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Editorial

Φώτα, μυρωδιές, ήχοι. Δες, μύρισε, άκουσε τα 
Χριστούγεννα που έρχονται. Νιώσε αυτή την ιδιαίτερη 
εποχή του χρόνου. Προσπάθησε μέσα από τις δυσκολίες 
να δεις το θετικό, το αισιόδοξο μήνυμα, που μας είναι 
τόσο αναγκαίο αυτόν τον καιρό.

Πέρασε ποιοτικό χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους. 
Ανταλλάξτε δώρα που φτιάξατε μόνοι σας, μαγειρέψτε 
όλοι μαζί, παίξτε, τραγουδήστε, γελάστε. Δημιούργησε 
δυνατές στιγμές που θα σε συντροφεύουν για καιρό.

Τέλος θυμήσου ότι το ΔΩΣΕ ΧΕΡΙ γίνεται πιο σημαντικό 
αυτές τις μέρες. Βοήθησε, στήριξε αυτούς που σε 
χρειάζονται περισσότερο. Εσύ τους ξέρεις.
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Δεκέμβριος 2020. Διανύσαμε και συνεχίζουμε να διανύουμε 
μια εποχή με αρκετές δυσκολίες, παρ’ όλα αυτά δε μας 
λείπουν η υπομονή, η ψυχραιμία, η υπευθυνότητα , η θετική 
σκέψη, η δημιουργική διάθεση και πάνω απ’ όλα το νοιάξιμο 
για τους γύρω μας και το πλατύ χαμόγελό μας. Ο Δεκέμβρης 
όμως «μυρίζει» γιορτές, Χριστούγεννα, μελομακάρονα, 
κουραμπιέδες, δώρα, παιχνίδια, όνειρα, παραμύθια, διακοπές! 
Τι θα έλεγες για ένα ταξιδάκι στην πανέμορφη και παγωμένη 
Φινλανδία; Βάλε στη βαλίτσα σου ζεστά ρούχα, σκουφιά, 
κάλτσες, κασκόλ και γάντια (σίγουρα θα βρεθείς στους –Χ°C), 
εισιτήριο, ταυτότητα ή διαβατήριο και... φύγαμε.

Η Φινλανδία είναι χώρα της Βόρειας Ευρώπης και βρίσκεται 
ανάμεσα στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Ρωσία. Έχει 
έκταση 338.245 km² και πληθυσμό 5.502.640 κατοίκους. 
Στα Φινλανδικά η χώρα ονομάζεται Suomi και πρωτεύουσά 
της είναι το Ελσίνκι.  Φτάνοντας στη Φινλανδία, Δεκέμβριο 
μήνα, κάτι μαγικό συμβαίνει. Ξαφνικά γίνεσαι παιδί! Θέλεις 
να φτάσεις το συντομότερο στο υπέροχο Ροβανιέμι. Το 
χωριό του Αη Βασίλη σε περιμένει. Εκεί θα συναντήσεις  τα 
ξωτικά, το εργαστήριό τους, το σχολείο τους. Θα έχεις την 
ευκαιρία να κάνεις βόλτα με το έλκηθρο και να δεις τους 
υπέροχους τάρανδους. Θα επισκεφθείς το ταχυδρομείο για 
να στείλεις το γράμμα σου, ζητώντας το δώρο που θέλεις 
και τέλος θα συναντήσεις τον γέροντα με τη λευκή γενειάδα 
και την κόκκινη στολή, τον Άγιο Βασίλη. 

Αν είσαι λάτρης των extreme sports, μπορείς να επισκεφθείς 
το λόφο Λέβι, όπου θα απολαύσεις το σκι σε μια από τις 
47 πίστες του χιονοδρομικού κέντρου. Αν είσαι τυχερός 
και βοηθήσει και ο καιρός μπορεί να αποχαιρετήσεις τη 
Φινλανδία έχοντας δει και το Βόρειο Σέλας, το μαγευτικό 
αυτό φυσικό φαινόμενο. 

Είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψεις με τις βαλίτσες γεμάτες 
όμορφες, συγκλονιστικές και μαγικές εμπειρίες! Εμείς, 
ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία και αγάπη για μας και 
τους αγαπημένους μας! Πηγή: www.happytraveller.gr

Η Κεντρική Ιδέα 
του Μήνα 
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Ήταν το Καλοκαίρι του 1980 που, ο κατασκηνωτικός 
χώρος του ΣΕΟ –τα σημερινά «Κονάκια»- 
φιλοξενούσε  όλες τις Οδηγούς και Μ. Οδηγούς  της 
Βορείου περιφέρειας  Αττικής. Μαζί μας Οδηγοί από 
Γαλλία, Αυστρία και ένα Στέλεχος από τη Φινλανδία. 
Η Νάνα.

