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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην συγκεκριµένη εργασία παρουσιάζονται οι εντυπώσεις των εκπαιδευοµένων ενός 
Σχολείου ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ∆Ε). Οι εκπαιδευόµενοι θυµούνται τη σχολική τους ζωή, 
διατυπώνουν τις απόψεις και τις κρίσεις τους σχετικά µε τη φοίτηση τους στο Σ∆Ε και 
εκφράζουν τα συναισθήµατα τους. Στη συνέχεια µε τη βοήθεια ενός επεξεργαστή κειµένου 
τα αποτυπώνουν γραπτώς. ∆ιανθίζουν το κείµενο τους µε φωτογραφίες που οι ίδιοι 
τραβούν στο χώρο του σχολείου µε µια ψηφιακή φωτογραφική µηχανή ή µε φωτογραφίες 
που µετατρέπουν σε ψηφιακή µορφή χρησιµοποιώντας έναν σαρωτή.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ενθύµιο Φοίτησης, Σ∆Ε, Πληροφορικός Γραµµατισµός 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας ξεκίνησαν αρχικά ως ένα εγχείρηµα σε διάφορες 

πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ιαµορφώθηκαν σχολεία διαφορετικής φυσιογνωµίας 
αλλά µε κάποια βασικά κοινά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι ότι η Πληροφορική 
και οι νέες Τεχνολογίες αποτελούν βασικό εργαλείο µάθησης. 

 Στα Σ∆Ε ακολουθούνται παιδαγωγικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στις ατοµικές 
ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των εκπαιδευοµένων. «…αποτιµάται η ίδια 
η διαδικασία ως προς τη µορφωτική της αξία, τις δυνατότητες που παρέχει στους 
εκπαιδευόµενους να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους 
δυναµική…αναζήτηση διδακτικών µεθόδων που εθίζουν τους εκπαιδευόµενους στην 
άµεση και ενεργό εµπλοκή τους στη διαδικασία της µάθησης και σε βιωµατικές 
δηµιουργικές ενέργειες…» (Βεργίδης 2003). 
Το Ενθύµιο Φοίτησης (ΕΦ) είναι και το ίδιο ένα εγχείρηµα που στόχο είχε να 

ενεργοποιήσει τους εκπαιδευόµενους και ακολουθώντας ο καθένας τη δική του 
δυναµική να αποτυπώσει, χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, τις δικές του σκέψεις 
σχετικά µε το Σ∆Ε Μέσα από τη διαδικασία της δηµιουργίας ενός έντυπου 
αναµνηστικού οι εκπαιδευόµενοι είχαν ενεργό συµµετοχή στα διάφορα, κοινά για όλους, 
στάδια που ακολουθήθηκαν.  
Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνονται αναφορές στη ∆ιαθεµατικότητα που 

συναντάµε στα Σ∆Ε και συχνά χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, τα Σχέδια 
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∆ράσης και τέλος τον πολυδιάστατο ρόλο του Πληροφορικού Γραµµατισµού στα Σ∆Ε. 
Επίσης περιγράφονται τα διάφορα στάδια που ακολουθήθηκαν κατά τη δηµιουργία του 
ΕΦ από τους εκπαιδευόµενους, οι δυσκολίες που υπήρξαν καθώς και ο ρόλος που είχαν 
οι νέες τεχνολογίες και η Πληροφορική. 
 
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
∆ιαθεµατικότητα 
Το αντικείµενο ενασχόλησης του κάθε γραµµατισµού µπορεί κάποιες φορές να είναι 

το ίδιο, να συνυπάρχει ή να αλληλοσυµπληρώνεται µε εκείνο κάποιου άλλου. Για την 
επίτευξη της διαθεµατικής προσέγγισης είναι απαραίτητος ο καθορισµός στόχων οι 
οποίοι, όπως επισυµένεται στο ενηµερωτικό φυλλάδιο των επιστηµονικών υπευθύνων 
(Κοξαράκη & Κριτσωτάκης 2005), µπορεί να είναι γνωστικοί (απόκτηση απαραίτητων 
βασικών γνώσεων και καλλιέργεια νοητικών ικανοτήτων), συναισθηµατικοί (ανάπτυξη 
του συναισθηµατικού κόσµου του µαθητή, υιοθέτηση στάσεων και συµπεριφορών), 
ψυχοκινητικοί (σχετικοί µε την ανάπτυξη και εφαρµογή δεξιοτήτων). 
Η διαθεµατική προσέγγιση ως εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει από τους 

εκπαιδευτικούς οµαδοποίηση των στόχων της µε γνώση και µεθοδολογία, συσχέτιση της 
επιστήµης µε την καθηµερινή ζωή, συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ των 
εκπαιδευτικών. 

