο δώσε του
ένα βιβλίο για να βρει σε αυτό έναν τόπο που να τον
χωράει. Εσύ Μόγλη, περισσότερο από τον καθένα,
γνωρίζεις καλά αυτό που περιγράφω. Γι αυτό συναντηθήκαμε εδώ (στον τόπο της φαντασίας) και επιστρέφοντας στο χωριό των ανθρώπων το “εδώ” θα
είναι παρηγοριά και νοσταλγία. Ας οδηγήσουμε τους
μαθητές μας στο δρόμο με το υπέρτατο αγαθό της
διαφυγής μέσα από τα αγαθά της γνώσης, της φαντασίας και της δημιουργίας. Ξέρεις Μόγλη, τα σχολεία στα οποία εργάζομαι φέτος είναι στη Νέα Πέραμο. Κάποιοι από τους μαθητές μου, έχασαν τα
σπίτια τους από την πλημμύρα, κάποιοι γονείς έχασαν τις δουλειές τους, όλα τα παιδιά ήρθαν τρομαγμένα, σοκαρισμένα και με την επιστροφή στο σχολείο ο κόσμος της φαντασίας και της δημιουργικότητας που άνοιξε για αυτά λειτούργησε ως θεραπεία
στις τρομαγμένες ψυχούλες. Υπάρχουν τόσα που θα
μπορούσα ακόμα να σου πω, αλλά επειδή η εργασία
μας στα σχολεία μοιάζει πάντα ανοιχτό βιβλίο με
λευκές σελίδες που πρέπει να συμπληρωθούν είμαι
σίγουρη ότι θα ξαναμπλεχτούν στις σελίδες μας οι
εικόνες σου, οι λέξεις σου και θα βρεθεί εκείνο το
κατάλληλο περιβάλλον που θα συνομιλήσουμε ξανά
έξω από τη ζούγκλα των ανθρώπων
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ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΑΔΑΣ - Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ «ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ» ΚΑΙ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΟΓΛΗ

Όσοι ολοκλήρωναν το πέμπτο Level αποκτούσαν πρόσβαση σε ένα άλλο επίπεδο το οποίο
ισοδυναμούσε με το «χωριό των ανθρώπων». Σε αντίθεση με τα προηγούμενα επίπεδα στα οποία είχαν όλοι
πρόσβαση, σε αυτό έμπαιναν μόνο όσοι κατακτούσαν και το πέμπτο credit.
Αυτό που συναντούσαν μπαίνοντας στο επίπεδο ήταν μια γενική περιγραφή του «χωριού των ανθρώπων», ότι
δηλαδή πρόκειται για ένα μικρό χωριό στα βάθη της βορειοανατολικής Ινδίας, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές
ζούγκλες στη γη, ανάμεσα από δύο λόφους που διασχίζονται από ποτάμια και χείμαρρους….
Ωστόσο, την περιγραφή την διέκοπταν κάποιες έκτακτες ειδήσεις από το «Jungle TV», σύμφωνα με τις οποίες
ο μικρός Μόγλης δέχθηκε σφοδρή επίθεση από τον Σιρ Χαν. Όμως ο θαρραλέος μικρός με τη βοήθεια των
φίλων του αντιστάθηκε γενναία, όταν το άναμμα της φωτιάς από την πτώση ενός κεραυνού έδωσε τη λύση,
καθώς ο τίγρης τράπηκε σε φυγή, αφού η φωτιά ήταν το μόνο πράγμα που φοβόταν πραγματικά Ο Σιρ Χαν. Το
γεγονός αυτό δημιούργησε έντονη κινητικότητα στο χωριό των ανθρώπων, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που ήθελαν πλέον να μάθουν το μυστικό της φωτιάς.

Το πρώτο πράγμα που συναντούσαν όσοι έμπαιναν στο χωριό ήταν η επιστολή του Μόγλη!

