Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

2 ΗΧΩ 7

Μάθημα ζωήσ
Η διδασκαλία ένα προσ ένα
εµπεριέχει ενδογενείσ δυσκολίεσ που δεν είναι αντιληπτέσ στη γενική εκπαίδευση διότι δεν υπάρχει η
διπλή επιλογή του ζευγαριού δάσκαλοσ-µαθητήσ όπου
τίποτα δεν είναι φυσιολογικό. Η νοητική συµβατότητα
είναι σπάνια. Και είναι όλο
και πιο σπάνια ανάλογα µε
το επίπεδο. Όµωσ ο δάσκαλοσ είναι και ελκυστήσ, ακόµα και αν αυτό το φαινόµενο είναι ακατανόητο για τα
συµβατικά δεδοµένα. Με τα
προικισµένα παιδιά, αυτόσ
ο ελκυστήσ γίνεται παράξενοσ. Σπάζει τα κοινωνικά
όρια και αγγίζει άµεσα την
ανθρωπιά του µαθητή. Σε
αυτό το στάδιο υπάρχει ο
αλληλοσεβασµόσ. Ο µαθητήσ δεν αφήνεται ακόµα στη
µαεστρία του δασκάλου.
Μόνο εφόσον δηµιουργηθεί το πλαίσιο εµπιστοσύνησ
όπου εκφράζεται ελεύθερα
η σκέψη του δασκάλου και
αναπτύσσονται χωρίσ φόβο
οι ικανότητεσ του µαθητή.
Η εµπιστοσύνη βασίζεται
στισ έννοιεσ τησ θυσίασ και
τησ αξιοπιστίασ. Κάθε κίνη-
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ση του δασκάλου πρέπει ν’
ακολουθείται από έργα. Η
υλοποίηση των ιδεών είναι
καθοριστική για την εξέλιξη του µαθητή. Επιπλέον
η θυσία του δασκάλου, αν
γίνει αντιληπτή, µετατρέπει τον αποδέκτη σε γνήσιο
µαθητή. ∆ιότι συνειδητοποιεί την αξία του αγώνα
του. Κάθε δυσκολία είναι
απλώσ ένα εµπόδιο που,

όταν ξεπεραστεί, γίνεται
εφόδιο γνώσησ. Το κυριότερο πρόβληµα του µαθητή
είναι ο εντοπισµόσ του προβλήµατοσ. Η προσπάθεια
τησ επίλυσησ µε κόστοσ,
δηµιουργεί τον προβληµατισµό του προβλήµατοσ.
Πολλοί περιµένουν από τον
δάσκαλό τουσ την επίλυση
προβληµάτων, ενώ στην
πραγµατικότητα ο ρόλοσ του

είναι να τα εντοπίζει για να
δείξει τη µεθοδολογία. Και
βρίσκοντασ τη λύση, ο µαθητήσ µπορεί να εκφραστεί
µέσα στο πλαίσιο αυτό, του
δασκάλου. Ο καθένασ έχει
να παίξει έναν δηµιουργικό
ρόλο όπωσ σ’ ένα παίγνιο
όπου η στρατηγική είναι του
τύπου win-win διότι υπάρχει η συµπληρωµατικότητα
στο πεδίο τησ οντολογίασ.

Η ίδια η τελεολογία
του δασκάλου διαµορφώνει την οντολογία του µαθητή.
Όµωσ, όλη αυτή η
διαδικασία βασίζεται
πάνω στο κόστοσ, ο
χρόνοσ του δασκάλου µετατρέπεται
δυναµικά σε χρόνο του µαθητή. Και
αυτέσ οι χορδέσ του
χρόνου δηµιουργούν ένα κοµβικό
σηµείο που αποτελεί το µάθηµα ζωήσ.
Η µέγιστη δυσκολία
για τον µαθητή είναι
ότι το µάθηµα αυτό
δεν µπορεί να γίνει
µε γραµµικό τρόπο,
δεν µπορεί να γίνει
στο πλαίσιο τησ εξειδίκευσησ. Συνεπώσ, ο µαθητήσ πρέπει να ξεπεράσει
τουσ δισταγµούσ του. ∆ίχωσ
να χάσει χρόνο, δεν µπορεί
να ζήσει το µέλλον του. ∆ίχωσ να χαθεί, δεν µπορεί να
γνωρίσει. ∆ιότι δίχωσ αγώνα, δεν υπάρχει αξία. Και δίχωσ τέχνη, δεν έχει νόηµα η
τεχνική. Μόνο µε αυτόν τον
τρόπο το µάθηµα ζωήσ δεν
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µπορεί παρά να γίνει έργο
ζωήσ. Στην αρχή, το µάθηµα
ζωήσ το δίνει ο δάσκαλοσ,
και ο µαθητήσ το παλεύει
για να γίνει έργο. Στο τέλοσ,
το µάθηµα γίνεται έργο για
τον δάσκαλο ενώ το έργο
δηµιουργεί τη ζωή για τον
µαθητή. Έτσι, το ζευγάρι
δάσκαλοσ-µαθητήσ παράγει
µέσω του µαθήµατοσ αυτό
που ονοµάζουµε εκ των
υστέρων έργο ζωήσ.
Ο κ. Νίκοσ Λυγερόσ είναι
στρατηγικόσ σύµβουλοσ