 
Σχέδιο ∆ράσης 
Στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας το βίωµα, η πράξη έχουν προτεραιότητα. Οι 

βιωµατικές µέθοδοι διδασκαλίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι επιθυµητοί. Το 
Σχέδιο ∆ράσης βοηθάει να υλοποιηθεί η βιωµατική διδασκαλία και είναι πρόσφορο για 
ενήλικους. Συγκροτείται οµάδα, εκπαιδευτής-εκπαιδευόµενοι, επιλέγονται θέµα/θέµατα 
του Σχεδίου ∆ράσης που µπορεί να έχουν σχέση µε τους εκπαιδευόµενους. Η επιλογή 
γίνεται µε συµµετοχή όλων των µελών της οµάδας και είναι συναινετική. Τέλος η 
ανάγκη ατοµικής ή οµαδικής εργασίας όλων για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την 
ολοκλήρωση του Σχεδίου Εργασίας έχει ως αποτέλεσµα την ενεργή συµµετοχή των 
εκπαιδευοµένων.  

 
Πληροφορικός Γραµµατισµός 

«Εγγραµµατοσύνη δεν είναι απλώς και µόνο η ικανότητα να διαβάζει κανείς και να 
κατανοεί ένα κείµενο. Εγγραµµατοσύνη είναι η ικανότητα να ελέγχουµε τη ζωή και το 
περιβάλλον µας και η ενασχόληση µας µε τρόπο ορθολογικό, δια του λόγου. Η κριτική 
εγγραµµατοσύνη καθιστά τα άτοµα ικανά να συµµετέχουν στην πολιτιστική, πολιτική 
και οικονοµική ζωή της κοινωνίας τους. Ακόµη περισσότερο τους δίνει τη δύναµη να 
την αλλάξουν…» Ι∆ΕΚΕ(2003). 
Ήδη στην κοινωνία που ζούµε και σίγουρα στην κοινωνία του µέλλοντος, που 

διαµορφώνεται σταδιακά, εγγράµµατος δεν θεωρείται πλέον όποιος γνωρίζει γραφή και 
ανάγνωση, αλλά όποιος, εκτός αυτών, γνωρίζει να διαχειρίζεται την πληροφορία και τις 
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νέες τεχνολογίες. Η χρήση και η διάδοση τους έχουν εισέλθει σε πολλούς, 
διαφορετικούς τοµείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων επηρεάζοντας τις.  
 

     
 