Η Επιστολή του Μόγλη!
Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,
Είμαι πολύ χαρούμενος. Τα καταφέραμε! Δεν ξέρω αν το μάθατε. Πριν λίγες ώρες
δεχθήκαμε μία φοβερή και ξαφνική επίθεση από το Σιρ Χαν. Ήταν σούρουπο, έβρεχε
συνεχώς και οι αστραπές έκαναν τη νύχτα να φαίνεται μέρα. Όταν τον είδα μπροστά
μου κατάλαβα πως ήταν αποφασισμένος, αλλά δε δίστασα ούτε στιγμή. Η δύναμη
που μου έχετε δώσει αυτό το διάστημα είναι μεγάλη και γι αυτό πάλεψα σκληρά
μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα δίχως τον Μπαλού που εμφανίστηκε
τελευταία στιγμή, όμως ανησυχώ τόσο πολύ γι αυτόν. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του και φοβάμαι μήπως από την επίθεση του Σιρ Χαν… ούτε να το σκέφτομαι δε θέλω.
Σαν άναψε η φωτιά όλα τέλειωσαν για τον Σιρ Χαν. Να μπορούσατε να δείτε τον
τρόμο στα μάτια του. Ήταν κάτι μοναδικό. Χάθηκε μέσα στη ζούγκλα όταν του βάλαμε φωτιά στην ουρά…
Λοιπόν, είμαι ήδη στο χωριό. Ήρθα εδώ χάρη στο Μπαγκίρα. Χαίρομαι που σας
βλέπω κοντά μου και δε σας κρύβω ότι η παρουσία μου εδώ μου θυμίζει πολλά
πράγματα από τα χρόνια που έζησα και πήγα σχολείο στις φτωχογειτονιές στο Νέο Δελχί.
Ήταν βέβαια πολύ μικρό το διάστημα που πρόλαβα να πάω σχολείο πριν βρεθώ στην άγρια ινδική ζούγκλα. Ήταν
όμως αρκετό για να μου διδάξει το μυστικό της φωτιάς! Στην ουσία το μυστικό αυτό ήταν και η βασική αιτία που
βρέθηκα κυνηγημένος στην ινδική ζούγκλα σαν αποφάσισα να το μοιραστώ με άλλους ανθρώπους…
Ήταν ένα αυτοσχέδιο σχολείο κάτω από μία γέφυρα, πάνω από την οποία περνούσε ένα μεγάλο τρένο που σαν
περνούσε έτρεμαν όλα γύρω λες και γινόταν ένας δυνατός σεισμός. Και οι στιγμές που περνούσε το τρένο ήταν και
οι μόνες στιγμές που δεν ακούγαμε αυτά που με τόση αγάπη μας έλεγε ο δάσκαλος. Είμασταν καμιά τριανταριά
παιδιά που ζούσαμε στις γύρω παραγκουπόλεις στις κοντινές φτωχογειτονιές στο Νέο Δελχί, πραγματικά ευτυχισμένα για την αγάπη που εισπράτταμε και για τον τρόπο που μαθαίναμε και παίζαμε όλα μαζί. Θυμάμαι, μάλιστα
πως όταν εκείνες οι ξαφνικές βροχές πλημμύριζαν τους γύρω δρόμους με γεμάτο από λάσπη νερό που έφτανε
στους διαβάτες μέχρι και στους γοφούς, εμείς είμασταν πάντα ασφαλείς κάτω από τη μεγάλη γέφυρα…
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Αυτά ήθελα να τα μοιραστώ με άλλους ανθρώπους, αλλά ίσως να’ μουν λίγο βιαστικός ή και απρόσεκτος, αν και
ο δάσκαλος συχνά μας έλεγε να προσέχουμε τον επικίνδυνο τίγρη. Ο Σιρ Χαν όμως, απίστευτα έξυπνος, με πλησίασε με ευγενική και ήρεμη φωνή και πριν καταλάβω πως αυτή η ευγένεια και αυτοί οι καθώς πρέπει τρόποι δεν
ήταν παρά το προσωπείο μιας πολύ σκληρής προσωπικότητας, λίγο έλειψε να πέσω στα δόντια του, όταν έντρομος και κυνηγημένος χάθηκα στις πυκνές φυλλωσιές της κοντινής ζούγκλας.
Ζούσα πάντα με το φόβο γνωρίζοντας πολύ καλά πως ο Σιρ Χαν παραμονεύει σε κάθε γωνιά, προσπαθώντας να
προστατέψει το χώρο του, τη ζούγκλα. Μπορεί πια να ήμουν υποψιασμένος σε ότι αφορά στους «καλούς» του
τρόπους, ωστόσο ο Σιρ Χαν είχε δύναμη, εξουσία και μπορούσε να επιβληθεί παντού και στα πάντα.
Χαμένος όμως στη ζούγκλα και με την απειλή του Σιρ Χαν να παραμονεύει
παντού δεν άργησα να πέσω θύμα του Βασιλιά Λούη. Ίσως ήταν το ότι έψαχνα για στηρίγματα, όμως ο πονηρός Λούη χρησιμοποίησε τους υποτακτικούς του για να με παραπλανήσουν. Παίζοντας μαζί τους φαντάστηκα
πως ήταν φίλοι μου και έτσι δεν άργησα να βρεθώ στα χέρια τους. Το Βασίλειο των πιθήκων ήταν για μένα μία τραγική εμπειρία. Ο Λούη ήθελε απεγνωσμένα να μάθει το μυστικό της φωτιάς πιστεύοντας πως αν κατακτήσει τη γνώση της φωτιάς θα καταφέρει να εξουσιάσει όλη τη ζούγκλα, καθώς θα μπορεί να επιβληθεί σε όλα τα πλάσματα. Ορκίστηκα στον εαυτό
μου να μη του πω το μυστικό και ο όρκος αυτός πήρε μια διαφορετική υπόσταση σαν κατάλαβα πως γύρω μου υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά
αξίζουν αυτό το μυστικό. Δεν περνά στιγμή που να μη τριβελίζουν στ’ αυτιά
μου οι ήχοι της ζούγκλας και μαζί μ’ αυτούς το τραγούδι του Λούη: «Θέλω
να γίνω σαν κι εσένα/ I wanna be like you» και ξανά και ξανά: «Θέλω να γίνω σαν κι εσένα/ I wanna be like
you»…. Ήμουν αποφασισμένος μα τώρα που το ξανασκέφτομαι, ίσως να μη τα είχα καταφέρει ποτέ, δίχως τον
Μπαλού και τον Μπαγκίρα.
Ο Μπαλού, ήταν για μένα αυτός που με δίδασκε, με καθοδηγούσε και με
προστάτευε κάθε στιγμή βάζοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια του τη
ζωή. Κατάλαβα κοντά του το νόημα και την αξία που έχουν τα απλά,
μικρά και καθημερινά πράγματα, αυτά που φέρνουν την ευτυχία. Όσο
για τον Μπαγκίρα, τι να πω; Πάντα ήρεμος προσεκτικός, με σχέδιο και
αποφασιστικότητα, με έκανε να νιώθω πάντα ασφαλής, καθώς αισθανόμουν παντού την παρουσία του, ακόμη και όταν δεν ήταν άμεσα ορατός.
Αυτό που έμαθα πολύ καλά κοντά στο Μπαγκίρα και στο Μπαλού είναι
να αγωνίζομαι σκληρά και μεθοδικά, να δημιουργώ, να ζω με θετική
διάθεση τα καθημερινά πράγματα της ζωής γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά και να μαθαίνω από όλους και από όσα συμβαίνουν γύρω μου.
Για παράδειγμα ο Kaa, ο μεγάλος και επικίνδυνος ινδικός πύθωνας ήταν για όλους μία θανάσιμη απειλή, έμαθα
όμως και από αυτόν ή μάλλον κράτησα από αυτόν τη βαθιά σοφία, τη γνώση και την πνευματική του δύναμη. Ο
Συνταγματάρχης Hathi, ο τεράστιος ελέφαντας. Πολλά ζώα της ζούγκλας γελούσαν μαζί του καθώς τον έβλεπαν
να παρελαύνει με τη σύζυγό του τη Winifred και τον μικρό τους γιο τον Hathi Jounior. Με τον μικρό Hathi γίναμε
πολύ
γρήγορα φίλοι, ήταν πολύ υπερήφανος για τον πατέρα του και ήθελε όταν μεγαλώσει να γίνει και
αυτός συνταγματάρχης. Μπορεί όλοι να γέλαγαν μαζί τους, όμως για μένα η οικογένεια των ελεφάντων συμβόλιζε
την πραγματική οικογένεια, με τις διαφωνίες και τα μυστικά που κρύβουν οι γονείς, τους τρόπους που οι ρόλοι
έχουν κατανεμηθεί και λειτουργούν μέσα στην οικογένεια, τους κοινωνικούς ρόλους των γονιών καθώς και τη
χρησιμότητα του καθενός στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Ακόμη, αν θέλετε και από την τρομερή αγέλη των