Ήταν τον Αύγουστο του 2019 που, ως μέλος Ομάδας 
Συνεργασίας, βρέθηκα στη Βρέμη  συμμετέχοντας 
στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Φιλίας 
Προσκόπων και Οδηγών. Και ξαφνικά, ένα πρωί, 
εμφανίζεται μπροστά μου, ποιος; Μα η γνωστή 
μας φινλανδέζα: η Νάνα. Είναι κι αυτή μέλος μίας 
ομάδας που υποστηρίζει, κυρίως οικονομικά, 
τις Ομάδες του τοπικού της τμήματος, ώστε να 
μπορούν: 

• Να αποκτήσουν ή ανακαινίσουν το ιστιοπλοϊκό 
τους σκάφος. Ας μη ξεχνάμε ότι η Φινλανδία είναι η 
«χώρα των χιλίων λιμνών».

• Να εκπαιδευτούν στη ναυαγοσωστική  και τη 
διάσωση ναυαγών.

• Να αγοράσουν σόμπα για την Εστία τους, εκεί που 
τον χειμώνα οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές.

• Να κάνουν εξορμήσεις, με οποιονδήποτε  καιρό, 
στο ύπαιθρο για πορείες, σκι, κανό, ιστιοπλοΐα, 
μαγειρική χωρίς σκεύη και άλλα.

• Και, εκτός πολλών άλλων δελεαστικών 
προγραμμάτων, να συμμετάσχουν στο διεθνές  
Finnjamboree, που πραγματοποιείται κάθε 6 
χρόνια. Το επόμενο θα γίνει στις 15-23/7/2022 
στη νότιο Φινλανδία. Να μια ευκαιρία να 
γνωρίσεις αυτή τη χώρα  της Σκανδιναβίας 
(https://finnjamboree.fi/).

Ιστορίες 
από την καραβάνα…
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Τη δεκαετία του ’60, η τότε φινλανδική 
κυβέρνηση αποφασίζει να στηρίξει εξ’ 
ολοκλήρου τη δημόσια εκπαίδευση, 
με σκοπό την οικονομική ανάκαμψη 
της χώρας. Μία από τις βασικές αρχές 
του εκπαιδευτικού συστήματος της 
Φινλανδίας είναι πως όλα τα παιδιά, 
ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης 
και γνωστικού επιπέδου, έχουν ίσες 
ευκαιρίες και ίδια αντιμετώπιση. Η 
συγκεκριμένη αρχή, σύμφωνα με 
έρευνες, οδήγησε στην ελαχιστοποίηση 
του χάσματος μεταξύ καλών και 
λιγότερο καλών μαθητών. Ακόμα, 
η ιδεολογία των ίσων ευκαιριών 
αποδεικνύεται από τη δωρεάν παροχή 
γεύματος στο σχολείο, καθώς και την 
παροχή μηνιαίου επιδόματος (150 ευρώ) 
για κάθε παιδί μέχρι τα 17 του έτη.

Επιπλέον, σημαντική αρχή αποτελεί 
και το μότο των εκπαιδευτικών της 

σκανδιναβικής χώρας «Ας αφήσουμε 
τα παιδιά να είναι παιδιά». Γι’ αυτό το 
λόγο, το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται 
κυρίως σε μία μαθητο-κεντρική 
διδασκαλία, όπου τα παιδιά λειτουργούν 
ελεύθερα σε ομάδες και ο εκπαιδευτικός 
αναλαμβάνει το ρόλο του αρωγού σε 
περίπτωση που οι μαθητές χρειαστούν 
βοήθεια. 

Οι μαθητές δε βαθμολογούνται και 
εξετάσεις δίνουν μόνο στην τελευταία 
τάξη του λυκείου. Επιπλέον, σημαντικό 
ρόλο διαδραματίζει και το διάλειμμα 

Μαθαίνοντας μέσα από... 
το Φινλανδικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑΣ #Δεκέμβριος 2020 | Σελ. 4

Το μήνυμα του μήνα 

“Σφάλουν εκείνοι που σκέφτονται 
ό,τι ο Άγιος Βασίλης κατεβαίνει από 
την καμινάδα, στην πραγματικότητα 
μπαίνει μέσα από την καρδιά.” 

(Paul. M.))
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διάρκειας 15 λεπτών, όπου τα παιδιά 
βγαίνουν έξω στη φύση, ανεξάρτητα από 
τις καιρικές συνθήκες. Η συγκεκριμένη 
τακτική δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα 
ανάπτυξης σωματικών και κοινωνικών 
δεξιότητες, καθώς και ευαισθησία και 
φροντίδα προς τη φύση. 

Μεγάλη σημασία δίνεται και στους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι όλοι 
κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος 
και αποτελούν το 10% των καλύτερων 
μαθητών των τάξεων τους και χαίρουν 
μεγάλου σεβασμού από την πολιτεία. 