Σχήµα 1: Εκπαιδεύτρια και εκπαιδευόµενοι στο εργαστήριο Πληροφορικής 
 
Η πληροφορική κουλτούρα και ο πληροφορικός αλφαβητισµός είναι σηµαντικοί 

παράγοντες στην κοινωνία που διαµορφώνεται. Ο Ιταλός σηµειολόγος και διανοητής 
Ουµπέρτο Έκο είχε χαρακτηριστικά επισηµάνει το 1998 σε µία συνέντευξη του στο 
περιοδικό Connexion, το σοβαρό κίνδυνο µιας κοινωνικής διάκρισης που θα βασίζεται 
στις δυνατότητες πρόσβασης στην τεχνολογία και την πληροφόρηση. Μια κοινωνία 
δηλαδή διαιρεµένη σε τρεις τάξεις: την κατώτερη που αποτελείται από πρόσωπα που δεν 
ξέρουν να χρησιµοποιούν ΗΥ και των οποίων η µοναδική πληροφόρηση προέρχεται από 
την τηλεόραση, την ενδιάµεση µε άτοµα που ξέρουν να χρησιµοποιούν τον υπολογιστή 
αλλά όχι να τον προγραµµατίζουν και την ανώτερη, µια άρχουσα τεχνολογικά τάξη, µε 
άτοµα που γνωρίζουν να επιδρούν στον υπολογιστή και να τον προγραµµατίζουν. 
(YΠΕΠΘ 2000). Η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) έχει ήδη αρχίσει να 
σχηµατοποιείται και σε αυτή την κοινωνία καλούνται να ζήσουν και να 
δραστηριοποιηθούν οι εκπαιδευόµενοι των Σ∆Ε. Η θετική στάση προς τις ΤΠΕ καθώς 
και οι επαρκείς σχετικές γνώσεις που θα τους επιτρέψει να ενσωµατωθούν σε αυτήν 
συντελούν ταυτόχρονα στη γενικότερη πνευµατική ανάπτυξη τους. 
Σύµφωνα µ’ αυτή τη φιλοσοφία ο εγγραµµατισµός στις ΤΠΕ, ο Πληροφορικός 

αλφαβητισµός είναι πολυδιάστατος, διαθεµατικός και πολλαπλός. «Αφορά στην 
ανάπτυξη συγκεκριµένων δεξιοτήτων, στην απόκτηση γνώσεων και στην υιοθέτηση 
στάσεων από την πλευρά των εκπαιδευοµένων» (Ι∆ΕΚΕ 2003). 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Εµπλεκόµενοι Γραµµατισµοί 
Η ιδέα και η υλοποίηση της προήλθε και πραγµατοποιήθηκε από τον Πληροφορικό 

Γραµµατισµό. Η ενασχόληση µε τον επεξεργαστή κειµένου, η λήψη φωτογραφιών µε 
ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, η χρήση του σαρωτή ή του εκτυπωτή αποτελούν 
εγγραµµατισµό στην Πληροφορική. 
Η παραγωγή κειµένου όµως άπτεται των αντικειµένων του Γλωσσικού Γραµµατισµού. 

Αν και το ΕΦ πραγµατοποιήθηκε τελικά χωρίς τη συνεργασία των δύο Γραµµατισµών, 
µπορούν να συνδυαστούν και µάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις εκπαιδευοµένων η 
συνεργασία τους κρίνεται αναγκαία. 
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Επίσης η συνεργασία Ψυχολόγου και εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο Σχέδιο 
∆ράσης πριν και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του είναι χρήσιµη µια και οι 
εκπαιδευόµενοι αναβιώνουν συναισθήµατα, που ένιωσαν κατά τη φοίτηση τους, καθώς 
δηµιουργούν το προσωπικό τους Ενθύµιο, τα οποία εν µέρει αποτυπώνονται σε αυτό. 
 
∆ιδακτικό υλικό 
Ως διδακτικό υλικό χρησιµοποιήθηκε εργασία της εκπαιδευτικού, σε πρόγραµµα 

παρουσιάσεων, η οποία πρότεινε µια πιθανή µορφή ενός Ενθυµίου Φοίτησης. 
 

Κύκλοι Ενδιαφερόντων Εκπαιδευοµένων (Εργαστήρια) 
Το Ενθύµιο φοίτησης πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των Κύκλων Ενδιαφερόντων 

(ΚΕ) των εκπαιδευοµένων. Οι εκπαιδευόµενοι στο Σ∆Ε Τυλίσου έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέξουν µεταξύ διαφορετικών θεµατικών εργαστηρίων. Αφού δηλώσουν τις 
προτιµήσεις τους οµαδοποιούνται σύµφωνα µε αυτές και παρακολουθούν πλέον την 
εκπαιδευτική διαδικασία τη συγκεκριµένη ηµέρα όχι ως µέλη των τµηµάτων τους αλλά 
ως µέλη της νέας οµάδας που δηµιουργήθηκε µε αυτό τον τρόπο. Οι ΚΕ έχουν από την 
αρχή καθορισµένη διάρκεια (δύο συνεχόµενες διδακτικές ώρες/εβδοµάδα και πλήθος 
εβδοµάδων που καθορίζεται από το σύλλογο εκπαιδευτών του Σ∆Ε) ενώ µε την 
ολοκλήρωση τους υπάρχει η δυνατότητα να ξεκινήσει νέος κύκλος. Κάποια από τα 
εργαστήρια µπορεί να διατηρηθούν και κάποια να αλλάξουν, έχοντας οι εκπαιδευόµενοι 
τη δυνατότητα να επιλέξουν όποια προτιµούν. 