λύκων και τον επιβλητικό τους αρχηγό τον Aκήλα έμαθα πολλά πράγματα. Μπορεί να ήταν ο φόβος και ο τρόμος
των ζώων, όμως η ομαδικότητά τους ήταν για μένα ένα μάθημα. Θαύμαζα τον τρόπο που χωρίζονταν και δούλευαν σε ομάδες, καθώς και ότι προσάρμοζαν τις ανάγκες τους ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν.
Παίρνοντας από όλους αυτούς τα δυνατά τους χαρακτηριστικά, αλλά και από όλους και όλες εσάς τη δύναμη που
προσφέρει το πάθος για δημιουργία, έφτασα μέχρι εδώ.
Στο χωριό των ανθρώπων τα σπίτια είναι χτισμένα σε πασσάλους, φαντάζομαι για προστασία από τυχόν υπερχειλίσεις, αλλά και από δυσάρεστες επισκέψεις άγριων ζώων, ενώ οι οριζόντιοι και κάθετοι χωματόδρομοι είναι
σχεδιασμένοι μόνο για πεζούς. Κοιτάζω ένα σχολείο. Ναι ένα σχολείο που μοιάζει με το δικό μου σχολείο στο
Νέο Δελχί. Δίπλα μια μικρή γραφική εκκλησία κοντά στον παραπόταμο που διασχίζει το χωριό.
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Ένα μικρό φτωχικό χωριό στη μέση της ζούγκλας, πλούσιο όμως σε γνώσεις και εμπειρίες, με κατοίκους που για να φτάσουν σ’ αυτό δε δίστασαν να αναμετρηθούν με
το φοβερό και τρομερό Σιρ Χαν, που άντεξαν στις δολοπλοκίες του Λούη και της παρέας του, κατοίκους γεμάτους ενέργεια και θετική διάθεση που φτάνουν συνεχώς εδώ
και …Θεέ μου! Είναι τόσο πολλοί και συνεχώς έρχονται και άλλοι…
Είμαι βέβαιος πως πραγματικά όλοι εσείς αξίζετε το μυστικό της φωτιάς. Το αξίζετε
γιατί αγωνιστήκατε γι’ αυτό, γιατί πραγματικά μοχθήσατε, δημιουργήσατε, παλέψατε
σκληρά, πέσατε κάποιες φορές αλλά σηκωθήκατε και συνεχίσατε και συνεχίζετε!
Αυτά σκέφτομαι, αυτά σκεφτόμουν από την πρώτη στιγμή που έφτασα εδώ και καθώς τα σκεφτόμουν όλα αυτά
γεμάτος από συναισθήματα, με δάκρυα χαράς στα μάτια, κοίταζα γύρω και έτρεχα χαρούμενος πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά στη μεγάλη αλάνα και έβλεπα από παντού να καταφθάνουν o Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο
Βαγγέλης, η Όλγα, η Δέσποινα κι’ άλλοι, κι’ άλλοι… Α ναι! και ο Κωνσταντίνος, να και η Εύη και ο Θανάσης, τι
ευτυχία!! Ω! και η Σμαράγδα ξεπροβάλει και ο Αβραάμ και…
…. ξαφνικά πάγωσα! Μια σιωπή διαδέχθηκε τον αρχικό μου ενθουσιασμό, μα δε σταμάτησα να περιφέρομαι γύρω από τον εαυτό μου αυτή τη φορά όμως κοιτάζοντας το Βαγγέλη, την Όλγα, το Θανάση, τη Μαρία και όλους
όσους έβλεπα γύρω μου περιμένοντας μια απάντηση απ’ αυτούς. Θαρρώ, πως όλοι κατάλαβαν τι ήθελα να ρωτήσω όταν το βλέμμα μου καρφώθηκε στην άκρη της εκκλησιάς, δίπλα στον παραπόταμο και πίσω από τις φυλλωσιές, σε δύο μεγάλα πράσινα μάτια που με κοίταζαν επίμονα. Ο Σιρ Χαν, ψιθύρισα!
- Είναι εδώ ο Σιρ Χάν!
- Είναι κι εδώ ο Σιρ Χάν;
Ακολούθησαν κάποια δευτερόλεπτα σιωπής απ’ όλους, όταν τις σιωπές διέσχισαν σαν φτερωτά μαχαίρια ανάμεσα
στις γύρω φυλλωσιές, οι υποτακτικοί του βασιλιά, μαζί με τον ίδιο το βασιλιά Λούη, που ξεπρόβαλαν από τη γύρω
πυκνή βλάστηση. Κοίταζα, σχεδόν παγωμένος το Λούη να σιγομασάει κάποια ξερά φύλλα και είχα την αίσθηση
πως με κοιτάζει στα μάτια ψιθυρίζοντας για μία κόμη φορά «Θέλω να γίνω σαν κι εσένα/ I wanna be like you»..
Δεν άντεξα είναι η αλήθεια και θαρρώ πως με όλη μου τη δύναμη έντρομος αναφώνησα:
- Θεέ μου! είναι όλοι εδώ!
Κοίταζα γύρω μου απ’ άκρη σ’ άκρη, όταν πρόσεξα δίπλα μου το Μπαγκίρα να με κοιτάζει επίμονα και όπως
πάντα με αγάπη. Ήταν τόσο ήρεμος, ευγενικός και χαμογελαστός που την αρχική μου ανησυχία διαδέχθηκε η ανακούφιση.
- Όλοι αυτοί Μόγλη, μου είπε, (αναφερόμενος, προφανώς, στο Σιρ Χαν, το Λούη και
τους υποτακτικούς του), θα βρίσκονται πάλι μαζί μας. Όμως τώρα δε θα πρέπει ν’ ανησυχείς καθόλου..
Η αλήθεια είναι πως δεν κατάλαβα πολλά. Έριξα, μόνο μια γρήγορη ματιά στο Σιρ Χαν,
στο Λούη και στην παρέα του και γρήγορα ξανακοίταξα το Μπαγκίρα περιμένοντας εναγωνίως τη συνέχεια. Και ο Μπαγκίρα με την ίδια πάντα ηρεμία και με σταθερή φωνή
συνέχισε..
- Τώρα πια Μόγλη, όλοι αυτοί δεν έχουν καμία εξουσία πάνω μας. Δε θα μας ενοχλήσει λοιπόν κανείς. Άλλωστε,
δεν είναι δυνατόν να τους αφήσουμε πίσω! Έτσι δεν είναι;
Δεν άργησα να καταλάβω τι εννοούσε ο πάντα σοφός Μπαγκίρα. Ήμουν πια απόλυτα σίγουρος πως δεν είναι δυνατόν να τους αφήσουμε πίσω, όπως ήμουν ακόμη πιο σίγουρος πως το ζητούμενο δεν είναι να τους αφήσουμε
πίσω, γιατί το μικρό και γραφικό μας χωριό δεν βρίσκεται παρά στο κέντρο της ινδικής ζούγκλας. Όμως η φωτιά
που πλέον καίει μέσα μας θα τους κρατά οριστικά σε απόσταση, ώστε πραγματικά να μην έχουν καμία εξουσία
πάνω μας!
Αυτή ήταν η επιστολή του Μόγλη και οι τελευταίες γραμμές αυτής της επιστολής έκρυβαν ουσιαστικά και το
μυστικό της φωτιάς: «το μικρό και γραφικό μας χωριό δεν βρίσκεται παρά στο κέντρο της ινδικής ζούγκλας.
Όμως η φωτιά που πλέον καίει μέσα μας θα τους κρατά οριστικά σε απόσταση, ώστε πραγματικά να μην έχουν
καμία εξουσία πάνω μας!».
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Ερευνητικά δεδομένα
Το project έκλεισε με ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και με ένα τελευταίο forum αναστοχασμού όπου ελεύθερα θα μπορούσε κανείς να γράψει σχετικά με την εμπειρία του από τη συμμετοχή του στο
project. Ακολουθούν κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα:
Το "The Secret of Fire" ήταν ένα διαδικτυακό project που μετέφερε τη λογική του Gamification, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στην ερώτηση εάν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν γνώριζαν τον όρο Gamification
πριν τη συμμετοχή τους στο project απάντησαν σε ποσοστό 44% ότι για πρώτη φορά άκουσαν τον όρο.
Οι βασικοί ήρωες του “The Jungle Book” (Μόγλης, Λούη, Σίρχαν, Μπαγκίρα, Μπάλου) συμμετείχαν στη διαδικασία ως εικονικά συμμετέχοντες (Virtual Participants). Στην ερώτηση σε τι βαθμό συνέβαλε η παρουσία
τους στην επιτυχία του project, σε ποσοστό 76% δήλωσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Στην ερώτηση σε ποιους παράγοντες είχε θετική επίδραση η συμμετοχή των ηρώων του “The Jungle Book”,
επέλεξαν:
Στην επίτευξη των γνωστικών στόχων της μάθησης.
44%
Στην απόκτηση γνώσεων
Στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος μεταξύ των συμμετεχόντων