Παρέχονται δωρεάν σεμινάρια και 
επιμορφώσεις σε κάθε σχολικό έτος, 
τα οποία είναι υποχρεωτικά για τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς και οικονομικά 
μπόνους σε όσους δείχνουν μεγαλύτερη 
προθυμία για τις νέες εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις.

Τέλος, ο Pasi Sahlberg, δάσκαλος 
και πρώην στέλεχος του Υπουργείου 
Παιδείας της χώρας δήλωσε 
κάποτε: «Κάποιος πρέπει να είναι 
προετοιμασμένος είτε για τη ζωή, είτε 
για εξετάσεις. Διαλέγουμε το πρώτο».

Μαθαίνοντας μέσα από... 
το Φινλανδικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
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Τα ταξίδια, εκτός από την ευκαιρία 
να γνωρίσεις τον εαυτό σου, 
σου δίνουν και την ευκαιρία να 
γνωρίσεις νέα πρόσωπα, νέες 
συνθήκες, νέες εμπειρίες. Σε 
πολλές χώρες ζουν άνθρωποι που 
προέρχονται από μικρότερες φυλές. 
Οι φυλές αυτές παρουσιάζουν 
συνήθως πολλές ομοιότητες 
αλλά και κάποιες διαφορές με τον 

πολιτισμό στον οποίο ενυπάρχουν. 
Συνήθως, δεν είναι τόσο γνωστές 
και γι’ αυτό...μας περιμένουν να τις 
ανακαλύψουμε!

Πιο συγκριμένα στην Φινλανδία, 
γνώρισα τους Σαάμι. Πρόκειται για 
έναν αυτόχθονα  Φιννοουγγρικό 
λαό που κατοικεί στη Λαπωνία, 
που σήμερα περιλαμβάνει μεγάλα 
βόρεια τμήματα της Νορβηγίας και 
της Σουηδίας, βόρεια τμήματα της 
Φινλανδίας και τη Χερσόνησο Κόλα 
στην Περιφέρεια Μούρμανσκ της 
Ρωσίας. Οι Σαάμι είναι ιστορικά 
γνωστοί στα ελληνικά ως Λάπωνες.

Δεν υπάρχει μια ενιαία Σααμική 
γλώσσα, αλλά μια ομάδα από δέκα 
ξεχωριστές Σααμικές γλώσσες 
Sámi. Έξι από αυτές τις γλώσσες 
έχουν το δικό τους τρόπο γραφής. 
Οι Σααμικές γλώσσες είναι σχετικά 
στενά συνδεδεμένες, αλλά όχι 
αμοιβαία κατανοητές.

Ως προς την ενδυμασία, τα 
γκάκτι είναι τα παραδοσιακά 
ρούχα που φορούν οι Σαάμι. 
Φοριούνται τόσο σε τελετουργικές 
περιπτώσεις όσο και κατά την 
εργασία, ιδιαίτερα κατά την 
εκτροφή ταράνδων. Παραδοσιακά 
το γκάκτι κατασκευαζόταν από 
δέρμα και νεύρα ταράνδων, αλλά 
σήμερα είναι πιο συνηθισμένο 

Πετώντας ψηλότερα!
Η κουλτούρα των Σαάμι
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να χρησιμοποιείται μαλλί, βαμβάκι ή 
μετάξι. Τα γυναικεία γκάκτι συνήθως 
αποτελούνται από ένα φόρεμα, ένα σάλι 
με κρόσσια πιασμένο με 1-3 ασημένιες 
καρφίτσες και μπότες / παπούτσια από 
γούνα ή δέρμα ταράνδου. Οι μπότες 
μπορεί να είναι μυτερές ή στρογγυλές 
μπροστά και συχνά έχουν μάλλινα 
περιτυλίγματα στους αστράγαλους. 
Οι μπότες των Ανατολικών Σαάμι 
είναι στρογγυλές μπροστά από γούνα 
ταράνδου, με επένδυση από τσόχα και με 
διακοσμητικές λεπτομέρειες.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της μουσικής 
παράδοσης των Σαάμι είναι τα τραγούδια 
yoik. Τα yoik είναι τραγούδια-ψαλμοί και 
παραδοσιακά τραγουδιούνται a cappel-
la, συνήθως αργά και βαθιά στον λαιμό 
με εμφανές συναισθηματικό περιεχόμενο 
θλίψης ή θυμού. Τα τελευταία χρόνια τα 
yoik συχνά τα συνοδεύουν και μουσικά 
όργανα. Τα μόνα παραδοσιακά όργανα 
των Σαάμι που χρησιμοποιούνται μερικές 
φορές για να συνοδεύσουν τα yoik είναι 
το φλάουτο “fadno” και τα τύμπανα 
χειρός.