 
∆ιάρκεια 
Στα πλαίσια των θεµατικών εργαστηρίων υλοποιήθηκε το Ενθύµιο Φοίτησης  
α) δύο φορές κατά τη σχολική περίοδο 2003-2004: διάρκεια του πρώτου ΚΕ τέσσερα 

δίωρα (δύο διδακτικές ώρες), από 26/4/2004 έως και 17/5/2004, µε έντεκα 
εκπαιδευόµενους, διάρκεια του δεύτερου ΚΕ επίσης τέσσερα δίωρα από 25/5/2004 έως 
και 15/6/2004, µε δέκα εκπαιδευόµενους, εκ των οποίων τέσσερις το είχαν 
παρακολουθήσει και στον πρώτο και  
β) µία φορά κατά τη σχολική περίοδο 2004-2005: διάρκεια οκτώ δίωρα από 15/3/2005 

έως και 17/5/2005, µε τέσσερις εκπαιδευόµενους.  
 

Στόχοι 
Η εργασία αυτή αποσκοπούσε στην παραγωγή ενός έντυπου υλικού µε σκέψεις και 

φωτογραφίες του κάθε εκπαιδευόµενου από τη σχολική ζωή, µε τη βοήθεια των ΤΠΕ. 
Στόχος ήταν να εξοικειωθούν µε τη χρήση της τεχνολογίας (ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, σαρωτή, εκτυπωτή), να συνειδητοποιήσουν τη 
χρησιµότητα της και να ασχοληθούν ευχάριστα και δηµιουργικά µε αυτή. 

 
Στάδια υλοποίησης 
Στο πρώτο δίωρο έγινε αρχικά συζήτηση µε τους εκπαιδευόµενους σχετικά µε το 

«Ενθύµιο Φοίτησης» στο Σ∆Ε Τυλίσου και γενικώτερα τα ενθύµια-αναµνηστικά. Στο 
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δικό τους που θα δηµιουργούσαν αναρωτήθηκαν τι θα έγραφαν. Παρακινήθηκαν να 
σκεφτούν µόνοι τους. Ειπώθηκαν οι στόχοι του ΚΕ, όπως περιγράφονται παραπάνω. Στη 
συνέχεια έγινε παρουσίαση εργασίας που πρότεινε µια πιθανή µορφή ΕΦ και µε στόχο 
να παρουσιάσει πιθανά περιεχόµενα ενός σχολικού ενθυµίου. Σχεδιάστηκε, οργανώθηκε 
και συµφωνήθηκε η µεθοδολογία που θα ακολουθούσαν για την υλοποίηση του ΕΦ 
τους. Κάποιοι εκπαιδευόµενοι ξεκίνησαν αµέσως τη συγγραφή των εντυπώσεων τους 
στον ΗΥ, ενώ κάποιοι άλλοι προτίµησαν την γενική αποτύπωση τους αρχικά σε χαρτί ή 
στο µυαλό τους πριν προχωρήσουν στην ηλεκτρονική καταγραφή τους. 
Στο δεύτερο δίωρο συνέχισαν τη δηµιούργια κειµένου ο καθένας µε το δικό του 

ρυθµό. Κάποιοι ολοκλήρωσαν από το δεύτερο δίωρο το κείµενο τους. Έγινε επίδειξη της 
χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής και του σαρωτή για την ψηφιοποίηση των 
φωτογραφιών τους  
Τόσο στο δεύτερο όσο και στα υπόλοιπα δίωρα έκαναν λήψεις φωτογραφιών µέσα 

στην αίθουσα του εργαστηρίου Πληροφορικής, στον κήπο, την αυλή και τον ευρύτερο 
χώρο του σχολείου. Στη συνέχεια εισήγαγαν τις επιλεγµένες φωτογραφίες στο κείµενο 
τους και ολοκλήρωσαν την εργασία τους µε τις τελικές µορφοποιήσεις. 