92%

Στην επίτευξη των μεταγνωστικών στόχων.

64%

Στην αλλαγή στάσεων απέναντι στη διαδικτυακή μάθηση

56%

Σε τίποτε από όλα αυτά

0%

Τέλος στην ερώτηση σε τι βαθμό συνέβαλε η παρουσία των Μόγλη, Λούη, Σίρχαν, Μπαγκίρα, Μπάλου στην
ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαδικασία, το 60% των συμμετεχόντων δήλωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Στην ανοικτή ερώτηση ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα δυνατά σημεία και τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας
στην οποία συμμετείχατε; μερικές από τις απόψεις που καταγράφηκαν είναι:
-

-

-

-

Το σενάριο με τα credits και η αλληλεπίδραση
μεταξύ των συμμετεχόντων
Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων
και των χαρακτήρων του σεμιναρίου.
Η άνεση χρόνου.
Οι πρωτότυπες δραστηριότητες σε κάθε επίπεδο
Η εξ αποστάσεως ασύγχρονη μάθηση
Η αλληλοεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων
καθώς επίσης και η ανταλλαγή απόψεων.
Η δημιουργία και αξιολόγηση σεναρίων, οι νέες
γνώσεις που απέκτησα, οι συνάδελφοι που μοιράστηκαν μαζί μου τον χρόνο και την σκέψη
τους, το παιχνίδι με τους ήρωες της ζούγκλας
Το ότι συμμετείχαμε με το δικό μας ρυθμό, το
κλίμα που υπήρχε μεταξύ των συμμετεχόντων
και οι τεχνικές gamification, η μέθοδος TWOS.
Δυνατότητα προβληματισμού και αλληλεπίδρασης, συνεργασίας, απόκτησης νέων γνώσεων...
Το γεγονός ότι ήθελε να παράγουμε και να αναλύσουμε. Επίσης, το ότι είχε στοιχεία παιχνιδιού/ κρυμμένου θησαυρού
Αλληλεπίδραση, χρήση διαδικτύου, κριτική σκέψη, φαντασία, ανάπτυξη απόψεων
H αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων. Η
ελευθερία χειρισμού του χρόνου.
Η αλληλεπίδραση, το όλο στήσιμο της διαδικασίας, η δυνατότητα παρακολούθησης στους δικούς μας χρόνους.
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-

-

-

-

-

-

Η ποικιλία στις δραστηριότητες, η αλληλεπίδραση, η αίσθηση συμμετοχής σε ιστορία - σενάριο
που εξελίσσεται, η χρήση έργων τέχνης, η στοχευμένη κριτική.
H καινοτομία στη μάθηση, η ανταλλαγή απόψεων συμμετεχόντων, η επιβράβευση, ο χρόνος
υλοποίησης.
Η ανταλλαγή απόψεων στα φόρουμ.
Διαφορετικός τρόπος μάθησης. Επίσης αποτέλεσε το προσχέδιο για να σχεδιάσω δικό μου μάθημα με αυτή τη μέθοδο.
Η ελευθερία διαχείρισης χρόνου.
Το περιβάλλον του παιχνιδιού στο οποίο δραστηριοποιούμασταν είχε την αγωνία του να περάσεις στο επόμενο επίπεδο οπότε το ενδιαφέρον ήταν αμείωτο.
Πήρα το credit; Πήγα επιτέλους στο άλλο επίπεδο; Με αυτόν τον τρόπο όσα έπρεπε να κάνουμε
στο κάθε επίπεδο αποκτούσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική και προσπαθούσα να τα κάνω
όσο το δυνατόν καλύτερα.
Η κρίση της προσωπικής μου δουλειάς από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.
Έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων
Η αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες
Οι τεχνικές Gamification το γεγονός ότι δεν
υπήρχαν στενά χρονικά όρια επιτυχούς ολοκλή-
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ρωσης των 5 επιπέδων, η συχνή "εμφάνιση" των

ηρώων του “The Jungle Book”.