Επιμελητήριο Δράμασ
Επιχειρηματική αποστολή στην
πρωτεύουσα τησ Μολδαβίασ Κισινάου
Το Επιµελητήριο ∆ράµασ
σε συνεργασία µε το Κέντρο Επιχειρηµατικήσ και
Τεχνολογικήσ Ανάπτυξησ
Ανατολικήσ Μακεδονίασ και
Θράκησ (Κ.Ε.Τ.Α. Α.Μ.-Θ.)
διοργάνωσαν επιχειρηµατική αποστολή στην πρωτεύουσα τησ Μολδαβίασ
Κισινάου από τισ 26 έωσ τισ
30 Σεπτεµβρίου 2008.
Επικεφαλήσ τησ επιχειρηµατικήσ αποστολήσ ήταν
ο Πρόεδροσ του Επιµελητηρίου ∆ράµασ κ. Κυριάκοσ
Χαρακίδησ, ο οποίοσ συνοδευόταν από τον ∆ιευθυντή
του Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. κ. Γιαννούδη Χρήστο, στελέχη του
Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.- Θ. καθώσ και
δραµινούσ επιχειρηµατίεσ.
Η επιχειρηµατική αποστολή διοργανώθηκε στα
πλαίσια τησ προσπάθειασ
ενίσχυσησ τησ εξωστρέφειασ των δραµινών επιχειρήσεων και προώθησησ
των προϊόντων τουσ σε
αγορέσ του εξωτερικού.
Οι επιχειρήσεισ οι οποίεσ
εκδήλωσαν ενδιαφέρον και
συµµετείχαν στην αποστο-

λή προέρχονταν από τουσ
κλάδουσ τησ επιπλοποιίασ
και τησ µεταποίησησ τροφίµων, ποτών και αλουµινίου. Κατά τη διάρκεια των
συναντήσεων οι δραµινοί
επιχειρηµατίεσ είχαν την
ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεισ µε µολδαβούσ
οµολόγουσ τουσ σχετικά µε
θέµατα που αφορούν τουσ
κλάδουσ τουσ και να συζητήσουν το ενδεχόµενο µελλοντικήσ συνεργασίασ τουσ
για την εισαγωγή ή την εξαγωγή προϊόντων. Το κλίµα
που δηµιουργήθηκε µεταξύ
των δύο πλευρών ήταν ιδιαίτερα θετικό και εκατέρωθεν οι επιχειρηµατίεσ διαπίστωσαν τισ προοπτικέσ
συνεργασίασ σε πολλούσ
τοµείσ. Επιπλέον διανεµήθηκε πληροφοριακό υλικό
για το Επιµελητήριο ∆ράµασ
καθώσ και για τουσ παραγωγικούσ κλάδουσ του Νο-

µού και τα κύρια προϊόντα
που παράγονται σε αυτόν.
Τόσο ο Πρόεδροσ του
Επιµελητηρίου ∆ράµασ κ.
Κυριάκοσ Χαρακίδησ όσο
και ο αντιπρόεδροσ του Επιµελητηρίου του Κισινάου κ.
Βλαντιµίρ Ντιντίλιτσα ανέδειξαν τισ επιχειρηµατικέσ
ευκαιρίεσ που παρουσιάζει
η ανερχόµενη αγορά τησ
Μολδαβίασ και συζήτησαν
το ενδεχόµενο περαιτέρω
συνεργασίασ των δύο Επιµελητηρίων σε διάφορουσ
τοµείσ. Κατά κοινή οµολογία των συµµετεχόντων, η
επιχειρηµατική αποστολή
κρίθηκε στο σύνολο τησ
επιτυχήσ, καθώσ έγινε ένα
πρώτο βήµα για την σύσφιξη των σχέσεων των δύο
λαών και προσδοκάται µελλοντικά οι επαφέσ αυτέσ να
οδηγήσουν σε εµπορικέσ
συνεργασίεσ.
∆ελτίο Τύπου