 

     
 

Σχήµα 2: Εκπαιδευόµενοι στο χώρο του σχολείου 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή να µην καθοδηγηθούν, έτσι ώστε το ενθύµιο που θα 

έφτιαχναν να αποτύπωνε όσα οι ίδιοι θα ήθελαν να θυµούνται από τη ζωή τους στο Σ∆Ε. 
Σ’αυτό το σηµείο παρατηρήθηκε ιδιαίτερη δυσκολία από κάποιους να ανιχνεύσουν, να 

επιλέξουν τελικά µερικές από τις σκέψεις τους και να εκφραστούν γραπτά, ενώ υπήρξαν 
και εκπαιδευόµενοι µε αρνητικές εντυπώσεις και σκέψεις για το Σ∆Ε. Η λήψη, η 
µεταφορά στον ΗΥ, η επιλογή µερικών από τις φωτογραφίες και η τοποθέτησης τους 
στο τελικό κείµενο υπήρξε µια διαδικασία ιδιαίτερα ευχάριστη για τους περισσότερους 
αν όχι για όλους τους συµµετέχοντες εκπαιδευόµενους. Οι εκπαιδευόµενοι εργάστηκαν 
ατοµικά και οµαδικά. Ο συγχρωτισµός εκπαιδευοµένων και εκπαιδεύτριας, στην οµάδα 
εργασίας ήταν µια ανεπανάληπτη εµπειρία. Πολλοί από τους συµµετέχοντες εξέφρασαν 
την ικανοποίηση τους για το αποτέλεσµα που δηµιούργησαν και για τις γνώσεις που 
αποκόµισαν σχετικά µε τις ΤΠΕ. 
Για τους περισσότερους αν όχι για όλους τους εκπαιδευόµενους η φοίτηση στο Σ∆Ε 

είναι µια εµπειρία πολύ σηµαντική στη ζωή τους, η οποία φέρνει σηµαντικότατες 
αλλαγές στις καθηµερινές τους δραστηριότητες. Αλλαγές όχι µόνο συνηθειών αλλά και 
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γνώσεων, αντιλήψεων και στάσης ζωής γενικώτερα. Για αυτούς συνήθως είναι µια 
εµπειρία η οποία τους µένει αλησµόνητη και βαθιά χαραγµένη στη µνήµη, ίσως και στην 
καρδιά: «...έµεινα έκπληκτη µε τη ζεστασιά και την κατανόηση που µας δέχτηκαν…Η 
πρώτη µέρα στο σχολείο: Έγινε ο αγιασµός, ακούσαµε από όλους λόγια αγάπης και 
εµψύχωσης, λόγια που θα τα κουβαλάω σ’όλη µου τη ζωή, για να µπορέσω να 
προχωρήσω σ΄ότι κάνω.» Σ∆Ε Τυλίσου (2004), Ενθύµιο Φοίτησης, Οψιµάκη Στέλλα, 
εκπαιδευόµενη Α’ Τάξης, 38, «Αντικρίζοντας πρώτη φορά το σχολείο ένιωσα µέσα µου 
ένα δέος. … Τελειώνοντας φεύγω µε ένα συναίσθηµα που ποτέ δεν το έχω νιώσει στην 
ζωή µου το ευχαριστώ.» Σ∆Ε Τυλίσου (2004), Ενθύµιο Φοίτησης, Βουλελάκης Νίκος, 
εκπαιδευόµενος Α’ Τάξης, 15. 

 Με αφορµή µικρά δείγµατα από αυτόν τον τρόπο µε τον οποίο βίωναν 
εκπαιδευόµενοι τη µαθησιακή διαδικασία και τη συµµετοχή τους στη σχολική οµάδα 
του Σ∆Ε, δηµιουργήθηκε η ιδέα για το Ενθύµιο Φοίτησης. Μια εργασία κατά την οποία 
τους δόθηκε η δυνατότητα µαθαίνοντας, να εκφραστούν για το χώρο όπου περνούν 
µεγάλο µέρος από τη ζωή τους καθηµερινά, το σχολείο τους, η φοίτηση στο οποίο για 
πολλούς ήταν όνειρο ζωής!  
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