Αντιστοίχως στην ερώτηση: Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα αδύνατα σημεία ή και οι περιορισμοί της διαδικασίας στην οποία συμμετείχατε; κάποιες από τις απόψεις που καταγράφηκαν είναι:
-

-

-

-

Δεν νομίζω ότι υπήρχαν αδύνατα σημεία
Η μεγάλη διαφορά των συμμετεχόντων στα επίπεδα.
Κανένα.
Δεν βρήκα κάποιο
Δεν υπήρχαν
Προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα.
Πολλές φορές μπορεί να χανόσουν, ήταν τόσα
πολλά τα γραπτά κείμενα και τα σχόλια των συνοδοιπόρων που έπρεπε να διαβάσω, και δεν
προλάβαινα. Άλλες φορές δεν ήξερα τί να σχολιάσω.
Έπρεπε να περιμένεις απάντηση από άλλους
συμμετέχοντες και η πορεία σου εν μέρει εξαρτώταν και από την πορεία των άλλων (που δεν
είναι πάντα μειονέκτημα βέβαια)
Τα πολλά και διαφορετικά σενάρια, πολλές ειδικότητες, πολλές βαθμίδες εκπαίδευσης: Αδυναμία αξιολόγησης δικής μου κάποιων προτάσεων
από τη μια, ένα παράθυρο να δω ίσως και τη ιδιαιτερότητα άλλων μαθημάτων από την άλλη...
Θεωρώ ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι του μαθήματος.

-

-

-

-
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Μεγάλος όγκος πληροφοριών, που δύσκολα θα
μπορούσε να απορροφηθεί από κάποιους
Η αναμονή για τα παράσημα
Δεν εντόπισα αδύνατα σημεία
Θα ήθελα να έχω ενημέρωση όταν υπήρχε ανάρτηση σε δικό μου θέμα η σε θέμα που είχα
συμμετοχή.
Η αναμονή για το επόμενο επίπεδο
Αδύνατο σημείο η αναμονή στο επίπεδο - δεν
ξέραμε τι να κάνουμε για να πάρουμε τα παράσημα και να προχωρήσουμε, αν και τελικά κατάλαβα πως έπρεπε να γράφουμε αναρτήσεις με
περιεχόμενο επιστημονικό ή που να βασίζεται σε
προσωπική διδακτική εμπειρία
Κανένα αδύνατο σημείο
Το απίστευτο εύρος των παράλληλων συζητήσεων
Λίγο με κούρασε το γεγονός ότι έπρεπε να σχολιάζω σε αναρτήσεις άλλων. Κατανοώ ότι κομμάτι της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση των
άλλων και η επίτευξη γόνιμου διαλόγου ωστόσο
σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον μου προξενεί
αμηχανία.
Τίποτα!!!

