
 
 

 
Μια οµάδα νεαρών ανθρώπων µε έµπνευση εξέφρασε τις απόψεις της για την εκπαίδευση το περασµένο 
Σαββατοκύριακο σε ένα δηµιουργικό εργαστήρι που οργάνωσε η οµάδα µηλιά στο Πολυδύναµο Πολιτιστικό Κέντρο 
της Λευκωσίας κοντά στην Πύλη Αµµοχώστου. 
 
Την ίδια περίοδο που το Υπουργείο Παιδείας καταρτίζει τους εκπαιδευτικούς του για την αξιολόγηση των αναλυτικών 
προγραµµάτων και προωθεί τη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση το εργαστήριο της µηλιάς κατέδειξε ακριβώς πόσα πολλά 
έχουν να πουν και να συνεισφέρουν οι ίδιοι οι µαθητές σε µεταρρυθµίσεις που προκύπτουν από τις δικές τους 
µαθησιακές εµπειρίες. 
 
Οι προτάσεις των συµµετεχόντων χαρακτηρίστηκαν από τη δυνατή επιθυµία τους να νοιώσουν άνετα εκφράζοντας τη 
γνώµη τους σε ένα περιβάλλον σαν αυτό που πρόσφερε το εργαστήρι της µηλιάς. Οι νεαροί µαθητές τόνισαν ότι θα 
ήθελαν τα σχολεία και οι καθηγητές τους να διατηρούν τον επαγγελµατισµό τους και ταυτόχρονα να προσαρµόζονται 
στις ανάγκες τους, ως µαθητευόµενοι που είναι, ώστε να έχουν περισσότερες επιλογές στην εκπαίδευσή τους. 
Σύµφωνα µε τους νέους του εργαστηρίου, δεν προσφέρονται αρκετά διαδραστικά µαθήµατα (interactive lessons) που 
να ενσωµατώνουν ένα φάσµα από µαθησιακά στυλ και να στηρίζουν φαινοµενικά «αδύνατους» µαθητές ώστε να 
διαπρέπουν και αυτοί. 
  
Το διήµερο εργαστήρι παραδόθηκε από την εκπαιδεύτρια του Συµβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Πολύµνια Τοµασίδου, 
που παράθεσε ένα Αφρικανικό απόφθεγµα για να εξηγήσει το κίνητρο πίσω από τη διεξαγωγή του εργαστηρίου: «αν 
θέλεις να µάθεις που πονάει το παπούτσι, ρώτησε αυτόν που το φοράει!».  Η κα. Τοµασίδου υποβοήθησε µε τρόπο 
ικανότατο τους νεαρούς συµµετέχοντες, προκειµένου να αντιληφθούν την εκπαίδευση ως ανθρώπινο δικαίωµα, καθώς 
και να εξερευνήσουν τους προσωπικούς τους τρόπους µάθησης και σκέψης. Σε πλαίσιο οµαδικότητας οι συµµετέχοντες 
ενθαρρύνθηκαν ώστε να υποβάλουν τις δικές τους εισηγήσεις για αλλαγές στην εκπαίδευση µέσα από τη δηµιουργία 
εκστρατείας προώθησης µε τηλεοπτικά µηνύµατα (film clips) του δικαιώµατος στην εκπαίδευση. 
 
Οι νεαροί µαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να ακούσουν πραγµατικά σενάρια σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα ανά τον κόσµο από τους προσκεκληµένους οµιλητές Νικόλα Παπαχρυσοστόµου, ο οποίος µόλις 
ολοκλήρωσε ένα επταετές ταξίδι – γύρο του κόσµου, διδάσκοντας και µαθαίνοντας σε πληθώρα διαφορετικών 
περιστάσεων και Τζόσεφ Βαρουγκίζ, Γενικό Διευθυντή του οργανισµού «Ελπίδα για Παιδιά» (Hope for Children), του 
Κέντρου Διαµόρφωσης Πολιτικής για τη Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ (UNCRC Policy Centre). 
 
Οι οργανωτές δήλωσαν ότι ήταν κατενθουσιασµένοι µε το ενδιαφέρον για το εργαστήρι και τις δυνατότητες των 
νεαρών µαθητών. «Θα είχαµε αποδεχθεί 20 συµµετέχοντες µόνο γι’ αυτό, αλλά ήταν τόσοι πολλοί αυτοί που έδειξαν 
ενδιαφέρον» είπε η διευθύνουσα του έργου της µηλιάς Μαρία Παπαγαπίου. Υπήρξε πηγή έµπνευσης για µας το να 
βλέπουµε αυτούς τους νεαρούς µαθητές τόσο δραστήριους και δηµιουργικούς γύρω από το θέµα µας. Τώρα έχουµε 
ακόµη περισσότερα κίνητρα να παρέχουµε τέτοιες ευκαιρίες σε όσο το δυνατό περισσότερους νέους ανθρώπους σε όλο 
το νησί.» 
 
Η µηλιά αποτελείται από µια οµάδα νεαρών ανθρώπων που έχουν ως στόχο να δηµιουργήσουν εναλλακτικές τοπικές 
πρωτοβουλίες που να εµπλουτίζουν όλους αυτούς που συµµετέχουν αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.  
Προγραµµατίζουν τρία ακόµη διήµερα Σαββατοκύριακα εργαστήρια µε θέµα «δικαίωµα στην εκπαίδευση» (Right 2 
Learn), στη Λευκωσία, Λεµεσό καθώς και την επαρχία τις επόµενες εβδοµάδες. Η πρωτοβουλία «δικαίωµα στην 
εκπαίδευση» χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Νεολαία σε Δράση» (Youth in Action) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το blog yeiamilia.wordpress.com ή επικοινωνήστε µε τη µηλιά στην ταχυδροµική 
διεύθυνση yeia.milia@gmail.com. 