Η εκτροφή ταράνδων υπήρξε και 
εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική 
πτυχή της κουλτούρας των Σαάμι. 
Παραδοσιακά οι Σαάμι ζούσαν και 
εργάζονταν σε ομάδες βόσκησης 
ταράνδων που ονομάζονταν siiddat και 
αποτελούντο από πολλές οικογένειες 
και τα κοπάδια τους. Κατά τα χρόνια της 

αναγκαστικής αφομοίωσης οι περιοχές 
στις οποίες η εκτροφή ταράνδων ήταν 
ένα σημαντικό μέσο βιοπορισμού ήταν 
μεταξύ των λίγων όπου επέζησαν ο 
πολιτισμός και η γλώσσα των Σαάμι.
Ο εθνικός ύμνος των Σαάμι:
https://www.youtube.com/watch?v=b-
wSERyFgWSs

Πετώντας ψηλότερα!
Η κουλτούρα των Σαάμι
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Κομποδεθείτε!

Και ήρθε η ώρα για την επόμενη στάση στο ταξίδι μας, η Φινλανδία!! Μια χώρα που εκτός 
από την φύση και τον Αι Βασίλη, είναι η χώρα όπου οι άνθρωποι είναι το σημαντικότερο 
κομμάτι της και για το λόγο αυτό δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των νέων! Και 
πώς το κάνουν αυτό; Με το να επικεντρώνουν την διδασκαλία στις ικανότητες των παιδιών, 
αποσκοπώντας στην δημιουργία αίσθησης ασφάλειας και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής 
τους ζωής και των δεξιοτήτων τους με βασικό γνώμονα την ενθάρρυνση και την επιβράβευση 
των μαθητών! Μήπως σας θυμίζει κάτι αυτό;

Σε αυτό το ταξίδι μπορείτε να ανακαλύψετε πολλά πράγματα για τον εαυτό σας αλλά και για 
τα Στελέχη σας! Πώς όμως; Όπως αναφέραμε, η Φιλανδία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό 
της χώρας της και κυρίως στους νέους και την εκπαίδευση. Ο τρόπος της διδασκαλίας τους 
όμως μας είναι αρκετά οικείος και γνωστός μιας και εμείς σαν στελέχη επικεντρωνόμαστε στα 
ίδια πράγματα είτε αυτό αφορά τις ομάδες μας είτε το Αρχηγείο μας! Ποια είναι όμως αυτά τα 
στοιχεία; 

Η αίσθηση ασφάλειας, η ανάπτυξη συναισθημάτων, οι δεξιότητες, η επιβράβευση 
χωρίς βαθμολογία, η ενθάρρυνση είναι μερικά από αυτά! Βρεθείτε με το Αρχηγείο σας 
(χρησιμοποιώντας την τεχνολογία) και βρείτε τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν μεταξύ της 
καθημερινότητάς μας και της ζωής μας στον οδηγισμό! Τι προσφέρετε εσείς στα Στελέχη σας; 
Τι έχουν ανάγκη τα Στελέχη σας; Τι τους δυσκολεύει; Τι τους προβληματίζει; Γνωρίστε τους και 
αφήστε τους να σας γνωρίσουν.

Αν νιώθετε ότι μπορείτε να το πάτε και ένα βήμα παραπάνω, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τις «16 Συνήθειες του Μυαλού» που χρησιμοποιεί η γειτονική Σουηδία στα σχολεία της 
(αναλυτικές πληροφορίες για το ποιες είναι οι 16 Συνήθειες του Μυαλού μπορείτε να βρείτε 
σε αυτό το link https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxologias/sxoleio/mathisi/6125-se-sx-
oleio-tis-souidias-didaskoun-tis-dekaeksi-synitheies.html)

Όταν βρεθείτε με τα στελέχη σας για να ζωντανέψετε το ταξίδι στην Φινλανδία μην ξεχάσετε 
ότι είναι η χώρα του Αη Βασίλη και ουσιαστικά των Χριστουγέννων. Για αυτό φροντίστε 
να εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία με ένα χριστουγεννιάτικο background, ή μια ωραία 
χαλαρωτική μουσική στο πίσω μέρος της κουβέντας σας, ένα ζεστό κρασί και ό,τι άλλο θα 
μπορούσε να κάνει εσάς και τα στελέχη σας να μπουν στο κλίμα, να το ζήσουν, να νιώσουν 
άνετα έτσι ώστε να εκφραστούν!

Καλά και όμορφα Φινλανδικά Χριστούγεννα!

(Υ.Γ. Αν επιθυμείτε να μοιραστείτε μερικές εμπειρίες σας από τα ταξίδια σας μέχρι τώρα θα 
χαρούμε πολύ να τις λάβουμε με ένα στο kladospoulion@seo.gr)
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