The Secret of Fire

The SecreT of fire: e - Learning
via gamificaTion
Introduction
An important element of the modern online learning environments is their evolution in collaborative environments. A combination of interactions is required to develop an online learning environment and achieve a
common goal. The learners in online learning are in a different educational environment, which makes them
more independent and as such, capable of undertaking initiatives. They become also responsible in relation to
the control of their learning process. Under these conditions learning occurs as the result of the interactions, the
activities and the initiatives developed (Anastasiades, 2006).
Yacci (2000) states that interaction, especially in distance learning, is a critical variable that needs to be clearly
defined. In this context, he makes a very analytical structural approach to the concept of interaction and defines
it as a closed circuit where a message starts from an entity (man, machine or something else), directs to another
entity and returns to the original, thus closing the circuit. With regard to internet interaction, he points out that
this does not end if the message does not pass the circuit from the learner to the recipient and returns to
him/her. He notes that the benefits of interaction in teaching are both cognitive (achievement of learning goals)
and emotional (emotions and value-added to learning products) on the other. Lastly, he points out that there
must be mutual consistency between the messages exchanged between the sender and the recipient (Boffiliou,
2013).
It is a fact that interaction is one of the most interesting issues of counter-presentation and study over time, for
every form of education and of course for distance learning (Mouroidis, 2009; Woo & Reeves, 2007). As a
process it attaches great importance to the social relations and reactions of the participants in each learning environment and in this sense, it can contribute positively to the achievement of the goals set. Research data show
that increased interaction in online learning leads to better learning outcomes (Koustourakis, 2003). In parallel,
there are important questions concerning the nature and extent of the interaction, as well as the impact it has on
participants' benefits in an online course (Picciano, 2002).
This study aims to contribute to this problem through the planning, implementation and evaluation of the online
project "The Secret of Fire" that we implemented at the asynchronous e-learning platform of the Directorate of
Secondary Education in Drama (http: //elearning.didedra.gr) during September 11 to December 31, 2017 period.
The project was included in the framework of the annual (2017-2018) Tribute of the Directorate of Secondary
Education in the Prefecture of Drama entitled "Teaching Trends and Challenges in Modern Learning Environments". This tribute was held in the perspective of the 2nd International Conference on Lifelong Learning
(Drama, 27-29 April 2018).
The project was planned and implemented on the basis of the theoretical model Reflective Interaction through
Virtual Participants (Kioulanis, 2013, 2016) and the application of Gamification techniques (Pelling, 2011) to
online learning.
The purpose of the process in the context of its implementation was the training of teachers involved in modern
learning techniques, but also the research of the interaction between the participants in online training and the
ways in which it could be enhanced at distance online learning environments. In particular, we investigated
whether the presence of Virtual Participants in online learning, using Gamification techniques, contributes effectively to the learning process, both quantitatively in terms of increasing interaction and qualitatively in
achieving the goals set.
1. Theoretical data
In order to enhance the interaction and the development of a social learning environment, Kioulanis (2016) introduced the Reflective Interaction through Virtual Participants (RIVi.Ps), the basic scenario of which is linked
to four (4) Virtual Participants VP1, VP2, VP3, and VP4 who participate and interact with the Participants in
the process, moving in specific theoretical frameworks.
A detailed description of the uses of Gamification in education with well-structured and meaningful knowledge
was made by Kapp (2010) in his book "The Gamification of Learning and Instruction". In essence, however,
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the term "Gamification" was introduced by Pelling (2011) and refers to the use of computer game methodology
and techniques, translated into texts and activities, to improve users' learning experience and to enhance their
engagement in the learning process.
Based on the above, transferring the philosophy of electronic games to the learning process, we use the psychological predisposition of students to play. However, the goal is not the game. Kapp (2010) defines Gamification as the process leading to interaction and engagement that leads to meaningful learning.
Jakubowski (2014) states that Gamification has been presented as a trend around 2010 as it has begun to be
used globally in various areas from business to education and proposes that two concepts be used in its interpretation: According to the first Gamification is the use of game design elements in non-game environments, while
the second concept is the process of thinking games and game engineering for user loyalty and problem solving.
2. General description of the project
"The Secret of Fire" was an interactive online project that transposed Gamification's logic into online learning.
In this project key heroes of The Jungle Book were transformed into Virtual Participants of the process to interact with project participants.
Gamification techniques used were: Levels, credits, rewarding, continuous feed-back, scaling with new levels,
surprises, etc. These elements were designed to mobilize and emotionally engage participants, their dedication,
the effectiveness of the actions, and the general change in their behavior in order to create a positive predisposition towards the process.
The aim for the teachers involved in the project was to get in touch with models and techniques that develop the
social content of learning in online education, to collaborate and create as a final product a repository of theoretical principles and good practices related to current trends of teaching in modern learning environments.
The project was implemented in the school year 2017-2018 and was included in the general framework of the
annual (2017-2018) Tribute entitled "Interdisciplinary Calls to Modern Learning Environments". This tribute
was in preparation for the 2nd International Experiential Learning Conference on "Teaching Trends and Challenges in Modern Learning Environments" (Drama, 27-29 April 2018).
The project process started on 11 September 2017 and was completed on December 31, 2017, consisting of five
levels (Levels). The aim of the participants was to complete the fifth level, but to achieve this, they had to carry
out the tests they met there, to secure five credits (one credit per level), two credits (badges) and a torch at the
last level) with which the flame would eventually emerge.
Among the levels there were no time constraints as one could perform the trials at his/her own pace. Those who
completed the fifth level received a certificate of participation and completion of the project, however, all those
who participated had access to all the material that worked as a repository of good practices regarding trends
and applications of modern didactics.
3. The basic scenario and the goal of project
The basic scenario on which the whole process was based was:
"Behind Bengal's threatening and vengeful tiger, Sir Hahn, Moglie is lost in the depths of Burma's exotic and distant jungle when abducted by Louie, the king of a colony wild and wicked monkeys. Louis's
goal is to seize the secret of fire from Moglie and this will make the educational process in his kingdom
exciting, interesting and effective. He knows very well that Moglie knows the secret of the fire and for
this reason he will employ every means to achieve his purpose. In the beginning he uses sweet language, but if Moglie does not tell him what he wants to learn then he is sure to show his real face!
Moglie seems to have guts and confidence and insists that he does not know "how man puts fire", but
survival in the inhospitable jungle of Burma is never a given! He looks tough, but he is also emotionally vulnerable. It resists and keeps well-hidden the five credits that can unlock the relevant truth. He
wants to give credits only to those who really deserve it and fight for them. However, the pressure he
receives from Louis
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is great ... He knows of course that his friends, a huge bear, Baloo, and the imposing and methodical
panther Bagira are looking for him and will not just leave him. Baloo is a loyal friend of Moglie. He
has subversive thoughts and is certainly not a formula that fits the average. He has his own rules and
encourages Moglie to do the same. It is charming and with a special humor, but always ready to get into trouble. Luckily in the difficult moments, the always methodical and wise Bagira, keeps the balance,
with discipline and logic. However, in the depths of the Asian Gulf, well hidden in the dense vegetation,
the terrible and troubling Sharekhan will always stumble. Maybe it never occurs, but any meeting with
him can be fatal. He is ready to squeeze anyone who finds himself on his way. He is not afraid of anyone, except the fire ... "
The common goal of the participants in the project was with the help of Baloo and Bagira, to free Moglie from
Louis's hands and protect him from the fierce moods of Sir Khan. To do this, the participants have to overcome
the challenges of each level to persuade Moglie to trust them the five credits (one credit per level) that sequentially unlock the levels and lead to the ultimate goal of the lighting of the torch at the fifth level. However, since
Moglie loves and trusts his two friends Baloo and Bagira, before we trust each credit, we must have ensured
from them the banquet of exploration from Bagira and that of socialization by Baloo. However, in any case, we
should have our eyes open, as every meeting with Sharekhan can prove catastrophic ...
4. The project
In the course of the process, Moglie gave the credits to those who completed the activities of each level and
after first having secured the two badges from Bagira and Baloo. In particular, Bagira gave the badge of exploration to those who sought information and presented views, while Baloo gave the badge of sociality to those
who actively participated in the discussions and interacted with the others. On the other hand, Sir Han had the
ability to remove a credit from a person and take him back if he/she did not actively participate in the discussions with innovative ideas and practices. Each time one of the participants drew a credit from Moglie the symbol * appeared next to his/her name.
The project started with a video (https://youtu.be/VqF5T8DO_5w), which concerns the performance in Greek
of "I Wanna Be Like You" by "The Jungle Book," by Disney and Partners - Jungle Book (1967), which
presents the background of Ludwig's abduction of Moglie and the initiatives taken by the friends, Baloo and
Bagira to save him.
4.1. The First Level
The instructions given to the participants to conquer Level 1 were:
"Considering that the above scenario is the beginning of the project in which you participate, enter the
game and continue writing the story according to your own view. You are now familiar with the protagonists and you are ready to give Moglie your own help. Initially introduce yourself to Moglie and talk
to him about yourself and your expectations from your participation in the project. Consider the phrase
"Education is not the Filling of a Pail, but the Lighting of a Fire" and talk to Moglie about the flame
that can give a different dimension to the educational process. Louis believes that if he learns the secret
from Moglie everything will gain a magical dimension and become easy for him and his kingdom.
However, Moglie seems to be sure that the credits will have to be taken by those who fight for them.
Those who do not look for magical recipes, do not copy, but struggle for what they believe and love.
Talk about all these to Moglie and maybe you finally convince him that you are the ones who deserve
the credits. And do not forget that in order to convince him, you must have secured both of his faithful
friends. Show then courage, faith in your strengths and readiness as Louis always lurks ... "
4.2. Τhe Second Level
On Level 2, participants had to watch two films and write a brief review on one of them in relation to our age,
in terms of contemporary cultural, social and educational facts. The process followed the idea of learning
through the aesthetic experience with emphasis on cinema literacy, namely Bazalgette's "3 Cs" (2009), Critical
(critical approach), Cultural (Creative), Creative approach).
The two films were:
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HALL 1: Between the Walls - Entre Les Murs 2008 | Color | Duration: 128' (French film, directed by Loran
Kante with: Francois Begondo, Ven-san Kair, Esmeralda Kertani, Karl Nannor).
"In a deprived neighborhood of Paris, a young teacher and all 25 high school students start a school
year that will test their values and their beliefs ..."
Hall 2: "The teacher that let children dream of" by Daniel Losset.2006 | Color | Duration: 1.32.50 '
“It is a film whose script relies on the life of the French educator and reformer Freten (Freinet, 18961966) whose basic principles of pedagogy were (Freinet, 1993)”

4.3. Τhe Third Level
On the third level participants were invited to present a concise teaching plan based on the following axes:









Classroom, lesson, teaching module.
Target group (peculiarities if there is a level of learning as a previous one, previous knowledge,
etc.)
Organization of teaching (strategies / methods and teaching techniques to be used to achieve
the objectives set)
Theoretical data of techniques and methods
Supervisory means and materials to be used
Evaluation of the teaching (evaluation techniques to be used to control the objectives set)
Conclusions from the application (optional if the proposal was implemented)
Critical analysis of teaching (personal assessment of positive elements, weaknesses, difficulties
in planning and implementing of teaching

A basic prerequisite for this project was to use modern techniques and methods of cooperative and creative
learning.
4.4. Τhe Fourth Level
The instructions given to the participants in the fourth Level were the following:
"Return to the third level forum to see your colleagues posts (lesson plans), select one of them, with
your own criteria, which you do not need to report and then study it. Afterwards go to the fourth level
forum you are in and make a critical and creative approach to your chosen lesson plan / project, according to the SWOT (T= Threats., O = Opportunities., W = Weaknesses., S = Strengths) and TOWS
Analysis tools. First, write about the teaching you have chosen and which are its strengths, weaknesses, opportunities and threats".
Then convert the SWOT table to TOWS according to the following:
(S-T) Exploitation of strong points to avoid or reduce threats. (S-O) Exploitation of strong points to exploit opportunities. (W-T) Defensive tactics to limit weak points and avoid threats. (W-O) Improving of weak points
which prevent opportunities being exploited.

4.5. The Fifth Level
The instructions given to the participants in the fifth level were the following
(a) You can see the words chosen as the most important in terms of the perspective of the school of the future
by the teachers participated in the online training project. "Building the school of the future". Watch the video
and put in your "shopping trolley" four to five words to give them to Moglie in return for the fifth credit.
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(b) Read the poem "Fourteen Children" by Nikiforos Vrettakos (given to the participants) and put in your shopping trolley four to five verses to give them to Moglie in return for the fifth credit.
(c) See Henry Jules Jean Geoffroy's "The Children's Class", adopt the teacher's position and add three to four
words that can change the culture of the class. Place these words in your trolley to be given to Moglie in return
for the fifth credit.
(d) See Theophile-Emmanuel Duverger's picture "The Naughty School Children", give it your own title and put
it in the trolley to give him to Moglie in return for the fifth credit.
(e) Write the final letter to Moglie explaining why he should trust you the fifth credit. Remember in your letter
to take things out of your trolley and include in the single text the four to five words you chose from the educators - words with which they unlocked the school of the future, the verses you chose from the poem "Fourteen
pupils "by Nikephoros Bretttakos, the title you gave to Theophile-Emmanuel Duverger's picture "The Naughty
School Children", as well as the words with which you would change the culture of the class at the teacher’s
post in the" The children's class", by Henry Jules Jean Geoffroy."
5. The lighting of the torch, the entrance to the "village of people" and the letter of Moglie
Those who completed the fifth level gained access to another level, which was the "village of people". Unlike
previous levels to which everyone had access but different membership rights, at this level came only those
who completed the entire process and acquired the fifth credit.
The first thing they met on this level was a general description of the "village of people", that it is a small village in the depths of northeastern India, in one of the most impressive jungles on earth, between two hills
crossed by rivers and streams ....
However, the description was interrupted by some extraordinary news from "Jungle TV", according to which
little Moglie received a fierce attack from Sir Khan. But the courageous little boy, with the help of his friends,
resisted bravely when the flames of a fire from a lightning gave the solution, as the tiger went away, since the
fire was the only thing that it really feared. This incident created intense mobility in the people's village, as
many were the ones who now wanted to learn the secret of the fire.
But that which was of particular importance was a letter found by those who entered the village. It was a letter
from Moglie to all those who managed to overcome the difficulties of the jungle and reach the last level. He
talked to them about the secret of the fire.
The letter began with Moglie feelings:
"Dear friends, I am very happy to have done it!" And he continued with a description of the latest
events concerning the fierce attack he received by Sir Hahn and how the lightning of the flame led him
to flee. He then talks about his early years in New Delhi and the improvised school under a bridge he
went to, but also to the events that led him to the jungle chased by Sir Hahn, as well as to his adventures because of his kidnapping by Louis. "What I have learned" he says characteristically "is to struggle hard and methodically, to create, to live in a positive mood the daily things of life because these are
very important and to learn from everyone and from what is happening around me." "I'm sure," says
Moglie, full of emotions and tears of joy in the eyes, "that you really deserve the secret of fire. You deserve it because you fought for it, because you really did it, you made it, you struggled hard, you fell
sometimes but you got up and you kept going and you still keep going! " And his joy becomes even
greater as he sees more and more people coming to the village when a silence succeeds his original enthusiasm:
«.... suddenly I froze! "he writes and continues:" A silence succeeded my original enthusiasm "and"
looking at Vangelis, Olga, Thanasis, Maria and all I saw around me waited for an answer from them. I
think, that everyone understood what I wanted to ask when my glance pinned on the edge of the
church, next to the tributary and behind the foliage, in two large green eyes that looked at me insistently. Sir Khan, I whispered!
- Sharekhan is here!
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- Sharekhan is here, too?
There followed a few seconds of silence when the silence was crossed, like winged knives between the
foliage surrounding them, by the followers of the king along with King Louie himself, who emerged
from the surrounding dense vegetation. I looked, almost frozen Luis to quench some dry leaves and I
had the feeling that he was looking at my eyes whispering for one more time "I wanna be like you"..
I did not stand it anymore, it is true, and I think that panicked and with all my power I exclaimed:
- Oh my god! everyone is here!
I was looking around, from side to side when I noticed that Bagira
was staying by me looking at me with love as always. He was so calm, polite and smiling that my initial concern was followed by relief.
- All these, Moglie, he told me, (referring apparently to Sharekhan, Louie and his followers), will be
again with us. But now you should not be worried at all.
The truth is that I did not understand much. I threw only a quick look at Sir Han, Louis and his company, and I quickly looked back at Bagira waiting for the sequel. And Bagira with the same always calmness and a steady voice continued.
- Now Moglie, they all have no authority over us. No one will disturb us. Besides, it is not possible for
us to leave them back! Isn’t that right;
I did not take long to understand what wise Bagira meant. I was absolutely sure that we could not leave
them back, as I was even more confident that the point is not to leave them behind because our small
and picturesque village is just in the center of the Indian jungle. But the fire that now burns within us
will keep them at a distance so that they really have no power over us! "
This was Moglie letter, and the last lines of this letter were also hiding the secret of the fire: "Our small
and picturesque village is only at the center of the Indian jungle. But the fire that now burns within us
will keep them at a distance so that they really have no power over us! "
The project was closed with an online evaluation questionnaire by the participants and a final reflection
forum where one could write about his experience of participating in the project or alternatively one
could write his own letter to Moglie.
I was looking around from side to side when I noticed beside me that Bagira was looking at me persistently and as always with love. He was so calm, polite and smiling that my initial concern was the relief.
6. Research data
Two hundred and fifty-four (254) teachers were registered in the project from 42 regions of Greece and 2 from
abroad (Brussels and Cyprus). The most entries were from the following cities/regions: Drama 5, Thessaloniki
45, Athens-Piraeus 28, Kavala 14, Serres 8, Trikala 8, Larissa 8, The Aegean Sea 8, Crete 6, Volos 5, Pella 5,
Evros 5, Peloponnese 5.
The teachers who completed each level out of the 254 registrations, were (Table 1):
Table 1. Completion by Level

32

1o Level

2o Level

3o Level

4 Level

5o Level

85

55

50

48

48

33,46

21,65

19,69

18,90

18,90
The Secret of Fire

Altogether, 473 debates were opened in the project, with 6774 responses. Analytically by level (Table 2):

Table 2. Discussions and answers per level
LEVELS
1st
2nd
3rd
4th
5th

DISCUSSIONS
165
144
64
56
44

DISCUSSIONS
2048
1653
1548
1051
474

"The Secret of Fire" was an online project that carries the Gamification logic into teacher training. In the question whether the educators who participated in the Gamification project know the term before participating in
the project, 44% replied that they had heard the term for the first time (Graph 1).

Figure 1. Acquaintance with the term Gamification
The main heroes of The Jungle Book (Moglie, Louie, Sharekhan, Bagira, Baloo) participated in the process as
Virtual Participants. In the question of how much they contributed to the success of the project the answer was
76% (Figure 2).

Figure 2. Contribution of the Virtuals to the success of the project

The question which factors had a positive effect on the participation of the heroes of The Jungle Book, they
chose (Table 3):
Τable 3. Positive effect of Virtual Participants
In achieving the cognitive goals of learning. In acquiring knowledge
In creating a pleasant climate among the participants

44%

In achieving metacognitive goals

64%

In changing attitudes towards online learning

56%

None of these

0%
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Finally, in the question concerning the extent to which the presence of Moglie, Louie, Sharekhan, Bagira, Baloo, contributed to the enhancement of the interaction between the participants in the process, 60% of the respondents stated that it helped very much (Figure 3).

Figure 3. Enhancement of interaction

In the open question what are the strengths and the advantages of the process, in their opinion, in which they
participated, some of the views recorded are the following:
-

-

The scenario with the credits and the interaction among the participants
The interaction among the participants and the characters of the seminar.
The convenience of time.
The original activities at each level
The asynchronous learning
The interaction of the participants and the exchange of views. The creation and evaluation of senaria,
the new knowledge acquired, the colleagues who shared time and thoughts, the play with the jungle heroes. That we participated in our own pace, the climate that existed among the participants and the gamification technique, the TOWS method.
Possibility of reflection and interaction, cooperation, acquisition of new knowledge ...
The fact that we wanted to produce and analyze. Also, it had game elements / hidden treasure
Interaction, use of the internet, critical thinking, imagination, development of opinions
Interaction among the participants, the freedom to handle time.
Interaction, the whole set-up of the process, the ability to monitor our own time.
Variety in activities, interaction, sense of engagement in history - evolving scenario, use of artwork,
targeted review.
Innovation in learning, participants' exchange of views, retention, implementation time.
Exchange of views in fora.
Different way of learning. It was also the draft to design my own lesson with this method.
Freedom of time management.
The environment of the game in which we were active involved agony to move to the next level, so the
interest was important.
Did I get the credit? Did I finally go to the other level? In this way what we had to do at each level
gained a very interesting perspective and everyone tried to do it as good as possible.
The judgment of my personal work by teachers of other specialties.
I learned a lot of interesting things.
Interaction of participants

The Gamification techniques that there were no tight timelines for successive 5-level completion, the frequent
appearance of the heroes of The Jungle Book.
Correspondingly in the question: What are, in your opinion, the weaknesses or limitations of the process in
which you participated? some of the views recorded are:
-
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I do not think there were any weak points
The great difference between the participants in the levels.
None.
I did not find anything
They did not exist
I personally had no problem.
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-

-

-

-

Many times, you can be missed, there were so many written texts and comments from fellows I had to
read, and I did not have time. Other times I did not know what to comment on.
You had to wait for an answer from other participants and your progress partly depended on the course
of others (which was not always a disadvantage of course)
The many different scenaria, many specialties, many levels of education: I cannot evaluate my own
suggestions on the one hand, a window to see perhaps also the peculiarity of other lessons from the
other ...
I believe that the objectives of the course have been achieved.
A great deal of information that could hardly be absorbed by some
Waiting for the badges.
I have not spotted weak points
I would like to have an update when there was a post on my subject or a subject I had attended.
Waiting for the next level
Impossible to wait for the level - we did not know what to do to get the badges and move forward, although I finally realized that we had to write posts with scientific content or based on a personal teaching experience
No weak point
The incredible number of parallel discussions
I was a little tired of the fact that I had to comment on other people's posts. I know that part of the
process is the evaluation of others and the achievement of a fruitful dialogue, but in a distant environment I feel embarrassed.
Nothing!!!

Conclusions
Using Gamification techniques in the learning process improves collaboration among participants in online
learning environments. In e-learning activities that increase social interactions are essential and must be sought
within a context of communication and collaboration with trainees so as to be close to their interests and desires.
The implementation of the course and the research showed that the application of the Gamification principles in
combination with the interactive model Reflective Interaction through Virtual Participants leads to the development of relationships leading to cooperation and building knowledge and this is reflected in the learning
products and the quality of learning.
From the implementation of the learning process, the emotional goals of learning have been achieved to a very
large extent, while the quest for knowledge in the context of project collaboration has also greatly contributed
to the meta-cognitive learning objectives. Through these data, the cognitive goals of learning were also
achieved, while it is important that the participants in the process felt that a change of attitudes was
achieved,too.
The fact that there were no tight timelines in the implementation of the project, as the participants were working in their personal pace, was positively evaluated while the large amount of information gathered in the fora
created some embarrassment for the participants in their approach.
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